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ROZDZIAŁ XXI. 

DIECEZJE LUBELSKA l PODLASKA.

1. Dla sprawy Kościoła.

Dreszcz przechodzi po człowieku, gdy się myślą 
prźeniesie na teren Podlasia i Chełmszczyzny, a rzuci 
się ogólnie okiem na to, co się tam działo w obronie wia
ry Chrystusowej i Kościoła przez lat zgórą 30, a może 
blisko 40. Ziemie te bowiem, święte i bohaterskie, tak 

w· 
swych kapłanach jak i wiernych, zaczęły się krwawić 

w latach 1873, 1 874, a po ukazie tolerancyjnym czyli po 
1 905 r. również nie było tam zupełnie spokojnie. Rząd 
rosyjski, na podobieństwo skąpca, żafował wszystkiego„ 
w czemkolwiek ustąpił Polsce i Polakom. Gdy się o tern 
wszystkiem pisze nie powieść, nie romans, lecz, na spo
sób tylko kronikarza, wylicza się fakty nie dzisiejsze 
wprawdzie, należące już do przeszłości i czerpie się je ze 
źródeł oficjalnych, naj częściej sprawie samej, a tembar
dźiej bohaterom nieprzychylnych, nieraz mimowoli usta 
się schylają, by ucałować te pożółkłe karty archiwów, 
z których odzywa się jęk i wielki okrzyk bólu. Wtedy 
piszącym owłada jedno mocne uczucie i bezwzględne po
stanowienie: nie opuszczę najmniejszego faktu. 

· . Na co przeto trafiliśmy tak z dziedziny prawa, roz
porządzeń, rygorów, nie zamieszczonych we „Wstępie," 
a dotyczących specjal nie Podlasia i pokrewnej z niem 
części Lubelszczyzny, jak i faktów tam rozegranych, nie 
czujemy się w prawie nic opuścić. 

Bojownicy. 



Historja do tego wszystkiego, do całości ma bez
względne prawa, zwłaszcza gdy jako mistrzyni życia chce 
uczciwie i z pożytkiem spełnić rolę pedagoga w Polsce . 

Zaczynamy od zarządzeń rządowych, które dotyczą 
tych dwóch diecezyj , złączonych cierpieniami wspólnemi, -
a tak bardzo chwal'ebnemi. 

1. Skrępowanie Kościoła w jego życiu codziennem,
chęć oderwania od Rzymu tej cząstki jego owczarni, bę
dącej pod rządami Rosji ,  ujawniała się już to w ogólnych 
nakazach lub zakazach, już to w krępowaniu życia · reli
gijnego jednostkom, już to w utrudniapiu wysyłania lub 
otrzymywania korespondencji z Watykanu. O formalnem 
(w tym ostatnim względzie) prawie cesarskiem mówimy 
w naszym „ W stępie ," ale przygotowanie do tego prawa, 
a raczej praktykowanie tych utrudnień było dawniejsze, 
daleko przed ogłoszeniem obowiązujących przepisów. 
Kontrola ta była niezmiernie ścisła, dokładna, dotyczyła 
niemal każdej litery. Przytaczamy przykład tej kontroli , 
zaczerpnięty z oficjalnej korespondencji, dotyczącej die
cezji lubelskiej. 

Pius IX przysłał, rozumie się po łacinie, ks. prałat. 
Pieńkowskiemu, admin. diec. lubi. 15 gr. 1899 r. między 
innemi instrukcję w _sprawie małżeństw katolików z aka
tolikami catholicos inter et acatholicos. 

Korespondencja ta musiała być przedstawiona do 
Petersburga w tłumaczeniu na polski język uwierzytel
nionem. Ten tekst polski urzędy państwowe tłumaczyły 
znów na język rosyjski. Kiedy dokonywano tej czynności, 
rosyjski tłumacz robi uwagę: w oryginale łacińskim j est 
mowa catholicos inter et acatholicos, a w polskiem tłu
maczeniu, zaświadczonem przez k�. prał. Pieńkowskiego: 
„między katolikami a protestantami".j 

1 A. A. D., XCll2• 
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2. We „Wstępie" mówil iśmy między innemi o tern,
że rząd rosyjski, krępując wewnętrzne życie kościelne, 
poszedł tak daleko, że żądał od bpów diecezyj, aby każ
dy swój l ist pasterski, każdą odezwę do duchowieństwa, 
uprzednio przedstawiał tej Komisji Rządowej, która w da
nym momencie miała w swym dziale sprawy religijne  
kraju. Władze rządowe tego rodzaju listy czy odezwy 
rządców diecezjalnych uważały tylko za projekt, który 
o tyle dostawał się do wiadomości duchowieństwa czy
wiernych, o ile ze strony rządu nie nastąpił sprzeciw. 
Nie było to stosowane teoretycznie, ale rząd chciał to 
mieć w praktyce. Gdy między innemi admin. diec. lubl. 
wydał do duchowieństwa okólnik 13 (25) list. 1864 r. Nr. 
1 536,1 gł. dr kom. rz. spr. w. 26 gr. 1864 r .  (7 st. 1865 r.) 
pisze do niego, że okólnik ten, który nadszedł do Kom. 
Rz. pod Nr. 1620 ma w _treści zwroty patrjotyczne i moż
naby z niej wnosić, że wywołały go rozporządzenia rzą
dowe. jest to niedopuszczalne i „mam nadzieję, kończy 
swą odezwę, ten sam gł. dr, że Wasza Eksc. postara się 
w przyszłości wynagrodzić ten błąd i unikać takich dwu
znaczników".  

3. Chociaż rząd rosyjski j ednakowe dla całego du·
chowieństwa w Kr. P. wydał prawa, przestrogi i groźby, 
dotyczące kapłanów, którzyby odmówili spowiedzi św . 

. osobom, łączącym się w związki małżeńskie z prawosław-" 
nymi lub odmawiającym rozgrzeszenia już żyjącym w ta
kich związkach,2 jednak najbardziej sprawy tej pi lnował 

1 A. A. D., LXXXIV2, k. 190.
2 Pewnea-o ·rodzaju tragedią w tych wypadkach była dla kapła

nów ta okoliczność, że w czasie śledztwa i badań nie mieli nic do po
wiedzenia dla swej obrony, boć sakrament pokuty i jej szezeiróły są 
zabezpieczone bezwzględną tajemnicą. Gdy przeto zachodził wypadelc 
faktycznego odmówienia komu spowiedzi lub rozgrzeszenia z racyj czy 
to ze wz„lędu na og6lne zasady moralności i prawa katolickiego czy ze 
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na Podlasiu i w Lubelszczyźnie. Okólnik nmka Berga, 
wydany w tej materji w 1867 r. Nr. 890 1 dotyczył całe
go Kr., ale ze względu na rację, powyżej przytoczoną 
i ze względu, że bezpośrednią okazją do wydania tego 
okólnika był fakt, który przeżywał kapłan diecezji pod
laskiej. Zamieszczamy go na tern miejscu. 

Taką w tej materi i nmk Kr. P. wydał odezwę. 
„Zarządzający spr. d. obc. w. w Kr. P. z mego po

lecenia, które w ydałem 24 wrz. (6 paźdz.) 1 867 r. Nr. 4413 
powiadomił władze duchowne, które miały poinformować 
o tern podwładne sobie duchowieństwo, że rz. -katoliccy
księża, którzy odmawialiby spowiedzi wiernym swoim, 
bądącym w związkach małżeńskich z prawosławny�i, 
ściągną na siebie  kary surowe. Mimo to ostatniemi czasy 
otrzymywałem skargi na tego rodzaju niedopuszczalne 
przestępstwa księży rz.-katol ickich. Między innemi były 
wik. w par. powiatowego miasta Włodawy, gub. siedl., 
obecnie wik. par. Osieck, pow. garw., gub. siedl., ks. 
Atanazy Buczwiński j est oskarżony o to, że 24 mar. tegoż
roku, gdy żona sekwestratora pow. włodaw. Marja Arsen
j ewa, kateliczka, przyszedłszy do kościoła włod., zwróciła 
się do tegoż księdza A. B. z prośbą o spowiedź, to ksiądz 
A. B., skarciwszy ją s"urowo za to, że wyszła za prawo
sławnego, odmówił jej w tej prośbie, a następnie nie 
udzielił Komunj i św. Przy tej sposobności ksiądz A. B. 
wyraził się obelżywie o wierze prawosławnej. Najbardziej 
gorąca prośba p. Arsenjewej, aby jej nie robił przykro
ści odmówieniem spowiedzi, pozostała bez skutku i ksiądz 
A. B. kategorycznie odmówił jej tego świętego obrzędu. 

„Następnie ksiądz A. B., zapytany w tej sprawie, 

wzglę:diu na zabieg pedagogiczny, kapłan spowiednik musiał zawsze po:
zostać grobem milczącym, 'choćby na niego waliły się gromy kar i prze'." 
śladowania. · Dopis. autora. 

1. A. P. w Piotrk. VI11ti. · 
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odmówił wszelkich objaśnień, powołując się na prawo ko• 
ścielne, które nie pozwala kapłanowi mówić o tern, co 
było przedmiotem spowiedzi! Lecz, wziąwszy pod uwagę 
wszystkie okoliczności sprawy i przeprowadzonego w niej
badania, które między innemi stwierdza, że p. Arsenjewa, 
powróciwszy do domu z kościoła, zaraz z goryczą i pła
czem skarżyła się przed mężem i krewnymi na to, jaką 
prz.eżyła przykrość, przyszedłem do przekonania, że skar;.
ga jej nie jest bez istotnej podstawy. 

„Ponieważ podług ducha prawa Kościoła katolic
kiego kapłani, do tegoż Kościoła należący, nie mają pra
wa odmawiać spowiedzi i Komunji św. katolikom, będą
cym w związkach małżeńskich z osobami innego wyzna.;. 
nia chrześcijańskiego dla tego jedynie, że żyją w małżeń
stwach mieszanych, to w podobnych wypadkach jak ten, 
o którym jest mowa, duchowieństwo rz.-kat. wykazuje j 'e
dynie systematycznie niechęć do wiary prawosławnej ,  
niechęć, którą rodzi osobisty księży religijny lub politycz� 
ny fanatyzm, pobudzający go do podobnego rodzaju 
czynów. 

„ Wobec. tego takie postępowanie, wielce niebez
pieczne i mogące mieć bard�o smutne następstwa w sto
sunkach rodzinnych w małżeństwach mieszanych, nie po
winno i n ie może uchodzić bezkarnie. 

„Odnośnie do księdza A. B., jedynie uwzględniam 
jego słabe zdrowie i ograniczam się na ten raz zamknię� 
ciem gó na pokutę w klasztorze na rok jeden. ' . ,',Podając zaś wszystkie powyższe szczegóły do w.i�:
domości Waszej Ekscelencji ,  najpokorniej proszę o_ z�-·· 
komunikowanie drogą okólną całemu duchowieństwu 
w: diecezji i udzfoliwszy mu właściwych wskazówek, uprze�
dzić, że kapłanów, którzy wbrew swemu powołaniu i sł.a� 
nowisku w Kościele i państwie pozwoliliby sobie w pr:iy:
szłości odmówić spowiedzi, rozgrzeszenia lub Komunji św. 
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katolikom, żyjącym w związkach małżeńskich z prawo
sławnymi jedynie ze względu na taki związek, będę usu
wał i wysyłał poza granicę tutejszego kraju . . .  " 

hr. Berg. 
4. Prawdziwy wszakże dramat, często krwawy, 1 (Pra

tulin, pow. konst. , gub. siedl., 23 st. 1 874 r., a przedtem 
17 st. tegoż r. Drelów, pow. radzyń., gub. siedl. i wiele
innych wydarzeń, o których będzie mow.a przy nazwi
skach tak z łona zarówno duchowieństwa, jak i świeckich) 
rozgrywał się na Podlasiu za sprawę Kościoła, a tern sa
mem i za sprawę ojczyzny, broniąc od sprawm�ławienia 
i zruszczenia licznych jednostek i rodzin, idących w dzie
siątki tysięcy. Dramat ten w szczególnie ostrej formie 
trwał zgórą lat 30, a od 1875 r. do wydania ukazu tole
rancyjnego w 1905 r. , a potem przedłużał się niemal do 
samego wybuchu wojny wszechświatowej, w której oręż
nie, a głównie moralnie w tak dotkliwy sposób padła 
Rosja, potężna w swych ramach, zdawało si,ę, bezgranicz
nych i przy bogactwach niewyczerpanych. W szelki em i 
środkami broniła unji albo lepiej powiedzieć unitów wła
dza kościelna, mimo śrożących się trudności i pojedyń
czy członkowie zakonów, zwła�zcza o.o. jezuici .2 Trud-

1 Dr. XXX, str. 5. 
� Ścisłość historyczna nakazuje zauważyć, że świeckie społeczeń'

stwo, polskie z wielką również troskliwością niosło swą pomoc cierpiącej 
braci unickiej na Podlasiu i w Lubelszczyźnie. Duże zasługi połoiyło 
tu "Towarzystwo opieki nad unit�mi", działając� cichacaem i tajemnie
z Aleksandrem Zawadzkim na czele. Towarzystwo to organizowało od 
czasu do czasu wyprawę misyjną na Podlasie. Była to sprawa dość 
kosztowna, nieraz wypadało się opłacać różnym urzędnikom, a zwłasz
cza policji . . Polskie . serca. zdobywały się na te Środki. Wiekszą sumę na 
tę pracę ofiarował ordynat Maurycy hr. Zamoyski. Organizacja ta między 
innemi zadaniami spełniała szczytne pośrednictwo między cierpiącymi 
unitami a ojcem chrześcijaństwa Piusem X, informując go o istotnym
.stanie rzeczy. 

W 1905 r. ostatnią taką wypraw� misyjną na Podlasie orrani:z.o-
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nosc1 te mnożył cały aparat państwowy przy silnej po
·mocy władz cerkiewnych. Duchowni bowiem prawosław
ni mieli nakaz od swoich przełożonych, aby pilnie czu
wali nad tern, czy dawni unici, przyłączeni do prawo
sławia, nie ciążą ku katol icyzmowi i czy kapłani rz.-kat.
nie ułatwiają tak zwanym „upornym" (w oryginale uporst
wujeszczim) tego ciążenia. Żeby zaś na wypadek wykry
cia faktu udzielania posług . religijnych tej kategorji jed
nostkom kapłani katol. nie tłumaczyli się ich nieznajomo
ścią lub brakiem danych, że one, winny należeć do cerkwi
prawosławnej, duchowni prawosławni wysyłali do kato
l ickich parafjalnych urzędów, spisy tak zw. "przepisanych"
na prawosławie. To też gdy rosyjskie władze administra
cyjne, nakładały karę na kapłanów, którzy spełniali po
sługi relig.i jne „upornym," w motywach swego postano
wienia albo sądy w motywach swego wyroku często po
woływały się na te spisy.

Z wyciągów kilkudziesięciu zwoi spraw o unitach,1 
przechowywanych w Archiwum Państwowem Akt Daw
nych, a także w Archiwum Państwowem w Lublinie 
i z aktów Konsystorza jeneraln. diec. lubl. „o unitach,"
możnaby stworzyć specjalne dzieło o kilku, a może kil
kunastu tomach na temat różnych zabiegów policyjnych 
duchowieństwa prawosławnego w celu utrzymania siłą 
przy cerkwi „przepisanych" na · prawosławie. Dla przy-

wali Ztmobjuaz Borkowski i Jozafat Blyskosz. Brali w niei udział
oprócz 2-ch :wzmi�nkowanych: Aleksands„ z'awadzki, Stanislaw Kozi
cki, Jan Zaluska, Micha/ Al'cichowski, Wac:law Dunin, Jozafat Bo
chuszewic:t, A'eksand1r Zwiel'zyński i Wa�law Rosiński. Z pośród 
księiy: Kazimierz Merklein, ówczesny wikariusz na Woli w Warszawie 
i ks. Franciszek Oąsiol'owski z tego czasu. wikarjusz Narodzenia Najśw. 

Marji Panny na Lesznie w Warszawie. 
Wiadomości powyższe zaczerpnęliśmy z tygodnika poznańskiego 

„Przewodnik Katolicki", Nr. 20 i 21 z 1932 r. Dopis. autora. 
1 A. A. D. „Dieło po unijatskom woprosie". 
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kładu choć jedną przytaczamy ta.ką korespondencję, aby 
historia wiedziała, przy pomocy. jakich to środków pra
wosławie spełniało swą misję i nie dziwiła się jego ro'Z
kładowi w Rosj i. Sprawy .bowiem religi i  nie uznają  i :nie . 

.. znoszą zewnętrznej. siły,-. · pozbędą .się jej · wcześniej czy
.. później;. ,w ludzki.eh ·:zaś·1·�umys.łach zawsze pozostanie .je
dynie· prawda, zdobyta drogą przekonania wewnęti:znego 
i wypływająca- z niej czynna miłość Boga i Jego zaleceń. 

-Proboszcz par. prawosławnej .w Szczebrzeszynie, 
pow. zamoj. , gub. lubl. J6 lip. 1899 x. Nr. 1 55 1 pisze do 
proboszcza parafji katolickiej w tejże miejscowości . ko
munikat tego rodzaju: 

Załączając przy niniejszem wykaz osób, należących 
do mojej parafji, ale uczęSzczając.ych bez żadnej przesz
kody do kościoła w Szczebrzesżynie, mam honor zako
munikować Waszej Przewielebności, co następuje: . 

1 . Obok 476 osób dorosłych, wyliczonych w dołą
czonym tu wykazie., jest jes.zcze około 100 dzieci , które 
razem ze starszymi uczęszczają do kościoła katolickiego. 

2. Wiele z tych osób swe ·potrzeby religijne zaspakaja
w kościele w Szczebrzeszynie np. dzieci mieszkanki Fran
ciszki Buba ochrzcili poprzedni proboszczowie tej · parafji.
Obecnie ta sam� niewiasta ze swemi dziećmi i inni Jeszcze 
l11dzie spowiadają się w tytnże kościele, że już nie wspom
nę o święceniu pokarmów wielkanocnych i domów „u.par
nych" unitów. · · 

3. Wszyscy wyżej wymienieni wpłacają �kładki na 
rzecz kościoła . katoL Jedni ż ' nich sami j e  . · wn�szą, .i�n i
czynią to  skrycie za  pośrednictw.em osób trzecich. 

Nie twierdzę, aby Wasza Przewielebność czynnie 
współdziałał w ściąganiu �,upornych" do koś-ciała i w pła
�eniu przez nich składek, ale pe".'Vną jest rzeczą, że, ksiądz 

i A. K. J. o. L., mo.
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Proboszcz .toleruje to z całą świadomością, · a zasada mówi, 
że kto milczy, ten potwierdza. Tymczasem wypadałoby, 
aby Wasza Przewielebność choć parę razy do roku z am
bony publicznie ogłosił „połączonym" z cerkwią, a uczęsz
czającym do kościoła, że tego rodzaju stan rzeczy wpro
wadza nieład i w pierwszej i w drugiej tj. w parafii pra
wosławne,j i katoli ckiej powodując tern samem dyshar
monię we wzajemnycl1 miejscowych stosunkach: 1 . 

5. Władze rządowe nie mniejszy robiły w tym wzglę
dzie wysiłek. Oto w. jen. gbr 5 (17) mar. 1875 r. Nr. 3 30 2 
zw.raca się z żądaniem do bpa lubl. , aby wyd'łł surowe 
polecenie do duchowieństwa, któreby nie pozwalało je. 
dnoczyć się unitom z „prawosławnymi",3 gdyż w przeci-

, wnym razie pociągnie księży do odpowiedzialności naj
surowszej. 

Gbr siedl. 25 łut. 1875 r. Nr. 401 ,4 załączając kopję 
odezwy do nlków powiatowych z drukowanym wypisem 
kar z kodeksu za zamachy przeciw prawosławiu, oznaj
mia bpowi lubi., że odtąd wszystkich księży, winnych 
w tym kierunku, pociągnie do odpowiedzialności kry
minalnej. 

Rząd wydawał nie tylko ogólne prawa czy zakazy 
w celu „zakończenia" sprawy unickiej, ale „bronir' dusz 

. pojedyńczych. To się powtarzało bardzo często. Jako 
przykład powiemy, a) że w. jen. gbr 6 mar. 1875 r. Nr. 1351 5
zawiadamia „kogo należy" za pośrednictwem bpa lubl. , 
że Ignacy Konarzewski i syn jego Aleksander są unitami, 

. 1  :Podpisał: protojerej Timofej Traez. 
i A. Aut. IX1:.-!, Nr. Dzienn. 1875 r.: 403. 
;: Przez unitów rozumieć tu należy tych wiernych obrz. gr., któ

rzy wytrwali przy wierze Chrystusowej, prze1 prawosławnych zaś tych 
byłych unitów, których rząd przeciągnął na prawosławie. Dąpis. autora. 

·1 Op. c., Nr. Dzienn. 1875 r.: 374.
;, Op. c., Nr. Dzienn. 1875 r.: 405.
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że zatem wydać należy z kancelarii parafj i rz. kat. wszyst
kie ich akta i że nie wolno im spełniać obrządków reli
gijnych w obrządku rz. kat. 

b) Gbr lubl. 20 mar. 1 875 r. Nr. 1928 1 za pośrednic
twem bpa lubl. domaga się, aby akta urodzenia Katarzyny 
i Anny Adamowicz wydane zostały z parafji rz. katol. do 
unickiej w Hrubieszowie jako urgdzonych z matki unitki. 

c) Gbr lubl. 1 5  st. 1876 r. Nr. 313 2 żąda, aby me
tryki . Bratkiewiczów były wydane z akt kościuła parafjal
nego tomaszowskiego, gub. lubl., do prawosławnego 
urzędu parafjalnego, przytem, aby na przyszłość dzieciom 
tychże Bratkiewiczów księża katoliccy nie udzielali chrztu 
w kościele. 

d) Gbr lubl. 21 czrw. 1876 r. Nr. 4146 a zawiadamia
bpa lubl., że Stanislaw Sidorczuk i syn jego Paweł po
wi.n�i być uważani za prawosławnych, obaj mieszkają 
w Wólce Kańskiej, pow. chełm., gub. lubi. 

e) Gbr lubl. 21  czrw. 1876 r.· Nr. 414 2  4 zawiadamia,
że na mocy decyzji w. jen. gbra Bartlomiej Łazora, ina
czej Brodziak i Waśko� mieszkaniec wsi Maliny, pow. 
chełm., gub. lubi. , winien być uważany za prawosławnego. 

f) W. jen. gbr 22 gr. 1 902 r. Nr. 43 87 5 pisże do bpa
lubl. odezwę, że w kaplicy katol. we wsi Pobereżany, 
należącej do par. hrubieszowskiej, pow. hrub., gub. lubi., 
kościelnym jest Marcin Qrabarczyk, prawosławny, uni.ta, 
który prowadzi pielgrzymów do Krasnobrodu, pow. zamoj., 
gub. lubi. i wtedy używa komży i krzyża, które przecho
wuje w tej kaplicy. Wobec tego w. jen. gbr żąda usu
nięcia Marcina Grabarczyka od tego zajęcia, oddania kom-

1 Op. c., Nr. Dzienn. 1875 r.: '467. 
- 2 Op. c., Nr. Dzienn. 1876 r.: 175. · 

-_ 3 Op. c .. 1 Nr. Dzienn. 1876 r.: 1078. 

4 Op. c., Nr. Dzienn. 1876 r.: 1080. 
5 A. K. D. Lubl., - lll6• 
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ży i krzyża do miejscowego kościoła parafjalnego, a dal
sze czuwanie i opiekę nad kaplicą, o której jest mowa, 
powierzone być winno tamtejszemu proboszczowi parafj i  
Hrubieszów. 

Ta obrona dusz, podszyta jakąś niezrozumiałą oba· 
wą czy chęcią na swój sposób wychowywania ludności, 
przybierała nieraz formy bardzo śmieszne. Oto od bpa 
lubi. w. jen. gbr 2 (14) mar. 1876 r. Nr. 3 27 1 żądał, aby 
restaurujący się wielki ołtarz w katedrze ,  odmalowany 
na czarno, przemalować na biało, z powodu, że toby źle 
oddziaływało na parafjan. 

6. Charakterystyczna jest i bardzo ciekawa odezwa
gbra lubi. , do bpa lubl. z datą 22 l ist. 1875 r. Nr. 229,2 
którą przytaczamy dosłownie: „Od czasu połączenia greko 
unitów z prawosławną cerkwią niejednokrotnie dało się 
stwierdzić ,  że proboszczowie rz. kat. parafij wygłaszali 
kazania treści, potępienia godnej, z myślą zachwiania 
w przyjętej wierze tych, którzy złączyli się z prawosła
wiem. Wypowiadane w tych wypadkach zdania np. 
o śmiertelnym grzechu za odstępstwo · od swej rodzimej
wiary, o łasce, wszystko odpusz,czającej ,  o Matce Bożej, 
która przyjmuje pod swą opiekę żałujących za podobne 
odstępstwo itp. nie pozostają bez szkodliwego wpływu 
na tych złączonych z prawosławiem, którzy na mocy 
dawnego swego przyzwyczajenia, głęboko w duszy zako
rzenionego, nie odróżniania zasad byłego uni ckiego i ka
tolickiego obrządku, chodzą jeszcze do kościołów na od
pusty i kościelne święta albo z racji zbytniej odległości 
oo swojej parafj i  albo dla braku swego duchowne�o.
Podobnież ci, którzy nielegalnie z unji przeszli do kato
Ft�yzmu, słysząc tego rodzaju kazania j eszcze bardziej 

1 A. Aut. IX12, Nr. Dzienn. 1876 r.: 551. 
� .A. P. w Lubi., XVIIl4• 



wzmacniają się w swym uporze przeciw powrotowi do 
cerkwi prawosławnej, która j est dla rządu . . .  1 

Wasza E- cja wie, z jaką surowością i bezwzględ
nosc1ą rząd traktuje działalność fanatyczną księży, 
a zwłaszcza w wypadkach, gdy to bywa skierowane prze
ciw zadaniom rządowym. W stosunku do wygłoszonych, 
a potępienia godnych kazań, n iedawno zastosowane środki 
przeciw księżom: Janowi Dąbrowskiemu, b. paulinowi., 
wik. z fi lj i Dorohusk, pow. chełm. ,  gub. lubl. ,  Stanisła
wowi Wojczulańskiemu, prob. z Trzeszczan, pow. hrub. 
gub. lubl. i Albinowi Frankowskiemu, wik. z Kumowa, pow. 
chełm., najzupełn iej potwierdzają powyższe twierdzenie. 

Wobec tego wszystkiego i mając na uwadze szkodę, 
którą odnosi prawosławie  w przyłączonych · do niego wy� 
znawcach przez wygłaszanie wzmiankowanej treści kazań, 
mam honor najpokorniej prosić W. E-cję, aby nie odmó
wił najsurowszych wskazówek pasterskich dla duchowiefr· 
stwa parafialnego, żeby nie poruszało wprost czy u bocz
nie sprawy przyłączenia unji .  Jednocześnie należałoby 
upomnieć tak proboszczów, jak i wikarjuszów, że na wy
padek ich szkodliwej w tym kierunku działalności ,  będą 
podlegać odpowiedzialności surowej przy zastosowaniu  
do n ich całej surowości praw, ochraniających samodziel
ność prawosławia, i że każdy wypadek będzie sądzony 
w połączeniu z przeszłością, jeśli takowa była w czem
kolwiek naganną. 

O zarządzeniach swoich w tej materji raczy mnie 
Wasza E-cja powiadomić, nadsyłając mi ich kopje, do któ� 
rych możeby wskazaną było rzeczą, dołączyć w całośc, i 
niniejszą odezwę".:! 

I Oryginał w tern miejscu tak jest nieczytelny, Że nie można go 
odcyfrować. Zdaje si�, że trzeba dodać: świ«ttą, nietykalną czy coś 

podobnego. Dopis. autora 
� Podpisali: p. o. gubernatora Liszyn, p. o. szefa kancelarji Popow. 
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7. Prześladowanie przez rząd rosyjski duchowień
stwa rz. k., które naraziło mu się swą pracą nad unją, przy
bierało nieraz formę nie do pomyślenia, a tern okrutniej 
szą, że ,  skazując kapłanów na bezczynność odbierafo im 
nawet jedyną pociechę dla strapionego serca kapłań
'skiego: zbliżania się do ołtarza ze Mszą św. Miało to 
miejsce właśnie w lubelskiej diecezji. Historja tego zarzą
dzenia była krótka. Wywołało ją wystąpienie ks. Miko.:. 

/aja Bojarskiego, który, pozbawiony parafji Piotrawin, pow. 
pułw., zamieszkał w Lublinie. Gdy tu przybył, otrzymał 
od władz policyjnych zakaz spełniania wszelkich funkcyj 
kapłańskich, nie wyłączając odprawiania Mszy św. Zwró
cił, się przeto 15 (27) mar. 1886 r. do władzy diec., aby 
wystarała się o zniesienie tego rygoru. Wtedy admini
strator diec. lubl. wystąpił 17  (29) mar. 1 886 r. Nr. 682 
z odpowiedniem przedstawieniem sprawy do gbra lubl. ,
a gbr do w. jen. gbra. Ten ostatni w odpowiedzi, którą 
nadesłał do ks. administratora diec. 3 maja 1886 r. Nr. 823,1 
wypowiada takie myśli i wnioski: 

Chociaż w prawie nic się o tern nie mówi wyraźnie 
czy księża zwolnieni ze stanowisk mogą odprawiać na
bożeństwa w miejscowościach, obranych przez się na 
mieszkanie, to jednak, mając na uwadze przepisy, które 
z cesarskiego pozwolenia zatwierdził mster spr. wewn�
4 paźdz. 1884 r. , wobec wyjątkowych warunków, w ja
kich znajduje się diecezja lubl., sądzę, że kapłani, którzy 
nie zajmują żadnego stanowiska, a obierają sobie jakąś 
miejscowość do zamieszkania, mogą odprawiać nabożeń� 
stwa o tyle,  o i le uzyskają odemriie na to pozwolenie.  
Zarządzenie przeto gbra lubl . ,  zabraniające odprawiać 
tam nabożeństwo ks. Bojarskiemu, uważam za słuszne 
i o tern donoszę Wielmożnemu Panu. 

1 A. K. O.  Lubl., 116. 
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8. W sprawie kar za spowiadanie unitów Rz. Kat.
Kolegjum Duch. w Petersburgu przy odezwie z datą 
26 maja 1 893 r. Nr. 1 522 1 nadesłało do bpa lubi. rozpo
rządzenie mstra spr. wewn. z dnia 12  maja 1893 r. Nr. 2641, 
„najwyżej zatwierdzone" w dniu 17 kw. 1893, tej treści: 
„1. artykuł 193 Ustawy Karnej, wydanie praw z 1 885 r., 
uformowac w ten sposób: osoby duchowne wyznań obc., 
które świadomie dopuszczą prawosławnych do spowiedz i, 
Komunji lub namaszczenia olejem św. podług obrządku · 
swego wyznania, podlegają karze za to: pierwszy raz za
wieszeniu w obowiązkach od sześciu miesięcy do jednego 
roku, a drugi raz pozbawieniu stanu duchownego.  Za 
spełnienie pos tug rzeczonych dla prawosławnych nie
świadomie osoby duchowne obcych wyznań podlegają 
surowej naganie za nieoględność, nielicującą z ich po
wołaniem wysokiem. 2. Dział I Rozdziału II tejże Ustawy 
uzupełnić następnem postanowieniem: art. 1 94: Osoby 
duchowne obcych wyznań, które dopełnią według swego 
obrządku nad prawosławnym konfirmacji lub namasz
czenia olejem św. lub innej czynności religijnej ,  oznacza
jącej przyjęcie go do obcego wyznania chrześcijańskiego. 
lub pozwolą prawosławnego ochrzcić lub sami go ochrzczą, 
podlegają usunięciu z urzędu albo pozbawieniu stanu 
duchownego" . 

9. Śledząc wszystkich, którzy w jakibądź sposób
ułatwiali unitom, „przepisanym" na prawosławie, praktyki 
religji rz.�k. , państwowe władze policyjne poza ducho
wieństwem miały na Podlasiu i w Lubelszczyźnie na oku 
szczególniej tych, którzy bezpośrednio współpracują na 
swoich urzędach z kapłanami. jako przykład przytoczy
my z pośród licznych wypadków następujące: 

a) Kancelaria w. jen.  gbra 21 st . 1901 r. Nr. 214
zwraca się do bpa lubl . ,  że w. jen. gbr 14 st. tegoż roku 

1 A. Aut„ VII1:!. 
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Nr. 191 na skutek doniesienia gbra siedl. z 11 gr. 1900 r. 
Nr. 6781 nakazał zrobić surową wymówkę organiście Sta
nislawowi Piórkowskiemu z par. Węgrów, gub. siedl., za
to, że pomagał ks. Wacławowi Wyrzykowskiemu, wik. par. 
Kamionka, pow. lubrt., gub. lubi., do wyspowiadania 
i udzielenia Komunii, św. w kościele węgr. 13 lip. 1900 r .  

'Antoniny Seweryniuk, „prawosławnej," ukrywając ją 
przed okiem poli cji . 1  · 

b) 7 mar. 1901 r. Nr. 657 kancelarja w .. jen; gbra
donosi do bpa lubl. , że na skutek przedstawienia warsz. 
gbra pod datą 9 łut. 1901 r. _Nr. 1049, organista w par. 
Dzierążnia, pow. tomsz., gub. lubi., Wladyslaw Chmielew
ski dopuścił do ·chóru kościelnego Marię Kramarczuk, 
prawosławną, a także do noszenia feretronu. Za fakt po
wyższy Wł. Chmielewski otrzymał od rządu naganę z ostrze
żeniem, że zostanie usuni�tym ze stanowiska, o i le coś 
podobnego powtórzy się ponownie.2 

c) 1 5  czrw. 1905 r. Nr. 1 2290 3 w. j en. gbr donosi
do bpa lubl. , że działalność organisty Witaka na terenie 
par. Włodawa; gub. siedl., na zasadzie relacji, którą otrzy
mał od gbra siedl., uważa za szkodliwą dla prawosławia 
i dlatego wysiedla go poza gubernie: łomż;, lubi., suwL 
i siedl. Decyzję powyższą wydał w. jen� gbr Maksymo
wicz w ostatnich dniach swego urzędowania, następca 
zaś j ego Skałon cofnął to postanowienie, a przeto Witak 
został na swem . stanowisku we Włodawie. 

Kiedy przechodzimy do faktów i osób poszczegól
nych, które w diecezjach: lubl. i podl. padły ofiarą za 
sprawę Kościoła, należałoby rozpocząć od bpa podl. Ja
na Marcelego Qutkowskiego, który po 14  latach rządów 

1 diecezji zmuszony był przez rząd rosyjski, do opuszcze
nia Janowa. Mężny ten bp w obronie praw powierzone -

1 A. K. D. Lubl., Ill6• 2 Op. c. 8 O p. c. ' 
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gff sobie urzędu nie cofnął się przed wygnaniem, na któ..: 
rem spędził 22 lata żywota tułaczego. Trzebaby zapytać 
mury klasztoru ozierańskiego, w gub. witebskiej, diec. 
mohyl., wśród których spędził lat zgórą 16. I le tam one 
słyszały tęsknych westchnień za owczarnią Chrystusową! 
Gdy zbliżała się możliwość naznaczenia do Janowa bpa 
Szymańskiego, 18 wrz. 1856 r. Stolica św. mianowała ks. 
bpa Gutkowskiego arcbpem w krajach niewiernych, a rząd 
zgodził się na to, że ks. arcbp Gutkowski opuścił gra
nicę Rosj i, osiadł we Lwowie w klasztorze franciszkanów. 
Tam umarł 2 paźdz. 1862 r. Nie wciągamy tego nazwi
ska na listę rozpoczynającą się zaraz, bo lata tej chwa
l ebnej ofiary wypadły przed czasem przez nas opisy
wanym. 

1. Ks. Franciszek Abramowicz, 1851 t 1 931.
1. Za pobłogosławienie 1 łut. 1876 r. małżeńskiego ślubu
w Chełmie, Katarzyny Nowosad, której w tym momencie 
j eszcze była zakwestjonowaną przynależność do Kościoła .
.,, 
rz.-k., w. j en. gbr 15  (27) sierp. 1876 r. Nr. 1 246 1 na ten
raz nie pociągnął księdza F. A., wik. par. Chełm, gub. 
lubL, do surowszej odpowiedzialności, poprzestał jedynie 
na udzieleniu mu surowej nagany. 

2. Gbr l ubl .  16 łut. 1883 r .  Nr. 1678 2 doniósł w. jen.
gbrowi,  że przy badaniu Jana Sitafy, mieszkańca wsi 
Skierbieszów, pow. chełm., gub. lubl. ,  na zapytanie, kto 
go wpisał do bractwa Serca Jezusowego, odpowiedział, 
że ksiądz F. Abramowicz, prob. ze Skierbieszowa, pow. 
zamoj . ,  gub. lubi. 

3. 8 l ist. 1886 r. Nr. 10888 gbr lubi. powiadomił w�,
jen. gbra, że ksiądz F. A. w 1875 r., będąc wik. parafji 
Chełm, gub. lubl., ochrzcił dziecko, urodzone z miesza.: 
neg� małżeństwa.U W odpowiedzi na to, w. jen. gbr oświad-

1 A. A, D., XIV2, Nr. 1. i A. Aut., 1x12, Nr. Dzienn. 1876 r.: 1370. 
2 O p. , c. " O p .  c. 
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czył, że od kary za przestępstwo niniejsze zwalnia księ
dza F. A. manifest cesarski, a jednocześnie 18 list. 1886 r.
Nr. 2034 1 tenże jen. gbr komunikuje księdzu F. A. za po
średnictwem administratora diec. lubl., że za podobny 
czyn spotkałaby go w przyszłości surowa kara: 

4. Ksiądz F. A. przyjął do katolicyzmu niepełnolet
nią „prawosławną" Anastazję Zyńko, jak zakomunikował 
o tern w. jen. gbrowi, gbr lubl. 22 kw. 191 1 r. Nr. 6177.'J
Po rozpatrzeniu wszystkich .szczegółów sprawy, ·w. jen. 
g:br polecił ją umorzyć. 

2. Ks. Stanisław Abramowicz,3 ur. 1867 r. 1. Na
skutek postanowienia władz rządowych pod datą 4 maja 
1893 r. Nr. 32 ksiądz S. A., wik. w Krasnobrodzie, pow. 
zamoj. ,  zapłacił 25 r. grzywny za to, że pobłogosławił 
ślub Katarzyny Buryło, którą tak zw. mieszana Komisja 
wpisała na listę wyznawców prawosławia. 

2. Gbr lubl. 19 paźdz. 1900 r. Nr. 7504 złożył raport
w. jen. gbrowi, że ksiądz S. A., prob. par. Uhrusk, pow.
włod., gub. siedl., działa na niekorzyść prawosławia, gdyż 
Andrzejowi Trębalskiemu ułatwia praktyki bractewne. 
Wobec tych wiadomości w. jen. gbr 28 'paźdz. 1900 r. 
Nr. 1 2443 zwrócił się do bpa lubi. o natychmiastowe usu
nięcie księdza S. A. na inną placówkę poza strefę „ro
syjskiej" ludności. 

3. Ks. Wincenty Abramowicz, 1847 t 1925. 1 .  W.
jen. gbr, wziąwszy pod uwagę, że ksiądz W. A. stale wy
stępuje przeciw władzom rządowym, a chodzi mu o przy
łączenie greko-unitów do prawosławia,- że na ambonie 
stale naucza jakoby tylko rz.-kat. wiara w łacińskim ob
rządku jest jedynie prawdziwie apostolską i ona tylko 

1 To znac zy, że jedno z rodziców było obrządku łacińskiego, dru
�ie greko katolickiego. Dopis. autora. 

2 Op·. c. 3 Op. c. Nr. 9. 

Bojownicy t. Il. 2 
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zapewnia zbawienie,-że takie postępowanie ·księdza W. 
A. pociąga· byłych unitów do kościoła obrządku łacińl'.: 
skiego, którzy tam nietylko uczęszczają na modlitwę, ale 
nawet proszą o nabożeństwa na swoją intencję, uznał tego 
rodzaju postępowanie księdza W . . A. za szkodliwe dla 
prawosławia (zwłaszcza za kazanie  przeciw jednoczeniu 
się unitów z prawosławnymi) i 23 czrw. (5 lip.) 1875 ·r. 
Nr. 1014 1 nałożył na niego grzywnę wysokości 15 rublC 
uprzedzając go przytem, że, jeżeli nie odmieni dotych
czasowego swego postępowania i będzie wprost czy 
ubocznie odciągał byłych unitów od prawosławia, wtedy -
spotka go surowa kara. 

2. Za to, że 20 lip. 1876 r. w parafj i Huszlew, pow'.
konst., gub. siedl., ksiądz W. A. wygłosił dwuznaczne, peł
ne aluzyj kazanie, w. jen. gbr skazał · go n� zapłacenie 
kary 15 r. i jednocześnie uprzedził go, że, jeżeli coś po;.; 
dobnego powtórzy się raz jeszcze, wtedy będzie pozba
wiony zajmowanego stanowiska. 

3. Gbr siedl. 19 wrz. 1878 r. Nr. 7844 2 powiadomił
w. jen. gbra, ie ksiądz W. A., prob. par. Huszlew, mimó
nakładanych nań kar pieniężnych i upomnień odprawiał 
nabożeństwa dla prawosławnych 3 i trzymał przez długi, 
czas przy swym kościele organistę Burzyńskiego, o któ
rym wiedział, że j est prawosławnym.'' Za · powyższy spo
sób postępowania ksiądz W. A. otrzymał od w. j en. gbra 
naganę, połączoną z ostrzeżeniem, aby na przyszłość po
stępował z większą rozwagą. 

4. Tenże gbr siedl. doniósł dp w. jen. gbra, że, gdy
w sierp. 1878 r. wójt gm. Swory, pow. konst., gub. siedl., .

1 Op. c., Nr. 2 i A. Aut. 1x12, Nr. Dzienn. 1875 r.: 1015. 
:! Op. c. 
3 To jest dla unitów greko katolików, przez. rząd i cerkiewne.� 

władze zapisane do ksiąg ludności prawosławnej. Dopis. autora. 
4 To samo, co w odnośniku pod Nr. 3. 
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udawał się do wsi, by ściągnąć karę pieniężną, nałożo
ną na tych, którzy nie chcą spełniać praktyk 1 religijnych 
i w tym celu chciał zabrać z sobą między innymi sołtysa 
wsi Waśko-Wólka, Wawrzyńca Sajnę, sołtys ten odmó
wił swej w tym kierunku współpracy, bo, jak twierdził, 
już raz nie otrzymał rozgrzeszenia od księdza W. A. za 
podobny wypadek i wtedy ksiądz W. A. ostrzegł go, aby 

· w żadnej wsi nie pomagał w tern wójtowi, bo w przeciw
nym razie nie będzie mógł korzystać z sakramentu po
kuty: W. jen. gbr, rozważywszy to wszystko, 3 (15) wrz.
1878 r. Nr. 1662 2 zadecydował: pozbawić księdza W. A.
probostwa w Huszlewie, inne zaś stanowisko będzie mógł
otrzymać wtedy, gdy nań zasłuży wobec władz rządo
wych. Wtedy ksiądz W. A. przesłał swoje wyjaśnienie
na ręce bpa Baranowskiego, który wraz ze swą instancją
zakomunikował je  w. jen. gbrowi. Ten, uwzględniając
prośbę bpa, narazie powstrzymał wykonanie swego wy
roku, a gbrowi siedl. polecił sprawdzić tłumaczenie księ-

. dza W. A., poczem 20 lut. (4 mar.) 1879 r. Nr. 265, ma
jąc na uwadze tę okoliczność, że ksiądz W. A. nie wie
dział, że Burzyński jest prawosławnym, o tyl"e zmienił swą 
decyzję, że wprawdzie nie pozwolił zostać księdzu W. A. 
w Huszlewie, bo tu j est „prawdziwą · przeszkodą dla utrzy-

. mania przy prawosławiu byłych unitów," ale zgodził się 
na to, żeby objął małą parafję tam, gdzie niema dawnych 
unitów. Długie j ednak potem lata władze rosyjskie nie mo
gły księdzu W. A. tego wszystkiego zapomnieć. W 1885 r.3 
administrator diec. lubl. przedstawił go na probostwo 

dziekanję w Sokołowie, gub. siedl., lecz w. jen. gbr, 

1 Mowa jest o unitach, siłą przeciągniętych albo raczej bez ich 
woli zapisanych do ksiąg ludności prawosławnej, którzy nie chcieli 
ucz�szczać do schizmatyckiej cerkwi· na nabożeństwa ani na żadne 
praktyki religijne. Dopis. autora. 

. 

� A. Aut. IX1:ł, Nr. Dzienn. 1878 r.: 1 494. 8 Op. c. 
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mając w pamięci, jak się wyraził w swej odpowiedzi, 
religijny fanatyzm księdza W. A. z czasów, gdy był w Hu
szlewie, odmówił swej zgody na propozycję ks. admini
stratora. 

4. Ks. Józef Adamczyk,1 ur. 1871  r. 1. W czasie.,
gdy ksiądz j. A. był prob. i dziek. w Hrubieszowie, gub. 
lubi. , n iejednokrotnie rządowe administracyjne władze 
niepokoiły go śledztwami i pociągały do odpowiedzial
ności sądowej. W czasie tych procesów w. jen. gbr zwró
cił się 18 l ist. 1909 r. do mstra spr. wewn., by spowo.
dował usunięcie księdza j. A. z Hrubieszową. Mster, przy- . 
chylając się do wniosku jen. gbra, 27 kw. 1910 r. wy
stąpił do bpa lubl. o przeniesienie księdza J. A. z Hru
bieszowa, a n iezależnie od tego okręgowy sąd lubi. 16 gr. 
1909 r. skazał go na 100 r. kary z zamianą w razie nie
możności zapłacenia jej na jeden miesiąc aresztu i u su
n ięcie „ winnego" od kościelnych obowiązków na trzy 
miesiące. 

2. Gbr lubi. 29 lip. 1910 r. i 16  l ist. tegoż roku po
wiadomił w. jen. gbra o tern, że ksiądz J. A. przyjmuje 
„prawosławnych" do katolicyzmu, między innemi zrobił 
to z Marią i Zofją Kozienok. W. jen. gbr umorzył oby
dwie te sprawy. 

3. W kw. 1910 r. bp lubi. wystąpił do władz rzą
dowych, że zamierza księdza J .  A. naznaczyć na samo
dzielne probostwo, tymczasem z Mstwa Spr. W. nade-, 
szła odmowna odpowiedź. Dopiero 24 list. 1 913 r. z tegoż . 
Mstwa nadeszła obietnica, że rząd wyrazi zgodę na · pro
bostwo dla księdza j. A., ale położone poza gub. chełm. 

4. Gbr lubi. donosi do w. jen. gbra, że ksiądz j. A.
stale przyjmuje osoby prawosławne do Kościoła katolic
kiego (choć działo się to w latach ubiegłych), jak: 15 lip. 

1 Op. c., Nr. 10. 



DIEC�ZJE LU_ę_ąSKA I PODLASKA. 21 

1908 r. Nr. 534 Stepanidę Stasiuk z Bednaruków, 18  paźdz. 
1908 r. Nr. 3537 całą grupę prawosławnych, a w · niej 
3 mar. 1909 r. Grzegorza Szumina, 16  maja 1909 r. Ste
panidy Wołyniec i Jana Wołyńca, 17  wrz. 1909 r. Para
scewę Łuszczuk, Dymitriusza Jarmoszczuka, Agonię Cie
sielczuk, Józefę Kraszkiewicz. Departament spr. duch. 
�be. wyzn. 3 kw. 1909 r. Nr. 1488 stwierdził, że ksiądz 
J. A. zaraz po ogłoszeniu tolerancyjnego ukazu cesar
skiego z 17 kw. 1905 r. przyjął do katolicyzmu 153 osoby 
„uporrie" i 83 prawosławne, ponadto ochrzcił dziecię 
prawosławnych małżonków Mszanieckich i dał ślub Ste
panidzie Bondarczuk. 

S. Ks. Franciszek Albiniak, 1830 t 1885, były
członek zakonu kan. re'guląrnych. 1 .  Wyrokiem swym 
z 4 (16) czrw. 1874 r. Nr. 521 1 w. jen. gbr pozbawił 
księdza F. A. probostwa w Swierżach, pow. chełm., gub. 
lubi., a zgodził · się na objęcie przezeń filii Czernięcin 
w par. Turobin, pow. krasnost., gub. lubi. Była to kara
za mieszanie się do spraw greko unickich, a zwłaszcza 
za odwró'cenie od prawosławia Wojciecha Mikitiuka.2 

2. Za danie ślubu Szarapowemu, „prawosławnemu"
z katoliczką karny sąd w Lubl.3 6 (18) wrz. 1868 r. ska
zał księdza F. A. na karę pieniężną w kwocie 10 rb. 

6. Ks. Wincenty Al�ksandrowicz, 1819 t 1 874.
Zarządzający duch. spr. obc. w. na Kr. P. 23 maja (4 czrw.) 
1868 r. Nr. 2457 4 zwraca się do ks. administratora diec. 
lubl. , , że obecność księdza W. A., prob. w par. Mordy, pow. 
i' gub. siedl. rząd uznał za szkodliwą, pr.zeto prosi o prze-·
niesienie go na teren gub. lubi. 

7. Ks. Władysław Ambrożewicz,5 1857 t 1922.
1 . W . dwóch raportach swych: 3 sierp. 1890 r .  Nr. 8038

1 Op. c„ Nr. 3. 2 A. K. D. Lubi., X6• 3 A. A. D„ XIV2, Nr. ' 3 .. 
.i A. K. D .  LubJ. ,  X I6. 5. A. A. O., X JV2, N r. 7.
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i z 13 wrz. 1890 r. Nr. 9259 gbr lubl. doniósł w jen. 
gbrowi między innemi i · to , że ksiądz W. A., prob. par. 
Mordy, pow. siedl., 13 czrw. 1890 r. razem z dziećmi ka� 
tolickiemi uczył zasad religji j edną prawosławną (czyli 
unitkę; dopis. autora) dziewczynkę i że bardzo niegrzecz
nie obszedł się z miejscowym wójtem i policjantami . . Wo
bec powyższego w. j en. gbr przedstawił bpowi lubi. ko
nieczność przeniesienia księdza W. A. poza strony unic
kie. Jednak na skutek nowego pisma gbra z Siedlec jen. 
gbr zmienił ten wyrok i zgodził się na pozostanie nadal 
księdza W. A. w Mordach. · 

2. Po roku 1 890 j eszcze trzykrotnie otrzymywał �·
jen .  gbr skargi na księdza W. A., że przyjmował na łono 
Kościoła katoli ckiego prawosławnych wyznawców, ale 
skargi te pozostały bez · skutku. 

3. 29 czrw. 1893 r. Nr. 1207 w. jen. gbr poruczył
gbrowi w Siedlcach, aby miał na uwadze . księdza W. A., 
zwłaszcza jego działalność w kierunku szerzenia bractwa 
Serca Jezusowego. 

8. Ks. Józef Anusz,1 . ur. 1873 r. 1 .  Gbr lubl .  24
łut. 1 901 r. Nr. 1475 zawiadomił w. jen.  gbra, że ksiądz ' 
]. A., wik. par. Skierbieszów, pow. zamoj ., gub. lubi., 1 
udziela sakramentów św. byłym unitom, za co 21 marca 
1 902 r. Nr. 200 ksiądz j. A. zapłacił 100 r. kary.

2. Poraz drugi tenże gbr doniósł 8 czrw. 1902 r.
Nr. 4314, że ksiądz j. A. święcił domy we wsiach Cio
smy i Rogale, obydwie gm. Sól, pow. biłg., gub. lubi., 
gdzie wśród katolików mieszkają również byli uniei, co 
się nie dzieje bez krzywdy dla prawosławia. Wobec tego 
faktu w. j en. gbr 20 czrw. 1902 r. Nr. 231 skazał księdza 
J. A. na 50 rubli kary. 

3. Mimo upomnień ze strony rosyjskich władz rzą
dowych w 1903 r. ksiądz j. A. znów święcił domy byłych .' 

i Op. c.,  Nr. 1 1 . 
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unitów i rodzin mieszanych i w dalszym ciągu dzia
łał na niekorzyść prawosławia. Za powyższe i za przeciw 

· działanie na niekorzyść szkoły rządowej ksiądz J. A. zo
stał zwolniony z wik. Puszcza Solska, pow. biłg. , gub.

· lubl. Gdy ksiądz ]. A. opuszczał Puszczę, to, dodaje gbr,
· tłumy odprowadzały go z płaczem i szlochaniem.

9. Ks. Aleksander Arciszewski,1 ur. 1858 r.
l. Za sprawę unicką (w księd�e konduit powiedzia

ne: za mieszanie się do spraw prawosławia) w. jen. gbr 
skazał. księdza Al. Arciszewskiego, prob. par. Tuczna, 

, pow. bial., gub. siedl., na karę pieniężną w kwocie 50 r. 
·. i zażądał od bpa lubl. przeniesienia go na inną parafję,
; położoną zdała od unitów.

2. Na skutek postanowienia w. jen. gbra z 7 sierp.
1885 r. Nr. 1280 gbr siedl. zarządził ' podwładnym sobie 
'organom czuwanie nad · działalnością księdza A. A. 

3. Kiedy -admin. diec. lubl. ks. Jaczewski w 1887 r.
1 zamierzał naznaczyć księdza A. A. na proboszcza do Ja

nowa, pow. konst., gub. siedl. i na dziekana konstanty-, 
. nowskiego, w. jen. gbr nietylko sprzeciwił się temu, ale 
nadto 25 kw. 1887 r. rnżądał przeniesienia go na wikar

' ,  jat za działalność wśród unitów. Wtedy ksiądz A. A. prze
szedł na wikarjat do Maciejowic, pow. garw. 

4. 20 mar. 1893 r. ks. A. A., prob. par. Rusków,
pow. konst. , otrzymał rządową naganę za to, że 16 list.
1891 r. ochrzcił córkę mieszkanki wsi Puczyc, gm. Łysów, 
pow. konst., gub. siedl. , Marjanny Sobieszczyk, nie zba-

. ' dawszy dokładnie, do jakiego ona należy wyznania.' 
5. Na skutek rezolucji w. jen. gbra, wydanej 25 wrz.

1 898 r . . Nr. 2290, ks. A. A., prob. par. Sosnow ica, pow. 
włod. ,  gub. siedl., został skazany na roczny areszt w kła-

1 Op. c ,  Nr. 6 i A. K. D .  Lubl. , I l l6.
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sztorze w M'.arjampolu, ale 15  list. tegoż roku za Nr. 149 
karę tę rosyjskie wtadze rządowe zamieniły na grzywnę 
100 rubli . 

. 6. Z relacji gbra siedl., datowanej 22 list. 1902 · r. 
Nr. 484 w. jen. :gbr przyszedł do przekonania, że księdza 
A. A., prob. par. Sosnowica, należy uważać jako podej
rzanego o stałe mie�zanie się w sprawy unickie ( w ory
ginale powiedziano: w spta:wy prawosławia), przeto po
lecił temuż gbrowi; aby przypomniał księdzu A. A, że
powinien rozważnie postępować w parafj i o ludności yq
znaniowo mieszanej, bo, inaczej postępując, narazi się na 
to, że będzie�pozbawiony samodzielnego stanowiska pro
boszcza na parafj i . 

7. Na skutek przedstawienia gbra siedl. pod dńiem
25 list. 1904 r. Nr. 2340, w któreni tenże gbr stwierdza, że 
ks. Al. Arciszewski, prob. z Sosnowicy, udziela św. sakra
mentów byłym unitom, a obecnie prawosławnym, w. i�n.
gbr uznał za niemożliwe, aby kapłan ten pozostawał na
dal w par. Sosnowica, zażądał przeto od bpa lubl., aby 
przeniósł go poza terytorjum, zamieszkałe „przez RosjaQ.." 

8. Za ogłoszenie z ambony, którego dokonał ksiądz
· A. A., aby dawni unici , pragnący powrócić na łono Ko
ścioła, jak najprędzej podawali o to prośby do odpowied
n.ich władz rządowych, mster spr. ·w. 28 mar. 1913 r. za
Nr. 3131 zażądał od bpa, aby usunął go z proboątwa
w Tucznie, pow. bial., gub. siedl. i przeniósł gdzieś , na
wikarjat.

· · D la  scharakteryzowania, jakiej ówczesny rząd rosyj 
ski używał gry słów w zastosowaniu nawet najwyższych 
cesarskich ukazów, kiedy chodziło o maltretowanie . du
chowieństwa kat. ,  przytaczamy z tejże księgi konduit pr,z.e
bieg k_orespondencji bpa lubl. z w. jen. gbrem w sprawie
przeniesienia księdza A. A. z So�nowicy. Bp Jaczewski, 
gdy go _ J?acierał w. j en. gbr, aby usunął księdza A. A. 
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· z tego probostwa, odpowiedział, że punkt XIX ukazu ce
, s�rskiego z 1 1  sierp. 1904 r. uwalnia obecnie : tego pro

boszcza od kary. Na to w. j en. gbr daje wyjaśnienie, że 
przeniesienia tego nie uważa za karę, lecz za pn;erwa
nie szkodliwej . działalności księdza A. A. i pod datą 19 
paźdz. 1904 r. Nr. 21801 ponownie się domaga jak naj
szybszego prz'eniesienia go na probostwo poza terytorjum, 
zamieszkałe przez ludność „rosyjską". 

10. Ks. Józef Bagiński, 1 806 t 1892. W pierwszych
latach . swego kapłaństwa ksiądz J. B. , prob. par. Czuł
czyce, pow. chełm., gub. lubl. , jak głosiła odezwa nmka 
Kr. P. z 19 (31) mar. 1843 r. Nr. 319 1 był pod zarzutem, że
należał do powstania listopadowego i był członkiem ów
czesnego Patrjotycznego Towarzystwa w Warszawie, ale 
rząd nie zdołał prawnie mu tego dowieść. Za tp później 
przechodził tenże ksiądz J. · B .  dużo kłopotów z rządem
o sprawy kościelne, a mianowicie:

1 .  18  mar. 1875 r. ochrzcił podług obrządku łaciń
skiego córkę mieszkańców wsi Uher, gm. Krzywiczki, 
pow. chełm., gub. lubl., małżonków Doroszów, należą
cych do wschodniego Kościoła, za co w. j en. gbr 8 gr. 
1875 r. Nr. 1908 2 skazał go na zapłacenie 15 r. kary 
z · ostrzeżeniem, że, j eśli powtórzy się w -przyszłości coś 
podobnego.: · będzie ukarany dużo surowiej. 

2. W paźdz. 1875 r .  ksiądz J. B. ochrzcił chłopca,
zrodzonego z ojca Hipol ita Nafalskiego, katolika i matki 
Agnieszki, _prawosławnej,3 którzy należeli nie do czuł
czyckiej lecz chełmskiej par., a w Chełmie były oddzielne 
2 parafje: katolicka i prawosławna. Wobec tego w. jen.
gbr 16 (28) łut. 1 876 r. Nr. 226 4 zwrócił się do władzy 

1 A. A. D.,  XXXII2, Nr. 2. :i Op. c. 
il Czytaj unitki. Dopis. autora. 
1 Op. c. ,  a także A. Aut., IXl:l, Nr. Dzienn. 1875 r.: 1 830 i z 1876 r.: 461 .  



diec. w Lublinie, aby przeniosła księdza j. B. z Czułczyc, 
pow. chełm., gub. lubl. na taką parafię, w której niema 
zupełnie prawosławnych albo też ze względu na jego 
wiek podeszły zwolniła go zupełnie z parafji i przedsta
wiła do emerytalnego zasiłku. 

W aktach osobistych księdza J. B. są pewne szcze
góły, dotyczące sprawy chrztu dziecka małżonków Na
falskich. W. jen.  gbr pisze .do bpa lubl., że ksiądz J. B. 
wprawdzie tłumaczy swój sposób myślenia, jakoby fakt 
ten miał miejsce, zanim otrzymał wyjaśniający okólnik 
z 13 (25) paźdz. 1875 r. Nr. 1 421 ,  w którym było · powie- , 
dziane, że ze względu na płeć dziecka, zrodzonego ,z ro
dziców, z których jedno należy do wyznawców katolików, 
drugie do byłych unitów, przyłączonych do prawosławia, 
jednak treść tego rozporządzenia ksiądz j. B. otrzymał 
od dziekana chełm. jeszcze 9 l ip. 1875 r. Nr. 31 .  Nadto 
ksiądz j. B. zawinił w tym wypadku jeszde z tego wzglę
du, że ochrzcił dziecko, którego rodzice nie należą do 
jego parafji , lecz obydwoje do par. chełm.: j edno do ka
tolickiej, drugie do ' prawosławnej, a nadto wogóle ksiądz
ten odznacza się szkodliwym wpływem na byłych unitów .. . 

Wtedy ksiądz j. B. przeniósł się do diec. august.1 

11. Ks. Józef Bagrowski,2 1839 t 1923. Jako prob.
w Uchaniach, pow. hrub., gub. lubl. , podług raportu 
gbra lubl., złożonego w. jen. gbrowi 17 mar. 1876 r. Nr. 1762, 
ksiądz j.  B., spotkawszy 9 st. 1873 r. kilku swoich paraf
jan, powracających z prawosławnej uroczystości, odpra
wianej 6 st. ,  a znanej pod nazwą Jordanu, gdy zauważył, 
że niosą wodę poświęconą, kazał ją wylać. Ceremonji 
poświęcenia jordanu dokonał proboszcz dawnej unickiej, 
·a obecnie prawosławnej parafj i. Ks. Bagrowski dodał
wtedy: wam święta ruska woda j est zbędną, grzechem

1 A. K. D. LubL, X IIG. :! A. A. D . ,  XIV:!, Nr. 1 



DIECEZJE LUBELSKA I PODLASKA. 27 

. jest mieć ją w domu, bo tylko Kościół katol icki praw
dziwie · błogosławi wodę. Za ten czyn gbr lubl. skazał
księdz a j. B. na 10 r. kary, która została zapisana pod 
Nr . 557 . 

. 1 2. Ks. Jan Bardadin,1 1816 t 1886. Za ochrzcze
nit dziecka, którego oj ciec Franciszek Kozicki był „pra

. wosławnym" ,  ksiądz J. B. otrzymał w 1886 r. od rosyj. 
ski ej . władzy rządowej naganę. Ksiądz j. B. ©ył wtedy 
wik. w Parczewie, pow. włod. , gub.  siedl. 

13. Ks. Ludwik Bauc,2 1856 t 1918. Policyjne
· śledztwo stwierdziło, że ksiądz L. B. ,  wik. par. Zamość, 

· gub. lubl. , ochrzcił kilkoro dzieci, zrodzonych z miesza
. nych małżeństw: . Jana i Marjanny Bandyrów, Antoniego 
i Franciszki Bumek, Pawła i Katarzyny Łyś, lecz cesar-

. ski manifest z 15 maja 1883 r. skasował karę za te „ bez
prawne" czyny. Wtedy w. jen. gbr 8 lut. 1886 r. Nr. 224 
zwrócił się do administratora diec. lubl. , aby uprzedził 
księdza L. B., że, j eżeli w przyszłości będzie się w po
do:Łmy sposób wdawał w sprawy prawosławia, to przez 

· rząd pociągnięty zostanie do surowej odpowiedzialnośc i .

14. Ks. Michał Bartnicki,3 1 819  t 1910. Na sku· 
tek decyzji w. jen. gbra ksi ądz M. B., będąc prob. par.
Liw, pow. węgr., gub. siedl. , zapłacił · 5 paźdz. 1892 r .  
Nr. 14 kary 25 rub.  za to, że ochrzcił czworo dziec.i ro
dziców tak zw. mieszanego małżeństwa, a w 1881 r . dał 
· ślub temu małżeństwu t. j. Augustynowi Dengerowi, ka-
tolikowi z Karoliną Pec, „prawosławną". · · 

1 5  .. Ks. Michał Benet,4 ur. 1856 r. 1 .  27 gr. 1 885 r.
ksiądz M. B. był oskarżony do w. jen. gbra, że w dniu 
św. Jana ewangelisty, gdy podawał do picia wino po-

1 Op. c . ,  N r. 6.  
3 Op. c „  Nr. 7. 

:i Op. c. , N r. 42.

4 Op. c., Nr. 43.
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sw1ęcone wiernym; zebranym w kościele, nie pomijał · 
byłych unitów. 

2. 15 sierp. 1887 r. Nr. 1508 w. jen. gbr skazał księ
dża M. B., wik. par. Biała, gub. siedl., na 35 r. kary za .to,. 
że póświęcił wielkanocne pokarmy jednem·u z b. uqitów.

3. Był jeszcze ks. Benet w tym czasie oskarżony, że
udzielał dawnym unitom sakramentu pokuty i Komunji św. 

· · ·t�. Ks. Ludwik .. Bernatt, ur. 1880 r. Rosyjsl<ie
władze rządowe oddały w 1908 r. księdza L. B., wik. par. 
Knychówek, pow. sokł., gub. siedl. , pod sąd za udziele
nie w kościele katolickim ślubu mieszkance wsi Łysów, 
pow. konst., gub. siedl .„ Antoninie Bernasiak, prawosław
nej.1 Sąd sprawę umorzył. 

17. Ks. Feliks Biały, ur. 1869 r. W. jen. gbr 6 lip.
1901 r. Nr. 206 nałoż-ył na księdza F. B., wik. par. Szczeb
rzeszyn, pow. zamoj. ,  gub. lubl., karę w kwocie 100 rub . 
za to, że, chodząc po kolendzie 6 st. 1901 r. w Dzierz
kowicach, pow. jan. ,  gub. lubl . ,  wstąpił w tym samym 
celu do upornych byłych unitów Jana i Marcina Charko.:! 

1 8. Ks. Hilarjon Bidawski,0 1813 t 1891 , były re
format: Mimo, że w. jen. gbr zamknął katolicką kaplicę 
w szpitalu w Milanowie, pow. radzyń., gub. siedl., ksiądz 
H. B. odprawił tam „nielegalnie'' Mszę św. na jednej z sal 
szpitalnych. Na skutek tego w. jen. gbr 25 maja 1885 r.
Nr. 817 zażądał od administratora diec. lubl. ks. Jacze- _

wskiego, aby księdza H. B. zabrał z tej miejscowości. 
, 19. Ks. Neppmucen Bieniasiewicz, 4 1839t 1903,

były augustjaniri.� 1. Gdy w p·u. Olchowiec, pow. chełm.,
gub. lubl. ,  organista Antoni Kaliszczyński, roznosząc opłat · 
ki, zostawił takowe również i . w domach tak zw. miesza
nych małżeństw, w. jen. gbr 16 (28) lut. 1876 r. Nr. 225 

1 Op. c., Nr. 67. � Op. c., Nr. S3. 3 Op. c., Nr. 9. 

4 •Op. c. , Nr. 10 i A. Aut. Nr. D zienn. 1 876 r.: 463. 
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:skazał księdza N. B., prob. tej parafj i ,  na 5 r. kary za to,
że niedostatecznie pouczył swego podwładnego, do czego
ma prawo, a czego mu nie wolno, a Kaliszczyńskiego, 
organistę na zapłacenie 10 r. kary. 

2. Za ocl 1 rzczenie dziecka z małżeństwa tak zwan.
mieszanego ksiądz N. B. , będąc prob. w Olchowcu, pow. 
chełm., na skutek decyzji w. jen. gbra, wydanej 18 lip. 
1889 r .  Nr. 1364, zapłacił grzywny 25 rubli. 

3. 13 wrz. 1897 r. za Nr. 1 13 w. jen. gbr skazał księ
. dza N. B., wik. w Tarnogr<:>dzie, pow. biłg. , gub. lubl. , 
na 50 r .  kary za to, że, chodząc po kolendzie, wstąpił 
do domu Wincentego Gumela „prawosławnego. " 

20. Ks. Władysław Bieniecki, ur. 1868. Za wy
spowiadanie „prawosławnego" Kazimierza Trochim iaka 

. pa .mocy postanowienia w. jen. gbra z 28 wrz. 1892 r. 
Nr. 10 1 ksiądz W. B., były wik. w Sadownem, pow. węgr.,
gub. siedl., zapłacił karę wysokości 25 rub. 

21. Ks. Frandszek Bier11:acki, ur. 1840 r., były
pijar. Gbr lubl. 5 (17) czrw. 1868 r. Nr. 133 powiadamia 

· zarządzającego spr. d. obc. w. Kr. P., że ksiądz F. B.,
wik. par. Krasnostaw, gub. lubl., odmówił błogosławień
stwa (wywodu) żonie starszego policjanta Eljasza Łuc
kiego, a także nie przyjął do spowiedzi mieszczanki 
z Krasnostawu Franciszki Osuchowskiej, która wycho
dziła za prawosławnego podoficera żandarmskiego z okrę
gu krasnost. i chełmskiego Aleksandra Mieldzizona. Za 

· powyższe zarządz. spr. d. obc. w. skazał księdza F .  B.
20 .czrw. (2 lip.) 1868 r .  Nr. 3195 2 na 15  rub. kary. 

22. Ks. Henryk Ludwik Birnbaum, 1821  t 1891 ,
b . dominikanin. 14  (26) l ip .  1879 r. Nr .  612 R w. jen .  gbr

1 A. A. O., XIV2, Nr. 52. 
� A. A. D., LXXI2, k. 178-190 i 193 a także A. K. O. Lubl., X I I l!i. 
:i A. A. O., XIV2, Nr. 1 1 . 



księdzu H. B. ,  prob. z Dubienki, pow. hrub., gub. lubl . ,  
udzielił surowej nagany za to, że udzielał sakramentów 
św. osobom, pochodzącym z małżeństw mieszanych t. j . 
b. unitom żonatym lub zamężnym z katolikami, zażądał
nadto od bpa lubi . ,  aby usunął księdza H. B. z Dubienki 
i wystąpił do rządu z przedstawieniem go na administra
tora takiej parafj i , gdzie niema unitów. 

23. Ks. Michał Bobrowski,1 1816 t 1 901 .  1 .  Będąc
na probostwie w Krzczonowie, pow. biłg. , gub. lubi. ,  po
lecił 6 maja 1873 r. miejscowemu ks. wik., aby ochrzcił 
córkę małżonków Zawada, b. unitów i sam spowiadał 
Annę Zawadę, która wtedy była już przyłączona do pra
wosławia, za co w. j en. gbr 20 gr. 1874 r. Nr. 1 490 na
k>żył na niego grzywny 15 rubli .  

2. Gbr lubi .  26 paźdz. 1878 r. Nr. 8094 2 zawiadamia
bpa lubi. ,  że nie może się zgodzić na to, aby ksiądz M. 
B., prob. par .. Szczebrzeszyn, pow. zamoj . ,  gub. lubi. , zo
stał kanonikiem Kolegjaty zamojskiej. 

3. Gbr lubi. 31 mar. 1880 r. Nr. 2893 3 donosi do
w. jen. gbra, że ksiądz M. B., prob. par. Szczebrzeszyn,
pow. zamoj . ,  wraz ze swym wikarjuszem zbyt energicz
nie występuje przeciw parafjanom, którzy używają trun
ków. Rozpatrzywszy tę sprawę, w. jen. gbr polecił ją prze
ciąć i pozostawić bez odpowiedzi. 

4. 25 maja 1 881 r .  Nr. 932 w.  jen. gbr udzielił księ
dzu M. B., prob. par. Lubartów, gub. lubl. , surowej na
gany za to, że gromadził dzieci na , plebanji i uczył je 
katechizmu. 4 

S. Gbr lubl. 8 l ist. 1886 r. Nr. 10906 przesłał do w.
jen. gbra o k�iędzu M. B. ,  rezydencie w Puławach, gub. 

1 Op. c.,  N r. 12  i A. Aut. IX1:ł. Nr. D zienn. 1874 r.:  42. 
:& Op. c„ Nr. D zienn. 1878 r.: 1 613. 
;i A. A. O., LXXI2, k. 1 50. 4 A. A. O.,  XIV2, Nr. 1 2. 
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lubl. , taką opinję: „zawsze odznaczał się fanatyzmem 
i sta le był wrogo usposnbionym do prawosławia oraz 
wszystkiego, co ruskie," a 13 gr. 1886 r. Nr. 1 1780 do 
powyższych słów dodał, że nie może się zgodzić, aby 
ksiądz M. B. mógł zajmować jakiekolwiek stanowisko ka
płańskie w granicach gub. lubl. 1  

, 24. Ks. Stanisław Bogucki,2 1815 t 1 898. 1 .  Gbr 
lubi. przesłał 30 list. 1889 r. raport do w. jen. gbra, że 
ksiądz S. B. , prob: par. Kijany, pow. lubrt., gub. lubl. 
29 wrz. 1885 r. ochrzcił syna włościanina Józefa Żałoby, 
„prawosławnego."  

2. Nlk pow. lubrt., gub. lubl. , zwraca s ię  do Kon
systorza w Lublinie 25 wrz. 1i80 r. Nr. 9139 z żądaniem 
wyjaśnienia, czy prawdą jest, że ksiądz S. B. z Kijar:i, 
pow. lubrt. , będąc za · paszportem na kuracji w Solcu,
pow. stop., gub. kielc. ,  odprawiał jednego dnia, jak to 
zakomunikował nlk pow. stop., nabożeństwo w par. Pia
sek Wielki, gm. Radzanów, pow. stop., wziąwszy tam z so
bą organistę z Solca, Franciszka Szczytowskiego.8 

25. Ks. Józef Boguszewski, ur. 1846 t 1916. 1. Na
mocy decyzj i w. jen. gbra · 1 kw. 1886 r. Nr. 546 4 ksiądz 
]. B., prob. ze Świerżów, pow. chełm., gub. lubl. , był ska
zany na grzywnę w kwocie 150 r. za urządzenie, bez 
uzyskania na to od rosyjskich władz rządowych pozwo
lenia, kaplicy i odprawianie tam nabożeństwa w apara
tach, n ieprawnie wziętych z kościoła w Świerżach, pow. 
chełm., gub. lubl. 

2. W 1911 r. ksiądz j.  B., pr,ob. w Krasnobrodzie,
pow. zamoj. ,  gub. lubl. , był przez kogoś oskarżony do 
władż rządowych ó to, że pobłogosławił ślub małżeński
Budzyńskiego z Łopuszyńską, któr'zy nielegalnie wrócil i 
do Kościoła katolickiego. 

1 A. A. D. ,  XIV2, N r. 12 .  
a A. K. D. Lubl., XIV6• 

2 Op. c., Nr. 13. 
4 A. A. D., XIV2, Nr. 14. 



26. Ks. Kamil Bojarski, . 1826 t 1905, były ber
nardyn. Nmk Kr. P. 16 (28) st. 1866 r. 1 za mieszanie się 
księdza K. B. do $praw prawosławia pozbawił go wikar„ 
jatu w Biłgoraju, gub. lubl. i polecił mu przenieść się 
do innej diecezji z tern, że zanim otrzyma tam jakie sta
nowisko musi pierwej odbyć dwuletnią karę w klasztorze 
i ze w diec. lubi. nie będzie mu wolno nigdy się poka
zać. Wobec tego Kom. Rz. Spr. W. i D. zwróciła się do 
bpa w Kielcach, aby przyjął go do swej diecezji i wy
słał do klasztoru w Jędrzejowie. 

27. Ks. Ludwik Bołdok, 1833 t 1895, były laza
rysta. W. jen. gbr 16 wrz. 1886 r . Nr. 1694 2 pisze do 
administratora diec. lubi. , 1ks . kanon. Franc. Jaczewskiego 
t�j treści papier: 

· 

10 sierp. b. r. na 9 wiorście· za Lublinem policja 
zatrzymała religijną pielgrzymkę, złożoną z 100 bl isko 
osób, którą prowadzili przewodnicy: Józef Kaczorowski 
z Lublina i Józef Diłon ze wsi Wola Sławińska, pow. lubi. 

Zbadanie szczegółowe okoliczności, w jakich for
mułowała się ta pielgrzymka, wykazało, że prob. z po
bernardyńskiego kościoła w Lublinie ksiądz L. B., wik. 
tegoż kościoła ks. Józef Torczyński , wik. par. Piaski 
Wielkie, pow. lubl. ks. Franciszek Skowronek i wikar
jusz kościoła Św. Ducha w Lublinie ks. Feliks Krokow
ski, wiedząc o celu tej pielgrzymki , nietylko jej nie po� 
wstrzymali ,  lecz ubocznie raczej dopomagali do jej utwo- , 
rzenia, już to dając przewodnikom krzyże i inne kościelne 
sprzęty, już to przez odprawienie w intencji pielgrzymki 
nabożeństwa oraz przez wygłoszenie do niej mowy. 

Ponieważ powyższe czyny księży: Boldoka, Tarczyń
skiego, Skowronka i Krokowskiego są wprost przeciwne 
okólnikowi w. jen. gbra hr. Kocebue z 20 paźdz. 1875 . r . 

1 A. A. D., VII2, Nr. 1 4. � A. K. D. Lubl.,  xvs. 
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: za Nr. 1 437, to proszę J. W. Pana zrobić wzmiankowa
nym księżom surową wymówkę i jednocześnie ich ostrzec, 
że na wypadek, gdyby ponownie zlekceważyli powyższy 

· okólnik, zostaną wtedy bardzo ukarani.. 
Tego samego dnia w. jen. gbr Nr. 1698 1 przesyła 

do tegoż ks. administratora następującą korespondencję:
Doszło do mej wiadomości, że prob. pobernardyńsk iego
keścioła w. m. Lublinie k�. Ludwik Bołdok 2 łut. 1886 r. 
wypowiedział kaŻanie niedoP.uszczalnej treści .

Choć na śledztwie się okazało, że powyższe oskar
żenie było bezpodstawne, lecz stwierdzono wtedy, że 
ksiądz L. B. korzystał wówczas z książki kaznodziejskiej, 
wydanej zagranicą, a przez tutejszą cenzurę nie dozwo
loną, proszę przeto j. W. Pana dać temu księdzu odpo
wiednie napomnienie.:3 

28. Ks. Antoni Walerjan Boraczyński, 1832
t 1897. Gbr lubl. 6 l ist. 1886 r. Nr. 10838 nadesłał o księ-

, dzu A.  W. B. ,  wiadomość do w. jen. gbra, że udzielał
w Łopienniku, pow. krasnost., gub . . lubl., będąc tam prob. , 

religij�ych- posfug byłymlunitom. Manifest cesarski z 15
maja 1883 r .  darował · mu tę winę. � • 

29. Ks. Michał Borkowski,:j 1828 t 1893. 1. Nmk
Kr. P. 20 l ip. (1  sierp.) 1867 r .  Nr. 3228 skazał księdza 
M. B. na 15 rub. kary za udzielanie rel igijnych posług 
byłym unitom.• 

2 . Gbr lubl. , 10 łut. 1877 r. Nr. 1956 ri zawiadomił
bpa lubl., że ksiądz M. B., prob. par. Łaszczów, pow. 

I Op. c. 
2 Dając tłumaczenie co do treści swego kazania, ksiądz L. B. po

kazał książkę, z kfórej wypowiedział to kazanie, tymczasem okazało się, 
Że książka ta była bez cenzury rządowej, więc nowa uwydatniła się wina. 

3 A. A. D., XJV2, Nr. 17J 
4 Op. c., Nr. 19, A. Aut. IX12, Nr. Dzfenn. 1877 i 1 878 r.: 1004. 
5 A. Aut. IX12, Nr. Dzienn. 1877 r.: 502. 

Bojownicy t. Il. 3 
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tomsz., gub. lubl. , został pociągnięty do odpowiedział• 
ności za to, że nie chciał pochować z obrzędami relig; 
Kamińskiego. 1 

3. Na mocy decyzji w. jen. gbra, wydanej 27 czrw•
(9 l ip.) 1878 r. Nr. 1045, ksiądz M. B., prob. par. Łasz
czów, pow. tomsz., gub. lubl., zapłacił 25 rub. kary za to, 
że ochrzcił syna Marcina i Marjanny, prawosławnej, mał
żonków Mosiaków ze Starej Wsi, pow. węgr. ,  gub. sie•il. 

4. Gbr lubl., 9 wrz. 1891 r. · Nr. 551 9  zakomunikował
w. jen. gbrowi, że ksiądz M. B. ,  prob. w Łaszczowie, na
wrócił na katolicyzm całą rodzinę Gowarczuków, której 
następnie udzielał sakramentów św., dał ślub córce Go
warczuka i ochrzcił jej dzieci. Za wszystko powyższe na 
zasadzie rezolucji , którą wydal w. jen. gbr 26 paźdz. 189 1  r. . 
Nr. 1873 odebrano mu probostwo w Łaszczowie i zażą
dano od zarządzającego . diec. lubl . ,  aby go przeniósł na 
wikarjat. 

30. Ks. Antoni Florentyn Borowski,2 1836t1898,
były bernardyn. 24 wrz. 1889 r. Nr. 4128 gbr lubl. po
wiadomił w. jen. gbra, że ksiądz F. B. , prob. par. Wo
żuczyn, pow. tomsz., gub. lubl. , w -1884 r. ochrzcił Fran.., 
ciszka, syna włościa.nina Józefa Stefana Trusia, prawo
sławnego, 7 zaś wrz. 1 889 r. Nr. 1696 tenże gbr doniósł 
o chrzcie 2- ch córek z mieszanego małżeństwa. Za jedno
i drugie w. jen. gbr 21 wrz. 1�91 r. Nr. 1703 skazał księ
dza A. F. B. na karę pieniężną w kwocie 100 rubli. 

31. Ks. Wiktor Borysiewicz, ur. 1864 r. Na mo"".
cy decyzj i . w. jen. gbra z 1 gr. 1887 r. Nr. 21 51 księdza 
W. B. usunięto z wik. par. Goraj , pow. zamoj ., gub. lubL, 
bo tam, jak twierdziła policja, dopomagał swemu probo
szczowi w utrudnianiu władzom państwowym sporządze
nia wykazu „upornych" unitów.3 

1 Bliższych szczegółów nie podaje ź ródło żadnych. Dopis. autora. 
� A. A. D., XJV2, Nr. 20. B Op. c., Nr. 48. 
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32. Ks. Kazimierz Borysik, 1 838 t 1892. Kiedy
ksiądz K. B. , będąc na stanowisku prob. w Kazimierzu, 
pow. pułw. ,  gub. lubl. , zaniemógł zupełn ie, wtedy bp W. 
Baranowski w 1875 r. 31 mar. Nr. 537 przedstawił go 
do rządu jako kandydata do emerytury. Na to wystąpie
nie bpa gbr lubl .  20 maja 1875 r. Nr.  3375 1 odpowiada: 
„mając na uwadze, że ksiądz ten, pracując na stanowi
sku prob. w Goraju przed 1873 . r. , wykonywał obrządki 
religijne greko-unitom prawosławnej braniewskiej parafi i ,  
a skutek tej  działalndŚci był taki, że bardzo wiele osób 
porzur.iło swą „przyrodzoną" religję i przeszło na kato
licyzm, nie mogę uznać księdza K. B. jako zasługujące
go na emeryturę. 

33. Ks. Roman Branik, . ur. 1839 r. 1. Na mocy
decyzji w. jen. gbra z dnia 17 (29) st. 1878 r. Nr. 198P 
ksiądz R.B. prob. z Grabowca, pow. Qrub., gub. lubl. zapłacił 
50 r. kary za to, że wydał ze  swego kościoła krzyż, cho
rągwie i inne emblematy religijne nielegalnie udającytn 
się parafjanom na odpust w sąsiedztwo. 

2. 5 (17) wrz. 1878 r. Nr. 151 1 w. jen. gbr skazał
księdza R. B., prob._ par. Grabowiec, pow. hrub. gub. lubi., 

. na 25 r .  grzywny i zażądał usunięcia go z probostwa za
to, że z ambony podniecał swych wiernych i zachęcał, 
aby przed władzami rządowemi nie wydawali tych kap
łanów, którzy pracują nad unitami, a pogardzali szpie
gami. Poza tern z tej racji polecono mu przenieść się do 
innej diecezj i , w której niema unitów z wyjątkiem sejn. 
Na przedstawienie wszakże bpa lub l. w. j en. gbr cofnął 
ostatni punkt swej decyzji i zgodził się na to, że księdzu 
R. B. bp da naganę i umieści go na jednej z par. w po
wiatach: puławskim lub garwolińskim. 

1 A. K .  D. L. ,  XVI6. i A. Aut. 1x12, Nr. D zienn. 1887 r.: 838. 
� Op. c. ,XI.V�, Nr. 22. i A. Aut. IX1�: 1343 i 1910.
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34. Ks. Marcelin Brodowski, 1822t1899. były fran
ciszkanin. 12  łut. 1885 r. Nr. 172 1 ksiądz M. B. ,  prob. 
par. Sawin, pow. chełm. ,  gub. lubl., z decyzji rosyjskich 
władz rządowych zapłacił 50 r. kary za mieszanie się do 
spraw prawosławia, nadto te same władze zażądały od 
rządcy diec. lubl., aby przeniesiono go na parafję, odda
loną od unitów. 

35. Ks. Stanisław Broniszewski, 1826 t1916. Na
przedstawienie gbra siedl., wystosqwane pod datą 15 wrz. 
1892 r. Nr. 8746, księdza S. B., prob. i dziek. w Węgro
wie, gub. siedl.� w. jen. gbr skazał 2 na 50 r. grzywny za
to, że spowiadał unitkę Frandszkę Skowrońską i 28 czrw. 
1894 r. Nr. 78 na drugą w kwocie 50 r. za to, że pozwo
lił w swoim kościele ks. Janowi Rudnickiemu, kapłanowi 
przyjezdnemu, odprawiać nabożeństwa, zamawiane przez 
różne osoby. Ksiądz �· B .  był jeszcze pod trzecim zarzu
tem, że mianowicie: w tymże Węgrowie wyspowiadał pra
wosławnego mężczyznę, ale w. jen. gbr 6 list. 1892 r. 
Nr. 1986 uznał „za możliwe" nie wymierzać żadnej kary. ' 

36. Ks. Ludwik Broniszewski, 1829 t 1899. W.
jen. gbr 26 paźdz. 1891 r. Nr. 1876 pisze do bpa Jaczew
skiego, że ksiądz L. B., prob. w Prostyni , pow. węgr., 
gub.  siedl. , spowiadał w kościele parafjalnym w Miedz
nej ,  tegoż pow. w czasie odpustu mieszkańców pow. sokł., 
gub. siedl., „prawosławnych":  Antoniego Gieresiumiuka 
i Dymitrego Sosnowskiego, dlatego żąda usunięcia go 
z Prostyni na wik. poza strefę, zamieszkałą przez ludność 
unicką. Wtedy 11 kw. 1892 r. ksiądz L. B. przeszedł na 
wikarjat do Starej Wsi, pow. węgr., a stamtąd 12 st. 1894 r .
na prob. do Łysobyk, pow. łuk., gub. siedl. , gdzie umarł 
26 sierp. 1899 r.3 

· 

1 A. A. D., XIV2, Nr. 23. 2 Op. c., Nr. 24.

il Op. c „  Nr. 39. i A. K. D. L., Vll6• 
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37. Ks. Juljan Brześciański, 1821 t 1909. Na sku
tek przedstawienia gbra siedl. z 11 mar. 1904 r. Nr. 190 
w. jen. gbr zwracał się do bpa lubi., aby przeniósł księ
dza J. B. z Wyrozęb, pbw. sokł., gub. siedl., do miejsco
wości bez rosyjskiej ludności za szerzenie w Wyrozębach
żywego różańca i za mieszanie się do spraw prawosławia.1 

38. Ks. Wawr�yą.i·•c Brzozowski, 1849 t 1900. 
1. W dniu 15 sierp. 1887 r. w. jen. gbr nałożył kary 50 rub.
na księdza W. B. ,  prob. i dziekana z Białej Podl., gub. 
siedl. , za to, że święcił wielkanocne pokarmy w domach 
unickich, że nauczał w kościele katechizmu dzieci „pra
wosławne" ,  że spowiadał i udzielał Komunji św. „prawo
sławnym" Janowi Sidorukowi i Dominikowi Najdygorowi2• 

2. Z decyzji w. j en. gbra, zapadłej 4 maja 1891 r.
Nr. 776 ksiądz W. B., prob. z Białej, zapłacił grzywny 
50 rub. za to, że pobłogosławił ślub małżeński Sebastiana 
Kracy, który z mocy postanowienia chełmsko warszaw
skiego · prawosławnego Konsystorza winien należeć do 
prawosławnego wyznania. 

3. Gbr siedl. w 1891 r. dwukrotnie doniósł do w. jen. ·
gbra, że ksiądz W. B., prob. i dziekan z Białej · Podlaskiej , 
święcił pokarm� wielkanocne, znoszone do jednego z do
mów, choć go uprzedzała policja, że tam jest również 
święcone unitów, że ochrzcił dziewczynkę, której matka 
była prawo'sławna. Za to mieszanie się w sprawy- prawo
sławia w. j en. gbr 7 wrz. 1891 r. Nr. 1616 zażądal od bpa 
lubl. , aby księdz� W. B. przeniósł z Bia,łej . na ;ifmą par.
poza strefę osiadłości unickiej, z wykluczeniem wszakże 
stanowiska dziekana. 

4. Gbr siedl. powiadomił w. jen. gbra 14 lip. 1898 r.
Nr. 521 ,u że ksiądz W. B., prob. z Tuchowicz pow. łuk., 
gub. siedl., pobłogosławił ślub małżeński Katarzyny 

1 A. A. D„ XIV:!, Nr. 25. � i 8 Op. c . ,  Nr. 26.



. 
Kormiłów, „prawosławnej" ,  o czem w. jen. gbr polecił 
zwrócić się do prokuratora. 

39. Ks. Atanazy Buczwiński, 1 834 t 1896. Na mo
cy decyzji z 1 (13) sierp. 1873 r. Nr. 890 · w. jen . . gbn� 
ksiądz A. B., wik. z Włodawy, gub. siedl . ,  z9stał osadzo
ny w k'.asztorze o.o. reformatów w Wysokiem Kole.,. pow. 
kozn., gub. radm., ponieważ odmówił Arseniewej spowie
dzi i Komunji św. za to,'. że wyszła za prawosławnego 
i że przy tej okazji ksiądz A. B. obelżywie J wyraził się 
o prawosławiu.

40. Ks. Tomasz Bujalski, 1815 t 1896. 1. Ponie
waż ksiądz T. B., prob. z Pratul ina, pow. konst. , gub. 
sie<;ll., ujemnie wpływał na miejscowych unitów, odsuwał 
ich od duchowieństwa i obrzędu praw.osławnych, nato
miast zachęcał do uczęszczania na nabożeństwa Kościoła 
katolickiego, przeto w. jen. gbr 15 (27) paźdz. 1 874 r. 
Nr. 1 122 2 zwrócił się do bpa lubl. , aby dał księdzu T. B., 
najsurowsze upomnienie i uprzedził go, że, jeżeli w przy
szłości powtórzy się coś podobnego, wtedy nie ominie 

. go surowa. kara. 
2. Bp Walenty Baranowski otrzymuje koresponden

cję prywatną, a w niej zawiadomienie, że po przykrych 
zajściach, które miały miejsce między wojskiem rosyj
skiem a ludnośc ią miejscową w 1874 r . , władze usunęły 
księdza T. B. z Pratulina, pow. konst., gub. 'siedl.3 

41. Ks. Andrzej Burdzicki,ł 1831 t 1903. 1 . Pod
ług wiadomości, które gbr lubl. dostarczył w. jen. gbro
wi pod datą 24· paźdz. 1 899 r. Nr. 10829, ksiądz A. B., 
prob. par. puszcza Solska, pow. biłg., gub. lubl. ,  nama
wiał byłych unitów, aby podawali do władz rządowych 
pfośby o przyłączenie ich z powrotem do Kościoła ka-

1 Op. c.,  Nr. 27, A. A. D., XCI I�, k.  1 26. i A. A. D., XCIIP, 126. 
2 Op. c., Nr. 29. 3 Ą. K. D. L., JV!i. 4 A. A. D., XIV2, Nr. 47: 
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tolickiego. Wobec tego' w. jen. gbr oddał go pod tajny 
dozór policji, a jednocześnie polecił go uprzedzić, że bę
�izie najsurowiej ukarany w przyszłości, jeżeli podobne
fakta będą ponowµie miały miejsce. · 

2. Gdy zaś ksiądz A. B., prob. par, Puszcza Solska,
pow. hiłg. , gub. lubl. ,  16  mar. 1902 r. poświęcił po_karmy 
wielkanocne we wsi Smulsko Andrzejowi Okoniowi i Marji 
R.óg, byłym unitom, z decyzji w. jen. gbra, zapadłej 16 
l ip .  1902 r. Nr .  234, zapłacił 25 rubl i  kary. 

42. Ks., Marcin Bylicki, ur. 1860 r. 9 kw. 1894 r.
NL 72 1 w. jen. gbr zażądał usun ięcia księdza M. B. z wik.
powiatowego miasta w Radzyniu,  gub.  siedl., za to, że 
mieszał się w sprawy prawosławia, a jednocześnie ska
zał go na rok klasztoru w Marjampolu. 

43. Ks. Antoni Bzowski,2 1 815  t 1901.  1 .  Manifest
cesarski, ogłoszony 15 maja 1883 r. zniósł karę księdza 
A. B., prob. par. Oszczów, pow. hrub., gub.  lubl . ,  za to,

· że ochrzcił dziecko, zrodzone w mieszanem małżeństwie,
a le w. jen. gbr polecił go uprzedzić, że, gdyby w przy
s_złości powtórzyło się coś podobnego, to ulegnie surowej 
ódpowiedzialności. 

2. W. jen. gbr 13 st. 1 887 r. skazał księdza A. B.,
prob. par. Oszczów, na 50 r. kary za to, że odprawił na
bożeństwo w kaplicy p.p . . Świerzawskich w Poturzynie, 
pm. Oszczów, bez pozwolenia władz rządow�ch.

3. Tenże w� jen. gbr na skutek nadesłanych od gbra
lubl. wiadomości ,  skazał księdza A. B., prob. z Oszczo-
1\iia, 16 mar. 1 891 r. Nr.. 417 na grzywnę 200 r. za szerze
nie bractwa św. Trójcy. W decyzji tej jest dołączone ta
kie objasnienie: „ks. Bzowski otrzymał surową karę, bo 

· juz nie pier
.
wsiy raz wdawał się w sprawy prawosławia." 

1 Op. c . ,  Nr.  47. � Op. c . ,  D>Jr. 34.
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Wobec tego należy go iesicze przenieść na inne
probostwo, w którem niema unitów. 

' 

44. �s. Maciej Celiński, 1802 t 1882. 1. Ksiądz
M. C. 1 1  (23) maja 1876 r. Nr. 831 1 zapłacił 15 rub. kary . 
na skutek decyzji w. jen. gbra za to, że, gdy był prob. 
w par. Sawin, pow. chełm., gub. lubi. , wyspowiadał w cza:.. 
sie wielkanocnym i udziel ił Komunji św. będącemu na 
urlopie żołnierzowi Pawłowi Rybaczukowi „prawosław
nemu" ,  ze wsi Łowcza, gm. Bukowa, pow. chełm. 

2. Za to, że, gdy był prob. w Sawinie, ksiądz M. C.
ochrzcił dziecko małżonków Czerwińskich, którego żona 
należała do „prawosławnego" wyznania, w. jen. gbr 23 wrz. 
(5 paźdz.) 1878 r. Nr. 1371 2 . nałożył na niego 25 rub. kary. 

3. Ponieważ jednak mimo powyższej kary ksiądz
M. C. w 1 878 r. znów ochrzcił dziecko Pawła i Katarzyny 
„prawosławnej" Goreckich, w. jen. gbr . za taki fanatyzm . 
postanowił 17  (29) list. 1879 r. Nr. 1 758 3 wystąpić o usu
nięcie go z prob. w Sawinie do miejscowości poza strefę . .
uni cką. 

45. Ks. Henryk Ciemniewski, ur. 1 857. 1. Ksiądz , 
.H .  C. ochrzcił Stanisława Krauzego, syna Antoniego, któ- . 
ry liczył się „prawosławnym," lecz manifest cesarski z 1 5  
maja 1883 r. skasował tę karę. 

2. Na skutek przedstawienia gbra siedl. pod datą
28 czrw. 1893 r. Nr. 244 w. jen. gbr 27 lip. 1 893 r.4 Nr. 
42 za to, a) że ksiądz H. C. , prob. z Malowei Góry, pow. 
bial., gub. śiedl. , wykonywał obrzędy religijne dla byłych 
unitów, b) że systematycznie pozwalał im uczęszcz�ć do
Kościpła katolickiego, c) ż€ odprawiał naboże:ństwa we 
wsiach, wyłącznie zamieszkałych przez b. unitów, posta
nowił usunąć go z tego prob. i przenieść poza strefę unicką. 

1 -"i A. A. O., X V I F, Nr. 23. i A. Aut. IX1�, Nr. Dzienn. 1876 r.: 873.
4 Op. c„ Nr. 26'. 

' 
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46. 'Ks. Stanisław Cieślakowski, 1833 t1908. Gbr
lubi. 17 sierp. 1901 r. Nr. 5837 1 doniósł do w. jen. gbra, 
że ksiądz S. C., prob. par. Makuszew, pow. pułw., gub. 
lubi., w Wielką Sobotę 1961 ' r .  pozwolił w swej parafj i 
alufnno

.
wi semin. duch. z Sandomierza Hieronimowi Cie

ślakowskiemu poświęcić pokarmy wielkanocne. 
47. Ks. Franciszek Chęciński, ur. 1851 r. Ponie

waż ksiądz F. Ch., prob. z Wisznic, pow. włod., gub. lubl. ,
często dawał powody, że go rosyjskie władze rządowe 
musiały podejrzewać o mieszanie się do spraw prawo
sławia, a następnie, gdy policja zwróciła na niego pilniej
szą uwagę, ujawniła się ·wtedy nielegalność jego postę-

. powania, przeto w. jen. gbr 20 łut. 1886 r. Nr. 304 2 zwró
cił się do administratora diec . . lubi. , aby księdza F. Ch. 
usunął z Wisznic i przeniósł do nielicznej parafj i , gdzie 
niema unitów. 

48. Ks. Konstanty Chojecki, 1807 t 1892. 1 .
W.  1872 r. ksiądz K.  Ch., prob. par. Terespol, pow. bial. ,
gub. siedl. , wygłosił w par. Malowa Góra tegoż pow. ka
zanie przeciw „greko unitom", o co otrzymał od władz 
rządowych ostrzeżenie,3 że, j eśli coś podobnego powtó-

� rzy się raz · jeszc.ze ,  wtedy straci probostwo i zapłaci 
kary 25 rub. 

2� Gbr siedl. 24 łut. 1 875 r. Nr. 372 doniósł do w.
jen. gbra, że ksiądż K. Ch., prob. z Terespola, spełnia 
obrządki religijne byłym unitom, m ianowicie, że odpra
wił nabożeństwo żałobne na prośbę dwóch „prawo�ław
nych�' . Za to w. j en.  gbr 31 mar. ( 1 2  kw.) 1875 r. Nr . . 496 '4

,. postanowił przenieść go z lu bel. diec.  do
· 
archid. warsz.

i przedstawić gbrowi warsz., aby księdza K. Ch. zatwier
dził na kapelana szpitala na Pradze, przedmieściu War-

·1 Op. c „  N r .  25. :J Op. c . ,  Nr. 4. 
'' i 4 A. A. D., XXXIti, Nr. 5. 
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sż.awy. Gbr zaś siedl. polecił księdzu K. Ch. natychmiast
opuścić Terespol i zamieszkać w Siedlcach.1 

49. Ks. Władysław Chojecki, ur. 1 868 r. Gbr
siedL doniósł w. jen. gbrowi . .  16 paźdz. 1 892 r .  Nr. 295, 
że wik. par. Przesmyki, pow. konst., gub. siedl. , '  ksiądz 
W. Ch. 3 (15) sierp. tego roku wygłosił w tamtejszym ko- · 

ściele „podburzające" kazanie z powodu śledztwa, które 
rząd prowadził przeciw ks. Janowi Rozwadowskiemu, 
prob. z Przesmyk. W przemówieniu swem kaznodzieja 
między i nnemi ostrzegał parafjan, aby n ic  nie komuni
kowali o księżach rządowi schizmatyckiemu. Za to prze
winienie rosyjskie wfadze rządowe zażądały 2 usunięcia 
księdza W. Ch. z wikarjatu w Przesmykach, nakazały mu 
zamieszkać bezczynnie w Lublinie i rozciągnęły nad. nim 
jawny dozór. policyjny na przeciąg roku. W parę miesięcy 
władze te zgodziły się, aby ksiądz W. Ch. poszedł na 
wikarjat, ale poza powiat konstantynowski. 

2. W. 1902 r. znów ksiądz W. Ch. miał z rządem
rosyjskim kłopot o kc,lzanie,  które wypowiedział, będąc 
prob. w Prostyni , pow. węgr., gub. siedl. a) w którym zgro
mił swych oskarżycieli przed rosyjskiemi władzami rzą
dowemi i dodał, że kościół w Prostyni ·władza duchowna 
zamknie, j eżeli rząd go stąd usunie, b) o to, że dopu$cił 
do ołtarza księdza Jana Falęckiego · z diec. sejn. , jeszcze 
przez rząd n iezatwierdzonego na żadne stanowisko, c) że ' 
udzielał sakramentów św. byłym · greko unitom. Za �o 
wszystko rząd postanowił pozbawić go probostwa i od
dać pod opiekę dobrego proboszcza. i{ 

3. Będąc wydelegowanym na zastęp�two do Sosno- ·
wicy, pow. włod�, gub. siedl., ksiądz W. Ch. w 1909 r. 
odprawił tam w czasie · wielkanocnym uroczyste nabo
żeństwo o pozostanie Chełmszczyzny w granicach Kr. p_. 

1 A. Aut. IX1:l, Nr. Dzienn. 1875 r. :· 373. �-4 Op. c., Nr. 1 1 .
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, , 4 . . Gbr siedl. 28 czrw. 1912 r. Nr. 1 1 599 1 doniósł do 
w„�. · ien� gbra, że' Sąd Okręgowy w Siedlcach przeciął 
spi:awę �siędza W. Ch. dla jej przedawnienia, a prowa
dzoną o to, że ksiądz ten ochrzcił dziecko praw:osław· 
nych rodziców w Krześlinie, pow. i gub. siedl.

50. Ks. Antoni Ch()tyński, ur. _1873 r. 1. Na przed
stawienie gbra lubi. pod dniem 2 mar. 1900 r. Nr. 1735 · 
V.t: jen .  gbr za Nr. 177 2 nał'ożył karę 25 r. na księdza A.
Ch.;  wik. w Lublinie,!za to, że ochrzcił dziecko „prawo-

, sławnej " Anny Laskowskiej . 
_ 2. 2 wrz. 1900 r. Nr. 6175 gbr lubl. powiadamia w. 

jen. gbra o szkodliwej działalności księdza A. Ch., wik. 
w Lublinie, na niekorzyść prawosławia, wobec tego tenże 
jen. gbr 26 paźdz. 1900 r. Nr. 1 87 3 nakłada na księdza 
A. Ch. karę pieniężną, wysokości SO r .

.. i .1 . 3. Wobec tego, że ksiądz A. Ch., wik. w Biskupi
'cach, pow. i gub. lubi., jak donosi o tern gbr lubi. 29 czrw.
1903 r .  Nr. 4893 w. j en. gbrowi, masowo, n ie krępując 
s ię  niczem, udziela sakramentów św. byłym ' unitom, ten
że jen. gbr 21 lip. 1 903 r. Nr. 251 4 wystąpił do bpa lubl. 
o usunięcie księdza A. Ch. z Biskupic. Kiedy zaś ksiądz
A. Ch. przeszedł na wikarjat do Wilkowa, pow. pułw.,
gub. lubi., tamtejszy gbr komunikuje 5 w. j en. gbrowi, że 
ksiądz ten jest bardzo ruchliwy na polu pracy społecz
nej. W Wilkowie bowiem założył kasę oszczędności , straż 
pgniową, spółkową piekarnię. 

51. Ks. Ignacy Ciszewski, ur. 1863 r. 1 .  W. jen.
ghr 9 sierp. 1892 r. Nr. 6 6 nałożył na księdza I. C., wik. 
z .1Międzyrzeca, pow. radzyń., karę 1 5  r. za to, że wyspo
wiadał i udzielił Komunii, św. Marynie Korniszczuk „pra
wosławnej ." 

1 Op. g . ,  N r .  1 1 .  :3_5 Op. c . ,  Nr. 1 3. 6 Op. e . ,  Nr. 7.
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2. Gbr siedl. 1 mar. 1898 r. Nr. 1410 doniósł do w.
jen. gbra, że ksiądz I. C., prob. w Malowej Górze, pow. 
bial., gub. siedl., stara się ciągle wytworzyć wś.ród spo
łeczeństwa ogólną opinię przeciw środkom i metodom, 
które rząd stosuje względem kapłanów katolickich, aby 
powściągnąć ich działalność przeciwrządową. Wobec te
go w. jen. gbr 20 ·mar. 1 898 r. Nr. 1 25 1 postanowił usu · 
nąć księdza I. C. z Malowej Góry, pozostawiając bpowi 
lubi. prawo przedstawienia go w zwykłym porządku na
inne stanowisko parafjalne. 

3. Mimo, że postanowienie w. jen. gbra usunięcia
księdza I. C. z Malowej Góry zapadło 20 mar. 1898 r., a on 
tam odprawiał jeszcze nabożeństwa 5 i 12  kw. tegoż r . ,
wobec tego w. jen. gbr 6 sierp. 1 898 r. Nr. 134 2 nałożył 
na niego kary 50 r. 

52. Ks. Józef Chromiński, 1843 t 1903. 1. W 1870 r. 
ksiądz j. Ch. ochrzcił chore dziecko rodziców byłych 
unitów, wszakże dla ostrożności aktu nie spisał, lecz dał 
tylko kartkę, żeby właściwy proboszcz unicki spisał akt 
ten w księgach swej parafi i ;  za to ksiądz J. Ch. w tymże 
r .  z rozporządzenia władz rządowych zapłacił 3 10 r. kary. 

2. W. j en. gbr 31 mar. 1 899 r. Nr. 1 88 4 skazał na 
grzywnę księdza J. Ch., jako prob. w Zembrowie, pow. ' 
sokł. , gub. siedl., za to, że spełniał obrzędy religijne by
łym unitkom Marjannie Filipczuk i jej córce Annie. 

53. Ks. Wiktor Czarkowski, 1 865 t 1911 .  1. Na 
mocy decyzji w. jen. gbra, wydanej 2 paźdz. 1 899 r. Nr. 
164/' ksiądz W. Cz., wik. par. Garbów, pow. pułw., gub. 
lubi., zapłacił 25  r. kary za to, że w Wielką Sobotę 1899 r. 
poświęcił pokarmy wielkanocne. w domu Hryniewieckich, 
„prawosławnych," właścicieli majątku Śmieniatycz. 

1 i 2 Op. c., Nr. 27. n i '1 Op. c „  Nr. 5. 5 Op. �· ·  Nr. 39.
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2. Na mocy takiejże decyzji, datowanej 4 lip. 1902 r .
Nr.  233,1 ksiądz W. Cz., prob. w Łaszczowie, pow. tomsz.,
gub. lubi., zapłacił 50 r. za to, że w Wielką Sobotę 1902 r. 
epoświęcił pokarmy wielkanocne Antoniemu Budzajowi 
·we wsi Czerkasy, pow. tomsz., gub. lubi.

3. 28 łut. 1903 r. �r. 649 2 w. jen. gbr nakazał gbro
wi lubi. dać naganę księdzu W. Cz. za to, że w swej parafji 

· w Nabrożu, pow. tom�z., gub. lubi. pozwolił diakonowi
Biernackiemu, nie mającemu jeszcze żadnej placówki pa

, rafjalnej, spełniać posługi rel igijne. 
4. P. o. w.IF.jen. gbra, 10 lip. 1905 r. Nr. 246 3 nało

żył na księdza W. Cz. karę wysokości 25 r. za to, że
w par. Nabroż wykonywał obrządki rel igijne tamtejszym
' „prawosławnym." 

5. W Tomaszowie Lubl. ksiądz W. Cz. 1909 r. '1 od
prawił w czasie świąt wielkanocnych uroczyste nabożeń
st�o o pozostanie Chełmszczyzny w granicach Kr. P. 

54. Ks. Władysław Czarnecki, 1 844 t 1907. 1 .  Za
raz na ws�ępie swego kapłaństwa ksiądz W. Cz. miał 
przykre zajście z rządem ros., gd.y�udał się bezpośrednio 
do Rzymu z prośbą o dyspensę dla siebie od lat, któ
rych mu brakowało do święceń, a w prośbie tej wspom-

. niał, · że Kolegjum Duchowne w Petersburgu zbyt powol
nie załatwia te sprawy. Gdy agenci schwytali tę prośbę, 
rosyjskie władze rządowe decyzją swą, wydaną za 
Nr� 3491 5, postanowiły nie zatwierdzać go na etat wika
rjuszowski w przeciągu całego roku od daty przyjęcia 
święceń. , 

2. Kiedy ksiądz W. Cz. został wik. w Janowie Podl.,
w. jen. gbr, mając na uwadze jego gorliwość kapłańską, 
której dawał stałe dowody na poprzednim wikarjacie 

1 -4 Op. c„ Nr. 39. 
5 A. A. D„ Op. c„ Nr. 35 i A. K. D. L. ,  XVll6,
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w Zamościu zwłaszcza w konfesjonale, zwrócił się 28 ma
ja (9 czrw.) 1 874 r. Nr 440 1 do bpa lubl. ,  aby go upom
niał i ostrzegł, żeby nie spowiadał unitów. 

3. Za wydanie swym parafjanom krzyża z kościoła
Siennica Różanna, pow. krasnost. , gub. lubl. ,  !udającym 
się na odpust do Surchowa tego� pow. na dzień 6 paźdz.,
w. jen. gbr 18 łut. 1881 r. Nr 140 � zapropon

.
ował admi,

nistratorowi diec. lubl. , aby dał księdzu W. Cz. surową
naganę z ostrzeżeniem, że, jeżeli powtórzy się w przysz-:' 
łości coś podobnego, będzie wtedy surowo ukarany ku
przestrodze drugich. 

4. 28 paźdz. 1886 r. Nr 1934 3 w. jen. gbr zapropo
nował władzy diecezjalnej przęniesienie księdza W. Cz. 
z Siennicy Różanej do parafji bezunickiej za to, że ochrż" 
cił tam dziecko rodziców „prawosławnych" ,  dał ślub no
wożeńcom i kilka osób tego wyznania wyspowiadał. 

55. Ks. Maciej Czechoński, 1811  t 1 896. Nmk
Kr. P. w 1868 r. nałożył 4 na księdza M. Cz., prob. par. 
Wojsławice, pow. ·chełm., gub. lubl. , 15 r. kary za to, że 
nie przestawał nawracać unitów na łaciński obrządek. 

56. Ks. Teofil Czerwiński, 1 834 t 1903. Jen. ple.
na Kr. P. 28 kw. (10 maja) 1866 r. Nr. 15143 (9288) 5 do
niósł do kancelarji nmka Kr. P., że ksiądz T. Cz. · spo
wiadał w Janowie Podl. greko unitów. 

57. Ks. Czesław Czupryński, ur. 1871  r. Będąc
w 1 899 r. wik. w Turobinie, pow. krasnost., gub. lubl., 
ksiądz Cz. Cz., pomagał tamtejszemu parafjaninowi Pa
włowi Smagale przeprowadzać żydów i młodych chrze
'ścijan po przez granicę, by tam mogli otrzymać chrzest św., 
ślub małżeński lub inne sakramenta św. Za powyższe po':' 

i_a A. A. D. Op. c., Nr. 35 i A. K. D. L., XVIl'I. 
4 A . A. D_. Op. c., Nr. 36. fi A. A. D. Op. c., Nr. 37. 
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stępowanie ksiądz Cz. Cz. dostał się pod tajny dozór 
policyjny .1 

58. Ks. Feliks Czyzewski, ur. 1875 r. Gbr. s iedl .
zakomunikował w. j en. gbrowi 23 gr. 1 902 r. Nr. 547, że 
ksiądz F. Cz., wik. z Maciejowic, pow. garw., gub. siedl., 
bez pozwolenia władz rządowych zbierał na nabożeń
stwo ofiary, wobec czego w. jeh. ghr 8 st. 1903 r.2 zwró
c ił się do bpa lubi., o przeniesienie go na inny wikarjat,
póza strefę unicką. 

59. Ks. Hieronim Dąbrowski, 1833 t 1907 , były
reformat ze Stopni cy , diec. kiel .-krakowskiej. W 1 869 r. 
został zwolniony od obowiązku życia wspólnego w kla
sżtorze i jako chory zamieszkał u swego brata ks. Mar
celego Dąbrowskiego na Kalinowszczyźnie (przedm. Lu
blina), a później w Czemiernikach, pow . lubart. , gub. lubl . ,
W 1870 r. został �ik. w Gołębiu, pow. pułw., gub. lubl. ,
a w 1872 r .  wik. par. Dyss, pow. lubart. Za rządów bpa 
W. Baranowskiego seku laryzowany w 1875 r. , w 1877
otrzymał probostwo w Pawłowie, pow . chełm., gub. lubl .

1 .  Za ochrzczen ie w maju 1882 r .  chłopca, syna Jana
Iwaniuka, katolika i Agnieszki Wojak, „należącej" do pra
wosławia w. jen. gbr Albedyński 29 list. 1883 r .  Nr. 1682
skazał księdza H. D. prob. z Pawłowa, pow. chełm., na
25 r. kar'y 3•

2. Jak pisze w. jen.  gbr. do bpa lubl. 3 lip. 1884 r.
Nr. 1312,4 ksiądz H. D. miesza się do spraw prawosła
wia, bo 22 list. 1882 r. ochrzcił córkę Wojc iecha i Ka
tarzyny małżonków Wiórko. 

3. W. jen. gbr Hurko za „częste mieszanie się dO
spraw prawosławia" zażądał od bpa lubl. 29 kw. i 5 czrw. 
1884 r. 5 przeniesienia księdza H.D. na parafję zdala od uni
tów. Przeszedł' wtedy na fil ję do Blinowa, pow. jan., gub.  lubl . ,  

1 A. A. D. Op. c.,  Nr. 40. � A. A. D. Op„ Nr. 4 1 .  
3 ·

A. K. D. L . ,  x1x11. 4 A. K. D. L„ XVłll6. 5 A. A. D., XVP. 
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4. Śledztwo władz rządowych wykryło,1 że w list.
1 882 r.  ksiądz H. D. w Pawłowie ochrzcił dziecko „pra
wosławnych" rodziców, a 3 · maja 1 883 inne dziecko 
mieszkańców wsi Marynin, gm. Rejowiec, pow. chełm.,
j©zefa i Antoniny Szopów, z których ona była „prawo
sławną".  Najwyższy wszakże manifest z 15 maja 1883 r. 
uwolnił księdza H. D. od kary za powyższe wypadki. 

5. W paźdz. 1886 r. za Nr. 1770 � nlk żandarmskiego
okręgu z Lublina doniósł do w. jen gbra, że ksiądz H. 
D., będąc prob. w Pawłowie, pow. chełm., ochrzcił bar
dzo wiele dzieci rodzi ców prawosławnych. Kary władze 
rządowe na ten raz nie naznaczyły żadnej. W 1 892 r. 
ksiądz H. D. został prob. w Wargocinie, pow. garw., 
umar ł zaś 3 kwietnia 1907 w Bystrzycy, pow. lubi. 

60. Ks. Jan Dąbrowski,a 1831 t 1910. ,  b. paulin
z Włodawy. 21 kw. (3 maja) 1875 r .  w. j en. gbr zażądał
od bpa lubi . ,  aby przeniósł księdza J. D. z filj i w Do
rohusku, pow. · chełm. ,  gub. lubi., na wikarjat za , „fana
tyczne" kazanie ,  jakie �ypowiedział w pierwszy dzień 
świąt wielkanocnych przeciw unitom, którzy przeszli do 
cerkwi prawosławnej. · Przytem w decyzji tej j est podkre- ' 
ślohe, że w. jen. gbr stosuje w· , 'tym' wypadku tak małą
karę ze względu na to, że ksiądz ten po raz pierwszy 
dopuścił się przewinienia. 

61. Ks. Marceli Dąbrowski, 1 840 t 1925.J. 31 mar.
1884 r. Nr. 418 4 ksiądz M. D. ,  prob. w Kumoyvie,  pow.
chełm., gub. lubl. ,  otrzymał od władz rządowych napom
nienie za procesję rel igijną, którą odbył bez pozwolenia 
władz administracyjno policyjnych. . · 

. 2. 1 kw. 1866 r. Nr. 563 5 w. j en. gbr skazał księdz'a 
M. D.,  prób. w Pawłowie, pow. chełm., na łbO r . gr.zyw-

1 i 2 A. A. D., XVI2. i A. K. D. L., XIX6. 
8 A. A. D., XIV2, Nr·. 2. i A. Aut. IX12, Nr. Dzienn. 1875 r.: 689. 
4 i 5 A. A. D., XIV2, Nr. · 3.
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ny za to, że 13 st. 1885 r. dał ślub mieszkańcowi wsi 
Kobyle, pow. chełm., Kazimierzowi Pitucha, katolikowi 
z ,,prawosławną" Antoninną Paraficz i ostrzegł go, że
gdy w przyszłości będzie się mieszał do spraw prawo
sławia, spadnie na niego surowa kara. 

3. Za ochrzczenie 12 mar. 1885 r. dziecka, zrodzonego
.i mieszanego małżeństwa, na skutek nacisku ze strony 
w. jen. gbra,1 ksiądz M. O. przeszedł z par. Pawłów,
pow. chełm., (parafi i liczącej z górą 17 tyiiięcy) do Pu
haczowa, tegoż pow., (która liczyła wiernych nieco po-
nad 4 tysiące).

'· 1 l 
4. 28 l ist. 1887 r. Nr. 2123 2 w. jen. gbr skazał księ-

"dza M. D., prob. w Puhaczowie na 100 r. kary za to,
że dał ślub Antoniemu Grypie, „prawosławnemu" z Anto
.niną Dubówną, katoliczką i za to, że ochrzcił dziecko 
małżonków „prawosławnych" Gawryluków. 

5. Gbr lubl. 14 st. 1888 r. Nr. 1 90 3 powiadomił w.
jen. gbra, że ksiądz M. D., będąc prob. w Kumowie po 
1875 r. w pow. chełm., popełnił nadużycie przeciw pra
wom rządowym (raport nie· wymienia, o co chodzi. Do
pis. autora.), ale najwyższy manifest z 15 maja 1883 r. 
darował mu zasłużoną karę. 

6. W. jen. gbr decyzją, którą wydał 3t maja 1888 r .
Nr. 1055,' skazał księdza M. O. , prob. par. Puhaczów, na 
grzywnę 150 r. (w konduicie nie powiedziane za co. Do
pis. autora.) 

7. Ponieważ 8 st. 1889 r. Nr. 129 5 gbr lubl. powia-
. domił w. jen. gbra, że ksiądz M. O. w różnych odstępach 
czasu ochrzcił ki lkoro dzieci rodziców prawosławnych, 
przeto tenże jen. gbr zażądał 31 st. 1889 r. Nr. 146 od 
'administratora diec. lubi., aby przeniósł księdza M. O . 
. na parafię bez unitów. 

1 _5 A. A. D., x1v2, Nr. 3.

Bojownicy t. Il . 4 



62. Ks. Michał Dąbrowski,1 1850 t 1926. 1 .  Za
udzielenie Komunji św. w dniu 11 st. 1886 r. mieszkań
com m. Sokołowa (na Podlasiu) gub. siedl. , byłym uni
tom: Emilii Radźko, Wiktorj i Małyszko, Annie Zbiczuwek 
i innym w. jen.  gbr 28 lut. 1886 r. Nr. 341 postanowił : 
zamknąć księdza M. D., wik. par. Sokołów, gub. siedl., 
w klasztorze o.o. reformatów w Wysokiem Kole, pow.
kozn ., gub. radm., na 6 miesięcy, a po upływie tego ter
minu ks . administrator diecezj i  będzie , miał prawo wy
stąp ić w zwykłym porządku o zgodę rz1\du na wikarjat
dla niego, ale tylko w okolicy, gdzie niema unitów. 

2. W. jen. gbr 28 maja 1903 r. Nr. 1 748 nałożył na 
księdza M. D. 50 r. kary za to, że zbierał na kościół 
w Stoczku, pow. łuk. , gub. siedl. 

63. Ks. Stanisław Dąbrowski,2 1861 t 1906. 1. Bę
dąc wik. w Skurcu, pow. siedl., ksiądz S. D., spotkał
prawosławny kondukt pogrzebowy, przed którym nie zdjął 
czapki , za co w. jen. gbr 24 lip. 1886 r. Nr. 1294 skazał · 
go na 25 r. grzywny. 

2. W 1891 r .  ksiądz S. D., będąc prob. w Hadyno
wie, pow. konst., gub. siedl. , był pod zarzutem, że spo
wiadał i korpunikował mieszczanina z Łosic, pow. konst., 
gub. siedl., Ignacego Dunajko, dla braku jednak jawnych 
dowodów przestępstwa od w. jen .  gbra 23 mar. 1891 r.
Nr. 487 otrzymał tylko ostrzeżenie za pośrednic�wem 
swego bpa, ':łby rozważnie załatwiał te rzeczy. 

3. Jak doniósł 3 lut. 1892 r. Nr. 283 gbr si edl . w.
jen. gbrowi, ksiądz S. D. udzielił ślubu Józefowi  Ficiń
skiemu, katolikowi z Teofilą Mizińską, której wyznania 
Komisja jeszcze nie orzekła, za co 3 mar. 1892 r . Nr. 283
tenże jen. gbr skazał księdza S. D. na grzywnę 100 r .  

4. W 1899 r .  ksiądz S. D. otrzymał naganę od rządu

1 Op. c., Nr. 4. 2 Op.  c., Nr. 23. 
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z a  ochrzczenie dziecka i pogrzeb jeg,o matki, prawosław
nej i 21  gr . 1 899 r. Nr. 2926 w. jen.  gbr odm6wił swej 
zgody na naznaczenie go do Hadynowa, pow. konstant . , 
gub. siedl. 

64. Ks. Wiktor Dąbrowski,1 1837t1905. 1. jak · do
niósł 1 1  maja 1879 r. Nr 30 gbr siedl. , ksiądz W. D.  prob.
w Siedlcach, niejednokrotnie odwiedzał w więzieniu 
w Siedlcach pewnego obcego wychodźcę, Otto Guilsnerz 
(ks. Jackowskiego). Niekiedy czynił to bez wiedzy głów
nych przełożonych więzienia. Mając to na uwadze, w. 
jen. gbr, gdy był w Siedlcach, zrobił osobiście księdzu 
W. D. wymówkę, dodając, że ten „nieetyczny" czyn bę
dzie miał w pamięci. 

2. Gbr siedl. 18  lip. 1886 r. Nr. 307 doniósł w. jen .
gbrowi, że, "gdy rosyjskie rządowe władze administra
cyjne zamykały w Siedlcach tak zw. „tanią kuchnię", któ
r a  w rzeczywistości miała za cel swój podtrzymywanie 
ducha w unitach, ujawniło się wtedy, że w robocie tej 
maczał rękę ksiądz W. D., proboszcz w Siedlcach. Za )to
17 paźdz. 1 886 r. Nr 1825 w. jen. gbr zażądał od admi
nistratora diec. ,  aby dał księdzu W. D. napomnienie, .a za
razem gó ostrzegł, że, jeżeli w czemkolwiek zawini jesz
cze, będzie surowo ukarany. 

3. W. j en .  gbr 3 mar. 1 892. r .  Nr. 281 nałożył na
księdza W. D., grzywnę w kwocie 200 r. za to, że ochrzc ił 
dziecko, z mieszanego małżeństwa, Piotra Aleksandra 
Czopińskiego i spisał jego akt urodzenia.

4. W 1894 r. rosyjskie władze rządowe oddały pod
sąd księdza W. D., za to, że ochrzcił kilku synów Mi
chała Sobieszczuka, „prawosławnego" .  

5 .  10 czrw. 1903 r .  za  Nr. 120 w .  jen.  gbr zażądał
usunięcia ks iędza W. D . , prob. i dziekana w Siedlcach,

1 Op. c . ,  Nr.  5 .  



ze stanowiska za to, że pozwolił w kościele siedleckim 
odśpiewać Mszę św. niezaaprobowanemu przez rząd na 
wikar.jat neopre�biterowi ks. Kazimierzowi Lewicie, temu 
zaś ostatniemu udzielił napomnienia. Później wszakże 
tenźe jen. gbr zamienił powyższe postanowienie w sto· 
sunku do księdza W. D., nakładając nań grzywnę wyso�
kości całorocznej jego proboszczowskiej pensji. 

65. Ks. Adam Decjusz,1 1856 t 1920. 1 .  Ze wzglę
du, że ksiądz A. D., wik. par. Krasnystaw, gub. lubi., nie 
będąc prefektem, egzaminował dzieci i rozdawał im obrazki 
Pana Jezusa i Matki Boskiej na przedmieściach Krasny· 
stawa: Zakręcie, Krakowskie i Zastaw, jak o tern powia�
domił gbr lubl. w. jen. gbra 27 kw. 1 883 r. Nr. 41 1 9, 
tenże jen. gbr 1 2  maja 1883 r. Nr. 675 zr.obił księdzu 
A. D. surową wymówkę i nie radził mu wdawać się na 
przyszłość w podobne sprawy. 

2. W 1 888 r.2 ksiądz A. D., prob. w Krasnobrodzie�
pow. zamoj., gub. lubl. , był pod zarzutem, że dał ślub 
narzeczonym mieszanych religijnych wyznań i że ochrzcił 
dziecko, zrodzone w takiem małżeństwie. Uszło to jednak 
księdzu A. D. bezkarnie. . 

3. W. jen. gbr 22 wrz. 1890 r. Nr. 1694 3 skazał księ-
. dza A. D., prob. w Krasnobrodzie, pow. zamoj., gub. lubl.,

na 50 rub. kary za to, że zbierał dzieci szkolne do ko
ścioła i uczył je katechizmu, a w ten sposób przerywał 
normalne zajęcia szkolne. 

4. 3 l ist. 1892 r. Nr. 5 • w. jen. gbr skazał księdza
A. D., prob. par. Czemierniki, pow. lubart., gub. lubi . ,  
na 100 rub. kary za · to, że wydawał metryki z kancelarii 
parafjalnej byłym unitom, którzy mieli wystąpić do ce-

. sana z prośbą, aby im pozwolił pozostać katolikami. 
5. W 1893 r. ksiądz A. D. był pod zarzutem, że na-

1 i 2 Op. c., Nr. 15. 3 A. K. D. L., xx•. 4 Op. c., Nr. 15. 
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leżał do towarzystwa, którego celem było ułatwiać daw
nym unitom wyznawania wiary katolickiej. Ale nie do
wiedzionó mu tej winy, przeto ominęła go kara. 

66. Ks. Aleks11nder Dębicki, ur. 1809 r. 1. W. jen.
gbr 13 (25) · paźdz. 1875 r. Nr. 1421 1 zwraca się do bpa 
lubl . ,  aby upomniał księdza A. D., prob. par. Skierbie
szów, pow. zamoj., gub. lubi . , o to, że ochrzcił dziecko
byłyc h  un itów , małżonków Row ińskich . 

2. W. jen. gbr 30 · list. 1 876 r. Nr. 2057 zawiadamia
bpa l ubi . ,  że ksiądz A. D., _prob . par. Skierbieszów, zo
stał skazany na 25 r. kary za sprawę mieszania się do
prawosławia. 2 

67. Ks. Jan Dębicki, ur . 1845 r. 1 .  Za to, że ksiądz
J. D. 1 i 2 paźdz. 1 876 r. odprawił Mszę św. w parafjal
nym kośc ie le w Czułczycach , pow. chełm. , gub. lubi., na 
intencję miesżkańców tejże wsi: Jana Syki i Józefa Iwa
naszko, „prawosławnych",  w. jen. gbr skazał 3 go na za-
'płacenie 25 r. kary i oddał go pod dozór policyjny. 

2. Za to samo, że w dniu 1 maja 1 880 r. w parafii
·Hrubieszów, odprawił. Mszę św. w intencji Andrzeja Ste
łuka, „prawosławnego" ze wsi Kobło, gm. Horodło, pow.
hrub., gub. lubi., · i wreszcie za to, że pozwolił „prawo
sławnemu" uczniowi progimnazjum hrub., Konstantemu
Matwiejczukowi służyć do Mszy św., w. jen. gbr 19 gr.
1880 r. postanowił 4 wystąpić o usunięcie k&iędza J. D.
z Hrubieszowa i przeniesienie go na taki wikariat, gdzie
niema unitów.

68. Ks. Józef Dębowski, 1 854 t 1909. 1. 16 mar.
1892 r. Nr. 1 574 ó gbr lubi. oskarżył księdza J. D., prob. 
z Kryłowa, pow. hrub. , gub. lubl., przed w. j en. gbrem,

1 A. Aut. 1xrn, Nr. Dzienn. 1875 r.: 1466. 
� A. Aut. IX12, Nr. Dzienn. 1876 r.: 1968. 
3 i ' Op. c., Nr. 7. 6 Op. c . ,  Nr. 8.
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że święcił pokarmy wielkanocne katolików i „prawosław
nych" ,  sprawa jednak została umorzona. 

2. Na skutek doniesienia gbra lubi. z 20 ·gr. 1 .898 r :
Nr. 1 1441 ,  1 że ksiądz j. D., prob. z Kryłowa, miesza się 
do spraw prawosławia, w. jen. gbr rozpatrzył tę sprawę; 
ale nie pociągnął oskarżonego do odpowiedzialności. 

69. Ks. Kazimierz Dmowski, ur. 2 mar. 18 10  r.
z ojca Stanisława i matki Jozafaty z Księżopolskich. Do 
szkół uczęszczał w Siedlcach, seminarjum duch. kończył 
u księży komunistów w Węgrowie, gub. siedl. , na kap
łana wyświęcony w Janowie Poc;il., w 1 833 r., zaraz zo · 
stał wik. w Łozicach, pow. konst., gub. siedl. , później 
komendarzem w Wierowie, pow. sokł. , gub. siedl. i adm. 
par. Rossosz, pow. bial. , gub. siedl.2 

W. jen. gbr „za wyjątkowo szkodliwą działalność 
wśród unitów, odciąganie ich od prawosławia" nakazał . 
księdzu K. D. ,  opuścić probostwo Rossos�, udać się do 
Lublina i tam oczekiwać na dalsze zarządzenie władzy· 
administracyjno rządowej. Tamtejszy zaś gbr 8 kw. 1875 r. 
N.r. 94 3 z polecenia w. jen. gbra pisze do bpa lubl. ,  że 
wyznacza policjanta, który rąa przewieźć księdza K. D., 
z Lublina do Warszawy, wreszcie w. 'jen. gbr 29 kw.
1875 r. Nr. 591 4 zawiadomił bpa lubl., . ie po porozumie
niu się z Mstwem Spr. W. wysyła księdza K. D., wikar. 
par. Prawno, pow. pułw. ,  gub. lubi. do gub. penzeńskiej. 
Przytem tenże jen. gbr żąda od bpa, aby o tern wywie
zieniu księdza K. D. ogłosił całemu duchowieństwu w die
cezji lubl. ku przestrodze wszystkich, że każdy z kapła
nów będzie najsurowiej karany za mieszanie się do spraw 
prawosławia. 5 

1 Op. c„ Nr. 8. ;i A. A. D., J(JV2, Nr. lit. D. 17.  
I A. K. D. L.,  V6. 4 A. Aut. 1x12. Nr. Dzienn. 1875 r.: 657. 
5 Batdzo trudno przy zestawieniu dokumentów przez nas posia

danych wskazać, kiedy mianowicie ksiądz K. D. przeszedł z probo-
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28 paźdz. 1876 r. w. jen. gbr powiadamia bpa lubl. , 
ii,e rząd pozwolił powrócić księdzu K. D. z Syberji . 1  W
1876 r. ksiądz K. D. powrócił do kraju z pozwolenia
Mstwa Spr. W., które sobie zastrzegło, że ksiądz K. D . 
nie może pracować blisko Rossosza ani w ogóle w gub.
siedleckiej. Od tego więc czasu widzimy go stale na fil i i
w Prawnie,' pow. pułw., gub. lubi. aż do 1883 r .  Wykaz
kapłanów diec.  lubi . ,  zmarłych w 1882 i 1 883 r., podany 
w katalogu tejże diec. za r.  1 884, na str. 1 10 pod Nr. 8 
krótko mówi: „ 1 lut. 1883 r. zamordowali go napastnicy 
złoczyńcy w Prawnie (a latronibus peremptus) . "

70. Ks. Ignacy Domański, 1 870 t 1915. Dwukrot
nie  był pod zarzutem i śledztwem (1905 i 1906 r.) o przy
jęcie na łono Kośc ioła katol i ckiego niepełnoletniego pra_
wosławnego, ale nie udało się rządowi stwierdzić tego 

.. faktu, stąd ksiądz I. D. nie był karany.� 
71. Ks. Henryk Dubiszewski, ur. 1 869 r. Gbr

siedl. czterokrotnie w latach 1910 i 1911  stawiał zarzut 
księd:i:u H. D., prob. par. Goraj , pow. zamoj., gub. lubi. 
i przeprowadził przeciw niemu śledzwo, że przyjął na
.łono Kościoła niepełnoletnich „prawosławnych" ,  ale nic 
nie wykrył, dlatego go nie mógł ukarać.a

72. Ks. Piotr Dutkowski, 1797 t 1888. 22 st. 1877 r.
Nr. 2321 • w. jen. gbr skazał księdza P. D., prob. par. 
Puhaczów, pow. chełm. , gub. lubi. , na 25 r. kary za to, 
że w kazaniu 3 paźdz. 1876 r. su

.
rowo zakazał swym pa-

stwa Rossosz na filict w Prawnie. Przypuszczać tylko można, Że stało
sict to wówczas, gdy rosyjskie władze rządowe ścigały go za pracct 
nad unitami w Rossoszu, bp lubl., przeniósł i'O momentalnie do Prawna. 
Dopis. autora. 

1 Op. c., Nr. Dzienn. 1876 r.: 1 717. ::! A. A. b., XIV.a. Nr. 29.
3 Op. c., Nr. 30. 4 Op. c.,  N r. 1 1 .  



rafjanom kupowania obrazów, wydawanych dla Rosjan 
i przez Rosjan sprzedawanych. Jednocześnie ksiądz P. D. 
otrzymał ostrzeżenie, że, jeżeli nadal będzie występował 
przeciw prawosławiu, zostanie usunięty z parafji b ez 

_ względu n a  swój wiek podeszły. 
73. Ks. Leon Dworzycki, ur. 1825 t 1885. W. jen .

gbr 16 (28) lut. 1876 r. Nr. 233 1 zawiadamia bpa lubl., 
że księdza L. D., prob. par. Mokrelipie, pow. zamoj . , gub. 
lubi. , wziął pod ścisły nadzór policji za to, że odezwał 
się o włościaninie ze wsi Gorajec, gm. Radecznica, pow. 
zamoj . ,  gub. lubl. , Sebastjanie Wypychu, który przeszedł 
na prawosławie, że „sprzedał djabłu duszę." 

74. Ks. Franciszek Dyk, ur. 1 854 r. Gbr lubi .
29 l ip. 1887 r. Nr. 5300 powiadomił w. jen. gbra, że ksiądz
F� D., prob. z Du�a, pow. tomsz., gub. lubi., 12 czrw.
1 887 r.  spowiadał i komunikował Marję Pieluch, „prawo
sławną". Na skutek tego ksiądz F. D. otrzymał napomnie
n ie,� aby czynności te załatwiał z wiekszą uwagą. Gdy 
zaś tenże gbr złożył raport 16 st. 1 888 r. Nr. 326, że 
ksiądz F. D. znów wyspowiadał ki lkoro ludzi, chociaż 
miejscowy prawosławny duchowny uprzednio przysłał mu 
zawiadomienie, że oni należą do prawosławia, wtedy w. 
jen. gbr 9 lut. 1888 .r .  Nr. 226 s zażądał od administra
tora diec. lubl. , aby zabrał księdza F. D. z Duba i wy
stąpił do rosyjskich władz rządowych w zwykłym po
rządku o zgodę dla niego o inne probostwo, gdzie nie
ma ludności unicki�j . 

. 1s. Ks. Franciszek Dziamarski, UL 1 859 r. W wia
domościach (w oryginale-sprawkach), o księdzu F. D., 
wik. par. Mordy, pow. i gub. siedl . ,  przechowywanych

1 A. Aut., IX12, Nr. Dzienn. 1876 r.: 462. i A. A. D., XIV2, N r. 10.  
� i 8 Op. c„ Nr. 13.  



DIEC_gJE LUBELSKA I PODLASKA. 57 

·w państwowem archiwum piotrk. , z lat 1882/83, czytamy
następujące szczegóły. „Miejscowa (rosyjska) administra
cja rządowa stwierdziła dowodami niezbitemi, że ksiądz
f. D. wbrew wielokrotnym państwowym zakazom, spo
wiadał potajemnie „złączonych" z prawosławiem· .  byłych 
greko unitów i ułatwiał im spowiedź u przyjeżdżającego 
z zagranicy księdza Jackowskiego. Wobec tego w. jen .
gbr postanowitusunąć go poza granice diec. lubi. i umie
ścić go w archidiecezji warsz. na wikarjacie w Piątku, 
pow. łęcz., gub. kalis., jak to proponuje tamtejszy admi
nistrator ks. A. Sotkiewicz, pod oko miejscowego prob. 
i z urządzeniem nad nim dozoru policyjnego.1 

76. Ks. Paweł Dziamaraki, 1840 t 1900. 1. Na
skutek raportu gbra lubi. z datą 13 (25) paźdz. 1 866 r.

· Nr. 3014,� donoszącego, że ksiądz P. D., wik. par. Cze
mierniki, pow. lubrt., gub. lubl., odmówił rozgrzeszenia 
Helenie Sadowskiej dla tego tylko, że służy u prawosław

. nego kapitana Wasiljewa, gł. dr kom. spr. w. odpowiedział 
gbrowi, że uważa za najbardziej wskazane nałożyć na 
księdza P. D. karę pieniężną. 

2. Podług raportu nlka pow. lubrt., gub. lubi., dato
wanego 8 (29) sierp. 1867 r. Nr. 39, nadesłanego do kan
celarii gbra lubi ., ksiądz P. D .  zapłacił kary 25 r. za to, 
że namawiał służącą kapitana pogranicznej straży Wasi l 
jewa, aby nie służyła w domu prawosławnym. 

3. Ponieważ ksiądz P. D., wik. w Modliborzycach,
pow. jan. ,  gub. lubi . , w 1873 r. wypowiedział · kazanie
o korzyściach, płynących z trzeźwości i o szkodach, jakie
płyną z pijaństwa, poczem od wiernych kolejno przyjmo
wał obietnicę, że nie będą pić . trunków i zachęcał do 
stwierdzenia tych obietnic podpisami, nmk Kr. P. 12 wrz. 

1 A. P. w Piotrk., I V 10• i A. A. D., XIV2, Nr. 20. 

2 Op. c., Nr. 14.
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1873 r. Nr. 1096 zabronił księdzu P. O. tego rodzaju dzia
łalności i podpisy kazał zniszczyć. 

4. Gdy w 1881 r. śledztwo wykazało, że kilkoro „pra�
wosławnych" dzieci było w kuchni · na probostwie w Ło
pienniku, pow. krasnost., gub. lubi. i słuchało ,  gdy dzieci 
katolickie , śpiewały na plebanji pienia religijne, w. jen. 
gbr 10 ·paźdz. 1881 r. Nr. 1799 ostrzegł księdza P. D.,  
żeby „prawosławni" ani w domu ani w kościele nie wsłu
chiwali się w śpiewy katolickie. 

5 . W 1882 r. władze policyjne prowadziły przeciw
księdzu P. D. ,  prob. par. Łopiennik, pow. krasnost., gub. 
lubi., śledztwo o to, że odmówił spowiedzi osobie, która 
j est w związkach małżeńskich z prawosławnym współ
małżonkiem. 

6. W 1866 r. ksiądz P. D., prob. par. Czerniejów,
pow. lubi., był pod· zarzutem, że spełnił kilka posług re
ligij nych , b. unitom, ale manifest cesarski z 15  maja 1883 r. 
winę tę skasował. 1 

77. Ks. Teofil Dziekoński, 1 856 t 1920. Jako wik.
par. Gorecko, pow. biłg. ,  gub. lubi. , ksiądz T. D. urzą
dził w swojem mieszkaniu szkołę dla nauczania dzieci 
religji , chociaż tego zakazywał nlk pow. biłg. ,  przytem 
ciągnął tam równie� dzieci prawosławnych rodziców. Za 
to w. jen.  gbr skazał księdza T. D. na grzywnę 150 r. 
1 maja 1886 r. Nr. 364.2 

78. Ks. Antoni Dzięciołowski,3 1849i41886. 1 .  Jako
wik. par. Międzyrzec, pow. radzyń. , ksiądz A. D. ochrzcił 
córkę Łukasza Waszkiewicza, katolika i Marjanny Pieg
rnczenko, „prawosławnej" ,  za co p. o. w. jen .  gbra 5 sierp. 
1 882 r. Nr. 1 137 nałożył na niego grzywnę 25 r. 

2 . . Wkrótce potem ksiądz A. D., będąc wik. w Kra-

1 A.  A. n„ .xcm2, k . . 95.

3 Op. c. , Nr. 15. 
:! A . . A. D.,  X IVH, Nr„ 22.



snostawie, gub. lubl. , ochrzcił dziecko „prawosławnych" 
rodziców, ale manifest cesarski z 15 maja 1883 r. zniósł 
za to karę. 

3. 2 paźdz. 1884 r. ksiądz A. D. zapłacił 25 r. kary
za chrzest dziecka rodziców mieszanego małżeństwa, za 
co otrzymał translokatę. 

· 

Wreszcie 4. korespondencję w sprawie nowego po
dobnego faktu w. jen. gbr 24 gr. 1 885 r. Nr. 1891 pozo
sta wił bez żadnych następstw. 

79. Ks. Antoni Feręzewicz, ur. 187 1  r. 1. Za
mieszanie się do spraw prawosławia w. jen. 'gbr 4 sierp. 

· 1899 r. zażądał od bpa lubl. usunięcia księdza A. F. z wi
karjatu w Radzyniu, gub. siedl. z naznaczeniem mu na
mieszkanie m. Lublin.1

. 2. Kancelarja w. jen. gbra 9 gr. 1 899 r. Nr. 2922 2 
pisze sekretnie do wszystkich gbrów Kr. P. i do oberplca 

, m. Warszawy, że ksiądz A. F. , prob. par. Wisznice, pow. 
włod., gub. siedl., ma zabroniony na 2 lata pobyt w gra
ni cach Kr. P., l icząc od daty 23 l ist. 1899 r. za nawra
canie na łono Kościoła kat. greko unitów. Decyzję tę 
wydał kierujący mstwem spr. w. 

80. Ks. Karol Ferencowicz, 1837 t 1 890, b. pijar.
. Za . to, że nietylko pozwolił włościaninowi wsi Wychatka 
pow. tomsz., gub. lubl. , · Andrzejowi Tyskiemu, „prawo
słłlwnemu" zwiedzić katolicki Kościół w Rachaniach pow. 
tomsz., gub. lubl., ale zgodził się na to, że A. Tyski 

. w czasie obrzędu religijnego usłużył kapłanowi, w. jen. 
ghr 5 (17) wrz. 1 878 r. Nr. 145 1  i3 nakazał ściągnąć z księ 
dza . K. F .  prob. par. Rach.anie 15  rub. kary. 

81. Ks. Aleksander Fijałkowski, ur. 187 1  r. 1. Gbr
lubl. 15 sierp. 1903 r. Nr. 6283 zawiadomił w. jen. gbra, że 

1 A. A. D., · XVI2, N r. 8. 
a A. A. D., XVl2, Nr. 2.

� A. P. w Kal . ,  1vrn, k. 1 1 5. 



ksiądz A. F., wik. z Zamościa, gub. lubl., poświęcił w Wielką 
Sobotę wielkanocne pokarmy „upornym" unitom. Na tem 
powiadomieniu pomocnik w. jen. gbra napisał decyzj�: 
„pozostawić bez skutku, bo faktyczna wina nie została 
stwierdzona" . 

2. 10· sierp. 1904 r. Nr. 6478 gbr lubi. nadesłał do
w. jen. gbra wyniki śledztwa, z którego widać, że ksiądz
A. F., wik. w Zamościu uczył katechizmu katolickiego 
dzieci byłych greko unitów, że je  spowiadał i komuni
kował. Wobec tego w .  jen. gbr uznał dalszy pobyt tego 
księdza w Zamościu za niemożliwy i prosił bpa lubl. 
,� naty chmiastowe zwolnienie go z dotychczas zajmowa
nego stanowiska, dodając, że można go naznaczyć do 
miejs cowości, gdzie  niema Rosjan. 

3. Ksiądz A. F., wik. w Zamościu, „fanatyk do szpi 
ku  kości, nienawidzący prawosławie i wszystko, co  rosyj
skie". Jak doniosła kancelaria warsz. jen. gb.ra 7 wrz. 
1904 r. Nr. 19083 gbrowi lubi., warsz. jen. gbr zniósł się 
z bpem lubi., aby ten zwolnił księdza A. F. ze stano
wiska wik. w Zamościu za mieszanie się do spraw pra
wosławia z prawem naznaczenia go .w przyszło�ci na wi
kariat poza strefę, zamieszkałą przez Rosjan. 

4. 26 st. 1911 r. Nr. 1044 gbr siedl. powiadomił w.
jen. gbra, że oddał do prokuratora przy sądzie okręgo
wym w Siedlcach sprawę księdza A. F., administratora 
par. Malowa Góra, pow. bial . ,  gub. siedl., o to, że 28 gr. 
1906 r. spisał akt ślubu Nicyfora Karpiuka z Anastazją 
Karolczuk, a akt ten już był zrobiony w prawosławnej 
par. 18 sierp. 1888 r. Sąd wszakże sprawę umorzył . wo
bec jej przedawnienia. 

5. Gbr siedl. 20 lip. 191 1 r. Nr. 7925 doniósł do w.
j en. gbra, że oddał do sądu sprawę księdza A. F. prob. 
z Jabłonny, pow. sokł. , gub. siedl., o to, że ksiądz A. F.

spisał 23 paźdz. 1 906 r .  akt urodzenia i chrztu Jana Litwi-
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niuka, w którym to akcie podał jako obecnych świadków 
Leona Dejnickiego i Jana Dejnickiego, którzy faktycznie 
przy nim nie byli . Dla braku dowodów winy sąd prze-
�iął całą sprawę.1 . 

82. Ks. Franciszek Flis, 1838 t 1901 . 1 .  Za „dwu
znaczne" kazanie, które ksiądz F. F. wygłosił na Wiel
kanoc w par. Świerże, pow. chełm., gub. lubl. i akcen
tował w niem swe niezadowolenie z racji przyłączenia 
się unitów do prawosławia, w. jen. gbr 21 kw. (3 maja) 
1875 r. Nr. 596 2 zwrócił się do bpa lubi. ,  aby zrobił księ
dzu· F. F. wymówkę i udzielił mu nagany, oraz by mu na
bzał miewać kazania treści religijnej bez poruszenia kwe
sti i unickiej. . 

2. Ksiądz F. F., prob. w Świerżach pow. chełm.,
wyspowiadał Antoniego Gajczuka i Stanisława Jaszczuka, 
' n ie wiedząc, że są prawosławnymi, jednak w. jen. gbr 
18 (30) maja 1876 r. Nr. 887 3 nałożył na niego 3 r. kary. 

3. · Przeprowadzone przez policję śledztwo wykazało, 
że ksiądz F. F. w ciągu 1 1  lat pobytu swego w parafii 
Świerże, pow. chełm.: a) spowiadał byłych unitów, a obec
nie prawosławnych, b) że dał jeden ślub prawosławnym, 
c) że ochrzcił czworo dzieci z małżeństw mieszanych.
Wobec tego w. jen. gbr 20 czrw. 1 882 r. Nr. 103 ' posta
nowił: wystąpić o usunięcie .księdza F. F. z obecnie zaj'
mowanego probostwa i przeniesienie go do miejscowości , 
gdzie niema unitów. Przeszedł wtedy ksiądz F. F. do Boisk, 
pow. jan., gub. lubl. 

83. Ks. Feliks Franczewski, ur. 1 866 r. 1 .  Gbr
sie9l. 25 sierp. 1908 r. Nr. 14 18  powiadomił w. j en. gbra, 
że administrator par. Jabłonna, pow. sokł., gub. siedl., 
2 czrw. 1905 r. przyłączył do katolicyzmu prawosł�wnego 

i Op. c., Nr. 10. 
2_4 Op. c„ Nr. 3 i A. Aut. IX12, Nr. Dzienn. 1 875 r.: 689.
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ze wsi Gródek, gm. i par. Jabłonna, pow. sokł., Michała 
Dorczuka z jego małoletniemi dziećmi. W. jen. gbr po
lec ił 1 sprawę tę _ wnieść do Sądu Okręge>wego w Siedl
cach. Po rozprawie sąd sprawę umorzył ze względu na
przedawnienie winy. 

2. 28 sierp. 1909 r . Nr. 12066 gbr siedl. zawiadomił
w. jen. gbra, że

. 
ksiądz F. F., administrator par. Jabłonna, 

pow. sokł., połączył z Kościołem katoli ckim Ambrożego 
i Konstancję małżonków Iwańskich, prawosławnych, wraz 
z ich synem Władysławem ze wsi Kamionka, pow. sok�. 
Wtedy w. jen. gbr prosi Mstwo �pr. W. 29 sierp. 1909 r. 
Nr. 4470 o zwolnienie księdza F. F. z parafjalnego sta
nowiska. Na to Departament Spr. D. Obc. W. 20 gr. 1909 r .
Nr. 7408 2 odpowiedział, że zwrócił s ię do bpa lubi. o za� 
stosowanie należytych środków dla przerwania tej niele
galnej roboty, a za najwtaściwsze uważa przeniesienie 
księdza F. F. na wikarjat do skromnej parafj i .

3. P. o. w. jen. gbra 29 lip. 1910 r. Nr. 3307 3 prosi
Mstwo Spr. W. o zupełne usunięcie księdza F. F., admi
nistratora par. N i emce, pow. lubrt., gub. lubl . ,  z paraf
jalnego stanowiska, gdzie życie kości elne jest na usługach 
ziemianina Budnego, bo tu ksiądz F. F. w Niemcach ma
lepsze utrzymanie niż miał poprzednio w Jabłonnie . Ko
respondencja ta toczyła się dość długo, aż nareszCie Mstwo 
pozostawiło ją bez skutku. · 

4. Gbr siedl .  19  st. 1 91 1  r. Nr. 1 6274 4 zwrócił się
do w. jen .  gbra z tern, że ksiądz F. F. przyłączył n iepeł
noletniego prawosławnego do Kościoła katol . ,  a dwa dni 
przedtem 17 st. tegoż roku Nr. 16274, że to samo zrobił 
w 1908 r . W. jen. gbr obydwie sprawy polecił przeciąć 
dla ich przedawnienia. 

84. Ks. Albin Frankowski, 1844 t 1908. Za aluzję,
którą łatwo było wyczuć w kazaniu  księdza A. F., mia-

1-4 A. A. D., XVI2, . Nr. 7.
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nowicie ,  że modlitwa do M. Bożej różańca św. nawet he
retykom może wyjednać jej opiekę, w. jen .. gbr, dopa
trzywszy się w tern chęci i myśli kaznodziei zachwiania 
byłych unitów w wierze prawosławnej, 27 paźdz. (8 list.) 
1875 r. Nr. 1733 1 postanowił wystąpić do bpa - lubi. o usu
nięcie go z par. Kumów, pow. chełm„ gub. lubi. , do par. , 
odsuniętej ' od ' ludności prawosławnej unicki·ej. Przeszedł 
wtedy ksiądz A. F. z wikarjatu par. Kumów na wikarjat 
do Potoku Wielkiego, pow. jan., gub. lubi. 

85. Ks. Władysław Frankowski, 1855 t 1930.
1. Będąc wik. par. Zakrzówek, pow. hrub„ gub. lubi., kśiądz
W. F. w 1895 r. był pociągany do śledztwa przez władze
policyjne o to, że odmówił sakramentów św. osobie, któ
ra wychodziła za prawosławnego. Ponieważ jednak śled�
two nie wykazało winy prawnej księdza W. F„ dlatego 
władze te przecięły sprawę�2 

2. Za to, że ksiądz W. F„ prob. par. Hrubieszów,
gub. lubi., odprawił Mszę św„ o którą prosili go byli 
greko-unici ,  w. jen. gbr 7 wrz. 1882 r. f'łr. 1376 3 skazał 
go na 37 r. 50 kop. kary, nadto zapowiedział, że ,  j eżeli 
ksiądz W. F. będzie nadal szkodliwie działał przeciw pra
wosławiu, to go usunie z zajmowanego stanowiska, 

· 

3 . . Za szkodliwą działalność przeciw prawosławiu 
w. jen. gbr 31  mar. 1 884 r . . Nr .  429 4 zaproponował bpowi
lubl., aby przeniósł księdza W; F. z Hrubie�zowa do Koń-
skowoli, pow. pułw., gub. lubl. 

. 

4. Kiedy w Końskowoli ksiądz W. F. odmówił Ko
munii św. pewnej kobiecie za to j edynie, że służy w d�
mu prawosławnym, wtedy w. j en. gbr 4 maja 1 885 r.
Nr. 651 5 skazał go na rok klasztoru w Wysokiem Kole .  

1 Op. c . ,  Nr. 4 i A .  Aut. 1xrn, Nr. Dzienn. 1875 r.:  1555. 
2 A. A. n., xcm2, k. 165. , 
;i_5 A. A. D., XVI2, Nr. 5. i A. A. D., xcm:�,· k. 1 28.
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pow. kozn., g-llb. rad. Poniewąż jednak zarzut ten okazał 
się nieuzasadnionym, przeto w. jen. gbr zwolnił go z po
bytu w klasztorze, ale mimo to . wkrótce rząd zmusił go do 
przejścia na wikariat do Zakrzówka, pow. jan., gub. · lubi.

· 5. Ksiądz W. F., wik. par. Końskowola, pow. pułw.,
gub. lubl. w 1885 r. mię.ł śledztwo, które przeciwko niemu 
prowadziła policja o to, że odmówił spowiedzi osobie, 
która jest w związkac l  1 małżeńskich z współmałżonkiem 
prawosławnym. i 

6,. Gdy doszło do wiadomości w. jen. gbra, że ksiądz
W. F. 12 kw. 1887 r. w czasie kazania o Dobrym Paste
rzu powiedział, że obecnie katolicy cierpią takie prze„ 
śladowania, jakie kiedyś przechodził Pan Jezus, w., jen. 
gbr, upatrując w tern dwuznaczniku aluzję do obecnego 
rząd�, prosił ks. administratora diec. lubi. 26 cz.r.w. 1887 r·
Nr. 1 181 ,2 aby uprzedził księdza W. F., że, jeżeli będzie 
miewał takie kazania, to zostanie usunięty z kraju. 

86. Ks. Stanisław Furmanłk, ur. 1872 r. 1 .  Gbr
lubl. 18 sierp. 1908 r. Nr. 1 969 s nadesłał do w. jen. gbra 
następującej t.�eśc · relację o księdzu S. F ., fi ljaliście z Ko
marowa, pow. tomsz. ,  gub. lubl: : a) przy pomocy „braci" 
przyłączał ,,prawosławnych" do katolicyzmu, przyczem 
używał siły; b) w kazaniach ·często występuje przeciw 
prawosławiu, a jego wyznawców nazywa schizmatykami; 
c) w całym pow. tomsz., procesje Bożego Ciała odbyły 
się po cmentarzach kościelnych, w Komarowie zaś ksiądz 
S. F., odbył procesję manifestacyjną po całej osadzie Ko
marów z muzyką i strażą honorową z dwukolorowemi , 
rozetkami; d) w kazaniu na · św.św . . Piotra i Pawła ksiądz 
S. F. przeprowadził analogję między prześladowaniami 
apostoła Pawła a polskim narodem. Kazanie to obudziło 

1 i 2 A. A. o.„ x1v2, Nr. 5. A. A o., xc1112, k. 12s.
a A. A D:, XVI2, Nr. 9. 
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w słuchaczach złość Polaków względem rządu rosyjskie
go.' · Zapytany gbr siedl. ,  czy fakty te są stwierdzone, 
12 st. 1909 r. Nr. 3730 dał odpowiedź, że nie mogą one 
być dostateczną podstawą do surowego ukarania winne
go, lecz, że na ten raz wystarczy rozciągnąć nad nim 
tajną obserwację. W. jen. gbr 27 st. 1909 r. Nr. 381 wy
raził swą zgodę na ten projekt. 

2. 19 mar. 1 909 r. Nr. 906 1 gbr lubl. zakomunikował
w. jen. gbrowi, że ksiądz S. F., dając ślub niejakiemu
Ławalskiemu, zwrócił się z mową do młodej pary i mię
dzy inneini tak powiedział do niej : „mocno trwajcie przy 
ojczyźnie" i - że wrogie usposobienie katolików wzglę
de.m prawosławnych, to owoc pracy księdza S. F. Nale
żałoby go przeto usunąć z Komarowa. Na tej odezwie w. 
jen. gbr napisał rezolucję: „do akt" .  

3. Gbr siedl. 15  l ist. 191 2 r. Nr. 19590 2 prosi w. jen.
gbra o przeniesienie księdza S. F. z Międzyrzeca, pow. 
radzyń. ,  gub. siedl. , do miejscowości z czysto polską lud
nością, na co kancelaria w. jen. gbra dała mu odpowiedź, 
że jen. gbr nie uważa, żeby było na czasie przenosić 
obecnie księdza S. F., raczej należy u.rządzić nad nim 
tajną obserwację, a w razie wykrycia jakiego przestęp-
stwa nakazuje donieść o tern sobie. 

. · · 

87. Ks. Bolesław Frydrychiewicz, ur. 1880 r., I W 1 905 r. ksiądz B. F., wik. w Hrubieszowie, gub. lubL
był pod za.rzutem przekonywania i namawiania prawo
sławnych i byłych unitów do przejścia na katolicyzm 

· · i wogóle wywieranie złego \VPływu na sprawy prawo
sławia. Na tym raporcie ,  datowanym 13 maja 1905 r . ,3 
w. jen. gbr napisał: „do wiado�ości ,; .

88. Ks. Jan q�j�};"�k�, 1830 t 1870. W ksi�dze
kond\lit �ancelarji w. jen. g:bra ni�ma zapisanych J��tó�

1 ! 2 A. A 'o., xv12, Nr. 9.
• if 

Bojownicy . t. li. 

3 Op.c., Nr. 1 1 .  

5 
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na niekorzyść - księdza j. G., w jego zaś osobistych aktach 
trzykrotn ie odzywają się rosyjskie rządowe władze do 
zarządzającego diec. lubl. o „nadużyciach" ze strony księ-
dza J. G., a więc: . 

· 1 .  Zarządzający sprawami duchownemi obcych wy
znań w Kr. P. 4 '( 16) czrw. 1868 r. Nr. 2 16f1 tak pisze 
(po polsku, dopis. autdra). 

· „ „,Otrzymałem drogą u;zędową wiadomość, że w dniu 
1 8  łut. r. b. włościani'n wsi Klątwy, par. i gminy Tyszowce, 
pow. tomsz., gub. lubl., Bazyl.i Sagan prosił księdza j. G., 
prob. par. rz. kat. w m. Tyszowcach o wydanie mu me
tryki . urodzenia żony jego Marjanny, objaśniwszy przy
tem księdza, że ona była poprzednio rz.-k. wyznania, lecz, 
idąc zamąż przyjęła ·obrząde� Kościoła greko-unie.kiego. 
Okoliczność ta wywołała mocne niezadowolenie w księ
dzu G., który . powiedział Saganowi „tyś Rusin ,  tyś gor
szy od _n iedowiarka, żyda, wy heretycy zmieniacie dobrą 
wiarę n� złą.„" Dla . t�go poczytuję, pisze Zarządzający 
spr. duch., so�ie za obowiązek prosić J. W. Pana o uczy
nienie formalnego przedstawienia względem tranzlo�ac1i 
księdza G. do i�kiejkolwiek innej parafj i ,  gdzie niema 
ludności unickiej" .  

2. Tenże Zarządzający spr. d. 23 l ip. {4 sierp.) 1868 r .
Nr. 3858 2 pisze do administratora diec. lubi. kanonika 
Dymowskiego. 

„„.Nie znajduj'ę dostatecznych powodów do zmjany 
decyzj i · mOjej z d. 4 {�6) czrw. r. b. Nr. 2616, ponieważ 
o dżiałaniu 

.
- tego księdza w rzeczonej miejscowośd po

siadam niekorzystne wiadomości za cżas poprzedni, z uwa
gi na co, samo tylko tranzlOkowanie ·go do innej parafji 
bez przeniesienia na niższą · posadę nie może być uważane 
za karę, lecz spowodowane jest tylko koniec·znością usu
nięcia powodu , do skarg, które wynikały z pobytu tego 

1 i 2 A. . K . . , D. Lubl., XXl6.
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księdza pomiędzy unitami. D la tego proszę uprzejmie 
o bezzwłoczne wykonanie według przepisanego porządku
wyżej zacytowanego rozporządzenia za Nr. 2616" .  

25 wrz. (7 paźdz.) 1 868 r. Nr. 1776 1 Z.arząd Spr. 
Duch Obc. W. w Kr. P. znów prosi o . przyśpieszenie 
poprzedniej decyzji. 

Wtedy ks. administrator diec. lubl. 31 sierp. 1868 r. 
. proponuje księdza J. G. na probostwo do Łopiennika, 
" pow. kras'nost. Na to gbr lubl. 29 list. ( 1 1  gr.) 1868 r . 
. Nr. 7687 2 nadsyła protest tej treści: „Co się dotyczy na
. znaczenia do Łopiennik prob. z Tyszowic księdza G., to,

mając na uwadze, że przeniesienie tego księdza ma być 
· dokonane z rozkazu jen. feldmarszała hr. nmka jako kara 
. za mieszanie się w greko unickie sprawy .. . Ponieważ par. 
Łopiennik ze wszystkich stron jest otoczona greko uni
tami, mam honor prosić J. W. Pana o wybranie dla księ

: dza J. G. innej par., więcej oddalonej od unitów. 
22 st. (3 łut.) 1869 r. Nr. 5597 j eszcze rząd ekscy

tował w tej samej sprawie władzę duchowną, nareszcie 
· 5 maja 1 869 r. ksiądz J. G. przeszedł do Wilkowa, pow.

pułw., gub. lubi.
90. Ks. Lucjan Gajewski, ur. 1864 r. 1. 9dy ukaz

tolerancyjny Mstwo Spr. W. ujęło w nowe ramki i pod 
pretekstem systematycznej regestracji osób, które wra
.cały do Kościoła kat., nakazało im podawać formalne na
piśmie prośby, kapłani ze swej strony powiadamiali o tern, 
kogo mogli. W myśl powyższego ksiądz L. G., wik. par. 
Skrzeszów, pow. sokł., gub. siedl., 10 czrw. 1912 r. ogło
sił z ambony, aby ci, którzy pragną powrócić do Kościo
ła, śpiesznie podawali o to : prośby, bo z chwilą powsta-

' nia gub. chdrn., ma nastąpić utrudnienie w tym względzie, 
a nawet może zupełny zakaz. Wtedy na przedstawienie 

1 i � A K. D. Lubl., XXIs. 
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w. jen. gbra z dnia 19 paźdz. 1912 r. Nr. 957 1 mster spr. .
w. zwrócił się do bpa lubi. o przeniesienie księdza L. G. · 
na inną par., wyjąwszy wschodnie pow.: lu bl. i siedl. 

2. 23 gr. 1912 r. gbr siedl. podał księdza L. G., wik . .
par. Wilków, pow. pułw., gub. lubl. ,  do prokuratora przy 
sądzie okręgowym w Siedlcach o to, że dał ślub „pra
wosławnej"  Marynie Kisiel. Sąd Okręgowy umorzył tę . 
sprawę.1 

91. Ks. Jan Galiński, 1 855 t 1923. 1 .  Ksiądz j. G., ·
wik. par. Międzyrzec, pow. radzyń., gub. siedl., był pod 
zarzutem, że poświęcał pokarmy wielkanocne byłym uni
tom. Wprawdzie  manifest najwyższy z 15 maja 1883 r. 
darował mu karę, j edną.k w. jen. gbr za pośrednictwem 
bpa lubi. udzielił księdzu J. G. nagany, a zarazem go 
ostrzegł, że na przyszłość będzie pociągnięty do surowej
odpowiedzialilości, jeżeli nie przestanie się mieszać do .

spraw prawosławia. 
2. Zarzucano również księdzu j. G. ochrzczenie

dziecka prawosławnych rodziców, co darował mu ten . 
sam manifest z 1 5  maja 1883 r. Lecz 21  łut. 1884 r. Nr. 209 · 
gbr siedl. miał polecone od w. j en. gbra uprzedzić księ
dza j. G., aby wystrzegał się podobnych czynów pod
grozą surowej odpowiedzialności. 

3. ·za słuchanie spowiedzi św. i udzielanie Komunii 
byłym unitom: Antoniemu Tymoszczukowi, Grzegorzowi 
Makarukowi i Pawłowi Kondratiukowi, zwrócił się w. jen .. 
gbr do bpa· lubl. 29 gr. 1884 r. Nr. 2077, aby księdza 
j. G., wik. z Międzyrzeca przeniósł na · inną par. , zdała 
od unitów.2 

92. Ks. Stefan Galu�iński, ur. 1873 r. Gbr. siedl.
4 �ar . . 1909 r. Nr. '3349 powiadomił w. jen. gbra, ie oddał

1 A. A. D. XIV2, Nr. 42.
2 A. A. O., XIV2, Nr. 35. i A. P. w Lu�ł., XXI4. 
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do prokuratora sądu okręgowego w Siedlcach sprawę
księdza S. G., prob. par. Janów, pow. konst., gub. siedl . ,  
<:> przyłą-czenie do Kościoła kat. nieletniego „prawosław
nego" Pawła Struczuka, a 23 wrz. tegoż roku, - że Sąd 
Okręgowy w Siedlcach skazał tego księdza na usunięcie 
z parafialnego stanowiska na 3 miesiące i na grzywnę
wysokości 25 r. Ksiądz S. G. od tego wyroku apelował 
do Izby Sądowej w Warszawie, następnie zakładał ka
sacj� do Senatu Rządzącego, lecz obydwie te instancje 
.potwierdziły decyzję Siedleckiego Sądu Okręgowego.1 

93. Ks. Jan Garbaczewski,2 1820 t 1906. W 1868 r.
nmk Kr. P. skazał księdza j. G. na grzywnę wysokości 
20 r. za „ mieszanie się do spraw unickich" i zażądał od 
władzy diec. przeniesienia go do parafji bezunickiej. 

. 94. Ks. Cyprjan Garlicki, 1828 t 1918. 1. Rosyj
skie władze rządowe 28 list. 1884 r. skazały księdza C. G. 
na karę pieniężną (nie powiedziane w konduicie, w jakim 
. zakresie) za to, że udzielił ślubu Józefowi Podolakowi, 
katolikowi z Franciszką Chidon, „prawosławną", a jedno
cześnie też władze ostrzegły go, że w przyszłości, jeśli 
z j ego strony powtórzy się podobne przestępstwo, bę
dzie za nie surowiej karany. 

2 . 15  sierp. 1 886 r. Nr. 1271 ksiądz C. G. ,  prob. par.
Cbodywaf1ce, pow. tomsz. , gub. lubl. , zapłacił 100 r. kary 
na skutek decyzj i w. jen. gbra, za chrzest dziecka mał
żeństwa Rozmarynowskich , którego żona Ewa z Parasz-
czuków była „prawosławną". 

· 

3. Za szkodliwą działalność wśród unit6yv , w. jen. gbr
skazał księdza C. G., prob. par. Chodywańce, '1 6  kw. 1890 r. 
Nr. · 3947 na pięcioletni pobyt w gub. penzeńskiej. Gdy
się ta kara skończyła_ i . ksiądz C. G. powrócił do kraju, 

A. A. D., XIV2, Nr. 59. 2 Op. c., · Nr. 36.
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rosyjskie władze rządowe nie pozwol iły mu zamieszkać 
w granicach gubernij: lubi. , siedl . ,  suwl .  i m. Warszawie, 
osiedlił się przeto w gub. kaliskiej , dopiero w 1906 r . . 
powrócił do lubi. Przy wysyłaniu księdza C. G. do Peri
zy, jen. gbr. Hurko polecił zamknąć kościół w Chodywań
cach, a parafjan podziel ić między bliższych sąsiadów. t 

Oprócz powyższych kłopotów z rządem ksiądz C. G. 
miał jeszcze jeden, przy którego załatwieniu w. jen. gbr · 
1 5  l ip. 1 886 t. Nr. 127 1  używa argumentów, które snu- . 
j e  jako wnioski z prawa, wydanego zupełnie dla innych 
celów. Ze względu na powyższą okoliczność przytacza- . 
my całą korespondencję w tej materj i ,  którą pod datą po
wyższą otrzymał admin. diec. lubl. ks. Fr; Jaczewski. 

„Z nadesłanego do mnie protokułu śledztwa, które 
gbr lubl. przeprowadzić polecił w sprawie księdza C. G., 
prob. w Chodywańcach, pow. tomsz., gub. lubi. , widać, 
pisze w. jen .  gbr Hurko, że ksiądz C .  G. 5 łut. 1882 r. 
dał ślub w kościele kat. mieszkańcowi wsi Jarczów, gm. 
tejże · nazwy, pow. tomsz., gub. lubl. , par. Grudek, Macie
jowi Rozmarynowskiemu, katolikowi z mieszkanką wsi 
Rybnica, gm. Majdan Sopotski, pow. b iłg., gub. lubi. Ewą 
Paraszczuk, „prawosławną", a następnie ochrzcił dzieci, 
zrodzone z tego małżeństwa: syna Stanisława, ur . 20 kw. 
1 882 r. i córkę Marjannę, ur. 26 wrz. 1 884 r.  O spełnieniu 
tych sakramentów ksiądz C .  G.  spisał odpowiednie akty. 

· „ .W swem tłumaczeniu ks iądz ten wyjaśnił, że udzie
lił tego ślubu Rozmarynowskiemu z Paraszczukówną na 
mocy zeznania tej ostatniej, że jest katoliczką i 2-ch 
świadków, stwierdzających to samo, a zapomniał, że strony 
. powinny swoje twierdzenia poprzeć właściwemi doku-
mentami. Na zasadzie § 53 prawa z 1 836 r. o małżeństwie, 
z mocy którego kapłan obowiązany przed dani em ślubu 

1 Op. c.,  Nr. 4 . . A. K. O. Lubl., L X I .1;
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. zażądać metryki chrztu„ czego tu ksiądz C.  G. nie wy
. konał... postanawiam, kończył jen. Hurko, nałożyć na win
. nego kary 100 r. tylko za chrzest z 1884 r.,  bo inne winy
· manifest z 15 maja 1883 r. darował automatycznie" .

95. Ks. Bronisław Garycki, 1871  t1919. 1 .  W 1894 r .
ksiądz B. G ., wik. z Piotrawina, pow. pułw., gub. lubl. , 
bez pozwolenia rządowych władz rosyjskich poświęcił 
8 krzyży, które postawili mieszkańcy wsi Braciejowice,
pow. pułw. Manifest cesarski, który wyszedł 14 l ist. 1 894 r. 
przerwał śledztwo w tej sprawie i darowat karę za po
wyższe ·wykroczenie. Doniósł o tern w. jen. gbr do bpa 
lubl. 3 1  gr. 1 894 r. Nr. 2627.1 

2. W. jen. gbr 14 list. 1899 r .  powiadomił bpa lubl.,
ie nałożył na księdza B. G., wik. z Gołębia, pow. pułw. ,  
gub. lubl . .  25 r. kary za to, że zbierał dobrowolne ofiary
na odnowienie tamtejszego kościoła.:i 

. 

9.6. Ks·. Bronisław Gebert, ur. 1 875 r. 1 .  W 1898 r. 
ksiądz · B .  G . ,  wik. w Pawłowie, pow. chełm., gub. lubL, 
był oskarżony przed władzami rządowemi, że działa „wy
stępnie na szkodę prawosławia, " dla bn1ku j ednak do-

1 wodów sprawa ta została umorzona. 
2. 9 lip. 1 899 r. Nr. 1 59 w. jen. gbr skazał księdza

B. G.  na 25 r. kary za to, , że poświęc ił pokarmy wielka-
nocne unitom.3 , 

3; W 1 905 r. ksiądz $. c;::;. ,  wik. w SiedlCach, był
oskarżony przed władzami �ząd9wemi, · ze . 5 maja tego 
roku poświęcał we wŚi Hołubierro · pqla, bydło i polne
krzyże. Sprawę dl.a braku dowodów władze rządowe 
ui:norzy�y.4 · " · 

97. Ks. Gust�w . Gierasieński, ur. 1 87 1  r� 1 .  Ra
zem ze swym proboszczem ks. Wik torem Suskim w 1900 r. 
ksiądz G . . G., wik. par. Nabroż, pow. tomsz. , gub. lubl . ,  

1 i 2 A .  A .  D., X 1V2, Nr. 47. . a i ·1 Op. c., Nr. 55.
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gÓrliwie podfrzylliywali
' 
na duchu i utrzy.:Uywaii pr�y wie

r�� katolickiej b.yłych unitów. Wobec · tego z rozi>orzą�
d�eni� w. jen., gbra, wydanego . 5 lut. 1900 r. Nr. 226 1 ,  
miejscowe właclze mialy pi'lni'e śledzić i C Z U  WaĆ nad ty
mi kapłanami. 

2. Gbr lubl .  19 st. 1913 r. Nr. 1482 2 powiadomił
w. jeń. gbra-, :Ze ksiądz G .  G . ,  prob. w Dubience, pow.
hrub., gub. lubl . ,  w 1910 r. pochował . podług obrzędu
katol ickiego małoletniego „prawosh1wnego" Wiktora Gra
dziuka . W. jen .  gbr sprawę niniejszą przerwał.

98. Ks. Józef Gierłowski, 1812 t 1 895. Gbr lubl .
powiadomił w. jen. gbra, że w czrw. 1878 . r. ksiądz ]. G. 
emerył, mie�zkający w jJ nowie, ochrzc i ł  syna Jana So.; 
biesżr.z�k.� , , pra�osławnego i Anny katol iczk i . W. jen.
gbr., uwzględniając łagodzące okoliczności, 3 (15) ł u t. l 
1879 r. Nr. 176 3 zwrócił tylko uwagę księdzu j. G.,  a za-
razem go ostrzegł, aby uwainiej pełnił swe obowiązki 
kapłańskie, bo gdyby je w podobny sposób , jak dotąd,
stosował w przyszłości względem prawosławnych, spot-
ka go surowa kara. . . 

99. Ks. Franciszek Giziński, ur. 1876 r. W 1901 r.
ksiądz F. G. ,  wik .  � K�ruowie, pow. cheł�. ,  gub. l u bl. ,
był oskarżoń'y o słu�hanie spowiedzi św., osób prawo
sławnych, dla braku jednak prawnych dowodów władze 
przecięły sprawę.� 

100. Ks. Telesfor Głowacki,u 1 83 1 t 1891 .  W kw. 
1890 r. Nr .  1890, w jen: gbr skazał księdza· T. G. ,  prob. 
ze Skierbieszówa, pow. zamoj � gub. l ubt, ·na . 50 r. k,ary
za \ę,, .,że pogrz.eqał . zmarłeg() prawosław':1�go Józefa
. K,li�ha, z Suchodębów; � gm; Skierbieszów, pow. zamoj. 
i ochrzcił dziecko, zrodzone z mieszanego małżeństwa� . · 

1 i 2 A. A. D., XIV�. N r. 49. :i O p. c „  Nr. 7. 
4 Op. c., Nr. 58. 5 Up .  c.; N r. 9. · 
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101. Ks. 1gnacy Głuchowski, 1841 t 1928. l. Gbr
siedl. 9 kw. 1868 r. Nr. 215 1 skazał księdza I .  G., prob.
ż tomaz, pow. biaL, gub. s iedl., na 25 r. kary za miesza

. ni� si� do spraw unickich. 
2� Na skutek decyzji w. jen. gbra z 27 paźdz. (8 l ist.) 

. 1 875 r. Nr. 1675 2 ksiądz I .  G. postradał probostwo w Ło
mazach i przeszedł poza strefę uni�ką. Stało się to dla 
tego, fo ksiądz I. G: wpisał do różańca wszystkich „pra
wosławnych" mieszkańców tej osady i dla tego, że qj'em
nie wpływał na przyłączonych do prawosławia upitów. 

3. Gbr siedl. 2 mar. 1 876 r. Nr., 1417 3 żąda od bpa
lubl. , aby natychmiast księdza I. G. usunął z par. Łoma
zy, bo szkodliwie oddziaływa na dawnych unitów, dziś
uważanych za prawosławnych. 

4. W. jen. gbr 4 ( 16) wrz. 1 876 r. Nr. 1510  J zawia
domił bpa lubl., że nie może zgodzić się na probostwo 
w par. Parysów, pow. garw., gub. siedl. dla księdza I. G.

102. Ks. Eustachy Goliński, 1 835 t 1900, były 
( • ' oernatdyn. W. jen. gbr 24 st. 1887 r. Nr. 141 5 skazał 

księdza E. G., prob. par. Gościeradów, pow. jan., gub. 
\ubl., na 1 00 r. kary za to, że ochrzcił dziecko z małżeń
stwa mieszanego. 

103. Ks. Ignacy Gołkowski, ur. 1 873 r. 1 .  Gbr 
słedl. 5 paźdz. 191 1 r. Nr. 8213  oskarżył księdza I . G., 
prob. z Sosnowicy, pow. włod., gub. siedl. , do w. j'en. gbta, 

. że w 1905 r. pr.�yjął na łono Kościoła kat. małoletnią
,/prawosławną".  Ze względu na przedawnienie sprawy 
w. jen. gbr przeci ął d�lsze j .ej dochodzenie.

2. Obr. siedl . zakomunikował w. jen,, gbrowł 10 paźdz.
191 1 r. Nr. 1 1 430, że oddał do prokuratora sądu okrę-

1 i 2 O p. c.,  N r. 10 i A. Aut. I X 12, N r. Dzienn. ! 875 r :  1 55 2.
� A, A ut. IX 1 2, N r. Dzi�nn. 1876 r.: 550. 
4 Op. c ,  Nr. Dzienn. 1 876 r.: 1435. 5 A. Ą. o'„ X IV:!, N r . 1 1 .
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gowego w Siedlcach sprawę przeciw księdzu I. G., prob. 
z Sosnowicy, pow. włod., o to: a) że udzielił ślubu mał
żeńskiego prawosławnym: Marjannie . Buchta i Tatjanie 
Sacharczuk z katolikami i b) że ochrzcił syna Mikołaja Sie
mieniuka, prawosławnego. Sąd Okręgowy w Siedlcach 
skazał księdza I. G. na zapfacenie kary 25 r . . z Żamianą 
na 7 dni aresztu i usunięcie go ze.stanowiska na 3 mies.1 

104. Ks. 'Józef Gozdalski,'.! .1852 t 1924. Wpbec 

bardzo nieprzychylnej opinji, którą 22 st.. 1888 r. Nr . . 2
nadesłał gbr ·siedl. do w. jen .. gbra, tenże jen. gbr za
żądał 12 marca 1888 r. Nr. 404 od administratora diece
zji lubl. pozbawienia księdza ]. G. probostwa w Uhru
sku, pow. włod., gub. siedl. i przeniesienia go na wi
karjat w okolice bez unitów. 

105. Ks. Mikołaj Gozdalski, 1852 t 1916. Gbr 

lubl. 19 list. 1911 i. Nr. 2054 powiadomił w. jen. gbra, że

ksiądz M. G., 'prob. par. Stary Zamość, gub. lubl.,w 1905 r. 

ochrzcił dzieci rodziców „prawosławnych". Sprawę niniei
sżą w. jen.· gbr umorzył ze względu na jej przedawnienie.8 

106. Ks. Władysław Gozdalski, 1882t1918. Na 

mocy wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie, wydanym 
2 paźdz. 1908 r., ksiądz W. G., wik. par. Józefów, pow� · 
pułw., gub. lubl., został zasądzony na 100· r. grzywny 
z zamianą na 3 tygodnie aresztu i na usunięcie od obo� 
wiązków parafjalnych na pół roku za fo, że przyjął do

katolicyzmu niepełnoletnich „prawosfawnych": Anastazję 
Zub; i Helenę Sieńko. Apelacja do Izby Sądowej w War

szawie nie zmieniła wyroku Sądu Okręg-owego.-1 
107. Ks. Tadeusz· Górczyński, 'ur. 1831 r. Gbr

'siedl. 26 czrw. 1876 r. Nr. 4649 5 zawiadomił bpa lubl., 

1 Op. c., Nr. 52. '.! Op .. c., Nr. 13. · ;i_ Op . . c., Nr. 14. 

4 Op. c., Nr 64, i A. P. w Lubl., XP,· k. 100. 

5 A Aut. IX12, Nr. Dzienn. 1876 r.: 113'.t 
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że księdza T. G., prob. par. Garwolin, gub. siedl., skazał 
na 5 r. kary za to, że pozwolił pielgrzymom, powraca
cającym z Częstochowy, iść przez miasto z krzyżem i cho
rągwiami. Później władze ros. rządowe karę tę cofnęły. 

108 Ks. Ludwik Górniak, ur. 1851  r. 1. Na slw
tek doniesienia gbra siedl. ,  datowanego 28 sierp. 1904 r. 
Nr. 554, o tern, że ksiądz L. G. ,  prob. par. Białej , gub.
siedl., udzielał sakramentów św. byłym unitom, w. jen. 
gbr odn iósł się do bpa lubl. 7 wrz. 1904 r. Nr. 19097, 
aby księdza L. G. przeniósł z dzisiejszego stanowiska do
miejscowości poza strefę ruskiego zaludnienia. Długa i licz
na korespondencja bpa lubi. z rosyjskiemi władzami rzą
dowemi odwlokła tę sprawę do lipca 1 907 r. 

2. 26 paźdz. 1906 i. ksiądz L. G. z Białej (Podlas . )
mia ł  odprawić na „prawosławnym" cmentarzu grzebalnym 
Mszę św. za zmarłych unitów. Na skutek tego w. jen. 
gbr zwrócił się do mstra spr. w. o wysiedlenie księ_dza 
L. G. z granic diec. lubi.

3. 19  i 20 lip. 1 91 1  r. gbr siedL doniósł do w. jen .
. gbra, że w 1905 r. ksiądz L. G. w Białej Podl., przyłączył

do Kościoła kat. niepełnoletnich „prawosławnych". Spra
wę tę jednak w. jen. gbr umorzył ze względu na jej 
.przedawnienie. 1 
, 109. Ks. Jan Górnisiewicz, 1 850 t 1892. 1 .  Nade
szła wiadomość do w. j e n. gbra, że ksiądz J .  G. wik. par. 
Szczebrzeszyn, pow. zamoj., gub. lubi., uczył dzieci pra
wosławne wraz z katolickłemi w · · kościele katechizmu, 
lecz manifest cesarski z 15 maja 1883 r. darował mu ka
'rę za tę winę, ale ksiądz· j. G. otrzymał ostrzeżenie, 
'że w przyszłości, gdyby się powtórzyło coś podobnego, 
_będzie za to odpowiadał surowo. 

1 A. A. D., XIV, Nr. 17 i A. K D. L., ms. 
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2. Na mocy postanowienia w. jen.  gbra z 30 czerw.
l884 r. Nr. 1 289, ksiądz j. G., . wik. ze Szczebrzeszyna, 
został skazany na zapłacenie 50 r. kary za mieszanie się 
do spraw prawosławia i otrzymał upomnienie, aby w przy
szłości postępował więcej rozważnie. 

3. 24 gr. )886 r. Nr. 225 w. jen. gbr skazał księdza
J. G. ,  wik. par. Krasnystaw, gub. lubl . ,  na grzywnę 75 r. 
za ochrzczenie dziecka z mieszanego małżeństwa.1 

110. Ks. Ignacy Górski, 1823 t 1 890. 1. Ksiądz
I .  G„ prob'. z Wilkołasa, pow. jan. , gub. lubl . : a) pobło
gosławił dwukrotni e  ślub małżeński prawosławnego Mi · 
chała Pisarczyka raz 25 st. 1 878 r. z Marjanną Furmań
czyk, drugi raz 17 paźdz. 1878 .r. z Mał.gorzatą Zdybel, 
b) pobłogosławił ślub 12 lut. 1881 r. Józefa Tomczyka,
„prawosławnego" z Marjanną Gabrylewicz, c) ochrzcił 
dzieci Michała Pisowczyka „prawosławnego":  Teklę, Jd: 
zefa i Agniesi.kę, d) ochrzcił dzi ed małżonków Tomczy
ków, mieszanego wyznania: Władysławę i Helenę. Wo
bec tego w. len. gbr 29 kw. 1 886 r. Nr. 777 2 nałożył na 
niego grzywnę 100 r. 

2. Gbr sieĆll. 30 czr�. 19 1 1 r.H don iósł do w. jen.
gbra, że ksiądz I .  G., w 1905 r. przeprowadz ił nieletnich 
„prawosławnych" na katolicyzm. W. jen. gbr umorzył 
sprawę ze względu na jef pHedawnienie .  

111.  Ks. Ludwik Górzyński, 1836 t 1918. Gbr 
siedl. 9 · l ist. 189 1 r .  Nr. 1949 w �ape>rcie, przesłanym do
w. jen. gbra, przedstawił, że  star szy strażnik pow. garw.,
gub. s i'edl . , . zatrzymał komp -:inh. składającą się z b lisko 
70 osób, która szła do Częs tochowy z par. Okrzeja, pow. 
1ukw., tejże gub. , z przewodnikiem Janem Jędrychem, 
mieszkańcem wsi Okrzeja ;  pow. łuk. Jędrych niósł Ćluży 

I A. A. D„ x 1 v2, N r. 1 6. � i :: Op. c. N r .  -18.
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procesjonalny krzyż, jaki zabrał z kościoła par. Okrzeja 
, za wiedzą miejscowego proboszcza, który błogosławił 
pielgrzymów n a  drogę, i przy dźwięku kościelnych dzwo
nów wyprowadził ich poza wieś kościelną. Za powyższy 
występek - (w oryginale: prestuplenje) w. jen. gbr 9 list. 
1891 r. Nr. 1949 1 nałożył na księdza L. G. g-rzywnę 
w kwocie 25 r. 

112. Ks. Ja;n Grabarski, 1849t1913. 1. Chociaż gbr 
lubl. doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz j.  G., prob. par. 
Szczebrzeszyn, pow. zamoj . ,  gub. lubl., ochrzcił dziecko, 
którego matka, Anna z Kotułów-Bochniak była wpisana 
na listę prawosławnych, jednak w. jen. gbr nie znalazł 
w protokułach tej sprawy dostatecznych dowodów prze
stępstwa, przeto nie uznał za możliwe nakładanie na księ
dza j. G. jakiejkolwiek kary. Księga konduit nie mówi, 
kiedy to miało miejsceY 

2. 7 gr. 1899 r. Nr. 2826 w. jen. gbr skazał księdza
J; G., prob. par. Szczebrzeszyn, na 25 r. kary za to, że 
zbierał dobrowolne składki ha · odnowienie miejscowego 
parafialnego kościoła. 3 

113. Ks. Władysław Grabowicz, 187 1  t 1916. 
1. W 1898 r. ksiądz W. G. ,  prob. par. Baranów, pow.
pułw. , gub. lubi. , był pod zarzutem i miał śledztwo, że 
udzielał sakramentów św. służącej Babijarczuk. Ze wzglę
du jednak, że nie dało się wyjaśnić formalnie, do jakiego 
osoba ta należała wyznania, w. jen. gbr umorzył sprawę.4 

2. W. jen. gbr 24 czrw. 1903 r. Nr. 2135 5 zwraca
się do bpa lubi. z tei treści korespondencją: „uznając za 
niestosowny dalszy pobyt księdza W. G. na stanowisku 
prob. i dziek. w Hrubieszowie, gub. lubl., upraszam uprzej
mie o przeniesienie go na inną parafię poza strefę unicką. "

1 Op . . c., Nr. 19. 2 Op. c„ Nr. 36. a A. K; D. L. XXIl6• 
4 Op. c., Nr. 18. 5 A. K. D. L: XXllI6•
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3. Jeszcze 24 gr. 1907 r. Nr. 6073 1 w. jen .  gbr od
mówił swej .zgody na probostwo dla księdza W. G. w Te· 
r espolu , pow. bial. , gub. siedl. 

114. Ks. Adolf Grabowski, 1 834 t 1910. Panie- . 
. waż ksiądz A. G., prob. z Wilkowa, pow. pułw. ,  gub. 
lubl . ,  dopomagał do zorganizowania religijnej pielgrzym
ki na odpust parafjanom par. Wilków, a nie uzyskał na 
to potrzebnego od władz policyjnych pozwolenia, z tej 
racji w. jen.  gbr 24 l ist. 1901 r. Nr. 8536 2 polecił dać ·

mu napomnienie. 
115. Ks. Kasjan Gręda, 1838 t 1902. W. jen.  gbr 

1 9  kw. 1 884 r. powiadomił bpa lubi. , że ksiądz K. G., 
prob. z Wisznic, pow. włod., gub. siedl. , dawał śluby, 
spowiadał i innych udzielał czynności rei igijnych byłym 
unitom, za co zapłacił karę 100 r. 3 

116. Ks. Seweryn Grątkowski, ur. 1872 r. Ksiądz 
S. G. ,  prob. par Puszcza Solska, pow. biłg., gub. lubl., 
był oskarżony o spowiadanie osoby prawosławnej. W. jen. 
gbr za Nr. 2880 A. (4) 4 polecił udzielić mu nagany i na 
tern sprawę przeciąć . 

117. Ks. Józef Grynwald, ó 1 838 t 1 894. 1 .  Za po
święcenie pól, należących do byłych unitów, w .  jen.  gbr 
13  paźdz. 1 884 r .  Nr. 1 749 skazał księdza J. G., prob.
par. Łosice, pow. konst., gub. siedl. , na· 25 r. kary. 

2. Za odprawienie nabożeństwa żałobnego za zmar
łych „prawosławnych" w. jen.  gbr dekretem z d. 1 6  wrz. 
1 886 r. Nr. 1 691 skazał księdza J. G. na ' grzywnę 1 OO r.

3. Gbr siedl. 9 czrw. 1 887 r. Nr .  245 przesłał po
wiadomienie do w. jen. gbra, że ksiądz J. G., prob.  par. 
Hadynów, pow. konst. , gub. siedl. : a) niejednokrotnie udzie
lał różnych reiigijnych obrzędów rodzinie sołtysa wsi Da-

1 Op. c., z A. A.  D., Nr. 20. 3 A. K. D. Podl., I l 1 4 •  
4 A. A. D. ,  X IV2, Nr. 50. 5 Op. c., Nr. 22.
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widy, gm. Olszanka, pow. konst., gub .  siedl. , Jana jasz
czu_ka, „prawosławnego," b) 1 1  lut. 1 887 r. w popielec, gdy 
w kościele katolickim w Hadynowie było ·około 500 osób 
z prawosławnej procheńskiej par., posypał im głowy po
piołem, c) 1 9  maja 1 887 r. odprawił w kościele par. Ha
dynów nabożeństwo żałobne za spokój duszy Gawrymona ,  
„prawosławnego". Wziąwszy pod uwagę tę nader szkod
liwą działalność, w. jen. gbr przyszedł do ' przekonania,
że dalsza praca w par. Hadynów księdza J. G. jest nie 
do pomyślenia, dlatego 24 lip. 1887 r. Nr. _ 1 352 zapropo
�ował administratorowi diec. lubl. , aby przeniósł tego 
księdza na inną placówkę, gorszą i mającą ludność wy
łącznie katolicką, obrządku łacińskiego. 

118. Ks. Antoni Gryczyński, ur. 1 851  r. 1 .  Na 
skutek rozszerzanych wiadomości, ale nie dających się 
stwierdzić drogą urzędową, że ksiądz A. G., prob. i dziek. 
z Włodawy, gub. siedl„ mieszał się w sprawy prawo
sławia, bo udzielał chrztu św. dwojgu dzieci prawosław
nych rodziców, oddano 1 go pod tajny dozór policyjny.

2 . 20 łut. 1886 r. ksiądz A. G., pochował !10dług ła
cińskiego obrządku Marję Wereszczyńską, której matka 
była „prawosławną." Za tę bezprawną działalność w. jen. 
gbr skazał księdza A. G. 23 sierp. 1886 r. Nr. 1 585 na 
zapłacenie 25 r. kary. 

3. Za poświęcenie w par. Terespol, pow� bial. , gub.
siedl. pokarmów wielkanocnych w domach byłych uni

. tów, w. jen. gbr 22 list. 1886 r. nałożył na księdza A. G. 
50 r. kary.

4. w. jen. gbr otrzymał doniesienie, że 3 sierp. � 886 r.
ksiądz A. G. wyspowiadał Katarzynę Musiewicz, lecz 
ponieważ czynu tego nie dało się oficjalnie stwierdzić , 
przeto w. jen. gbr. nie uznał za możliwe nakładanie kary.

Op. c,. Nr. 23. 
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5. Wobec okoliczności, które przedstawił gbr lubl1,
w swem piśmie z 10  kw. 1893 r. za . Nr. 50, omawiają
cem tajne stowarzyszenie, jakie zorganizował diakon Ru·
szkiewicz, ułatwiające b. unitom praktyki wiaty katolic· 
kiej obrządku łac. ,  a do którego należał również ksiądz 
A. G. z par. Hrubieszów, w. jen. gbr postanowił usunąć 
księdza A. G. z zajmowanego probostwa i zamknąć go 
na pokutę do klasztoru o.o. marjanów w Marjampolq, 
gub. suwl. ,  na rok czasu. · 

6. Rozpatrzywszy przedstawiony przez gbra lubi.
protokuł śledztwa, z którego widać, że organista parafji 
Krasnobród, pow. zamoj. ,  gub. lubl. , Juljan Dziurzyński,, 
zapisał do bractwa różańcowego mieszkańców kolon.ii 
Niewirków, gm. Kotl ice,  pow. tomsz., gub. lubi. , Jana 
i Annę Szewczuk „prawosławnych", a j eden z księży, 
którego nazwiska na śledztwie nie udało się wykryć, te 
paciorki poświęcił, w. jen. gbr 18  wrz. 1902 r. Nr. 176? 
postanowił: Juljana Dziurzyńskiego uwolnić od obowiąz
ków organisty i nadal nie dopuścić na to stanowisko 
w granicach 2-ch gubernij: lubl. i siedl. , administratoro
wi zaś tej parafji księdzu A. G., zrobić wymówkę za sła� 
by dozór nad podwładnym. 

7. Gbr lubl. 16 maja 1909 r.  Nr. 1050 powiadomił
w. jen. gbra, że oddał do prokuratora przy sądzie okrę�
gowym księdza A. G., prob. par. Wojsławice, pow. chełm., 
gub. lubl., za to, że przeciągnął na katolicyzm Olgę Bę
siuk, „prawosławną". Okręgowy Sąd w Lublinie nie po
ciągnął óskarżonego do odpowiedzialności. Lecz proku·� 
rator założył apelację do Warszawskiej Izby Sądowej 
i ta skazała księdza A. G. na 25 r. grzywny z zamianą 
na 3 dni aresztu, którego miejsce określi władza duchow;. 
na osądzonego, a nadto na usunięcie go od. obecnych 
obowiązków parafjalnych na 3 miesiące. Na ten wyrok 
ks. A. G. wniósł kasację, lecz Senat Rządzący jej nie 
uwzględnił. 
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8. 14 gr. 1910 r. Nr. 6923 gbr lubi. nadesłał wiado
mo$,ć do w. jen. gbra, że ksiądz A. G.: prob. · par. Nab
· roż, pow. tomsz., gub. lubi., w 19@5 r. nawrócił na kato
licY,zm pewną osobę „prawosławną". Ze względu na prze
.da�nienie faktu w. jen. gbr nie pociągnął winnego do
odpt>Wiedzialności.
: 9. Gbr lubl. 8 paźdz. 1910 r. powiadomił ...:: . jen. 

· ·  gbra, że oddał do prokuratora lubelskiego okręgowego 
sąqu sprawę księdza A. G., prob. par. Nabroż, pow. 
tomsz., gub. lubi. ,  o nadużycie przezeń najwyższego ukazu 
z 17 kw. 1905 r., przyjmując do katolicyzmu mieszkańca

· „prawosławnego" wsi Adeliny, Władysława Kwarcianego, 
, mającego lat 19. Sąd Okręgowy w Lublinie 3 maja 1911  r. 
skązał księdza A. G. na zapłacenie kary w kwocie 25 r., 
a w razie niezamożnÓści na 7 dni aresztu i na odsunięcie
go od obowiązków prob. na 3 miesiące. Warszawska Izba
Sądowa 31 sierp. 1911 r. zatwierdziła powyższy wyrok.1 

119. Ks. Feliks Halberstadt, ut. 1852 r. 1 .  Gbr 
lubi. 9 łut. 1 878 r. Nr. 1 578 2 prosi bpa lubi., aby ksiądz 
FA 4., wikary par. Łuków, pow. łuk. , gub. · siedl., dał wy
jaśnienie, , dlaczego z ks. Andrzejem Karnickim prał. ko
legjaty zamojskiej, dziek., pow. żamoj . ,  gub. lubi. , dał 
ślub K warcianom w kolegjacie. 

· 

1 Mus i my tu wspomnieć, że wskazówki i przepisy ministerjalne, 
: dotyczące przyjmowania na łono Kościoła . kat. niepełnoletnich, i'dy ich 

rodzice to czynili i ich dzieci tego samego pragnęły� były zupełnie 
'. bezpodstawne i bezprawne. W 191 1 r. bp lubl. Fr. Jaczewski wysłał 

w tym wzglt;dzie obsz�rny kilkuarkuszowy memorjał, bardzo dokładnie 
i fachowo opracowany przez ks. kan. Ludwika Kwieka, i'dzie był wy

: lcazany brak właśnie podstaw w ogólno państwowem prawie tych za
. rządzeń, ale władze rządowe były na tego rodzaju rzeczy zupełnie nie

czułe ani wrażliwe.1 
2 A. Aut„ IX12, Nr. Dzienn. 1878 r.: 438 i 1 128. 

1 · A. K. O. L., III&.

Bojownicy t. IL 6 



2. „Gdy - 13 i 16  czrw. 1878 r. w progimnazjach w Za
mof ciu duchowieilstwo prawosławne odprawiało nabo
żeństwo, ksiąqi F. H., prefekt tamtejszych progimnazjów, 
stał twarzą zwrócony do publiczności", w. przeto jen . . 
gbr, dopatrując się w tern i w innych okoliczności�ch 
jego Q.iechęci do prawosławia 22 lip. 1 878 r. Nr. 1267 1 
postanowił pozbawić go stanowiska prefekta w obydwóch 
progimnazjach: męskiem i Żeńskiem oraz cofnąć gratyfi- · 
kację, którą mu rząd · niedawno naznaczył. O tern wszyst· 
kiem w. jen. gbr w tym samym · dniu i za tym samym · 
Nrem powiadomił bpa lubi. 

3. Gbr siedl. 19  gr. 1891 r. Nr. 443 powiadomił w.
jen. gbra, że ksiądz F.  H. , prob. z Trzebieszowa, pow. 
łukw., gub. siedl. w czasie obiadu u ks. dziekana w Łu
kowie 4 sierp. tegoż rnku wyraził s'ię obelżywie o miej
scowym dozorze prawosławnej cerkwi. W. jen. gbr, wi
dząc w tern niewłaściwem odezwaniu się księdza F. H. 
prywatną sprawę, przeciął dalsze jej dochodzenie. 

4. 28 czrw. 1893 r. Nr. 1207 2 kancelaria w. jen. gbr"
powiadomiła gbra · siedl., że księdza F. H. władza admi
nistracji rządowej oddała pod obserwację p0licji za sze- ,
rzenie nabożeństwa _ do Serca Je.zusowego.

120. Ks. Jan Haraszewski, ur. 1855 roku. 1. Za 
ochrzczenie dziecka, zrodzonego z mieszanego małżeń
stwa, na skutek decyzji w. jen. gbra z dnia 18 list. 1886 r. 
Nr. 2034, ksiądz j. H., wik. par. Chełm, gub. lubi. , zapła
cił 25 r. kary i za pośrednictwem . administratora diec. 
lubi. otrzymał ostrzeżen ie, że, jeśli w przyszłości  będzie 
się jeszcze mieszał do spraw prawosławia, ulegnie wtedy 
surowej odpowiedzialności. 'i 

2. Na mocy postanowienia w. jen.  gbra z 26 czrw.
1887 r. Nr. 1 165 ksiądz J. H., wik. par. Chełm, zapłacił 

1 A. A. D., XJV2, Nr . .30. 2 Op . .  c. 0 Op. c. Lit. G; 
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50 rub. kary za to, że 26 maja 1886 r. ochrzcił dziecko
„prawosławnej" Katarzyny Zinkiewicz.1 

3. Gbr lubf. w 1888 r. 2 czrw. Nr. 3665 poraz trzeci
. doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz J. H., wik. par. chełm., 
ochrzcił dziecko, z rodzone z mieszanego małżeństwa, ale 
za ten wypadek nie spotkała go żadna kara.2 

121. Ks. Wincenty Hartman, ur. 1 862 r. Od w. 
jen. gbra 21 sierp. 1899 r. Nr. 2035 3 ksiądz W. H. ,  wik. 
w Chełmie, gub. lubi., otrzymał napomnienie, a zarazem 
ostrzeżenie, że w przyszłości ulegnie surowej karze, jeśli 
się okaże szkodliwym dla prawosławia i ruskiej  ludności .  

122. Ks. Jan Hetner," 1814 t 1888. 1 .  Gbr lubi .  28 
sierp. (9 wrz.) 1 846 r. Nr. 5 powiadomił Kom. Rz. Spr. 
W. i .D., że gdy Sebastjan Krut ze wsi L1• chów, gm. Wo-
la Różana, · pow. biłg. , gub. lubi., który przyjął prawosła
wie i ożenił się · z p rawosławną, przyszedł do księdza j. 
H„ wik. par. Tarnogród, pow. biłg., gub. lubl. , po me
trykę do parafjalnej kancelarji, te.nże ksiądz zwymyślał
go, kazał mu powrócić do katoli cyzmu, pójść do kościo-
ła do spowiedzi św., bo inaczej nie otrzyma żądanej me
tryki. Jednocześn : e  gbr dodał, że ksiądz J. H. już niejed
nokrotnie postępował w podobny sposób z tymi, którzy 
przeszli na prawosławie, dlatego uważa za konieczne usu
nięcie go z parafj i. Wobec tego Kom. Rz. Spr. W. i D. 
16 wrz. 1 846 r. Nr. 551 (77) zwróciła się do administra
tora diec. lubi., by dał naganę księdzu J. H. i przeniósł 
go gdzieś do oddalonej parafj i . 

2. Ksiądz J. H. miał różne zarzuty ze strony rządu,
po ich wi�c rozpatrzeniu nmk Kr. P. 27 list. (9 gr.) 1850 r. 
·,Nr. 8948 postanowił: 1 .  księdza J. H: za nieprzychylne
i uchybiające dla rządu kazania, , za podburzanie włąścian

i_a Op. c. Lit. G_. . 4 Op. c. Lit. H. 
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do nieposłuszeństwa i za nieÓdprawianie galówek zam
knąć na 3 lata w domu poprawczym dla upadłych księży 
w Liszkowie, a gdy odsiedzi tę karę zostawić go bez 
parafj i  pod dozorem policji, 2. koszta tej sprawy włożyć 
na ks. Hetnera. 

123. Ks. Jan Jackowski, 183 1 t 1907. We wsi 
Guszcz, pow. bial. , gub. siedl., jak powiadomiono gbra 
siedl. , parafjanie odnowili kościół bez pozwolenia władz 
rządowych. Ponieważ śledztwo wykazało, że głównym 
w tym wypadku winowajcą był miejscowy prob. ksiądz 
J. j. ,  przeto w. jen. gbr 24 list. 1884 r. Nr. 1968 1 skazał go .· 
na 100 r. kary i przeniesienie poza strefę unicką. 

124. Ka. Franciszek Jaczewski, 1832 t 1914, póź
niejszy bp. lubl.2 W 1 845 r. rozpoczął swą nauktt gim
nazjalną w Siedlcach, w 1850 r. seminaryjną yv Janowie, . 
od 1852 r. był studentem akademji duch. w Warszawie, 
na kapłana wyświęcony w 1855 r. W pracy duszpaster
skiej pierwszą placówkę miał w latach 1856 i 1857 na 
wikarjacie w Sokołowie, gub. siedl. , poczem pracował 
przez lat 10 w semin. diec. w Janowie jako prof., wice
regens (3 lata) i regens (5 lat) do 1867 r. czyli do kasaty 
przez rząd rosyjski diec. podl. Wtedy ksiądz F. j. został 
,mianowany prob. w Stoczku, pow. łuk., gub. siedl. , (1868-
1883), a jednocześnie regensem w L. od 1 867 do 1870 r. 

Z czasów proboszczowania księdza F. j. w archiwum 
państwowem znaleźliśmy taki szczegół: gbr siedl. 20 lip. 
1873 r. Nr. 3508 3 powiadamia w. jen. gbra, że,  jak mu
doniosła miejscowa żandarmeria, ksiądz F. j. , prob. par. 
Stoczek Łuk., pow. łuk., gub. siedl. , chcąc doprowadzić 
swych parafjan do tego, aby nie używali napoi gorących, 

1 A. A. D., XVII2, Nr. 117. 
2 A. A. D . •  xv112, Lit. J . •  A. K. D. L., XX lV6 i xxvs. 

3 A. A. D., XC2, k. 31 i in.
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'nakazał z ambony, aby z rękami podniesionemi przysię
gli na to w kościele.1 

W 1883 r. bp Wnorowski ponownie ściągnął księ
dza F. J. z par. do Lublina i naznaczył go na sędziego 
surogata tamtejszego konsystorza jeneralnego, a w 1885 r. 

· mianował go kanonikiem katedry lubl.
Po śmierci bpa Wnorowskiego ksiądz F. ]., będąc

najmłodszym członkiem kap'ituły lubl. , wybranym zostaje 
na administratora diecezyj : lubl. i podl. , a w 1890 r. bi
skupem tychże diecezyj. 

Ktoby chciał zmierzyć głębię przejść bolesnych bpa 
Jaczewskiego, ten musiałby umieć zebrać w jedną całość 
to, co przeżyły diecezje: lubl. i podl., a z niemi on w ciągu 
swej pięcioletniej administracji, a następnie przez 24 lata 
biskupstwa. Z tych 24 lat nale�ałoby tylko wyłączyć mie
siące, gdy bp Jaczewski, nie czekają_c na nowe jakieś
fakty i rozwój dziejowy, wykorzystał moment po ogło
szeniu cesarskiego ukazu tolerancyjnego 17  kw. 1905 r .
i objechał te części obydwóch diecezyj, gdzie bpowi nie 

l Może od"stąpimy nieco od naszego tematu� ale, pisząc w dzie
dzinie historycznej, nie możemy nigdy z oka spuścić, Że historja winna 
być mistrzynią życia. Dla tego właśnie względu J.>Ozwalamy sobie w tern 
miejscu przytoczyć z noworocznego numeru 1874 r. wówczas dużego 
używającego autorytetu tygodnika, słowa, w które wczytywało się i myśl 
ich wchłaniało w siebie nasze społeczeństwo całe. „Nie chcemy, czy
tamy tam na str. 2, przed oczy wasze stawiać mglistego widma ubie
głego roku, którego owoce i straty przyszłość pokaże. Wierzajcie nam 
i ten rok dowodzi jednej rzeczy pewnej i niezaprz.eczonej: na .świecie 
jest coraz lepiej, upadają . wprawdzie olbrzymy, potykają się tytany, 
walą się fortuny, zatracają imiona wielkie w upadku.,. ale maluczcy, 
więc liczniejsi zyskują skarb wielki, doświadczenie. Ludzkość jest uboż
szą w zdawkowe kapitały życia, ale bogatsza z dniem każdym · przez to 
Że ją los pędzi ku prawdzie. lecz rozwiązaniu wielu ' żagadek, choćb; 
przez łzy i cierpienia. Nie byłże głosem takiej zdobytej przez doświad
czeni.e prawdy ów list pasterski, który wzruszył umysły i serca". Dopis. 
autora. 
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wolno było się p0kazać, gdzie walka z unją robiła naj
większe w duszach spustoszenia, zdawałoby się, niczem 
niepowetowane. Tymczasem chwila przejazdu bpa przez 
te okolke była jakby powtórzeniem okrzyku zdziwionych 
apostołów, którzy, pracując w miejscu bezrybnem, gdy 
na słowo Chrystusa ponownie w to samo miejsce zapu
ści l i  sieci, wołali o pomoc, bo sieci im się rwały wsku-
. tek niezwykłego połowu. Bp Jaczewski nie wołał do po
mocy nikogo. Przez całe życie spokojny, opanowany, nie 
liczył się czy mu starczą s iły na to wielkie żniwo i blisko 
200 tys. przywrócił Kościołowi jego dawnych wyznaw
ców. Wśród tego jednego przeciągłego, z dnia na dzień 
powiększaiącego się, entuzjazmu wiernych, albo nie
kiedy wśród jednego powszechnego łkania l i�znych 
tysięcy, bp Jaczewski jakh>y pokorniał codziennie, szedł 
tylko naprzód z parafj i do parafj i ,  pełnomocnictwami ob
darzał swych kapłanów, by, nie odkładając sprawy Bożej, 
przyłączali z powrotem do Kościoła tych, których siłą 
oderwał rząd i władza cerkiewna. To, co się robiło złego 
w duszach przez lat . zgórą 30, teraz wszystko topniało, 
robota zła ginęła i ustępowała miejsca robocie Kościoła 
Chrystusowego. „Biskup już jutro chyba nie wytrzyma" 
mówili świadkowie tej pracy, „na bierzmowanie czekają 
nowe tysiące . . .  ", a bp swoje robił i swoje zrobił. Miej„ 
scowe władze administracyjne i cerkiewne wprost wycho
dziły z siebie, słały o wszystkiem telegramy · do Warsza
wy, jen. gbr bpa odwoływał, a bp widział tę bezsiln9�ć 
zabiegów ludzkich. Nie okazywał triumfu nad wrogami, 
był zajęty jedną tylko myślą, robić, robić, robić, boć nie 
były wykluczone jakieś zewnętrzne przeszkody, przed 
któremi rząd się nie cofał dotąd nigdy. Gdy praca i itj 
wspaniałe owoce. miały się ku końcowi, rząd zaczął utrud
niać powrót unitom do Kościoła. Trzeba było czekać woj
ny wszechświatowej, aby ujawniła się w dziedzinie nad-
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przyrodzonej nicość wysiłków ludzkich. Jak lud męczony 
i ścigany odpoczął teraz . i spokojnie, a radośnie powró
cił n a  łono swej matki Kościoła, tak pasterz, fizycznie 

_słaby, niejednokrotnie . operowany, z natury cichy, jakby
·nieśmiały, rozszerzył swe ramiona, pod które tulił te kro 
cie wyznawców. Te , ramiona, dotąd tak zawsze podcina
ne, osłabione w sposób iuż to legalny, już to w sposób, 
zuchwałości pełen, gdy zabrakło w zamiarach rządowych 

· podstawy prawnej. Ta zuchwałość, jeśli zaczynała się fi
luternie, zawsze kończyła s ię  na sposób wschodni.

I le to bp Jaczewski p rzeżył 1 (13) st . 1 903 r .? 
Władze rządowe nie mogły wprowadzić w nauce 

religji rosyjskiego języka wykładowego. W szelki wysiłek 
kończył się prawie n iczem. Trzeba bpa użyć i Mstwo Spr. 
W. musi tu nacisk mocny wywrzeć, boć to chodzi o zdo
·bycie fortecy p ierwszorzędnego znaczenia. W osobistych
aktach bpa J. w cz. II , znaleźliśmy korespondencję pół-

, oficialną od M. Czertkowa, w. jen.  gbra z datą 27 grud.
1902 r. Nr. 785, następującej osnowy: Wasza Ekscelencjo,

, Na jłaskawszy Panie! Mster Spr. W. zwrócił się do mnie 
o pośrednictwo, by Waszą Ekscelencję zaprosić do Pe
tersburga na krótki termin w sprawach służbo wych. Po
wiadamiając o powyższem, proszę przyjąć zapewnienie 
mego ·najgłębszego uszanowania i oddania się całkowitego. 

Bp w towarzystwie ks. Ludwika Kwieka odb.ył wśród 
zimy tę podróż na północ, choć l iczył już rok 7J życia. 

· W papierach więcej o treści rozmowy w Petersburgu
bpa z drem depar. i mstrmi spr. weyt. i oświaty niem,a
żadnej wzmianki. Skądinąd _ wiemy, że sprawę przepro
wadzał dr depart. obc. w. Władimirów, że bp konfero
wał z obydwoma mstrami: spr .. . w. i oświaty osobno, że

: jeden . i drugi usłyszeli odpowiedź  9d bpa jasną w spra
. wie naznaczenia księży na pre fektów, którzyby rel igi i 

uczyli P.O r.psyjsku: „tego n ie zrob·ię , bo .zrobić n ie mogę".
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Rządowi trudno było się cofnąć, jakieś snuł w tym 
względzie swe projekty, które sądził, że przeprowadzi 
przy zmianie osób. W tym widocznie celu nowy dr de
partamentu obc. w. Aleksander, syn Mikołaja Mosołow· 
nadesłał 1 1  czrw. 1903 r. do bpa Jaczewskiego telegra
fi czne żądanie tej trnśei: Lublin, bp Jaczewski . Raczy' 
Wasza Ekscelencja bezpośrednio wysłać do Rzymu na · 
ręce mstra rezydenta Gubartowa swoje curriculum vitae, 
potrzebne do prekonizacj i na bpa płoc. Dyrektor Mosołow. � 

Tego rodzaju propozycja była dla bpa prawdziwą 
niespodzianką i n iełatwą do przyjęcia, bo prawie, że do
piero zeszedł ze stołu operacyjnego w Warszawie, gdzie
mu usunięto woreczek żółciowy. Przedstawia p

'
rzeto Mo

sołowowi w depeszy tę okoliczność, na co otrzymuje 
odpowiedź mome ntalną: „Serdecznie współczuję Waszej 
Ekscelencji, zmiana nastąpi w j esieni, gdy się Ekscelencja
na zdrowiu wzmocni, wtedy się przeniesie". Mosołow. 

Tu się ponownie uwydatniła słabość zamiarów ludz
kich, gdy chodzi o . ich wykonanie. Najpotężniejsi, naj
więksi mocarze, taki Mosołow, przed którym drżał n ietylko 
Departament ale l iczył się z nim cały gabinet minister
ialny, musiał ustąpić ze swemi planami. Cierpliwie spo
łeczeństwo polskie przeżyć musiało jeszcze cały rok 1903, 
w 1904 jak i ś  złowrogi pomruk zbl iżał się ze wschodu, 
przyszły l.ata�względnej wolności ,  okres 1907,--1910 znów 
re�kcja rz.ądowa, od 1911  r . wojna wisiała na włosku, , 
pnyszedł rok 1914 . . .  Przyszła i wolnoś.ć Ojczyzny, w któ- -
rej Kośeiół ma nowe kłopoty . . .  

O rządach bpa Jaczewskiego w diecezjach lubl .  
i s iedl .  nie podaliśmy tu prawie żadnych wiadomości. 
Tej miary jednostka zasług-u je  na pracę o sobie mono- · 
graficzną, na którą są w archiwach przebogate materjały. 
Obrazki z wizyty paste rsk iej 1905 i 1906 r. Winny tam : 
zająć wybitne miejsce, a ; pfz edstawione w ramkach i w ści- · 
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słości historycznej pozostaną stwierdzeniem siły wiary 
i religii, która mimo zewnętrznych przeszkód żyje w umy
śle człowieka, rozpiera jego serce i tworzy cuda w ży
.Qiu jednostek i społeczeństw. 

Gdy naszego dzieła zadaniem j est uwypuklić  mę
stwo jednostek, wspomnimy tylko o bpie Jaczewskim 
jako o rządcy diec. jedno. Wygląd, jak mówiliśmy, miał 
cichej i potulnej j ednostki._ Sam schorowany traktował 
na sposób swego poprzednika bpa Wnorowskie!o ludzi
i sprawy raczej z wyrozumiałością ojcowską niż wybu
.ehową, a odpychającą często energją. Stąd ta cierpliwość, 
ten spokój, ta rozwaga tyle  potrafiły zrobić. Tam, gdzie 
było potrzeba, umiał się bp J. zdobyć na encrgję nie
ustraszoną, a zawsze cichą. Takim momentem było iego 
kategoryczne wystąpienie z si lnym protestem do rządu,
gdy administracja rządu rosyjskiego szalała w wymie-
1zani u kar na duchowieństwo za utarte „mieszanie się 
w sprawy prawosławia". Bp wtedy podnosi krzyk i do-

. . maga się przeprowadzenia tego rodzaju. spraw w porząd- · 
ku sądowym i do tego mixti fori. 1 

Takim momentem były chwile pobytu bpa Jacz. po 
i (13) st. 1903 r. w Petersburgu . Takim momentem było
Wysłanie ref�ratu o przejściu do Kościoła niepełnoletnich. · 

Takim najważniejszym momentem była jego praca 
;osobista i trafne, nie biurokratyczne, zarządzenia, gdy 
ńależało kuć żelazo, póki było gorące, gdy trzeba byfo 
.otworzyć naoścież drzwi kościoł,ów dl� ci�nących się tam 
unitów. O formalistyce bp 1acz. pomyślał później.2 

1 A. K .  D. L., l j l(i, 
2 Dało się w swoim czasie słyszeć pewne głosy, że bp Jaczew

ski był za miękki, stąd dyscyplina koscielna osłabła w diecezj i .  Nie 
twierdzimy, żeby w tern nie było nic prawdy. Ale gdy przyjrzymy się 
.t ej strasznej ówczesnej walce z rządem rosyjskim, której ofiarą padały 
całe dziesiątki kapłanów, kościołów, kaplic, gdy spojrzymy na te
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125. -Ks .. -.Whicenty J aniszewski, ur. 1806 r., były 
misjonarz�lazarysta. Gbr siedl. 13 mar. 1869 r. Nr. 1 194 1 
zwrócił się do zarządzającego spr. d. obc. w. w Kr. P. 
z tern, . że ksiądz W. J., wik. par. Radzyń, gub. siedl., od
mówił . spowiędzi mieszkance tego miasta Marceli Niko
łajczyk za to, ·że żyła w nielegalnem związku z prawo
sławnym Konradem Postołowym.2 

126. Ks. Antoni Paweł Jaroszewicz, 1833t1906 . . 
W 1902 r. ksiądz A. P. J. z decyzj i w. jen. gbra, zapad
łej 23 gr. 1902 r. Nr. 241 ,8 zapłacił 20 r. kary za to, że 
zbierał. na świętopietrze nie w sposób, przewidziany przez 
prawo rządowe. 

127." �s. Czesław Jaroszewicz, ur. 1865 r. 19 czrw. 
1896 r: Nr. 4934 gbr lubL doniósł do w. jen.  gbra o ka
rygodnej działalności księdza Cz. ]. , prob. w Wożuczy
nie, pow. tomsz., gub. lubl. , na niekorzyść prawosławia. 

·w ober.· tego tenże jen. gbr 10 lip. 1 896 r. Nr. 1461 4 zwró
cił. się do bpa lubi. o przeniesienie księdza Cz. j. z Wo
żuczyna na · biedniejszą, poza unicką parafję.

128. Ks. Ignacy Jasiński, ur. 1860 r. W: jen. gbr 
8 sierp. 1 88� . r. Nr: 1463 5 zwrócił się do ks. administra� 

tłumy - kapłanó'w, żyiących w przymusowem „bezrobąciu", a te tłumy 
snuły się_. głównie przed· oknami mieszkania biskupiego, . �„ raczej przez 
jego mieszkanie, bp ,w tych warunkach musiał· ostatnią dobrą nutę wy
dostać z serca każdego kapłana, by ją wykorzystać na bezgraniczne 
potrzeby �wej diecezji. Jak bp j. cenił dobrą pracę kapłańską, wypo
wiedzfał tó w swem przemówieniu na 50-cio letnim jubileuszu bpa Sot
kiewicza w Sandomierzu 5 sierp. t899 r. Przegląd K atolicki, Gazeta 
Warszawska, Słowo Ż tego okr.esu zachowały w parnię ci te pasterskie 
słowa bpa, w którego mitrze z pod jedwabnej podszewki, nic wyglą
dały lecz sterc.zały ciernie bolesne. Dopis. autora.. 1 . A. A. O„ . LX�12, k. 224. 

2 W aktach niema wzmia�ki o wynikach tej s�argi. Dopis, .autora. 
s A. A D„ XVII2, Nr. 123. 4 .Op. c., Nr. 133.
5 A. A. D., XVl l2, Nr. 132. 
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"' 
fpra diec. lubl. o zabranie księdza I. J. z parafii Górki , 
bow. konst. , gub. siedl. ,  ale jednocześnie zgodził się na 
przedstawienie go na inne · probostwo, byleby poza strefę 
unicką. Chodziło w tym wypadku o prze�wanie „szkod-
1'.wej" działalności _k apłańskiej na niekorzyść prawoshwla.
:, 129. Ks. Ignacy Jaworowski, ur. 1851 r. l. W. jen.
�br 5 mar. 1899 r. Nr. 1 5 1 1 za „potępienia godne" czyny,
tórych się dopuszczał ksiądz I . ]., prob. z Kumowa, pow. · 

9hełm. ,  gub. l u b l . , wraz ze swym organistą Andrzejem
)aworowskim skazał księdza I. J. na  50 rub. kary,:! a · 20
sierp. 1 899 r. Nr. 2035 zwrócił się do bpa lubl. ,  aby go

:· rzeniósł z Kumowa poza strefę unicką. 
; 2. W 1909 r. ksiądz I. J. miał kłopot o to, że kiedyś
przed laty ochrzcił Michała i Józefa Rusinnikowych, ale
mster spr. w. przeciął tę sprawę dla jej przedawnienia.8 . 
1. 130. Ks. Józef Jaworowski, 1847 t 1910. W. jen.
$br 10 (22) wrz . . 1874 r. Nr. 760 4 zrobił księdzu J. ] ., wik. 
i. par. Janów, . gub. lubi., urzędową wymówkę za to, że
· bchrzcił dzieci unitów. Władze rządowe poprzestały tylko
.na tej karze dlatego, że ksiądz J. J. spełnił te czyn
,ności, nie wiedząc do jakiego obrządku należeli rodzice

�bcl irzczonych. 
,{ 

� 131. Ks. Karol Jaworowski, ur. 1834 r. Gbr lubi.
�3 1  mar. 1880 r. Nr. 2893 donosi do w. jen. gbra, że ksiądz
:K. J., wik. par. Szczebrzeszyn, pow. zamoj. ,  gub. lubi. , 
>wraz ze swym probo�zczem zbyt energicznie występuje 
'przeciw parafjanom o używanie trunków. W. jen. gbr,
' 1ozpatrzywszy sprawę, polecił ją przeciąć i pozostawić
.ibez odpowiedzi.5 

· 

1 Op. c., Nr. 13 L 
2 Organista A. Jaworowski zapłacił wówczas 10 r. kary. 
3 A. K. D. L., XXV16. 4 A. A. D., XVIl2. Nr . . 130.
5 A. A D., . LXXl2, k. 150:



92 ---==, =--=,�·c ___ D�ECEZJE LUBELSKA I POD
=
LA

=
_ S

=
K=A=.==== 

132. Ks. Jan Jaworski, 1839 t 1902 .. Od 1857 r. 
uczęszczał na studja w semin. di�c. w Lublinie, od 186Q r. 
do Akademii Ouchownej w Warszawie, w której w 1866 r.
otrzymał stopięń Kandydata św. T., wyświęcony na ka
płana w 1865 r .  Wróciwszy z akademj i, otrzymał nomi-· 
nację na wik. kat. w Lublinie i prof. tamtejszego semin · 
diec. W tym okresie, pracując j ednocześnie na niwie 
czysto kościelnej, przyjął na się obowiązki promotora 
bractwa Serca Jezusowego. Pozostając prof. seminarjum, 
z woli władzy zmieniał duszpasterskie placówki na wi
karjatach i rektoratach w Lublinie: przy katedrze, przy 
kościele Św. Ducha, przy kościele o.o. bernardynów 
(Nawrócenia św. Pawła), znów przy kościele. Św. Ducha.
Jednocześnie z tem os.tatniem stanowiskiem i profesurą 
w semin., objął w 1875 r. obowiązki sekretarza Konsy
stor za, a od jakiegoś czasu redagował diecezjalną rubry
celę. Gdy jako rektor kościoła Św. Ducha przeniósł tu 
z klasztornej świątyni o.o. kapucynów bractwo Najświęt
szego i Niepokalanego Serca Marji i niem się gorl iwie
zajmował, za szerzenie tego bractwa rząd rosyjski zaczął 
go ścigać i coraz mocniej nań nacierać tak, że w 1876 r. 
musiał ·opuścić Lublin i przeniósł się do diec. płockiej, 
gdzie został wik. w Zagrobie, pow. i gub. płoc. Płocką 
diec. narzucił sam rząd. 

Wkrótce przeszedł do archidiec. warsz., gdzie w gr. 
1876 r. w"1 nowootwartym zakładzie osad rolnych w Stu
dzieńcu został prefektem, skąd administrator diec. w 1878 r. 1 
przeniósł go na wik. do Służewa, pow. i gub. warsz. ,  
w 1879 r. na wik. do św. Krzyża w Warszawie, a w 1883 t .
mianuje go obrońcą węzła małżeńskiego; od 86 r. jest na
st�nowisku notarjusza sądu arcybiskupiego, wreszcie od 
1888 r. rektorem kościoła św. Anny. Umarł w Wa,rszawie. 

Historję całą dlaczego ksiądz J. J .  opuścił Lublin 
i przeniósł się do Płocka znaleźliśmy w j ego aktach oso-
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'bistych w archiwum konsystorza lubi. i takową przyta
czamy w dosłownem brzmieniu: 1 

· Gbr lu bl. ;  jak widać z jego korespondencji , nade
słanej do bpa lubi. 11  gr. 1875 r. Nr. 245 zażądał usu
nięcia księdza J. J. z Lublina. Powodem tej decyzji było 
to, że ksiądz j. ]. ,  będąc rektorem św. D ucha w Lubli
nie, założył tam bractwo imienia Najśw. Marji Panny, był 
jego promotorem, a stało się to bez pozwolenia rządu, 
że cieszy się wielkim wpływem na niewiasty wszelkich
' stanów i konferuje z niemi często nie wiadomo o czem, 
· co budzi podejrzenie o j ego politycznej nieprawomyśl
ności. 1 1  gr. 1875 r. władze rządowe poleciły zlikwido

. wać to bractwo przy kościele św. Ducha w Lublinie. 
Kiedy sprawy poszły tym torem, że ksiądz J. j. miał

się przenieść · do Płocka, · a z tern się nie śpieszył, gbr
lubl. zwraca się 13 st. 1876 r. Nr. 24 do bpa lubi., załą

, cza paszport dla księdza J. j. do Płocka i prosi, aby wy
jazd ten nastąpił bezzwłocznie i prosto do Płocka. 

133. Ks. Faustyn Jarzębiński, ur. 1820 r. Gbr 
· lubl. 21 wrz. 1877 r. Nr. 7071 donosi do bpa lubl., że ksiądz
· F. j., kapucyn z Lubartowa, nielegalnie rozpoczął repe
. rację kościoła pokapucyńskiego w Lubartowie przed asy-
gnowaniem na ten cel sumy wyznaczonej.2 

134. Ks. Stanisław Jeziorkowski,3 ur. 1863 r. 
Na skutek postanowienia w. jen. gbra z 3 lip. 1892 r. 
Nr. 5 ksiądz St. j., prob. par. Dub, pow. tomsz., gub lubl.„ 
;apłacił _ 70 r. grzywny  za to, że wydawał unitom metryki, 
na zasadzie których mieli zainteresowani wystąpić zbio
rowo do cesarza o pozostanie przy katolicyźmie. 

1 A. K. O. Lubl., XXVII6. i A. Aut., IX12, Nr. Dzienn. 1875 r . :  1813. 
2 A. Aut. IXl2, Nr. D zienn. 1877 r.: 1248. 
a A. A. D., XV2, Nr. 3. 
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135. Ks. Józef Jędruczko,1 1853 t 1912". Ponieważ 
gbr lubl. 21 gr. 1902 r. Nr. 9989 nadesłał do w. j en. gbra 
sprawdzone i stwierdzone wiadomości o stałem i syste
matycznem mieszaniu się księdza J. j. ,  prob. par. Kumów,
pow. chełm., gub. lubi., do spraw „prawosławia", przeto 
p. o. w. jen. gbra lubi .  26 st. 1903 r . ' Nr. 238 zwrócił się 
do bpa lubi. , aby odebrał temu księdzu probostwo, jakie 
zajmuje i polecił mu zamieszkać w Lublinie. Blisko w rok 
po tern tj. 1 2  gr. 1904 r. Nr. 4228 w. j en. gbr zgodził się 
na to, że ksiądz J. J. objął wikarjat w Kraśniku, pow. jan.„ 
gub. lubl. 

136. Ks. Albin Aleksand.er Jędrzejewski, 1864t 
1929. Bp Jaczewski 13 paźdz. 1890 r .  Nr. 1 813 2 otrzymał· 
od w. jen. gbra wiadomość następującej osnowy: 

Zarządzający mstwem spr. w., rozpatrzywszy okp
licznóści sprawy księdza A. A. J., �ik. z Radzynia, gub. 
siedl., postanowił 11 (23) wrz. 1890 r. wysłać go pód do
zór policj i  do gub. penzeńskiej na 3 lata. Dziekan zaś 
z Radzynia pod datą 25 paźdz. 1890 r . Nr. 22 o tym fak
cie donosi . do Konsystorza diec. lubi . ,  że ksiądz A. . J., 
skazany na 3 lata na zamieszkanie w gub. penzeńskiej, 
1 9  paźdz. b. r. o godz. wpół do pierwszej rano w asy
stencji nlka straży ziemskiej wyjęchał ku stacji kolejowej 
Międzyrzec, skąd koleją miał się udać do gbra w Penzie, 
a ten rriu wskaże miejsce z'*1tieszkania . 

Z korespondencji arcbpa w. z daty 1 (13) wrz. 1 894 r .
Nr. 2972 do czasowo zarządzającego diec. lubi . ,  widać, 
że ksiądz A. J. już powrócił w tym czasie do kraju, cho
ciaż zawiadomienie kancelarii w. jen. gbra 25 czrw. 1893 r.
Nr. 79640 brzmiało, że nie będzie mu wolno zamieszkać 
w Warszawie, oraz w 3 gubernjach: lubi. ,  suwl., s iedl.5

1 Op. c., Nr. 2. 2 A. K. D. Lubl., XXVIII6.
3 A. A. D., XV2, k. 4. i A. P. w Lubl., XP, k. 166.
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137. Ks. Henryk Jólkowski, 1 873 t 1910. 1. Kie
dy zbliiała się chwila wolności w kraju i niemal czuć
było w powietrzu, że nastąpi odprężenie stosunków tak 
w kierunku religijnym jak również i polityczno społecz
nym ksiądz H. j. , prob. we Włodawie, gub. siedł.: posta
nowił zrobić spis swych parafjan, a także greko unitów. 
Czynił to w 1904 r. przy pomocy parafjalnego organisty 
Witaka. Miejscowe organy władzy administracyjno rżą
dowej zrobiły alarm, przepr'owadziły badanfa świadków 
i wynik tego · śledztwa wysłały do w. j en. gbra,1 który
wszakże, l icząc się z faktem, że opinja publiczna jest 

· wrażliwą na despotyczne załatwianie spraw, nie wyłą
czając kościelnych, z punktu prawnego nie znalazł pod
stawy do wyznaczenia kary tak na ks. proboszcza jak 
i na organistę.

2. Gbr siedl. wysłał odezwę z datą 3 czrw. 1905 r.
Nr. 3925 do w. jen. ghra, w której donosi, że ksiądz H. j. 
i jego organista Witak prowadzą silną agitację przeciw
„prawosławiu." Z tej przycżyny w. jen. gbr 15 czwr. 1905 r. 
Nr. 12290 2 zwrócił się do bpa lubi., aby przeniósł ks. 
prob. z Włodawy poza strefę unicką, a gdy nie widział 
rezultatu swego pisma, ponownie zwrócił się o to samo 
5 paźdz. 1905 r. Ni:. 20232. Decyzję powyższą wydał

. w ostatnich dniach swego urzędowania w. jen. gbr Ma

. ksymowicz, następca zaś jego Skałon cofnął to postano
wienie, z tego względu ksiądz H. j. pozostał na miejscu. 

138. Ks. Adaukt Juściński, ur. 1804 r. Gbt lubl. 
14 czrw. 1875 r. Nr. 3930 skarży do bpa lubl., że ksiądz
A. J., kapelan przy kościele św. · Katarzyny w Szczeb

. rzeszynie, pow. zamoj., gub. lubi. , odprawił procesję bez 
uprzedzenia policji i żąda wyjaśnienia tego faktu ._ 

1 i 2 A. A. D., XXXV2, Nr. 108. i A. K. D. Lubi., I l l6.
8 A. Aut. IX12, Nr. Dzienn. 1875 r.: 964. 
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139. Ks. Franciszek Kaca, 1840 t 1910. Za to, że 
ksiądz F. K., prob. z Dubienki, pow. hrub., gub� lubi., 
wyspowiadał i udzielił Komunii św. Wiktori i Łazowskiej�
„ prawosławnej, " a następnie nie sprzeciwił się temu, że. 
w jego kościele .ta .sama osoba wzięła ślub z katolikiem 
Józefem Antono:wiczem, w. jen. gbr 28 Ifst. 1887 r. Nr. 2116 i
skazał go na 100 r. kary. Kiedy zaś później wyspowiadał 
prawosławnego mężczyznę Tokarskiego z Dubienki, a na
stępnie stale uprawiał swą „szkodliwą" działalność z krzyw
dą d la „prawosławia", tenże jen. gbr zwrócił się do admi
nistratora diec. lubi., aby usunął księdza F. K. z probo
stwa w Dubience i przeniósł go na wikarjat do takiei 
parafji , która leży poza strefą unicką. 

140. K11. Antoni Kamieński; 1829 t 1896. Pod da· 
tą 15 st. 1885 r. Nr. 65 2 w. i'oo. gbr tak pi,sze d<> bpa · 
lubi.: „Proboszcż par. Niernojki, pow. kohśt., gub. siedl. 
ksiądz A. K. 1 1  cztw. 1884 r. na zaprosze·nie swego pa
rafjaniria ze wsi Łysowa, . Antoniego Matwiejczuka udał 
się ·procesjontilnie n a  pola, należące do włościan, mie
szkańców tejże wsi Łysów, gm. tej samej nazwy. W uro-· 
czystości tej wzięli udział i włościanie prawosławni tej 
wioski. Przechodząc przez wieś, ksiądz A. K. kropił wo
dą święconą na prawo i na lewo wszystkie domy, bez 
względu, do kogo należą do katolików czy do prawo- · 
sławnych. W taki sam sposób święcił pola i część bydła, 
które pasło się za wsią. Ponieważ ksiądz A. K. poraz pierw· 
szy popełnił takie wykroczenie, ograniczam się przeto, koń
czy jen. gbr Hurko, na przypomnienie mu, aby w przy
szłości był rozważniejszym w podobnych wypadkach." 

141.' Ks. Rajmund Kamieński, ur. 1843 r. W. jen. ' " 
gbr 20. st. 1875 r. Nr. 94 8 powiadomił bpa lubi., że wy-

1 A. A. D.1 XV3, Nr. 64. 2 A. K. D. Lubl,, XXIX6• 
" A. Aut., 1x12, Nr. Ozienh. 1875 r.: 181, 265 i 357.
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dał rozporządzenie o usunięcie księdza R. K. z par. Górki, 
pow. konst., gub. siedl., za „szkodliwe" oddziaływanie na 
unitów, a 3 (15) łut. tegoż roku, Nr. 140,1 aby ksiądz R. 
K. przenió�ł się z diec. lubi. do kuj.-kalis. Gdy przeto
ksiądz R. K. opuścił Górki, a późQiej wyłoniła się koniecz
ność jego przyjazdu na chwilę do tej par. dla załatwienia 
spraw osobistych, wówczas w. jen. gbr 24 łut. 1875 r. 
Nr. 232 2 i 8 mar. tegoż roku zawiadomił bpa lubi., że 
nawet na krótki czas nie może pozwolić księdzu R. K. 

, przyjechać do Górek. 
142. Ka. Felłk• Kamiński, 1839 t 1907. 1. Rzą

dowa Komisja Sprawiedliwości 9 (21) list. 1866 r. Nr. 13002 
doniosła nmkowi Kr. P., że wydział karny sądu skazał 
księdza F. K., wik. katedry w Lublinie i tamże prefekta
gińmazjum żeńskiego 24 paźdz. (5 list.) 1 866 r. n.a surową 

· naganę, 3 za to, że nie doniósł wyższej władzy państwowej 
o ··chrzcie , dzieci' żołnierza Stepanowa, prawosławnego 

· nie w cerkwi prawosławnej lecz ·w kościele katolickim. 
2. Gbr siedl. doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz F. K.

11 czrw. 1884 r. wyszedł po nabożeństwie do wsi Łysów
z procesją " i · tam święcił pola, domy i bydło zarówno 
katolikom jak i „prawosławnym". 

· 

3. Podobną surową naganę ksiądz F. K., prob. par.
Grabowiec, pow. hrub., gub. lubi., otrzymał od władz rzą
dowych administracyjnych 29 wrz. 1 884 r. Nr. 1689 5 za to, 
że sprawował religijne obrzędy mieszkańcom z.e Swidnik,
gm. Miączyn, pow. hrub., Michałowi Gnidziukowi i jego 
synom Andrzejowi i Janowi, . „prawosławnym"; a także, 
za to, że temu ostatniemu wydał metrykę chrztu, której 
interesowany potrzebował do poborów� 

4. W 1885 r. ksiądz F. K. był pod zarzutem,6 że
ochrzcił dwoje dzieci „prawosławnych" rodziców i inne 

1 i 2 A. Aut. ··1x1a, Nr. Dzienn. 1875 r.:  181, 265 i 357.
s_6 A. A. D., XV2, Nr. 66. 

Bojownicy t. U. 7 ' 
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spełniał podobne „nielegalne" czynności. Sprawa ta jed� 
nak 24 sierp. 1885 r. za Nr. '10485 . została umorzona. 

S. W 1887 ·r. · 20 st. Nr. 445 gbr lubi. doniósł w. jen.
gbrowi, że ksiądz F. K., prob. z Grabowca, pow. hrub., 
w 1885 r. święcił niektórym unitom pokarmy wielkanocne, 
lecz tenże jen.  gbr · 7 mar. 1887 r. Nr. 415 1 sprawę tę prze
ciął dla j ej przedawnienia. 

6. Kiedy ksiądz F. K., jak czytamy w księdze kon:
duit rz.-k. duchowieństwa, otrzymał od rządu wykaz tak 
zw. „upornych" ,  wezwał ich do · siebie i wspólnie radzili 
nad sprawą ich przynależności wyznaniowej , a tego „czy
mc me był obowiązany" .  Ten sposób postępowania księ
dza F. K. wywołał· wśród parafjan · podniecenie i wzbu- ,
rzenie. W. j en. gbr, mając to wszystko na uwadze, a je
dnocześriie pamiętając, że ksiądz F. K. już niejednokrotnie
mieszał się do spraw prawosławia, 5 st. 1888 r.2 zwrócił
się do władzy diec. � usunięcie go z par· Grabowiec
i przeniesienie do takiej ,  gdzie niema unitów. 

7� Wobec otrzymanych nowych wiadomości, że 
ksiądz F. K. w dalszym c iągu spełnia obrzędy religijne 
b. unitom, w. jen. gbr 14 kw. 1890 r. Nr. 2091 8 zażądał :
od ks. administratora diec. lubl, aby przeniósł go z fil
jalnego podomi·nikańskiego kościoła z Lublina gdzieś na 
wieś, ale na instancję ks. administratora władze rządowe 
zgodziły się na to, ·Że · ksiądz F. K. pozostał wik. przy 
katedrze w Lublinie. 

8. 30 wrz . . 1886 r. Nr. 1775 w. jen. gbr skazał księ
dza F.  K. na zapłacenie kary 50 r. za to, że 1 2  kw. 1886 r.
święcił pokarmy wielkanocne byłym unitom.4 

• 

143. Ks. Wiktor Kami:ński, 1866 t 1915. Na mocy 
decyzji w� j en. gbra, wydanej 19 paźdz. 1891 r. Nr� 1856, 
ksiądz W. K., wik . . par. Sokołów, gub. siedl. , zapłacił 
50 r. kary za to, że spowiadał i komunikował dwie pra-

1 -4 A. A. O., XV2, Nr. 66. 
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wosławne kobiety. 1 Nadto w 1907 r. 14 l ist. Nr. 23038 
w. jen. gbr nie zgodził się na to, aby ksiądz W. K. objął
obowiązki prefekta w początkowej szkole par. Prostyń, 
pow. węgr., gub. siedU 

144. Ks. Andrzej Karnicki, 1 813 t 1895. 1 .  Na 
skutek decyzj i w. jen. gbra, datowanej 24  m ar .  (5 kw.)
1875 r .  Nr. 424,3 ksiądz A. K., prob. w Sokołowie, gub. 
siedl. ,  zapłacił 15 r. kary za to, że 20 s ierp. 1 874 r. ochrzcił 
córkę matki „prawosławnej." 

2. 1 7 (29) st. 1878 r. Nr. 1981 4 · tenże jen. gbr skazał
księdza ·A. K., prałata z Zamościa, na 50 r. grzywny za tó, 
że pozwolił pątnikom - swoim parafjanom,- zabrać krzy ż
z kościoła i iść na odpust do Krasnobrodu, pow. zamoj .

3. Na mocy decyzji · w.  j e n. gbra, zapadłej 7 sierp.
1886 ' r. ,  ksiądz A. K. zapłacił 25 r. ; kary za to, że nie
przybył ' do wsi Mokre, tej że gm., pow. zarrioj . ,  by wpły..: · 
nąć na tamtejszych włościan, aby zapłacili należność za 
otrzymany serwitut, czego żądał od niego nlk pow. zamoj .0 

4. 29 l ist. 1886 r. Nr.· 2097 6 na mocy d ecyzji w. jen .
gbra ksiądz A. K., prob. Zamościa, zapładł 200 r. kary
za spisanie aktu urodzenia dziecka z mieszanego mał
żeństwa, które ochrzcił w Krzeszowie,  pow. biłg., gab. 
lubL, 2 łut. 1884 r. 

5. Za p'odobne czynności ,  jakie wymienione są pod
powyższym punktem 4-ym, odnoszące się do dzieci Marii 
Kuncewicz, z , decyzj i w. jen. gbra, zapadłej ł5 sierpnia 
1887 r. Nr. 1513,7 ksiądz A. K. zapłacił 150 r. kary. 

6. W. jen. gbr decyzją swą; wydaną 4 lut. 1890 r.
Nr. 222,8 skazał księdza A. K. na zapłacenie 200 r .  kary 
za pochowanie podług obrządku łacińskiego w Kościele 
kat. Dziuby Marji ,  prawosławnej i za częste· mieszanie 
się do spraw prawosławia.

1 i 2 Op: c„ Nr. 137. s_s Op. c., Nr:: 68 i 139. 
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7. 26 paźdz. 1891 r. Nr. 1916 1 władze rządowe nie
zgodziły się na wprowadzenie księdza A. K. do gremjum 
kapituły w Lublinie. 

8. Na skutek postanowienia w. jen. gbra z 28 mar . . 
1 894 r. Nr. 70,2 ksiądz A . . K. zapłacił karę wysokości 200 r. 
za pochowanie Marji Łuszczewskiej, „prawosławnej", 
w par. Kalinowszczyzna w Lublinie. W ode�wach swych 
do władzy diec. jen. gbr Hurko · pisze, że ksiądz A. K. 
już wielokrotnie był- notowrny jako szkodliwy działacz 
na niekorzyść „prawosławia." 

Jen. gbr miał tu między innemi na myśli wypadek,
· 

o którym pisał do administratora diecezji lubi. 15  sierp.
1887 r. Nr. 1513 8 następującej osnowy:

„ Właściciel apteki na · Nowej Posadzie w Zamościu, 
stały mieszkaniec Lublina, Seweryn Roszkowski, katolik, 
żyje w nielegalnym zwiq•ku po tak zw. ślubie krakow-skim 
z cór�ą prawosławnego duchownego i prob. prawosław
nej par. Marią Kuncewicz, z którą w 1882 r. udał się 
tajemnie zagranicę i wziął ślub podług obrządku kat. w ko
ściele św. Piotra w Krakowie. Sprawę tę rząd przekazał 
na rozpatrzenie Konsystorzowi Chełm.-Warsz. i ten wydał 
wyrok, że ślub Roszkowskiego z Kuncewiczówną jest 
nieważny, o czem też powiadomiono zainteresowane osoby. 

„ Tymczasem z małżeństwa tego przyszło na świat 
troje dzieci: Karol - Edmund 28 gr. 1883 r., Zofja 24 gr. 
1884 r. i Janina 5 lut. 1886 r. Wszystkim tym dzieciom 
udzielili nielegalnie chrztu św. w kościele kat. w Zamościu; 
pierwszemu dawny tutejszy wik. ks. Emanuel Krzywić.ki, 
a następnym dwojgu obecny wik. ks. Karol Wojtasiewicz, 
a akty o tych chrztach spisał prob. par. Zamość ksiądz 
Andrzej Karnicki. Za te nielegalne czyny skazałem księ
dza A. Karnickiego na 150 r. kary, ks. Krzywickiego na 
75 r. i ks. Wojtasiewicza na 25 r!' 

I i 2 Op. c., Nr.: 68 i 139. 3 A. K. D. Lubi., xxx11. 
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14S. Ks. Michał Karwacki, 1849 t 1895. 1 .  Wła
dze policyjne prowadziły śledztwo przeciwko księdzu 
M. K., wik. w Chełmie, gub. lubi., zarzucając mu, że na 
spowiedzi miał upominać dwie „prawosławne" służące, 
aby nie uczęszczały do cerkwi prawosławnej. Miały to 
być służące: j edna w domu nlka chełmskiej żandarmerji, 
druga w domu inspektora nauczycielskiego seminarium 
w Chełmie, które usłyszały jakoby ten zakaz pod grozą
pozbawienia ich św. sakramentów. Za to i wogóle za nie
prawomyślność polityczną, a także za brak posłuszeństwa 
dziekanowi w. jen. gbr 14 .  (26) sierp. 1 879 r. skazał go 
na 15 r. kary.1 

2. W 1880 r. ksiądz M. K., wik. par. Tomaszów, gub.
lubi., był pod zarzutem nielegalnie udzielonego małżeń
skiego ślubu Romanowi Wasilewskiemu katolikowi z Ele
onorą Jackowską, „prawosławną". Za to przekroczenie pra
wa i wogóle za nieżyczliwy stosunek do prawosławia gbr
lubi. polecił nlkowi pow. tomsz., urządzić nad księdzem 
M. K. jak najściślejszy policyjny dozór.2 

3. 8 list. 1886 r. Nr. 10888 gbr lubi. doniósł do w.
jen. gbra, że ksiądz M. K., jako wik. w Chełmie, w list. 
1878 r. (czy w 8 lat po fakcie? Zapytani-e ' autora.) ochrzcił 
dziecko, urodzone z mieszanego małże.ństwa. Chociaż 
manifest cesarski, ogłoszony 15 maja 1883 r., zniósł karę
za to przestępstwo, jednak w. jen. gbr za pośrednictwem 
ks. administratora diec. lubL oświadczył księdzu M. K., 
że, jeżeli będzie się mieszał do spraw prawosławia, to nie 
ujdzie surowej kary.3 

146. Ks. Leon Kaszewskł,' 1819 t 1897. Za speł
nianie posług religijnych byłym unitom p. o. w. jeh. gbra 
12 sierp. 1882 r. Nr .  1206 księdza L. K., prob. w Ostro-

i _ą A .  A. D., XV2, Nr. 69. 
� Op. c., Nr. 70. i ł . K. D. Lubl., XXXI6. 
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wiu, pow. włod., gub� siedl., pozbawił probostwa ,z tern,· 
że może · być przeniesiony na wikariat, ale tam, gdzie 
niema ,wcale unitów. 

Jako zarzut przeciw księdzu L. K. w. jen. gbr wy
suwał następujące Jakty:1 

a) W kw. 1880 r. namawiał swego parafjanina Sta
nisława ·Bodziaka, aby nie żenił się z prawosławną Te;klą 
jarosz i w tym · celu nawet nie chciał mu wydać metryki, · 
za co gbr siedl. skazał go na 10 r. kary.

b) W lipcu 1880 r. wyspowiadał byłych unitów: Ro
zalię Chocik, Mariannę Woźniak , i Marjannę Drabik, za 
co zapłacił ,również 10 r. kary. 

: c) Wyspowiadał. jeszcze 13 osób byłych unitów.
d) Wyraził swą , gotowość pochowania podług . ob- ·

rządku rvkat. ' Córki Jana Wyszyńskiego z Babianki, gm. 
· Tyśmienica, pow. włod. 

·e) U siebie na ·p lebanji i w kościele uczył k�techiz
mu dzieci byłych unitów. 

f) Odprawił nabożeństwo żałobne na prośbę 6 osób
byłych unitów. 

g) Pochował córkę b .. greko-unickiego księdza.
Wtedy ksiądz L. K. przeszedł na wikariat do kate

dry w Lublinie, a gdy bp lubl. przedstawił go 6 (18) ,wrz. 
· 1883 r. · na probostwo do Żelechqwa, pow. garw.,, gub.

• siedl., w. jen;· gbr dn. 23 l ist. tegoż roku , za Nr. 9656 2 
dał odn1ówną ,odpowiedż. Dopiero w maju . 1884 r. ksiądz 
L K� objął · probestwo w Kazimie-rzu · n.ad Wisłą, pow.
pułw., gub. lubi. 

. .147. K•. ·�toni ·Kazanows·ki' 1Ś42 t l898. 1. Na
' skutek odezwy �sfr.a spr. w. z .. dnia Si;ist, 1874 r. Nr. 3673,8' l i •• 

1 i 2 Op: c., Nr. 70. i' A: K. D� Lubl., XXXI8•
'fł A. A. O., xv2, Nr.: 71 i 12., A. Aut. 1x12. ·:-Nr. Dzienn. 1876 r.: 

1540 i 1640. 
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.zawierającej zarzut, że ksiądz A. K., prob. w Lubartowie, 
.razem z dziećmi katolickiemi . uczył katechizmu również 
.�zie.ci byłych uni tów, gbr lubi. zażądał od księdza A. K. 
piśmiennego zobowiązania, że tego więcej czynić nie 
będzie, a jeśliby się to kiedykolwiek powtórzyło i ksiądz 
A. K. w dalszym ciągu działałby . na szkodę sprawy unic
'kiej, będzie wtedy wysiedlony .z granic Kr. P. 

2. Gbr lubl .  zwrócił się do w. jen. gbra z tern; że
ksiądz A. K., prob. i dziek. w Hrubieszowie, chociaż obie

. cał nlkowi pow. hrub., że w czasie, gdy prawosławny 
chełmsko warszawski archjerej będzie . odprawiał w Hru
bieszowie nabożeństwo, wstrzyma się od wszelkich . .. ko · 

; ścielnych czyności, jednak, gdy l3 (25) maja 18�6 r .
. wzmiankowany archjerej ś�ięcił w Hrubieszowie odre
staurowaną tam prawosławną cerkiew, ksiądz . ..Ą. K. od-
prawił wtedy w swojej świątyni uroczyste . nabożeństwo 
z ,grą organową, urządził procesję, w której uc.zestniczyli· nietylko katolicy, ale i ·„prawosł�wni" .  Nadto stwierdzo
nem zostało, że w kościele na chórze bierze udział w śpie
wie Marjanna Wiszniewska, _,,prawosławna", którą ksiądz 
A. K. spowiadał stale do;<r, 1.875 . . Za ·wszystko powyższe 
w. jen. gbr 5 ( 17) paźdz. 1876 r. Nr. 1776 1 .nałożył na
księdza A. K. kary 25 . r .. i polęc;ił . go o�trzec, że, jeżeli

. ,  coś podobnego powtc;)ri;y się; w przysz�ości, pędzie wtedy 
pozbawiony zajmowa.nęgo stano.�iska .w Hrubieszowie. 
Pnytem w . .  jen .  gbr 20 w r.z� zwrócił się do bp� lubi. 
·(Nr. 643), aby ksiądz, ::A . . K. zabronił Marj�

·nnie Wiszqiew
skiej , jako „pra�QsłąV(;

"
nej '� , „c·hoc;iz�,ć d.

o: �'ości'bła w Hru-
bieszowie. . . . .  . 

3.
· 
W l880 r .  :J)_olicja qochodził:ą � d�ogą . śledz�w,a faktu,

że ksiąd�, A.)<. dz,ięJ<-i_ ,d;�99.':· ,; � . .  8fu·�. i����n'V·ie ,  �i .tymże

J A· A D�,, xy�,/ N,r�: ?l i 7?·· A� A.ut. IX 12, Ni:. Dzienn. 1876 r.:
1 540 i 1640. 

. . 
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roku pochował Jana Ciesielczuka, syna Piotra „prawo· 
sławnego". W czasie badania ksiądz A. K. wykazał do· 
wodnie, że nie wiedział o „prawosławiu" nieboszczyka. 
W. jen. gbr tłumaczenie to uznał 19  gr. 1880 r. Nr. 2081 1 
za dostateczne� ale jednocześnie ostrzegf oskarżonego,
żeby .JJ takiej. par., jaką jest Hrubieszów wśród byłych
unitów, postępował bardzo rozważnie. 

. 

4. 27 wrz. 1882 r. Nr. 1376 2 w. jen. gbr nałożył na
księdza A. K. 1 12 r. 50 kop. kary za to, że odprawiał 
nabożeństwo, o które prosili byli unici, a obecnie pra· 
wosławni i j eszcze raz go . ostrzegł, że na przyszłość z-a 
tego rodzaju postępowanie, tak szkodliwe dla prawo· · 
sławi a, będzie pozbawiony swych urzędów, które obec
nie piastuje w Hrubieszowie. 

5. Za szkodliwą działalność księdza A. K. na krzywdę
prawosławia. W. jen. gbr zwrócił się do bpa lubi. 31 mar.
1884 r. Nr. 429,8 aby przeniósł go do par., w której nie mie
szkają unici. Na skutek tego żądania ksiądz A. K. prze
szedł do Klementowic, pow. pułw. (Hrubieszowska par. 
liczyła wówczas, do 7 tys. wiernych, klementowicka nie
pełne 3 tys. Dopis. autora). 

148. Ks. Juljan Kiliński, ur. 1864 r. 1. Kancela
rja w. jen. gbra 16 gr. 1903 r. Nr. 4251 4 donosi do bpa 
lubi., że ksi ądz J. K. , prob. par. Kumów, pow. chełm., 
gub. lubi. , dopuścił do tego, że w procesji kat kościel· 
nej wzięły udział panny „prawosławne," za co tenże jen. 
gbr skazał księdza J .  K. na 50 r. kary.

2. 12 czrw. 1901 r. Nr. 4089 gbr lubi. powiadomił
w. jen. gł:m1) że-policja drogą śledztwa sprawdziła i stwier·
dziła szkodliwą działalność księdza j. K., . prob . parafji 

t_a A. A. D., XV1, � r.: 71 i 72., A. Aut., JX i2, Nr. Dzienn. 1876 r�: 
1540 i 1640. 

4 A. K. D. Lubi., lllli. 
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Trzeszczany, pow. hrub., gub. lubl. , na niekorzyść pra
wosławia we wsiach: Neledew i Zadubie, gm. Moniaty
cze, pow. hrub. Zbadawszy szczegóły sprawy, w. jen. gbr 
29 czrw. 1901 r. polecił dać księdzu j. K. naganę, a za
razem go ostrzec, że w przyszłości za tego rodzaju rze-

. czy będzie surowo karany.1
3. Gdy zaś 4 list. 1903 r. Nr. 8518 gbr lubi. ponow

nie przysłał oskarżenie na księdza J. K., prob. par. Ku
mów, pow. chełm., gub. lubl., o to, że 22 czrw. nie prze
szkodził Marjannie i Antoninie Tomickiej, Rozalii Peter
ko, Franciszce i Władysławie Tokarz uczestniczyć w pro
cesji kościelnej, która odbyła się po cmentarzu miejsco
wej parafji ,  wtedy w. jen. gbr 10 gr. 1903 r. nałożył na 
księdza j. K. grzywnę w sumie 50 r. lnterwenjował w tej
sprawi� bp lubi., ale napróżno.2 

149. Ks. Robert Kleszczyński, 1821  t 1899. Za 
ochrzczenie w 1858 i w 1864 r. dzieci Markiewicza, gre
ko-unity, w. jen. gbr 1 (14) paźdz. 1874 r. Nr. 1040 3 na
łożył na księdza R. K., prob. par. Puszcza Solska, pow. 
biłg., gub. lubi., g-rzywnę 10 r., a za wykonanie różnych 
·obrzędów religijnych włościanom: Stefanowi i Andrze
jowi Mielnikom - 4 paźdz. 1886 r. Nr. 1793 100 r. kary.

150. Ks. Franciszek Klicki, 1821 t 1899. 1. Śledz
two policyjne wykazało, że ksiądz F. K .. prob. par. Go-
· recko, pow. biłg., gub. lubi., w 1874 r. ocł)rzcił córkę
małżonków Nieczajew, „prawosławnych", mieszkańców
wsi Terespol, pow. bial., gub. siedl. Za fakt powyższy
w. jen. gbr 15 łut. 1 8.82 r. Nr. 147 .i , skazał go na tO r„ kary. 

2. Gbr lubl. złożył 5 list. 1888 r. Nr. 780 do w. jen.
gbra · raport o tern, że ksiądz F. K., prob. w Go
recku,· ochrzcił dziecko „prawosławnego" ojca, do czego 

1 i .2 A. A. D.,  XV2, Nr. 136. ij Op. c., XV2 Nr. 77.
• Op. c., XV2, Ńr. 78. 
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nawet . użył fałszywego aktu. Sprawę tę w. jen. gbr po· 
l ecił gbrowi lubl. wnieść do sądu w trybie karnym prze· 
dw księdzu F. K.1 

· 15�. Ks• Wincenty Klubecki, · ur. 1863 r. W. jen. 
gbr 27 st. 1890 r. Nr. 144 2 nałożył na księdza W. �., 
wik. w Zamościu, 25 r. kary za to, że w czasie wielkiego 
postu w 1889 r.  wyspowiadał Katarzynę Bednarczu�, 

. „prawosławną" ze wsi Obrowiec, gm. Moniatycze, pow. 
zamoj. ,  gub. l ubl .  A :że miejscowy or"ganista Zieliński
wycl�ł tęjże Bednarczuk kartkę do wielkano_cnej spowie· 
dzi, ty� samym dekretem _w.  jen. gbr skazał tego ostat· 
niego na zapłacenie 15  r .  kary . 

. · .  1.52. Ks� . .  Ignacy .IClopotowski, 1866 t 1931. Jed· 
nym, z kąpłaQów Królestwa P. ,  najwięcej przynoszących 
kłopotów rządowi rosyjskięmu był ks. Ignacy Kłopotow· 
s�i Była tq jedn,.ostka pełna . inicjatywy, ruchliwa, ener· 
giczna, os.()biście do pracy rękę dokładająca, a nad,e· 
wszys.tko . imiłijjąca swe . powołanie kapłańskie, szukająca

. ' " QUSZ ; dl.a Boga, . . Od dziecka do starca, '· od .
. 
uczciweg:o

.bez�ob
··. 
o . .. tn.egp··. · . a. o nocne.go w.ł·

o
·· częgi

· ·· 
wszyscy. ·. w .. · . j�g

· .. · .P._ . .. seri·
�u mieli . odczu9.ie. Stąd stwa�zał · różnego typu ochro·�1' · ·s�hrcn1i_ska · ?�ie�ne f: j ·ąoc?_

e, . · pow()łr,wał do · życia
wciąż nowe instytucje ' aż do ' zgromadze'hia zakonnego 
sióstr loretanekJ 'Biograf księdza L K.: gdy perspektywa
życia bardzie} uwypukli" tę: niezwykłą j ednostkę, ' · której
terenem \kościelnego, ·'spo-łecznesw i ·piśinie·nnego 'działa
nia były: dieh lubl. · 1 archidie'cezja warsz� ,- musi , . . wiele

. po�więdc · star'annej pracy„ by . wszystko . ująć >nale,życit,
by z' okresu tego. pełnego · czynu· 'życia 1'nic .nie ' ,, utonie. 
My : ż'aśJ ,mysimy· i ' w . tyrh , wypadku poprzestać :·na zakre·

: ślonych ramkach nih!iejsżego dzieła', na poiioszonych<z :ręki 
. · : rządu rosyjskiego p'rze'ż '  kapłanó'w: kara'.cb, :: przężywany eh
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przykrościach za ofiarne życie dla Kościoła i Ojczyzny. 
Gdy się otworzy księgę II konduit, prowadzoną przez 
kancela�ję w. jen. gbra, literę K pod . Nr. 79 diec. lubi. 
i warsz. z n(lzwiskiem ks. L Kłopotowskiego, sam zew
nętrzny wygląd tych notatek robi oryginalne, bardzo mi
łe wrażenie. P iersi zawieszone ordenm1i i odznaczenia
mi nie budzą tyle czci, jak ten charakterystyczny wy
miar sprawiedliwości, z którego widzi się wielki czyn 
niepowszedniego kapłana. W dziale, zatytułowanym: spe
cjalne uwagi (w oryginale:. osobyja otmietki) mamy za
p isane 3 wielkie karty, przedstawiające formalny chaos.
Widok ten . robi wrażenie, jakby to były spisywane i za
pisywa11e " później, po pewnym, dość długim 'czasie . od
�pełnionych czynów, jakby . było . wył.awiane z różnych
źródeł, nie ujętych chronologiczni e. jest to .odbicie i wy
raz działalności różnych wyższy�h i niższyĆh �rzędni
ków państwowych, którzy, chcąG dogodzić swyri, p rze
łożonym, nastając jeden .po drugim, wys_zukiwałi ważne 
i . mniej ważn� zdą,rzenia osta tnie, · dawniejsze, bardzo
dawne i donosili . swoim n aczelnym . organom, by wyka
zać sw:ą czujność L sprę�ystość . . Z tych racyj te, drob
niutkiem pismem wypełniqne, kar,ty nie mają . p�rządku 
·chron9logi .cznego. Pójdziemy jedna_k za nim, by możli
wie to samo powtórzyć, c,o dla histotji ofiarąości kapłań
skiej ,��eprzychylpa ręka .zapi�ałą ku z}).udowaniu , n�stę-
nych:· · pokoJeń kapłanów. świeckich. . . . .

h · '.Nąjpłerw ks . . lgn. Kłopotow.ski przechodził Jdo
p.pty �· ,,rządem .„ z · racji , zwalczania ·. szerzącej się · herezji �ankietniczej. Wtedy�· gdy w

.
yd�.ł 2 . broszury. pod tytu

łem: .„Nieszpzęś�iw,ymkozłow}�om d�r. na c.hoinkę", był
;i>o�iągni,,�ty wr�z z Ludwikiem Ja.szc.zurem do ·.odpowie-

, azia·lności ;..sądowej, w . .  dtu�u ' tym . prąkurator przy są
dzie okręgowy� w W arszą.wie ,�opatrzył się ' szykany
uznanego przez panst��·· wy�nani� i jego hi��archji� ' 1Sąd
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Okręgowy Warszawski 2 gr. 1910 r. skazał księdza I. K. 
na 6 tygodni aresztu, a Ludwika Jaszczura na 2 miesią· 
ce. Warszawska jednak Izba Sądowa 27 maja 1911 r. 
uwolniła księdza I. K. od odpowiedzialności, zatrzymując 
karę, wymierzoną przez Sąd Okręgowy na Jaszczura} 

2. Izba Sądowa Warszawska 24 list. 1911  r. skazała
księdza · · I. ' K., jako redaktora pisma, wychodzącego 
w Warszawie· p.t „Polak Katolik" za wydrukowanie w nim 
arłykyłu: „Nowiny z imperium. Kozłowici na audencji�
na 300 r. grzywny z zamianą na 3 miesiące aresztu.' 

3. Sąd Okręgowy Warszawski 12 kw. 1 912 r. ska·
zał księdza I. K., redaktora „Polaka - Katolika" za wy
drukowanie w Nr. 239 tego pisma „na niczem. nie opar· 
tych i świadomie kłamliwych wiadomości" o działalno· 
ści byłego dra departamentu spr. d. obc. w. Charuzina 
i nlka oddziału w tymże departamencie Tiażelnikowa,
„jedynie w celu wzbudzenia wśród ludności nieprzychyl· 
nego nastroju do tych osób", na karę 200 r. z zamianą 
na 2 miesiące aresztu. Ukaz wszakże cesarski z ·21 . lut.
1913 r. mocą p. 1 § XVIII skasował tę karę.3 

4. Sąd Okręgowy Warszawski 29 st. 1910 r. skaz�ł
księdza I. K. za artykuł, wydrukowany w „Polaku - Ka· 
to liku", omawiający pobyt cesarza Rosji we Włoszech, 
na karę 25 r. z zamianą na 5 dni aresztu. Karę tę za� 
sądzony odiiedział w klasztorze o.o. kapucynów w No· 
wem Mieście nad Pilicą od 6 do 1 l l istop. 1912 r.' · 

5. _W. jen. gbr 18 paźdz. 1911 r. Nr. 80 skazał księ·
dza I. K. na , 100 r. kary z zamianą na ,i3 tygodnie aresz
tu za Nr. 292 „Polaka -Katolika" .5 

6. W 1913 r. ksiądz� I. K. odpowiadał przed Są
dem Okręgowym w Lublinie za wydrukowanie broszu
ry p.t. „Krótka historja religji " ,. zaaprobowana przez Pi· 
usa X, w tłumaczeniu Fas, wydanie 1 907 r.6

1 -G Op. c., XV2, Nr. 79. 
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7. Policja w 1902 r. zrobiła w mieszkaniu księdza
I. K. bardzo ścisłą rewizję po otrzymaniu wiadomości,
że ksiądz I . K. urządził u siebie przyjęcie dla 20 kapła
nów z ks. bpem Jaczewskim na czele. Przeszukanie w ca-

. łem mieszkaniu dało rzeczowe dowody: a) że ksiądz I . K. 
popiera księgarnię Słowackiewicza w Lublinie, która 
miqdzy innemi propagowała broszurę p. t. „Oświata lu
dowa", b) że ks. Kłopotowski ma u siebie na składzie 
różne zakazane przez cenzurę rządową u lotki, wydawa
ne zagranicą z ilustracjami. Przy osobistej zaś rewizji lo
Raja ks. Kłopotowskiego, A_ntoniego Pruchniaka, policja 
znalazła poszarpany i porozrywany projekt rozszerzania 
w kraju bibljoteki w języku p olskim.1 

8. Gbr lubi. powiadomił w. jen. gbra 7 list. 1 904 r.
Nr. ·9244, że zarządził tajny nadzór nad działalnością księ
fla i .  K. za to, że dopomagał do udzielania sekretnie
ślubów .byłym grekó-unitom.2 

.9. W. jen. gbr 9 maja 1908 r. Nr. 23 skazał redak-
1ora pisma „Polak - Katolik" księdza I. K. na 100 r. kary 
za wydrukowanie w Nr. 101 tego pisma naczelnego 
\artykułu p. t. „Rocznica 3 maja" i podanie do publicznej 
wiadomości o mającem się odbyć nabożeństwie z powo
,du rocznicy Konstytucji 3 maja, a w Nr. 103, wiersza 
„Stara Pieśń" . i wzmianki o odbytem nabożeństwie, zaty-
tułowanej „Uroczystość 3 maja" ,  budzącej wrogi nastrój 
względem rządu. 3 

· 

10. Sąd Pokoju VI I I  ucząstku m. W ars za wy skazał
księdza · · !. K. · na 3 r. grzywny z zamianą na 2 doby a
r�sztu za wydrukowanie odezwy, zachęcającej do skła
d�k na rzecz kościoła w Rybińsku, bez uzyskania na to 
ppzwolenia od władz właściwych.' • 1 1 . W. jen. gbr 12  list. 1909 r. Nr. 53 skazał księ-

:l_, Op. c., xvz, Nr. 79. 
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dza I. K. na grzywnę 10 r. za zamieszczenie artykułu 
w Nr. 257 „Polaka· Katolika" - „Dla ·  wzmócniehia", bu� · 
dzącegó wrogie usposobienie do rżądu.1 

1 2. ·  26 kw. 1911 r. Nr. 33 w. jen. ghr nałożył na 
księdza I .  K. 500 r. katy za artykUł w Nr� 17 „Posiewu" 
p. t. „ W Rosji istnieje zwyczaj . . . '', 'z zamianą na 3 mie
siące aresztu.2 

153. Ks. Seweryn J�zef
.
Kolaczyński, 1837t1882.

1. w·.· j en. gbr skazał księdza S. J. K., ptob. z Pawłowa,
pow . . chełm. , gub. lubl. , 12  (24) paźdz. 1876 r.· Nr. 1827.8' : 
na' 25 ' r. kary za to, że wyspowiadał „prawosławnego"
Ignacego Zająca. . 

1 · • 

. . 2. Za takie samo wykroczenie w stosunku do „p a
'wosławnego" Kazimierza Jaroca· zapłacił ksiądz S. J . .K. 
25 · r� kary.4 . .. . ·.. ·

· 
'

3. Gbr. lubl: 1 mar. 1875 · r. Nr. 1402 5 zwraca się 
do bpa lubL z tern, ze prob. par .

. 
Pawłów pozwó.Jił ; 

w swoim kościele parafjalrlym miewać kazan ia Michało
wi Helichowi. alumnowi semin. sandom. '  

( W odez:wie swej z 2 (14) kw. 1877 . r. Nr.  470 6
j en. gbr pisze do ' bpa lubl. ,  że ksiądz, S. ] .  K.,  prob. z Pa
włowa, pow. chehn. gub. lubi. , używa niestosownych 
środków dla paraliżowania· działalaości duchownego pra
wosławnego w tejże parafji, podejmowan ej dla wzmóc
nienia prawosławia, mianowicie: a) W 1 877 r., gdy mie
szkaniec osady Pawłów Wojciech Jakóbowski, katolik, 
zamierzał wstąpić w związki małżeńskie z panną prawo
sła,wną, ksiądz j. S. K. drogą przekonywania i groźbami od
w�ódł go od tego. b) Zawdzięczając wpływowi księdza 
S. K„ niektórzy mieszkańcy Pawłowa nie chcą chrzcić 

1 i 2 Op. c., xv2, Nr. 79. 3 i . 4 A. A. o., xv2• 
5 A. Aut., IX12, Nr. Dzienn. 1875 r.: 397. 
6 A. K. D. Podl., 1 1 1 14•  
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swych dzieci (w prawosławnej cerkwi). P ierwszy wstrzy:
niał się ze swem dzieckiem miejscowy sołtys Jan �ienią.,. 
żek, choć dziecko ma już około 8 miesięcy,. , c) Kiedy 
miejscowy prawosławny duchowny zorganizował cerkiew� 
ny, chór, ksiądz S. K. doprowadził do teg.o, że chór nie
mal cały się rozleciał. Zostało w nim wprą.wqzie jeszcze , 
dwie śpiewaczki z Pawłowa, ale ksiądz S. J. ,K. ode.zwał 
się o- , nich publicznie: „nie dziwię się, .że Borysówna nie
przestała śpiewać w cerkwi; bo ojci�c, jej �zerpie stam
tąd zasiłki, będąc jej stróżem, ale ni e mogę zrozumieć, .
że ta psia krew Olewińska (pierwsza · sopranistka) sprze-
dała swą duszę za orzechy". 

· 

Wobec tego, pisze w. jen. gbr i mając na uwadze, 
ie ksiądz S. J. K. już dwukrotnie był karany pienię�nie  .. za
mieszanie się do spraw prawosłdwia, . proszę go zwolnić 
z probostwa w Pawłowie i wystąpić' o parafję  dla niego,
oddaloną od ' okolicy z ludnością, która.

. przeszła na
prawosławie. ti 

Po tych zajściach i otrzymaniu zwolnienia z par. 
Pawłów ksiądz S. ] .  K. był bardzo strzeżony przez poli cję. 
Na skutek te.go gbr lubl. 8 list. 1877 r .  Nr. 7457,1 zwraca
się do bpa lubi., że ksiądŻ S. J. K., usunięty z ' Pawłowa,
prawie co sobota jeździ do osady Rejowiec i tam w ka
plicy, należącej do księstwa W oronieckith, odprawia- na
bożeństwa, co ź le wpływa na miejscową służbę prawo
sławną. Proszę przeto, pisze gbr, zabronić księdzu S. ] .  K . 

. jeździć do Rejowca pod jakimkolwiek pretekstem. 
5. Gbr siedl. 19 paźdz. 1878 .r. Nr. 8784 2 zawiado

. mił bpa lubl. , że nie może się zgodzić na to, aby ksiądz 
S. ] .  K., prob. par. Jeziory Sobierne, pow. garw., gub. 

' siedl., nadal pozostał na tern probostwie. 

1 A. K. D. Podl., Ul6;: . 
2 A. Aut., IXl2, Nr. Dzienn. 1877 r: 561 , 1878 r.: 1592. 
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• 
154. Ks. Antoni Komorowski, 1862 t 1919. 1. Do 

1905 r. władze rządowe wszelkie kary na kapłanów nd· . 
kła dały prawie wyłącznie w drodze tak zw. administni.„ 
cyjnej, od wydania zaś przez cesarza ukazu tolerancyj-· 
nego wiele spraw musiało przechodzić procedurę sądó· 
wą. 3 czrw. 1909 r. Sąd Okręgowy w Lublinie skaz�ł 
księdza A. K. na grzywnę 100 r. z zamianą na miesiąt 
aresztu i na usunięcie go z probostwa Grabowca, po'V. 
hrub., gub. lubi., zo to, że przyjął do katolicyzmu Katą
rzynę Być i dał jej następnie ślub z katolikiem Józefem 
B . ' 1yc1em. 1 

2. W. jen. gbr 3 wrz. 1905 r. Nr. 17972 2 ponawia
swe postanowienie natychmiastowego usunięcia księdza 
A. K. z prob. Grabowiec, pow. hrub., gub. lubi., jakÓ
"szkodliwego" dla spraw unickich. 

'

1 SS. Ks. Piotr Bo�esław Komorowski, ur. 1868 r; 
Gbr ,lubl. powiadomił w. jen� · gbra 9 wrz. 191 1 r. Nr. 1841,� 
że pociągnął w 1905 rt-' do odpowiedzialności księdzą 
P. B. K., bęoącego wówczas proboszczem w Goraju, pow; 
zamoj., gub. lubi., za to, że przyjął do katolicyzmu nie� 
pełnoletnią „prawosławną." :·· 

156. Ka. Felicjan Konarzewski, ur. 1812 r. wt. 
jen. gbr 29 gr. 1875 r. Nr. 1939 � donosi bpowi lubi., że: 
uważa za konieczne przeniesienie księdza F. K., b. do.
minikanina, z klasztoru lubi. do Gidel, przytem tenże 
jen. gbr poleca znieść tercjarstwo i bractwo pokutują-:. 
cych, istniejące przy bractwie Różańca w Lublinie. · 

. \ 
1 57. - Ks. Władysław Kopeć, ur. 1867 r. Gbr lubl:. 

27 lip. 1910 r. Nr. 5075 zwrócił się oficjalnie do w� jen! 
gbra z tern, że ksiądz W. K., prob. par. Świeciechów�' 

1 A. A. D . •  xv2. Lit. K. :t A. K. O� Lubi., 1116. 
a Op. c .• Nr. 80. 4 A. Aut., IX 12, Nr. Dzienn. 1876 r.:  56. 

1 . 
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pow. · jan., gub. lubl. , został skazany na trzymiesięczny 
areszt za nieprzychylne wyrażanie się o wyznaniu pra
wosławnem.1 

158. Ks. Zygmunt Korycki, 1 862 t 1903. Gbr lubl. 
-3 1  maja 1889 r .  Nr. 2424 zakomunikował w. , jen. gbrowi 
o szkodliwej działalności księdza Z. K., prob. par. Dub, ·
pow. tomsz., gub. lubl. , w stosunku do prawosławia. Na 
·skutek tego w. jen. gbr 25 lip. 1889 r .  Nr. 1395 2 zwrócił
cił się do ks. administratora diec. lubl. , aby przeniósł
księdza Z. K. poza strefę unicką.

159. Ks. Djonizy Ignacy Korzeniowski, 1824t 
1908, były paulin. „Za zły wpływ na ludność rosyjską," 

· w. jen. gbr 6 (18) mar. 1876 r. Nr. 362 zwrócił się do bpa 
lubi., żeby księdza D.  K., obecnego prob. par. Ostrówki, 
pow. radzyń. ,  gub. siedl. , przeniósł do miejscowości, 
w której niema prawosławnych ani greko-unitów.3 

160. Ks. Felicjan Korzuchowski, 1820 t 1903. 
· l. Za ochrzczenie w 1869 r. dziecka, którego ojciec był
. „prawosławnym", ksiądż F. K., wik. par. O strów, pow. 
włod., gub. siedl., otrzymał surową naganę od Sądu Okrę. 
gowego Karnego w Lublinie wyrokiem, wydanym 18 
(30) mar. 1870 r.4 

2. Za „niekorzystny" wpływ na miejscowe, dawniej
unickie, a obecnie „prawosławne" społeczeństwo w. jen. 
gbr 23 .l ist. (5 gr.) 1876 r. Nr. 21666 5 zwrócił się do bpa lubl. 
o natychmiastowe zabranie księdza F. K. z par. Ostrów,
narazie na mieszkanie do Lublina, zanim w zwykłym 
prawno. administracyjnym porządku nie otrzyma stano
wiska poza miejscowościami z „prawosławną" ludnością. 

i A. A. D., XV2, k. 77. 2 Op. c., Nr. 123.
8 Op. c., Nr. 84. i A. Aut. JXl2, Nr. Dzienn. 1876 r.: 236.
' i 5 A. A. D., XV2, Nr. 91. i A. Aut. 1x 12, Nr. Dzienn. 1876 r.: 1908.

' Bojownicy t. II. 8 
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161.  Ks. Stanisław Ignacy Koskowski, paulin 
z Częstochowy, ur. 1 869 r. Gbr siedl. 12 gr. 1905 r. Nr. 
8434 powiadomił w. jen. gbra, że ksiądz S. K. przybył 
1 6  list. 1905 r. do Janowa, pow. konst. , gub. siedl . ,  pod 
pretekstem spraw osobistych, tymczasem spełniał róż.ne : 
czynności kapłańskie. Wówczas w. jen. gbr 24 st. 1906 r. 
Nr. 349 1 polecił czas. jen. gbrowi gub. siedL, aby kapfan , 
ten natychmiast powrócił do klasztoru w Częstochowie, 
bo w przeciwnym razie będzie surowo karany. Gdy bp 
lubi. miał zamiar naznaczyć 28 st. 1908 r. · księdza Stan. : 
l. K. na pro.bostwo do T crespola, pow. bial., gub. siedl., , 
w. jen. gbr na to się nie zgodził. ' 

162. Ks. Józef K stkowski, ur. 1 868 r. Na przed
stawienie gbra lubl. z datą 4 łut. 1903 r. Nr. 963 p. o. w. 
jen. gbra 14 łut. 1 903 r. Nr. 451 za szkodliwą działalność 
księdza j. K., prob. par. Mokrelipie, pow. zamoj . ,  prze
ciw prawosławiu zwrócił się do bpa lubi. o usunięcie go 
z tej · parafj i. Narazie ksiądz j. K. podług żądania w. jen.
gbra miał zamieszkać w Lublinie, a bpowi pozostawiono 
prawo wystąpienia w zwykłym porządku do rządu o zgo
dę na probostwo dla niego, lecz poza strefą, zamieszka
łą przez ludność rosyjską.2 

163. Ks. Henryk Kowalski, 1836 t 1901 .  1 .  Za 
mieszanie się do spraw „prawosławia" 3 lip. 1 884 r. Nr. 
1311 ksiądz H. K., prob. par. Pawłów, pow. chełm., gub. 
lubi. , otrzymał od w. jen. gbra napomnienie z tern, że za 
obecną winę, karę przebacza mu manifest cesarski z 1 5  maja 
1883 r., ale na przyszłość jeśli będzie się powtarzało coś 
podobnego, władza rządowa obejdzie się z nim surowo.3 · 

2. W. jen. gbr 31 st. 1889 r. Nr. 145 ' nałożył na
księdza H. K. 100 r. kary za to, że, będąc proboszczem 

1 A. A. O., XV2, Nr. 1 12. 2 Op. c., Nr. 78.
3 i 4 Op. e., xv2, Nr. 87. 
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:w Pawłowie, ochrzcił kilkoro dzieci rodziców „prawosław
nych" lub wyznania mieszanego. 

164. Ks. Czesław Koziolkiewicz, ur. 1870 r. Gbr 
lubl. 3 gr. 1912 r. Nr. 5171 1 doniósł do w. jen. gbra, że 

.w 1905 r. ksiądz Cz. K., prob. iw Biłgoraju ,  gub. lubl.,
przyłączył do katolicyzmu małoletnią Julję Kic, lecz dla 
przedawnienia faktu w. jen. gbr sprawę umorzył całko
wicie. 

165. Ks. Stanisław Kozyra, ur. 1877 r. 13 stycz. 
1900 r. Nr. 2552, ksiądz S. K., wik. z Korytnicy, pow. 
garw., gub. siedl., otrzymał od w. jen. gbra naganę za 
to, że urządził' uroczystą procesję na pola gm. Trajanów,
pow. garw., gub. siedl., nie uzyskawszy na to właściwe-. go pozwolenia od władz policyjno administracyjnych.2

166. Ks. Franciszek Krajewski, 1829 t 1902. 1. Za 
przyjęcie do szkaplerza św. około 40 osób w. jen. gbr 
1 (1 3) list. 1877 r. Nr. 1617 3 polecił gbrowi siedl. po
uczyć księdza F. K., prob. par. Skurzec, pow. i gub. 
siedl., że nie na czasie i nie wskazaną jest rzeczą zapi-

. sywanie do szkaplerza lub jakiego innego bractwa więk
szej l iczby z pośród klasy robotniczej, a jeśliby ksiądz 

· F. K. nie mógł tego zrozumieć, to doczeka się nieprzy
jemnych następstw.

2. Mstwo Spr. W. 8 maja 1876 r. Nr. 1616 żąda od
bpa lubi., aby upomniał księdza F. K., prob. par. Sku
. rzec za · samowolną budowę gospodarczych budynków 
: plebańskich.' 

167. K�. Franciszek Krasiński, 1822 t 1902. Nmk 
Kr. P. 13 (25) st. 1 866 t. zwrócił się do diecezjalnej wła
dzy w Lublinie o przeniesienie księdza F. K. z Łomaz, 
pow. bial., gub. siedl. , do którejkolwiek z tych par., pow. 

1 Op. c., · Nr. 86. 2 Op. c„ Nr. 138. 3 Op. c„ Nr. 92.
4 A. Aut., 1x12, Nr. Dzienn. 1876 r.: 886. 
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łuk., w której niema greko unickiej ludności, gdyż ka
płan ten ciągle straszy, że duchowieństwo prawosławne 
zamierza wszystkich bezwzględnie mieszkańców prze
pisać na prawosławie. Ksiądz F. Kr. przeszedł wtedy do 
Wilgi ,  pow. garw. i tu miał inny kłopot z rządem. jak 
bowiem brzmi odezwa w. jen. gbra, nadesłana do admi
nistratora diec. lubl. pod datą 27 st. 1890 r. Nr. 141, 
ksiądz F. K., zebrał bez zezwolenia władz rządowych na 
budowę organistówki i naprawę p'.ebanji od swych pa
rafjan 682 r. 78, pieniędzy tych użył na powyższe cele 
i za to za płacił 25 r. kary . 1

168. Ks. Justyn Krasiński, 1818 t 191 1 .  1 .  Pod
ług raportu gbra siedl. , przesłanego do w. jen. gbra 
w dniu 22 łut. 1 891 r. Nr. 64, ksiądz j. K., prob: z Ulanu,
pow. pułw., gub. siedl., zamykał się w kościele i spowia
dał tam byłych unitów. Za to, w. jen. gbr skazał go na 
100 r. kary.2 

2. W. jen. gbr 6 lip. 1901 r. Nr. 2248 s przedstawia
bpowi lubl. rezultat śledztwa, które przeprowadził gbr 
siedl. w sprawie księdza j. K., prob. z Ulanu. Śledztwo
to wykazało, że ksiądz J. K. ochrzcił podług obrządku 
katolickiego dwóch synów panny Józefy Mańko, „prawo
sławnej" ze wsi Białka, pow. radzyń., gub. siedl. i jedne
go z nich pochował na cmentarzu katolickim. 

Wychodząc z założenia, że ksiądz J. K. nie nadaje 
się na probostwo, które zajmuje obecnie, w. jen. gbr żą
da od bpa be�zwłocznego usunięcia go z Ulanu. 

169. Ks. Wincenty Wojciech Krassowski, 1783 
t 1880. 1 . Nmk Kr. P. 1 2  (24) !lut. 1873 r. Nr. 1 13  4 nało
żył na księdza W. K., prob. ze Sterdyni, pow. sokł. , gub. 

1 A. A. D., XV2, Nr. 94. i A. K. D. Podl . ,  1V1 4• 

z A. A. D., XV2, Nr. 93. , 3 A. K. D. Podl., V14• 
4 A. A. D., XV:!, Nr. 95. i A. Aut. 1 X12, Nr. Dzienn. 1875 r.: 402. 
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siedl., 20 r. kary za to, że już od końca maja 1871 roku 
w każdy piątek rozdaje szkaplerze swoim parafjanom, 
wpisując ich do książki bractwa szkaplerznego; jedno
cześnie czyni to samo i z byłymi unitami. 

2. Ponieważ ksiądz W. K. nieraz pod względem re
ligijnym obsługiwał byłych unitów, którzy przychodzili 
do -jego kościoła w Zembrowie, pow. sokł., gub. siedl., 
z Grodziska, gm. Sabnie, pow. sokł. , gub. siedl., ponie
waż wezwany do Siedlec przez tamtejszego gbra, roz
głosił o tern wezwaniu wśród swych parafjan, którzy ze
brali s ię tłumnie i narobili krzyku i wrzawy, ponieważ 
nlk ziemskiej straży z Sokołowa zastał u niego na ple
banii dwóch unitów, którym ksiądz W. K. wydawał me
tryki urodzenia i udzielał im swych wskazówek w spra
wie przynależności religijnej, w. jen. gbr 3 (15) mar. 1875 r. 
Nr. 316 1 postanowił zwrócić się do władzy diec. o mo
mentalne zabranie księdza W. K. z Zembrowa, a gdy to 
nastąpiło, nie pozwolił mu . ani na chwilę pokazać się 
w Zembrowie. Żeby zaś raz na zawsze sprawę zakończyć, 
uwzględnił jego wiek podeszły i przedstawił go do eme
rytury, by nie był czynny na parafii. Przy tej emerytu
rze (90 r. na rok) ksiądz W. K. doszedł do takiej nędzy,
żę 15 (27) wrz. 1875 Nr. 1429 władze rządowe musiały 
mu udzielić zapomogi w kwocie 100 r .  

· 

3. O fakcie tego us�nięcia właściciel Sterdyni, pow.
sokł. , gub. siedl., Ludwik Górski 8 kw. 1875 r. pisze do 
bpa W. Baranowskiego, że rząd usunął z par. Zembrów, 
pow. sokł., gub. siedl., proboszcza księdza kan. W. K. 
i wywiózł go do· Siedlec.2 

170. Ks. Józef Krasuski, 1815  t 1 894. Za niedo
stateczny, a raczej za szkodliwy wpływ księdza j. K. ,  

1 A .  A .  D . ,  XV2, Nr. 9 5 .  i A. Aut . ,  1x12, N r .  Dzienn. 1 875 r . :  402. 
� A. K. O. Lubi. ,  JVłi.
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prob. z Uhruska, pow. włod., gub. siedl. ,  na sprawę przy
łączania byłych unitów do prawosławia, w. jen. gbr 6 (18) 
gr. 1877 r. Nr. 1725 zwrócił się do władzy diec. w LubJi
nie z tern, aby zabrała go z par. Uhrusk do takiej, gdzie 
niema „nawróconych" unitów.1 

171. Ks. Wiktor Krauze, 1839 t 1893, były do
minikanin .  Za wydanie, względnie za pozwolenie wyd�
nia z kościoła filji Frampol, pow. zamoj. ,  gub. lubi. , krzyża 
i chorągwi parafjanom, którzy w pielgrzymce udawali się 
na odpust do Krasnobrodu, pow. zamoj. , w. jen .  gbr 17 
(29) st. 1878 r. Nr. 1981 2 skazał księdza W. K. na 50 r. kary.

172. Ks. Feliks Krokowski, 185 1 t 1910. Ponie
waż 12 kw. 1886 r. w kościele Św. O.ucha w Lublinje, 
gdzie rektorem był ksiądz F. K., ks. Roman Świdziński,
prefekt gimnazjum' męskiego w Lublinie wyspowiadal 
Józefa Micika, „prawosławnego", przeto ksiądz F. K. za 
to, że jako gospodarz kościoła pozwolił w nim dokonać, 
tej „nielegalnej" czynności, a drugi, że ją dokonał, oby� 
dwaj zapłacili po 50 r. kary, na którą skazał ich w. jen.:1 
gbr 27 wrz. 1886 r. Nr. 1761,3 a ściągnąć ją polecił gbro-' 
wi lubi. 25 paźdz. 1886 r. Nr. 9978. 

173. Ks. Juljan Kryński, 1 828 t 1908. i. Do bpa .
lubi. pod datą 6 (18) maja 1878 Nr. 707 .i nadesłał w. jen. gbr 
korespondencję, w której mówi, że od pewnego czasu 
otrzymuje wiadomość o szkodliwym wpływie na sprawy 
prawosławia proboszczów pow. radzyń.: z Komarówki 
księdza j. K. i z Wohynia ks. Stanisława Nosińskiego, 
którzy wprawdzie potajemnie, ale gorliwie starają się 
wpływać na przyłączonych do prawosławia byłych greko 

l A. A. O., XV3, Nr. 97. i A. Aut. IX12, Nr. Dzienn. 1877 r.: 
1623 i . 1878 r. : 885. 

2 A. A. D., XV2, Nr. 98. 3 Op. c . ,  Nr. 99. i A. P. w Lubi., X ł4. · 4 A. K. D. Podl., VJ l4• 
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· unitów, aby zachwiać ich nowe przekonania i pociągać
· -do prakty� rel igijnych w kościołach wzmiankowanych par.
Zwraca się przeto tenże jen.  gbr do bpa, aby wpłynął
na tych obydwóch księży, żeby szczerze (nielicomierno, 

· w oryginale) wyrzekli się wszelkiej jawnej i tajnej pro
pagandy na szkodę wzmagającego się „prawosławia"
wśród byłych greko-unitów i aby pod żadnym warunkiem
nie dopuszczali ich do praktyk religijnych w kościołach
katolickich, w przeciwnym bowiem razie nietylko na nich
spadnie odpowiedzialność, ale mogą zmusić władzę rzą
dową do zamknięcia tych kościołów, co bezwzględnie
w razie konieczności będzie zastosowane.

, 2. Za ochrzczenie dwojga dzieci w kw. 1 885 r. Mar
janny Olszewskiej, „prawosławnej" ,  na mocy decyzj i w. 
jen. gbra z dn. 26 lip. 1886 r. Nr. 1365 1 ksiądz J. K., 
prob. par. Komarówka, pow. radzyń., gub. siedl., zapła
cił 50 r. kary. 

3. Archierej Leoncjusz odniósł się 15 sierp. 1887 r.
Nr. 563 do w. jen. gbra, donosząc mu o nielegalnych 
czynnościach księdza j. K., prob. z Komarówki, za co 
tenże jen. gbr 22 sierp. 1887 r. Nr. 1567 2 zwrócił się do 
władzy diec. w Lublinie, aby winnego usunęła z zajmo
wanego przezeń stanowiska i przeniosła poza strefę unicką, 
a· 3 paźdz. zgodził się, aby ksiądz j. K., zanim · otrzyma . 
jakie samodzielne stanowisko, zamieszkał w · Łukowie. 

174. Ks. Jan Krzewski, 1866 t 1918. 1 .  Z jednej
strony rząd rosyjski i władze cerkiewne zazd rosnem okiem 
spoglądały na wpływ, jaki duchowieństwo katol ickie miało 
na społeczeństwo, z - drugiej znów strony we wszelkich 
potrzebach często nawet religij nych, ten sam rząd i te 
same władze cerkiewne zwracałY, się o jego usługi tak, 
jakby ani rząd, ?ni władze cerkiewne nie było stać, by 

t i 2 A. A. D., xv2, Nr. 1 0 1 .  i A. Aut. ,  1xrn, Nr. Dzienn. 1 878 r.: 667. 
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same sobie wystarczyły. Szczególniej uwydatniało się to 
rażąco przy różnych procesjach i pogrzebach prawosław
nych zwłaszcza tam, gdzie nie było na miejscu cerkwi 
cesarskiej. W tym kierunku miał kłopot ksiądz J. K., jako 
prob. par. Huszlew, pow. konst., gub. siedl. , o którym 
doniósł gbr siedl. 9 l ist. 1898 r. Nr. 894 1 do w. jen. gbra, 
że ksiądz j. K. nie chciał wydać ze swego kościoła świec 
ani nie pozwolił odezwać się kościelnym dzwonom na 
pogrzebie prawosławnego gminnego sędziego I I I. okręgu 
w pow. konst. 

2. 10 mar. 191 1 r. Nr. 2109 2 gbr si edl. powiadomił
w. jen. gbra, że ksiądz j. K., prob. par. Sarnaki, pow.
konst. , jeszcze w 1905 r. przyjął na łono Kościoła kat. 
Rozalję Łyczewską,  „prawosławną", ze względu jednak na 
przedawnienie faktu w. jen. gbr umorzył sprawę. 

3. Powyższą decyzją gbr siedl. nie zniechęcił się
wcale, lecz ponownie przedstawia 2 sierp. 1911 r. Nr. 8027 a 
w. jen. gbrowi podobną sprawę, że ksiądz j. K. 17  maja
1905 r. spisał akt urodzenia Rozalji Łyczewskiej mimo, 
że takiż akt, dotyczący tej dziewczynki, już 20 st. 1890 r. 
spisał prob. prawosławnej par. w Konstantynowie. Sprawę 
tę umorzył w. jen. gbr ze względu na jej przedawnienie. , 

4. Po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty 2 i 7 lip. ,
1912 r. Nr. 8746, 9175, 9936 i 10613 4 wystąpił z podobną
kwestią ghr siedl .  z temi samemi okolicznościami , że 
ksiądz J. K. przyłączył w 1905 r. do Kościoła kat. nie
pełnolet nich prawosławnych. Wszakże w. jen. gbr we 
wszystkich wypadkach d la  tych samych racyj nakazał 
sprawę przeciąć. 

': 5. O spisanie aktu ślubnego Bazylego K�rnimoka
z Anną Lesiuk w 1907 r. prowadził śledztwo przeciw · 
księdzu J K. sędzia śledczy okręgowego sądu w Siedlcach, 

1 - 1  A. A. D ,  XV2, k. 1 33. i A. K. O. Podl., VI I 1 1 •  
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o czem nadesłał do Konsystorza w Lublinie wiadomość
10 lip. 1907 r. Nr. 1289,1 w aktach wszakże nic niema 
o wy�iku tych badań.

175. Ks. Emanuel Krzywicki, ur. 1853 r. 1. Gbr 
lubi. doniósł do w. jen. gbra, że wik. w Zamościu ksiądz 
E. K. w paźdz. 1883 i 1884 r. ochrzcił dwoje dzieci, uro
dzonych z ojców katolików i matek by.łych unitek. Za te 
, nielegalne" czynności w. jen. gbr 8 łut. 1886 r. Nr. 224 2 
nałożył na księdza E. K. 100 r. kary z ostrzeżeniem, że, 
jeżeli powtórzą się podobne fakta mieszania się do spraw 
„prawosławia", wtedy spotka go surowa odpowiedzialność. 

2. Za ochrzczenie również w Zamościu 2 lut. 1884 r.
syna Augustyna, katolika i Marianny Ostego, „prawosław
nej", na mocy decyzji w. jen. gbra z 29 łut. 1886 r. Nr. 2097 3 
ksiądz E. K� zapłacił 100 r. kary. 

3. Za �hrzest, także w Zamościu, dziecka „prawo
sławnej" Marji Wuncewicz, na mocy decyzji w. jen. gbra 
z dnia 15 sierp. 1887 r. Nr. 1 513 4 ksiądz E. K. zapłacił 
V5 r. grzywny. 

176. Ks. Dominik Kuć, ur. 1871 r. 19 wrz. 1898 r.
Nr. 138 w. jen. gbr skazał księdza D. K., wik. w Tucho
wiczu, pow. łukw., gub. siedl., na 100 r. kary za to, że 
"w katechizacj i oprócz dziatwy katolickiej brała również 
·udział dziatwa „prawosławna" (i za galowe nabożeństwo).5

177. Ks. Piotr Kucharski, ur. 1870 r. 1 .  Gbr siecll. 
'15 czrw. 1898 r. Nr. 445 6 doniósł do , w. jen. gbra, że
ksiądz P. K., wik. w Jabłonnie, pow. sokł., gub. siedl., 
wyspowiadał 6 „prawosławnych" kobiet. Rozpatrzywszy 
cały tok śledztwa, w. jen. gbr skonstatował jedynie ze 
strony księdza P. K. brak ostrożności podczas obrzędów 

1 A. A. D„ XV2, k. 1 33. { A. K. D. Podl. ,  Vll u. 
2_., A. A. O., XV:!, Nr. 1 05. 5 Op. c., Nr. 82. 
6 A. A. D., xv2, k. 87. 
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kościelnych, poprzestał przeto tylko na tern, że polecił 
zrobić mu wymówkę, a jednocześnie go ostrzec,że w przy
szłości będzie surowo karany, jeśli powtórzy się coś po
dobnego. 

2. 8 wrz. 1908 r .  Nr. 551 1 1 mster spr. w. postanowił
usunąć księdza P. K. z prob. w Łosicach, pow. konst., 
za rozszerzanie bez należytego na to pozwolenia odezw 
o zbieranie składek na budowę w tej parafj i nowego ko
ścioła, a przytem w tekście tych odezw były wyrażenia,
budzące w ludności niechętne usposobienie do rządu. 

3. Gbr siedl. 30 list. 19 10  r. Nr. 13296 2 przedstawił
w. jen.  gbrowi, że ksiądz P. K. , będąc wik. w Janowie,
pow. konst., gub. siedl. , w 1 905 r. przyłączył do Kościo
ła kat. dwoie n iepełnoletnich „prawosławnych:" Joana 
Kozaka i Annę Bojno. Ze względu jednak na przedaw
nienie faktu . w. jen. gbr przeciął dalszy tok sprawy. 

178. Ks. Hipolit Kulesza, 1 829 t 1902, były do
minikanin. 6 paźdz. 1880 r. ksiądz H. K., prob. par. Sur- ' 
chów, pow. krasnost., gub. siedl. , zaprosił na odpust do 
siebie księży, których koniecznie, jak mówił, potrzebo
wał, bo jest chory, tyinczasem sam miał wtedy kazanie, 
z za cmentarza wprowadzał do kościoła pielgrzymów i od
prawiał nieszpory. Zważywszy to wszystko, w. j en.  gbr 
8 lut. 1881' r. Nr. 140 ·3 udzielił mu nagany za pośredni- ·

ctwem ks. administratora diec.  lubl . ,  a zarazem go ostrzegł, 
że będzie surowo odpowiadał, jeżeli w podobny sposób 
łamać będzie przepisy rządowe. 

2. Za zbieranie dobrowolnych ofiar na budowę or
ganu w Krasnostawie ,  bez zezwolenia na to władz rzą- . 
dowych, w. ieri. gbr 8 gr. 1 883 r. Nr. 1 896 4 zwrócił się
do bpa w Lublinie, aby przeniósł księdza H. K. na gor-

I A. P. w Lubi., XP, k. 2 18. . 2 A. A. D . ,  XV2, k. 87. 
3 A. A. D„ xv2, Lit. K .  4 A.  K. D .  Lubl„ XXXIIH.
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szą parafję, poza miejscowo�ci, zamieszkałe przez unitów, 
złączonych z prawosław.iem. 

179. Ks. Michał Stanisław Kurczyński, ur. 1 809 r. 
Ciągnęła się dosyć długa korespondencja o to,  że ksiądz 
M. S. K., będąc w Dorohusku, pow. chełm., odniósł się

. bez należytego uszanowania do obrządków prawosławnej 
· cerkwi. D la braku wszakże dowodów w. jen.  gbr 11 wrz. 

19110 r. Nr. 3974 1 sprawę umorzył. 
1 80. Ks. Jan Kureczko, 1859 t 1925. Bardzo draż

niło rosyjskie władze rządowe, że ksiądz j. K. poruszał
w kazaniach temat o !<ościele. Na każdą wzmiankę w tej 
materj i rząd źle patrzał, a nawet ją karał. Doświadczył 
tego na sobie ksiądz j. K;, gdy w kościele podominikaó.
skim w Lublinie 25 wrz. · 1 888 r. wspomniał o U}adku 
wiary i o tern, ż'e ze�sząd dają się wyczuć zakusy prze
ciw Kościołowi. Wdała się w to zaraz żandarmerja, pro
wadziła ś ledztwo, badania; których rezultat nlk warsz. 
żandarmskiego okr. zakomunikował w. jen. gbrowi, a ten, 
doniesienie to kazał przechować w odpowiednich akfach.2 

181. Ks. Jan Kurkiewicz, 1819 t 1886. 1. Gdy się
wykryło na ś ledztwie, że ksiądz j. K., prob. w Wielączy,
pow. zamoj. ,  gub. lubl . ,  pozwolił żonie Mazurka „prawo
sławnej" zachowywać obrzędy Kościoła kat. , w. jen. -gbr
4 (16) l ip. 1 878 r. Nr. 1 100 3 nakazał zakomunikować mu 
ostrzeżen ie, że, jeżeli w przyszłości powtórzy się coś po
dobnego, wtedy nie minie go surowa kara. � 2. Wkrótce ,  bo 26 paźdz. 1878 r. Nr. 8094 gbr l ubl .

· za:wiadamia bpa lubi. , że nie może się zgodzić na ' to, ·aby

. ksiądz J. K. został kanonikiem kolegjaty zamoj."' � ... 
1 82. Ks. Adolf Kurkowski, 1 838 t 1897. 1. Pod 

datą 16 (28) paźdz. 1876 r. Nr. 1858 3 w. jen. gbr nade�łał do 
1 A. P. w Lubl., Xl'I, k. 199. i A. A. D., XV2. Nr. 124. 
3 Op. c., Nr. 109. 4 A. Aut., IX1�, N r. Dzienn. 1878 r.: 1 613. 
5 A. K. D. Podl., VIII 14• 
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bpa w Luhlinie urzędowe p,ismo, w którem przedstawia, 
że niektórzy mieszkańcy, należący już do „prawosławia" 
z Parczewa, pow. włod., gub. siedl., uczęszczają w dal- · 
szym ciągu do kościoła kat. i według dawnego zwyczaju 
korzystają tam z posług religijnych. Ten niepożądany 
stan rzeczy, czytamy w tej korespondencji ,  zawdzięczać · 

w pewnej mierze należy księdzu A. K., czasow. admin. 
par. Parczew, który nie korzysta ze środków, któreby 
mogły przerwać te praktyki . Wobec tego, mówią końcowe 
wiersze referatu, nie mogę zgodzić się na mianowanie 
księdza A. K. na prob. w Parczewie i nie uczynię tego 
dotąd, dokąd ksiądz ten nie pogodzi się z faktem P..ołą- . 
czenia greko unitów z prawosławiem. 

2. W latach kasowania unji kapłani katoliccy, w rr:iyśl
wydanych przepisów rządowych, musieli się wysługiwać 
najrozmai tszym urzędom, nie wyłączając naw et cerkiew
nych. Jeśli kto zaniedbał się w tym względzie, zaraz spa
dały nań różne przymusowe środki, kary itp ... To _ się 
zdarzyło z księdzem A. K., który na skutek nalegania 
w. jen. gbra pod datą 14 (26) łut . 1878 Nr. 189 1 musiał
ustąpić z prob. w Parczewie, pow. włod., za to, że nie 
nadesłał do urzędu cerkiewnego metryk urodzenia tych 
„prawosławnych", którzy, przeszli na unję, a wydaw'ał 
metryki b. unitom, stoją�ym przy Kościele .  

3. W. jen. gbr Kocebue odznaczył się szczególniej
szą gorliwością w tępi eniu unj i  na Podlasiu i używaniepl 
bezwzględnych w �ym celu środków. Dla tego w dzie
jach prześl adowania unji Kocebue zajmuje miejs.ce j edno 
z wyb itniejszych. Niekiedy wy1:ażenia jego i akcenty tak 
były pełne pewn0ści, a dziś tern śmieszniej one wyglądają, · 
że warto następny fakt, który przeżył ksiądz A. K. z ręki 
Kocebuego przytoczyć w dosłownem tłumaczeniu. Czy-

1 A. A O., XV.t, Nr. 1 1 0.
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nimy to z korespondencją jego, nadesłaną do zarządza
jącego diec. l ub l. księdza Koziejewskiego z datą 3 (15) 
maja 1880 r. Nr .  625.1 ;;Gbr siedl., tak pisze Kocebue, 
doniósł mi - 14 kw. 1880 r .  Nr. 3275, że prob. z Sosnowi
cy, pow. włod., gub. siedl., Eustachy Szot, b. bernardyn, 
16 (28) czrw. 1879 r. dał ślub Janowi Majewskiemu ze
wsi Makoszki, gm. Dębowa Kłoda, pow. włod., katoliko
wi z Wiktorią Czech, z tej samej wsi pochodzącą, której 
podobnie jak i jei . siostrze Marjannie, decyzją swą z 6 ( 1 8) 
st. Nr. 2105 poleciłem wrócić do swego rodzimego wy
znania b. greko unickiego, a obec.nie „praw.osławnego,"
do którego należała ich matka. Ślub, o ·którym jest mo
wa, dawał ksiądz Szot na podstawie metryki urodzenia 
Wiktorji Czech, wydanej przez prob„ z Parczewa, księdza 
Adolfa Kurkowskiego, który, nie bacząc na to, że otrzy
mał jeszcze 15 (27) łut. 1879 r. z Konsystorza kat. lubi.
zarządzenie, aby przesłał do właściwej parafji prawosław
nej metryki urodzenja Marianny i Wiktorji Czech, dotąd 
tego jeszcze nie uczynił. Mając to na uwadze, postano
wiłem ks. Adolfa Kurkowskiego usunąć z par. Parczew 
i .przenieść go do takiej wiejskiej parafji , gdzie niema uni
tów, przyłączonych do prawosławia, . a na exbernardyna 
Szota nałożyłem karę wysokości 50 r." 16 sierp. 1880 r. 
ks . . administrator Koziejewski przeniósł księdza A. K. do 
Ryk, pow. gar w., gub. siedl. 

183. Ks. Jan Marjan Józef Kuzawiński, 1827 t 
1883. Za jedno i to samo f'rzewinienie kapłani niekiedy, 
zwłaszcza w Lubelskiem i na Podlasiu ponosili karę z rąk 
rządowej władzy, bezpośredniej i wyższej . To spotkało 
księdza J. K., prob. w Międzyrzecu, pow. radzyń., gub.
siedl., którego gbr z Siedlec skazał na 10 r. kary za to, 
że 8 mar. 1875 r. wyspowiadał greko unitę Michała Dudę 

1 A. K. D. Podl., VJIIH. i A. Aut„ IX12, Nr. Dzienn. 1876 r . :  1709. 



1 26 DIECEZJE · LUBELSKA I PODLASKA. 

ze wsi Strzakły, gm. Misie, pow. radzyń. Za to samo w.
j en. gbr 7 (19) kw. 1875 r. Nr. 538 polecił go uprzedzić, 
że� jeśli w przyszłości  będzie spełniał religijne praktykii 
dla greko unitów lub prawosławnych, spadnie wtedy na 
niego surowa kara. 1 

184. Ks. Wiktoryn Kwarciński, 1 865 t 1 919. 
1 .  Kancelarja w. jert. gbra, zwróciła się 13  wrz.. 1902 r.
Nr. 3344 2 do bpa lubl., że na skutek przedstawienia gbra 
lubi. pod datą 1 1  sierp. 1 890 r. Nr. 6368 ksiądz W. K., 
prob. par. Gorecko, pow. biłg. , gub. lubi. , otrzymał od 
rządu odpowiednią przestrogę, aby sprawy r�ligijne za
łatwiał z więksżą rozwagą. Było to następstwem tego, że 
ksiądz W. K. we wsiach: Brzeziny i Gorecko Stare, pow.
biłg., gub. lubl., poświecił pokarmy wielkanocne rodzi
nom prawosławnym i żyjącym w małżeństwach mieszanych. 

2. Na skutek raportu gbra lubl. z daty 4 mar. 1 90 1  r.
Nr. 1 703, że ksiądz W. K. 2 maja 1 900 r. pochował na 
cmentarzu kat. dziecko Józefa Piesuka mimo ostrzeżenia 
ze strony miejscowych władz administracyjnych, że na 
drodze urzędowej wyznanie tegoż Piesuka nie zostało 
jeszcze określone, p. o. w. jen. gbra 25 mar. 1901 r. Nr.
201 8 skazał księdza W. K., prob. par. Gorecko, pow. 
biłg., gub. lubl. ,  na 25 r. kary. 

3. 26 maja 1901 r. Nr. 321 1 gbr lubl. powiadomił. . 
w. jen. gbra, że ksiądz W. K.; prob. par. Gorecko , uczył
w maju 1900 r. dzieci katolickie katechizmu, na który 
uczęszczała również młodzież taka, której wyznanie ro
dziców nie było jeszcze przez właściwe władze wyjaś
nione (w oryginale: wieroispowiednaja prinadleżnost'koich 
okonczatelno eszcze nie opredielena). W katechizacji tej 

1 A. A. O., xv2, Nr. 112. i . A. Aut„ 1x 1z, Nr. Dzienn. 1875 r.: 617 
2 A. K. D. Lubi., I I I6• 
3 A. A. D„ XV2, Nr. 130. i Ą. P. w Lubl., XXII•.
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dopomagał organista Antoni Nowakowski. Zbadawszy 
oałą sprawę, w. jen. gbr 17 lip. 1901 r. Nr. 208 1 skazał
księdza W. K. na 25 r. kary, a Antoniemu Nowakowskie
mu dał naganę i ostrzeżenie ,  że będzie surowo ukarany, 
jeżeli w przyszłości dopuści się podobnego wykroczenia. 

4. Gbr lubl. 1 1  sierp. 1902 r. Nr. 6368 doniósł w. jen.
gbrowi, że ksiądz W. K., prob. z Garecka, święcił po
karmy wielkanocne rodzinom o mieszanem wyznaniu, na · 
co w. jen. gbr 12 wrz. 1902 r. Nr. 3343 2 polecił gbrowi
lubi., aby objaśnił księdza W. K., że te rzeczy należy za- · 
łatwiać z większą rozwagą i ostrożnością. 

5. W księdze konduit kancelari i w. jen. gbra jest
notatka,3 że ksiądz W. K. w 1909 r. odprawiał nabożeń · 
stwo w tej intencji , aby gub. chełm. nadal pozostała jako 
składowa część Kr. Pol. 

6. 16 st. 1912 r. Nr. 4670 gbr lubi. zakomunikował
w. jen. gbrowi, że ksiądz W. K.,' będąc prob. w Gorec
ku w 1905 r. przyłączył do katolicyzmu niepełnoletnie 
osoby „prawosławne". Ze względu na przedawnienie faktu 
w. jen. gbr przeciął tę sprawę.'

7. Sąd Okręgowy w Lublinie, rozpatrzywszy sprawę
o przyłączeniu przez księdza W. K. niepełnoletni ej „pra
wosławnej" Katarzyny Łukawiec ,  do katol icyzmu, a na
stępnie danie jej ślubu 14 łut. 1911 r.5 z katolikiem Ada-

. mem Bzdiuchem, nie pociągnął winnego do odpowie
dzialności . 

8. To samo jak w p. 6 stało się 6 w 1912 r. ze  spra
wą Stefana Kuleszy, „prawosławnego. " 

185 . .  Ks. Antoni Kwiatkowski, 1861 t 1900. Na 
skutek raportu, który gbr lubi. nadesłał do w. jen. gbra 
11 ł ut. 1899 r. Nr. 17040, a w którym oskarża księdza 
A, K., dziekana i prob. w Hrubieszowie, że nielegalnie

1_6 A.  A .  D . ,  XV2, Nr. 1.30. i A.  P .  w Lubl., XXII".
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działa w kierunku kościelnym, co szkodliwie odbija się 
na prawosławiu, tenże w. jen. gbr zwraca się do bpa 
lubi. , aby bezzwłocznie zabrał go z Hrubieszowa i polecił 
mu tymczasowo zamieszkać w Lublinie, a następnie w zwy
kłym prawnym porządku wystąpił do rządu z propo
zycją jakiego probostwa dla księdza A. K., poza strefą 
„rosyjską". 1  . 

186. Ks. Ignacy Kwiatkowski, 1862 t 1928. Żywe 
kapłańskie słowo na ambonie, podtrzymanie prześlado.; 
wanych w wierze za pośrednictwem ulotek, broszur, ksią
żek w szystko to ściągało mścicielską rękę na kapłanów 
katolickich, jak to miało miejsce z księdzem I .  K., prob. 
w Tyszowcach, pow. tomsz. , gub. lubi. 

1 . Gbr lubi. 19 paźdz. 1891 r .  Nr. 6246 złożył raport
w. jen. gbrowi, źe z chwilą przybycia księdza I. K. do
Tyszowiec, zaczęły się pojawiać wśród ludności broszu
ry, wydawane w Austr)i. Szczególniej zdarzało się to za
uważyć w domach o wyznaniu mieszanem. Tak zwani 
„uporni"_ stawali się więcej złośliwymi w stosunku do 
prawosławia i jego przedstawicieli , a liczba ślubów, udzie
lanych w Krakowie zwiększała się coraz bardziej. Stałym 
niemal tematem kazań księdza I. K. jest „rzekome prze- . 
śladowanie Kościoła" kat. i często słyszą wierni z ambo
ny, że lepiej krew przelać, niż pozwolić za poniżenie 
wiary i Kościoła. Raz nawet ksiądz I. K. powiedział, że 
prześladowcami wiary są Żydzi, jednocześnie wskazując 
palcem na stojących blisko ambony strażników. To budzi 
w słuchaczach nastrój wrogi przeciw rządowi. W jednem 
z kazań ten sam ksiądz wyraźnie nazwał straźników bun
townikami, nie mając do tego ani podstawy ani prawa. 
Wobec tego w. jen. gbr 2 list. 1891 r. Nr. 1922 2 posta
nowił wystąpić do władzy diec. w Lublinie, aby ta ode-

I A. A. O., XV2, Nr. 140. 2 Op. c., Nr. 125. 
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· brała księdzu I. K. samodzielne probostwo wy.słała go 
· na wik. poza strefę unicką. 

· 

2. 1 5  maja 1892 r. gbr lubi. powiadomił za Nr. 2760
w. jen. gbra, że ksiądz I. K. w czasie �wego pobytu
w Tyszowcach wbrew wyraźnemu zarządzeniu, wydanemu 
w okólniku z 14 paźdz. 1890 r. Nr. 10733, wydawał by
łym unitom metryki chrztu, którzy je brali w celu wspól
nego wystąpienia do cesarza o pozostawienie ich przy 

. katolicyźmie.1 
187. Ks. Adam Laskowski, 1832 t 1881 . 1 (13) gr� 

1873 r. Nr. 7262 2 gbr lubl . pisze do bpa lubi. ,  że uważa 
za konieczne jak najprędsze usunięcie księdza A. L. z pro
bostwa i dziekanji w Hrubieszowie i przeniesienie · go 
poza strefę unicką w diec. lubi. 

188. Ks. Andrzej Lęszczyński, 3 1.844 t 1928. 1 .
Śledztwo policyjne wykazało, że ksiądz A .  L . ,  prob. par. 
Ostrów, pow. włod., gub. siedl. : a) odprawił nabożeń
stwo żałobne za duszę Pawła Jarofua i Jana Kunaszyka, 
obydwóch „prawosławnych", b) na' żądanie Marji Fil ipcza
kowej odprawił także nabożeństwo za spokój duszy jej 
męża, który był „prawosławnym",  c) spowiadał i udzielił 
Komunji św. „prawosławnej" Karolinie Śliwińskiej, d) dał 
ślub Paulinie Kalisz, „prawosławnej" z katolikiem Janem 
Kozickim, e) pochował Karola Goraszczuka, zapasowego 
żołnierza dla tego jedynie, że w świadectwie wojskowem 
jest zapisany jako rzymsko katolik, ale w metryce uro
dzenia figuruje jako prawosławny, o czem ksiądz A. L. 
nie mógł nie wiedzieć. Za powyższe fakty w. jen. gbr 
8 kw. 1885 r. Nr. 421 skazał księdza A. L. na 50 r. kary. 

2. Chociaż wójt gminy Ostrów uprzedził parafjalną
katolicką kancelarję, że Stanisław Drozd jest prawosław-

1 Op. c., Nr. 125. 2 A. K. D. Lubl., XXXIII6.
3 A. A. D., xv2, Lit. L. 

Bojownicy t. l i .  9 
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nym, miino to- ksiądz A. L. prob. w Ostrowiu, dał mu 
ślub z katoliczką Józefą Bordziak, za co w. jen. gbr 5 list. 
1885 r. Nr. 1 643 nałożył na księdza A. L. 100 r. grzywny. 

3. Podług . raportu gbra siedl. ksiądz A. L. pochował
19  mar. 1886 r. na katolickim cmentarzu w Ostrowiu, pow. 
włod., gub. siedl. włościankę Marjannę Juźwiak, „prawo
sławną", wobec tego w. jen. gbr 30 sierp. 1886 r. Nr. 16 1 1  
polecił ściągnąć z niego 50  r .  kary. 

189. Ks. Feliks Leszczyński, 1 845 t 1 909. 1. Gbr 
lubl. powiadomił w. jen. gbr·a, że ksiądz F. L. , prob. par. 
Puchaczów, pow. chełm., gub. lubl . ,  j est oskarżony o na
stępujące nielegalne czyny: a) ściągnął około 40 „pra
wosławnych" panien na procesję Bożego Ciała w par. 
Pawłów, pow. chełm., na którą kazał im się ubrać, jak 
przystoi katoliczkom: w białe suknie z błękitnemi szar
fami, panny te szły blisko celebransa, b) wbrew rządo
wym przepisom samowolnie zbierał ofiary w kościele, 
c) gromadził parafjan na zebranie,  na którem zastanawiał
się wraz z nimi nad kwestją wyznania t. zw. upornych, 
d) będąc z kapłańską pomocą w Puchaczowie, pow. chełm. ,
ochrzcił dziecko, J'eofila „prawosławnego" i Marjanny, 
katoliczki małżonków Szymańskich. Na skutek tego w. 
j en. gbr 9 st. 1888 r. Nr. 61 1 zażądał od zwierzchności 
diec. w Lublinie usunięcia księdza F. L. z prob. Pucha- .
czowskiego i przeniesienia go na 'administratora do takiej
miejscowości, w której niema unitów. Narazie ,ksiądz F. L.
poszedł na wik. do Lubartowa, a wkrótce na prob. do 
Pawłowa, . pow. chełm. 

2. Gbr lubl. 18 paźdz. 1888 r. Nr. 7295 doniósł do
w. jen. gbra, że ksiądz F. L., będąc w Puchaczowie, do
pełnił różnych religijnych obrzędów osobom „prawosław
nym". Wobec tego na żądanie władz admin. rządca diec. 
w Lublinie zmuszony był udzielić mu surowej nagany.2 

1 i 2 Op. c.,  Nr. 3.
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3. 20 paźdz. 1896 r. Nr. 8144 gbr lubi. zakomuni
kował w. jen. gbrowi, że ksiądz F. L. , prob. par. Krasie
nin, pow. lubrt. , gub. lubi. , nielegalnie zbierał ofiary na 
potrzeby par. Sprawa ta z polecenia władz admin. po
szła na drogę sądową.1 

4. Gbr lubi. 7 list. 1904 r. Nr. 9244 2 doniósł do w.
· jen. gbra, że, podług twierdzenia pisarza gminy Rud.

nik, ksiądz F. L. 'utrzymuje stosunki z byłymi greko uni
tami, z którymi był kiedyś w bliskiej łączności jako prob.
w Pawłowie, pow. chełm., skąd wiswoim czasie na skutek
interwencj i  rz4du został usunięty. Dzisiejszy sposób po
stępowania księdza F. L. niekorzystnie wpływa na sprawę
prawosławia. Ta okoliczność nakazała władzom po1icyjnym
mieć go na uwadze i pamięci.

190. Ks. Tadeusz Leszczyński, 1849 t 1913. Gbr 
siedJ . 8 lip. 1886 r. Nr. 307 powiadomił w. jen. gbra, że, 
gdy władze policyjne zamykały w Siedlcach tak zw. „Ta
nią Kuchnię", okazało się, że tamtejszy wik. ksiądz T. L. 
prowadził w niej ukrytą robotę w celach przyciągania 
byłych unitów do Kościoła kat. Wobec tego w. jen. gbr 
17 paźdz. 1886 r. Nr. 1825 zażądał, aby władza diec. prze
niosła go na inną par. ,  poza strefę, zamieszkałą przez uni
tów. W grudniu tego roku ksiądz T. L. przeszedł na wik. 
do Żelechowa, pow. garw., gub. siedl. Gdy zaś w 1901 r. 
bp lubi. przenosił go do Wojcieszkowa, pow. łuk., w. jen. 
gbr stawiał w tym względzie początkowo ze swej strony 
trudności.3 

. · t91. Ks. Kazimierz Lewitoux, ur. 1874 r. 1 .  Ksiądz
K. L. . 10 czrw. 1898 r. otrzymał od w. jen. gbra surową
naganę za to, że, nie mając jeszcze zgody ze strony rzą
du na jakiekolwiek stanowisko parafjalne, poprzestał na 
pozwoleniu ks. Wiktora Dąbrowskiego, prob. w Siedl
cach i odprawił tam śpiewaną Mszę św. 

I i 2 Op. c. Nr. 3. 3 Op. c. Nr. 4. 
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2. Kiedy ksiądz K. L., prob. z Łaszczowa, pow.
tomsz,, gub. lubl. , poświęcał kościół we wsi Chodywań
ce, tegoż pow., a kościół ten był zamknięty · przez rząd 
przed 17 laty, wygłosił do zebranego ludu gorące kaza
nie, w którem zaznaczył, że świątynię tę przed 17 laty 
skuli w kajdany wrogowie kat0licyzmu, a przytem pro
p_onował miejscowym urzędnikom, aby porzucili wiarę 
prawosławną i przeszli do katolicyzmu. Po rozpatrzeniu 
tych faktów, przedstawionych przez w. jen. gbra, D epar
tament Spr. Duch. Obc. W. przy Ministerstwie Spr. W. 
1 6  czrw. 1907 r. Nr. 3178 zwrócił się do bpa lubi., aby 
wyjaśnił księdzu K. L., że tego rodzaju kazania są bez
względnie nie na miejscu. Łagodność tę rząd wynagro
dził sobie później , dwukrotnie odmawiając swej zgody 
na naznaczenie księdza K. L. na stanowisko prefekta 
w szkołach: raz w 1907 r.., drugi raz w 1 910 r . 1  

192. Ks. Władysław Lipiński, ur. 1835 r. W odez
wie swej z 27 paźdz. (8 list.) 1875 r. Nr. 1676 � pisze w. 
jen. gbr do bpa lubl. , że prob. z Wisznic, pow. włod., 
gub. siedl., ksiądz W. L. korzysta ze swego . wpływu na
okoliczną ludność i wszelkiemi sposobami stara się przy
ciągać do kościoła „prawosławnych parafjan" ,  że ksiądz 
ten pochował 23 sierp. 1875 r. podług obrządku katolic
kiego zmarłą we wsi Lyniew, pow. włod., Apolonię Szulc, 
„prawosławną". Wobec takich nadużyć, pisze w. jen. gbr 
Kocebu,  i wobec jawnego lekceważenia zarządzeń państ
wowych, omawiających bezwzględny zakaz, wydany do 
duchowieństwa rz.-k. nie wtrącania się w sprawy prawo
sławia i obrządku unickiego, postanowiłem: przenieść księ
dza W. L. z Wisznic w okolice  bez unitów i prawosław
nych, a nadto skazać go na zapłacenie 15 r. kary. 

1 Op. c., Nr. 23. 
2 A. Aut. IX12, Nr. Dzienn. 1875, 1553 i 1877 r.: 966, A. K. O. 

Podl., IX14• i A. A.  O., XV2 Nr. 6. 
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193. Ks. Jan Lipka, 1800 t 1888. 1. Na mocy wy·· 
roku Karnego Sądu w Lublinie ksiądz j. L. prob. ze Stocz
ka Węgrowskiego, gub. siedl„ otrzymał 1 surową naganę 
i zapłacił koszta sądowe. Sprawa toczyła się o to, że 
ksiądz j. L .  spełniał obrzędy rel igijne „prawosławnej" 
rodzinie Kurulewiczów. Przytem sąd podkreślił, że księ
dzu J. L. naznaczył tak małą karę tylko z tego względu, 
że ksiądz nie wiedział o wyznaniu tego domu. 

2. W. jen. gbr, za pośrednictwem bpa l ubl. udzielił2
księdzu J L . ,  prob. ze Stoczka W., naganę za to, że z am
bony występował przeciw „prawosławnym". 

3. · Gbr siedl .  30 czrw. 1 875 r. Nr.  3074 3 zawiadamia 
bpa lubi., że ksiądz J .  L., prob. w Stoczku W., pow. węgr., 
gub. si edl. , ochrzcił dziecko unickie. Żąda przeto, aby akt 
odesłać do 1 1 rzędu - cerkwi prawosławnej i grozi, że za 
drugim razem wyśle księdza J. L. do Rosji. . 

4. 16  paźdz. 1887 r. Nr. 6986 • gbr siedl. , powiado
mił w. jen. gbra, że w czas ie odpustu w osadzie Miedz-. na, pow. węgr., ksiądz J. L ,  prob. par. Stoczek W., pow. 
węgr., słuchając katolików spowiedzi św., wyspowiadał 
wśród nich i „prawosławnego" Sulawiaka. W. jen. gbr, 
mając na uwadze tę okoli czność, że ksiądz J. L. wobec 
swego wieku podeszłego mógł nie spostrzec, że zbliżył się 
do konfesjonału penitent „prawosławny",  sprawę umorzył. 

194. Ks. Antoni Lisowski, ur. 1842 r. 1. Za to, że 
· ksiądz A. L., będąc prob. w Uhrusku, pow. w�od., gub. 

siedl., ochrzcił w kościele kat. dziecię Jana Witnasiewicza, 
: katolika i jego żony Wiktorii z Baranowskich, ,,przyzna
nej jako prawosławn�j" , na ten pierW:szy .raz otrzymał
naganę z ostrze:le'niem, żeby na przyszłość był ostro
żniejszy w wykonywaniu religijnych czynności.5 

I i 2 A. A .  D., XV2, Nr. 7. 
11 A. Aut. 1x12, Nr. Dzienn. 1875 r. : 1053. 
4 A. A. D., XV1 12, Nr. 7. ,) A. A. D., XV2, Nr. 8.
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2. Według -raportu gbra siedl. ksiądz A. L., prob.
par. Uhrusk, szkodliwie wpływa na sytuację prawosławia, . 
za to p. o. w. jen. gbia 12  maja 1883 r. Nr. 547 L skazał · 
go ną 25 r. kary. 

3. Wkrótce po powyższym fakcie za mieszanie się do ·
spraw prawosławia zapłacił ksiądz A. L. grzywnę 50 r.�

4. 28 marca 1884 r. w. jen. gbr zażądał od bpa lubi.,
aby przeniósł- księdza A. L. na inną par., poza strefę 
unicką. Wtedy ks. bp naznaczył go na  fil ję do Kluczko
wic, pow. pułw. , gub. lubl.3 

195. Ks. Karol Lissowski, 1839 t 190L 1. Gbr 
lubL 21 sierp. 1 887 r. Nr. 6047 doniósł do w. jen.  gbra, . 
że ksiądz K. L. ,  prob. par. Mokrelipie, pow. zamoj. ,  gub. 
lubi., zwrócił się z ambony do swych parafjan o ofiarę 
na dzwori i następnie przy współudziale włościan i na Ko
bylasa . zebrał 292 r. Za ten „n ielegalny" czyn w. jen .  gbr · 
1 wrz., 1887 r. Nr. 1608 ' skazał go na 25 r. kary. . 

2. 31  paźdz. 1887 r. Nr. 7904 gbr lubi. powiadomił
· W. jen. gbra, że ksiądz K. L., prob. z Mokregolipia, spi- ·
· sał akt urodzenia dziecka małżonków Szczepanek „pra
wosławnych". Za ten fakt w. jen. gbr 17  l ist. 1887 r. Nr. 2038
skazał księdza · K. L. na karę 100 r. z ostrzeżen iem, ze
w przyszłości za coś podobnego będzie ukarany dużo
surowiej.

3. Gbr lubi. 14 czrw. 1 89 1  r . Nr. 3747 5 powiadomił
w. jen.  gbra, że ksiądz K. L .. samowolnie zamien ił w par. · 
kościele w Mokremlipiu, „ pow. zamoj . ,  ceglaną  posadzkę 
na podłogę, choć sami robotnicy uprzedzali go, że i:ia tę ' 
robotę potrzebne jest p ozwolenie .odpowiednich władz 
rządowych. Na to odpowiedział ksiądz K. L. „nie będę : 
o to prosił". Z tego . tytułu i jeszcze z tego . względu, że
prob. ten budzi wśród swoich par. n iechęć do władz rzą- · 

1-11 A. A. D. , XVll, Nr. 8. 4 i 5 Op. c., Nr. 9.



DIĘCE�J� LUB�L.SKA I PODLASKA=. =====13=5 

dowych w. jen. gbr 2 l ip. 1 891 r. Nr. 1256 1 postanowił 
zwrocie się do bpa diec. o usunięcie go z par. Mokre
Iipie i przenieść na wikarjat poza strefę unicką. 

Gdy zaś 1 mar. 1 894 r. Nr. 544 bp lubl. wystąpił 
do rządu o zagraniczny paszport dla księdza K. L., otrzy
mał odpowiedź: wobec nieprzychylnych o nim wiado
mości, nie mogę udzielić. 2 

196. Ks. Onufry Lorych, ur. 1838 r. W odezwie 
swej do administratora diec. lubl. z dnia 23 wrz. 1889 r. 
Nr. 1716 3 w. jen. gbr pisze, że prob. z Łańcuchowa, pow. 
chełm. , gub. lubl., ksiądz O. L. mieszał się do spraw pra
wosławia, gdyż udzielał sakramentów św. dzieciom Józefa 
i Łukasza Kobrowiczów, mieszkańców wsi Wólka Łańcu
chow�ka, gm. Brzeziny, pow. chełm. i za to u legł karze 
pieniężnej wysokości 50 r.

197. Ks.· Ludwik Łabęcki, 1858t 1 905. 1 .  W 1897 r.
w. jen. gbr dekretem, wydanym 20 wrz. 1 897 r. pod Nr.
1 14,4 skazał księdza L. Ł. na 50 r. grzywny za mieszanie 
się do spraw prawosławia, poświęcił mianowicie pokar
my wielkanocne we wsi Surhow, pow. krasnost., Julji 
Sawczuk i . Emilji · Telejko, spowiadał Paulinę Andrejewą, 
dał ś lub Wincentemu Borysowi, katolikowi z Teklą Ko
pańską, „prawosławną" i ochrzcił ich dziecko� 

2. Na skutek przedstawienia gbr lubl .  · pod dniem
24 lut. 1 901 r. Nr. 1475, ponieważ śledztwo policyjne wy
kazało; że ksiądz L. Ł. udzielał obrzędów religijnych · b. 
grekó unitom w kościele kato l ickim w Skierbieszowie, 
pdw. zamoj., gub. lub! . ,  21 mar. 190 1  r . ' Nt: 200 w .  jen. 
gbr skaza'ł gó na 75 r. kary. 

198. Ks. Gustaw Łaski, ur. 1872 r .  Gbr siedl. 
d�uki-otnie przedsta�łał w

·
. · jen. gbrowi, raz 23. sierpnia

1 i 2 Op. c., Nr. 9. 3 A. K. D. Podl., Xl<ł; 
4 A. A. D., xv2, Nr. 17. i A K. D. Lubl., I ll6.
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1910 r. Nr. 1 1491 ,  drugi raz 9 łut. 191 1  r., że ksiądz G. Ł.,
prob. par. Niemojki, pow. konst., gub. siedl. , w 1905 r. 
przyłączył do Koś�ioła kat. „prawosławnyr.h" .  Ze względu 
jednak na przedawnienie faktów obydwie sprawy zostały 
umorzone.1 

199„ Ks. Apolinary Łopuski, 1 825 t 1897. 1 .
Chełmsko warsz. prawosławny Konsystorz 21 list. ( 1 1  gr.) 
1 866 r. Nr .  1776 2 zawiadomił w. j en. gbra, że ksiądz A. Ł., 
prob. par. Kraśnik, pow. jan . ,  gub. lubl . ,  mieszał się do 
spraw greko unickich. 

2. W 1868 r. ks iądz A. Ł., prob. w Kraśniku, spisał
akt urodzenia dwóch ·dziewczynek, zrodzonych z mie
szanego małżeństwa, które przedtem ochrzcił ks. Feliks 
Słomczyński. 

Karę, któraby należała się obydwom tym księżom, 
skasował cesarski manifest z 15 maja 1883 r. ,  tylko w. 
j en. gbr prosił bpa lubl. , aby ich uprzedził, ri że, _ jeżeli 
będą się mieszali . do spraw prawosławia, nie minie ich 
\·\'tedy surowa kara. 

200. Ką. Udzisław Łuczycki, 1858 t 1922. 1. Od
chwi l i ,  gdy ksiądz Z. Ł. przybył na wik. do Zamościa, 
n ie l i c zył s ię on z niczem i z n ikim i z całą swobodą obsłu
giwał pod względem religijnym b. unitów, zbierał „pra
wosławnych" chłopców do kościoła, uczył ich katech izmu, 
urządzał z nimi jakby procesj ę około kościoła, podczas 
której dzi eci „prawosławne" śpiewały wraz z katolickiemi 
różne poJskie re l igi jne pieśni. Nadto, wezwawszy do sie
bie Annę Tymurę, prawosławną, wybił ją batem i kijem 
za to, że opowiadała miejscowemu prawosławnemu du
chownemu o wszystkiem, co się działo w świątyni kat. 
Za powyższe fak ta w. j en. gbr 23 maja 1885 r. Nr. 786 • 

I A. A. D., XV2, Nr. 21.  2 i 3 Op. c . ,  Nr. 12. 
•1 Op. c.,  N r. 1 6. i A. A . D., LXXXVI2, k. 52.
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skazał go na 2 lata klasztoru u o.o. reformatów w Wy
sokrem Kole, pow. kozn., gub. rad. 

O żamianie tego wyroku z 2 lat na 4. (Patrz dział 
cierpień kapłanow dla celów patrjotycznych tejże diec .  
�pod nazwiskiem: ksiądz Z. Ł.) 

2. W 1907 r. bp lubi. chciał naznaczyć księdza Z. Ł.
. ha prob. do Józefowa, pow. biłg., gub. lubi. , ale w. jen.
gbr na to się nie zgodził, 1 przeto ksiądz Z. Ł. został wik . 
. przy kościele poreformackim w pow. mieście Lubartowie ,  
· a później wik. w par. Józefów, pow. biłg.

201. Ks. Edward Ły�,z:ewski,1868 t 1921 . 1 .  Gdy 
bp lubi. przedstawił księdza E. Ł. na probostwo do Ho
rodła, pow. hrub., gub. lubl., gbr lubl. przesłał do kan
celarj i w. j en. gbra tej treści opinję: „ksiądz E. Łyczew
ski jest przesiąknięty nietolerancją w stosunku do „pra
wosławia" i narodowości rosyjskiej. W czasie ogólnego 
spisu ludności, namawiał, kogo mógł, aby „prawosław ni" 
zapisywali się jako katolicy, to, jak ich przekonywał, rząd 
hie będzie nikogo ciągnął do „prawosławia" .2 

2. W 1909 r.  w czasie Wielkanocy ksiądz E. Ł. od
prawiał w Hadynowie, pow. konst., nabożeństwo uroczy

. ste o pozostanie gub. chełm. w granicach Król. Pol.3 
202. Ks. Feliks Majewski, 1851 t 1918. Gbr siedl. 

13  kw. 1894 r. Nr. 149 doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz F.
· M., dziek. i prob. par. Krasnostaw, gub. l ubl. , był niejedno
krotnie w Parczewie, pow. włod., gub. siedl. , bez uprzed
niego powiadomienia o tern władz miejscowych, a później 
się tłumaczył, że przyjeżdzał tam z polecenia swego bpa 

1 w celu przeprowadzenia ś!edztwa w SP'J'.awie miejscowe
go ks. wikarego. Nadmienia przytem tenże gbr, że ksiądz 
F. M., prowadząc śledztwo, żądał od świadków podwój-

1 Op. c.,  XV2 Nr. 16. i A .  A. D., LXXXVI2, k .  52.

2 i ił A. A.  D., XV2, Nr. 18. 
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nej przysięgi -jednej, że powiedzą prawdę, drugiej, że za
chowają w tajemnicy to, co zeznali . 1 (Zwykła procedura 
prawa kościelnego, stosowana w sprawach ważniejszych. 
Dopis. autora.) 

203. Ks. Wojciech Machnikowski, 1 835 t 1911 
1 .  W. jen: gbr 31 lip. 1877 r. Nr. 1058 2 donosi bpowi lubl., 
że do księdza W. M., prob. par. Grudek, pow. tomsz:, 
gub. lubl., zjechali się księża i sp.owiadali w kościele, za
co powinni byli być ukarani, jednak na ten raz przebacza 
im władza rządowa. 

2. W. jen. gbr 25 list. 1886 r. Nr. 2077 3 skazał księ
dza W. M. na 250 r,. kary i zażądał . od bpa lubl. usu
nięcia , go ze stanowiska administratora par. Grudek, pow. 
tomsz„ gub. lubl., na w.ik. za „religijny fanatyzm"' a który
między innemi ujawnił ksiądz W. M., w konkretnym faki
cie„ochrzq:enia dziecka z mieszanego małżeństwa. De
cyzję . powyżs;zą jen. gbr Hurko uzasadnił racjami, a jedno- · 
cześnie połączył z innemi w tej materji wypadkami. Ko- : 
respondencja ta ·Świadczy z jaką gorliwością i drobiazgo- 1 
waścią policja rosyjska śledziła działalność . kapłanów I 
w dziedzini e unji ,  jak sięgała �.zęstokroć po fakty dawno 
już przebrzmiałe. Z tych racyj odezwę w. jen. gbra do 
administratora diec. lubl., z dnia. 25 l ist. 1886 r. Nr. 2077 
pr�ytaczamy 

, 
w tłumaczeniu nie�al w całkowi tern jej 

brzmieniu: . . , . . . 
· · „Mieszkf:lniec . wsi Wola Gródecka, gm� Rachanie,

pow. tomsz .. , gub. lubl., Stefan · Barabaśz „prawosławny\ .
wziął ślub w ·1865 �. z katoliczką Anną' Nowakowską, 
który pobł�g�sławił adm.ini'strator · rz. -kat. par. Oszczow, · 
pow. to�sz., · ks. Antoni Bzowski, a następnie ochrzcił' ' ' . � ' . . • : 

1 A. A. O., xv2, Nr.: 4. 
2 A. Aut . . IX 12. Nr. Dzienn. 1877 r.: 1001. 
i:! A. A. D„  XV2, Nr. 4.
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dzieci ,  zrodzone z tego małżeństwa: Antoniego w 1867 r. 
i Wiktorię w 1868 r. W par. zaś Rachanie,  pow. tomsz., 
ochrzcił ks. Jakób Szaniawski: Marcina w 1873 r. i Wa
cława w 1875, ·a w 1882 r. Eleonorę ochrzcił w Grudku 
ks. Wojciech Machnikowski.

„Ponieważ wszystkie czynności podpadają pod łaskę 
cesarskiego manifestu z 15 maja 1883 r., proszę j. W. Pana 
uprzedzić dwóch pierwszych kapłanów, że, o i leby się 
mieszali w przyszłości w sprawy prawosławia, będą za 
to pociągnięci do surowej odpowiedzialności. 

„Co się zaś dotyczy księdza W. M., to doszły do 
rpnie o nim następujące wiadomości. 

„Oprócz tego, że w 1882 r. ochrzcił Eleonorę Bara
baszównę, j eszcze w 1885 r. ochrzcił Franciszkę, następne 
dziecko tychże rodziców. Nadto, będąc 30 wrz. 1 886 r. 
w domu włościanina wsi Nedeżów, par. Grudek, Marcina 
Rachańskiego, kat., w obecności zięcia tegoż Andrzeja 
Scirka, prawosławnego i innych gości ,  powiedział do go
spodarza: „chciał mieć rusina za zięcia, to go i ma". Na 
uwagę Scirka, że wszyscy mamy j ednego Boga, ksiądz 
W. M., odrzekł: „katolicka wiara lepsza od prawosławnej,
dlatego, że katolicy modlą się do Jezusa Chrystusa i Matki 
Najśw., a prawosławni modlą się w cerkwi do cesarza. 
Prawosławni oderwaliście się od Papieża, .a tymczasem 
apostoł Piotr św. oddał klucze Papieżowi, a nie wa_szemu 
cesarzowi, dzieci katolików to materjał na dobrych ludzi, 
a prawosławny�h -:-- barany, . bo prawosławni ducho�ni 
niczego je  nie uczą." Później przy obiedzie ksiądz W. M . 
opowiadał, że księża Chyczewski i Garlicki z rozporzą
dzenia w . . jen . . gbr� popłacili wielkie kary i dodał „ja 
równi ez się . spOdziewam� ale mimo · wszystko doczekamy
się czasów� · że nasza prawda będzie g�rą." .

„Za takie szkodliwe i nielegalne czyny postańowi
łem, pisze w. jen. gbr, z księdza W . .  M. ściągnąć 250 r. 



kary i usunąć go z prob. na  wik." Z Grudka ksiądz W. M, 
poszedł na filję do Prawna, pow. pułw., gub. lubl . 

204. Ks. Adolf Majewski, 1841 t 1919. 1 . W. jen. 
gbr 17 paźdz. 1880 r. Nr. 1768 1 postanowił wystąpić o usu
nięcie księdza A M. z probostwa w Krasnobrodzi e, pow.
zamoj . ,  gub. lubi_. ,  i prze_µ� esienie go do miejscowości, 
w której n'iema ludności mieszanej :  katolick iej z prawo-

. sławną, ksi ądz bowiem A. M. jest wrogiego usposobie- . 
nia w stosunku do prawosławia i ujemnie wpływa na 
unitów, przyłą·ezonych do cerkwi ' prawosławnej. 

2. Gbr lubl. 28 l ip. 1 9 1 1  r . Nr. 2357 przedstawił w.
jen.  gbrowi, że ksiądz A. M., prob. par. Czemierniki , pow. 
lubrt. ,  gub. lubl . ,  przyłączył do Kościoła kat. niepełno- . 
letnią „p rawosławną," ale skargę tę w. jen .  gbr pozosta
wił bez skutku.� 

3. W Sądzie Okręgowym w Lubl in ie odbyła się 3 l ist.
19 1 1 r. rozprawa przec iw księdzu A. M.  o tó, że pozwo
l ił ks. wik. Kazimierzowi Sitkowskiemu ochrzcić dziecko, 
urodzone z oj ca jańa, „prawosławnego" i matki Katarzy
ny, katol iczki małżonków Stajniaków. Sąd skazał księdza 
A. M. na  100 r. kary albo 1 miesiąc aresztu i na zawie
szenie go w czynnośc iach probbszcza par. Czemierniki 
na 3 m i esiące .  Warsza1Nska Izba Sądowa 1 6  pażdz. 1912 r. 
i Senat Rządzący 13 gr. 1912 r. zatwierdziły wyrok Sądu 
Okręgowego w · Lubl in ie.3 

4. W 1914 r .  10  s t. Nr. 304 Departament Spr. Duch.
Obc. W. odmówił swej zgody na nomin�.cję księdza A 
M. na prałata kolegjaty w Zamościu.• 

· ·

205. Ks. Jan . M'lsterski, u(. ' 1'867 r .  1 .  W 1909 r. 
w czasie świąt wielkanocnych ksiądz J. M. odprawiał na
bożeństwo uroczyste o pozostanie gub. chełm. w grani
cach Królestwa Pol.0 

1-4 A. Ą; D.,  XV2, N r. 3. ;, A A. D ,  XV:!, N r. 30.
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2. W 1910 r. księdza J. M. niepokoiły władze poli 
cyjne, prowadząc przeciw niemu śledztwo o to, że nie 
dopuścił na matkę chrzestną Aleksandry Miłaszewskiej , 
prawosławnej; w tymże 1910 r. o przyłączenie do kato
licyzmu małżonków Romana i Anny Chrulej z dziećmi, 
mieszkańców wsi Sosnówka, gm. Romanów, pow. włod. , 
gub. siedl. 1  

Również w tym roku o przyłączenie w 1905 r .  do
·katolicyzmu z „prawosławia" Anastazj i Jaszczuk. We wszy
stkich wszakże tych 3-ch wypadkach w. jen. gbr nie zna
lazł podstawy do uznania wi n y  i nie nałożył na księdzd
]. M. żadnej kary.'2

3. W 1912 r. gbr siedl. oddał pod sąd księdza J. M. ,
prob. w Wisznicy, pow. włod. , gub. siedl. i jego wik. 
ks. Lucjana OajewskiPgo za to, że udzieli l i  ślubu niepeł
noletniej „prawosławnej" Mirynie Kisiel , ale manifest ce
sarski z 21 ł ut. 1913 r. zwolnił obydwóch od odpowie
dzialności.3 

4. To samo, jak pod Nr. 3, powtórzyło się ze . ślu
bem 17 st. 1912 r. Justyny Bojko, „prawosławnej" .4

206. Ks. Wojciech Makara, 1833 t 1896. 1 .  Na 
skutek n i ejednokrotnych skarg ze strony duchowieństwa 
prawosławnego, że ksiądz W. M. spełnia obrzędy rel igijne 

, · dla byłych unitów, w. jen. gbr 1 (13) łut. 1874 r. Nr. 1515 
' wystąpił do bpa lubl. , aby przeniósł tego księdza z Du
bienki, pow. hrub., gub. lubl. , do miejscowości, położonej 
poza strefą unicką lub prosił któregokolwiek z bpów, 
z wyjątkiem sejn. ,  żeby go przyjął do swej diecezji.5 

2. Za ochrzczenie  i pochowanie unity Koziaka w.
jen. gbr, uwzględniając łagodzące okoliczności; nałożył 
łO (22) wrz. 1874 r. Nr. 760 na księdza W. M., prob. par.

- Dubienka, pow. hrub., . 15  r. kary i zażądał przeniesienia

1- 1 A. A.  D.,  XV2, N r. 30. 5 Op. c., Nr . . 5 . 
• 
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go na inną p-arafję .  Poszedł wówczas ksiądz W. M. do, 
Bychawy, pow. lubl. 1  

207. Ks. Ignacy Makulec, 1814 t 1882, były re· 
format. Na mocy wyroku Warszawskiego Sądu Karnego, 
wydanego w dniu 5 (17) l ist. 1867 r. ksiądz I. M., wik.
w Skurcu, pow. i gub. siedl. , otrzymał · surową naganę„ 
i miał zapłacić wszelkie koszta sądowe za to, że ochrzcił 
po katolicku (w oryginale: po łatiuskomu obriadu) dzieci . 
Stefana Kuczyńskiego i jego żony „prawosławnej ," a tak· 
że za napisanie aktów urodzenia tych dzieci 2 w księgach , 
metrycznych miejscowej parafj i  katolickiej. 

208. Ks. Jan Makulec, ur. 1883 r. W 1909 r. w cza· · 
sie · świąt wielkanocnych ksiądz J. M. ,  wik. w Siedlcach, ·
odprawiał nabożeństwo uroczyste o pozostanie Chełm· · 
szczyzny w granicach Kr. P.3 

209. Ks. Bronisław Malinowski, ur. 1863 r. 1 Na 
skutek raportu gbra lubl. , nadesłanego 19  gr. 1886 r. 
Nr. 1 2024, że ksiądz B. M., wik. par. Wojsławic·e ,  pow. 
chełm. , gub . . lubi . , , mimo, że prawie dopiero pierwsze 
stawia kroki swego kapłańskiego powołania, jednak w „ra· . 
żący " sposób okazuje się religijnym fanatykiem i „bardzo , 
szkodliwie" . wpływa na byłych unitów, a rozporządzając 
darem słowa, ściąga na swe kazania całe masy prawo-' 
sławnych słuchaczów, między innemi 19  paźdz. 1885 r. '. 

' wygłosił ,kazanie z łatwo domyślnemi aluzjami, w. jen. 
gbr 30 gr. 1886 r. Nr. 2305 ' 1  zaproponował zarządzają
cemu diec. lubi. , przeniesienie księdza B. M., na inną par., 
zdała od unickiej ludności. Wtedy władza diec. 3 1  gr.
1887 r. Nr. 1960 zaprojektowała dla niego wik. przy ka
tedrze w · Lublinie, ale warsz. władze admin. dały od
mowną odpowiedź na tę propozycję. 

1 Op. c.,  Nr. 5.

B Op. c . ,  Nr. 42 
• 

� Op. c., Nr. 6. 
4 Op. c., Nr. 27 . 
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2. Gbr lubl . 23 sierp; 1900 r. Nr. 944 powiadomił
w. · ]en. -gbra, że wdrożył śledztwo przeciw księdzu B. M., 
prob. par. Tarnogród, pow. biłg. , gub. lubi., w sprawie 
o sprowadzanie przezeń z zagranicy „nielegalnej" literatury.
Wtedy w. jen. gbr zwrócił się do bpa lubi. z żądaniem, 
aby ksiądz B. M. na czas śledztwa zamieszkał w Lubli
nie1 W niedługim · czasie prokurator przy warsz. izbie 
sądowej nadesłał wiadomośc do w. jen. gbra, że księdzu 
B. ,M. dowiedziono fakt sprowadzania z zagranicy dużej
ilości druków treści wrogiej dla prawosławia i rządu ros., 
wobec tego proponuje zamknąć go w klasztorze na 2 mies. 
Wtedy p. o. w. jen. gbra wniosek ten powiększa do rocz
nego uwięzienia księdza B. M. w klasztorze. Sprawa po-

. szła do petersburskich władz centralnych, poczem mster 
sprawiedliwości informuje gbra lubi. , że cesarz nakazał 
zakończyć ją administracyjnie i skazać winnego na 6 mies. 
klasztoru. Na skutek tego w. jen. gbr polecił gbrowi lubi. 
wysłać księdza B. M. do klasztoru o.o. marianów w Mar
jampolu.1 

3. W 1904 r. ksiądz B. M. ,  prob. par. Tarnogród,
pow. biłg., miał długi korowód z władzami rządowemi 
o to, że 30 sierp. 1904 r. ria granicy, obok podmajdań
skiej komory i przy tamtejszej rogatce, wraz ze swym 
wik. ks. Karolem Solubq prowadził zgórą godzinną roz-.mowę z zag-ranicznym urzędnikiem komory tamtejszymi

· dwoma żandarmami i z jednym jakimś księdzem. Bada
nie i szperanie w tym kierunku, by wykryć szczegóły 
tego faktu, nie dało rządowi żadnego wyniku.2 

4. Natomiast z protokułu śledztwa, który przedsta
. wił gbr lubi. w. jen. gbr pod datą: 1 3  i 23 l ip.  1905 r .  
Nr. 5496 i 5789, widać, że ksiądz B. M. ,  administrator par. 
T�rnogród, dopuścił. się następujących wykroczeń: a) za-

1 i 2 Op. c.,  N r. 27. 
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bronił budowy kaplicy przy cerkwi prawosławnej zamiast 
dotychczasowej starej , twierdząc, że kaplica ta należy do -
Kościoła kat., b) przeciągał „prawosławnych" na katoli
cyzm i gwałtem zaopatrzył ostatniemi sakramentami bę- , 
clącego już w przedśmiertnej agonji, n ieprzytomnego Fe- · 
diurko, „prawosławnego", c) usiłował wraz ze swym wik. 
ks. Karolem Sołubą, przemocą powrócić do unji umiera
jącego prob. „prawosławnej "' parafj i w Tarnogrodzie pro
tojereja Adama Czerlimczakiewicza. Przytem gbr lubl. na
zywa księdza B. M. „zażartym fanatykiem, przy swoim 
jednak fanatyźmie człowiekiem rozumnym, energicznym 
i zdecydowanym". Wobec takiego nie budzącego zaufa
nia postępowania ze strony księdza B. M. w. jen .  gbr 
2 sierp. 1905 r. Nr. 5 postanowił przetrzymać go w kla
sztorze o. o. karmelitów w Oborach, pow. rypiń., gub. 
płoc., w ciągu 3 lat i żądać od bpa lubl., by zwolnił 
księdza B. M. z zajmowanego stanowiska. 

Otrzymawszy taką decyzję, bp lubl. 24 sierp. 1905 r. 
Nr. 2061 wystąpił do w. jen. gbra z propozycją rewizji 
procesu i przeprowadzenia ponownego śledztwa, lecz 
spotkał się z odmowną odpowiedzią. Dopiero zgodnie 
z wydanym 21 paźdz. 1905 r .  najwyższym ukazem do 
Senatu Rządzącego w. jen. gbr uwolnił księdza B. M. od 
tej kary i zawiadomił o tern bpa 23 paźdz. 1905 r. Nr. 21173.1 

5. 10 wrz. 191 1 r. Nr. 2270 gbr lubl. przysłał raport
do w. jen. gbra, że ksiądz B. M. w 1905 r. przyłączył 
w Tarnogrodzie do, Kościoła kat. niepełnoletniego „pra
wosławnego". Ze względu na przedawnienie faktu sprawę 
tę władze rządowe umorzyły . 2 

210. Ks. Nikodem Małachowski, 1827 t 1892. 
Wojenny nlk na okręg lubl. powiadomił w. jen. gbra 
25 paźdz. (6 list.) 1865 r. Nr. 10431 ,  . że nałożył grzywnę 

1 i � Op. c. i A. K. D. Lubl., III6• 
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wysokości 25 r. na księdza N. M., wik. par.  Mordy, pow. 
i gub. siedl. , za othrzczenie dziecka hr. Ostroroga, kato
lika i jego prawosławnej żony, a Kar ny Sąd w Lublinie 
skazał go za to samo na usunięcie z obecnej placówki 
duszpasterskiej i zapłacenie wszystkich kosztów sądow.1 

211. Ks. Szymon Mankielun, ur. 1838 r.  Gbr siedl. 
19 gr. 1876 r. Nr. 1 1268 2 zawiadomił bpa lubl., że ksiądz 
S. M., prob. par. Pruszyn, pow. i gub. siedl. , nie może
pyć proboszczem w obrębie gub. siedl. 

212. Ks. Stanisław Mankiewicz, 1872 t 1928. Gbr 
Jiedl. 29 st. 1904 r. Nr. 108 powiadomił w. j en .  gbra, że 
ksiądz S. M., wik. par. Międzyrzec, pow. radzyń„ gub. 
siedl . ,  dopuszczał do sakramentów św. byłych greko- uni
.tów. Wobec tego 13 lut. 1904 r .  Nr. 3080 3 w. jen. gbr 
prosił bpa lubl. o przeniesienie księdza S. M. na inną 
parafjęt poza strefę mieszkańców-Rosjan. W skutek tych 
zajść władze rządowe w 1907 r. nie wyraziły swej zgody 
na mianowanie  księdza S. M. na stanowisko prefekta 
szkoły Macierzy Polskiej w Garwolini e ,4 gub. siedl. 

213. Ks. Józef Marczewski, 1864 t 1911 .  1. Gbr 
lubl. 1 1  sierp. 1902 r. Nr. 6368 zakomunikował w. jen. 
gbrowi, że ksiądz j. M. ,  wik. par. Gorecko, pow. biłg. , 
gub. lubl., poświęcił pokarmy wielkanocne w domach „pra
wosławnych" rodzin ,  pochodzących z mieszanych mał
żeństw. Wobec tego w. jen. gbr 12 wrz. 1902 r. Nr. 3343 5 
polecił ostrzec księdza j. M. , aby uważniej spełniał swe 
obowiązki. 

2. W święta wielkanocne 1909 r. ksiądz J. M., od
prawiał nabożeństwo w celach uproszenia P. Boga, aby 
Chełmszczyzna pozostała w granicach Królestwa Pol.6 

1 A. A. D., XV3, Nr. 7. l! A. Aut., IX12, Nr. Dzienn. 1877 r.: 8. 
s i 4 A. A. D., XV2, Nr. 36. 
5 i 6 Op. c., Nr. 28. i A. K. D. LubL, 1116.

Bojownicy t. li. 10 
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214. Ks. Teofil Marczewski, 1846 t 1887. Za to,
że ksiądz T. M. ,  wik. par. Krasnobród, pow. zamoj., gub.
lubi. , ochrzcił syna Hreszty, „prawosławnego", z polece
nia, które w ydał w. jen. gbr 11 lut. 1882 r. Nr. 66,1 ksiądz 
T. M� otrzymał surową naganę ofi cjalną, na mocy zaś
innej decyzji tegoż jen. gbra z 29 list. 1886 r. Nr. 21012 
ksiądz T. M .  zapłacił grzywnę w kwocie 100 r. za to, że
dał 2 śluby nowożeńcom mieszanych wyznań w Dubie, 
pow. tomsz., gub. lubl., gdzi e był proboszczem. 

215. Ks. Jan Paweł Markowski, ur. 1879 r. 1 .  Na
skutek doniesienia gbra lubl. pod datą 5 lip. 1905 r. Nr. 
5188, że ksiądz j. P. M., w ik .  par. Grabowiec ,  pow. hrub.,
gub. lubi. , „ujemnie'� wpływa na stan prawosławia, w. jen.
gbr 14 l ip. 1905 r. Nr. 14676 3 zwrócił się do bpa lubl. 
o przeniesienie go z tego wikarjatu, a jednocześnie, by
go ostrzegł, że będzie surowiej ukarany, jeżeli nie za
przestanie dotychczasowej swej działalności. Zgodził się 
przytem tenże w. j en. gbr, żeby bp wystąpił do rządu 
o inny wik. dla księdza J. P. M. ,  lecz z ludnością wyłącz
nie kat. Gdy w 1910 r. bp chciał naznaczyć księdza J. 
P. M. na prefekta do szkół, na zapytanie  kuratora warsz.
okr. nauk. w. jen. gbr 15 sierp. 1910 r. Nr. 3532 4 wyraził 
w tym przedmiocie opinię nieprzychylną. 

2. 28 maja 1908 r. Nr. 971 5 gbr lubi. powiadomił
w. jen. gbra, że oddał do . Prokuratora przy sądzie okrę
gowym w Lubfinie sprawę księdza J. P. M., byłego wikar
jusza parafii Grabowiec o to, że w 1905 r. przyłączył do 
Kościoła katol. Annę Struk, liczącą lat 18, a następnie 
w 1906 r. udzielił jej ślubu również w kościele katolickim. 
Sąd Okręgowy w Lublinie 23 czrw. 1909 r. przeciął tę 
sprawę jako przedawnioną. Wtedy gbr lubi. Mienkin pro
sił w. jen. gbra, aby za powyższe czyny pociągnął księ-

1 i 2 A. A. D., XV2, Nr. 9. 
a_s Op. c. i A. P. w Lubi.. IIl4 i Xl4, k. 287.
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dza j. P. M. do odpowiedzialności w administracyjnym 
porządku. Wobec tej prośby . w. j en. gbr wystąpił o de
cyzję do Mstwa Spr. W. Na to pod datą 4 l ist. 1910 r. 
Nr. 6982 1 Departament Spr. D. Obc. W. nadesłał do bpa 
lubi. korespondencję następującej treści: „ We wsi Gęś, 
pow. radz., gub. siedl. , w 1906 r. pobudowano kaplicę 
bez uzyskania na to właściwego pozwolenia i że w niej 
odprawia nabożeństwa delegowany tam ksiądz j. P. M., 
wik. z Czemiernik, pow. lubrt., gub. lubl. W takich oko
licznościach pobudowana kaplica, dodać należy, w miej
scowości, gdzie jest dużo wyznawców, wiernych prawo
sławiu, służy do odprawiania nabożeństw katolickich 
w celach polonizatorskich, a to j est n ie do pomyślenia.
Dla tego proszę pisze mster, aby Wasza Ekscelencja 
przerwał dalsze tam odprawianie nabożeństw. Przytem 
dodaję, że dłuższy pobyt księdza j. P. M. w Gęsi j est 
niemożliwy przy kaplicy, istniejącej wbrew przepisom 
prawnym. Poza tern w ostatnich latach ksiądz j. P. M.
dopuścił się przestępstw, które były wymierzone na szkodę 
prawosławia. Wobec tego proszę bezzwłocznie usunąć 
stamtąd księdza j. P. M. i naznaczyć go do miejscowości .
z wyłącznie katolicką ludnością". 

3. W 1910 r. 2 czrw. Nr. 1551 2 i 25 kw. 191 1  r.
Nr. 1710 3 gbr lubl. powiadomił w. jen. gbra, że ksiądz · 
J. P. M. miał sprawę w Okręgowym Sądzie w Lublinie 
4 maja 1910 r., a następnie 5 l ist. 1910 r. w Warszawskiej 
Izbie Sądowej o to, że w 11 wypadkach spełnił obrzędy 
religijne dla „prawosławnych". Obydwie te instancje są
dowe uniewinniły podsądnego. 

216. Ks. Józef Mastalerz, ur. 1884 r. W. jen. gbr, 
rozpatrzywszy protokuł śledztwa, przedstawiony mu przez 
gbra lubi._ z 7 kw. 1911  r.· Nr. 1829 4 o tern, że w 1905 r.

1-8 Op. c. i A. P. w Lubl„ lll'' i XI4, k. 287. 
4 A. A. D., XV2, Nr. 43 i A. P.' w Lubl., X I4, k. 290. 
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ks. Antoni Wójcikowski, prob. par. Pawłów, pow. chełm., 
gub. lubl. , przyłączył do Kościoła kat. niepełnoletnią „pra
wosławną", Teofilę Szop, której następnie w 1908 r. udzie- · 
lił ś lubu w kościele kat. ksiądz j. M. , wik. tejże parafji, 
a ks. Bronisław Zakrzewski, wik. z Chełma ochrzcił jej 
syna, polecił przeciąć dalsze dochodzenia tych wszyst
kich trzech przestępstw, jako podległym przedawnieniu. 

217. Ks. Franciszek Matraś, 1827 t 1885. Jen. ple. 
na Kr. P . - 10 (22) kw. 1865 r. Nr. 12331 (5239) naznaczył 
księdzu F. M. ,  prob. par. Bończa, pow. hrub., gub. lubi., 
25 r. kary za to, że wydał nielegalnie metrykę włościa
ninowi, Walentemu Dańko, b. unicie.1 

218. Ks. Franciszek Mazurek, 1 866 t 1904. 1 .  Bp 
lubl. w 1 891 r. projektował naznaczyć księdza F. M. na . 
kapeląna więzienia w Lublinie, wtedy gbr lubi. zaopin
jował, że jest to niemożliwe ze względu na fanatyzm re
ligijny księdza F. M. Wobec tego w. j en. gbr 24 gr. 1891 r. 
Nr. 200 2 nietylko nie wyraził zgody na tę proponowaną 
nominację, ale nad.to zażądał od bpa, by uwolnił księdza 
F. M. z profesury semin. diec. Mimo stanowczego wystą
pienia w tej sprawie bpa, władze rządowe zgodziły się 
zaledwie na to, żeby został prof. do końca 1891/92 
szkolnego roku. Gdy termin ten dobiegał, bp ponownie 
wystąpił o pozostawienie nadal k-siędza F. M. w semin.,
ale 14 lip. 1892 r. otrzymał z Warszawy kategoryczną 
odmowę. 

2. Na skutek rozkazu cesarskiego z 30 list. 1894 r.
władze administracyjne rządowe wysłały księdza F. M. 
pod jawny nadzór policyjny do gub. orłowskiej na 5 lat.3 

Motyw powyższej decyzji cesarza z 30 list. 1894 r. 

1 A. A. D., xv2, Nr. 10. 2 A. A. D., xv2, Nr. 29.
11 Szczegóły tej sprawy patrz diec. kielc., księża: Paweł Frelek, 

Jan Prawda i Stanisław Senko. 
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przytacza w. jen. gbr 10 łut. 1895 r. Nr. 177 taki, że kilku 
księży założyło tajny związek w 1890 r ., którego celem 
była wcześniejsza czy późniejsza zmiana w Król. P. życia 
politycznego przez oddziaływanie na społeczeństwo tam
tejsze. D la tej sprawy księża ci urządzali tajne zjazdy. 

Rozkaz cesarski, wydany 14 maja 1896 r., pozwolił 
księdzu F. M. powrócić do kraju z wygnania. Wtedy bp 
lubi. przedstawił go na wikarjat do KÓssowa, pow.„�okł. ,
gub. siedl., 7 gr. 189Q r . . Nr. ,  200, to samo ponowi-+ na
stępnie 20 łut. 1897 r. Nr. 500, lecz na j edno i drugie 
w. jen. gbr 1 odpowiedział odmownie „ wobec niewyja-

· .  śnionej jeszcze prawomyślności ks. Fr. Mazurka." Dop�ero 
22 paźdz. 1 896 r. władze rządowe zgodziły się na · wik.
· dla księdza F. M. w Zbuczynie, pow. i gub. siedl., a 19
paźdz. następnego roku również na wikarjat w Dyssie ,  
pow. lubrt., gub. lubl. 

3. Po opuszczeniu profesury w semin. duch. w Lu-
. blinie ksiądz F. M. otrzymał samodzielny zarząd parafji 
Rudno, pow. lubrt. To niepokoiło władze rządowe, przeto 
zarządzający spr. duch. obc. w. A. Naumów w imieniu 
w. jen. gbra 22 czrw. 1893 r. Nr. 1 122 2 zwrócił się do
bpa lubi., aby jak najprędzej przedstawił stałego prob. 
do tej parafj i ,  bo wobec nieprawomyślności księdza F. M.
na obecny stan rzeczy władze rządowe nie mogą si ę zgo
dzić. 1 2  sierp. 1893 r. Nr. 4238 3 o to samo zwraca się do 
bpa lubi. miejscowy gbr. Gdy ks. Karola . Mleczka bp 
lubl .  zaproponował do par. Rudno, / i jen. gbr zażądał

· wówczas 17 sierp. 1893 r. Nr. 1570 4 · przeniesienia księdza
F. M. z Rudna na inny wikarja�, �ż „potrzebuje on
opieki i dozórti "  więce'j pe'\.vnegó' 'łtsrędza niż można l iczyć 
na księdza Kar()la Mleczka. 

4. 17 l ist. 1893 r. Nr. 2201 ó w. jen. gbr żąda od bpa

1 _r1 Op. c:, Nr: 29. i" A. K. D. w Lubl., XXXIV.6



-
lubl. zupełnego usunięcia księdza F. M.  z wszelkiej pla-
cówki parafjalnej, „ wobec jego nieprawomyślności poli- · 
tycznej" .  

- 5. W. jen .  gbr 3 list. 1902 r. Nr.  4208 1 polecił gbro
wi lubi. oznajmić księdzu F. M. surową naganę za treść 
kazania, które wygłosił przeciw miejsc. policji w Dyssie. 

219. Ks. Józef Mazurkiewicz, 1877t1911. W 1909 r. 
w czasie świąt wielkanocnych ksiądz j. M.,  odprawiał
w Sławotyczach, pow. bial., gub .  siedl., uroczyste nabo
żeństwo o pozostanie  Chełmszczyzny w granicach Kr. P.\l · 

220. Ks. Ignacy Mech, 1 840 t 192 1 .  1. W 1867 r. 
nmk Kr. P. nałożył na księdza I. M .  25 r. za to, że ochrzcił 
syna włościanina ze wsi Suchowola Augustyna Waschory, 
byłego unity.3 

2. Gbr lubl. 11 czrw. 1878 r. Nr. 5149 zawiadomił
bpa lubl., że ksiądz I. M., prob. par. Sitaniec, pow. zamoj., 
gub. lubl., nie może być prob. par. Częstoborowice, pow. 
krasnost., gub. lubl.4 

221. Ks. Piotr Metelski, 1844 t 1916. Gbr siedl. 
6 łut. 1875 r. Nr. 548 5 pisze do bpa lubl., że ksiądz P. M., 
wydelegowany do par. Pratulin, pow. konst., gub. siedL ,  
pod pretekstem odwiedzania domów ziemiańskich , ·  prze
jeżdża przez wsie z ludnością dawniej unicką, rozmawia 
z nią o obecnem położeniu (o unji. Dopis. autora), a tego 
powinien unikać. Przyjechawszy do Pratulina, ksiądz P. M. 
z,ąraz ochrzcił dziecko rodziny greko unickiej i wogól�
mieszał się do spraw greko unickich. Ponieważ, pisze 
dalej tenże gbr, ze swej strony dotąd jeszcze nie wyra
ziłem swej" zgody na naznaczenie go do Pratulina, przeto 

1 Op. c., Nr. 29. i A. K. D. w Lubi., XXXIVs. 
2 A. A. D., XV2,. Nr. 37. 3 Op. c., Nr. 12. 
4 A. Aut. IX12, Nr. Dzienn. 1878 r.: 1..050 .
5 A. K. D. Lubl., xxxvs. 

' 
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proszę stamtąd go wycofać i pouczyć, jak ma się zacho
wać w przyszłości . Dodaję, kończy tenże gbr, że księdzu 
P. M. bez mego na to wyraźnego pozwolenia nie wolno 
jechać do Pratulina, a nlkqwi pow. konst. poleciłem, aby 
ksiądz . P. M.  natychmiast . opuścił Pratulin i jechał do 
Lublina przedstawić się bpowi. 

2. 18 czrw. 1893 r. Nr. 1 101 1 w. jen. gbr polecił
księdzu P. M., prob. w Mokremlipiu, pow. zamoj. , zrobić 
surową wymówkę za to, że bez pozwolenia władz rzą
dowych · zbi erał ofiary na budowę organu w swoim paraf
ialnym kościele. 

3. W. jen. gbr 9 st. 1898 r. Nr. 39 2 zwrócił się do
bpa lubl., aby księdza P. M. zebrał z Mokregolipia na 
,prob. poza miejscow�ściami unickiemi na skutek jego 
„szkodli w ego" wpływu na parafjan . . 

222. Ks. Narcyz Michalski, 1835 t 1892, b. paulin.
1. W. jen. gbr nałożył na księdza N·. M., wik. par. Zamość,
gub. lubi., 15 r. grzywny 10 (22) wrz. 1874 r. Nr. 760 za
to, że udzielał błogosławieństwa, t�k zw. „na 

. 
wywód�' ,  

ki lku niewiastom i później je wyspo�iadał.8 
. 

2. 20 l ist. 1 879 r. Nr� 1863 w. jen. gbr z.rohił wy
mówkę księdzu N. M., prob. par. Sitaniec,  p.ow. zamoj. ,  
gub. lubl . ,  za to, że w tymże roku . dał . ślu.b w kości'e le
kat. (w oryginale: po łatińskomu ob'riadu. Dopis. autora.) 
zapasowemu żołnierzowi Michałowi Depisa i ochricił 2-ch 
jego synów. Ze względu na wyjątkowe o'koli�zności,. które 
towarzyszyły tym „nadużyciom" ,  kara za ił ie 1 wyp�dł.a 
nieduża." 

· . 

3. Śledztwo policyjne, przeprowadzone w · 1886 ,r. 
wykazało, że ksiądz N. M. 11 list. 1884 r: „riie�lega1.nie" dał
ślub z katoliczką Józefą Cybulską włościaninowi . ze wsi 

1 i 2 A. K. D. Lubl., V14• a A. A. D;, X: V�, Nr. ,17. ·: . · 
4 Op. c. i A. Aut. IX 12, Nr. Dzienn. 1 878 r.: 1878. · 



152 DIECEZJE 'LUBELS�A I PODLASKA. 

Suchowola, pow. zamoj., gub. lubi., Wawrzyńcowi Du
szejko, którego Komisja, do tych spraw wyznaczona, nie
dawno zal iczyła do par. „prawosławnej" w Krasnobro
dziei. pow. zamoj., następnie zaś ochrzcił dziecko czasowo 
zamieszkałego w Łabuniach, pow. zamoj. ,  Hipolita Bukały, 
„prawosławnego" . Za tę „nieprawną" działalność w. jen. 
gbr 8 kw. 1886 r. Nr. 626 nałożył na księdza N. M. ,  prob. 
par. Łabunie, pow. zamoj., 100 r. grzywny i za pośred
nictwem władży diec. zrobił mu urzędową wymówkę. 1  

4. 12 maja 1 887 r. Nr .  831 w. jen .  gbr za niejedno
krotne mieszanie się do spraw „prawosławia" zażądał od 
władzy diec. usunięcia księdza N. M. z Łabuń i przenie
sienia go poza strefę . uni cką. Przeszedł wtedy ksiądz N. 
M. do Sobieszyna, pow. garw., gub. siedl. Nadto rząd 
sprzeci wił się i n i e  pozwolił 3 czrw. 1889 r. Nr. 1081 · 
księdzu N. M., wrócić do klasztoru jasnogórskiego.2 

223. Ks. Stanisław Michelis� 1873 t 1918. 6 maja 
1912 r. ksiądz S. M., prob. par.  Tyszowce, pow. tomsz.,
gub . .lubi. , dał ślub kat. „prawosławnemu" Aleksiejowi Szi
wa. ' Było w tej sprawie śledztwo policyjne, ale kary ksiądz 
S. M .  nie otrzymał żadnej.3 · 

· 

224. Ks. Józef Mleczko, 1827 t 1891. W 1874 r. 
ksiądr. J. M. ,  prob . par. Grabowiec, pow. hrub., gub. lubi., 
„mieszał się" do spraw „prawosławia" i spełniał posługi
religijne b. greko unitom, przyłączonym do „prawosławia". , 
Za to, w. jen. gbr kazał go usunąć z terytorjum gub. lubl. 
i dlatego ksiądz j. M. dostał się do diec. kuj.-kalis., gdzie
kwest.ja un icka n ie  istniała, a za pojedy��zy wy·padek 
c·hrztu św., którego ksiądz j. M. udzielił tam dziecku ro
dzi ców greko uni cki ch zapłacił 50 r. kary.4 

1 i 2 A. A. D., XV2, Nr. 1 7 . � Op. c . ,  Nr. 32.
• A. A. D., XXXVI2, Nr. 25.
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225. Ks. Karol Mleczek, 1834 t 1908. 1. W. jen. 
gbr 13 kw. 1884 r. Nr. 476 1 nałożył na księdza K. M.,

. prob. w Czemiernikach, pow. lubrt., gub. lubl . ,  50 r. kary 
za· �o, że udzielił ślubu, włościaninowi katolikowi W oj
ciechowi Trzcińskiemu z „prawosławną" Józefą Samociuk, 
nadto polecił go ostrzec, że ulegnie surowszej karze, jeże
liby się nadal mieszał w sprawy prawosławia. 

2. Ten sam w. jen. gbr 17 list. 1884 .r. Nr. 1942 2
zwrócił się do bpa lubl., aby księdza K. 'M. ,  przeniósł 
z ·  par. Czemierniki na inną, oddaloną od strefy unickiej. 

3. Za zbieranie dobrowolny-eh ofiar na potfzeby
miejscowej par. w Rudnie, pow. lubrt., gub. lubi., w. jen. 
gbr. w 1902 r. Nr. 2880 3 zwrócił uwagę księdzu K. M. 

Ze względu na charakterystyczny ówczesny sposób 
określania przewinień rz.-�. duchowieństwa, przytaczamy 
notatkę 4 z działu księgi konquit „Specjalne uwagi" (w ory
ginale: osobyja otmietki) o księdzu K. M., którą znale
źliśn:iy w jego konduicie na tej samej karcie, na którą 
powołujemy się w od�ośniku Nr. 18, nie poruszając wcale 
meritum sprawy, jako śmiesznej samej w sobie, miano
wicie: „gbr lubl. 9 wrz. 1887 r. Nr. 6564 doniósł do w. 
jen. gbra, że ksiądz K. M. za pogrzeb włościanina Wa
werskiego zażądał zapłaty ponad taksę. Ze względu jed
nak na to, że wina nie ma politycznego charakteru, tenże 
w. jen. gbr uznał ją za niekaralną".

226. K&. Ludwik Molle, ur. 1 869 r. 1. W czasie 
świąt w ielkanocnych 1909 r. ksiądz L. M. odprawiał uro-

1 _a A. A(· D., XV2, Nr. 18. 
4 W innyc� wypadkach w miejscowościach poza diec. lubi., w któ

rych nie było tej furji o sprawę unicką, kary za przekraczanie rządo
wej taksy, pobieranej z okazji posług religijnych, spadały na ducho
wieństwo raz za raz.em. Często wspominają o nich księgi konduit, dla 
banalności wszakże ich treści najczęściej omijamy je milczeniem. 
Dopis. autora. 
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czyste nabożeństwo o pozostanie Chełmszczyzny w gra
nicach Królestwa Polskiego. 1 

2. Gbr lubl. doniósł 30 list. 1911  r. Nr. 4097 � do 
w. jen. gbra, że w 1906 r. ksiądz L. M., wik. z Krzeszowa,
pow. biłg., gub. lubl., przyłączył do katolicyzmu niepeł
noletnią „prawosławną" Marję Sawczuk. Ze względu na 
przedawnienie faktu w. jen. gbr umorzył sprawę. 

227. Ks. Mans wet Wojciech Mordziński, 1821 
·t 1901 , były bernardyn. 1 .  W parafj i Horodło, pow. hrub.,
gub. lubl. , ksiądz M. W. M„ spowiadał i komunikował
włościankę Mariannę Ślązak, „prawosławną". Chociaż
manifest cesarski z · 15 maja 1883 roku skasował kary za
podobne przewinienia, jednak w. jen .  gbr odniósł się do 
bpa · lubl. ,  aby uprzedził księdza M.  W. M., że za mie
szanie się do spraw „prawosławia", jeśli to się powtó
rzy, spotka go surowa kara.3

2. Za ponowne mieszanie się do spraw „prawosła
wia" w. jen. gbr 22 wrz. 1884 r. Nr. 1645 " zwrócił się 
do bpa łubl., aby pozbawił księdza M. W. M. prob. w Ho
rodle, p.ow. hrub;, gub. lubl. i przeniósł go na w ikarjat, 
oddalony · od miejscowości, zamieszkałej przez „prawo
sławnych" do prawomyślnego proboszcza. Przeszedł wte
dy ksiądz M. W. M. do Kszczonowa, pow. i gub. lubi. 

3. W mar. 1885 r. rodzina mieszczańska w osadzie
Horodło, Jan i Eugenja Szymańscy, potajemnie pocho
wała, bez obrzędów religijnych swą córkę „prawosław
ną" 'Katarzynę Telecką; tylko niesiono krzyż pogrzebo
wy i odzywały się dzwony. Na śledztwie wyjaśniło się, 
że był to krzyż wzięty z kościoła w Horodle, wydany 
najpra\\'dopodobniej z wiedzą dawniejszego tutejszego 
prob. księdza M. W. M. Za to w. jen. gbr 2 kw. 1 885 r.
Nr. 401 5 nałożył na niego 50 r. kary. 

t i 2 Op. c.,  Nr. 33. i A. P. w Łomży X IV8, k. 5. 
a i 4 A. A. D., XV2, Nr. 21.  5 A. A. D ,  xv2, Nr. 2 1 .
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Jakie przeszedł przykrości ksiądz M. W. M. o ga
lówkę, patrz rozdział o galówkach pod tern samem naz
wiskiem, wszystko to jednak znosił cierpliwie i cicho. 
Swą zdecydowaną postawą i poświęceniem się w .ob_ro-
. nie praw Kościoła ksiądz M. W. M. chciał widocznie 
wykonać ekspijację  za swe dawne winy, których się do
puścił publicznie przeciw sumieniu i Kościofowi, wywo
łując ogólne zgorszenie. Na tejże bowiem karcie 21 ,  części 
li konduit Nr. 7877 w n�bryce: „Stan służby ze wskaza
niem, gdzie i kiedy zajmował stanowiska" czytamy takie
wiadomości: „Przed wydaniem ukazu cesarskie.go 1 o rz.
kat. klasztorach ks. Mordziński był bernardynem w Jó
zefowie nad Wisłą, pow. pułw., gub. lubi. Opuścił kla
sztor, przeszedł na luteranizm i odtąd był nauczycielem 
w szkołach początkowych w gub. siedl. Po pewnym 
czasie wystąpił do swoich władz duchownych o powrót 
do dawnego wyznania i na skutek tego otrzymał od Oj
ca św. dekret (w oryginale: ·· gramotu), w którym Jego

· Świątobliwość pozwala mu powrócić do katoifcyz'mu
· i ko.rzystać ze wszystkich praw i przywilejow kapłana
, świeckiego. Egzekutorem tego papieskiego ' zarządze

.
nia

był arcbp mohylowski, który 21  sierp. 1872 r. Nr. ts's 
przeprowadził prawną formalność, po której bp lµ'ql .  

. 
na

znaczył księdza M. W. M. na wik. do · Suchożebr, pow. 
i gub. siedl." 

. . . . 
· 

228. Ks. Feliks Morysiński, 1824 t 1883, b. augu
stjanin. Ksiądz · F. M., prob. par. Trzeszczany, ph\Y >hrub� ,
gub. lubl.� w 1882 r. miał dochodzenie, które prowadziła 
przeciw niemu policj'!- .o to, że odmówił spowiedzi osobie,
która. j-est w · zwią'zkacn; małżeńskich z współmałfortkiem 
„prawosławnym" .2 

1 Ukaz ten wyszedł w 1864 r. 
2- A. A. D., xc m2, k. 105, 1 10 i n. 
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Ponieważ w par. Trzeszczany, pow. hrub., ksiądz 
F. M. parafjance swej Katarzynie Paradowskiej nie udzie
lił na spowiedzi rozgrzeszenia . i nie dopuścił j ej do Ko
munii św. za to, że brała udzi ał w nabożeństwie prawo
sławnej cerkwi, w. jen. gbr nałożył na niego karę wyso
kości 25 r.,1 zobowiązując. go nadto, aby wobec swych 
parafian wyraźnie i głośno powtórzył to, co pow�edział 
na śledztwie, że odwiedzanie przez katolika c erkwi pra
wosławnej nie jest grzechem.2 W 1 882 r. przeciw księdzu 
F. · M. policja prowadziła śledztwo w sprawie, że odmó
wił spowiedzi osobie, która żyje w małżeństwie z pra
wosławnym,. 3

229. Ks. Andrzej Muczkowski, ur. 1848r. W. jen. 
gbr 8 gr. 1903 r.4 zrobił księdzu A. M., prob. w Gończy
cach, pow. garw., gub. siedl., wymówkę za to, że przyjął 
do spowiedzi chorą prawosławną i i1dzielił jej Komunji św. 

230. Ks. Erazm Mystkowski, 1839 t 1889. 1 .  Bę
dąc wi'k. , w Radzyniu ,  gub. siedl., ksiądz E. M. ochrzcił\ . 
syna mieszkańców wsi Wólka Komarowska , gm. Zelizna, 
pow. radzyń., jakóba, b. u nity i Cecyli i z Kruszewskich, 
katoliczki ,  za co w. j en. gbr 14 (26) czrw. 1877 r. Nr. 866;-, 
nałożył nań grzywnę 25 r., którą następnie cofnął 10 (22) 

· gr. 1877 r. Nr. 1883.
2. Za wyspowiadanie i udzielenie Komunii św. wło

ściance wsi Dawidy, gm. Jabłoń, . pow. radzyń., Anastazji
Prokupiuk, „prawosławnej" w. jen .  gbr · 24 list. 1887 r.
Nr. 2977 6 skazał księdza E. M. na 50 r. kary i polecił

1 A. A. D., XVtt, Nr. 20. 
2 Są dwie zupełnie różne rzeczy w po)�ciu katolickiem pod wzglę

dem moralnym i prawnym: brać · udział w nabożeństwie, a odwiedzić 
obeego wyznania cerkiew czy dom modlitwy. Dopis. autora. 

li A. A. D., XCllP, k. 105. . � A. P. w Lubi„ Xl4, k: 295 
5 i • A. A. D. ,  XV', Nr. 23.
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go uprzedzić, że, jeżeli w przyszłości będzie się mieszał
do spraw prawosławia, spotka go wtedy podwójna od
powiedzialność. 

231. Ks. Marjan Nauwczyński, 1 859t 1913. 1. 3 list. 
1 884 r. ksiądz M. N. w katedrze l ubl. udzielił ślubu Kazi
mierzowi Dulbie ,  „prawosławnemu" i Paul in ;e Czerwiń
skiej, katoliczc e  z Chełma, za co w. j en. gbr 4 mar. 1886 r. 
Nr. 338 1 skazał go na 25 r. grzywny z ostrzeżeniem, że 
w przyszłości byłby surowiej ukarany, gdyby się dopu
ścił podobnych nielegalnych czynów. Bez nowej winy 
w. jen. gbr 26 czrw. 1887 r .  N r. 1 177 2 i 1888 3 nie dopu
ścił księdza M. N. do stanowiska rektoratu przy kościele 
podominikańskim w Lublinie. 

2. Gbr lubl. 10  lut. 1889 r. Nr. 659 doniósł do w. jen.
gbra, że ksiądz M. N. dał ślub „prawosławnemu" z ka
toliczką, za c o  tenże j en. gbr 16 maja 1889 r. Nr. 894 4 
nałożył na księdza M. N. 75 r. grzywny, a 7 st. 1892 r. 
Nr. 9 nie zgodził się na jego nomi nację na prob. i dziek. 
do Białej Podlaskiej, gub. siedl. 

3. Gbr siedl. 28 czrw. 1 900 r. Nr. 339 powiadomił
w. jen. gbra, że ksiądz M. N. w ostatnich czasach wy
kazał najbardziej szkodliwą działalność swem mieszaniem 
się do spraw „prawosławia", wobec  tego tenże j en. gbr 
zwrócił się do bpa lubi. o bezzwłoczne usunięcie go 
z prob. z Jabłonny, pow. sokł., gub. siedl.5 Kiedy w ten 
sposób ksiądz M. N. został bez żadnego stanowiska, bp 
lubl. 6 paźdz. 1900 r. Nr. 2284 6 zwrócił się do władz rzą
ąowych o zgodę na jakąkolwiek dla niego placówkę. 
Jednak przyszła odmowna odpowiedź. Taką samą odmowę 
otrzymali 1 1  mar. 1902 r.7 parafjanie z Jabłonny, którzy 
wystąpili o powrócenie im ks. prob. M. N. Dopiero 6 kw. 
1902 r. Nr. 1044 8 w. jen. gbr napisał do bpa lubl. , że 

l_B A .  A. D., xv2.
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zgodzi się na parafjalne stanowisko dla księdza M. N., 
ale w innej diecezji , nie w lubi. 

232. Ks. Franciszek Niemira, 1807 t 1 889. 1. 
W uroczystość Opieki Najśw. Marji Panny 1 (13) paźdz. 
1 866 r. ksiądz F. N., prob. w Wojcieszkowie, pow. łuk., 
gub. siedl., wziął udział w kościelnej procesji greko unic
kiej cerkwi katol ickiej, za co gbr siedl. nałożył na niego 
100 r. grzywny. Nmk Kr. P. zarządzenie to zatwierdził 
i kazał ściągnąć pieniądze. Nadto 5 ( 1 7) paźdz. 1866 r. 
Nr. 443 gł. dr. kom. rz. spr. w. i d. nie zgodził się na 
projekt zamianowania księdza F. N. na dziekana w Par
czewie, pow. włod. , gub.  siedl. 1  

2. Z a  mieszanie się do spraw greko unickich nmk
Kr. P. nałożył na księdza F. N., prob. z Wojcieszkowa,
20 r. kary i zażądał od władzy diec. przen�esienia go do 
par., w której niema unitów. (Księga konduit, mówiąc o tym 
fakcie nie podaje jego daty i miejsca. Dopis. autora).2 

233. Ks. Antoni Nojszewski, ur. 1844 t 1 921.
1 . Nmk. Kr. P. 1 (13) sierp. 1873 r. Nr . .886 13 zażądał od
rządcy diec. lubi. , aby ogłosił księdzu A. N. surową wy
mówkę za to, że odbierał od wiernych w Garwolinie, 
gub. siedl., przysięgę na zachowanie trzeźwości. W „Kon
duitnyje spiski"  w Arch. Państw. w Lublinie, fakt ten 
sam podany jest pod datą 24 sierp. 1873 r .  Nr. 3859. 

2. Sąd kryminalny w Lublinie 2 (14) łut. 1 873 r .
Nr. 2500, powołując się na zarządzenie nmka Kr. P., po
leca podsędkowi policji prostej w m. Garwolinie, gub. 
siedl. , aby przeprowadził śledztwo - mixti fori przeciw 
księdzu A. N., tamtejszemu wikaremu, o to, że pobudzał 
do przysięgi niektórych włościan w sprawie wyrzeczenia 
się napoi i że szerzył bractwo Serca jezusowego. 

i i 2 A. A. O., XV2, Nr. 2. 
a A. A. O., XV2, Nr. 4. i A. P. w Lubi., X l4 •
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Przeprowadzone w tej materji śledztwo było ujęte 
w 19 punktach, ale mimo, że jest specjalny akt w tej 
sprawie, zawierający bez mała 400 kart, właściwego ·jej 
zakończenia ani wyroku niema.1 

3. W innych aktach spotykamy w tej samej materji
doniesienie nlka zarządu żandarm. na pow. łuk� i garw. ,  
gub. siedl. , pod datą 7 list. 1 872 r .  Nr.  99 1 do nlka warsz. 
żandarm. okręgu, że ksiądz A. N., w ik. z Garwolina, od
bierał przysięgę 4 l ist. 1872 r .  od mieszkańców wsi Mięt
ne, gm. Wola Rembk., pow. garw., a 1 list. 1 872 r .  od 
mieszkańców wsi Niecieplin tejże gm. i pow., że się wy- . 
rzekają picia wódki. Śledztwo, które przeprowadziła 

. żandarm. obejmuje 30 kart przeważnie arkuszowych, ale 
brak ostatecznego wyniku.2 

4. Sprawę księdza A. N. o to samo w par. Parysów,
pow. garw. ,  gub. siedl., przeciął nmk Kr. P. 24 gr. (5 st.) 
1873/4 r .  Nr. 1477;3 

5. Gdy bp Jaczewski przedstawił ks. Władysława
Koglarskiego i ks. Antoniego Nojszewskiego na godność 
prałatów papieskich, wtedy gbr lubi. 28 list. 1910 r. Nr. 
7503 4 daje opinję o nich do w. jen. gbra następującej 
osnowy: „Wprawdzie księżom Koglarskiemu i Nojszew
skiemu oficjalnie hic nie można zarzucić, ale są oni, zwłasz
cza pierwszy, podług posiadanych tajnych wiad01�ości, 
zupełnymi konfidentami bpa Jaczewskiego i mają duży, 
�pływ na zarząd diec. · tubl. 

Liczne przeto przestępstwa rz.�k. duchowieństwa 
gub. lubi., popełniane na szkodę „prawosławia" i w przyj
mowaniu niepełnoletnich „prawosławnych" na łono Ko
ścioła kat., wbrew 2 punktowi najwyższego ukazu z 17 kw. 
f905 r .  i z pominięciem okólnika Mstwa Spr. W. z 18 sierp. 

1 i t A. A. D„ LXXXIX2. 2 A. A. D„ XC2, k. 1-30. 
1 i ' A. A. D., XV�, Nr. 4. i A. P. w Lubi., XI4•
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1905 r. Nr. 4628, można przypisać ich wpływom w za
rządzie diec. Odznaczenie wzmiankowanych księży by
łoby dla nich zachętą do ich „politycznej działalności
w diecezji, skierowanej ku szkodzie panującego wyzna
nia i ludności rosyjskiej na Chełmszczyźnie." 

Opinię tę gbra lubl. szambelana Mienkina, p. o. w.

jen. gbra zakomunikował 15 gr. 1910 r .  Nr. 5383 Mstwu 
Spr. W., z którego bp lubi. 16  st. 1911  r. Nr. 462 1 otrzy
mał odpowiedź, że zabiegi o nagrodę dla księdza A. N.
nie mogą być uwzględnione pod żadnym pozorem. 

234. Ks. Stanisław Nojszewski, ur. 1874 r. Z de
cyzji w. jen. gbra, wydanej 5 maja 19 10  r. Nr. 1776 2 
ksiądz S. N., regens semin. diec. w Lublinie, zapłacił 
25· r . kary za zbieranie ofiar na chrześcijan w Syrii, 
w czem dopomagał ks. Szymonowi Nikołojowi, który byf 
poddanym tureckim. 

235. Ks. Adam Nosalski, ur. 1844. Gdy zgłosił 
się w Horodle, pow. hrub., gub. lubi., o zapowiedzi An
toni Łomazski , „prawosławny" z Karoliną Kowarską, ka
toliczką, wtedy ksiądz A. N., wyraźnie powiedział wo
bec Grzegorza Ulanickiego, że „Kowarskiej nie będzie 
spowiadał, a choćby przyszła do konfesjonału nie otrzy
ma rozgrzeszenia, jeżeli zaś koniecznie chce wyjść za pra
wosławnego, niech się spowiada w prawosławnej cerkwi", 
dodając jeszcze przytem, że dla szczęścia życia rodzin
nego nie pożądane są mieszane małżeństwa. W. jen. gbr, 
upatrując w tern wszystkiem szkodliwą działalność księ
dza A. N., prob. w Horodle, pow. hrub. gub, lubi. (taki 
bowiem sposób postępowania źle usposabia miejscową 
ludność do rządu), 16  (28) kw. 1876 r. Nr. 695 3 nałożył 

1 A. A. D., xv2, Nr. 4. i A. P. w Lubl., XP. 
2 A. A. D., xv2, Nr. 12. 
3 A. A. D., XV2, Nr. 5. i A. Aut. 1x12, Nr. Dzienn. 1876 r.: 742. 
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na niego 25 r. kary i uprzedził jednocześnie, że, j eżeli 
_ powtórzy się w przyszłości coś podobnego, będzie wtedy 
' ukarany, jak najsurowiej . 

236. K•. Stanisław Nosiński, 1835 t 1897, były 
. marjanin. 1. W. 1877 r. ksiądz S. N., prob. par. Wohyń, 
· pow. radzyń., gub. siedl., był pod zarzutem, że oc_hrzcił 

w kościele dziecko włościanina Adama Strukiewicza, by
. łego unity i za to z zarządzenia w. jen. gbra 1878 r. Nr. 1985 1 

zapłacił 10 r. kary. Chodziło tu rządowi i o to, że dzie
cię to otrzymało imiona polskie: Stanisław, Jan. 

2. 19 mar. 1882 r. ksiądz S. N. wyspowiadał dwie
byłe unitki: Marjannę Kaliszuk i Petronellę Leszczyńską, 

· ale w tym wypadku nie spotkała go kara, bo major wojsk 
' ros. Koszow v. Kotow zaświadczał, że ksiądz S. N· nie 

jest fanatykiem religijnym i nie działa na szkodę prawo-, 1 . 
sławia. Jednak 13 paźdz. 1884 r. Nr. 1741 2 w. jen. gbr 
zażądał od władzy die�. przeniesienia księdza S. N. z W o
hyni_a na inną par., poza strefę unicką, za mieszanie  się 
dó spraw prawosławia, a zarazem upomnienia go, by się
nie wdawał w sprawy unickie. 

237. Ks. Józef Okniński, 1836 t 1911 .  i.  Nmk
Kr. P. 31 st. (12 łut.) 1869 r. Nr. 6903 3 nałożył na księ
dza J. O., wik. z Osiecka, pow. garw., gub. siedl., 20 r. 
grzywny za to, że ochrzcił chłopca rodziców unitów. 

2. W. j en .  gbr 8 gr. 1901 r. Nr. 216 4 dał naganę
księdzu J. O., prob. w Garwolinie za to, że wmurował 
w tamtejszym koście le bez zezwolenia władz rządowych 
tablicę pamiątkową ś . .P· drowi Józefowi Nowakowi. 

i -i 2 A. A. D., xv2, Nr. 6. i A. Aut., lX12, Nr. Dzienn. 1878 r.a 
667 i 19i7. 

a i • A. A. O., XVl1, Nr. 2. 

Bo jownicy t. II. 11 
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3. Na skutek doniesienia gbra siedl. z datą 16 st. '
( 10 kw.) 1910 r. Nr. 216 i 5101 , ze ksiądz J. O.„ prob.
i dziekan w Garwolinie, pomagał ks. Szymonowi Niko· 
łojowi, poddanemu turęckiemu, w zbieraniu ofiar na rzecz 
chrześcijan w Syrji, w. jen. gbr 3 maja 1910 r. Nr. 1776 1 
nałożył na  księdza J. O. 25 r. kary.

238. Ks. Bolesław Okólski, ur. 1850 r. W 1884 r. 
ksiądz B. O., prob. par. Surhów, pow. krasnost., gub.
lubl., pochował córkę Klemensa, katolika i Józefy, „pra· 
wosławnej", małżonków Bolman, chociaż jeszcze w 1880 r. 
otrzymał odezwę z urzędu gminy Czajki, pow. krasnost., 
aby nie udzielał rodzinie Bolman żadnych religijnych 
obrządków. W-obec tego w. jen. gbr 1 łut. 1 886 r. Nr. 201 2 
nałożył na księdza B. O. 100 r. kary, a 4 paźdz. 1886 r .  
Nr. 1796 3 250 r. za to, że 7 mar. 1 886 r. wyspowiadał 
i udzielał Komunii św. włościaninowi Szymonowi Krasow-

. skiemu, ze wsi Brzeziny, pow. krasnost. , „prawosławnemu" . . 
Ponadto w 1904 r. ni� uzyskał zgody rządu n� prob. 
Abramowice, pow. i gub. lubl.' 

239. Ks. Ignacy Okólski, 1842 t 1906. W 1883 r. 
ksiądz 1 .  O., prob. par. Uchanie, pow. zamoj. ,  gub. lubl.,
dał ślub Antoniemu Karpowiczowi, „prawosławnemu," 
z Natalią Lipską, katoliczką. Ze względu na dotychcza- , 
sową niekaralność księdza I. O. władze rządowe poprze
stały na tern, że w tym wypadku zwróciły mu tylko uwagę.5 

� A. A. D., XVJ2, Nr. 2. 
2 i 3 Op. c„ Nr. 3. i A. K. D. Lubl„ XXXVI6• 
4 Przy sprawie księd:r:a B. O„ w odezwie w. jen. gbra z 1 lu\.

1886 r. Nr. 202 jest wzmianka, że organista par. Surhów, Wawrzyniec 
Moszczyński zapłacił 10 r. kary, którą na niego nałożył tenże jen. gbr 
za to, ie księdzu pomagał przy chrzcie dziecka byłego unity. 

5 A. A. O., XVJ2, Nr. 4. 
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·240. Ks. Emiljan Andrzej Olędzki, ur. 1873 r . 
. W czasie uroczystośei wielkanocnych w 1909 r. ksiądz
E. A. · O. (jako rezydent mieszkał w Konstantynowie)
-odprawiał nabożeństwo -o pozostanie Chełmszczyzny 
w, granicach Kr. P.1 

· 241. Ks. Aleksander Olszewski, 1860 t 1 921. 
t:  Gbr lubl . 30 czrw. 1889 r. Nr. 3139 2 powiadomił w. jen. 
gbra, _ że ksiądz A. O., prob. par. Siennica Różana, pow. 
k,rasnost., gub. lubl. ,  obchodząc swą parafię i błogosła
wiąc w niej domy, kropił również wodą święconą dąmy 
opornych unitów. Doniesienie to w. jen. gbr polecił za
chować w aktach osobistych tego księdza. · 

2. 10 wrz. 1 892 r. Nr. 5082 gbr lubl. doniósł do w.
jen.' gbra, że ksiądz A. O. ,  prob. 'par. Siennica Różana, 
pochował podług obrządku kat. Józefę Gąsak, „prawo
sławną", ze wsi Krupe, gm. Rudka, pow. krasnost. Po
nieważ było to pierwsze w tym względżie księdza A. O. 
wykrocz.enie, przeto w. jen. gbr na ten raz za pośred
nictwem bpa lubl. dał mu tylko naganę.3 

3. W. jen. gbr 27 paźdz. 1 892 r. Nr. 1 5  4, skazał księ
dza A. O., prob. w Siennicy Różanej na karę 15 r. za to, 
że Jl sierp. 1 892 r. spowiadał i udzielił Komunji św. He-
lenie Chojnackiej, „prawosławnej" . 

· 

4. Gbr lubl. 8 czrw. 1893 r. Nr. 2901 5 i 9 wrz. 1893 r.
Nr � · 4728 6 powiadomił w. jen. gbra, że ksiądz A. O., prob.
i Sienl1icy Róża�ej: a) spowiadał i udzielał Komunji św. 
Kaczynowskiej vel Kiczynowskiej, której jednak, gdy 
umarła, nie chciał chować jako „prawosławnej" ,  b) dał 
ślub Stanisławowi Patyrze z Antoniną Litwin, którą spe- · 
cfalna Komisja uznafa ·za: katoliczkę, a Konsystorz pra
wosławny uwafał ją za „prawosławną" (siostra jej uznana 

1 Op. � . •  Nr. 20: 2-6 A. A. D., xv12� Nr. 15. 
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przez tę Komisję za katoliczkę). Zważywszy wszystkie 
powyższ� szczegóły, w. jen.  gbr postanowił księdza A. d. 
na ten raz nie karać, polecił jednak zapisać to wszystko 
w jego aktach osobistych, w konduicie w tym celu, aby 
na wypadek pierwszej na niego w tym kierunku skargi 
pozbawić go stanowiska w porządku administracyjnym. 

5. 1 1  gr. 1894 r. Nr. 7687 gbr lubi. złożył w. jen.
gbrowi raport, że w 1893 r. ksiądz A. O., prob. z Sie�
nicy Różanej, spowiadał i komunikował Michała Brodę, 
„prawosławnego", a także dokonał obrzędu wywodu 
względem Antoniny Kindziela, _ „prawosławnej" .  P. o. w.

jen. gbra, wziąwszy pod uwagę, że wyznanie rodziny 
Brodów nie zostało jeszcze określone, a wywód Kindzieli 
nie dowiedziony, poprzestał na tern, że fakty te poleci� 
tylko wpisać do księgi konduit. 1 

6. Za kazanie, które ksiądz A. O.  wypowiedział
z uchybieniem dla „prawosławia", w. jen. gbr 10 marca 
1895 r. Nr. 85 2 · postanowił pozbawić go probostwa Sien
nica Różana, w pow. krasnost., z pozostawieniem bpowi 
prawa o wystąpienie dlań o wikarjat poza miejscowo
ściami unickiemi.' 

7. Gbr siedl. 16  mar. 1907 r. Nr. 4881 8 doniósł do
w. jen. gbra o bójkach między katolikami a marjawitami
wsi Pogorzel  i sąsiednich, pow. garw., gdzie czynnym 
jest duchowny marjawicki Nowakowski z Żeliszewa. Zajścia 
te podług powyższego raportu miał wywołać ksiądz A. O.; 
prob. par. Osieck, pow. garw., gub. siedl. W. jen. gbr. 
polecił sprawę całą przekazać właściwemu sądowi, który 
ją  w swoim czasie umorzył. · 

242. Ks. Stanisław Olazynskł, 1811 t 1888. Gbt 
lubi. 15  maja 1887 r. Nr. 2914 4 uwiadomił w .. jen. gbra, 

1 _a A. A. D., XVJ2, Nr. 1�. 4 A. A. O., XVI:., Nr. 6. 
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.że ksiądz S. O., prob. par. Turobin, pow. krasnost., gub. 
łubl., nielegalnie ochrzcił syna Anny Bochniakowej z Ko
:tułów, „prawosławnej". Ponieważ było to pierwsze wy
kroczenie tego ks. prob., dl41tego w. jen. gbr nie wymie
rzył ·nań' żadnej kary. 

243. Ks. Stefan Obłoża, 1847 t 1 924. 1. 15 gr. 
' 1892 r. Nr. 22 1 w. jen. gbr postanowił zwrócić się do 
· bpa lubl. o usunięcie księdza S. O. z prob. w Huszlewie ,

. pow. konst., gub. siedl., za · „szkodliwy" wptyw, jaki wy
'wierał na złączoną z prawosławiem byłą unicką ludność, 

, z prawem jednak nadania mu administracji innej parafj i ,  
lecz w okolicy bez unitów. Przeszedł wtedy ksiądz S. O.
do par. Stoczek, pow. węgr., gub. siedl. . 

2 . W. j en. gbr 13 lip. 1894 r. Nr. 79 2 skazał księdza
S. O., prob. par. Prostyn, pow. węgr„ na zapłacenie 100 r. 
kary za to, że zbierał bez pozwolenia władz rządowych 
fundusze i .materiały na budowę miejscowego kościoła. 

244. Ks. Przemysław Oltarzewskł, 1852 . t 1 922·
�- Pod datą 12 st. 1885 r. Nr. 45 3 w. jen. gbr nadesłał do 
. bpa lubi. żądanie, aby jak najprędzej usunął księdza P. O. 
· z wik. poreformackiego kościoła w Węgrowie ,  gub. siedl. 
i przeniósł go do miejscowości, oddalonej od stron, które 

. zamieszkują „prawosławni", gdyż ksiądz ten był bardzo 
. podejrzany o to, że obsługiwał pod wzg!ę,pem religijnym· byłych unitów. ' ·  

245. Ks. Władysław Oltarzewsk�� 1825 t 1901.
Gbr siedl. 18  paźdz. 1894 r. Nr. 10304 ' .J?.O�iadomił w. jen.
gbra, że ksiądz W. O., prob. par. Ste'rdyń, pow. sokł., 
gub. siedl., w styczniu 1893 r. dał ślub włościance Bar-

l i � A. A .  D„ XVP, Nr. L i A: P. w Łom. XV8. 
11 A. P. w Lubi., XI', k. 323. i A. K. D. w Lubi., XXXVII�.
ł A. A. D., XVl2, Nr. 7. 
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barze Wyszyński ej, „prawosławnej" ,  z Janem Wilkiem, 
katolikiem, lecz manifest cesarski z 14 list. 1894 zniósł 
karę za to pr'zewinienie. 

246. Ka. Władysław Op alski, 1852 t 1900. Za
współdziałanie � pomoc; jaką okazał ksiądz W. O., p�ob.
z Kumowa, pow. chełm., gub. lubi., diakon. Rodldewiczowi 
w zorganizowaniu tajnego stowarzyszenia, którego celem 
było ułatwiać unitom praktyki wiary · katolickiej, w. jen. 
gbr 11 maja 1893 r, Nr. 34 L postarał się o usunięcie księ
dza W. O. z prob. i skazał go na rok pobytu w klaszto
rze w Marjampolu.2 31 gr. tegoż roku w. jen. gbr karę tę ·
przerwał i zgodził się na to, że bp lubi. mógł 'go przed
stawić na wikarjat, wszakże poza strefę, zamieszkałą 
przez unitów. 3 

· · · 

247. Ks. Alfred O�łowski, 1 847.t 1919. Pod ditą 
21 ma�. 1 8S7 r. Nr. 485 4 w. jen . . gbr zwrą.cał się do admi
nistratora · diec. lubi., ks. Franci�zka jączewskiego, apy . 
natychmiast odwołał księdza A. O. ze stanowiska nad
etatowego wik. par. · Komarów, pow. zamoj. , gub. lubl., 
za jego „szkądliwą" działalność na ludność „prawosławną" 

· całej tamtejszej okol icy; Nadto, aby na miejsce to opróż- ·
nione  nikt nie był riaznaćzany bez u przedniego zasadni

. czego porozumienia ' ' się . i wfadz'ami rządowemi, księdza
zaś A. o. inożria� · pisze w; jen. gbr do bpa, w . zwykłym '
porządku "przedstawić na jakikolwiek etat

.
owy wikarfat ·

. l ,„ „ 1 A • . A. O:t XVI2; · Nr; 9; ·· _ 

; . 

_ 2 Jakie sc�ny rozpaczliwe odbywały się przy �ywoże'niu ks�ęży _ 
z _ p�r. przez _ rząd za sprawę \micką, patrz -. list księdza Wł. Opalskiego
do IQ.pa Jaczewskiego; przechowany· w Archiwum Konsystorza diec.

· lubl., 
w o�()histych aktach tegoż .. księdza W. O. - Ił Istotę historji o te·m · tajnem stowarzyszeniu, patrz przy nazwi-
sku ks. Leonard Toinaszewski; diec; lubl. . ' 

. ·. ' )\. K .  D. Lubl ., XXXVIII''· .
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248. Ks. Stefan Jan Orzeł, ur. 1884 r. 1 1  paźdz. 
1912  r. Nr. 2873 gbr lubl. powiadomił w. jen. gbra, że 
2 maja 191 1  r. w .kościele Puszcza Solska, pow. biłg. , 
gub. lubi., ksiądz S. j. O. udzielił ślubu Franciszkowi 
Pisklakowi, katolikowi z Katarzyną Korzeń, „prawosławną". 
Że Korzeniówna była „prawosławną" ksiądz S. j. O . . o tern 
wiedział. Gbr sprawę podał do Okręgow,ego Sądu w 'Lu-
. l inie, który 8 maja 1912 r.1 sk_azał podsądnego na 25 r. 
kary z zamianą na 7 dni aresztu i ria usunięcie ero na 
'3 mies. z zajmowanego stanowiska, oraz z następstwami,
- przewidzianemi w p. 4 - § 33 kodeksu karneg·o. 

249. Ks. Józef Ostałowski, ur. 1 823 r. 1. Na sku
tek doni�sienia gbra siedl. , że ksiądz J. O., prob. par . . 
Janów Podl., pow. konst., gub. siedl. , wraz ze swym wik. 
ks. Antonim Uziakiem gromadzą do swego kościoła i spo
.wiadają byłych unitów, w. jen. gbr 10 łut. 1883 r .  Nr. 180 2 
nałożył na ks. prob. grzywnę 25 r. z ostrzeżeniem, że,  
jeśli to samo powtórzy się w przyszłości , to zostanie po
-zbawiony probostwa. 
_ - - 2. w: jen. gbr , 1 _7 l ip. 1 884 : : r. Nr. 1374 3 nałożył na
księdza j. ó., prob. z Jano-wa Podl. grzywnę wysokości
2Ś ,r. za to, że dał ślub włośc ianino�i józefpwi Górskie

.
wu, 

„prawosłąwnemu". 
· - -

_ 
-

" - _  
3. 4 st. 1886 r . . Nr. 2 4 w. j en. gqr �k�z_ał �siędz_aJ�- 9.,

prob. w Janowie Podl. na 1 50 r. kary, oraz na przenie-

, , s ienie go na par. poza .unicką h1_drJ.ość� Ka�ę tę , wymie
rzył główny _ nc;tcz. kraj� zą to, . .  że ks iąc;łz J. O .. dał śtub
włościaninowi wsi . Hołowczyń, , . pow._ kon�tar�t. ,  Mi�qałowi
·Danilukowi Ź E�fr�zyną · szyfu�a� iuk, �_, pra�'osła�ną ;' i° wło
ścianinowi wsi Mierzwice gm. Chlebczyn, pow. konst. ,
,Andrzejowi Klimiukowi, z Juljanhą ·- Kaszperbk:': „prawo-
sław1,1ą''. -- ; - ·  1 , , :-. , ; ,, ·,_ _ ' '' ,·�; � >: ,. I.' �t.'• 

l A. A. D., XVl2� N"r;' 23 :· i--A<-p; w Lubt, <XI '; k :,324. 
�-· A. A. D. xv12, Lit. o. - ,�· " 
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4. Gbr siedl. 17 mar. 1905 r. Nr. 1 947 1 raportuje do
w. jen. gbra, że parafjanie z par. W arszawice, pow. garw.,
gub. siedl., zwrócili się do niego o pozwolenie na piel
.grzymkę w maju z krzyżem do Częstochowy, a ma i ch 

· wyprowadzić własny prob., ksiądz j. O. do pierwszej · 
figury przydrożnej, odległej o 80 sążni od kościoh.l.2 
W. jen. gbr oclpowiedział, że uważa to za dopuszczalne. 

250. Ks. Antoni Ost.rowski, 1864tl920. 1 .  W 190�\r. 
gbr lubi. podał księdza A. O., prob. z Trzeszczan, pow. 
hrub., gub. lubi . ,  do Sądu Okręgowego w Lublinie pod 
zarzutem przyłączenia do katolicyzmu Apolinarego Po- · 
teruchy, „prawosławnego". Sąd 1 1  st. 1910 r.3 skazał księ
dza A. O. na 15 r. kary z zamianą na 3 dni aresztu i ·fia 
usunięcie go z zajmowanego stanowiska na 3 miesiące. : 
W apelacji Izba Sądowa Warszawska potwierdziła wyrok . 
Sądu Okręgowego. � 

2. 17 sierp. 1910 r. Nr. 3647 4 gbr lubi. doniósł #o �
w. jen. gbra , że w 1907 r. ksiądz A. O. pochował wedłtig- · 
obrządk u kat. następujących „prawosławnych:" Maksyma 
Gajwolego, Michała Maczkę i Wiarę Dynej. Ze w zględu 
na przedawnienie przestępstwa w. jen. gbr umorzył sp �- · 
wę, ale na przedstawienie bpa lubi. z 1 4  czrw. 191 1 v·r. 
Nr. 1872 tenże jen. gbr nie wyraził ó swej zgody na pl'o-..,. 
bostwo dfa księdza A. O. w Kumowie, pow. chełm., . 
gub. lubi. 

3. Gbr l ubJ . 22 kw. 191 1 r .  Nr. 1996 6 podał księdza . 
A. O.  do· Sądu Okręgowego w Lublinie o nielegalneia
pisan ie , w 1905 r. do ksiąg Urz. Stanu Cyw. w par�fji 

. .  ' 
i A. A. D., xv12, Lit. o. 

� ·  

2 Przytaczamy ten szczegół, jak wszystko, z urzędowych źródeł, 
by został w historji dowód niezwykłeg-o skrępowania katolicyzmu pod 
zaborem ros.t zwłaszcza na Chełmszczyźnie i na Podlasiu. Dopis. autora. 

s_s A. A. D., XVl2, Nr. 18. 
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frzeszczany, pow. hrub., gub. lubi., zaślubin Michała Pi
lipczuka z Michaliną Mączka. Sąd ten ze względu na 
przedawnienie winy sprawę umorzył. 

251. Ka. Franciszek Ostrowski, 1837 t 1907. 
1 . Gbr lubi. powiadomił w. jen. gbra, że ksiądz F. O.,

,'.w Janowie Ordynackim., gub. lubi., przyjmuje do szka
iplerza osoby „p�awosławne·" ,  choć (dla ostrożności) nie 
�apisuje je 11igdzie. Wtedy w. jen. gbr 25 kw. 1 887 r. 
�r. 686 1 zwraca· się do zarządzającego diec. lubl., aby 
zakcmi'unikował księdzu F. O., że, i�ż.eli to się wykryje,
·zostanie wtedy ukarany podwójnie.

2. Tchorzewski, gbr lubi. 22 st. 1892 r. Nr. 460 � do
niósł do w. j en. gbra, że w 1864 r. ksiądz F. O., prob. 
w Łukowie, gub. siedL, ochrzcił dziecko rodziców pra
wosławnych, karany jednak za · to nie był wskutek prze
dawnienia faktu, a także wskutek manifestu cesarskiego 

· z 15  maja 1883 r. „Tern więcej obecnie, pisze gbr lubi., ,
będąc na stanowisku dziekana, może ksiądz ten przepoić
·swą krańcową nietolerancją wzglęaem „prawosławia" kon
dekanalnych księży" .  Pismo to w. jen. gbr pozostawił

'· bez żadnych następstw. 
252. Ka. Piotr Ozimiński, 1844 t 1925. 1. W. jen . 

.' gbr 25 st. 1 883 r. · Nr. 1820 3 skazał na 25 r. �ary księdza
P. O., prob. par. Szczebrzeszyn, pow. zamoj., gub. lubi.,

· za to, 
·
że wyspowiadał pięcioro ludzi, których wyznania 

.· dotąd jeszcze nie określiła wyznaczon� do tego Komi$,Ja
i zarazem go ostrzegł, że, jeżeli coś podobnego powtórzy 

' się w · przyszłości, b��zie ,µsuniętrze stanow;iską.· 2. Na ���utek pó"Stanowien'ia  w .  jen . . �bra, wydanego
. dnia 30 czrw. · 1884 r. Nr. 1289,4 ksiądz P. O., proboszcz
z Szczebrzeszyna, zapłacił 75 r. kary za mieszanie się do
"Spraw prawosławia,. mianowicie za to, że w .swej parafji 

1 i 2 Op. c„ Nr. 1 2. 11 i 4 A. A. D., XVl2, Nr. 13.
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poświęcał pola, należące do ludności „prawosławne)" . 
i odwodził Kowalskiego od zawarcia ślubu w .  c,er�wi 
prawosławnej. . t 

w sprawę tę był wmieszany również ks. .Jan a r· 
nisiewicz, wik. z SzczebrŻeśzyna, który z · tej racji zapła-
dł 50 r. katy. ' 

253. Ks. · Jan Pacholski, 1861 t 1922. l .  Gbr sierll.
18 mar. 1891 r. Nr. 2164 powiadomił w. 1en. gbra, ze ksiądz 
j. P., prob. par. ·przesmyki, pow. konst. , ' gub. l ubl . , If -
chował „prawosławną" kobietę, jed9ak �,· jęń. gbr 26 �a'f.
1891 r. Nr: 520 1 zadekretował nie naznaczać na ten r:az 
żadnej kary. 

" " 

· 2. 9 sierp. 1892 r. Nr. 7 � w. jen. gbr polecił ksi�
dzu j.  P., prob. z Przesmyk, ' zapłaci.ć 10 r. kary za to, ie ' . ' . . . ' '-·� 
ochrzcił dziecko mie�zanego m�łżeństwa. . . ,. ,„� 3. W 1895 r. ksiądz J. P. , prob. par .. Okrze1a, po . 
łuk., ·gub. siedl. , był pod zarzutem, że mieszał się do spraw 
prawosławia, jednak · w  .

. 
jen. gbr Szuwałów, nie zdęęyd�·� 

wał się sprawy tej załatwiac w porządku 3 ' administrąc�:j
. nym i polecił ' r»rzeka�ać }ą . sądowi. ·' ' . :,· · . :�( 

· · · 4. De.partament. "spr. o: Obc. W. 24 l ist. 1909 . �.
Nr .. . 7241 4 pn;ysłał księdzu J. P., prnl;> . . par . .  Żabianka, 

· pow. garw�; gup.' siedl., wymówkę za · to, ,.,że zbieratofiary,
·sprzedawał .. spetjafhe · . m�rk i, p�zyi�'<>wał 'iaqió�ie'nia · ·. p�
obrazy, < za ' ·���re . fundusz ·ob'racal na cele ?l1'dówlarie pr'zy

. r:e·stiiurac'}f . kościoła paraf}a�neg,o � w Koss-Owfo, p·oW,. sokł.·�
'g'trb. ·' s i�Cfl. · ; J/  : i'/ „ ;" 1'· ' "  • . ,„ �_ . ; ,  ·1 

. · · " •• ,. • • · •  · · ·· ł 
. " ' " ' 254� <:It•. Adaii ( Pa�d�i�ski;· ur . . 18p9 r. z� ' Wysfę�

powanie'!'. prz�dw' Zydbfu. T w:yp�clz,enie Z, kÓ�ciÓła 21 wt·�,� 
�" 1908 r.· M Hfołaja · Ad�fuhik�, żofofer�a. ·w m,uridurze, wojska

iÓs� (inne teg'o ro'dza]u, ·i>�·ięsJęp�t�a'· w� jen: ghr 18 pazdż .. 
1908 r. ,' Nr� . 4603' zwrócił " � i·ę z '  �·fB�śbą· '<lo m'strl · ��r. :W'.• .. .  : �.. . .„�, „.. . . �-· ··· . ·  l. ,- . · · ;.�� .·:_·) . ' ·· · + ·  . . :„: :'·'.; ;„ :':":'.� :-„� ��· · _·-;·· '_': ;'. · · :... . . „  i· \� 

1 -4 , Op. c., . Nr. 40. .,ł . . /·· 
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· .o uwolnienie ze stanowiska, paL księdza A. P .. z Fajsła
wic, pow. krasnost. , gub. lubl. , dodając, że dalszy jego
pobyt w granicach Kr. P., jes� niepożądany. Mster przy-
chylił się do . tej prośby i ksią<:iz A. P. był zmuszony

; obrać sobie na mieszkanie miasto Iman w kijowskiej gub. 
1 Dopiero w 191 1 r. w. jen. gbr zgodził się na jego. po-

: wrót do kraju.1
· 

255. Ks. Marcin Padzińs;ki, ur.  1830 r. Ponieważ 
· ksiądz M. P. z całą swobodą .zadość . czynił potrze bom
re ligijnym byłych unitów, przyłączonym do . prawosławia
i nie spisywał w swoim CZ<:tsie ich aktów do ksiąg Urz.
Stanu Cyw., ponieważ n ie zapro�adził książl<i dla z�pi
sywania wszelkich odprawi(łnych .· nabożeń.Śtw żałobnych,

. w.jen. gbr 3 (15} lip. 1878 r. - Nr. 1078 2 post.anowił wy
stąpić d.o bpa l ubl. o przeniesienie go z prob. Ostrów, 
pow. włod., gub. sied�� ' na małą par� poza strefę un�cką. 
Wtedy wkrótce, w 1879 r. ksiąą.z M. P. przeniósł . się do
archidiecezji \o\,'arszawskiei .. , . . 

256. Ks. An�oni Pajdowski, ur. 1858 .r. ,Wobec 
raportu gbra siedl. o „niezmiernie szkodliw�j" działalności 
księdza A.. P .. względem prawos-ławią, ksiądz bowiem ten,

· będąc prob. w Wisznicach, pow . .włod., gub., .siedl„,, mie
.szał się stale w jego sprawy, w. jen. gbr odnióst. si� ,· do 

. bpa lubl. 25 st. 1898 r. Nr. 132,3 aby . {usu.nął k,.sięd�a . A. P. 
z prob. :i zatrzymał. go narazie. w Luqlinie.

· 

257. Ks. Andrzej ·Paluszkiewicz, 1 867 ·t• l.922. 
Za bezpodstawne, a . świadczące · o fanatyźmie . trudności, 
które · ksiądz · A. P. ,  ;wik. w Janowie · Ordynackim�- gub . 

. tu·bl., robił w czasie pogrzebtr E. · Poznańskiego; szoso
we·go konduktora ną pow. · jan., w: jen . . gbr 14 paźdz.

· 1893 r: ·•Nrc. 52 4 skazał· go na� 50·: r� �ary. · 
· 1 Op. c., ' Nr. 55 • . 

2 Op. c.; Nr. 1 .  i A. Aut. IXl::l, Nr. Dzienn. 1878 r.= 1562 · i 1900.
a A. A. D„ XVI2, Nr. 39. � Op. c./ N r  . . 43.
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258. Ks. Roman Pankowski, 1866 t 1900. 1. 27 wrz. 
1882 r. ksiądz R. P., prob. par. Biskupice, pow. lubt, 
ochrzcił Paulinę córkę, mieszkańców wsi i gm. Sucho
wola, pow. ząmoj., gub. lubl. , M ikołaja, „prawosławnego"
i Rozalii Żuszman, a 18 st. 1 883 r. ochrzcił z tej samej 
wsi Józefa Ząb, syna Szymona, katolika i Anny, „prawo
sławnej" .  Chociaż fakty te zostały stwierdzone, jednak 
ukaż cesarski z 1 5  maja 1883 r. następstwa tych karalnych 
czynów usunął, przeto w. jen. gbr 5 kw. 1886 r. Nr. 619 1 
zrobił tylko ·mu wymówkę za pośrednictwem bpa diec; 
lubi. z dołączeniem ostrzeżenia, że, jeśli ksiądz ten bę
dzie się w przyszłości mieszał do spraw prawosławia,
spotkają go wtedy dotkliwe kary. 

2. 31 mar. 1887 ·r .  Nr. 333 2 w. jen. gbr za różne
przekroczenia księdza R. P. wystąpił do bpa lubl. o ode
branie mu prob. Biskupice, pow. lubl. , a przenies�enie 
go na podobne stanowisko, lecz poza strefę unicką. Cho
dziło rządowi o to, że ksiądz R. P. zbierał dobrowolne
składki na zegar wieżowy, powiększył grzebalny cmen
tarz, zbierał dzieci na naukę katechizmu i t. p. 

3. Jak stwierdza odezwa w. jen. gbra z 31 mar. 1 887 r.
Nr. 533, wystosowana do admin. diec. lubi ., ks. F. Ja
czewskiego, rząd w· 1887. r. usur:iął z Krasnobrodu, pow. 
zamoj., gub. lubl., pr:ob. księdza R. P. za to: a) że na 
wieżY. miejscowego kościoła par. urządził zegar, b), że 

·�, wcielił do cmentarza grzebalnego kawał.ek ziemi, który
darował parafi i  miejscowy dziedzic ,  c) że uczył dzieci ka
tolickie katechizmu, q) że usiłował wciągnąć dzieci unic
kie i starszych „opornych" do bractwa różańcowego„ e) że 
dał u siebie przytułek dla biednego „prawosławnego". 

Śledztwo w tych sprawach prowadził nlk kancelarji
gbra lubL T.chorzewskiego. Mojsiej syn Józefa Us.zerenko, 

I i 2 A. A . D., xv12, N r. 3. 
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który własnoręcznie pqpsuł ten zegar, aby zaś nie można 
go było naprawić, zabrał z sobą . do Lublina niektóre 
z niego cŻęści. Naoczny świadek widział tę robotę p.
Uszerenki . 1  

,4. Za  to, że, będąc zwolnionym , z proh. w Krasnym-
, stawi�, gub. lubi. , udał się do Bełżyc, pow. lubl. i tam 
odpra:wił nabożeństwo wbrew zarządzeniom, · wydanym 
przez w. jen. gbra 3 maja 1886 r., .  Nr. 823, ksiądz R. p. 
i,ostał skazany na grzywnę 25 r.2 

5. W. jen. gbr 25 list. 1889 r. Nr. 2054 3 za pocho
wanie według obrządku katoliak iego dziecka z miesza
nego małżeństwa skazał księdza R. P., prob. w Biskupi
cach, na zapłacenie k,ary SO' r.

6. 4 kw. 1 894 r. Nr. 71 ' w. jen. g,br nałożył na księ
dza R. P., prob. iJ/' Biskupicach, karę wysokości 100 r. za
to, że ochrzcił dwie córki Józefa Stefaniaka, „prawosław
nego" :  Mariannę i Feliks�, a sa_memu Stefaniakowi udzie
lał innych sakramentów św. 

259. Ks. Jan Pasek, 1850 t 1 913. 1 . Gbr siedl. 
26 list. 1886 r. Nr. 447 powiadomił w. jen. gbra, że ksiądz 

. ·J. P., prob. w Janowie Podl., gub. siedl., szkodliwie i fa
. na tycznie oddziaływa na byłych unitów, połączonych 
z prawosławiem, bo 6 paźdz. 1886 r. spowiadał i udzielał
Komunii św. mieszkance m. Janowa Podl., Józefie Tysz
kowskiej. Za tak szkodliwą działalność w. jen. gbr 13 st. 
1887 r. Nr. 61 5 zwrócił się do ks. administratora diec. 

·. lubi. o przeniesienie księdza J .  P. na inną parafję, poza
strefę unicką. 

, 2. Tenże gbr siedl. 30 st. 1887 r. Nr. 24 doniósł do 
: w. jen. gbra, że ksiądz J. P . . odprawił nabożeństwo ża
• łobne na prośbę „prawosławnego," Nikiforuka. Ze względu 

i . A. Aut. v11 12. 2_4 A. A. O., XVP�. Ń;. 3 . .
i A. A. D., XV12, Nr. 5. . , ,  
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jednak, że fakt ten miał miejsce j eszcze przed zarządze
niem przeniesienia księdza j. P. na inną parafję, w. j en. 
gbr 25 łut. 1887 r. Nr. 377 postanowił nie pociągać go 
do nowej odpowiedzialności. 

Kiedy w 1886 r. ksiądz J. P. za swoją apostolską 
pracę wśród u�itów musiał wyjść z Janowa Podl. i dzie� 
kanj i konst., dłuższy czas bezczynnie mieszkał w Lublinie. 

Ta bezczynność była dlań o tyle przykszejszą, że 
w myśl zarządzenia jen. gbra Hurki tej · kategori i kapła
nom · nie wolno było nawet Mszy św. odprawiać, o czem 
jest mowa nieco wyżej. Rozumie się, że niemal żaden 
z tych skazańców nie przestrzegał tego zakazu, choć skry
cie, jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, óddawał 
Panu Bogu cześć przez odprawianie Najświętszej Ofiary. 
Wprawdzie nie łatwem to było, bo policja czuwała nad · 
tern bardzo pilnie i umiała wykorzystać naiwność pracu
jących w kościele albo służby domowej, byleby wykryć 
fakt odprawiania Mszy św. przez kapłana prześladowa
nego, taki bowiem dowód energi i  poli cjanta nie był bez
nagrody.1 

260. Ks. Jan Pawełkiewicz, 1819 t 1880. Za różne 
„nielegalne ' czyny" 22 kw. (4 maja) 1869 r. Nr. 1 572 2 
władze rządowe administracyjne warsz. zaprnponowały 

1 Ks. Jan Pasek, kapłan żasłużony na polu pracy duszpasterskiej, ' 
znalazł serce i opiekę w młodym wówczas, niedawno przybyłym z aka
demji petersburskiej, ks. Karolu Dębińskim, ówczesnym profesorze se
minarjum diecezjalnem i wikarjuszu przy katedrze w Lublinie. . Mie
szkając w domu katedralnym przy bramie Trynitarskiej, ks. Karol Dę
biński na 3-cim piętrze tego domu codziennie w ciągu z górą półroku
urządzał ołtarz około godziny �-tej rano, przy którym ks; J. Pasek 
odprawiał Mszę św., poczem należało uprzątnąć wszystko, aby nawet 
znaku nie było ołtarza, by służba na:wet przez nieostrożność nie zdra
dziła tajemnicy, bo wtedy odpowiedzialność spadłaby i na ks. J. Paska 

· i na ks. K. Dębińskiego.
2 Op. c., Nr. 6. 
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władzy diec. lubi. przeniesienie księdza j. P. z par. Pu
szcza Solska, pow. biłg., gub. lubl. Wskutek tego znalazł 

: się ksiądz J. P. na wikarjacie w Potoku Wielkim, w pow.
· Janów Ordynacki, gub. lubi. 

261. Ks. Józef Pawlikowski, 1837 t 1 892. 1. Gbr 
· siedl. 22 gr. 1 879 r .  Nr. 13708 przedstawił w. jen. gbrowi, 
'. że ksiądz J. P., prob. par. Jabłonna, pow. sokł., gub.
siedl., spowiadał i udzielał Komunji św. Katarzynie Wę

. sak, „prawosławnej." Nadto w tym papierze była wzmianka, 
. że w ogóle ksiądz J. p. odznacza się brakiem życzliwości
dla prawosławia. Wobec tego w. j en. gbr 5 (17) stycz. 

· 1880 r. Nr. 2054 1 nakazał urządzić tajny a czujny (nie.
głasnyj, bditie lnyj, w oryginale) nad nim nadzór policyjny 
i dodał, że, jeżeli w przyszłości powtórzy się coś podob
nego, jeżeli ksiądz J. P. dokonywać będzie obrzędów re
ligijnych byłym unitom albo w jakibądź sposób będzie 
ich odwodził od wiary prawosławnej, spotka go surowa . 
kara · i usunięcie z probostwa.

2. Gbr siedl. w odezwie swej z 12 mar. 1 886 r. Nr.
80 2 zaproponował w. jen. gbrowi, aby nałożył na księdza 
J. P., prob. z Jabłonny, pow. sokł., gub. lubi., karę 100 r. 
za to, że ksiądz ten w 1881 r. mieszał się do prawosła
wia. Jednak ze względ� na manifest cesarski z 1 5  maja 
1883 r. kara ta upadła, a w. j en. gbr polecił tylko nad 
księdzem J. P. czuwanie policji (w oryginale bditelstwo). 

3. „Za różnego rodzaju, mówi księga konduit kan
celarii w. j en. gbra, mieszanie się do spraw p·rawosławia 

; ksiądz J. P. został skazany ńa 300 r. kary, pozbawiony 
prob. i przeniesiony na wik. poza strefę unicką." (Daty nie
ma' żadnej. Dopis. autora.) Chodziło, jak mówi odezwa. 

1 w. jen. gbra z 30 sierp. 1 886 r. Nr. 1603, a) o wysP'owia
; danie mi�szkanki ·wsi Jabłonna Antoniny Krysitosiak, 

1 Op. c., Nr. 7. ::i A. D. Podl., X l1 1•



b) o to, że były unita Ignacy Kozicki, bębnił na chórze, 
a później odbył spowiedź św., c) o namawianie „upor� 
nych," aby bez żadnej obawy uczęszczali do kościoła 
i inne.1 

262. Ks. Pawei Perkowski, 1 823 t 1886. W 1870 r. 
władze warsz. rządowo administracyjne wystąpiły do 
rządcy diec. lubl. o przeniesienie księdza P. P. z par. 
Górki, pow. konst., gub. lubl., do miejscowości bez uni·· 
tów na parafję nieliczną.2 

W aktach Kurji Podlaskiej jest cały półarkuszowy 
operat w tej sprawie gbra siedl. z 30 wrz. 1870 r. Nr. 3774,3 
z którego widać, że wtajem�iczony był w nią nawet mster 
spr. w., że badała ją na miejscu specjalna delegacja. Za
kończyło się wszystko przeniesieniem księdza P. P. do' 
par. Borowie, pow. łuk., gub. siedl. 

263. Ka. Tertuljan Perkowski, 1 836 t l897, b. ka
pucyn, . ostatnio w klasztorze w Lublinie. Administrator
diecezji lubl. ks. Jaczewski 1 5  lip. 1 886 r. Nr. 1 267 4 otrzy
mał od w. j en. gbra zawiadomienie, że jego projekt mia
nowania księdza T. P., prob. w Wielączy nie otrzymał 
przychylnej decyzji ze strony władz · rządowych, które 
posiadają o tym księdzu wiadomości nieprzychylne. Kie
dy zaś ks. administrator wysłał księdza F. P. na tymcza
sowe _zastępstwo do tejże Wielączy, otrzymał 2 maja 
1889 r. Nr. 793 5 bezwzględne żądanie usunięcia go 
stamtąd. 

264. Ks. Juljan Perzanowski, 1 829 t 1904. 1. P. o. 
w. jen. gbra 1 1  st. 1 883 r. Nr. 1 798 6 nałożył na księdza
j. P., prob. fili i parafjalnej w Konkolownicy, pow. radzyń.,
gub. siedl., 25 r. kary za to, że pozwolił ks. Michałowi 

1 A. K. D. Podl., XI14• 
s A. K. D. Podl., XIP'. 
s A. A. O., XVl2, Nr. 13.

2 A. A. D., XV2, Nr. 1 1 .  
4 i !i A. K .  D .  Podl., XIIl4• 
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Karwackiemu, wik. par. Trzebieszów, pow. �uk., gub. siedl., 
spow'iadać w czasie odpustu wszystkich bez różnicy pąt
ników, wśród których byli dawni unici. 
:: 2. W. jen. gbr 25 wrz. 1884 r. Nr. 1 668 1 zapropo
nował rządcy diec. lubl. przeniesienie księdza J. P. z Kon
kolownicy, pow. radzyń., na inną parafię, poza obręb 
uniclt'i ,  pod dozór pewnego prob. za to, że mieszał się
·w sprawy „prawosławia" , a · mianowicie: a) załatwiał po
sługi religijne byłym unitom, b) wydał wójtowi gminy 
Konkolownica w 1867 r. metrykę urodzenia, · Bazyl emu 
Gukało, który już był określony jako należący do pra-
:W'osławia.

· 

3. Gbr siedl. 2 kw. 1 885 r. Nr. 2305 powiadomił w.
jen. gbra, że ksiądz J. P. , będąc wik. w · Konkolownicy, 
30 wrz. 1884 r. dopomagał byłym unitom w spełnianiu 
katolickich obowiązków religijnych. · Jednak w. jen .  gbr ,  

· . .  wziąwszy pod uwagę, że w ty� właśnie czasie oskarżo
ny' miał zmianę swego stanowiska, 16 kw. 1885 r. Nr. 52 2 
postanowił na ten raz nie pociągać go do nowej odpo
wiedzialności. 

4. 24 gr. 1886 r. Nr. 487 gbr siedl. zakomunikował' w. jen. gbrowi, że ,ksiądz J. P. z filji Prawno, pow. pułw. ,
, gub. 1ubl. , w widoczny dla każdego sposób wpływa „ujem

nie" na parafjan z Konkolownicy, a pośrednio na by
łych unitów, przeto w. jen. gbr 13 st. 1887 r .  Nr. 59 8 
zwrócił się do ks. administratora diec. lubi., aby go prze
n iósł na wikarjaf do jednego z powiatów: biłg. lub jan . ,  
gub. lubl . ,  gdzie niema unitów. 

· 265. Ks. Władysław Petrykowski, 1829 t 1911.
1 .  Będąc prob. w . par. Sitaniec, pow. zamoj., gub .  lubi. , 
ksliądz W. P. ochrz.cił dziecko 'mieszanego małżeństwa
Stanisława i Jadwigi Michów, za co w. jen. gbr 16 maja 

J_a A. A. D., X\712, Nr.' 13.

Bojownicy t. II. 12 
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1889 r. Nr. 89 1 1 skazał go na karę 50 r. z ostrzeżeniem,
że, jeśli nadal będzie się mieszał do spraw prawosławia, 
wtedy spotka g.o surowa kara. 

2. 2 sierp. 1889 r. Nr. 187 1  2 w. jen. gbr ze względu,
że działalnośc ią swoją ksiądz W. P. , prob. par. Goraj, 
pow. zamoj. ,  gub. lubl., przynosi szkodę prawosławiu, 
zwrócił się do bpa · lubl. , aby natychmiast odebrał księdzu 
W. P. to probostwo, a wystąpił dlań o inne, poza strefą 
unicką� 

266. Ks. Tomasz Petrykowski� 1824 t 1907. 1. W.
jen. gbr 1 (13) paźdz. · 1874 r. Nr. 1 101 3 skazał księdza 
T. P., prob. par . Garbów, pow. pułw., gub� lubl. ,  na karę 
25 r. za chrzest dwóch synów Jana Kałana, greko-unity. 

2. Na skutek decyzji w. jeri. gbra, wydanej 16 wrz.
1889 r. Nr. 1 645,4 ksiądz T. P., prob. par. Czemierniki , 
pow. lubrt. , gub. lubl. , zapłacił 50 r. kary za to, że wbrew 
okólnika z 29 mar. 1886 r. pozwolił j ednemu z alumnów 
semin. diec. lubl. święcić w Wielką Sobotę pokarmy wiel
kanocne, spetn iać w kościele święte czynności i brać 
udział w ceremonjach wielkotygodniowych. 

3. W 1894 r.5 ksiądz T. P. miał niepokój ze śledz
twem o ślub, który dał dwom „prawosławnym'; : Stani 
sławowi i Józefowi Terlickim, ale nie pociągnęło to za 
sobą kar żadnych. 

, 

4. Według raportu gbra lubL, datowanego 1 6  łut.
1900 r. ksiądz T. P. ochrzcił w Zamościu w 1897 r. Jana 
Matryska, b. greko- unitę, a w 1898 r. pozwolił pochować 
go na zamojskim cmentarzu kat. Za to 28 Jut. 1900 r.6 
w. jen. gbr udzielił mu surowej nagany i zarazem ostrzegł,
że, jeże l i  coś podobnego w przyszłości jeszcze się po
wtórzy, niech nie liczy na żadne względy w wymierza
niu kary. 

1 Op. c., Nr. 15. 2 A. K. D. Podl., XIV14• 
a_s A. A. D., XVI2, Nr. 16. 
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5. Na skutek raportu gbra lubl. , datowanego 8 l ip.
1901 r. Nr. 4663, w. jen. gbr nałożył 24 l ip. 1901 r. Nr. 
209 i na księdza · T. P., dziek. i prob. w Zamościu, 100 r. 
kary za to, że pozwolił swemu wik. ks. Aleksandrowi Fi
jałkowskiemu ·na cmentarzu kat. w Zamościu urządzić pro
cesję i święcić pola. 

6. Na przedstawienie gbra lubl. pod dniem 4 maja
· 1903 r . Nr. 3282, z którego· widać, że na skutek pozwo-
· 1enia, jakiego udzielił ksiądz T. P., wikarjusz jego ks. A.
Fijałkowski pochował na grzebalnym cmentarzu katol. 
w Zamościu Marjannę Powązkę, „prawosławną", w. jen. 
gbr 24 czrw. 1903 r. Nr. 252 2 za to, �ałożył na księdza 
T. P. , prob. par.  Zamość, karę wysokości 50 r. 

7. Bp lubi.  postanowił odznaczyć księdza T. P. in
fułacją, ale mster spr. w. na to się nie zgodził.3

267. Ks. Józef Pieńkowski, ur. 1874 r. 1. Na sku
tek pisma, w którem gbr lubi. nadesłał 23 maja 1902 r . 

. Nr: 3876 do w. jen. gbra, że ksiądz J. P., wik. z Hrubie
szowa, gub. lubi . ,  jak wyka�ało śledztwo, wyspowiadał 

. i udzielił Komunj i  św. Józefie Migas, „prawosławnej ,"  
w. jen .  gbr w 1902 r. Nr .  227 4 nałożył nań 50 r. grzywny. 

2. Ksiądz J. P., prob. ze Sławatycz, pow. bial . ,  gub.
·sie<;il. , w 1907 r.  miał kłopot z rządem ros. o zbieranie

· ofiar na kościół w Sławatyczach, sprawa ta jednak skoń
. czyła . się tylko na tern, że w. jen. gbr zwrócił się do 
· bpa lubl. , aby przypomniał księdzu J. P. przepisy, istnie-
jące w tej maforji.5

. 3. Za to, że ksiądz J .  P., prob. par. Sławatycze, po
chował „prawosławnego" Marcina Kota, w. jen. gbr zwró
cił się do bpa lubi. o usunięcie go z prob.6

268. Ks. Franciszek Pierzchała, 1816 t 1894. 
W. jen. gbr, powołując się na korespondencję gbra siedl.,

1 --" A. A. D., XVI2, Nr. 16. 4:.__,6 Op. c. Nr. 47.
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20 łut. (4 mar.) 1879 r. Nr. 264 1 zwraca sitt do bpa lubi .  
z tern, że ksiądz F. P., prob. par. Radoryż, pow. łuk., 
gub. s iedl., 27 sierp. 1878 r. w czasie odpustu w koście
le par. Gułowska Wola tegoż pow. udzielił Komunii św. · 
mieszkańcowi osady W.ohyń, pow. radzyń:, gub. siedl., _. 
Józefowi Dawalewskiemu, „prawosławnemu". Chociaż, pi- . 
sze tenże jen. gbr, że ksi<j!dz F. P. w ciżbie odpustowej 
mógł nie zauważyć „prawosławnego", jednak prosi bpa 
aby udzielił temuż księdzu surowego napomnienia, gdyż 
powinien był w tych warunkach z całą ostrożności ą speł� 
niać swe obowiązki kapłańskie. 

269. Ks. Józef Piestrakiewicz, 1828 t 1892. 
W 1883 r. ksiądz j. P. miał kłopot z rządem ros. o arcy
bractwo Serca jezusowego, ale nie był wtedy karany. 
Na mocy zaś decyzji w. jen. gbra z 1 gr. 1887 r. bp lubl. 
był zmuszony księdza j. P., prob. w Goraju, pow. zamoj.,
gub. lubl., przenieść do miejscowości ,  w której nie był'o 
unitów. Wobec zaś braku wakującego probostwa poszedł 
ksiądz ). P. na wik. do par. Rudno, pow. lubrt., gub. lubl.2

270. Ks. Jacek Piotrowski, ur. 1827. 1. Gbr siedl. 
22 mar. 1875 r. Nr. 358 3 zawiadomił 'bpa lubl., że zarzą�· 
dził, aby ksiądz J. P., prob. i dziek. z Włodawy, gub. 
siedl., opuścił swe stanowisko za spełnianie posług reli
gijnych „prawośławnym", wyjechał natychmiast do Sied� 
lee, a następnie, że .może otrzymać probostwo poza stre
fą, zamieszkałą przez ludność „prawosławną". 

2. W. jen. gbr 24 mar. 1875 r. Nr. 443 ' wydaje roz
porządzenie, aby usunąć księdza J. P., prob. i dziek . .
z Włodawy, gub. siedl. do jakiejkolwiek innej diecezji, 
wyjąwszy sejneńską. 

1 A. K. D. Podl„ XV14• 2 A. A. D., XVI2, Nr. 14. 
11 A . . Aut. IX12, Nr. Dzienn. 1875 r.: 339. 4 0p� c., Nr. 516.
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271. Ks. Koronat Piotrowski, ur. 1875 r . . 1. Gbr 
Jµbl. 2 list. 1903 r. Nr. 8479 doniósł do w. jen. gbra, że 
ksiądz K. P., wik. z Pawłowa, pow. chełm., gub. lubi., bez 
należytej uwagi sprawuje w swej parafji  posługi reHg.ijne, 
�skutek tego wśród katolików wciskają się również i , pra
wfosławni. Wobec tego w. jen. gbr 19 gr. 1903 r. Nr. 270 1 
polecił zwrócić mu uwagę. 

2. W 1903 r. 25 gr. Nr. 8479 � kancelarja . w. jen.
gbra zwróciła się do bpa I.ubi.  z tern, że k siądz K. P. ,  
wik. par. Pawłów, pow. chełm., gub. lubi. ,  udzielał „pra
wosławnym" sakramentów św. Za to w. jen. gbr 19 gr. 
1903 r. Nr. 270 polecił udzielić temuż księdzu K. P. na
gany urzędowej. 

272. Ks. Michał Pióro, 1 845 t 1923. 1. Ksiądz M. P., 
. będąc wik. w Janowie Podl., gub. siedl., ochrzcił dziecko 
Tomasza Mielaniuka, przyłączonego do prawosławia, byłe
go greko-unity bez sprawdzenia;· do jakiego należy wy

, znania. Za to w. jen. gbr nałożył 3 na niego 10 r. kary. 
2. W styczniu 1880 r. ksiądz M.  P. ochrzcił w Bpr-

. «:iziłówce, pow. k o�st., gub. siedl., bli:inięta . Jana , Brunie
wicza, greko unity ze wsi · Nosów, gm. Witulin . Na śledz
, .twi e  ksiądz M. P. zeznał, że, gdy J. Bruniewicz zażądał
.9d niego ochrzczenia chorych dzieci, przeds.ta�,ił wtedy 
świadectw@ swego ś lubu,  zawartego - w kościele kat. w Ło-

; .sicach, w pow. konst„ gub. s iedl. , 1874 r. Wobe,c tego. ksiądz 
;,· 'l\?f. P. dzieci ochrzcił, a że J . . Bmniewicz nie należy do

jego parafj i ,  p rzeto niezapisał tych aktów; do ksiąg swojej 
. par. W. jen. gbr tłumaczenia tego nie .uznał. za dostateczne 
- i  za mieszanie się do spraw prawosławia ' 27 sierp. 1880 r . 
. Nr. 1400 4 nałożył na księdza M. P. 50 r . . kary.

1 A. A. D., XV I'.!, Nr. 56. i A. P. w Lubl., X I-1, k: 342. 
· · ' •  '.!. A. 1' .  D. Lubl., l l l 'i. 

:! i � A.: A. D ,  XVI2, Lit.  P: i A. Aµt., IX12, Nr. Dzienn. 1 876 r.: 1 807.



3. 19  mar. 1882 r. Nr. 452 1 w. jen. gbr, biorąc pod
uwagę, że ksiądz M. P. ,  prob. z Bordziłówki, spełnfa 
obrzędy religijne byłym , unitom, postanowił wystąpić do 
rządcy diec. lubi. o odebranie mu prob. i przeniesienie 
na małą bezunicką par., a jednocześnie nakazuje urządzić 
nad nim dozór policyjny. Gdy admin. diec. proponował 
przenieść go wtedy do Żabianki , pow. garw.,  gub. siedl. , 
w. jen. gbr odmówił swej zgody na ten projekt.

4. Z zarządzenia władz admin. rządowej ksiądz M. P.
zapłacił 23 gr. 1 902 r. Nr. 241 2 20 r. kary za „nielegalne" 
_ zbieranie pieniędzy na rzecz kościoła w Pawłowicach, 
pow. garw. 

5. W _1 909 r.3 ksiądz M. P., prob. w Pawłowicach,
miał kłopot z władzami policyjnemi o pomoc w rozsprze
daży -· katolickich obrazów firmy Instytut „G loria" na rzecz 
kościoła polskiego na Kalenbergu pod Wiedniem. Sprawa 
oparła się aż o Mstwo Spr. W., które 28 wrz. 1 910 r. 
Nr. 8740 poleciło wykazać księdzu M. P. niewłaściwość
tego faktu. 

273. Ks. Szymon Pióro, ur. 1864 r. 1 .  20 czrw.
1900 r.  w. jen. gbr nakazał księdzu Sz. P., prob. w Ja
nowie Podl. i dziek. dekan. konst . ,  zrobić uwagę za to, 
że zlekceważył przepisy państwowe, dotyczące życia re
ligijnego byłych unitów. 4 

2. W. jen. gbr 21 czrw. 1900 r. Nr. 1691 ;1 zwrócił się
do bpa lubi. , aby bezwłocznie usunął ksi ędza Sz. P. 
z dziekanji konst. i z prob. w Janowie Podl. za jego „nie
legalną" działalność w kierunku szkodliwym dla prawo
sławia, zgodził się jednak tenże jen. gbr, aby bp w zwy
klym try pi� wystąpił � o naznaczenie ., księdza Sz·. P�1'ha· 
alłministratora tam, gdzie niema ·Rosjan . 

.'� .. i_!\ A. A. D., XVl2, Lit. P. i A. Aut. IX 12, Nr. Dzienn. 1876 r.: 1807. 
-_. i _5 A. A.- D •• „ xv12,' Nr. 41 . : i A• K� D. Lubl.; Hl6; 

- -
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3. Gbr siedl. doniósł do w. jen .  gbra 22 · wrz. 1900 r.
Nr. 520, że ksi ądz Sz. P. wygłosił w Janowie Podl. „agi
tacyjne" pożegnalne kazanie. Wobec tego tenże jen„ gbr 
cofnął swoją zgodę na probostwo dla księdza Sz. P. 
w Tuchowiczu, pow. łUk., a proponował ze swej sfrony 
na to miejsce wikariat poza strefą · unicką.1 ' · 

Decyzją z 2 gr. 1901 r. Nr. 1 562 władze administra 
cji' rządowej zgodziły się na przejście księdza Sz. P. do 
diecezji sandomierskiej.-:? 

1 A. A. D., XVI2, Nr. 21 . i A. K� D. Lubl., 1 1 10:
2 Probostwo Janó.w Podl., połączone z dziekanją konst., było jed

ną z placówek, którą rząd otaczał nadzwyczajną czujnością i jak z pro
cy usuwał kapłanów jednego za dr�gim, zwłaszcza gorliwszych. Nie je
den z nich jeszcze się dobrze nie rozejrzał w swych nowych warun
kach, a już musiał rzeczy swoje pakować i wyjeżdżać albo na inną pla
cówkę kościelni\ albo na życie tułacze lub bezczynne do Lublina. Tak 
się stało z księdzem S. P., z którego „Osobistych Wspomnień" przyta
czamy charakterystyczną rozmowę z · gbrem siedl. Mimo prześladow
czych zapędów, które zdają się cechować ówczesnych rządców gubernij, 
rozmowa . ta zdradza ich bezideowość i brak przewodniej myśli, która
by prowadziła do raz obraneg9 celu. W „Osobistych Wspomnieniach" 
księdza S. P. czytamy, co następuje: „kiedy w marcu 1899 r. jako no
VfOmianowany dziekan dekanatu konst., gub. siedl. , stosownie do urzę
dowego zarządzenia gbra siedl. Eugenjusza · s. Michała Subotkina, aby 
każdy nowomianowany na jakiekolw:iek stanowisko ksiądz prz·edstawiał 
mu się osobiś�ie, byłem u niego w . Siedlcach. Po powinszowaniu mi 
godności dziekańskiej zapytał mnie p. Subotkin czy jestem zadowolony 
ż nominacji. Na to odpowiedzi�łe'm, że się boję Janowa (było to moje 
probostwo przy dziekanii konst.), bo tam łatwo jako niedoświadczony 
zaplączę się w sprawy unickie i narażę sict mimo · woli · n� · · przykrości.
Usłyszawszy te słowa, gbr mi po�iedział: ,. uniekię,, �Rr.�w�, to wasze 
sprawy, lecz jeśli pan będziesz dobrze :z �ładzami rządow�rr\i; to: ws.zy-.
stko będzie dąbrze, więc sit( pan nie pój. (W oryginale: „unjatskija . ?i.�
ła to I waszi dieła, no liszby z �aczalstwom Wy byli choroszo, to wsio 
budet choroszo, tak wy nie bojtieś"). , ": · · 

1 A. Aut., Nr. 31 .  
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274. Ks. Piotr Piwoni, ur. 1812 r., kan. hon. lubl. , 
prob. w Międzyrzecu. 22 łut. 1 869 r. Nr. 392 1 nlk żandarm. · 
gubern. zarządu siedl. odniósł się do żandarm. okr. warsz. 
z tern, że Bogumiła Maksymak, katoliczka, żona policjanta 
z Międzyrzeca, pow. radzyń. , gub. siedl„ zwróciła się 
o błogosławieństwo po porodzie do księdza P. P.,  prob.
tej parafji ,  lecz spotkała się z odmową ze strony tegoż
księdza prob. dlatego, że ma małżonka „prawosławnego". 

275. Ks. Adolf Pleszczyński, 1841 t 1 925. 1. Gdy 
śledztwo policyjne stwierdziło, że ksiądz A. P., będąc
prob. w Międzyr_zecu, pow. radzyń., gub.  s iedl . ,  wyspo
wiadał i udzielił Komunji św. byłym unitom: Agacie Sa
lifek, Marjannie Walczuk, Dominice . Siemieniuk i Eufro- · 
zynie Siemieniuk, w. jen .  gbr 29 paźdz. 1882 r. Nr.  1561  2 
nałożył na niego 25 r. grzywny.

2. Za to, że ksiądz A. P., prob. w Międzyrzecu,
6 wrz. 1886 r. udzielił Komunji św. unitce Marjannie Ło
s i ckiej, w. jen .  gb r 15 l i st. 1 886 r. Nr. 2012  ° skazał go 
n a  50 1 .  kary. 

3. W. jen. gbr 23 st 1 890 r. Nr. 107 ' zaproponował ·
bpowi lubl., aby przeniósł księdza A. P. za jego „nagan · 
ną" działalność z par. Międzyrzec do miejscowości poza 
strefę unicką.. Wtedy ksiądz A. P. przeszedł do Żelisze
wa, pow. i gub. siedl. Stąd bp 25 wrz. · 1 893 r. Nr. 18935 
chciał go przenieść do Garbowa, pow. pułw. ,  ale w. jen. 
gbr na to się nie zgodził. Dopiero 23 czrw. 1896 r. ksiądz 
A. P. otrzymał nomi nację na prob. w Maciej,owicach, 
pow. garw.

4. W księdze zaś konduit kancelari i .gbra w · Lubli
nie j)rzy . nazwisku k�. A. P., czytamy taką uwagę: 6 „jako
kapłan· jest fanatykiem i takie samo uczucie religijne stara 

l A. A. D., LXXF, k. 2 1 9. �-s A. A. D., XVJ2, Nr. 2 1 .
I A.  P.  w Lubi., Xl4, k .  346. 
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i . . • 
aił wszczepić w. swych parafjan. Ludność : oddaje się tego
r•tifaju w��azó:�kom całą duszą, szczególniej w spn1wie 
wz•ecnie ia katolicyzmu wśród byłych unitów."

5 . .  W '1 881 r. ksiądz A. P. był pod za.rzutem, . że
w j,fo�tlzyrzecti wyspowiadał 3 „prawosławne" kobiety, . f  . al• trak 1 'było dowodów na potwierdzenie tego faktu,
,rzet• W�, jen: gbr za Nr. 2436 1 kazałlil gbrowi uprzedzić
k�tętlza A. P.;· że, jeżeli będzie się powtarzało jeszcze
ctś· ,1t1ebnego w dalszym ciągu, to go władz� świecka
ultlrze s�row".o. · 

276. Ka. Bolesław Plodow;tki, 1872 t 1910.) " •. . . ' 
1. .W myśl rcąfortu gbra siedl., z datą 29 czrw. 1898 r.
Nr. 5'1, w. jen. gbr 21  s ierp. 1 898 r. Nr. 136 2 udzielił
kMc;tlzu . . P..i wik. z Janowa Podl.� gub. siedl., surowej
naritny za nlleszanie się do spraw prawosławia z ostrze
żeniem, ile h�dzie surowo karany, · jeśli : to samo powtó
rif się w p .Y.szłości. Jednak to samo powtórzyło się
w 1' r.

, 2.  20 czrw. 1 910 r.3 w. jen. gbr udzielił księdzu B. P. , 
prob. Stężycy, pow. garw., gub. siedl., powtórnej surow
szej nagany za brak uszanowania dla rozporządzeń rzą
· dowych.

277� Ks. Juljan Plodowski, 1860 t 1 9 1 4. Gbr siedl. 
31 st. 1889 r� Nr. 911 doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz J. P. ,  

' wik. w Kossowie, · pow. sokł., gub. siedl. ,  odmówił Cęcie
wickiej, „prawosławnej/' żonie żandarma z dworca Telaki, 
roli matki chrzestnej w kościek kat()l�f.kim. Opinię miejsca-

. wą, piszę gbr, fakt ten mOGhO wstrząsnął i przekonał
wszystkich, że ksią.q z .J. P. ma zawsze. możność ukarania
i poniżenia  każdego, kto zmieni  wiarę katoli�ką na pra
wosławną, a na samą Cęci�wicką s i lnie podziałał, obra-

1 A. P. w Lubi. ,  XP, k. 346. 

2 i B A. A: D . ,  xvr, Nr. 50� i A. K. D. Lul,>I., l l l6•
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żając jej uczucia chrześcijańskie. W. j en. gbr sprawę po· 
zostawił bez skutku. Ale w 1 889 r. , gdy zarządzający 
diec. lubl. chciał naznaczyć księdza j. P. pa wik. , do 
Szczebrzeszyna, pow. zamoj . ,  gub. lubl., w. jen. gbr 1 sierp. 
1889 r. 1 zajął w tej sprawie stanowisko odmowne. 

278. Ks. Edward Podbielski, ur. 1841 r. 1 .  W"jen. 
gbr 7 (19) mar. 1 875 r. Nr. 538 2 donosi do bpa lubL, że 
ksiądz E. P. , wik. par. Rozbity Kamień, pow. sokł., gub. 
siedl., za to,. że ądzielił Komunji św. unicie, został wy·

wieziony do Siedlec. 
2. W., jen. gbr 7 (19) kw. 1875 r. Nr. 528 5 zwrócił

się do bpa lubi., aby przeniósł księdza E. P. z wikariatu 
w Międzyrzecu, pow. radzyń., gub. siedl. , poza okolice 
unickie z tej racji, że ksiądz E. P. udzielił Komunii .św. 
8 mar. 1 875 r. Michałow_i D udzie, greko unicie.

279. Ks. Michał Pogonowski, 1838 t 1905. 1 .  Gbr 
siedl. 2 wrz. 1891 r. Nr. 288 ' powia_domił w. jen. gbra, 
że ksiądz M. P., będąc prob. w Wereszczynie, pow. włod., 
gub. siedl., jak się to wykryło dopiero p óźniej, sprawo
wał różne obrzędy religijne dla kilk_u osób, których wy
znania jeszcze Komisja właściwa nie określiła. Tenże gbr
stawia wniosek, że nie należy księdza M. P. pociągać do
odpowiedzialności, gdyż winy jego w tern nie było. Mimo. 
to w. ien. gbr zapytuje czy wobec takiego zdania gbra 
można księdza M.  P. pozostawić na stanowisku dziekana 
włod. Wtedy gbr pądtrzymuje swoje pierwotne zdanie 
i motywuje tern, że ksiądz M. P. „obecnie n ie  ujawnia
w niczem swej szkodliwei działalnoścJ ."

2. '28 gr. 1 893 r. Nr .  12621 gbr siedl. doniósł do 
1 A. A. D„ XV12, Nr. 36. i A. P. w Łom.
2 A. ĄuJ. IX12, Nr . .Dzienn. 1875 r.: 61'.7. 
a A. A. _D., XV12, Nr. 222.
' A. A. D., XVI2, Nr. 38. i A. P. w Lubi.. Xl� ,  k. 343. 
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w. jen. gbra„ że ksiądz M. P., prob. we Włodawie, wy
spowiadał Oniszczuka, nie upewniwszy się dostatecznie, 
jakiego penitent ten jest wyznania. Wtedy w. j en. gbr 
1 -lut. 1894 r. Nr. 61 1 ·polecił miejscowemu gbrowi zrobi'ć 
księdzu M. P. wymówkę, a zarazem go ostrzec, aby tego 
rodzaju sprawy załatwiał z większą rozwagą. 

3. Gbr siedl. 27 mar. 1903 r. Nr. 1 71 2 doniósł do
w. jen. gbra, że drogą ś ledztwa dostatecznie stwierdził
!.,.szkodl.iwą" działalność księdza M. P., a mianowicie, . że
ksiądz ten masowo \ 1dzielc1ł .posług religi jnych-hyłym gre
ko-unitom w czasie jubileuszu 190 1  r. Na skutek tego 
w. jen. gbr odniósł się do bpa lubi. , aby księdzą M. P .
usunął z probostwa i dziekanji we Włodawie z tern za
strzeżeniem, że na przyszłość, jeżeli będzie mowa o pro
hostwie dla tego księdza, to można myśleć jedynie o pa
rafji poza strefą unicką. 

280. Ks. Konstanty Polaczek, 1817 t 1899. 
1. W czrw. 1 87.5 r. ksiądz K. P., prob. par. Tarnogr.ód, pow.
biłg., gub. lubl., nie poŻwolił mieszkańcom wsi Płuski, gm. 
,Księżpol, pow. biłg., byłym unitom: Piotrowi Zenochowi 
i Andrzejowi Wackowi wziąć udziału w charakterze ojców .
chrzestnych przy chrzcie córki Botka, katolika: i powie
dział im wyraźnie, że nie mogą tu występować, bo nie 
są już greko katolikami, gdyż 15 maja 1875 r. w Zamo
·ściu zmienili obrządek i religię� Za to, w. jen. gbr, do
patrując się w . tern powiedzeniu chęci ze strony księ<;iza 
K. P. poniżenia prawosławia w oczach katolików, 27 paźCiz. 
(8 list.) 1 875 r. Nr. 1 428 1 nałożył nań _25 r. grzywny . .  

2. Drugie 25 r:' kary . zapłacił ksiądz K . . F\: prob. , 
par. · Tarnogród, za to, że ochrzcił dwie córki 'małiófików 
Stefana i Tekli Guź, a ta ostatnia była „prawosław�ą'' . 

1 i 2 A. A. o�. xv1�. Nr. 38. i A. P. w i..ubl., Xl4, k. 343, ·� ' 
ttr i ' 4 A. Ą.. ,p_„ :xY12, �r. 25. i A. K. D. Lubl., XI( i A. Aut. 1}{12;

Nr. Dzienn. 1875 �.: i 551.
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3. Gbr� I.ubi. poinformowął w. jen. gbrp, że ksiidz
. K. P· . . , prob. z Tarnogrodu, nietylko w sprawach. ślubnych
.byłych unitów, p,le wogóle prowadzi podejrzaną działał· 
�o�ć na niekorzyść pr�wosławia, wobec czego t�nże jen.
ghr 10 paźqz. 1888 r. Nr. 1638. 1 skaz.ą;l go na zapłacenie
100 r., nadto. wystąpił ;! d o  bpa o usuni·ęcie z Tarnogrodu
miejscowego organi&tę ChalicJdegó, jako główne.go po
JDt,>cni,ka w wysyłanil,l u�itąw ze $1ubarni do Krak.owa. 

. . 2st . .Ks. Izydor Polubiński, 1842 t 1914. 1 .  Za 
wyspowiadanie · przyłącz·onych do ·prawosławia · mieszka·

"nek wsi Progaliny: ' Fabjany Wołodko i Agrypiny Ma· 
ckiewicz; gbr siedl. n·ałożył na księdza I. P. 1 0  r. grzywny. 
(Daty brak w dokumencie. Dopis. autora). 

2. Za mieszanie · się w· sprawy „prawo.sławia" · mst'er ·
spr. w., 3 

,
paźdz� 1884 r. Nr. '.4683 · skazał księdza I. P.

na zesłanie na ? lat do Rosji , do gub. kostipm:sldej.
3. Gdy ksi·ądz I. P . ,  na zasadzie .: zezwolenia; . cesa�

skiego z 5 paźdz� 1 886 r. i z decyzfi Komitetu Mstrów 
wrócił do kraju, miał ·zabronion

.
y· pobyt w gub. siedl., 

· lubl. i suwl. Wobec tego wybł'.'pł na mieszkanie dla sie·
bie rn. Płock. Wtedy gbr z Płocka otrzymał od władz
rządowyćh warsz. administracyjnych polecenie, aby nad
„osiedleńcem'' ; u;:Ż·ądził. tajny nadzór policyjny. Stało si·�

· to W . 1890 r.3 ' . . . J 
282. Ks. Aptoni Popiel, 1849 t 1902. 1. 31 s ierp. 

· 1875 r. Nr. 1285 ł w. jen. gbr nałożył na księdza A. R.,
.wik; w Hrubieszowie, gub. lubl„ 25 r. · kary za to, że wy
spowiadał mieszkankę ' z · Hrubieszowa Antoninę Bobłow·
,ską „prawosławną" ,  nadto . tenże jen.  gbr odmó

.
wH� .swe.j

zgódy w f 887 r. na mianowanie g.o fi ljalistą , w . Czernię· 
' _, :._-� _ _:__,. _ _:_,_ _,„_ . I ' ' ' ' , ·• .) 

'1 i :! A. ;A .  D., XVF, Nr. 25. i A. l( .  D. Lubl., ) qc. i �. Aut. 1X 12, 
;Nf' 11����ń: �875 r : · 1° $5.1 . " , . . , . · : 

. 
X A. I).. D.,  X Vl2, Nr:. 26. I Op. c., •k . '27.. 
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I 
; cinie , pow. kras ost., gub. lubi'. ,  a w 1888 r. na mianowanie
,tgo na prob. w Siennicy Różanej tegoż pow. Przy tym 
!drugim wypadku w. jen . .gbr podkreślał motyw, że „ksiądz 
fbył· pod źarzutem wrogiego stanowiska do cerkwi pra
; wosławnej i wrogiego oddziaływania na przyłączonych 
J byłych unitów prawosł"awnej par. w Grabowcu, pow. hrub., 
f chociaż dla braku dowodów ·nie · był za· to karany" . 1
l . Również rząd odmówił swej zgody na probostwo f dla księdza A. P. do Wielączy w pow. zamoj .�

283. Ks. Leon Popławski, 1829 t 1900. 1. Gbr 
'. lubl. 15 (27) kw. 1867 r. Nr. 281'1 3 powiadomił kan�e-
1 larję nmka Kr. P., ż.e ksiądz L. P., prob. par. Opole, pow. 
: i gub. lubl. mieszał si·ę do spraw greko unickich.
i 2. W. jen·. · gbr 27 st. 1875 r. Nr. 67 4 skazał księdza: L. P . , prob. z Opola na 15 r. kary za to, że wziął udział
'. w odpuście w Chodlu tegoż pow. i gub. 

3.' Ten sam gbr 28 paźdz. 1892 r. Nr. 5953 doniósł 
' do w. j en.  gbra, że . ksiądz L. P. dał ślub dwom siostrom
: Władysławie i Stan.isławie Rybanowik, które ze względu 
, na pochodzenie ich matek powinny należeć do prawo
; sławia . . Za to 17 list. 1892 r. Nr. 8067 ° ksiądz L. P., prob .
. par. Konopnica, pow.-- i gub. lubl., otrzymał naganę z ostrze
� żeniem, że będzie surowo ukarany, jeżeli nie przestanie
' w przyszłości wdawać się w sprawy prawosławia. 

4. Na skutek wniosku gbra lubi. z dnia 21 wrz. 1 893 r.
Nt. 4908-6 w. jen. gbr zażądał usunięcia �siędza L. P�

, z probostwa w Konopnicy za to, że spełniał posługi re-
• ligijne byłym unitom·- i skazał go na klasztor w Oborach, 

gub. płockiej . 
284. Ks. Wladyslaw· Powązka, ur. 1838 r. 1 .  Ma

jąc na uwadze, że ksiądz W. P., . prob. par. Międzyrzec,

1 i I Op. c . ,  Je. 27. ' · 8-11 /'\. A': D., XVl2, Nr. 28. i /li... Aut 1x12, Nr. Dzi�nn. 1875 r.: 218.
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pow. radzyń., -gub. siedl. , wdawał się, choć ąkrycie ,  w spr�
wy prawosławia i pomagał upornym do uchylania się od 
spełniania praktyk w cerkwi prawosławnej ,  w. jen. gor 
7 (19) mar. 1878 r. Nr. 317 1 ·zaproponował bpowi lubl, 
aby przeniósł go do parafji ,  gdzie niema unitów. 

2. W. jen. gbr 9 łut. 1 878 r. zawiadomił bpa lub3.,
że ksiądz W. P. nie może pyć wik. yv Międzyrzecu.2. · < 

3. Gbr lubl. 14 czrw. 1875 r. Nr .  3829 skarży do bpa
h1bl., że ksiądz W. P . ,  wik. par. Skierbieszów, pow. zamoJ. , 
gub. lubi. , 22 maja 1875 r. poświęcił wianek (w oktaw'ę 
Bożego Ciała. Dopis. autora) niejakiej Terleckiej ,  „pra
wosławnej" i żąda wyjaśnienia tej sprawy.3 

285. Ks. Kasjan Praglowski, były dominikanin. 
W 1872 r. ksiądz K. P., pracując przy kościele o.o. d -
minikanów w Lublinie, miał śledztwo policyjne o to, ż:e 
nie dopuścił do spowiedzi katoliczki, będącej za wspoł
małżonkiem „prawosławnym" .4 c, 

286. Ks. Andrzej Prejs, ur. 1871 . r. Gbr lubL dó: 
niósł do w. jen. gbra 7 łut. 1899 r. Nr. 1412, że ksiądz . I 
A. P., wik. par. Kumów, pow. chełm., gub. lubi. , w cza: 
sie Wielkiego Postu 1898 r. odmawiał rozgrzeszenia ka
tolikom, uczęszczającym do cerkwi prawosławnej. Szcze·
gół ten w. jen. gbr polecił 5 wnieść do księgi „konduit"': 

287. Ks. Leon Przesmycki, 1835 t 1890. 1. Wła-:' 
dze cerkiewne i policyjne z niezwykłą czujnością śledził 
działalność księdza M. P., prob. w Leśnej , pow. biaL,· 1  
gub. siedl. i gdy przyszedł do przekonania, że wpływ jegp 
na prawosławnych i greko unitów jest bardzo „niebeł
pieczny" dla prawosławia, wtedy w. jen. gbr 5 (17 ma . 

1 A. A. D., XVI2, Nr; 29.
2 A. Aut„ IX 12, Nr. Dzienn. 1878 r.: 456.
3 A. Aut., IX12, Nr. Dzienn. 1875 r.: 963.
4 A. A. o., xc112, k. 95. ó A. A. o., xv12, Nr. 48.
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1875 r. Nr. 314 1 zrobił to, że mu odebrano prob. i we
zwano do Siedlec aż do ukończenia śledztwa. Przytem 
w. jen. gbr doniósł , do bpa lubl. ,  że z chwilą wywiezie
nia księdza L. P. z Leśnej, w tamtejszym kościele wcale 
n'ie wolno odprawiać nabożeństwa, a w Rossoszu w tymże 
pow. nabożeństwo może być tylko w niedzielę�

• 2. Za dalsze wpływy na l ud w. " jen .  gbr . 23 czrw. 
(5 lip.) 1875 r. Nr. 997 '.! skazał księdza L. P., wik. w Łu
kowie, ' na 20 r. grzywny. 

288. Ks. Wincenty Przesmycki, ur. 1848 r. Za ! . 
zg9dą mstra spr. w., w. jen. gbr 12 łut. 1886 r. Nr. 249 3 
zaiządził wysłanie księdza W . . P., wik. przy kat. ·w Lu
blinie, do gub. archangelskiej za jego „przestępczą" dzia
łalność (przeciw prawosławiu). Gdy się skończył czas wy
gn�nia, ksiądz W. P. otrzymał probostwo w diec. mohy_l .  
na gub. tobolską i zamieszkał w Tobolsku. 

289. Ks. Józef Pruszkowski, 1837 t 1925. 1. Za 
ciągłe tajne i jawne działanie przeciw prawosławiu 
i ciągłą dążność . do rozbudzenia wśród s�ych parafjan 
nietolerancji religijnej , za odprawianie nabożeństwa dla 
„pnawosławnych," za brak książki do systematycznego 
zapisywania w niej wszelkich nabożeństw żałobnych z. de
cyzji w. jen. gbra, wydanej 25 wrz. 1881  r. Nr. 1602,4 bp 
lubl. był zmuszony zabrać księdza J. P. z Janowa Podl. 
i d�iekanji konst. Rezolucja ta w. jen. gbra pozwalała 
tyf�o bpowi przedstawić w zwykłym porządku prawn,ym 
księdza j. P. na probostwo w miejscowości, gdzie niema 
„p awosławnych". 

2. W. j en. gbr 2 i ist. 1881 r. Nr. 1896 5 nałożył :na
księdza j. P. 25 - r. grzywny za to, że w kościele w Pra
tulh�ie, pow. konst., gub. siedl., w którym rząd zawiesił 

l i 2 A. A. D., xv12, Nr. 31 . i A. Aut. ,  IX12, Nr. Dzienn. 1875 r.: 401 .
8 A: A. D„ XVI", Nr. 32. 4 i 5 Op. c.,  Nr. 30. . 
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nabożeństw'o jeszcze w 1876 r. i w kaplicy w Łosicach 
tegoż pow., wierni dzwonili z zezwolenia · księdza J. P. 
trzy razy dziennie na Anioł Pański. · 

3. Gdy bp lubl. zamierzał naznaczyć księdza j. P.
na probostwo do Markuszowa, pów. pułw., gub. lubl.; 
W. je'n. gbr 1 wrz . . 1889 r. Nr. 1 621 1 nadesłał odmowną 
odpowiedź z racją, „że j est to jedno z najlepszych pro
bostw w pow. puławskim." 

· 4. Taka sama była pierwsza odpowiedź 4 maj. 1891 r.!
w sprawie probostwą w Wąwolnicy, pow. pułw. ,  druga 
zaś 2 lip. tegoż roku nadeszła już przychylna.3 

5. Gdy bp lubi. w 1910 r. chciał księdza J. P. od
znaczyć protonotorjatem, na skutek nieprzychylnej opinii 
gbra lubi. Mienkina, którą w. jen. gbr potwierdził ze swej 
strony, Departament Spr. D. Obc. W. nadesłał odmowę 
na · tę propozycję. 4 

290. Ks. Kasjan Radkowski, były reformat, póź
nie.j sekularyzowany. Nlk żandarm. zarządu gubern. si·edl. 
22 lut. 1869 r . . Nr. 392 5 pisał do nlka żandarm. okręgu 
warsz., że 29 st. 1869 r. zwróciła się do księdza K. R., 
wik. z Międzyrzeca, pow. radz., gub. siedl., Bogumiła Ma
ksymak, żona· policjanta z Międzyrzeca, „prawosławnego", . 
o błogosławieństwo zwane wywodem, lecz ksiądz K: R.
odmówił · jej tego ohrzędu kościelnego. 

291. Ks. Edmund Radomyski, 1810 t 1887, były 
marjanin . . 1 .  W. jen. gbr otrzymał skargę na księdza E. R.; 
proh. par. Sosnowica, pow. włod., gub. siedl. ,  że czyn�· 
nie się_ miesza do spraw „prawosławia ." Wobec tego tenże· 
jen. gbr 1 9  (31) · maja 1875 r. Nr. 743 6 zwrócił się do bpa
lubi.� aby · zakomunikował księdzu E . . R., że, o ile ,;nie 
„otrze-źwieje" i nie zaprzestanie czynności, wprost · luh 

1_c 1 O�; c:, Nt� ,30. s A. A. D., LXXli.i, k .  2 19. . 
6 A. A . . D.; XVl2, Nr.· 2. i A. Aut., IX2; Nr. Dzienn.' 1875 1\: 847. 
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ubocznie odwodzących parafjan „prawosławnych" od ich 
cerkwi i obrządku, to gdy wpłynie na niego jeszcze jedna 
skarga, rząd wyśle go do jednej z najbardziej oddalonych 
gubernij cesarstwa". 
, 2. W. jen. gbr 6 ( 18) mar. 1876 r. Nr. 369 1 żąda

zwolnienia księdza E. R. z probostwa w Sosnowicy, a zga
dza się na naznaczenie go na wi�arjat do Michowa, pow . 
. Iub�t., gub. lubi. 

292. ' Ks. Jan Radomyski, 1817t 1898. 1.. Za to,
że .ksiądz J. R., prob. par. Korytnica Węgr. ,  gub. siedl . ,
'udzielił ślubu „prawosławnym:" Teodorowi Szamałkowi 
i Zofj i  Filipiuk ze wsi Żabie, pow. radzyń., gub. ;siedl., 
w. jen. gbr 28 maja 1888 r. Nr. 1023 " nałożył na niego
300 r. kary. 

2. Jak w tym wypadku tak naogół niemal we wszyst
kich, w księdze kondui t  kancelarja w. jen. gbra rzecz przed
stawiona w kilku słowach i czyta się o tern bez wielkiego· 
wrażenia. I le  j ednak ludzie przeżywali bolesnych momen
tów, jakim strachem przejmowała myśl zetknięcia się po 
tern z policją, niech świadczy raport dziekana dekan. węgr. 
z dnia 2 (14) kw. 1888 r. Nr. 27,3 który znaleźliśmy w oso
bistych aktach księdza J. R. Tak o tern pisze ks. dziek. 
Stanisław Broniszewski do Konsystorza Jen. w Lublinie: 

· „Donoszę, że w dniu J 2 kw. w nocy, może być o godz. 
10, Jego Mość ks. Radomyski, prob. korytnicki w kościele
dał ślub unitom, jednej parze i straż ziemska to złapała. 
Ksiądz wychodził z kościoła, a gdy zobaczył straż, ze-

' mdlał, a troje unitów ze strachu schowało się za ołtarz. 
Tam ich znaleziono, aresztowano, w Węgrowie spisano 
protokuł i wsadżono do aresztu, a z księdzem co się 
stanie, a bardziej z kościołem i parafją, to Bogu wiado-

" i A. Aut. 1x12, Nr. · �z?mn. 1876 r.: 579.
2 A. A. D., XVl2„ Nf � 3. 3 A. K. D. Podl., XVI14•

8.oiownicy. t.. II. 13 
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mo". Poza nowożeńcami trzecią aresztowaną osobą był 
Grzegorz Nikołajczuk ze wsi Żabie. 

293. Ks. Florjan Maciej Ragel, Bp sejn. 9 łut. 
1 876 r. Nr. 725 1 zwracał się do bpa lubi. o nadesłanie ' 
Litteras Dimissoriales (czy li o zwolnienie z diec. lubl. Do
pis. autora.) księdza F. M. R. ,  któremu władze rządowe 
ros. administracyjne nie pozwalają wrócić do die·c .  lubl. 

294. Ks. Jan Rafał Rejman, 1819 t 1895. 1. W. jen. 
gbr 3 gr: 1885 r. Nr. 1784 2 nałożył na księdza J.  R. R., 
prob. par. Bończa, pow. krasnost., gub. lubi. , 100 r. kary ·
za następujące przestępstwa: a) za to, że 21 sierp. 1883 r. 
ochrzcił dziecko mieszkańców wsi Kraśnkzyn, gm. Czajki, 
pow. krasnost., gub. lubi. , Franciszka Magórskiego, ka
tolika i Józefy „prawosławnej" ,  byłej unitki, b) za to, że 
10 łut. 1883 r. ochrzcił dziecko nielegalne włościanki wsi 
Nowosiołki, gm. Rejowiec, pow. chełm., gub. lubi., Wik
torji Chodorowskiej, „prawosławnej," byłej unitki, c) za 
to, że spowiadał i komunikował tegoż roku Daniela Wi
niarskiego i Julję, Annę Ćwikł, byłych unitów. Jednocze
śnie tenże j en. gbr . zaproponował księdzu admin. diec.
lubi. ,  aby przeniósł księdza j. R. R. na małą parafię poza
strefę unicką. 

2. Gbr lubi. 14 st. 1888 r. Nr. 196 3 zawiadomił w.
j en. gbra, że ksiądz J. R. R. ochrzcił córkę mieszanego 
małżeństwa, ale ponieważ Komisja do spraw unickich 
uznała męża tego małżeństwa, którego wyznanie dotąd 
nie było określone, za katolika, przeto sprawę całą w. jen. 
gbr polecił przeciąć. 

295. Ks. Stefan Rękawek, 1840 t 1919. 1.  Gbr
siedl. 8 kw. 1868 r. Nr� 2 11 4 doniósł do zarządzającego
spr. duch. obc. w., że ksiądz S. R., wik. w Międzyrzecu, 

1 A. Aut., 1x1�. Nr. Dzienn. 1876 r.:  323.
2 i 3 A. A.�D., XVI2, Nr. 5. 4 A. A. O., XVl2, Nr. 6.
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pow. radzyń„ gub. siedl., cieszy się dużym wpływem 
�śród b. unitów, dla tego proponował, aby go przenieść 
·na inną parafję, w której jest ludność czysto kat. Wtedy
:�dministrator diec. lubi. otrzymał od zarządzającego spr.
d. żądanie1 aby przeniósł księdza S. R. z Międzyrzeca.

2. Będąc wik. w Siedlcach, ksiądz S. R. miał w 187 4 r.
'śledztwo policyjne o to, że odmówił spowiedzi katoliczce, 
'która wychodziła za „prawosławnego". 1 

3. Gbr siedl. 15  gr. 1875 r. Nr . 890 2 zawiadomił bpa) 
.lubl. , że ksiądz S. R., wik. par. Siedlce, może być pro-
.boszczem tylko w takiej parafii, gdzie niema unitów lub 
,„prawosławnych".  

4 . Gbr siedl. 28 st. 1876 r .  Nr .  894 8 prosi, a 18 łut.
· tegoż roku Nr. 1097 żąda od bpa lubi., aby księdza S. R.
'.usunął z probostwa par. Paprotna, pow. i gub. siedl.

5. Żandarmerja powiadomiła (w księdze konduit w.
jen. gbra niema wzmianki, k iedy się to stało. Dopis. auto
ra.), że ksiądz S. R. na spowiedzi odwiódł katoliczkę 

· Kosińskę od wyjścia za Marczewskiego prawosławnego. 
� Ponieważ jednak policja nie mogła faktu sprawdzić, przeto 
sprawa została przecięta.' 

6. W 1899 r. 4 sierp. Nr. 1888 5 w. jen. gbr zwrócił
się do władzy diec. o zabranie księdza S. R. z ·Między

' rzeca, pow. radzyń., ze względu na jego bardzo „szko
dliwą" działalność do Lublina na stały tam pobyt. 

7. W tymże 1899 r. 27 list. Nr. 13486 6 w. jen. gbr
. usunął k�iędza S. R. , prob. z Międzyrzeca z granic Król. 

P. W o bee tego ksiądz S. R. wybrał sobie na miejsce za-
1 mieszkania n:i. Smoleńsk i wyjechał tam 29 gr. 1899 r.

1 A. A. o„ xc112, k. 248. 
2 A. Aut., IX12, Nr. Dzienn. 1875 r.: 1844.
a A. Aut., IX12, Nr. Dzienn. 1876 r. : 307.
4_s 'A. A D., XV12, Nr. 6. 
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8. Dłu2'0-władze rządowe nie chciały mu po11wolić
na powrót do· kraju, zwłaszcza do diec. lubl . ,  przeto na
razie po powrocie z wygnania zamieszkał w archidiec. 
warsz. i dopiero w 1906 r. powrócił do swojej rodzime.i · 
diecezj i ,  zostając proboszczem parafji Samogoszcz, pow. 
garw., · gub. sfodl.1 

296� Ks. Stanisław Retke, 1 859t1928. 1 .  Na zasa
dzie decyzji w. jen. gbra z 7 sierp. 189� r. Nr. 44 2 ksiądz S. 
R., prob. z Sokołowa, gub. siedl., został skazany na zapła
cenie kary 25 r. za to, że pozwolił w swoim kościele od
prawić nabożeństwo 3 maja 1893 r. ks. Adolfowi Kurkow
skiemu, administratorowi par. Ryki, pow. garw., _gub. sieol. 

2. Gbr siedl. 10 st. 1894 r. Nr. 8 3 powiadomił w. jen.
gbra, że ksiądz S. R. , admin. par. Sokołów, udzielił po
sług religijnych byłym unitom. Ze względu wszakże, ze 
okoliczności sprawy wykluczały winę, w. jen. gbr prze
ciął j.ą bez .żadnych następstw prawnych, o czem kance
laria tegoż je.n .  gbra powiadol)liła gbra siedl. 4 łut. 1894 r.
Nr. 227. 

3. 29 pazdz. 1906 r. Nr. 10844 4 g-br siedl. powiado
mił w. jen. gbra, że sprawę księdza S. R., admin. z So
kołówa, o przyłączenie z prawosławia do katolicyzmu paru 
osób niepełnoletnich skierował do Sądu Okręgowego 
w Siedlcach, lecz Sąd ją przeciął dla braku c·zynników 
przestępstwa. 

4. Gbr siedl. 12 mar. 1909 r. Nr. 3838 powiadomił
w. jen. gbra, że �dministrator par. Sokołów ksiądz S. R.
22 maja 1908 r. przyłączył byłych unitów do katolicyzmu 
z pominięciem przepisów, wskazanych w okólniku mstra 
spr. w. z 18 sierp. 1905 r. Nr. 4628. P. o. w. jen. gbra 
nakazał 6 przerwać powyższą korespondencję. 

5. W. jen. gbr, rozpatrzywszy sprawy, których akta

1 A. A. D„ XVl2, Nr. 6. 2-6 A. A. O., xv12, Nr. 25.
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nadesłał mu gbr siedl. pod datą 2 i 3 wrz. 1 910 r. Nr.: 
11462, 11463, 1 1764, 1 1 554, 1 1438, 1 1439, 1 1440, 1 1441 , 

· 11553, 1 1625 o tern, że ksiądz S. R., prob. w Sokołowie, 
w 1905 .r. przyłą,czył z prawosławia do katolicyzmu niepeł

, noletnich: Franciszka i Józefa . Kuźmiaków, Pawła Jakó
biaka, Ewę Bazylczuk i innych,, uznał za możliwe. dalszy 
ich �tok przeciąć.1

6. W .podobny sposób, jak pod p. 5-yrn załatwił w.
jen. gbr korespondencję gbra siedl. z 7 paźdz. 1910 r. 

· Nr. 131 28, 1 3 1 29 i 13585 o przyłączenie w 1905 r. do ka
tolicyzmu, którego dopełnił ksiądz S. R. w Sokołowie,
względem niepełnoletnich: Aleksandra Bielawskiego, Marii
Kaczor i Michaliny Bańkowskiej. '.ł

7, 8, 9, 10, 1 1  i 12 w podobny sposób upadły spra
wy, które przedstawił w. jen. gbrowi gbr siedl. o księdzu
S . . R.: 26 paźdz. 1910 r. Nr. 13698 o przyłączenia „pra
wosławnej" Olgi Kaczor, .30 list. 1910 r. Nr. 5282 n iepeł
noletniej „prawosławnej" Gotowieckiej, 30 st. i 9 lut. 1911  r. 
Nr. 798 i 799 o przyłączenie niepełnoletnich „prawosła
wnych" (w konduicie kancelarji w. jen. gbra niema na
zwisk. Dopis. autora.), 17 łut. 1911  r. Nr. 1965 o przyłą
czenie n iepełnoletniej „prawosławnej " (bez nazwiska. Do
pis. al.ltora.), 10 mar. 1 9 1 1 r. N r. 1480, 1935, 1939 i 1665
o przyłączenie niepełnoletnich „prawosławnych" (bez na
zwiska. Dopis. autora.) i 6 kw. 191 1 r. Nr. 3712 o przy
ląqwnie niepełnoletniej ,,prawosławµej '' (bez nązwiska. 
Qopis. autora.).3 

13. Gbr siedl. 26 st. 191 1 r.  Nr. 1Q45 4 powiadomił 
w. j en. gbra, że oddał do prokuratorr;i przy sądzie okrę
gowym w Siedlcach sprawę o akt urodzenia, spisany 
przez księd�a S. R. 24 lip. 1906 r. w Sokołowie, Józefy 
Jarosz. Akt ten urodzenia j uż . poprzednio spisała tamtej-

1-' A. A. D . ,  XVF, Nr. 25 .
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sza parafja prawosławna 15 kw. 1884 r. Prokurator 1ed
nak odpowiedział, że  ze względu na przedawnienie wińy 

_ nie możnd wszczynać sprawy karnej. 
14, 15  i 16. W podobny sposób, jak w p. 5 upadły 

sprawy, które nadesłał gbr siedl. do w. jen. gbra 23 maja, -
19  czrw., 1 i 2 lip. 1911 r. Nr. 4449, 6235, 6236, 6237, 
6509, 6754 1 o przyłączenie do katolicyzmu niepełnolet
nich „prawosławnych" (w księdze konduit kancelarii w.
jen. gbra niema nazwisk. Dopis. autora.), 13 paźdż. 1911 ri.
Nr. 8592 i 9913 o przyłączenie „prawosławnych" niepeł
noletnich (bez nazwiska., Dopis. autora.) i 27 kw. 1912 r. 
Nr'.: 1 7J 9 i 1 720 o przyłączenie „prawosławnych" niepeł
noletnich (nazwiska niewymienione. Dopis, autora.). 

Ta bt::z końca, monotonna, a zarazem bez sensu ko
respondencja gbra siedl.. o przyjęcie na łono Kościoła 
przed kilku laty unitów, widocznie uprzykszyła się w.  jen. 
gbrowi, skoro kancelaria j ego 3 list. 1912 r. Nr. 4727 2 
poleciła temuż gbrowi, aby przerwał tę pisaninę. A kiedy 
widocznie papier z 3 list. 1912 r. nie wystarczył, kance
laria w. jen. gbra powtórzyła to ponownie 19 lip. 1913 r .
Nr. 3205 3 i odtąd ks. St. Retke pozostawał w spokoju.

. 297. Ks. Wojciech Rogowski, 1 841 t 1922. 1 .  Za 
zachęcanie do składek na odnowienie ołtarza w kościele 
par. Dub, pow. tomsz., gub. lubi., w .  jen. gbr- 15 (27 > list.
1 877 r. Nr. 1769 4 wydał decyzję, aby gbr. lubi. księdzu 
W. R. zwrócił uwagę na „niewłaściwość" czynu. · 

2. Nadto tegoż dnia i za tymże Nrem/> w. jen. gbr
nałożył na księdza W. R. 10  r. kary za · to, że poświęcił 
krzyżyk, obrazki, szkaplerze, różane� i inne drobne przed
mioty· religijne,- które w tym celu 1przyniosły do kościoła 
jakieś niewiasty: Ksiądz W. R., nie sprawdziwszy, jakie-

l_s A. A. D., XVI2, Nr. 25. 
4 i 5 A. A. D., XVI:!, Nr. 8. i A.  Aut. 1x12, Nr . .Dzienn. 1877 r.: 1549,
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1 go te niewiasty były wyznania, dokonał posw1ęcenia, 
. a później wyjaśniło się, �e były to „prawosławne", a daw
. niej unitki. 

3. W 1 909 r.1 w czasie świąt wielkanocnych ksiądz
. W. R. odprawiał nabożeństwo uroczyste o pozostanie
. Chełmszczyzny w granicach Królestwa Pol. 

· 

298. Ks. Jan Roguski, 1808t1886. L Ksiądz. J. R.
5 (17) st. 1875 r. w par. Sławatycze, pow. bial., gub. siedl.,
wbrew przepisom i zwyczajom Kościoła kat. święcił uro
czyście wodę w tym celu, aby odciągnąć tamtejszych 
mieszkańców „prawosławnych" od podobnej · ceremonii , 
praktykowanej w tym dniu w cerkwi prawosławnej, 
a wskutek tego · kilka „prawosła�nych" niewiast było 
wtedy w kościele. Za powyższy czyn . w. j en. gbr 24 łut. 
(8 mar.) 1875 r. Nr. 241 2 nałożył na księdza J. R. 25 r. kary. 

2. Za „nader szkodliwy" wpływ i namawianie „pra
wosławnych/' aby uczęszczali do Kościoła kat. w Sława
tyczach i żeby o potrzeby religijne .zwracali się do ka
płana kat., wreszcie za, odprawione nabożeństwo na pro
śbę i zamówienie włościanki wsi Holeszów, gm. Sława
tycze, pow. bial ., Anastazji Kostiuk, „prawosławn.ei" 
o zdrowie dla jej córki, w. jen. gbr 25 sierp. (6 wrześ.)
1875 r. Nr. 134 l 3 zwrócił się do bp�. lubl. o przeni.esie
nie księdza j. R. na „niezbyt wygodną wiejską parafię, · 
w której niema ludności prawosławnej · i uaickiej". 

3. W. jen. gbr 6 paźdz. 1875 . r. Nr. l34 l ' zawiado
mił bpa lubl., że księdza J. R., prob. par. 'Sławatycze, nie
tylko nie zwalnia od kary, ale każę go przenie.ść tam, 
gdzie niema unitów, bo na Mszę św. przyjął od unitki. 

4. W. jen. gbr zawiadomił telegraficznie · 2 maja 1'875 r.

1 A. A. D., Nr. XVI2, Nr. 8. i A. Aut, IX 12, Nr. DzienQ. 1877 r.:  1549. 
2 i a A. A. O., xv12, Nr. 9. 
4 Op. c., Nr. Dzienn. 1875 r,.: 1266. 
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Nr. 262 1 bpa lubi., że ksiądz J. R., mimo zakazu rządo
wego odprawiał w Sławatycza.ch 27 i 28 maja b. r. na
bożeństwa i zakazuje, aby to nie powtarzało się nadal. 

5. W. j en. gbr 24 łut. 1 875 r. Nr. 241 2 zawiadamia ·
bpa lubi., że skazał księdza J. R., prob. par. Sławatycze, 
na 25 r. kary za to, że w niedzielę przed „Jordanem" 

. święcił wodę. 
299. Ks. Ludwik Romanowski, ur. 1875 r. Gbr 

siedl. podał księdza L. R., prob. we Włodawie, gub. siedl., 
do prokuratora przy sądzie okręgowym w Siedlcach za 
to, że ochrzcił 17  kw. 19 1 1 r. dziecko, które powinno 
być ochrzczone w cerkwi prawosławnej.3 

300. Ks. Juljan Rostkowski, ur. 1870 r. 1 .  Gbr ' 
sied l .  28 lip. 1904 r. Nr. 4744 -1 doniósł do w. jen. gbra, 
że ksiądz j. R., wik. par. Kossów, pow. sokł. , gub. siedl., .
pozwolił w dzień Bożego,· Ciała 20 maja 1904 r. alumno- : 

. wi abiturjentowi semin .  Śejn. Saturninowi Rostkowskiemu · 
przeczytać z ambony ewangel ję. Następstwa tej winy ska
sował manifest cesarski z 11 sierp. 1 904 r. 

2. Do w. jen. gbra wpłynęła skarga od gbra siedl.,
pod datą 26 sierp. 19 10  r. Nr. 1 1 709,5 o to, że ksiądz J. R 
przyiął w 1 905 r. na łono Kościoła kat. niepełnoletnią , 
Julję Niewińską. (O wyniku sprawy księga konduit kan
celarii w. jen. gbra n i c  n i e  mówi. Dopis. autora.) 

3. To samo powtórzyło się z korespondencją gbra
siedlec. z da tą 13 gr. 1 910 r. Nr. 15423,6 o to, że w 1905 r. 
·ksiądz j. R. przyjął do katolicyzmu „prawosławnych"
niepełnoletnich. (Niema w tejże księdze konduit nazwisk.
Oopfr �  auto r·a). ··

1 Op. c . ,  Nr. Dzienn. 1875 r.: 732 i 735. 
:1 Op. c., Nr. Dzienn. 1 875 r.: 358. 
a A. A. D. ,  XVP�, Nr. 34 .

. ł_s A. A. D. ,  XVl�, Nr. 30. 



DIECEZJE LUBELSKA I PODLASKA. 201 

4. To samo również ze skargą z 1 1  mar. 1911 r.
· Nr. 2482 1 o przyjęcie na łono Kościoła w 1905 r. „pra
wosławnego�' niepełnoletniego Eustachego Ignatiuka.· 

5. Jeszcze to samo z papierem pod datą 19  lip. 1911 r .
. Nr. 7456 2 o przyjęcie do katolicyzmu w 1 905 r. „prawo
sławnego" niepełnoletniego. (Nazwiska niema w księdze 
konduit. Dopis. autora). 

6. Gbr siedl. 14 czrw. 191 1  r. Nr. 6468 3 doniósł do ,
jen. gbra, że oddał do prokuratora przy sądzie okręgo
wym w Siedlcach księdza J. R., prob. par. Zembrów, pow. 
sokł., gub. siedl., '°' to, że dał ślub Czesławowi Chre
szczukowi, który w księgach zapisany jest jako „prawo
sławny" i ochrzcił j ego dziecko. Sąd · Okręgowy w Siedl
!cach 7 wrz. 1 91 1  r. przeciął sprawę ze względu na prze
dawnienie winy. Wobec takiego wyroku sądowego w. jen. 
gbr . również sprawę tę umorzył. 

7. 31 st. 19 1 3  r. Nr. 1430 4 gbr siedl. powiadomił
�w. jen. gbra, że ksiądz J. R., jako wik. w Kossowie, pow. 
sokł., w 1905 r. przyłączył do katolicyzmu „prawosław
ną'' niepełnoletnią Eufrozynę Leszczyńską. W. jen. ghr

; sprawę umorzył dla przedawnienia winy. 
8. Ksiądz J. R., będą� prob. w Starej Wsi, pow .

. . · węgr. gub. siedl., używał jako przynależnego sobie tytu
: Ju „proboszcz" (nastojatel pri choda). W. jen. gbr, upa
.trując w tern przewyższenie posiadanej , władzy, skazał 
�księdza J. R. na 15  r. kary , którą miał zapłacić na rzecz 
szpitala w Węgrowie, nadto za pośrednictwem pba lubl. 

. u dzielił mu wymówki.5 . .
301. Ks. Jakób Roszkowski, 1814 t 1 876. Admi

nis t rator diec. lubl. ks. Kazim ierz Sosnowski dwukrotnie 

l_5 A. A .  D., XVF, N r .  30. Uwaga. W danym wypadku ( p .  8) 
. chodziło rządowi o to, że ksiądz J. R. zamiast tytułu administrator 
używał proboszcz parafj i .  Dopis. autora. 
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usiłował wobec rządu przeprowadzić kandydaturę księ
dza J .  R„ prob. w Łukowie na dziekanię w tym powie· 
cie, lecz raz i drugi: 1 1  l ist. 1867 r. Nr. 1440 1 . i 6 mar. 
1868 r. Nr. 1734 otrzymał od gbra siedl. (Gromeko) od·
mowną odpowiedź „ze względu, jak brzmiała odpowiedź, 
posiadanych nieprzychylnych danych" o tym księdzu. 

302. Ks. Feliks Rowiński, 1842 t 1895. 1. Za to, 
że w czasie odpustu w uroczystość św. Ą�toniego we 
Włodawie, gub. siedl., ksiądz F. R. · przyjmował ofiary 
i dary „na modlitwy" od obecnych tam „prawosławnych" 
o zdrowie i mając na · uwaaze, że tamtejszy nlk powiatu
niekorzyśtnie wyraża się o ks;_ędzu F. R., dziek. i prob. 
we Włodawie, w. · jen. gbr 28 łut. (12 mar.) 1 878 r. Nr. 2472 
nakazał gbrowi siedl. zakomunikować mu, że będzie na

oku władz rządowych, oraz z naciskiem mu przypomnieć, 
aby uważnie pełnił obowiązki rel igijne i nie udzielał' ta· 
kowych byłym greko unitom. : 

2. 10 (22) lip. · 1879 r. Nr. 1106 3 w. jen. gbr ponow·
nie zwrócił się do administratora diec. lubl., że ksiądz 
F. R. w dalszym ciągu jeszcze jest we Włodawie, choć
otrzymał tranzlokatę do Gorzkowa, pow. krasnost., gub. 

· Iubl. i w czasie odpustu na św. Antoni, gdy zebrało się 
około 1 0  tys. · wiernych, a wśród nich dużo było takich, 
którzy „przyłączyli się" do „pfawosławia", · ksiądz F. R.
spełniał dla nich różne obrzędy religijne. Wobec tego 
w. jen. ·gbr · .żąda bezzwłocznego wyjazdu księdza E R.
z Włodawy. 

303. Ks. Antoni Rozlaszyński, ur. 1 871 r. 1 .  W. jeri. 
gbr· 19 wrz. 1898 r . . Nr. 143 ' udzielił księdzu A. R, wik.
z Puszczy Solskiej, · pow. biłg., gub. lubl., surowej naga· 
ny, za to, że święcił domy włościan, w których mieszka· 
ły rodziny, należące do „prawosławia". 

1 A. K. D. Podl., XVII4• · 2 A. A. D., XV12, Nr. 1 1 .
3 A. K. O. Lubl., Xlll.6 <1 Op. c., Nr. · 31 .
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2. Gbr lubl. powiadomił w� jen. gbra 16  kw. 19U r.
Nr. 1883, ·że Sąd Okręgowy w Lublinie 17  wrz. 1910 r . 
. skazał księdza A. R. na · 100 r. kary z zamianą na 3 ty
godnie aresztu i . na usunięcie z zajmowanego stanowi-, 
ska na 4 miesiące za to, że, w 1907 r., gdy był w Ho
rodle, pow. hrub., gub. · lubl., przyłąezył do katolicyzmu 
Dórotę Antoniuk, o której wiedział, że jest „prawosław
ną" i że ma ona dopiero 20 lat, następnie pobłogosławił

. jeszcze jej ślub małżeński z. Tomaszem Pilitokiem, ka
tolikiem. 

Izba sądowa w "Warszawie 11 lut. 1911  r. wyrok ten 
potwierdziła, Senat _zaś Rządzący 18 maja 1911  r. spra

, wę zupełnie przeciął ze względu na przedawnienie winy.1. , 
304. ' Ks. Jan Rozwadowski, 1853 t 1924. 1 .  Za

. wydawanie wyciągów ·metrycznych .w parafii Mordy, pow. 
i gub. siedl., z l at najdawniejszych, nawet zeszłego stu
lecia, a to w celu wzmocni,enia . ducha w byłych unitach 
i przyjścia im z pomocą, aby .dokumenty .te mogli przed-

. stawić w obronie swej .wiąry władzom państwowym i Ko
misji; określającej wyznanie, w. jen . . gbr .1 9  gr. 1887 r. 
Nr. 2238 .2 nałożył na księdza J. · R., wik. w · Sterdyni , 
pow. sokt, .gub. siedl., · grzywnę, wysokości 50 r. 

2. Na skutek. przedstawienia gbra siedl. z 19  sierp.
1892 · r. Nr.· 2�4 ksiądz -J. R. z · decyzji :w. jen .  ;gbra, Wy
danej 28 wq; 1892 ·/ r. Nro 1 1  3 ·za tóine „nieleg.alne" czy
ny, dokonane na szkodę prawosławia, · musiał opuścić 
parafię · Przesmyki w pow . . konstant., gub. siedl. i ·przejść 
poza strefę unicką. Wtedy ksiądz J. R.. objął· . par.afję 
Sobieszyn w pow. garw., gub. siedl. , ,., 

3. · W. jen gbr, przedstawił cło Mstwa Spr. W . . ra
port gbra siedl., z daty 21 lip. 1 909 ·r. Nr. 384, z �tór-ego 
widać, że ksiąda: J. R., prob . . par. Ryki, pow. garw.-, od-

1 Op. c., Nr. 31. 2 i 3 Op. ·c., Nr. 12. 
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. mówił spowiedzi i Komunji św. swej parafjance Stefanii 
Daniluk dlatego jedynie, że poślubiła strażnib ziem
skiega Grzegorza Daniluka, prawosławnego i że wymu
szał łącznie z tym faktem od obydwojga małżonków zo
bowiązania na piśmie ,  że dzieci swoje będą wychowy� 
wać w wierze katolickiej' .  Mstwó Spr. W. 3 st. 1 9 1 0  r.
Nr. 99 1 zakomunikowało w. jen. gbrow.i, że wystosowało 
korespondencję do bpa lubl. w tym duchu,  aby ukrócił 
szkodliwą działalność księdza j. R. i że za jedyny w tym . 
wzglęrlzie środek uważa przeniesienie tego księdza na 
inną parafję z ludnością wyłącznie katol icką. 

305. Ks. Wojciech Rozwadowski, 1855 t 11912. 
1. Za wyspowiadanie i udzielenie Komunji św. b. unitce,
Katarzynie Zani ewicz, w.- jen. gbr 29 paźdz. 1882 r. Nr. 156F 
nałożył na · księdza W. R., wik. par. Radzyń-, gub. siedl.,
25 r. kary. 

2. Na skutek raportu gbra siedl. , że ksiądz W. R.,'_
wik. par. Radzyń, spowiadał i k0munikował chorą kobie-· 
tę, byłą unitkę, n ie  sprawdziwszy uprzednio, do jakiego 
ta osoba należy wyznan ia, w. j en. gbr 3 1  maja 1884 r. 
Nr. 4192 ° udzielił mu nagany. 

3. 16 kw. 1 885 r. Nr. 492 " w. 4en. gbr skazał księ- .
dza W. R. , wik .  par. Radzyń, na karę 75 r. za kazanie, 
które wygłosił 24 łut. 1885 r. , a którem usiłował podtrzy- · 
mać i wzmocnić „fanatyzm" oraz upór w byłych unitach.

4. '."";br s iedl .  19 l ip. 1 885 r . Nr. 6808 don iósł w. jen.
gbrowi o różnych faktach, dowodzących mi eszania . się . 
księdza W. R., wik. w Ra jzyn iu ,  do spraw prawosławia,
jednak w. jen. gbr w raporc ie  ty.m n ie  znalazł n ic takiego, 
coby go upoważniało naznaczyć na winnego karę, pole· 
cił więc tylko 7 sierp. 1885 r. Nr. 1 280 <i gbrowi siedl .  
urządz�ć nad nim dozór p0licyjny. 

1 Op. c., Nr.  1 2. 2_.-, O p. c., Nr. 1 3. 
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5; Gdy znów w. j en. gbr oh zymał wiadomość, że 
, ksiądz W. R. , w ik. w Radzyni u ,  miesza się do spraw prawo- · 
stawia, zwrócił się wtedy do ks. administratora diec. lubi. 
o przeniesienie go z Radzynia do miejscowości bez uni
tów. Poszedł wtedy ksiądz W. R. na wik. do Garwol ina. 1 

306. Ks. Antoni Rudziński, ur. 1 872 r. Gbr lubl.
3 lip. 1910 r. Nr. 483/1 2 oskarżył księdza A. R., prob.
i Grabowca, pow . hrub., gub. lubl. , do w. jen. gbra, że 
ganił religję prawosławną. P. o. w. jen. gbra sprawę ,
umorzył.

307. Ks. Jan Rudnicki, u r. 1869 r .  1 .  W. jen. gbr
z korespondencj i ,  którą mu nadesłał gbr siedL 23 mar. 
�904 r. Nr. 218, przyszedł do wniosku, że ksiądz j. R., 
prob. z Ko�arówki , pow. radzyń., gub� siedl., dyspono
wał na śmierć włościanina ze wsi Przygaliny, pow. radzyń. ,  
Fabjana · Wołodko, „prawosławnego," n ie  zwracając wcale 
uwagi na to, ani sprawdzając, do jakiego chory należał 
wyznania. Wobec tego w. j en. gbr udzielił nagany księ
dzu J. R., ostrzegając go przytem, aby na przyszłość był 

· ostrożniejszym w tych sprawach. Powyższą decyzję gbr
siedl. otrzymał do wykonania 19 kw. 1904 r. Nr. 804.�

· O tern odebrał również wiadomość bp I ubi. i Departa
ment Spr. O. Obc. W.

2. Gbr siedl . 22 łut. 1 906 r. Nr. 1726 powiadomił w.
jen. gbra, że ksiądz J. R., administrator par. Komarówka, 
wbrew p. 2 ukazu najwyższego z 17 kw. 1905 r. przyjął
do katolicyzmu Anastazję Szwaj, „prawosławną," nie prze-.
,strzegając zarządzeń okólnika Departamentu Spr. D. Obc. 
W. z 18 sierp. 1905 r. Nr. 4628 i dał jej ślub w kościele.
Rozpatrzywszy akta śledztwa, w. j en. gbr polecił oddać 
.pod sąd księdza j. R. Sprawa przeszła przez 2 instancje

i Op. c . ,  Nr. 1 3. 2 Op. c., Nr. 28. 
1 Op. c„ Nr. 2. i A. P. w Lubi. Xl4, k. 375. 
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sądowe i kasację, które wydały jednobrzmiący wyrok, 
skazujący księdza J. R. na 109 r. kary z zamianą na 1 mie· ', 
siąc aresztu oraz usunięcie go na 6 miesięcy od zajrno· 
wan ego stanowiska. 1 

3. W 1913 r. ksiądz j. R z  Komarówki miał j eszcze
jedną sprawę, której wynikie� był wyrqk, skazujący go 
na 5 miesięc� i . 10 dni twi,erdzy.2 . · 

308. Ks. Józef Rukasz, ur. 1885 r. W czasie .świąt 
wielkanocnych 1909 r. ksiądz J. R. w Janowie, pow. konst., 
gub. siedl. , odprawił uroczyste nabożenstwo o pozostanie 
Chełmszczyzny w granicach Kr. P.8 

309. Ks. Ewaryst Rutkowski, 1 838 t 1914, były 
dominikanin . . 1 .  W. jen. gbr 10 (22) czrw. 1 878 r. Nr. 960 ' 
nałożył na księdza E. R., prob. par. Wereszczyn, pow. 
włod., gub. siedl.,. grzywnę 1 5  r. za zachęcanie byłych 
unitów, by uczęszczali do miejscowego kościoła kat. 

2. Za ochrzczenie we wrześniu 1 883 r.  córki Woj
ciecha i Marjanny „prawosławnej" ,  małżonków Oleksiu
ków w. jen. gbr 29 sierp. 1886 r. skazał księdza E. R., 
prob. w Wereszczynie, na 100 r. kary.5 

3. 22 st. 1887 r. ghr siedl. doniósł do w. j en. gbra
o „szkodliwej" działalności księdza E. R., prob. w We
reszczynie, na niekorzyść prawosławia. Wtedy w. jen. gbr 
zwrócił się do ks. administratora diec. lubl. 3 łut. 1887 r. 
Nr. 219 6 o przeniesienie go na par. bezl)nicką. Ponieważ 
w tym czasie nie wakowało żadne prob., przeszedł przeto 
ks. E. R. na wik. . do Modliborzyc, pow. - jan. , gub. lubi., 
a gdy później władza di ec. wystąpiła z projektem prze
niesienia go na filję do Kluczkowic, pow. pułw., gub. 
lubL, w. jen. gbr nadesłał w tym przedmiocie 8 mar. 1 888 r.
Nr. 376 7 odmowną odpowiedź.

1 i 2 Op. c., Nr. 2. i A. P. w LubL XIJ, k. 375. 
8 A. A. D., XVP, Nr. 37. 4�7 . Op. c . ,  Nr. 14. 
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4. Gbr. lubl. n ·· kw. 1894 r. Nr� 2169 doniósł do w.
jen. gbra, że ·29 maja 1892 r. pielgrzymka, złożona z 90
ludzi ,  idąc do Częstochowy, wstąpiła· do Kraśnika, pow.·
jan. , gub. lubl. , gdzie ksiądż E. R., wik.· par. Kraśnik,
odprawił dla nich nabożeństwo, a potem pozwolił im 
wziąć z kościoła krzyż, chorągwie i obrazy, odprowadził 
ich w dals.tą drogę, 'idąc z nimi około wiorsty. Ze wzglę
du na przedawnienie winy w. j en. gbr pozostawił sprawę
bez n�stępstw · prawny.ch,,.„. polecił tylko ·1'2 maja 1894 r .
Nr. 1000 1 gbrowi lubi . zakomunikować księdzu E. R., że 
w przyszłości, o ile nie będzie się stosował w tych spra
wach do przepisów rządowych, nie zezwalających na
religijne pielgrzymki, będzie su.rowo ukarany.

310. Ks. Apolinary Rybiński, ur. 1875 r. 1 .  Ra
port, który nadesłał gbr siedl. z datą 28 czrw. i 30 lip. 
1904 r. Nr. 554 i 5�3 stwierdz�, że, śledztwo, prowadzo
ne prze ci w księdżu A. R., udowodniło spełnianie przezeń
obrzędów relig

.
ijnych i sakramentów św. „prawosfawnym," 

byłym unitom. Wobec . tego w. j eą. gbr zwrócił się do 
bpa lubi. 7 wrz. 1904 r. · Nr. 19097,2 aby zabrał księdza 
A. R. z wikariatu par. Białej 'Podl. Wtedy bp lubl. , po
wołując się na manifest cesarski prosi o pozostawienie 
księdza A. R. w Białej . : N� to w. jen. gbr nadsyła do bpa 
odmowną �dpowiedź, twierdząc, że zabranie księdz� A. R. 
z Białej nie ma charakteru karzącego, lecz przecina „szko;. 

· dli�ą działalnośe' tego · księdza w rzeczach, dotyczących
krzywdy państwa: prosi więc powtórnie o jaknajprędsze 
zabranie j- · przeniesienie go na odpowiednie stanowisko
parafi alne, lecz poza strefę unicką. 

2. Marja'.wici 3 z Żeliszewa, pow. i gub. ·. siedl. ; za
skarżyli do rządu księdza A. R. o to, że· ksiądż ten, , .śmiał 
się z ich wyznania i chwalił tych ze swoich . parafjan, 

1 Op. c., Nr. 14. 2 Op . . c., Nr. 33. i A.. K . • j. D. Lubi. 1116. 
8 Heretycy. Dopis. autora. 

' . 
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którzy pobili sekciarzy. W. jen. gbr przesłał całą sprawę 
do decyzji mstrowi spr. w., a ten 28 łut. 1907, r. Nr. 391 1
zażąd.A  od bpa lubi. , aby odpowiednio ukarał księdza 
A. R., jednocześnie zapowiadając, że za podobne wykro-. 
czenia, gdyby się powtórzyły w przyszłości, władze , rzą
dowe pozbawią go zajmowanego stanowiska. 

3. Gbr siedl. 8 mar. 1907 r. Nr. 3809 2 doniósł do
w. jen. gbra, że 24 maja 1906 r. we wsi Wola Okrzei-'
ska, gm. Gułów, pow. łuk., gub. siedl. w czasie uroczy-. 
stego z procesją poświęcenia pól wypadło nieporozumie
nie między katolikami a marjawitami, które zakończyło. 
się bójką. · W czasie tej bójki katolicy potłukli marjawi„ 
tom szyby. Śledztwo, które przeprowadził w tej sprawie 
sędzia śledczy 2 ucząstka pow. garw., tenże sędzia zakoń
czył wnioskiem, że dla uniknięcia w przyszłości podob
nych zajść, należy nad księdzem A. R. i jego wspólni- ,
kami urządzić nadzór policyjny, aby tym sposobem nie.' 
dopuścić, żeby winni uchylali się od śledztwa i wymiaru 
sprawiedliwości, a sprawę przesłał do sądu. 3-go zaś łut. 
1908 r. Nr. 1 788 prokurator przy sądzie okręgowym 
w Siedlcach doniósł do w. jen. gbra, że Sąd Okręgowy 
uniewinnił księdza A. K. , 

4. Departament Spr . . D. Obc. W. 15  mar. 1908 r. i
Nr. 1272 � zakomunikował w. jen. gbrowi, że zażądał od 
bpa lubi. kary na księdza A. R. za jego powyższą nagan
ną działalność. Poza tern w. j en. gbr nałożył na księdza 
A. R., który był wówczas wik. par. Skurzec, pow. i gub. 
siedl. , 100 r. kary z zamianą na miesiąc aresztu za zbie
ranie składek, na które nie uzyskał od właściwych rzą
dowych władz rosyjskich uprzedniego pozwolenia.4 

3.11. Ks. Ignacy Rybiński; ur. 1858. 1 .  Za :po
chowanie byłej unitki Anastazji Musik podług obrządku 

1_4 Op. c., Nr. 33. i A. K .. J D. Lubi. 1116; 
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rz. kat. w. j en. gbr 21 wrz, 1883 r. Nr. 1518 1 polecił 
ostrzec księdza I .  R., wik. w Ostrowiu, pow. włod., gub. 
siedl . ,  że za podobne fakty będzie surowo karany, na 
ten zaś raz manifest cesarski z 15 maja 1883 r .  darował 
mu karę. 

2. Archierej Leoncjusz 9 l ist. 1888 r. Nr. 2065 po
wiadomił w. jen. gbra, że ksiądz I .  R., prob. z Ostrowa, 

· działa ;,szkodliwie", z krzywdą dla prawosławia. Z tego
względu w. jen. gbr wydelegował urzędnika, do specjal
nych zleceń Dobrańskiego, który, przeprowadził na miej
scu śledztwo i zaopinjował, że brak jest pozytywnych 
jakichkolwiek dowodów, któreby stwierdziły winę księ
dza I . R. Jednak przy tej sposobności wyszły na jaw 
pewne ' nielegalności, których dopuszczał się ksiądz I. R.,
a mianowicie: a) że we wsi Jamy, gm. Ostrów, pow. 
włod., która jest osiedlem wyłączn ie  samych byłych uni
tów, mieszkańcy składali ofiary na odnowienie kat. ko
ścioła w Ostrowiu, b) że niektórzy byli unici biorą 
udział w nabożeństwach katolickich, nie zważając na to, 
że w. jen. gbr j eszcze w 1878 r. dwóch z nich, Ćhacę 
i Mielańczuka kazał wyprowadzić z kościoła katolickie
go, c) że ksiądz I . R. odmówił św. sakramentów swej 
parafjance Katarzynie Pruscak za to, że n ie  powstrzymała 
swej córki od przejścia na prawosławie, d) że ksiądz 
I. R. poświęcił pokarmy wielkanocne w Wielką Sobotę 
w domu prawosławnego Moreta. Za powyższe nielegal
ne postępowanie w. jen. gbr 19 kw. 1888 r. Nr. 715  2 ska
zał księdza I . R. na zapłacenie 150 r. kary, nadto pole
cił gbrowi siedl., aby zwracał uwag·ę na dalsze postępo
wanie tego księdza i w tym celu, aby urządtił nad nim 
tajny dozór poHcyjny. 

3. Ksiądz I .  R. był pod zarzutem, że należy do taj
nego stowarzyszenia, które organirował diakon Ruszkie-1 

1 A. P. w Lubi. Illli, k. 363. � A. A. D., XVI2, Nr. 26.

Bojownicy t. Il. 14 
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wicz dla ułatwienia byłym unitom spełnianie praktyk 
religijnych w obrządku kościoła kat. Jednakże śledztwo, 
przeprowadzone w tej sprawie ,  nie wykazało dostatecz
nych podstaw, by oskarżyć ks. I .  R. o udział w tern sto
warzyszeniu. W tym duchu gbr lub i .  złożył 21 czrw. 1 893 r. 
Nr. 683 sprawozdanie do w. jen .  gbra ,  który też nie po
ciągnął księdza L R. do odpowiedzialności , 1

4. Gbr siedl. doniósł do w .  j en .  gbra, że ksiądz I .
R., prob. z Ostrowa, wraz ze swym wik. ks .  Teofilem 
Zwolińskim w 1898 działali na niekorzyść prawosławia, 
bo obaj (choć głównie proboszcz) spowiadal i ,  komuniko
wali niektórych byłych unitów, katechizowali ich dzieci 
i t. d. Wobec powyższych zarzutów p. o. w. jen. gbra 
1 1  gr. 1900 r. Nr. 2801 2 zwrócił się do bpa lubi. , aby na
tychmiast zabrał księdza I .  R. z Ostrowa, pozostawiając 
wszakże możność bpowi przedstawienia go w porządku, 
przewidzianym przez prawo, na inną administrację, byleby 
poza miejscowością, zamieszkałą przez ludność rosyjską . 

. 5. P. o. w. jen. gbra, przekonawszy się z relacji gbra 
lubi. , nadesłanej pod datą 29 czrw. 1903 r .  Nr. 4893, że 
ksiądz I. R., prob. w Biskupicach. pow. i gub. lubi. ,  mie
sza się w sprawy prawosławia, naoczny bowiem świadek 
stwierdził, że ksiądz I .  R. w obecności jego spełnił reli
gijną posługę greko unicie, 21 lip. 1903 r .  Nr. 251 3 na
łożył na niego karę pieniężną wysokości 1 50 r. Je
dnocześnie ksiądz I .  R. otrzymał od rządu ostrzeżenie, 
że, jeżeli w przyszłości będzie w podobny postępował 
sposób na szkodę prawosławia, wtedy zostanie raz na 
zawsze pozbawiony nietylko parafji , ale nawet wszelkie
go prawa do jakiegokolwiek stanowiska kościelnego 
w diecezji lubi . 

i_s A. A .  D.,  xv12, Nr. 26. Szczegóły o stowarzyszeniu, o któ
rem jest mowa w p. 3, patrz ks. Leonard Tomaszewski, diec. lubi. 
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312. Ks. Stanisław Rybka, ur. 1 861 r. Gbr lubl. 
20 lip. 1905 r. Nr. 5718 1 powiadomił w. jen. gbra, że ksiądz
S. R., administrator par. Huta Krzeszowska, pow. biłg.,
gub. lubi., nastrajał katolików przeciw prawpsławnym, 
lecz na zasadzie manifestu cesarskiego z 21 paźdz. 1905 r.
w. jen. gbr przeciął dalszy tok sprawy.

313. Ks. Teofil Rybka, ur. 1 854 r. 1 .  Władza rzą
dowa ros. 17 sierp. 1878 r. Nr. 151 1 2 zwracała się d o  bpa 
�lubi . , aby ksiądz T. R., wik. par. Parysów, pow. garw., 
gub. siedl. ,  przeniósł się do innej diecezji .  

2. Za usiłowanie w par. Grabowiec, pow. hrub., gub.
lubl., na spowiedzi i w czasie kazań wpoić w parafjan 
wrogie uczucia do prawosławia, w. j en. gbr 5 (17) wrz. 
1878 r. Nr. 1 5 1 1 3 nałożył na księdza T. R. 2? r. kary i po
stawił swe żądanie, aby się wyniósł do jakiejkolwiek innej 
diecezj i  z wyjątkiem sejneńskiej. Na usilną wszakże in
stancję bpa Baranowskiego zgodził się na to, że ksiądz 
T. R. pozostał w diecezji lubl., na wikarjacie w Garbowie ,
pow. pułw., gub. lubl. 

3. Śledztwo policyjne wykazało, że w 1876 r. ksiądz
T. R. ochrzcił Andrzeja Kozyrę, syna Józefa, a uprzednio
się nie upewnił czy ojciec chłopca jest napewno katoli
kiem. W. jen. gbr, mając na uwadze, że manifest cesar
ski z 15 maja 1883 r. zniósł karę za tę winę, poprzestał 
tylko na tern, że za pośrednictwem ks. administratora die
ce�ji uprzedził księdza T. R. ,  że, jeżeli będzie się jeszcze 
mieszał w sprawy ,prawosławia, spotka go wte.dy surowa 
kara.4 . 

· 

4. 26 paźdz. 1 891 r. Nr. 1876 5 w. jen. gbr skazał księ
dza T. R. na 50 r. grzywny za to, że w sierp. 1891 r.

i · A. A. · D., . XVI2, Nr. 32.
2 A. Aut., IX12, Nr. Dzienn. 1878 r.: 1343. 

3_5 A. A. D., XV12, Nr. 15. 
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w czasie odpustu w par. Miedzna, pow. węgr. ,  gub. s iedl. , 
spowiadał ks. St<;inisław Broniszewski, prob. i dziekan 
z Węgrowa 2-ch „prawosławnych" ,  pochodzących z pow. 
sokł. ,  gub. siedl. 

314. Ks. ·Marcin .Józef Władysław Witalis Ry
szard, 1 826 t 1904, były bernardyn. 1 łut. 1894 r. Nr. 601
w. jen. gbr nałożył na księdza M. ]. W. W. R., prob. par.
Komarówka, pow. radzyń., gub. siedl. , kary 50 r. za to, 
że pełnił posługi religijne osobom, k tóre należy uważać 
za prawosławnych, mianowicie mieszkańcom wsi Woro
niec, gm. Brzozowy Kąt, pow. radzyń., gub. siedl., Miko
łajowi i Janowi Abramczukom. Byli oni wprawdzie ochrz
czeni w kościele kat. , jednak pochodzą z ojca Stefana
Abramczuka, unity, ·któremu również ksiądz M. ].° W. W.
R. udzielał posług religijnych. 

315. Ks. Adam Sadowski, 1 842 t 1909. 1 .  W. jen.
gbr 30 pazdz. 1 881 r .  Nr. 1 904 2 nałożył na księdza A. S., 
prob. par. Sarnaki, pow. konst., gub. siedl . ,  1 0  r. kary 
za to, że we wsiach: Mierzwice Stare i Nowe, gm. Chleb
czyn, a także Hołowczyce, gm. Hołowczyce, (wszystkie 
te wsie należą do pow� konst., gub. siedl.) święcił pola 
zarówno katolikom, jak i prawosławnym, przytem pra
wosławnych świadomie dopuścił do wspólnej procesji 
z katolikami. Wobec tego w dekrecie, karzącym księdza 
A. S., było dodane, że mały wymiar kary rząd zastoso
wał tylk o  na ten raz jedyny, licząc na to, że ksiądz 
A. S. · będzie w przyszłości w podobnych wypadkach 
więcej rozważny. 

2. Nlk pow. siedl. nadesłał raport do gbra siedl.,
a ten powtórzył jego treść w odezwie do w. j en. gbra 
o ogólnie „szkodliwym" wpływie księdza A. S., prob.
w Suchożebrach, pow. i gub. siedl. , na · sprawy prawo
sławia. Wtędy p. o. w. jen. gbn1 25 st. 1883 r. Nr. 82 8 

I Op. c., Nr. 19. 2 i 3 Op. c., Nr. l. i A. P. w Lubi., X l4, k. 385. 
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,polecił zrobić księdzu A. S. surową wymówkę i dać mu 
· naganę, a jednocześni� go ostrzec, że, jeżeli w przyszło
·.ści będzie osłabiał ducha w byłych unitach, - spotka go
niechybna a surowa kara.

3. Gbr siedl .  26 sierp. 1 89 1  r. Nr. 921 1  doniósł do
w. jen. gbra, że 17 czrw. 1 891 r. ksiądz A. S., p roboszcz · 
w Garwolinie, gub. siedl. , obchodził 25-lecie swego ka
płaństwa, a uprzednio nie uzyskał na to pozwolenia od 

. odnośnych władz rządowych. W. jen. gbr 12  wrz. 1 89 1  r. 
Nr. 1654,1 mając na uwadze, że uroczysto�ć ta odbyła się 
zupełni e  prywatnie i ograniczyła s ię do wspólnego obiadu 
na plebanj i ,  postanowił pociągnąć do odpowiedzialności  
tylko przyjezdnych kapłanów, którzy brali udział w obie
dzie, a byl i tam bez paszportu, gospodarza zaś zostawić 
w spokoju. 

316. Ks. Feliks Sawicki, 1 820 t 1 899. 1 .  8 (20)
maja 1 865 r. Nr. 3668 2 w. jen; gbr odniósł się do bpa 
w Janowie, aby księdzu F. S. , wik. par. Garwolin, gub. 
siedl. , odebrał zarząd tej par. , bo władze rządowe nie 
mają do niego zautania, oraz aby przeniósł go na małą 

- wiejską pc.r. pod rękę odpowiedn.iego proboszcza.
2. 4 l ist. 1 891  r .  Nr. 1 932 3 w. jen. gbr nałożył na

ksi ędza F. S. 50 r .  kary za to, że wbrew zakazowi po
l icj i  urządził uroczyste przyjęcie w par. Korytn i ca, pow. 
garw. ,  dla wizytującego bpa Jaczewskiego, l e cz 1 1  łut.
I Ś92 r .  Nr. 2 19  tenże jen. gbr na specjalną instancję - bpa -
Jaczewskiego zniósł tę karę. 

317. Ks. Julj an Sawicki, 1 837 t 1 91 0. 9 lut. 1 891 r. 
Nr. 238 4 w. jen .  gbr nałożył 25 r. kary na księdza j. S. ,
prob.  par .  Wi lczyska, pow. łuk . ,  · gub. s ied l . ,  za to ,  że 

· ochrzcił chłopca, a n ie  zbadał w swoim czasie, że matka 
jego jest „prawosławną" .  

-� 
1 Op.  c., Nr. 1 .  i A. P. w Lubl. Xl 1, k. 385. 

:.! i ri Op. c., Nr. 2. -1 Op. c., Nr. 4. 
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, 318. Ks. Karol Sawicki, ur. 1 860 r. 1 .  Gbr lubl. 
1 1  gr. 1891 r. Nr. 7250 1 doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz
K. S., prob. z Sawina, pow. chełm., gub. lubi. ,  pochował 
dwie ,,prawosławne" kobiety: Marjannę Mazurek i Agniesz
kę Białas. Za to 7 st. 1 892 r. Nr. 6 w. jen. gbr skazał 

· go na 25 r. kary. 
2. 1 6  maja 1 894 r. Nr. 76 2 w. jen. gbr nałożył , na

księdza K. S., prob. w Sawinie, kary 25 r. za to, że poz
wolił służyć do Mszy św. „prawosławnym" byłym uni
tom z osady Sawin braciom Janowi i Ksaweremu Adam
kowskim. 

3. Ponieważ ksiądz K . . S. depełnił religijnych ob
rzędów byłym unitom, za to mieszanie się do spraw 
prawosławia w. jen. gbr 6 sierp. 1 898 r. Nr. 1 55 3 skazał 
go na zapłacenie 25 r. 

4. Gbr lubi. 28 paźdz. 1 898 r. Nr. 9641 4 powiado
mił w. jen. gbra, że ksiądz K. S. był pod zarzutem do
pełniania unitom religijnych czynności. Ponieważ jednak 
na śledztwie nie udało się potwierdzić zeznania Adasz- , 
kowskiego, o którego właśnie chodziło, przeto w. jen. 
gbr nakazał przerwać dalszy tok sprawy. 

5 . Gbr lubi. 1 5  łut. 1 905 r. Nr. 1 31 2  & doniósł do 
Warszawy, że w nocy na 9 list. 1 904 r. u księdza K. S., 
prob. par. Sawin, odbył się zjazd kapłanów. P. o. w. jen. 
gbra nakazał zostawić bez żadnych następstw całą ko
respondencję w tef materii.

6. 20 paźdz. 1905 r. Nr. 8598 6 gbr lubi. doniósł do
w. jen. gbra, że ksiądz K. S. nietaktownie postąpił z po
licjantem Puczkowskim, czem zawinił przeciw § 31 Ust. 
, o karą.eh i że sprawę tę przekazał prokuratorowi przy ' 
sądzie okręgowym w Lublinie. 

7. Gbi: lubi. 8 tnaja 1 907 r. Nr. 1 1 75 doniósł do
w. jen. gbra, że ksiądz K. S., prob. z Sawina, publicznie

1-6 Op. c.,  Nr. 39. 
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wyraził swą niechęć do prawosławia i chciał tym spo
sobem obniżyć · powagę panującego w państwie wyzna
nia. Z Warszawy sprawę tę w. jen. gbr przesłał do Mstwa 
Spr. W., poczem Departament Spr. D. Obc. W. 28 czrw. 
1 907 r. Nr. 3609 1 zwrócił się do bpa lubl. , aby wykazał
księdzu K. S. tę niewłaściwość i uprzedził go, że za po
dobne wykroczenia w przyszłości nie ominie go suro
wa kara. 

8. W 1 909 r. w czasie świąt wielkanocnych . ksiąpz
K. S. · odprawiał w Sawinie uroczyste nabożeństwo o po
zostanie Chełmszczyzny w granicach Kr. P.:ł 

9. Pomocnik w. jen. gbra zakomunikował j en. gbrowi,
że 26 wrz. 1 9 1  O r. u ziemianina Żeligrodzkiego w pow. 
bial., gub. siedl. ,  był zjazd okolicznych ziemian katoli
ków, który zastanawiał się nad sposobami 3 przeciwdzia
łania projektowi rządowemu o ustanowieniu „Chełmskiej 
Rusi" .  Na zjeździe tym był również ksiądz K. S. z Sa
wina. Gbr siedl., zapytany o szcz�góły zjazdu, odpowie
dział tylko tyle, że zjazd odbył się 26 wrz. 1 9 1 0  r. od 
godz. 5 do 9 po poł., na ten czas służba domowa była 
wysłana do innego zajęcia, o przebiegu przeto narad 
trudno się czegoś dowiedzieć. Sprawę w. jen. gbr przeciął. 

1 O. W. jen. gbr, rozpatrzywszy raport gbra siedl.,
datowany 1 5  paźdz. 1 911 r .  Nr. 9028,4 o te�, że ksiądz 
K. S. w 1 905 r. przyłączył · do Kościoła kat. niepełnolet
nią „prawosławną" Józefę Nazarnk, przerwał · ciąg dalszy 
sprawy. ' ., 

319. Ks. Franciszek Sejdziński, ur. 1 857 r .  1 .
Gbr siedl. 2 1  czrw. 1 89 1  r . Nr. 2 1 8  doniósł do w. jen.  
gbra, że ksiądz F. S., prob. w Wisznicach, pow. włod. ,
gub. siedl. , wydał „ „nielegalne" świadectwo o tern, że 
niema przeszkód do zaślubin mieszkańców osady Ros-

._. 1 -4 Op. c., Nr. 39. _ 
i l 
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soch pow . bial . , gub. siedl., Karola Wiczuka v. Bołczka
z Jadwigą Ossowską mimo, że Wiczuka v. Bołczka Chełm
ski-Warszawski Prawosławny Konsystorz uznał za pra
wosławnego. Na zasadzie tego zaświadczenia oblubieńcy 
dostali ślub w Białej Podlaskiej i tam również otrzymało
troje ich dzieci · chrzest św. , zrodzonych przed ślubem. 
Za to „przestępstwo" w. jen .  gbr 7 wrz. 1 89 1 r . Nr. '1 6 1 6 1
skazał księdza F .  S. na 1 00 r .  kary . 

2. 26 łut. 1 894 r. za Nr. 68 2 w. jen .  gbr zażądał od
bpa lubi . ,  aby pozbawi ł księdza F. S. probostwa w Wisz
nicach, ale może go zaraz przedstawić na stanowisko 
wik., byleby poza strefą unicką. Było to następstwem
dowiedzionej księdzu F. S. „winy", że przez swą czynną
działalność wśród unitów „ szkodliwie" wpływał na stan
prawosławia tamtejszej okol i cy .

320. Ks. Ignacy Siekierzyński, 1 839 t I 91 1 .  Jak 
czytamy w aktach Konsystorza diec. lubl.,8 ksiądz I .  S. 
przeszedł do tej d iec .  w 1 865 r . z wikarjatu w Kozieni
cach, diec. sand. i w nowej diecezji był na wikarjatach : .
w Zakrzówku pow . jan . ,  gub.  lub l . ,  w Wi lkołaz ie tegoż 
pow. i w Zamościu, gub.  lub i .  Stąd poszedł na  probÓ
stwo do Tarnogrodu , pow. biłg. W 1 870 r. za sprawę 
greko unicką na skutek decyzji nmka Kr. P. ksiądz I. S.
musiał opt ; ścić par. Ta rnogród i przejść na fi l ję do Ra
toszyna, pow. l ub l . 1  

Umarł jako prob . w Modl iborzycach, pow. j an. ,  gub. 
lubl . ,  23 maja 1 91 1  r .  

321. Ks. Aleksander Sierzpowski, 1837 t 1914. 
1 .  1 2  (2·1) paźdz .  1876 r. Nr .  1608 5 w. jen .  g.br · wystąpił

' i :i Op. c ,  Nr. 32. i A. P. w Lubi., XI\ k. 399.
: : A. K. J. D. Lubi., XL1It1. 
" A .  A. D., XVF!, l\ r . 5.
r, Op. c „ N r. 8. i A, A u t .  IX12, Nr. Dzienn. 1876 r.: 167 1  i 1877 r.: 274. 
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do bpa lubi., aby usunął księdza A. S. z par. Wohyń, 
pow. radzyń�, gub. siedl. i przeniósł go na równoległe 
probostwo, lecz oddalone od miejscowości, zamieszkałej 
przez Rosjan. Taka decyzja zapadła wskutek tego, że ksiądz 
A. S. dokonywał posługi religijne „nielegalnie nazywa
ją

.
cym się katolikami", pozwalał byłym unitom, a obecnie 

„prawosławnym" usługiwać w kościele w czasie nabo
żeństw i brać udział w procesjach katolickich. 

2. 24 st. 1889 r. Nr. 88 1 w. jen. gbr skazał księdza
A. S., prob. par. Kossów, pow. sokł., gub. s iedl., na 25 r.
grzywny za to, że spowiadał i udzielał Komunji św. oso
bom „prawosławnym",  a zarazem ostrzegł go, że ulegnie 
surowszej karze, jeśli w przyszłości dopuści się podobnych 
czynów. 

322. Ks. Franciszek Skowronek, 1 855 t 1 896. 
L Na ręce bpa lubi. w. jen. gbr 1 6  wrz. 1 886 r. Nr. 1 694 2
nadesłał dla księdza F. S., prof. semin. diec. w Lublinie, 
wymówkę, za to, że nie przestrzegał przepisów rządo
wych, objętych okólnikiem o pielgrzymkach ·rel igi jnych. 

2. Gdy bp lubi. zamierzał dać księdzu F. S. pro
bostwo w Zakrzówku, pow. jan. ,  gub. lubi. , gbr lubi .  
9 st. 1 892 r. Nr. 1 26 3 pisze do w.  jen. gbra opinię o księ
dzu F. S. ,  w której nazywa go „chytrym (prinyrmliwym), 
jezuitą i wogóle tak duchowo nastawionym, że n igdy nie 
można być pewnym o jego prawomyślności" .  Jakby tern
się nie zadawalniając1 tenże gbr 30 st. 1 892 r. nadesłał 
drugą korespondencję dodatkową, a w niej komunikuje ,  
że ksiądz F. S. , bywając w Warszawie ,  , zatrzymuje się 
u wiceregensa tamtejszego seminarjum arcfiidiecezjalnego 
ks. Władysława Szcześniaka, podejrzanego o szerzenie  
bractwa Jezusa (chyba bractwa Serca jezusowego. Dopis. 

1 Op. c . ,  l\ r. 8. i A .  Aut. IX 1:t, Nr. Dzienn. 1876 r . :  1671 i 1877 r . :  274. 
2 i H A. A. U„ X \1 12, Nr. 33. 
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autora) i o stosunki z klasztorem o.o. kapucynów w Zai f 
kroczymiu pod Modłinem. 1  

Wobec powyższej relacji w .  jen. gbr odmówił swej 
zgody dla księdza F. S. na probostwo w Zakrzówku.

3. Na tej samej podstawie ksiądz F. S. spotkał się
z odmową ze strony ros. władz rządowych na odprawi�� 
n ie Mszy św. we wsi Łysołaje,  par. Biskupi ce, pow. i gub.' 
lubi., gdzie miał zamiar spędzać wakacje.2 .

4. Za doręczenie ks. Józefowi Scipio del Campo bi-'. 
letu z napisem: „student semin. duch. lubi." zamiast „pe-' 
tersburskiej akademii" ,  ksiądz F. S. zapłacił 25 r. kary, 
którą nałożył nań w. jen. _gbr 29 wrz. 1893 r. Nr. 2032.8 '.· 

323. Ks. Piotr Skłodowski, ur. 1 829 r .  W. jen. : 
gbr 2 ( 14) paźdz. 1 876 r. Nr. 1 754 4 zawiadomił bpa lubl., '
że księdza P. S., wik. par. Sadowne, pow. węgr., gub. '. 
siedl. , nie zatwierdza na proboszcza do Zembrowa, pow. : 
sokł., gub. siedl. 

324. Ks. Franciszek Sk.ubiszewski, 1 844 t 1907. � 
1 .  Gbr siedl. 26 łut. 1 875 r. Nr·. 368 5 zawiadamia bpa · 
lubi., że nie może pozwolić, aby ksiądz F. S., wik. par . . 
Parczew, pow. włod. , gub. siedl., pozostawał tam nadal, . 
bo należy do tych księży, którzy spowiadają unitów 
okolicznych. 

2 . Ponieważ ksiądz · F. S., prob. par . Krzeszów, pow.
biłg., gub. lubi., 1 2  czrw. 1 886 r. urządził procesję · Bo- . 
żego Ciała, nie uzyskawszy na to uprzedniego od rządu 
pozwolenia, nadto odbył procesję w pola, by je uroczy- : 

, ,
1 Rządowi rosyjskiemu chodziło głównie o wpływ na duchowień- .; 

stwo świeckie dwóch tamtejszych ojców: o. Prokopa Leszczyńskiego .
i o. Honorata Koźmińskiego. Dopis. autora. 

. 

:i i " A. A. D., XVP�, Nr. 33. i A. K. J. D. Lubi., XLIII6•
ł A. Aut. I X 1 2, Nr. Dzienn. 1876 r.: 1605. 
5 A. Aut„ 1x12, Nr. Dzienn. 1875 r.: 370.
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sc1e poświęcać, przeto w. jen. gbr . 9 wrz. 1 .886 r. Nr. 1 6451 
,skazał" go na 50 r. kary. 

· 3. W 1 886 r. policja wyśledziła, że ksiądz F. S .
. prob. w Krzeszowie należy do bractwa: Serca jezusowe
go. Sprawa poszła do Mstwa Spr. W. i stamtąd w. jen. 
gbr otrzymał wiadomość 17 lip. 1 887 r . . Nr. 36 1 4,2 że ce
sarz 10 czrw. 1 887 r. nakazał zamknąć księdza F. S. 
w osobnej celi na miesiąc w jednym z klasztorów. Z po
lecenia w. jen. gbra ksiądz F. S . . przez miesiąc siedział 
w klasztorze o.o. kapucynów w Nowem Mieście nad Pilicą. · 

325. Ks. Stanisław Skurzyński, 1 824 t 1909. 
1. W 1885 r., ksiądz S. S. , prob. par. Tomaszów, gub.
lubl. , pochował według obrządku łaciński�go rz.-kat. Ko
ścioła Katarzynę, córkę Marcina i Anny małżonków Gor
bów z całą świadomością, że ta ostatnia jest „prawo
sławną". Wobec . tego w. jen. gbr 9 sierp. 1 886 r. Nr. 1 499 3 
skazał go na 1 50 r. kary. 

· ·2 .  13 st. 1 886 r. ksiądz S. S. dał ślub Anastazji Mi
kuły „prawosławnej" z katolikiem Babiuchem, za co w. jen. 
gbr zwrócił się do bpa l ubl. 15  sierp� 1 887 r. Nr. 1 516.4 
aby przeniósł go z Tomaszo wa. Wtedy ksiądz S. S. prze
szedł do Końskowoli, pow. pułw'. ,  gub. lubl. , 

326. Ks. Jan Skwara, ur. 1869 r. Gbr siedl. 12  gr. 
1905 r. Nr. 8439 powiadomił w·. jen. gbra, że ksiądz j. S., 

. prefekt gimnazjum w Siedlcach� przyjechał 16 list. 1905 r. · 
do Janowa, pow. konst., tej�e gub., · w sprawach, jak się 
tłumaczył, osobistych, , tymczasem _udzielał wsze lkich ob
rzędów religijnych miejscowej ludhości. W. jen. gbr 24 st. 
1906 r. Nr. 349 5 odniósł się do .czas. jen� gbra, aby zwró
cił_ się do bpa lubl. o to, żeby nakazał księdzu J. S. za
mieszkać w Lublinie. 

1 i 2 A. A. D., XVI2, Nr. 1 1 . 3 i 4 Op. c., Nr. 13.
5 Op. c., Nr. 52.
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327. Ks. Paweł Skwara, ur. 1873 r. W 1903 r. 
ksiądz P. S. był pod zarzutem, że odmów�ł spowiedzi 
Marjannie Kominek za to, że jest w obowią'zku w domu 
prawosławnym. W. jen. gbr 21 maja 1903 r. Nr. 1635 1 
polecił zrobić mu wymówkę, a zarazem ostrzec., że spotka 
go surowa kara, jeśli w przyszłości dopuści się czegoś 
podobnego. 

328. Ks. Antoni Śliwiński, 1877 t 1920. Ksiądz 
A. S. był pod zarzutem: a) że ochrzcił dziecko we ws� 
Łomazy, pow. bial., gub. siedl., Pawła Demczuka „prawo
sławnego," b) że spowiadał dziewczynkę niepełnoletnią„ 
o której wiedział, że j est „ prawosławną", córką Grzego
rza Olszańsk iego z Łomaz, c) że mawiał kazania w tym 
duchu, aby prawosławnych pociągnąć do katolicyzmu. 
Ze względu na tyle „godnych potępienia" wypadków 
w jen. gbr prosił mstra spr. w . . o przeniesienie księdza 
A. Ś. na inną parafję .  W myśl tego Departament Spr. 
D. Obc. W. 'zwrócił s ię  do bpa lubl. 29 l ist. 1912 r. Nr: 
1 1208,2 aby spowodował przeniesienie księdza A. Ś. do 
zachodnich pow. diec. l ubi. ,  karę zaś za wszystkie te 
przewinie nia skasował manifest cesarski z 21 łut. 191 3 r. ·
i dlatego choć sprawa była na drodze sąąowej , sąd ją · 
umorzył. 

329. Ks. Ryszard Słapczyński, 1 875 t 1928. 
W 1 909 r. w czasie świąt w ielkanocnych ksiądz R. S. 
odprawiał nabożeństv.·o uroczyste w par. Przesmyki, pow. · 
konst. , gub. si�al-., • o pozostanie Chełmszczyzny w gra·
nicac 1 .  Królestwa Pol. '1 

330. Ks. Feliks' Słom czyński, 1 84 1t l 9 1 5. 1 W. jen . . 
gbr 1 9  �r. 1 877 r. Nr. 202 -t 1 zawiadomił bpa lubl. , Że; 

1 Op. c.,  Nr. 57.
2 Op. c ,  Nr. 65. i A .  P. w Lubl., XI', k. 383. 

H A. A. D .. xv12, Nr. 59.
� A. Aut., IX 12, l\ r. Dzienn. 1 878 r.: 1 1 7.



księdza F. S., skazał na 15  r. kary za niestosowne wy
rażenie się na ambonie . (W sprawie unji. Dopis. autora). 

2. W. ien. gbr 4 marca 1 886 r .  Nr. 388 1 skazał księ
dza F. S. ,  wik. przy katedrze w Lublinie, na 50 r .  kary,
za to, że w-ydał zaświadczeni·e Kazimierzowi Dulbie , o je
go przynależności do parafji katedralnej w Lublinie, cho
ciaż kwestja wyznania Dulby wówczas pozostawała je
szcze nierozstrzygniętą. Za dan ie  zaś ślubu temuż Kazi
mierzowi Dulbie „prawosławnemu" z Pau liną Czerwińską, 
katoliczką, ks. Marjan Nouwczyński, wik. katedry lubel
skiej, zapłacił 25 r.

' 3. W czasie pobytu w Kraśniku ksiądz F. S. miał 
śledztwo o chrzest dwojga dziewcząt z mieszanego mał
żeństwa, a le  katę za to wykroczenie skasował manifest 
cesarski z 1 5  maja 1883 r .2 

4. Księga „Konduitnyje spiski" kancelarji gbra lubi.
:w sprawie kojarzącego się małżeństwa Kazimierza i Pa
uliny Dulbów podaje jeszcze j eden szczegół, że miano
wicie ks iądz F. S. ,  wik. katedry w Lublinie zapłacił 50 r.

kary za to, że w 1884 r .  wyraził im gotowość starania 
_ si� dla nich o dyspensę od 2 zapowiedzi, chociaż wła
ściwa Komisja jeszcze nie określiła wyznania Kazimie
rza Dulby.8 

331. Ks. Wiktor Słowakiewicz, 1 860 t 1922. 
- 1 .  Za to, że ksiądz W. S. ochrzcił chłopca włościanki ze
wsi Stanisławowa, gm. · Majdan Sop. pow . biłg. ,  gub. lubl. ,

- • Anieli Podolak, „prawosławnej" i ze wsi Hutki, gm. Kra
snobród, pow. zamoj. , gub. lubi. ,  Wawrzyńca Wnuka,
w. jen. gbr 7 sierp. 1 886 r. Nr. 1 447 4 skazał go na
50 r. kary.

· 2. 21 paźdz. 1 889 r .  Nr. 1883 5 w. jen. gbr skazał 
księdza W� S., wik. w Siedlcach, na 50 r. kary i zwró-

1 -3 A. A. D., XVJ2, Nr. 16. i A. K .  J. D. Lubl., XLIV6•

4 i 5 A. A. O., XIV2, Nr. 35. 
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cił się z prośbą do bpa o przeniesienie go gdzieindziej 
za to, że wyspowiadał w Siedlcach i dał Komunję św.
„prawosławnej" kobiecie Parascewie Kondratiuk i An
nie Mil iczuk. 

3. Gbr siedl. 1 5  list. 1889 r. Nr. 10 199 doniósł do
w. jen. gbra , że · 9 wrz. 1 889 r. ksiądz W. S., wik. par. ·
Żelechów, pow. garw., gub . siedl. , wyspowiadał i dał 
Komunię św. Siemieniukowi, „prawosławnemu" . . Wobec 
tego, że ksiądz ten niedawno był karany, w. jen. gbr 
postanowił taraz nie naznaczyć mu żadnej nowej . kary.1 

4. Na skutek decyzji w. jen. gbra, datowanej 4 l ist
1 891 r. Nr. 1932,� ksiądz W. S. miał zapłacić 100 r. ka„ 
ry, za to, że, gdy bp Jaczewski był z pasterską wizytą 
w par. Ryki, pow. garw. , ksiądz W. S. wbrew zakazowi 
policji urządził uroczysty ingres i sam poprowadził pro
cesję do dość dalekiego punktu. Jednak na usih1ą instan
cję bpa w, j en. gbr karę tę umorzył.

5. Za zbieranie ofiar na parafjalne budynki w par.
Piotrawin,  pow. pułw. , gub. lubi. , bez pozwolenia władzy 
rządowej, jak doniósł o tern do Warsząwy gbr lubi. 22 łut. 
1 904 r. Nr.· 1 483, w. jen. gbr 19 mar. 1 904 r. Nr. 6387 3 
zwrócił się do bpa lubi. z żądaniem, aby natychmiast 
przeniósł księdza W. S. z Piotrawina na inną par. poza 
strefę unicką. 

6. W 1 908 r. rosyjskie władze administracj i rządo
wej podały księdza W. S., prob. w Zakrzówku, pow. jan., 
gub. lubi., do Sądu Okręgowego w Lublinie o to, że cho
dził po domach mieszkańców „prawosławnych" i agito
wał za powrotem ich do katolicyzmu i o to, że „niele
galnie" przeprowadził na łono Kościoła kat. Katarzynę 
Jaroszewicz. Sąd sprawę przeciął. 4 

7. Z racj i szerŻenia towarzystwa trzeźwości ksiądz

J_,,4 A. A. D., XV12, Nr. 35. 



W. S., prob. w Zakrzówku, pow. jan. ,  gub. lubi. , miał
zajście z rządem; który sprawę nakazał wcielić do jego 
akt osobistych . 1  

8 .  Sprawa o . cmentarz grzebalny, w par. Zakrzówek 
w 1 9 1 O r. oparła się o Mstwo Spr. W., na skutek czego 
mster spr. W. Stołypin 6 list. 1 9 1 0  r. Nr. 8426 2 zwrócił 
się do bpa lubi., aby księdza w. s. zupełnie uwolnił ze
-stanowiska. Niedola ks. Wiktora Słowakiewicza, jako 
bezdomnego kapłana, ciągnęła się do r .  1914 t. j .  do 
chwili, gdy administrator diec. ks. Zenon Kwiek przezna
czył go jako p. o. wikarjusza w par. Krzczonów, pow.
i gub. lubi. 

332. Ks. Marjan Sobieszczański, ur. 1867 r. 1.  Gbr
lubl. 11 paźdz. 1902 r. Nr. 7973 1 doniósł do w. jen. gbra, 
że ksiądz M. S., wik. par. Józefów, pow. biłg., gub. lubi. , 
poświęcił pokarmy wielkanocne prawosławnym. P. o. w. 
· jen. gbra nie znalazł wszakże dostatecznych motywów
dla ukarania oskarżonego księdza.

2. 18 st. 1906 r. Nr. 458 ' w. j en. gbr również zo
stawił bez żadnych następstw raport gbra lubl. z 6 paźdz. 
1902 r. Nr. 7808, w którym było doniesienie, że ksiądz 

_ M. S., wik. z Józefowa, rozdaje ludziom książki treści re
ligijnej , przez rząd zakazanej. · 

3. Ksiądz M. S. w Komarowie, pow. tomsz„ gub.
lubi., odprawiał w czasie świąt wielkanocnych uroczyste 
nabożeństwo o pozostanie Chełmszczyzny w granicach 
Królestwa Pol. 5 . 

3l3. Ks. Józef Śmieciński, 1866 t 1 930. Za 
·
odre

.staurowanie plebanji w Radzięcinie, pow. zamoj. ,  gub. 
lubi., bez pozwolenia władz administracyjnych, ksiądz J .  
S. wraz ze swym wik. ks. Wojciechem Rogowskim na za

sadzie decyzji w. j en. gbra, wydanej 19 lip. 1911  r. Nr. 3102,6
l i 2 A. A. o„ xv12, Nr. 35.
3_5 Op. c„ Nr. 55. 6 Op. c„ Nr. 56.
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otrzymali wymówkę z ostrzeżeniem, że, jeżeli w przyszło
ści powtórzy się coś podobnego, wtedy obydwaj będą 
odpowiadać podług rygorów prawa. 

334. Ks. Karol Soluba, ur. 1 87.9 r. 1 .  Ponieważ 
gbr lubi. 13 i 20 lip. 1905 r. Nr. 5496 i 5789 nedesłał do 
w. j en. gbra raport, że ksiądz K. S. , wik. par. Tarno
gród, pow. biłg., gub. lubi., „przeciwstawia się środkom, 
które rząd wskazuje  dla zabezpieczenia tolerancji reli� 
gijnej," przeto w. jen. gbr 2 sierp. 1905 r. Nr. 159311 zażą
dał od bpa lubl., aby usunął księdza K. S. z Tarnogrodu. 

2. W 1908 r. w. jen� gbr zabronił księdzu K. S.,
wik. par. Wąwolnica, pow. pułw., gub. lubi., mieszkać na 
czas trwan ia w kraju stanu wojennego w niektórych miej
scowościach gubernij lubi. i siedl.2 

335. Ks. Stanisław Sonne, ur. 1876 r. W 1 909 r. 
w czasie świąt wielkanocnych odprawiał . w Chełmie uro· 

. czyste nabożeństwo o pozostanie Chełmszczyzny w grani-
cach Królestwa Pol.3 

· 

336. Ks. Jakób Wincenty Soszyński, 1815t1879, 
prob. par. Żeliszów, pow. i gub. siedl. 1 .  W 1 866 r. wła� 
dze policyjne prowadziły śledztwo przeciw księdzu J. W. 
S. o to, że odmówił spowiedzi ŚVj. osobie, wychodzącej 
za prawosławnego, ale śledztwo nie wykazało winy praw
nej, przeto te same władze przecięły dalsze docho
dzenia. 4 

2. W. jen. gbr 9 (21) mar. 1876 r. Nr. 397 5 nałożył
na ks·iędza j. W. S. 10 r. kary za to, że skarcił Glińską,

- żonę pisarza gminy Żeliszew o to, że wyszła za prawo
sławnego. Przytem tenże jen. gbr ostrzegł księdza j. W. S., 

, 1 A. K. D. Lubl., III6• i A. A. D., XVl2, Nr. 66 .
. 2 A. P. w Lubl.. Xl4, k. 384. 3 A. A. O., XVI2, Nr. 64. 

• A. A. O., XCU:\ k. 253.
a Op. c., Nr. 19. i A. Aut. IX1", Nr. Dzi�nn. 1876 r.: 588.
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że-, jeżeli w przyszłości pozwoli sobie na coś podobnego,
będzie ukarany dużo surowiej. 

3. Za to, że 16 mar. 1 877 r. przyjechało do Żelisze
_wa, pow. i gub. siedl., 5 księży z pomocą księdzu J. W. S., 
miejscowemu prob., w słuchaniu spowiedzi św., w. jen. -gbr 
10 (22) maja 1 877 r. Nr. 170 1 s�azał gospodarza księdza 
j. W. S. na 25 r. kary.

4. W. jen. gbr 22 kw. 1 877 r. Nr. 670 2 zawiadomił
bpa lubi., że ksiądz j. S., prob. z Żeliszewa, pow. i gub.
siedl., skazany został na 25 r .  kary za wtrącanie się do 
' spraw byłych unitów. 

337. Ks. Jan Stańczuk, ur. 1858 r .  W aktach 
Kurji Podlaskiej jest krótkie własne curiculum vitae księ
dza Jana Stańczułrn, skre$.lone pod datą: L _ublin_ 25., czrw. 
1908 r., a mianowicie „Urodziłem się 24 st. 1 858 r . ,  w pow . 

. sokł., gub. s_iedl. Po ukopczeniu progimnazjmn i �emin; 
w Warszawie zostałem wyświęcony przez J. E.. ar.cybpa
Popiela i mianowany (w archidiec. warszawskiej): wik. 
w Kampinosie, Tomaszowie i Warszawie. Ostatecznie 
byłem prob. w Boglewicach, w Zawadach i stąd w 1 897 r. 
deportowany na 3 lata do Rosji. Po upływie 3 lat zosta
łem prefektem w szkołach w Charkowie, a następnie prob. 
par. Złotolist, archidiec. mohylowskiej ".3 

338. Ks. Stefan Staręgowski, ur. 1889 r . 1. 1 9  wrz; 
1898 r. Nr. 1 43 4 w. jen. gbr nadesłał księdzu S. S., wik. 
par. Biłgoraj, gub. lubi., surowe napomnienie za to, że 
wbrew istniejącym przepisom rządowym odwiedzał „pra
wosławne" rodziny, modlił się w ich domach, kropił ich 
mieszkania wodą świ�coną, mając p rzytem krzyż z sobą� 

2. Gbr lubi. 17 kw. 1 904 r. Nr. 29 1 2  5 powiadomił

. 1 Op. c., Nr. 19. i A. Aut. 1x12, Nr. Dzienn. 1876 r'.: 588. _ 
z A. Aut. IX 11, Nr. Dzienn. 1877 r.: 716. 

a A. K. Podt, · xvm••,; • i 5 A: Ą; o„· xv12, Nr. , 45 .. ,,. 
Bojownicy t. li. 15 



w. jen . gbra ,  że ksiądz S. S., prob. par. Czułczy ce, pow.
chełm., gub . lubi. , nielegalnie zbierał dobtowolne ofiary
i że pozwolił na to, żeby „prawosławna" Anna Olewiń· 
ska wzięła udział 3 sierp. 1 903 r. w procesj i  kat. W. jen. 
gbr polecił przerwać da lszy tok tej korespondencji .

3. 1 5  1ut. 1 905 r. NL 13 1 2 1 gbr lubl. doniósł do w.
jen . gbra, że ksiądz S. S. , prob. par. Czułczyce, brał
udział w zjeździe w nocy 9 list. 1 904 r. u adm inistratora 
par. Sawin, pow. chełm. P. o. w. jen. gbra nakazał ko
respondencję tę pozostawić bez skutku. 

339. Ks. Ludwik Hipolit Stawiński, 1815 t 1 876. 
Kiedy bp podL przedstawił 7 gr. 1 865 r. księdza H. S., 
prob. w Parczewie, pow. włod., · gub. siedl., na dziekani
dekanatu parczewskiego, pod datą 16 (28) gr. 1865 r. 
Nr. 9569 2 (41979) otrzymał odpowiedź od Kom. Rz. Spr.
W. i D., że ksiądz ten, j ako nie zasługujący na zaufanie 
pod względem politycznym, nie może być zatwierdżony
na to nowe stanowisko. Na ponowną propozycję adłt1.i· 
nistratora diecezj i  lubi. w tej samej kwestii to samo od
powiedział co Komisja Spr. W. i D. gbr z Siedlec 25 list:
1867 r. Nr. 1482.8 

340. Ks. Kalikst Stawłrej, 1 847t1 91 5. 1 .  W. jen. 
gbr 27 lip� 1 887 r. Nr. 1 1 68 • udzielił nagany księdżu 
K S., wik. w Radzyniu, gub. siedl., za wyspowiadanie
i udzielenie Kotnunji św. Józefowi Iłczukowi, mieszkań
cowi wsi Orchó'wek, gm. Włodawa, a l l sierp. 1 883 r. 
Nr. ·6838 f> nie zgodził się na probostwo dla księdza K. S. 
w Sosnowicy , pow. włod., gub. siedl., za jego niejedno„ 
krotnie juz sprawdzone " mieszanie się dó spraw pra
wosławia. 

2. Za mieszanie s ię do spraw prawosławia w par.
Radzyn 9 kw. 1 894 t. Nt. 72 6 w. jen. gbr pozbawił księ-

1 A. A. O., :XVI�. Nr. 4.S. 2 i 5 A. K. Podl., XXIX1„•. 
4 i I A. A. D., XVP, Nr. 20. 11 A. P. w Lubi., XI', k. 381. -
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dza K. S .. par. Gończyce, pow. garw., gub. siedl. na 3 la
ta z tern wszakże, że bp ma prawo naznaczyć go na wik. 
do p·ar. poza unicką strefą. Skończyło się na wikarjacie 
w Suchożebrach, pow. i gub. siedl. Nadto w księdze 
konduit kancelarji gbra · lubl. przy nazwisku księdza K. S. 
czyl(;lmy te słowa: „Zachowywał się podejrzanie w sto
sunku do byłych unitów, spowiadał ich, komunikował 
i udzielał im ślubów małżeńskich, za co był pod suro
irą :·obserwacją policji".

'1 . 341. Ks. Franciszek Stecłńaki, ur. 1 83 1  r., były 
dofuinikanin. Po dokonanej · sekularyzacji ksiądz F. $.
pracował jakiś czas w diec. lubi. Będąc tam prob. w Ho
r�odle, pow. hrub., gub. lubi., dokonał religijnych obrzę
dów nad unitami, którzy przyłączyli się do prawosławia. 
Za to mieszanie się do spraw cerkwi prawosławnej w. jen. 
gbr 22 paźdz. (3 l ist.) 1 874 r. zażądał od władzy diece-:
zjalnej w Lubi., by zwolniła księdza F. S. z · probostwa, 
a jemu pozwolił, by się przeniósł do diec. kuj. kał. i po
starał się u tamtejszej władzy o pracę paraf jalną.1 

342. Ka. Ignacy Stefański, 1 842 t 1 91 4. Gbr lubl.
"129 paźdz. 1886 r. Nr. 1 0568 2 doniósł do w. jen. gbra, Że 

1 ksiądz I. S. , prob. par. Batorz, pow. jail., gub. lubi., ochrz
�ił dziecko, urodzone z matki prawosławnej, lecz mani · 
fest cesarski z 1 5  · maja .1 883 .r. uwolnił go od kary.

343. Ks. Jan Stormke, ur. 187l r. Gbr lubi. w 1913 r. 
' powiadomił w. j en. gbra, że ksiądz J. S. w 1905 r. przy
J.ączył, będąc prob. w . Dubience, pow. h.rub., gub. lubi., 

, dQ .k;at(>Ucyzmu niepełnoletnią ·�,prawosławną." W. jen. _gbr
6 łut. 1913 r. Nr. 589 1 polecił przerwać· dalsz·ą w tej ma- .
terji korespondencję. 

l A. A. o., xxxv112, Nr. 34. 
2 A. A D., xv12, Nr. 21.  I Op.� c . ,  N:t� 54. 



344. Ks. Stanisław Strus, 1839 t 1890. l. W. jen. 
gbr 1 (13) maia 1875 r. Nr. 683, 1 zawiadamiając bpa lub · , 
że ksiądz S. S., prob. i dziek. z Białej, gub. siedl., od* 
prawiał nabożeństwa w Kodniu i Rqssoszy, zakazuje, aby
to, w myśl wydanych postanowień , rządowych, w przy
szłości nie powtarzało się więcej. 

2. W. jen. gbr 14  gr. 1876 r. Nr. 2116 2 powiadomił
bpa lubi., że prob. i prefekt z Białej Podl., ksiądz S. S. 
ochrzcił dziecię ze wsi Gród, pow. konst., gub. siedl., 
urodzone z rodziców Jana, „prawosławnego" i Zofji ka
tol ic�ki, Buj aczkowskich. „Ponieważ, pisze jen. gbr Ko
cebu, już kilkakrotnie ksiądz S. S. był notowany za po
dobne „nielegalne" czyny mieszania się w sprawy pra� 
wosławia, przeto postanowiłem zwolnić g_o z zajmowa
nych stanowisk". Dopiero w �zrw. 1 877 r. za Nr

·
. 914 tenże 

jen. gbr wyraził swą zgodę na naznaczenie księdza S. S. 
na probostwo do Bochotnicy, pow. pułw., gub. lubi. 

· �45. Ks. Jan Stryjecki, 1853 t 1930. 1 .  Urząd żan
darmski doniósł do w. j en. gbra w 1882 r., że ksiądz J. S., 
wik. w Grabowcu, pow. hrub., gub. lubl., 29 czrw. 1882 r. 
ochrzcił dwoje dzieci mieszkańca wsi Jarosławice, gm. 
Zamość, gub. lubl., Jana Jasińskiego, „prawosławnego". 
Ponieważ śledztwo wykazało, że ksiądz J. S. miał podstawę 
przypuszczać, że Jan Jasiński j est katolikiem, dlatego nie 
był za ten fakt karany. 8 

- 2. Za to, że w kw. 1885 r. w dzień św. Marka odbył 
prncesję (nakazaną przez rytuał kościelny. Dopis. autora.) 
z krzyżem do figur pr.zydrożnych, nie uzyskawszy na to '

zezwolenia ros. władz cywilnych, 24 · Hp. 1886 r. Nr. � 29 
w� 'jen. gbr skazał księdza J. · S. na 75 r. kary!

1 A. Aut., IX12, Nr. Dzienn. 1875 r.: 735.
2 A. K. Podl., XIXH, A. A. D., XVP1, Nr. 22. i A. Aut;., IX13, Nr.

Dź.ienn. 1�76 r.: 2033. _ 
s i • A. A. D.; xv1a, k. _34. 
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346. Ks. Wacław Stryjecki, ur. 1865 r. 1 .  Gbr 
lubl. 24 gr. 1 897 r. Nr. 11311  powiadomił w. jen. gbra, 
ie ksiądz W. S., prob. w Horodle, pow. hrub. ,  gub. lubi. ,  
�wygłosił kazanie, uwłaczające dla cerkwi prawosławnej. 
Dla braku jednak oznak przestępstwa w� jen. gbr wydał 
'w tej sprawie taką rezoluci�: sprawy dalej nie prowadzić, 
a jej korespondencję przechować w aktach.1' 

2. Za danie ślubu Annie Grygi·, „prawosławnej" ;· ze
wsi Szpikołosy, gm. Hrubieszów, gub. lubi., w. j en. gbr 
8 łut. 1 899 r. nałożył na księdza W. S., prob. z Horodła,
50 r. kary.2

3. 5 czrw. 1897 r. w. jen. gbr zażądał od bpa lubl.
usunięcia księdza w: S. z Horodła, pow. hrub., a jedno
cześnie zgodził się na przedstawienie go do rządu na inne 

· probostwo, poza strefą unicką.
Zeszły jednak długie lata, zanim rząd przestał prze

śladować księdza W. S., który pozostawał bez stanowiska 
i bez dachu nad głową.8

· 

Znalazłszy się w tak przykrem położeniu, ksiądz W. 
S., jako bezdomna istota, szukał przytułku u swoich ro
dziców w Zaklikowie, pow. jan., gub. lub] . Pozbawiony 

· wszystkiego, co stanowi dla każdego człowieka podsta
wę życia materjalnego, nie miał nawet tej pociechy, którą
daje kapłanowi odprawianie Mszy św. i innych posług
religijnych. To go . doprowadziło do silnego zdenerwowa ... . 
nia. Bp lubi. , przeczekawszy czas jakiś, 7 sierp. 1 899 r. :· 
za Nr. 1646 , wystąpił do w. jen. gbra, by cofnął zakazii 
wydany w stosunku do księdza W. S., że mu nie wolno'i 
odprawiać nabożeństw. Na to kancełarja• w. jen. gbt�{ 

' 3 wrz. 1899 r. Nr. 2 1 76 4  nadsyła do bpa odpowiedź, ,,że
jen. gbr raczył pozwolić b„ administratorowi par. Horodło, 
pow. hmb ., księdzu W. S. zamieszkać, zanim otrzyma

1-3 Op. c., Nr. 46. 4 A. K. j. D. Lubl., XL V11•
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jakie parafjalne stanowisko, · przy rodzicach w os
.
adzie Za-: 

kłikowie. Co się zaś dotyczy pozwolenia na odprawianie� 
nabożeństw w kościele zaklikowskim, to starania te w. jen, · 
gbr pozostawił bez skutku, bo ksiądz W. S. zdradza zbyt- ·'.
nie zdenerwowanie." 

347. Ks. Bolesław Stypułkowski, 1866 t 1 906. : 
1 .  Gbr siedl. . 1 4  l ip. 1 898 r. Nr. 521 , zakomunikował w . . : 
jen. gbrowi, że ksiądz B. S., filjalista w jeleńcu, pow. · 
łuk., gub. :siedl., nielegalnie udzielił ślubu w Tuchowioach, · 
· pow. łuk., Katarzynie Korniluk, „prawosławnej" z katoli
kiem, że . przytem ksiądz R S.„ skorzysta� z fałszywych ·
świadków. W. je.n. gbr polecił sprawę odd_ać w ręce 
prokuratora. 1 . 

2. 25 sierp. 1904 r. Nr. 1 27 2 gbr siedl. przedstawił
w. jen. gbrowi cztery protokuły badań, które były prze ... i
prowadzone na żądanie (w oryginale: donos) prawosław
nego duchownego M.  Gankiewicza 1 -go konst. okręgu · · 
o mieszanie s ię księdza B. S. do spraw prawosławia.
Manifest cesarski z 1 1  sierp. 1904 r. skasował ,odpowie
dzialność _ za wszystkie te czyny . 

. 348. Ks. Wincenty Supren, 1 85 1 t 1929 r. 1 .  Gbr
siedl. 5 sierp. 1 878 r. Nr. 6504 3 powiadomił w. jen. gbra, . · 
że naznaczył na księdza W. S., wik. w Radzyniu, gub. 
sied�., 5 r. kary za to, że wyspowiadał i udzielił Komunii 
św� „prawosławnym" ze wsi Ustrzerz, gm. Lisia Wólka, 
pow. radzyń., gub. $iedl., Marjannie Miszczyńskiej i Jul
jannie Pstaniuk. 

2. jak doniósł _gbr siedl. do w. jen. gbra 28 lip. · 
1 893 r. Nr. 821 2, ksi'ądz W. S., prob. par. Łaskarzew, p<>_w. 
garw., gub. siedl., oć:\lrzcił dwoje dzieci byłej unitki He
l eny Bojarczuk, ale s��o.. �J� .to „bez złej woli księdza'',
przeto w. j en. gbr 18 sierp. 1 893 r. zrobił tylko uwagę 

1 i 1 A. A. O., ' XVI2. 3 Op. c. Nr. 23. 
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księdzu W. S. i ostrzegł go, ąby był ostrożny przy załat-
�'ipniu spraw tego rodzaju.1 

· 

3. Za zbieranie ofiar „ w sposób nie legalny" ,  . jak 
dpniósł o tern gbr siedl, 9 gr. 1 902 r. Nr. 524, p. o. 
w. jen. gbra 23 gr. 1902 r. Nr. 241 skazał księdza W. S.
na. 25 r. kary •2 
� . 349. Ks. Anto�i Suracki, m. 1 869 r. 1 .  Gbr siedl. 

22 lut . 1 906 r. Nr. 1 726 3 powiadomił w. jen. gbra, że 
ksiądz A. S. , prob. z Kossowa, pow. sokł., · gub. siedl., 
jest pod zarzutem przyłączenia do katol icyzmu „prawo
śławnych" małoletnich. Sprawa· była w Sądzie Okręgo
wym w Siedlcach, który ją przeciął dla braku czynników f 
przestępstwa. 

2. Departament Spr. D. Obc. W. w 1 909 r. Nr. 7241•
na imię bpa podl. przysłał monitę dla księdza A. S. za'nielegalne  zbieranie składek na kościół w Kossowie, pow. 
sokł. i ostrzegł go zarazem, że, j eżeli nadal będzie l ek-

� ceważył przepisy rządowe, wtedy władza administracyjna 
' zastosuje doń najsurowsze kary. 

3. Gbr siedl. 19 i 20 paźdz. 1909 r. Nr. 14706 i 1 4707 5
· przedstawił w. j en. glnowi, że ksiądz A. S., będąc prob.

w Jabłonnie, pow . . sokł., przyłączył w 1905 r. do katoli
„ cyzmu Jana Tomczuka, Stanisława Eustachego Tomczu

ka, Stanisława Osipiaka, którzy nie byli  wcale . chrzcze
ni, a podług ksiąg ludności powinni należeć do wyznaw

' .ców prawosławnych. Ze względu na przedawnienie wi
, ny w. jen. gbr polecił przerwać sprawę.

4. Podobnych jak pod p. 3-im gbr sicdl. złożył
jeszcze 1 O raportów, lecz ze względu na przedawnienie
win w. jen. gbr · wszy�tkie umorzył.

350. Ka. Wiktor Suski, 1888 t 1 91 9. 1. Gbr lubi.
S łut. 1 900 r. Nr. 326 6 powiadomił w. jen. gbra, że ksiądz

1 i :a Op. c . ,  Nr. 23. a_s Op. c., Nr. 48. 6 Op. c., Nr. 42. 
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W. S., prob. par. Nabroż, pow. tomsz., gub. lubl. i jego wik.
ks. austaw Oierasiński podtrzymują upór w byłych gre· 
ko unitach i najprawdopodobniej załatwiają im tajemnie 
religijne obrzędy. Wobec tego p. o. w. jen. gbra po!ecił 
nad nimi rozciągnąć tajną policyjną obserwację. 

2. 16 maja 1900 r. Nr. 983 1 w. jen. gbr skazał księ�
dza W. S. na 50 r. kary za „naganne" czyny, które wy· 
konywął . rla szkodę . praWosla�ia, -nadto polecił urządzić
nad nim tajny policyjny nadzór. 

351. Ks. Roman Swidzińskii t855f 1893. Za to, 
że ksiądz R. S. , prefekt gimnazjum męskiego, 1 2  kw.
1886 r. wyspowiadał w koście le Sw. Ducha w Lublinie 
włościanina Józefa Micika „prawosławnego", w. jen. gbr 
skazał księdza R. S. 27 wrz. 1886 r. Nr. 1 76 1  2 na karę 50 r .
Tejże karze ulęgł ks. Felib Krokowski, rektor tego koś· 
cioła, a więc odpowiadający za wszystko, co się dzieje 

. w jego świątyni. 
J ako charakterystyczne i charakteryzujące ówcze· 

.sną epokę przytaczamy z księgi konduit kancelarii w. jen. 
gbra zapisane tam szczegóły: „W. jen. gbr w 1887 i 1889 r. 
pozwolił księdzu R. S. jechać na akacje do Skibie, pow. 
hrub., gub. lubi. , a w 1891 do Zakrzówka, pow. jan., gub. 
lubi., z prawem odprawiania tam ·· cichej Mszy św.".8 

! .  352. Ks. Andrzej Sytek, 1830 t 1 890. 1. Gbr lubi.
30 list. 1 885. r. Nr. 1 4589 4 doniósł do w. jen. _ gbra, że 
14 mar. 1 884 r. ksiądz A. S., prob. par. Tarnogóra, ochrzcił 

· W Tarnogórze, pow. krasnos,t ,  gub .. lµbl., córkę Fran
,c·i�z�a ,Qawr imo.nci , · „prawosławnego�' , byłego unity i Zofii
Rybczyńskiej, „nielegalnie" zaślubionych w Krasnostawie.
(Wzięli potajemnie ślub katolicki, bez ąpisania na miejscu
aktu. Popis. autora.) w l ipcu 1 882 r., ale tenże gbr w re-

1 Op. c., Nr. '42. :! i n Op. c ,  Nr. 31 . • Op. c . ,  Nr. 28.
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lacji swej dodał, że czynu tego nie należy karać, na co 
zgodził się w. jen. gbr 24 gr. 1 885 r. Nr. 1 891 . 

2. Śledztwo, przeprowadzone 3 paźdz. i 1 1mar. 1 885 r.,
dowiodło, że ksiądz A. S., jako prob. w Tarnogórze
ochrzcił dwie dziewczynki: jedną córkę szerego'wca Jana 
Rybczyńskiego, drugą Franciszka Gawryluka, uznanych 
pr,zez Komisję, do .tego powołaną, za należących ąo pra
wosławia. Za to wykroczenie w. jen. gbr 5 kw. 1 886 r. 
Ńr. 616 1 nałożył na księdza A. S. lOO r. kary i zażądał
od bpą l�bl. ,  żeby, go przeniósł . na gorszą parafję' poza 
strefę unicką. 

3. Wkrótce znów powtórzyły się fakty, że ksiądz
A. S. „mieszał się" do prawosławia, przeto w. jen. gbr
16 sierp. 1 886 r. Nr. ) 552 2 zwrócił się do administratora 
diec. lubl. o usunięcie go z probostwa i wysłanie na wi
�arjaL Wtedy ksiądz A. S. przeszedł na etat wikarjuszo
wski do par. Lubartów z obowiązkiem zamieszkania na 
filji w osadzie Firlej, tegoż pow. 

4. Gbr lubi .  1 4  st. 1 888 r. Nr. 1 96 8  powiadomił w.
jen. gbra, że ksiądz A. S., prob. par. Tarnogóra w 1 881 r. 
ochrzcił dziecko, urodzone z małżeństwa mieszanego, ale 
dodał, że, za przewinienie to karę znosi manifest cesar-
sk,i z 15 maja 1 883 r. , 

353. Ks. Jakób Szaniawski, 1 823 t 1 896, były ber
nardyn. W odezwie swej do administratora diec. lubL 
w. jęn. gbr 7 sierp. 1 886 r. Nr. 14,56 "' pisze, że ksiądz
J. S�;, prob. par. Żółkiewka, pow. krasnost. ,  gub. lubi . ,
22 st. 1884 r .  dał ś lub włościaninoi�i ze wsi i gm. Wierz
chowiny, pow. krasnost., Mikołajowi Żulin�zukowi, „pra
wosławnemu" z mieszkanką tejże wsi Rozalią Różycką, 
katoliczką, a nadto tenże ksiądz j. Sz. 18 st. 1 885 roku

1_:ł Op. c,. Nr. 28. 
4 A. A. D., XVll2, Nr. 49. i A. K. J. D. Lubl., XLVI6.
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ochrzcił chłop_ca, Ignacego, zrodzonego z tego małże · ·  
stwa. Ze względu jednak, ż e  ksiądz j .  Sz. nie wiedzi ,
do jaki�go wyznania należą nowożeńcy, zawinił tylko tyle, 
że się o tern uprzednio nie starał przekonać, w. jen. gbr
zwrócił się do ks. admiJłistratora, aby upomniał ksi�dza 
J. Sz •. , że te sprawy należy załatwiać uważniej. 

· 

354. Ks. Wiktor Franciszek Szaniawski, ur. I 
1 838 r. Ponieważ ksiądz W. F. Sz. , będąc prob. w Tere• 

, spotu, pow. bial., gub. siedl. , ochrzcił dwoje dzieci ze 
wsi Bakiery, gm. Ołęż, pow. garw., gub. siedl., małżon�
ków „prawosławnych" Stanisława i Antoniny Sityńskich, 
v. Sitnickich, dlatego na przedstawienie gbra siedl. pod
datą 3 st. 1885 r. Nr . 1 1  1 policja miała go pod sekretną 
obserwacją. 

355. Ks. Adam Szczerbiński, 1861 t 1916. Kan
celarja w. jen. gbra 9 mar. 1904 r. Nr. 5328 � powiado
miła bpa lubl., że na skutek przedstawienia gbra lubl. 
pod dniem 18 tut. 1904 r. Nr. 1 321 , w. jen. gbr 6 mar. 
1 904 r. Nr. 277 skazał ksie(dza A. Sz., proboszcza par. 
Oszczów, pow. tomsz., gub. lubL, na 6 miesięcy klasztoru 
u o.o. kapucynów w Nowem Mieście nad Pilicą, gub. 
piotrk. i na pozbawienie go prob. Powodem takiego wy
roku było to, że ksiądz A. Sz. ujawnił „skrajnie fana
tyczny pogląd" na to, że mieszkanka wsi i gm. Dołho- .
byczów, pow. tomsz., gub. lubl., Franciszka Prosaluk, ka
toliczka, mająca męia prawosławnego, chodziła do cerkwi 
prawosławnej · a nie do swego kościoła, przytem wyraźał 
się ksiądz A. Sz. o prawosławiu bez należytego uszano
wania. 1 4  sierp. 1904 r. władze rządowe ros. poleciły
przerwać tę karę na skutek manifestu z 1 1  sierp. tego r.1 · 

1 A. P. w Łomź. XVII8• i A. P. w Lubl., XI6, k. 474. 
2 A. K. J. D. Lubl., XLVII". 5 A. P. w Lubl., Xl4, k. 498. 
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356. Ks. Felłk• Szeleiniak, ur. 1869 r. 1 .  W. jen. 
gbr, rozpoznawszy sprawę, wszczętą przez gbra lubi. 
16 maja 1 91 1  r. Nr. 1800 1 przeciw księdzu F. Sz., prob. 
z Łopiennika, pow . . krasnost., gub. lubl., o to, że w 1 905

. i 1907 r. przyłączył do Kościoła kat. niepełnoletnich „pra
wosławnych", takową przeciął. · 

2. Gbr lubi. 31 paźdz. 1 91 1 r. N�.  4564 2 doniósł do
w. jen. gbra, że ksiądz F. Sz. w 1 905 r. ochrzcił j eszcze
jeqnego niepe{n9letniego „prawosławnego". Jen. gbr spra-
wę umorzył� 

· , , 

3. 31 sierp. 1912 r. Nr. 261 9 3 gbr lubl. nadesłał do
w. jen. gbra wiadomość, że ksiądz F. Sz., prob. w Ło
pienniku, był bardzo czynnym i gorącym działaczem 

. w sprawie nawracania „prawosławnych" na katolicyzm, 
a czego sam nie mógł zrobić, wyręczał się zaufanymi 
osobnikami. Wobec tego w. jen. gbr nakazał urządzić 
nad nim tajny dozór policyjny. 

357. Ks. Walenty Szepietowski, 181 2 t 1 889. 
W. jen. gbr 29 sierp. ( 10  wrz.) 1 878 r. Nr. 1 41 6  4 donosi 
bpowi lubi., że ksiądz W. Sz., .wik. kościoła pobernadyń-

• 1skiego w Krześlinie, pow. i gub. siedl., jest pod zarzu
tem, że tajemnie działa na szkodę tych, byłych unitów, 
którzy złączyli się z prawosławiem. Wobec tego tenże 
jen. gbr zwraca się do bpa, aby usunął księdza W. Sz. 
z Krześlina. 

2. 13 wrz.' 1 886 r. Nr. 1666 5 w. jen. gbr doniósł do
administratora diecezji lubi. ks. Jaczewskiego, że ksiądz 
W. Sz., wik. par. Szc,zebrzeszyn, pow. zamoj., gub. lubl. ,
w 1887 r. ochrzcił córkę mieszkańców wsi Szozdy, par.
Gorecko, pow. biłg., gub� lubi., Tomasza Szozdy, katoli
ka i Marii „pr.�wQsławnej" ,  za co został skazany na za
płacenie 50 r. kary. · 

l_!'ł A. A. D., xvu:.i, Nr. 75. „ i fi A . . K . . o. P. XX1'.
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358. Ks. Mikołaj Sznura, 1837 t 1893. 1 .  W. jen.
gbr 2 sierp. 1881 r. Nr. 1 377 1 doniósł administratorowi 
diecezji lubl., że ksiądz M. Sz., '  wik. par. Czemierniki, 
pow:. lubrt. , gub. lubi.; 13 sierp. 1879 r. ochrzcił syna Jó· 
zefa Wójtowicza ze wsi Dubów, gm .. Romanów, pow� 
·włoq.,, gub. · sie.dl, nie należącej „ do parafii Czemierniki,
a nadto tak Wójtowicz jak i j ego żona należą do byłych
unitów� Przed tym wszakże chrztem ksiądz M. Sz. pytał
rodziców chrzestnyc\1 o wyznanie . rodziców dziecka i ·usły·
szał odpowiedź, i� są katolikami, nie zażąde:: ł jednak pi·
śmiennych dokumentów, jakby to należało u czynić. Wo
bec tego w. jen. gbr karę w tym wypadku ograniczył
do surowej wymówki, jaką udzielił księdzu M. Sz. i uprze
dził go, by unikał w przyszłości podobnych faktów, bo ·
czekałaby go za to surowa odpowiedzialność. 

· 

2. 2 gr. 1886 r. Nr. 2125 2 w. j en. gbr powiadomił
władzę diecezjalną, że księdza M. Sz., prob. par. Łopie�
nik, pow. krasn<?st„ gub. lubi., skazał na 100 r. kary ze . 
względu na nowe ujawnione czyny „karygodne" tego . 
księdza, a mianowicie: · ksiądz M. Sz. a) ochrzcił Franci
szkę, córkę Jana Górnego „prawosławnego'' ,  urodzoną · 
w 1883 r., a następnie pochował ją w 1 884 r., b) 12 ma
ja 1 885 r. ochrzcił Stanisława syna tegoż Górnego, c) 1 lut. 
1 884 r. ochrzcił Jana, syna Pawła Porosiło · „prawosław
nego" i Antoniny Kuper, katoliczki, d) 3 maja 1884 r. 
ochrzcił Petronelę, córkę Jakóba Górnego, „prawosław· 
nego" i Salomei Szumiło, katoliczki. 

3. 21 łut. 1 887 r. Nr. 345 w. jen. gbr pozbawił pro-. bostwa k�Hędza M. Sz. w Łopiennikach, za to, że w 1886 r� 
w Wielką Sobotę, święcąc wielkanocne pokarmy, nie , 
ominął domów byłych unitów. 3 

l .;_S A. A. D., XVII2, Nr. 52. '  i A. K� J. O. Lubl., XL VIII1i. 
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359. Ks. Stefan Szostek. I .  Władze . rządowe ska
zały księdza .S; Sz., . wik. w Sokołowie, gub. siedl.,. na
karę 10 r. za to, że 20 sierp. 1 874 r. odprawił nabożeń

. stwo żałobne z katafalkiem na za�ó wienie greko-unity
Stanisława lwańskiego. 1 

· 

. .. 2 i 3� Gbr siedl. 3 lut. 19 1 1  r. Nr. 499 i 17  lut. 1 9 1 1  r . 
. Nr� l346 2 doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz S. Sz. w 1905 r·: 
przyłączył do katol icyzmu niepełnoletnich prawosławnych. 
Sprawy te  j ednak tenże j en .  gbr umorzył ze względu· na 

· ich przedawnienie. 
360. Ks. Eustachy Szot, 181 1 t 1884, były ber-

. nardyn. 1. Będąc prob. w Sosnowicy, pow. włod., gub. 
siedl., ksiądz E. Sz. karcił na spowiedzi pewną służącą, 
jak to potwie�dziło. przeprowadzone śledztwo, o. to, że pra
cuje w domu · duch.ownego prawosławnego - schizmatyka.
Z� czyn powyższy w. jen. gbr 5 (17) paźdz. 1876 r. Nr. 1733 8 
nakazał rozciągnąć względem niego tajny dozór palicji .  . 

2. Gbr siedl. 1 4  kw. 1880 r. Nr. 3175 doniósł do w. 
jen. gbra, że ksiądz E. Sz., prob. w Sosnowicy, dał ślub 
Janowi Majewskiemu, katolikowi, z Wiktorią ·CzecH, której 
Komisja, regulująca wyznania, poleciła wrócić do rodzi
mej, prawosławnej wiary. Za to przestępstwo w. jen. gbr 
3, (15) maja 1880 r. Nr. 625 " naznaczył księdzu · E. Sz.
15 r. kary. · 

3. Wobec tego, że ksiądz E . .Sz., jako prob. w So-
snowicy, odprawił nabożeństwo, które zamówił Teodor 
Miszczuk, „prawosławny" i że na, j ego nabożeństwach
e�sto bywali· „prawosławnft-, w. jen� gbr 18  paźtlz� 1882 ·r.
odniósł się do władzy diec. lubl., aby księdza E� Sz . . za
brał z tego probostwa i przeniósł go poza strefę unicką. 5 

4. W tym mniej więcej czasie ksiądz E. Sz. ochrzcił

1 i 2 A. A. o. x:vn�. Nr. 53. ,;<· 
S_5 o�. c., Nr. 54. i A. K . .  J. D. L11bl., XUXś . . ' 
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dziecko „prawosławnych" rodziców, ale manifest cesarski 
z 15 .maja 1 883 r. zniósł karę za fo przestępstwo. 1 

361. Ks. jakób Szprłnger, 1 864 t 191 7. 1 .  Wobec, 
pisze 31 maja 1 899 r. Nr. 1 139 2 w. jen. gbr ·do bpa lubi.,
nielegalnej działalności księdza J. Sz., która ujemnie od
bija się na prawosławiu; · ksiądz ten ·· musi ustąpić z par. 
Górki , pow. konst„ gub. siedl. i przenieść się w okolicę 
poza strefę unicką. 

2. W l 895 r. ksiądz J. Sz. był pod zarzutem, że
w par. Górki, poświęcił pokarmy wielkanocne w domach 
byłych unitów, ale mu władze policyjne nie mogły tego 
dowieść.3 

3. Kiedy bp Jaczewski 26 czrw. 1899 r. Nr. 1407
przedstawił księdza J. Sz. na probostwo do Zaklikowa, 
pow. jan., gub. lubl., yt. jen. gbr 13 wrz. 1 899 r. Nr. 2252 ' 
odmówił swej zgody na · ten projekt. Dopie ro 15  marca 
1900 r. Nr. 485 zgodził się na to, że ksiądz j. Sz. objął
fi lję w Firleju w parafii Lubartów, gub. lub i .  

362. Ks. Jan Szpringer, ur. 1870 r. Gbr lubi. 7 list. 
1904 r. Nr. 9244 5 zawiadomił w. jen .  gbra, że ksiądz j. Sz., 
prefekt gimnazjum żeńskiego w Lublinie, pomaga unitom 
do tajnych ślubów, które przyjmują w kościołach katol., 
za co tenże gbr oddał go pod tajny dozór policyjny. 

363. Ks. Juljan Szulborski, l858 t 1 917. l. Gbr· 
siedl. 10 l ist. 1 887 r. Nr. 425 6 doniósł do w. jen. gbta, 
że ksiądz J. Sz., prob. i dziek. w Janowie Podl., pocho
wał córkę obywatela osady Janów, Panasiuka, „prawo
sławnego". Przeprowadzone w tej sprawie śledztwo wy- . 

1 Op. c., Nr. 54. i A. K. J. D- Lubł., XLIX11•
2-4 A. K. J. D„ Lubi„ Lii. i A. P. w Lubl., Xl11, k. 473,
5 A. A. D., XVIIz, Nr. 78.
6 A. A. D„ '.XVII2, Nt. 71. i A. K. Pbdl., XXl 14• 
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�aza�o, że s tało się to bez złej woli księdza proboszcza,
Cłlatego za czyn 'powyższy nie spotkała go kara. 
1„ 2. Za mieszanie się do spraw prawosławia w. j en.

· r 1 2  sierp. 1898 r. Nr. 1 37 1 postanowił usunąć księdza
. .  Sz. ze stanowiska prob. i dziek. w Janowie z motywem: 

. d.la .dobrą służby" i przenieść go w · zwy�łym trybie na 
. parafię ' poza ' strefę unicką. 

Kiedy zaś ksiądz J. Sz. zrzekł się zajmowanych do. tąd placówek kOścielnych i' chciał prywatnie mi·eszkać
w Janowie Podl. , w. jen. gbr 19 wrz. 1 898 r .' Nr. 2229 pole
cił mu natychmiast wyjechać na mieszkanie do Lublina.2

364. Ks. Kazimierz Szulc, ur. 1868 r. 1 Gbr siedl. 
29 p�źdz. 1906 r. Nr. 1 0844 3 doniósł do w. jen. gbra, że  
ksiądz K. Sz., prob. par. Górki, pow. konst., gub. siedl., 
przyjął do katolicyzmu niepełnoletnią „prawosławną" oso-

. bę, lecz manifest cesarski z 21 czrw. 1905 r. skasował
karę za to przewinienie. 

2. W. jen. gbr rozpatrzył i umorzył sprawę, którą
mu nadesłał gbr siedl. 29 paźdz. 1909 r. Nr. 13734,' że
w 1905 r. ksiądz K. Sz., prob. z Górek, przyłączył do 

. katolicyzmu niepełnoletnich „prawosławnych": Eustache
go Zatiuka i Katarzynę Szaniawską.

3. W. jen. gbr rozpatrzył i przeciął sprawę, którą
przedstawił gbr siedl. 13 czrw. 1910 r. Nr. 10049,5 że
ksiądz K. Sz., prop. z Góre�, w . .  1 905 r. przyjął do kato- .

· licyzmu niepełnoletnich „tJ�awosławnych": Antoniego, Ja
na i Anne Sawczuków. 

4. W� „ jen. gbr rozpatrzył i prze.ciął sprawę, o ·któ..:
rej mu zaraportował g'br siedl. 2 1  wrz. 1 910 r. Nr: 11791 ,8 
ze ksiądz K. Sz., prob. z Górek, w 1905 r. przyfął do
katolicyzltlu nieJ)dnoletniego „prawo·sławnego" Jana Sa
charczuka. 

l i 2 A. A. D., xv112, Nr. 71. i A. K. Podl., XXJ l4• 
s_s A. P. w Lubi., XJ•, k. 488 i 489. 
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. 5. Taki sam był wynik sprawy z dnia 13  list. 1910 r. 
Nr. 1 1 787 1 o przyięcie do katol icyzmu niepełnoletnich , 
„prawosławnych": Aleksandra Gresiuka, Teofila Sterni- . 
czuka, Teodora Potioka, Józefa i Grzegorza Mietniczuków. 

- To samo powtórzyło się w następujących wypadkach: 
6. z raportem . z 12 i 1 3  list. 1 910 r. Nr. 1 4647 i 1 16482 :

o przejściu do kościoła rz.-katolickiego niepełnoletnich :
„prawosławnych": Grzegorza Malenko, Józefa Kryśko 
i Marjanny Rumówskiej. 

7. z raportem z 5 st. 1 91 1  r. Nr. 16137 3 i 16437 o nie�
pełnolntnich prawosławnych (księga konduit kancelarii 
w. jen. gbra w tym wypadku n ie  podaje żadnych na- '.
zwisk. Dopis� autora).

8. z rapor.teill
. 
z 9 łut. 19 1 1 r. Nr. 16871 ' o niepeł

noletniej „prawosławnej" {mizwisko niepodane. Do�is. 
autora) . . 

. · . 9. z raportem · z 18 28 mar·. 1911 r. Nr·� ' 8621 i 35066
o niepełnoletnich „prawosławnych" (nazwiska niepodane.
Dopis� Autora). 

10. · z raportem z 19 · i 21 lip. 1911  r. Nr. 7453, 7489 
i 7487 6 o „prawosławnych" niepełnoletnich (brak nazwisk� 
Dopls. autora). 

· 

1 1 . z raportem z .15  pazdz. 191 1  r. Nr. 7488 7 o nie
pełnoletniej „prawosławnej" (bez nazwiska. Dopis. autora). 

1 2. z raportem z . 29 gr. 1 91 1  r. Nr. 9634 i 9639 1 
o „prawosławnych" }l..! epełnoletnlch (bez nazwisk. Dopis.
autora). 

· · · , , . 
i 13. w l.912 r�9 , o jednej „prawosławnej" (bez nazwi-

ska. Dopi�� a'.utora)� · · 

>365 • . . Ks. Józef Szamłak, 1840 t 1 900. Zarządza„
jący . . spr. du.eh. obc . . w. w Kr. P. 9 (21) sierp� 1 869 r.

1 _11 A. P. w Lubi., X{', k. 488 i 489.
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Nr. 4051 1 zwraca się do bpa Baranowskiego, administra
tąra ,piec. lubi., w. sprawie ··o kazanie księdza j. Sz. w nastę
pują�y�h słowach: . „Otrzymałem drogą oficjalną, że prob. 
pąt;•;: .Tr�eszczany, pow. hrub., gub. lµbl. ,  w dzień odpu
·stowy; w par. Dub, . pow. tomsz., gub. hibl., powiedział
w, .p;asie kazania „na świecie jest wiele błędów i napaści

.na. prawdziwą wiarę ze stro�y przybyłych do tutejszego
kraju wrogów. już . nieraz oni wam proponowali i obecnie
pxoponują, byś.cie„ zmienili wyznanie rz.-kat. i przeszli do
ich, wiary, ale tego nie słuchajcie ,  bo to mówią wilcy
w o:wczef skórze, którzy chcą was sprowadzić z drogi
prawdy i wtrącić was w przepaść, na zatracenie. jeśli
będziecie się mocno trzymać tego, czego Kościół nau
cza, to wilki nigdy was nie przemogą, lecz sami p'oginą
od wstydu i hańby".

„Ponieważ za takie kazanie, mówi zarządzający, na 
księdza J .  Sz. spada zarzut, że dąży tą drogą do wywo
łania w . swych słuchaczach przekonania, że jego wierze 
grozi prześladowanie ze strony rosyjskich władz rządo
wych, to na skutek . polecenia nmka Kr. ·P. proszę zażą
dać od księdza J. s�. wyjaśnienia tych jego słów". jed
nocześnie władze policyjne zrobiły rewizję w. mieszkaniu 
księdza j.  Sz. i znalazły tam zakazane przez rząd druki .. 

Nmk Kr. P., rozważywszy te wszystkie dane i ma-
jąc na uwadze, że ksiądz ·J. Sz. już płacił karę za kaza
nie, które wygłosił w Zamościu 11 (23) maja 1869 r., a to 
go nie otrzeźwiło, postanowił usunąć go z probostwa 
w Trzeszczanach i przenieść na wikarjat. Wtedy bp

. 
admi

nistrator naznaczył go na w'ikarjusza do parafii Dyss, 
pow, , lubrt, gub. lubi. 

· 

.. 366. JU. Ludwik .Szumiała, 1839t 1 908� L Ksiądi
L� �z .. jako proboszcz w Siennicy Rożanej , pow. kra�nost.,

1 A.
· A. O., XVII2, Nr. 59. i A. K. J. D. Lubi., LJ6. 

Bojownicy t. il. 16 
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gub. lubi., dał ślub · w 1 8'7� t. Mi'ćhałowi Bnysce, katoli
kowi i Parascewie Szewczuk, „prawosławnej'' , a w 1 877 r. · 
ochrzcił i:ch syna Antoniego, manifest wszakże cesar8ki 
z 1 5  maja 1 883 r. darował katy za te prze·stępstwa, tyl- . 
ko· w. ( jen. gbr ·/ :polecił gbtowi lubi . ,  aby uprzedził ksłę
d'za L. Sz., · ie, ]'eżeli pomi>wnie zdarzy · mu ·sh� coś po- · 

dobnego, wtedy będzie surO'WO karany . 1
2. 27 gr . 1 886 r. Nr. 2257 2 w. jen. gbr .nałożył 'fta

księdza L. Sz., ptob. w SzczebrZ'eszynie, ·pow. zamoj., 
75 r. kary za to, że jako prob . , odpowiedzialny za swe
go wikarego ks. Jana Górnisiewicza, po·zwóHł mu ·3 mar.
1 884 r. ochrzcić dziecko mi-eszanego małzeń'stwa · (ojciec ·
Antoni Sim'czyk, były unita) .

S. Gbr lubi. 14  st. 1 888 r. prz-edstaw ił w .  jen � gbmwi,
że ksiądz L. Sz., jeszcze jako proboszcz w Siennicy Ró- · 
żanej, dał slub Brzo·zowskiemu, „pr·awo·sławnemu" , z kato
liczką Elżbietą 'Dcnnańską, ale ma·nifest ·cesarski z 1 S ma
ja 1883 r. skasował tę karę.3 

4. 27 wrz. 1 888 r. Nr. 6670 gbr luhl. powiadomił
w. jen . gbra, że ksiądz L. Sz., będąc prob. w Płonce,
pow. krasnost, gub. lubl., ochrzcił dwoje dzie-ci Waws11a�:
ków, któl'Zy sł�nowili małżeństwo mies-zane, ał·e o t�J 
okolicznuści ksi,ądz dobrze nie wiedział, przeto tenie 
jen. gbr 1 7  pa'źdz. 1 88'8 r. Nt. 1·851 ' zrobił mu surową � 
wymówkę i '1:alecił ckonieczno.ść w podobnych �ypa -dkach
wi·ększej uwagi. . · · 

5. Jeszcz-e raz miano-wicie 20 maja 190(1) ·r-. Nr. ··1 012°
y.1. jen. gbr zwra·ca · ·się do·: bpa 1lubl., że · ksiądz L. ; Sz.,
prob. w Tomaszowie, -gub. lubl. , mieszał się · do spraw 
prawosławia, namawiał byłych unitów, aby podawali pro
-śby o tizn:anie hzh , za oka:�ołików. Przeto tein%e w. jen. gbr
.łłftk.adł petiow.aie •· <ia·c ks-iętł�u : t. S-z. na})o:mniienii:e„

1_5 A. A. D., " XVIl2, ' ·Nr. 6 1  ; A. K. J. D. ' Lubl., Ll1•. 
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367. Ks. Franciszek Szurek, ur. 1 881 r. Gb.r 
1iedl. 24 lip. 1 9 1 3  r. Nr. 1 1 430 1 powiadomił w. jen. gbr.a, 
że sprawę przeciw księdz-u F. Sz., wik. par. Przesmyk, 
pow. ko·nst. , gub. siedl . ,  o ochrzczenie przeze;ń dziecka 
„prawosławnych" n>dziców ·oddał prokuratorowi przy · Są
dzie Okręgowym w Siedlcach, by pociągnął tego księdza 
do karnej odpowiedzialności. Sprawy jednak · nie · by.ło, 

: bo 'ią umorzył ukaz cesarski z 21 lut. 1913 r .  
368. Ks. Jan Szydoczyński, 181 5 t 1885. Pod 

datą 16 (28) l ist. 1 875 r. Nr. 1757 2 pisze w. jen. gbr do 
bpa lubl. : ksiądz j. Sz. w 1867 r., jako prob. w Częstobo
rowicach, pow.  krasnost., gub. lubi. ,  zawinił w tern, ie 
niewła ściwie odezwał się o wierze prawosławnej i o na
rodzie rosyjskim, a także był pod zarzutem, ie groził 
wdowie podoficera pułku wołogodzkiego Wiktorii ty
sienko o to, że miała męża prawosławnego, za co nmk 
Kr. P. 26 st. (7 kw.) 1867 r. Nr. 7984 (49080) skazał go
na zapłacenie 25 r. kary, nadto udzielił mu �ymówki 
i nagany. 

369. Ks. Józef Szydoczyńaki, 1 819  t 1889. Gbr 
lubi. 6 list. 1886 r. Nr. 10838 powiadomił w. jen. gbra, 
że · ksi,ądz j .  Sz., będąc ]'eszcze :prob. w Łopienniku, pow. 

· krasnost., gub. tubl., ochrzdł dzi·e-cko mieszanego małżeń
stwa, ale manifest cesarski z 15 m(ilja 1883 r. zniósł ka
rę� �a ło przestępstwo. Władza wszakże rządowa admi
ni.stracyjBa �a . . pośred.nictwem bpa ostrzeg.ła księdza :J . . Sz�,
ie będzie iSurowo kar-any, jeżełi po:nownłe dO!lliś.ei :się 
czegoś podobn'ego . 

. !70. Ka. BeJJJ.amin Słymańall.:i, ze .chrztu . św.
PłGtr . Paweł, Uif. w Warszawie 1 7-93 .r„lt . kapu€yn prze� 

1• 0,p. c., .Nr •. 8il.
„ 2 A. A. D., „xvir�. N,r •. ·66 i' A. ·K. J. ' D. uubl., L:JU6,

s A. A. D., XVIP, Nr. 67. 
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lat 56, a później bp podlaski przez lat 10. 1  Do kapucy� 
nów war$Z. wstąpił w 19 1 0  r., · W rok. potem wykonał 
uroc:z;ystą profe�ję zakonną, odbył następnie pięcioletni.e 
studja filozoficznę teologiczne w Krakowie i .w 1�16 r.
przyjął święcenia kapłańskie. Odtąd przechodzit niemal 
przez wszystkie urzędy zakonne w klasztorze warsz. aż 
do prowincjała i komisarza jenernlnego o.o. kapµcynów 
pod: zaborem rosyjskim. Habit zakonny ukochał całem 
sercem. Gdy w 1856 r. był prekonizowany (mimo zrzeka� 
nia się tej godności) na bpa podlaskiego, ustąpił z . urzę· 
du prowincjała kapucynów, ale pozostał nadal komisa; 
rzem jeneralnym. Na jego bla.nkietach biskupich wsżędzie
się spri'tyka obok urzędu bpa podl. i „komisarz jeneralski".„ 

jako zakonnik ksiądz Sz. zyskał sobie wielką wdzięcz
ność społeczeństwa za pracę na ambonie _szczególniej na 

. misjach, gdzie wykazał swe zdolności krasomówcze i w kon
fesjo nale, gdzie przy s tudjach filozoficznych, złączonych 
z głębszą znajomością ascezy katolickiej, uspakajał dusze 
i godził je z Panem Bogiem. . . 

Ale jako kapucyn szczególniejszą położył zasługę 
w czasie swego przełożeństwa, gdy środkami, wskazywa· 

1 Ni� jest zadaniem nasiem pisać życiorys bpa Szymańskiego. 
Krótko zrobiła to Encyklopedja Kościelna ks. Nowodworskiego. War· 
sz��a, w tomie XXXVIII, za nią prawie to samo powtórzyła Podręcz
na · E�cyklopedja t. XXXIX i XL k.. Chełmickiego, a najwił;cej zebrał 
o bpie Sz. ks. Józef Pruszkowski w swej książce „Janów Biskupi",
Kraków 1897 r. Ale i 'ta ostatnia praca nie jest · prowadzdna monorra· 
fic.znie .. Post.ać bpa s„. jes! tak . wielką i wywarła tyle wpływu w kraju, 
że musi się doczekać monografji wyczerpującej. Bogate w tym wzrl�
dzie Archiwum Diecezji Podlaskiej dostarczy dużo

. 
ma�erjału, pomie�z

czoneio w różnych działach i w licznych zwojach. My coś nie coś po· 
dajemy z ·  życiorysu bpa• Sz., daty ·biorąc z Encyklopedji ks. Nowodwor· 
skiegą, a głównie ·drukujemy to, cośmy zdołali znaleźć w państwowem 
A. A. D. W 3-ch częściach ten życiorys "należałoby monograficznie
ująć: o. Benjamin jako ,zakonnik, bp Szymański do , r. 1861 i bp Szy· 
mański do 15 · s:t. 1868 r. ()opis. autora„ 
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· nemi przez Kościół, podniósł życie zakonne do należytej 
miary, powiększył cześć dla habitu zakonnego, a'to znów 
b[yło środkiem, pociągającym do furty, na rogu ulic Mio
dowej i Kapucyńskiej cały szereg niezwykłej miary za� 
konników, jak ojców: Prokopa Leszczyńskiego, Honorata· ' 
Koźmińskiego i innych. Stąd ojciec Benjamin najzupełniej 
zasługuje na dawany mu tytµł: Odnowiciela zakonu ka
pucyńskiego w Polsce. Usilna praca kapłańska, połączo
na z pracą l iteracką (choć ta ostatnia ni.e była ilościowo
obfitąt ale bogatą w treść w dziedzinie ascetycznej) były 
stopniami, po których szło do góry jego imię i jego wpływ 
na społeczeństwo tak duchowne jak i . świeckie · w Kon
gresówce. Przez całe życie był o. Ben. serdecznym czci
cielem Matki Bożej, a szczególniej Jej przywileju Niepo
kalanego Poczęcia, którego ideę szerzył jeszcze przed 
rokiem 1854 czyli przed ogłoszeniem tego przywileju
Najśw. Dziewicy jako , dogmatu wiary. Szerzenie czci
względem Matki Najśw. tak w klasztorach jak i na stolicy 
podlaskiej zjednało mu ten zaszczyt, że był to, jeże li nie 
pierwszy, to jeden z pierwszych przedmiotów, który wy
wołał tarcie między nim a rządem ..rosyjskim, jak to zaraz 
zobaczymy. · 

Na bpa ksiądz B. Sz. był konsekrowany 1 łut. 1 857 r., 
do Janowa jako bp zjechał 3 kw. tegoż roku, a ingres 
uroczysty odbył 7 czerw. 1857 r.1 Pierwsze lata swego 
bpstwa poświęcił bp Sz. na podniesienie diecezji, która 
lat kilkanaście · była bez pasterza, a więc na uzupełnienie 

1 O prekonizacj i o. Benjamina ·na bpa podlas. zawiadomił mster 
spr. w. ' Ignacego Wawrzyńca Torkuła, ministra Kr. P. 20 paźdz. 1856 r. 
Nr. 270 1 ,  że Rzym _mianował o. Benjamina w 1856 r. na stolicę podla
ską, a jednocześnie bpa Melchjora Fijałkowskiego na ' arcybpa� do War
szawy i ks. Marszewskiego do W łocławka. Ukaz cesarski w tej spra
wie był podpisany 30 paźdz. ( l l  list.) 1856 r.1 

1 A. A. o., xc1x2, k. 32.
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j;ej organizacji kościelnej, a następnie na odnowienie du-· 
cha tak w kapłanach, głównie drogą rekolekcyj, na któ
rych często bywał osobiście i brał. w nich czynny udział, 
jak i w wiernych przez misie kapucyńskie i wizyty pa
sterskie. 

W naszem opracowaniu truqno oddzielić walki bpa 
z rządem rosyjskim na tle życia kościelnego od walk 
w sprawach ojczyzny. Tych ostatnich, jakbyśmy powie
dzieli, specjalnie nie prowadził, ale dzieje ojczyste, które 
rozgrywały się od r. 1861 dały mu okazję, kiedy silną
ręką, owianą serdeczną miłością dla Boga i ludzi, wysu
wał należne stanowisko Kościoła, który był najpotężniej
szym obrońcą ducha narodu. Idąc śladami swego poprzed
nika bpa Marcelego Gutkowskiego, który obronę praw 
Kościoła w diecezji podlaskiej przypłacił 17-stoletniem 
wygnaniem do Rosji ,  bp Sz. był szermierzem w tym kie- · 
runku nieugiętym. Taktyką jego było albo narzucane 
Kościołowi nieprzychylne żądanie świeckich władz kie
rowniczych mocnem odpierać piórem albo pokrywać je 
milczeniem i od swego nie odstępować. Pomijamy jego 
znakomite odpowiedzi, które przesłał rządowi, - gdy s:.ę 
domagał, aby duchowieństwo przy konfesjonałach kon� 
trolowało penitentów, by unici nie dostawali się do ich 
kratek lub w kwestji zabronienia duchowieństwu łaciń- · 
skiemu udawania się do parafij zabużnych z pomocą 
w pracy duchownej. Przechodzimy natomiast do stosunku 
bpa Sz. z rządem . rosyjskim przy załatwianiu spraw, 
złączonych z jego urzędem pasterskim. 

18 (30) gr. 1861 r. Nr. 5895 (13385) � gł. dr. kom.
rz. w. r .  i o. p. zwracał się do p. o. nmk�· ·Kr. P. w spra
wie bpa podlaski(!go Benjamina Szymańskiego, który 
przedstawił mu, że zaraz po otrzymaniu bpstwa i obję-

1 A. A. o., xcv12, k. i.
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ciu zarządu diecezji podłaski1ej ustanowił nabożeństwo 
maiowe i rozesłał wizerunki N. Marji Panny, by je wier
ni umieścili nad drzwiami swych domów. Tymczasem
prob. z Garwolina, gub. siedl.,1 przysłał bpowi wiadomość, 
że dowódca 5-tej sotni Nr. 1 8  pułku kozaków dońskich 
polecił burmistrzowi, aby obrazy te kazał zdjąć z do
mów, mniemając, że w obrazach tych kryją się zamiary 
polityczne. Policjantów miejskich [ludność nie posłucha
ła. Wtedy kozacy nocą z 3 (15) na 4 (16) bieżącego mie
siąca grudnia obrazy te pozrzucali i poniszczyli. 

Do korespondencji swej bp Szymański dołączył je
d�n z takich egzemplarzy obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej. · 

Gdy w tej materii p. o. nmka Kr. P. miał pewne 
wątpliwości, 27 gr. 1862 r. (8 st.· 1861 r. Nr. 3 (6) 2 gł. 
dr. kom. rz. w. r. i o. p. składa wyjaśnienie, że bp, rozsy
łając obraz N. Marii Panny Częstochowskiej, od kilku 
wieków aprobowany wraz ze znaną i również od daw
aych czasów aprobowaną modlitwą „Pod Twoją obronę", 
nie mającą żadnej cechy politycznej, nie dopuścił się prze
winienia względem przepisów obowiązujących. 

Rozpoczęły się w tej ,sprawie długie śledztwa, które 
prowadziły władze wojskowe. Po i ch ukończeniu nlk lubi. 
okręgu wojenn. złożył p. o. nmka Kr. P. jen. Liidersowi, 
24 gr. 1861 r. Nr. 3116 raport, a w nim wyjaśnił, że cho
rąży Bogajewski, komenderujący 5-tą sotnią dońskich ko
zaków Nr. 18 pułku, zauważył obraz M. Bożej i pod nim 
jakiś podpis, a nie znając języka pol., postanowił usunąć 
z dm:p.ów te obrazy. Kiedy burmistrz qdmówił pomocy, 
chorąży B. zdjął. je z kozakami, złożył w magistracie, 
ąi następnie z rozkazu nlka lubl. okręgu wojenn. oddał 
.Prob. garwolińskiemu. Żadnej przeto nie było tam pro� 

1 Był nim ks. Jan Wierzbicki. Dopis. autora. 2 Op. c., k. 7. 
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fanacji. Od siebie nlk lubl. okręgu wojenn. dodaje, · że 
„bp Szymański nielegalnie postąpił, nakazując wywiesić 
te obrazy nazewnątrz domów, nie l iczył się z tern, że 
w kraju obowiązuje stan ,wojenny i nie prosił na to po
zwolenia. Dotąd był zwyczaj wywieszania obrazów tylko , 
na wsiach, bp  zaś Sz. nakazał to uczynić i w miastach. 
Wobec tego nakazu sprzedawano masami te obrazy. Na 
co poszły te pieniądze, trudno tego dociec, ale „można 
śmiało powiedzieć, że sumę t� przeznaczono na obecne 
potrzeby kraju. Opieram to twierdzenie na tern, że w die
cezji lubl. n iema tego zwyczaju i że bp Sz. nie odznacza 
się szczególniejszą przychylnością . względem rządu. To 
ostatnie twierdzenie opi eram znów na tern, że mimo wy
raźnego żądan ia  pułkm.vnika kostrom�k iego pułku pie
choty Czernick iego nie ogłosił w swej diec. stanu wojen . 
i dziś podsądny ks. Brzóska twierdzi, że nie wie, aby 
w kraju obowiązywal s t an wojenny. Wszystko to dowo
dzi, że bp Sz. n ie  chce się poddać prawom stanu wojen.
i daje w ten sposób zły przykład podwładnemu sobie 
duchowieństwu. Nadto bp Sz. nie chce wydać zarządze
nia, aby księża odbierali przysięgę od świadków na żą
dan ie sądów wojennych i komisyj śledczych."  

Rząd nie był zadowolony z tak czynnej gorliwości 
pasterskiej bpa Sz., a le nie miał odwagi czy podstawy 
do wystąpienia przeciw niemu. 

W sposób uprzejmy 3 (15) gr. 1861 r. Nr. 5450 
(12400)1 gł . dr kom. rz. w. r. i o. p. wyraża ostrożnie 
pewne niezadowolenie bpowi, że nie ogłosił w diecezji 
rozporządzenia p. o. nmka Kr. P., zakazującego procesyj.

Ta niechęć rządu do bpa . powiększyła się z chwilą,
gdy bp Sz. odprawił w Warszawie nabożeństwo uroczy
ste za duszę Tadeusza Kościuszk i. 

1 A. A. o„ xcvm2• k. 21.
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W aktach urzędowych znaleźliśmy początek tej spra
wy, przeprowadza.ny w formie zapytania o to, o czem 
Gała Warszawa dobrze wiedziała. 24 gr. 1861 r. (5 st. 1862 r.) 
Nr� 7 (IIl)1 gł. dr kom. rz. w. r. i o. p. żąda od bpa Sz. 
objaśnienia czy prawdą jest jakoby 3 (15) paźdz. 186 1  r. 
w �ościele metropolitalnym warsz. odprawił nabożeństwo 
za Kościuszkę? Jaka była na to odpowiedź, w aktach
wcale niema śladu. W każdym jednak razie w tym okre
sie czasu władze wojskowe dały dowód swej bezwzględ
ności w stosunku do osoby bpa. W korespondencji b1.o
wiem s�ej , wysłanej pod datą 27 gr. 1 862 r. Nr� 1 1  OO �
do Kom. Rz. W. R. i O. P. pisał bp Sz., że 24 gr. 1 862 r. 
wojsko rosyjskie wpadło w nocy do j ego mieszkania, 
przetrząsło wszystkie kąty, jakoby szukając zebranych 
tam członków Centrah�ego Komitetu Narodowego. 

Idąc w dalszym ciągu w porządku chronologicznym 
korespondencyj · bpa Sz„ które znaleźliśmy w państwo
wem A. A. O. ,  przystępujemy do wspaniałego referatu,
bo tak można nazwać odpowiedź bpa, którą dał rządowi, 
gdy ten domagał się zdjęcia sukni i pozbawienia ks. St. 
Brzóskę, byłego wik. par. Łuków, diec. podl., godności 
kapłańskiej . Ta polemika prawna wskaże nam, jak rząd 
nacierał na bpa, gdy chciał swoje przeprowadzić. Wtedy 
przypominał nawet bpom zasady prawa kanonicznego, 
które w tym wypadku i rząd obowiązywały, gdy w innych 
razach lekceważył je cał1'owicie. 

Gł. dr. kom. rz. spr. w. i d. Warszawa dnia 15 (27) gr.
1864 r. N�. 34309.8 „Do Jaśnie WielmÓżnego Biskupa Die
cezji Podlaskiej. Ksiądz, poruczony zarządowi J.W-go Pa
· n a  Diecezji Brzóska, zdradziwszy obowiązek sw:Qj wier
nopoddańczej przysięgi i charakter kapłański, oraz przy-

1 A. A .  O., LXXIXi, k. 21 1 .  2 A.  K.  O. Podl. XXXI14.
13 A. A. D., C2• 
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j.ąwszy nader czynny udział w „buncie" ,  skalał rt(ce swe · 
krwią bliźniego. Nie dość na tero. Po zniesieniu „band 
buntowniczych" ,  Brzóska w towarzystwie kilku, podob
nych mu prz,estępców, którym przywodzi, wałęsa si� 
w rozmaitych miejscowościach powiatów, składających 
diecezję podlaską i ukrywając się dotąd przed staranne
mi poszukiwaniami Władz Rządowych oddaje się rozbój
nictwu i innym przestępstwom, dokonywanym nad spo
kojnymi mieszkańcami tamtejszych okolic. Trudność w uję
ciu tego przestępcy pochodzi głównie stąd, że nieoświe
cony prosty lud, który przywykł uznawać w nim osobę 
duchowną i oprócz tego oszukiwany przez Brzóskę po
pełnianemi przezeń podstępnemi oszustwami, działające
mi na zabobonną wyobraźnię ludu, ukrywa miejsce jego 
schronienia. Oświecenie ludu o i,ego błędzie i ogłosze
nie Brzóski ze strony władzy duchownej jako przestępcy, 
pozbawionego godności duchownej ,  sprawiłoby bezwąt
pienia ten pożądany skutek, iż nikt z miejscowych mie
szkańców nie , zdecydowałby się ochraniać szkodliwego 
społeczeństwu człowieka od działań sprawiedliwości pra
wej władzy. Brzóska przez występki swe nie może miee 
w obliczu prawa cywilnego żadnych praw stanu, a tern> 
bardziej Kościół nie może cierpieć w swem gronie ka
płana, który zdeptał wszelkie prawa i obowiązki kapłań
stwa. Nie wątpię, że J.W-ny Pan podzielasz takowe prze
konanie i nie ścierpisz zaliczać do rzędu osób, obleczo
nych duchownem powołaniem� niegodnego sługę ołtarza;
który zerwał wsz�stk.ie łączące go z nim wę,zły. Dla te
go, jeśli J.W-ny Pan nie uprzedziłeś już mego powyżej 
wyrażonego wniosku, proszę najuprzejmiej Waszą Eksce
lencję, abyś postanowił bezwłocznie decyzję względem 
zdjęcia z ks. Brzóski godności duchownej i zarazem za
rządził ogłoszenie z ambon we wszystkich parafjach po
wierzonej Mu diecezji, iż Brzóska, jako pozbawiony ka-
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płaństwa i jako rozbójnik, ukrywający się przed ręką spra
wiedliwości, nie zasługuje na żadne współczucie poboż
ńych . chrześcijan. O dopełnieniu tego raczy Wasza Eksce
l�cja · mię zawiadomić. 

Dyrektor Główny (-) Książę Czerkaski . 
Naczelnik Kancelarji. 'Leontjew. 

Na powyższe. pismo bp Benjamin Szymański odpo
wiedział dyrektorowi gł. pod datą Janów 3 st. 1865 r. 
Nr. 1 413, że nie ogłosił ks. Brzóskę jako przestępcę, gdyż 
1:0 uważał za bezcelowe, bo, jak powszechna twierdziła 
opinja, a nawet powtarzały publiczne pisma, ks. Brzóska 
opuśc�ł już diecezję i jest za granicą kraju. Odpowiedź 
tł( tak kończy pasterz diecezji podlaskiej: 

„ W takiem położeniu rzeczy ani za właściwe ani za 
potrzebne uważałem mieszać się do środków przez rząd 
przeciwko przestępc.om politycznym przedsiębranych i gło
szonych. Decyzji, odsądzającej ks. Brzóskę od kapłaństwa, 
nie wydałem dla następujących powodów: 

1 .  że z natury tego sakramentu według wiary i na
uki Kościoła naszego kapłan, nawet występny, nawet 
zbrodniarz, na śmierć zawyrokowany, kapłanem być nie 

, przestaje. 
2. że kara, którą prawo kościelne mianuje degra

dacją j est bardziej przywilej em pod nazwą immunitas 
ecclesiastica (to znaczy: przywileje duchownych, nazy
wane powszechnie immunitetem. Dopis. autora.), przyzna
nym i przysługującym dawniej Kościołowi, na mocy któ-· 
rego dopóty władze świeckie nie mogły dotknąć księdza 
karą główną, dokąd władza duchowna go nie osądziła
i nie zawyrokowała, iż występny ksiądz, przez dowie
dzione  sobie zbrodnie, utracił prawo do opieki Kościoła, 
a zatem zwierzchności świeckiej po ukaranie oddanym 
być powinien. 
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3. że koncyljum trydenckie na sesji 13, rozdz. 4 po�
stanowiło, że degradacj i prezbytera bp sam dopełniać 
nie jest mocen, lecz do zawyrokowan'ia . j ej obowiązany 
wezwać w braku sąsiednich bpów lub infułatów sześciu 
innych członków wyższego duchowieństwa, posiadają
cych godność kościelną i' w prawie kanonicznem biegłych 
i łącznie z nimi sprawę występnego sądzić i wyrokować. 

4. że Brzóska tern samem, iż za udział w powstaniu
i inne zaq;ucane sobie występki według praw cywilnych
b_ezwątpi'.enia skazanym zostanie na karę śmierci, sądzo� 
nym i wyrokowanym być przez zwierzchność ducho,wną, 
nie potrzebuje, tern więcej , że degradacja jest tylko po- . 
zbawieniem występnego, jak prawo kanoniczne si'ę wy
raża przywileju fori et canonis i oddaniem go w ręce spra-
wiedliwości świeckiej" .  

· 

Ponadto bp Szymański wydał za Nr. 1413  List Pa
sters,ki do wszystkiego ludu wiernego diec. podl., a w nim,
nie dotykając zupełnie wartości czynów ks. Brzóski, wy
raża swe przekonanie, które zresztą miał nie od dziś · do
piero, że kapłan ten „dla uniknienia kary, jaką za winę 
obrazy Majestatu Monarchy swego na siebie ściągnął, 
schronił się za granicę". Wspomniawszy następnie ks. 
bp, że inni · podszywając · się pod nazwisko ks. Brzóski,
za co wiele paść miało w tych dniach ostatnich ofiarą 
ich napaści i odpowiedzialności przed rządem, pisze 
drugą. .Połowę tego listu następującej osnowy: 

· 

„ W tak smutnem położeniu nie możemy obojętnie 
patrzeć na cierpienia Wasze, owszem za święty obowią- ,
zek pasterski poczytujemy . oświecić Was, że tylko pła
jednego Boga i dla zachowania świętej wiary, dla którei ·
rozszerzenia umarł na krzyżu 

.
Zbawiciel, obowiązani je

steście chętnie poświęcać życie 1 los Waszych rodzin.
Nikt zresztą takiej ofiary dla swego osobistego ocalenia 
do Was wymagać nie ma prawa, ani wy dla przedłużenia 
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nędznego ciała tych, których kara dosięgnie prędzej ·czy 
. później, nie możecie .i „ nie  ppwinniście wystawiać siebie 
na . zguqę n i echybną, d,zia.tek ·,wa.s�ych na  nędzę, a całej
.Ojczyźn i e  odbierać nadzieję przebaczenia monarszego, 
które .dopóty nastąpić n ie: mo�e, dopóki zupełna spokoj.'" 
nośf i posłuszeństwq praw.om · przywrócqpemi . 11ie zostaną.
Zbawiciel , który na śmierć się oddał . za .zbawienie ludzi, 
teg:o . też po kapłc;inach swoi�h wymaga: „Dobry Pasterz 
życie swoje daję za owc;e" .mówi w ewangelii i na i nnem
.miejscu „po uczynkach. ich poznacie je". I z dziejów Ko
ścioła św . .  wiemy, , że do przy kapłani, prawdziwi słudzy 
Jez:usa Chrystusa nietyłko, że dl.a swego bezpieczeństwa 
11ie narażali na zgubę · ludu wiernego, .ale owszem zawsze
gotowi byli poświęcić się za lud, gdy choc:lziło o ocale
ni,e ;go od niedoli i zguby. Kto tak nie czyni, �to dla 
zachowania swego zdrowia . i życia, poświęca zdrowie 
i życie bliźnich, ten nie jest pasterzem, ten . sam dobro
wolnie wyrzekł . się świętego. powołania i powinności
kapłańskiej .. Nie stawiajcież tamy usiłowaniom rządu, bo

i winnych nie ocalicie i sami . na · widoczną n arazicie się 
zgubę" . · 

Gł. dr doskonale się ?:Orj.entował. w istotnej myśli 
bpa Sz. i pod datą 5 (17) l ut 1865 r. Nr. 312 (574) odpo:'wiedział, że bp niema racH w swych motywach, dla kt6-
rych jakoby nie może zastoso.wać degradacji względem 
ks. Brzóski. Przypomina bpowi, że prawo zna podwójny 
rodzaj degradacji :  rzeczywistą (actualiś) i słowną (ver
bał,is), że asystencja -dygnitarzy kościelnych nie należy · 
do istoty rzeczy, że w . ._myśl ,�oboru Trydeqckiego (§ Xlll) 
można i należy .d�gradowaó w tych okolicznościach wy
sj:�pnego kapłana, że według .myśli i decyzji papieża lnnQ
centęgo IV, . wydanej na · Soborze Lugduńskim, do rzędu 

· falcowych występków (za któr,e nale�y . �e.grądować) za�
li�zone zostało: wyraźnię„ :i;ab9istwo lub _ danie . kom.ukol-

). ;, 
' \ 
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wiek pole·c,enia do dop:ełnienia onego. „Dla tego., kronciy 
się ta odezwa, znajduij:ąc, ie Waszej Eks'ce<lencji służy· zu
pełna możność zadosyćuczynie·nia żądaniu rządu oo .do 
wydania decyzji względem <ilegradacji ks. Brzóski ;kogło
szenia o tem ·z ambon, mam mocną ilil'adzieję, że J. W'ftf
Pan nie będziesz dłużej '. uchylał się , otif. ;�vykonania teye
i będę oczekiwał od Waszej Eks,celencji zawiadomie·nia 
o na,�eżytem spełnieniu rzeczonego żądania."

Na to ·z11rów bp Sz. przesyła długą kerespondencję 
do gł. dra w marcu (dnia niema. Dop·is. autora.) Hł65 , r, 
Nr. 437, w której polemizuje z nim na tle prawa :kano
nicznego i opinji kanonistów, · iak stosować należy ka"t: 
degradacji ,  upomina s1ię G należyte wyrażenia� któTe n:a� 
leżą mu si1ę od władzy świeckiej jako bpowi, a o >karzic
względem . ks. Brzóski nie mówi ani słowa. Między innemi 
czytamy tam, co następuje:

· 

„l .  Nie powiedziałem, że dlatego degradować nie 
mogę ks. Brz6ski, Ż«� prywatne pogłoski i pisma publicz
ne utrzymywały mnie w pnekonani1:1 , że on wyniósł się
za gran.kę kraju ł'ecz wyraziłem się . w raporcie, że · te 
pogłoski, stwierdzone pismem publicznem, były mi · po ·  
wadem, i ż  wcZ:'eśniej , przedtem niż Wasza ··Książęca Mość 
o to mnie wezwałe-ś, nie ogłosiłem okółnika w celu oświe
cenia ludu, iż nie powinien d:awani•em · pomocy prz·estęp
com stawiać pn;eszkócł ' środkom, jakie rząd dla ich uję- . 
da przedsiębierze. 

„2. R�rczysz darować mi · W a:sz.a Książęca MGść, · iż
wyraienie reskryptu , Ż·e ja „usiłuję "  · wyka�a:ć, iż według
ł)Jawa kanontcznęgo ni:e jestem wł,adt\ym wyne·c, ,degra„ ,
dacji względem ks. Bn:óski, n:i•e ·m·6!ę , uważał ·.a,nL za. s�
wiedltw.e :ani za . właściwe w �tosunku de mt}j:ego ' tapottiu 
z .· dnia 3 stye'Zin.ia ••.  " . 

· Wre'Si!c4e po długireh .·· eytataieh z. p,r.aw·a ··kanooic"Ztłego .'

pisze hp na 'Ziłkoil:czeni'e t-ej korespondencji:
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„Sądząc z ducha ostatniego reskryptu" nie sm1em 
tię łudzić nadzieją, że Wasza Książęca Mość i to F>owyż
lne usprawiedliwienie s ię moje uwzględnić raczysz; jak
'kolwiek oparłem ją na .sumiennem rozpatrzeniu się w pra
,wie oraz na surowem ocenian iu moich obowiązków
J wszelkich następstw� ·· ··· Dlatego też ·. pozwól Wasza Ksią
: ię'Ca Mość zakofrczyć to przedstawienie szczerem wyz

. nąniem, że . znam obowiązki moje względem monarchy,
' 'któremq wie-mość pnysięgałem, wiem, że dó nich n:a
: le·ży i posłuszeństwo tym, których do rządzenia kraj.em
: ustanowiły, lecz Mości Książę ! Waszemu światłu i bez
' stronaej s·prawiedliwości oddaję pod sąd: czy moja w te:m
wina, że w obecnym czasie przepisy, środki ·i wymagania

· stanu wojennego z prawem Kościoła często są niezgodne?
Ja z·aś jako bp to jest piastujący cząstkę władzy duchow-

. nej, a stąd nietylko świeckiemu ale i prawu Kośdoła
podwładny z sumienie,� przedewszystkiem rachować się 
powinienem, abym sp>'okojnie oczekiwać mógł niedale
kiego j uż porachunku z Tym, który rozrządzeniem swo
jem . te podwójne obowiązki na mnie wło,żył".

Dość długą walkę prowadził bp Sz. o sprawę za
adniczą, dotyczącą żyeia klasztomego i gwarancji 'iAOr
ma�nego TO'zwoju tego życia. Kierownictwo bowiem ,zako
Au każdej reguły naleiy do je·aeralnych przełożooyd1, 
a zwierzchni n,ad wszystkiem nad'zór do e'<lł.powi1edniej 
Kongr·egacji Rzymski,ej. To j est fródł·o, tl którego płyną 
ożywcze soki do organizmu każdej siedziby klastłomei 
i każdego ' iei członka. ·; Z chwi:1'ą, gdy si� ptze<tina ta
·tąezność, następuje i musi , nastąpić . uwiąd ży'Ci:a za
konnego.

Rząd rosyjski doskonale w tern się orjentował i w koń
cu 1864 ,r,., jak o tem mówimy we „ Wstępie" naszej książ
ki, wydaje prawo, „„reorgaaizujące" ży-cie w k:łasztor.acb,
a głównie w jego przełożonych, wp:rowadHjąc w <blżthej
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diecezji urząd wizytatora klasztorów, który miał piasto· 
wać kapłan świ.ecki, nic wspólnego_ nie mający . z furtą 
klasztorną. _ Po zaprowadzeniu tej refoł,"my rząd zwróq:ił 
się _do wszystkich bpów „ aby wskazali kandydatów na tą
stanowisko klasztorne. Każdy z bpów, a nie mniej bp· Sz., 
wi.edział o zakresie swych uprawnień w stosunku do kła� 
sztorów, tak zw. wyłączonych. Bez wiedzy i wskazówek 
Stolicy św. n ie wolno było zadosyćuczynić tym żądaniom; 
Bp więc Sz. działał na zwłokę, a że �a dotych�zasowe 
wizytacje . pasterskie już był w wyraźnych niełaskach 
rządu, który mu zabronił dalszych objazdów, 22 �ierp. 
(3 wrz.) 1865 r. oświadcza Komisji Rz. Spr. W. i D. swą
gotowość przedstawienia kandydatów na w�zystkie nie· 
za jętę stanowiska · w klasztorach, ale żąda, aby je mpgł 
wpierw wszystkie zwie.dzić. Na to gł. dr tej Komisji przy· 
pomina bpowi, że nmk Kr. P. zabronił mu  opuszczać .Ja� · 
nów ze względu na jawną szkodę, jaką przyczynił swe· 
mi wyjazda111i wogóle  a w szczeg.ólności na grund_e kwe� 
stji unickiej swym ostatnim objazdem. Przy tej okazji gł. 
dr podkreśla, jak ważną i skuteczną bronią okazały. się 
pensje, wyznaczone przez rząd dla klasztorów i że w sa· 
mem udzielaniu włą.dz biskupom przez Kurję Rzymską 
bez pośrednictwa qądu tą qstątnia wykazuje swą bez� 
silność. Pens:je, dodaje tenże książe . Czerkaskij, które mą,· 
ją być n aznaczone . dJa . d,uch owieństwa świeckiego, będą
również doskonałym : h�lllu lcęlll -�- rękach rządu przeciw
·księżom opornym. 1 ! ., • , 

Skrępowanie . bpa $:z. w wyjazdach z Ja.nowa, o któ�
rem była dop�ęro co mąwa, - nie kończyło się n.a frazeo· 
logji platoniGzne.j, bo _28 . sierp. (9 wrz.) 186; r. bp . otrzy� 

. r� Jest: fo mowa o tak z\v'anem urządzeniu duchowieństwa . świec· 
kie�o W:, •1865- r., ()' czein ukaz '·cesarski pr:zytoczony jest we ,,:W stępie." 
ąą.�ej.pr.acy< Dopis, ąutora. . •:, ' . , . _ · ;- < ,  ·. ;' 
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mał z Komisji Rz. wyraźny zakaz opus·zczania swej sto
licy, a jednocześnie ponowne ządahie przedstawienia 
kandydatów na stanowiska k lasztorne. 

Z chwilą, ki'edy · Stolica św. bpów ordynarjuszów
mian�wała w ich d iecezjach swoimi wizytatorami klaszto
rów, zakończyły się te polemiki, bo · wtedy biskupi mieli 
r�ce rozwiązane.

Ale bardzo niedługo rozpoczęła sie nowa kampania 
rządu a ze strony ·episkopatu ·stanowiska @pome i odporne,
gdy nmk Berg 30 czrw. (12 lip.) 1866 r. wydał bardzo ' 
krępujące biskupów przepisy o nominacji kapłanów na . 
jakąkolwiek p lacówkę . Bp Sz. występuje tu z całą od- � 
wagą i ·z całą energją. 

· Najpierw pod datą 31  l ip. 1866 r. bp rozpisał do wszy
stkich rządców diecezy;j rodzaj · komunikatu, w którym 
wykazuje potworność, z jaką w tym .wyp

.
adku hr. Berg 

nastawał na wolność Kościoła i tak kończy te swoje 
wywody: 

„Nikt przy zdrowych zmysłach nie targa się na wła
sne i stnieni'e, a jeżeli okoliczrrości są . takie, iż mu zagra
żają przyczyny zewnętrzne, a ttchronić się od nich nie 
można, to ' r"ównie·ż zdrowy rozsądek jak i zasady moral 
ne  nakazują uledz konieczności .. n ieuchronnej; n iczego 
jednakże ni -e Z·aniedbawszy dla odwróc'enia ciosu. Bo- .
browolnego zaś sarno'hójstwa · żadne prawo, żadna trud
ność · ·połażenia ·ni� zgoła ·usprawiedliwić nie może. · 

„"-fakłego sarnobój:stwa dopuściłaby się każda zwier�
chność · dieeezjalna, k�taby dobrowolnie akceptowała · · 
zcłeptanire 4 zniwe·e�tnle scamej sieh ie, do cze(go właści• .
wre (1,1(tą p1rz·epi�y, o ktt>ry·oh iest mowa.1

h l<teay 'bp S-,;. pis'lł 'JfoWybzy 'kri'rth.tnikit, j""eszcze bpi nie otrzy
malłi od wliśJ::�W,.tih gbYo'W kwe-stjpnli'rjuszy iło wikonania tych zari1t:.. ' 
dzeń hr. Ber,a z dnia 30 czrw. ·(�� lip.) 1866. Dopi�ro ·około paźdz. ·
tegoi roku lubernatorzy rozesłali ··punlCty, hefo "rtl'i'imbwici·e Wymagają

Bojo(vnicy- t. li. 17 



„Jeśli te przepisy wejdą w wykonanie, to guł;>erna- . . 
torzy będą biskupami, . a biskupi i rządcy di'ecezyj ich : 
oficjałami. Rzecz, zaiste, śmieszna i potwornd. 

„Z tej przyczy�y mam stałe i niezłomne postanowie
nie od tych przepisów bronić się i nie przyjąć ich jako. 
wprost prz�ciwnych dyscyplinie . kościelnej i wywracają
cych z g;rułii.tu ,p@wagę i znaczenie biskupów w hierarchii
Kościoła. 

,,Zawiadami.ając e tem J.W. Pana, · mam .zaszczyt n�j�
uprze1m1 eJ prosie, abyś łaskawie raczył wynurzyć mi, 
jak najśpieszniej, swoje zdanie co do rzeczonych prze- „ 
pisów, jak również: co i w jaki sposób J.W. Pan przed
sięwziąć zamierzasz w obronie praw Kościoła. Zosta1ę.„" 

W aktach, przez nas przepatrywanych, niestety, nie 
znaleźliśmy odpowiedzi bpa Szymańskiego w tej materji 
do rządu. Natrafiliśmy tylko na jedyną odpowiedź, któ- ' 
rą. administrator diecezji lubl. nadesłał do bpa Sz., a w nieL 
pisze, że „rząd krępowanie władzy biskupów wysnuwa 
z konkordatu 1847 r., wobec czego nie widzi prawnej 
podstawy do wystąpienia przeciw przepisom hr. Berga.„ 

20 mar. 1866 r. Nr. 32l 1 bp Sz. wysłał do Kom. Ri.
Spr. W. i D. długie i kategoryczne pismo, że do ukazu ..

. cesarskiego z 14 (26) gr. 1865 r� · o -- urzącł�eniu ducho
wieństwa świeckiego ł>ez zgody i upoważniefit'i'a Stolicw • · 
Ąpostolskiej nie może się zastosować -i kończyJswoje wy� 

. wody temi słowy: :,,Gdyby przeciwko mojemu „ oc:z;e�hvą·, 1�
niu niniejsza prośba nie znalazła. łaskawego wysłuch�nia, . 
to wtedy, nie znajdując godziwem przy schyłku życia . .' .  
narażanie się na gorzkie wyrzuty sumienia za samowolne . 
podeptanie prawa, którego strzec .;jest moim ;przedewszy�t-

od �pów, gdy jest mowa o 1>.owycb noll)inacjach tak świeckiego jak 
i z_a�onnęgo kleru. · Były to .· rzec�y . ńi�zmiernie ' �trud�iające zarząd
diecezji. Do pis� au�()ra·. . .· . ·· . . J • .  · .1 

i Ą'° A. p., 
.
. �L Vlll2, . �. 10 i �. .· . .  , ; ,· 
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�iem .obowiązkiem, polecę los swój i swego duchowień
,twa Opatrzności ,  światem i ludźmi rządzącej i ograni- ·  
ezę się do roli biernego świadka .tych rozporządzeń, któ
r-emi Wysoki Rząd życzenia swoje .w \VYkonanie wpro
wadzać _będzie". 

Kiedy choć w tych parę korespondencyj myślą swą 
·wnikamy, musimy· przyjść do wniosku, że osoba bpa Sz.
:bezwątpienia była wielką zaporą i tamą przed osłabie
·niem przez rząd i w.ładz('. cerkiewne vliary w unitach i ich
.przywiązania do Kościoła. To często -podkreślał w swych

· raportach gbr siedl. Gromeko. To też, kiedy w wykona
. nlu zarządzeń rządowych bp Sz. nie był narzędziem po

.· wolnem, za wszelką cenę sfery rządowe postanowiły po
, zbyć się go i skasować diec. podl. Bp czuł to i wiedział

. o· tern, a poza jego wiedzą i jakiemkolwiek współdziała-
• niem w . całej ludności Podlasia budziła się reakcja prze
ciw rządowi i coraz gorętsze otaczanie osoby bpa ser
decznością ·i przywiązaniem. Mimo wszystko w Petersburgu
postanowio,no cichaczem, bez porozumiewania się z Rzy-

. men.i, diecezję podl. znieść, przyłączyć ją do lubl., . a bpa 
Sz. usunąć z widowni. Odpowiedni ukaz cesarz wydał 
19 (31 )  maja 1867 r. Rzecz narazie władze rządowe trzy

_, ll)ały . w sekrecie, ale . te złowrogie zakusy na sprawę ka
tolicką i na s:umienia wiernych niedługo wyszły na jaw

.: ' ( gi:zedostały się do wiadomości ogółu. Nie można było
marzyć o unicestwieniu ulrnzu cesarskiego, ale żywioło
wo., wszystkie warstwy szukały sposobu, by .diecezjaiiie
mogli jakimś �posobem utrzymać n_ić łączno�ci ze swym·
pasterzem. 

Rząd gęstą siecią tajnych . wywiadowców i jawnej 
policji owił całe Podlasie, a zwłaszcza .sto.licę biskupią
J�nów. Bpowi pozostał hart ducha i świadomość, ze musi
p'ozostać na stanowisku, choćby to. · trzeba było życiem
czy utratą swobody okupić, a, dokąd gwałtem fizycznym
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nie usu·ną go z · -posterunku, ma trwać i sprawą Bożą w die
cezji kierować. Tego poglądu na rzeczy bp aie taił, w ·dy• · 
plomatycżny jedwab sprawy nie owijał, spokojnie a jasno 
o rzeczy mówił, gdy tego czuł pottzebę albo rozumiał, ·ze
rozmowę jego powtórzą tam, gdzie trzeba było, bo · chciał, 
żeby wiedziano o jego sądzie o rzeczach. Nie bez myśli 
przeto, gdy go nlk pow. konst. w tej sprawię zagadnął, 
bp wyraźnie określił swoje stanowisko. Na skutek te'go 
gbr siedl. Gromeko _·22 czrw. 1 867 r. Nr; 833. 1 donosi dcf 1 
gł. dra kom. rz. spr. w. o tern, że nlk pow. konst., po
wiadomił go o treści rozmowy, jaką 'miał z bpem Sz., 
w której bp ·wytafnie  powiedzic;lł, że nie może oddać die- : 
cezji bez pozwolenia papieża. 

Wiadomą wszakże było rzeczą, że katastrofa nastąpi, , 
więc 'należało się tak urządzać, żeby być gotowym do 
wyjazdu po załatwieniu możliwie najdokładniejszem wszy
stkich spraw diecezji. Każdy krok bpa śledzono i szły
raporty z powiatu do gubernji ,  z 'gubernj i  do Kom. Rz: 
Spr. w�, którą na ten czas kierował Muchanow.

Nadewszystko w tych smutnych czasac l  1 potrzebna· 
była dla diec. wyjątkowa opieka Boża, którą należało jed
nać wspólną i ogólną modlitwą, a że po usunięciu b'pa schiz.; 
ma miała zaglądać do umysłów osieroconej owczarni, nale• 
żało ostatniem uderzeniem słowa trafić do serc wiemydi 
i j:irzypomnieć im, że · tam jest Chrystus, gdzie jest Jego�
Kościół, a' tam j·est Kościół, gdzie jest zastępca Chrystu
sów na ziemi, każdorazowy następca Piotra św. na Sto.;:
licy Apostol�kiej. Bp Sz., jak wiemy, miał szczególhiej-sze
nabożeństwo i ufność w wszechmocne orędownictwo: 
Matki · Najśw ,, w której szczególnie czcił przywilej Nie
pokalanego jej ' Poczęcia jeszcze przed ogłoszeniem dog-
rtiatu o tym przywileju. Gdy przeto nad dieceiją zawisły . 

' ' 1 A. A: : D„ xcvnz, k� 5. 
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f,łiOźne chmury, bp wydał· rozporządzenie do duchowień
stwa i wiernyah, aby nie przestawali się modlić do Nie
pokalanie. Poczętei Dziewicy i w tym celu rozesłał uło- · 
.i.oną ptze.z się modlitwę pod tyt. „.Ofiarowanie Pana 
naszego Jezusa Chrystusa na p.odziękowanie za dary, 
�aski, które.mi· uposażoną została Przenaiświętsza Marja 
Panna" . W tei. modlitwie była dodana krótka wzmianka 
o. pap ieżu w słowach: „a także· za pomyślność i zacho
wanie Oj.ea ś�_"1 

18 . (30), czrw. 1867 r. Nr. 817 2 gb11 siedl. donosi do 
zarzą�zające.go spr. d. obc. w., że bp s�. rozesłał księ
żom „dla obu.dz·e.n ia w nich · fanaty,zmu" kartki z modlit
wą za papieża, na które rząd nie dał swej cenzury. Na to 
µrządzaiĄcy Muchanow, jakby na uspok:oj,enie gbra siedl., 
p isze doń 23 czrw. (5 l ip.) 1867 r. „sekretnie":  „usunięcie 

: (w oriyginale - udalenie) bpa Sz. z Janowa już postano
. wione,, a także. wy;brano dfa niego miejsce zamieszkania. 
Niestety:, , trzeba konieczni e  naprzód przełamać. bardzo 
w.ielkie. trudności " .1 

Jakież były te t rudności? Odpowiedź .. na to zapy
tanie mam.y w dwóch raportach gbra siedl. ·szlachta bo
wiem, gd� się dowiedziała,, że rząd' kasuje die.cezję pod
laską, proponowała bpowi, by pozostał, na jej terenie 

.L j�ko gpś.ć zamieszkał w jedny,m z . tamtejszy.eh dworów. ·

Wtedy gb:r · s i.edl . 18  czrw. 1 8.67 r. Nrr 817  prosi zarzą
. d,zają,cego spr. d. obc .. w. „żeby bp, Sz. nie pozostawał
n.adal w Jano.wie,, o co się stara mi'.ei,s.cnwa sz.;lachta, po
nieważ j:eg,-0. tu dals,zy p_ohy;t .p.aralizow:ałby wszelkie do-
hroc;zy.,�!l��lkutki� s�a�ow�oi� . die.ce�ji . p,o?l�skiej,. - .�d�·ż' , 
będąc wsrod ludnosc 1 unick1e1 ,  do smierc1 me pr�sfame

. ' 
· 1 Kilka·j�i' eg,zem·płarzy- w aktach ulizędówyt·li jest przecho:wahyic;h 

mianowicie w A .  A. O., XCVWl, k.: 14 i 1 5. 
:! A .  A. D., xcv112, k. 4. '1 Op. c., k. 2� . 
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'wpły\VaĆ szkodliwie ; na dalszy bieg spraw greko unickich". 
Nadtc:> .. tenze gbr 26 dr.w. 1 867 ·r. Nr. 839 1 donosi do
żarządzającego . spr� d. ·obc. w., że „ w Il1. Janowie czuć 
ógólne podrażnienie mieszkańców przeciw rządowi . i ro
'Śjanom, że religijny fanatyzm, posunięty ' do najwyiszych 
'granic i że mieszkańcy Janowa nawet nie mogą sobie
· p'rzedstawić, że u · · nieh nie będzie biskupa. Przytem do
noszę, że bp często·· konferuje z kanonikiem Wierzbickim 
i że do bpa często chodzi w ostatnim czasie ławnik ma
' gist:ratu Jan Gordziewicz� Powiększyłem, dodafe gbr, liczbę 
strażników w Janowie z 10 do 25, ale nie zbyteczną byM
foby rzeczą posłać tam stu kozaków lub bataljon piechoty

r3·1 aleksapo�skiego pułku." ' ' 
r · '  . JTen . o�tatni raport, a . zwłaszcza jego zakończenie
'wywołały wieści, które 'otrzymał gbr z Janowa i• przesłał
-je · 22 czrw. 1 867 r. Nr. 834 · zarządzającemu spr. d.' obc.
w�, że u kowala w Janowie Jana · Adamskiego odbywają
się narady nad ' tern, }ak się przeciwstawić rządowi w cza
sie . wyjazdu bpa Sz., że ten Jan Adamski, będąc w stanie 
J?iianym, bił Paulinę Jakóbowską, a wtedy ona mu przy-

-i:)'omniała, że w czasie powstania robił i naprawiał kosy. 
Na to Adamski odpowiedział, ze teraz będzie to samo 

· robił · i wyrfoie · wszystkich . w ' janowie moskali.
· ' ' .  · Śledztwó w tej sprawie, pisze gbr Gromeko, poru
_Ć.zyłem utzędniko.�i od specjalnych zleceń Lichaczew
skiemu, dając mu - wskazówkę, ze by po kolei aresztował
"w$zystkich p6dejrzanych: Przytem· ponownie · proszę o usu
nięcie jak nąjprędzej . ż · gran ie gub; siedl. · bpa Sz., który
s.ie�epf f�iYZm 'i b'n może · być głównym powóde.m _mó
g.ącf�łi" ·w�-iknąc' zaburzeń. . . , . ·' ' ( 

. •, · 
:: ' ' ' 

Ale tr-�ba było jes�cze· uporządkować sprawę z kart-· 
"kami, na kt�r�oh bp .$�'. ro�esł�ł �ękst tnodJitwy, wyżej

· 1 Op. c., k. 1().
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· ;przy.foczony . . W tym celu zarządzający · spr. d. obc. •W.
wydaie 28 lip. (9 sierp.) 1867 r. Nr. 394 sekretny ' okólnik do
wszystkich gbrów Kr. P., 'w którym im poleca, aby przed

. sięwzięli wszelkie średki dla zatamowania tego ruchu.
, ' Po tym okólniku każdy gbr nadesłał raport, co Żrobił, 

wprowadzając w wykonanie ·zalecenia, podane w okólniku 
i ile każdemu z nich obrazków udało się skonfiskować.�. Obrazki te i modlitwy posłano do warszawskiego 
komitetu cenzury, który, r.zecz zbad�wszy; 9dpowie'dzi:ał, 
ze jeden ż tych obrazków i jedna z tych modlitw „ ma.Ją" '
rządową cenzurę wileńskiego komitetu cenzury, inne zaś, 
które są bez cenzury, nie zawierają w sobie nic niebez- · 

�piecznego. Tyl.ko należy wykfoczyć ze sprzedaży modli
·twy za Papiefa. Odpowiedź tę zarządzający spr. d. obc.
�- przesłał sekretnie 9 (21) list. 1867 r. Nr. 551 i 561 1
�szystkim gubernatorom. 

Krucjata więc modlitwy o fosy diec. mogła się spo
kojnie odbywać, o có bpowi bardzo chodziło, a jedno
cześnie nie . wypuścił z pamięci sp�awy regulowania diec.
majątku kościeinego, na który rząd ·rosyjski miał położyć
swą rękę. Gdzie można było, bp rzeczf Cenniejsze odda-� . . . 
wał na przechowanie do pewnych domów. Rząd wszakże 
Hu na każdym kroku' go : śledził. 6 czrW.' 1867 r. Nr. 877 2 
; ,gbr · siedl. · dO"nosi · do zarządzającego spr� d.· ohc. w., że
bp S:r;. pó skasowaniu -diec. p odlaskiej mniej wartościowe

; 'rzeezy sprzedał ria młej-scu, cenniejsze zaś ·przewiózł 'do 
· obyw�ateł'ki · Kuczyńskiej 'w ,: majątkp Korc�ew, :pow� sokł., 

· ·gub� siedL Między : innemi rzeczami łam;·· pozostał k_�z;yż· 
drogocenny, który nmk Paskiewicz podarował katedrze 

'Janowskiej. Nadto ź katedty, · ·dodaje tenże gbr, stale uby
. waią rzeczy, stanowiące , iei ·ozdobę� któte bp Sz: · ·;gdzieś 
stale wywozi. 
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W śród tej szarpaniny z rządem c�as r.obił swoi�, fakt� 
przesu.wały się za faktami i zb}jż�ł sit:t, dzień 12 si,erp .. 1867 i.
kiedy bp Sz. opuścił Jąnów i udał się, na. miej�ce, ptz.ez
rząd sobie w.yznaczon.e* do Łom�y . . Gbr łomż. ,3 (�5) sierp. 
l 868 r. Nr. l65 1 · do-nosi do zauądzająceg.o. s.pr. d. oho.
w., że , bp Sz. 2 (l4} sjęr,p. 1867 r. przybył do Ł,amży
i ząmi.esz.kał w przygotowanex n dla siebi� mie.szkaniu 
w miej�coweni · klasztorz:� o� o. kapucynów. Tu . 22 wrz.
1867 r. zloż.ył formalnie rządy di.�c.. p@dlaski�i w ręce
administratora diec. lubl. i odtąp bpi i ądmiąistratorzy
diec� lubl. , jednocze·foie zarządzali złączqną z . nią diecezją
podlaską. Tak zdecyclował� Stolica, św. 

Pr.ze.j$c ia, któr.e i�dn�- za clrug.ie1n1i w ciąg,u 1Q lat 
sweg.o gasterzowania. przeiyw.al b1ł w die_c. ,  by i:ą pod-1
nieść duchowo do. należytego poziomu, . by w nie,1i utrwa
lić wiarę św., na którą miał uderzyć. nieprzyj�cie.1, .,- by 
wiemy eh: P.rzywiązać. do pra.wdziwe.go Kościoła, przejścia, ,
któte od r. 1861 były stałą. walką ·� rz.ądern rosyjskim," 
µodkopały w nim zdrowię i w. nies:peJ,na pół rok�, . 15 . st .
1868 ; r., zakończył życ ie w. klasztorze. ło.mży.:ńskim, , R.IZY 
którym pochowano u�go c iał.o .. . 

3-'.il . - Ks. W'btd:Ytl!lłą� ���m9'eliał5i, , Ur;. . 1840· r. , „·by-
. ły pijar. l .  Za to., że wi�.ksi.�pia: W. . .Sz. ks.. Ja.n łia,tr,o.sącw

ski w Chełmie ochrzcił chłapeą mie:sza.ne.go , rna.ł·��ństwa ,
ksiąd� ' ]. H. na mocy decyzji  w. jcn�.gP,1::a.„. wydanej;l6  l ist.
188:6 r.2 z,ąp.łacił 25 r. kary, a księ«izą .W .  Sz. te,nże i.�n„ gb�· , 
ostrzegłrza p.ośr:ednictwem· władzy duoh., że bę�zie-::&Uri<iwo 
ukaran}T,ł j.eieli pozw.oli w swy:QL ko.śoie:le na·; . podobne 
naq1uif:c ią:. , .. � , " -
·. \?'-: „ ' '  2·: W. jen, , gbr 26 . ; czriw. , 18.87 r . . Nr.'. 1:165 3 sk�ł 
k�ięp�ą. W. Sz. ,  prob·� z.: · Chełma na. · ·100 r,. kąry �.Az, to,

1 Op. c„ k. 21.
2 i 11 A. /\.  U., X\(111,. ,Nr . ; 6S � 7:6. i Ą.. B• :'w L\lbl., X4�
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że f pozw;olił swemu wik. ką,. J�nowi Harasz�wski.emu
och�zcić .. cłziec,kQ1 Kąt,ąrzymy; Zinkj�wicz� „,praw,ostawReF'.3., Z. de.c.�zji w. jen� gbra, ząpadłei 1 m.aj� 1823 r.
Nr. 34i 1 ks. Jpn Har;aazę.ws:ki zapłacił 50. r .. kąr:�, a. ksjąpz
W. Sz.._ mµ.$.�ał• ustąpić. ze stan.a:wiska proboszcza w Chel
m,ie i rządJ go w.ysl.ął do. kla&zl:Aru. o.o. marla.nów w Ma
rjampolqr, gub .. $UW-als.kiei:, na rQk e.zasu: �· to, że nale
żał do tajnego stowarzyszenia, zor�njzo'Wlaneg:� p.rz:ez
diakona Rodkiewicza w celu pomaaąnia unitom w wy
ksm·ywąniu praktyk reHgijny�_h.2 

�:22 •. l(s„ Eugeqp•z. Szy,9�0..'Wąlti, 1870 . t 1 919 . 
. 1.. Gbr hłb1. ll list. 1909 r. Nr . . 42.51/2 8 do.n.ió:sł do w. 
j�n. gbra, . że. S�d Okręgowy w Lu.blinie rozpatrywał 
sprawy pxze.c.iw księdzu E. Sz. o nawr.acanie . na. katoli
cyzm ni�pełnole.tnich „wawosła.wnych" i da.nie. śl uhu Pa
\f.ło�i„Makotęg�ie i. Ewie Konstantynow:iczównie, dla .p.rze
dawnienia ws.zakże fakJów. s_pJ"tawę, p.r:te,ciął� �obec tego 
tenże g;ube.łin1ator prosi .o ukał;anie k.siępza E. •. Sz., w po
r.�ądl«u, admin.istr.acyiny,m. Wte�dY: i�ll'· gbr zwró.'cił się 
z. tem do rostra spr. w� i ,  otr�mał , Qdpowi.edź z Peter
�bu,r��i , że Mstwo pisało do bp.a lubl., ab� prze.niósl ks.ię-
�za Ę., Sz. � Tyszo.w;ic, p,ow. tomsz., &;.lJb. lubi., na. w.i
karjat. Wówczas ksiądz E. S� • . przesz.t:ldt na wikariat do 
p.arafiJ Uchanie, pow„ zan:ipj., g:ub„ lubl�·r 

2 .. W 1909 r. w/ czasie świąt, , wie_lkanocnych, ksiąpz 
E.: Sz. odprawiał · w Uchaniacłi uroczyste · nał>ożeń·stwo 

.. o eQzosta,nie Cb:ehnszczyznYr w graniAAcfi · K'rólest�a Poi.• 
373�,, l(.•� .J�ó�ęf: -�Gł;·· ��: J;.&;zo.· ,;, r. !<aneelarja

.�· i�:n �hraf· 1· mai�1 l�0�1 .11; , Nr� \6.27 � . p,Q.w.i�domila · n}ł·a
, i ' ft.I;. A. · Q;, XVłJ2;' Nr• 68' i ''76' i, �� P. w·. LubL, X+. , 

2 Crem istotni'e był«> · to· stowar.zys.Zenie· patrr szctepły podane 
1>1•yVna•wisku ks. Ueoriiarda., 'łió.nu1.azewa:lcie3.oi diec. , l\Jhł; ' 3 i • Ą. A. O., XVll2, Nr. 80. i A. K. J. D. Lubi., LV1• 

5 ,' Af., A. Q,., X<YU�, Nr. :·6ł i A .. · K. 1%dłdJ.·ltlU� 
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, lubi., że na skutek przedstawienia gbra lubi. z �atą 22 mar. 
1992 r. Nr. 2281 w� jen. gbr 25 kw. 1902 r . . Nr� ��3f iia· 

. ' 'łożył na księdza J · sz� 25 r�··. kary · ·za „szkddliwą;' jegt 
:: dzi_ąłalność w stosunku do prawosławia, która ujaw�iła 
się w tern, że ksiądz J. Sż·., będąc wik. w Pawłowie, pow. 
�hełm., gub. lubi. ,  dał - ślub mieszkańcowi osady Pawłów 

· 'Bólesławowi Śliwińskiemu, „prawosławnemu'', z katolią_zk�
- _Stanisławą „Posłuszną. ). 

374. Ks. Wladys,aw Sżyszko, ur� 1881 r� (lbr 
siedl. 6 .czrw. 1 907 r. Nr·. 8435 doniósł do w. jen. gh�a, 
że - ksiądz W� Sz., . p�owadząc ciało Józefa O lszewskiego 
ze wsi 'Sterdyń do ' Białej , gub. siedl., zatrzymał się przy 
bŻyżu przydrożnym, tu . wypowiedział mowę, a w niej . 

· niekorzystnie ·wytażał s'ię o wierze prawosławnej. Między
innemi powie'.dział, że ona niedługo upadnie, · b_o już ;u·

· sto·szeją · jej cerkwie i zachęcał prawosławnych, aby prze·
' chodzili 'na katolicyzm. · Sprawę tę jen. gbr polecił oddać 
:do sądu. Rozprawa się odbyła i 19  l ip. 1908 r. w Sąd ie · Okręgówym w Siedlcach, . a w Izbie Sądowej ·w arsz.a\v
skiei �� - czrw. ' t909 · r. W obydwóch - ' instahcjach zapac;łł
jeandmyśhiy wyrok, skaizujący · księdza W: Sz. na miest�c 
ar�sztu,· jak · o " tern doniósł gbr siedL do w� jen� g-bia 
4 sf�rp. 1909 r� Nr. : 12803.1 .· _ . _ . 

. 
_ _ - -� . 3.7s. J{s" • l(on;sfąnty Sżyszko�ski, · 1 �41 t 1924.

'.Pod_ datą 23 ��r�: ,�są .. s r. Nr. 366 2 . nad�słc1ł w. , jen. g�r 
_ · gą. ·bpci . łupi. kp't�spondę_nci.� nastę_pują�ej treści: , - ·. · W · końcu 1 883 r. w kościele Najśw. Marji Pan�
w Warszawie' 'księża: Jarczyński i WalichnoW'ski udzielili 
ślubu Karolo-WF Wieliczko, katolikowi, z Emilią Tyszki�
wicz, „prawosławl)ą" . . W . sprawie . tego . ś lubu współdziałał 

„, ks. K. - Szyszkpw,�ki; p.rob .  w . Białej . Podl., -gQb. �iedt Zia � . . . - . 
fakt powyższy„:k_si�ża: · Jarczyński · i Walich�owski pąplą·

1 A. A. D •• xv112, 'Ńt . . 84„ 2. A,. K j/D. Lubi.;- LVI8;
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dll 'po 15. r. kary, a ·ksiądz K� Sz . . otrzymał napomnienie 
i zarazem' osfrzeżenie, że ! go spotka przykra kara� jeżeli 
coś podobnego powtórzy się  w prz.yszłości. 
.· .
. 376.: K�. Francisz�)[ romasz�wski, ur. 1843 r. 

W 'nocy 23 wrz. 1874 r., by uniknąć niepożądaąego dla
siebie .Oka policji, w kaplicy szpitalnej · w Hrubieszowie,
gub. lubi., ksiądz F. T., w ik. par. Janów Ordynacki, gub. 
fobl., ochrzdł dzi�cko unity· Mackiewicza. Fakt ten jed
rlak _,dostał się do wiadomotci � w��dz policyjno - admini.
'Stracyjnych i w. jen� gbr 22 paid�: (3 lis_t.) 1874 r. Nr. 1 1941
�nafoz)'f na księdza F. T . . 50 r. g��ywn_y, .� porii�waż ksiądz
ten 

'
już popnednio okazywał' ' swą gorliwość w sp�ełnia

niu obowiązków religijnych unitom, przeto w. jen.  gbr
pod tą samą datą postanowił usunąć go z granic diece
zji lubL i pozwolił przenieść się do ' kuj. - kaliskiej lub
pfockie·j . .  Ksiądz . �� T. wybrnł · tę ' ostatnią. . . 

. 3·77. Ks. - Leonard ;Tomaszewski, · 1846 t · 1914.
1. 11 lut. 1886 r. · ksiądz- L. T., ' prób.' z Parczewa; pow.
włód., gub. siedl., wyspowiadał i wykorrninikował trzy

· „prawosław�e" .  k,obiety� ą - �iano�icie ze ws(Kostry,. gm.
· Miló.nów, pow� radz., Juljannę Kołpak, a ze wsi Gęś, .glll.

: Jabło·ń„ pow. radz., gub. siedlz: - Pełagję Gordi uk i ·Marj'ę 
' M«l'siurę.,2 · . . . , .. . · 
" . 2. W kw. 1887 r.;· ·ksjądz L T. ochrzcił ' dzięcko, zro-" ; . . „ .„„ . •· . " ·  . . . '" . „ ". , '' „ .·. „ ' . . .. .. „ 1  

. c.ł�oqe · z . ta.k zw,. małżeństw� �rak. „ (tj. z małzenst�a, które 
.p.otajemnie przęd ·. rządem .ros. : zawarło · ślub .· małżeński 
w Krakowie. Dopis• autora.): Józefa·Nas�,ez,ura i' Konstancji 

· iajczkow;· :· „pra�'osławnych"� : . . Tego - r·ó+�i'e�: cdn1a .·wyspo
wiaąAł _„p[ąwosła��ą:" · · :Ąi�rlę . Jąs2:czvl( \r���:a·���ż�'.r : i Gę�i .. 8

' • · .3 .. . .  W 'kw,. 188.Q .. l., :,$W:!,ę� .ąG'(\n� , �I,nent��:� �oście'l��.\D 
opokarmy„ :wie-�kanoe:ne . ,kat-0\i\totn,�ksiądz · .·L . . <"'?t '. jednoczę-

1 A. A. D., xxv112. 2 i 3 A. p� : � Ł<>Ótt . ' Ji, 
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�me P,Oświęcił to SAJllO unitom ze/wsi Laski, . gm. Tyśrnie
nica, g.aw. włod., Grzeg,orzowi Bzomie, i Anast. Biele.cki�j.1

4. W ksjędz.e konduit kancelari.i w .  jen. ghrą., . czy·.
tamy 2 przy nazwisk9 k�. L.. Tomasze'łł'.skiegp, że n_a sku·;
tek żą�fania w. ien . . gbra pod· dniem . 13 lip. 1�93 't. Nr. 41 
bp lubi .  zmuszpn}{ ;,�ył Z(\QJfiĆ k�i,ędza . .  L T. t� prob'astwa
w Parcz�wie. i wxsłać go . do . klasztoru o:o· . . marianów
w. M�rjampołu, gub. suwl,, ponieważ proboszcz ten na1.e- '.
żał po . tąjn,ęg�o , .stoiW�rzyszcrnia, zg,rga,nizowanego . przez
ą�a�ońa �Q.qJ.(.ię.wic+a (nazwisko to .napisane ni.ecz.ytelni'e, · 
mp.żną i.� również czytać Rodziewicz. Dopis. autora.), 
k.fófe za cel miało ułatwianie byłym unitom P.TaKtyk wiary ,

katoffckiej. 8 · 
1 A, P. \v Łqrnż. � ·A. A .  E>., �\H2; N r; 3� 
a To tajpei stowa.rzy•�.eni-e,. o . którem iłlst wzmianka, jeu· 

cze w innem miei�:eu, mianowicie w �siędze konduit, . prowadzonej 
przez kancelarię gbra w Lublinie, która z,awierafa opinję o kapł�
n•dt diece·zj� lubl�.„miał7 iało�y..Ćt· i:Jt�Ś di a.M-oru Ruszkiewicz, . cz.y, Rodkie·
wie.z.. O niem dzi)fnie zg:ipął„.w.uel'\ti ślad w. p„am.ięci ludzkiej. Niktr z naj
sta.r,sZ:ych ka.J?lanów 2-ch gphernif; lubl. i s iedl., gytani prz�z piszącego 
te słowa, <) Ż,adnym diakonie ani Rodkiewiczu ani Rodziewiczu ani
R:uszlbiewi:.czu, ani o źadnem stowarzyszeniu, jakoby zało·żcmem w po· 
wyzszxm . celu, nigdy nie· sty�:zaJ:1 • i .· ni·c• nie pamięta, żeby ktolGolwie.k
z: niego, l,mrz;y;��:ą,l. ; l);Qpi,ęro ro,z,W,iąizttj ą, t,� .. zag.adkę nie: n.otatkii . rfłkl\
urzędników wpisywane do ksiąg konduit, lecz urzędowa od.ezwa•, którą. 
odn,al�źliśm:y. w, AJ'.'chiwume Kurji Podlaskieh1 w. je11 . . g1b1ra z U lip. 
1893 r. Nr . . 1.253 . db bp.a lubl:, a któ;a mówi zupełnie co innego ..

. Rtąd rosyjski wid'ocznie· tram� na ślad·' tajnej, zorganizowanej ro�oty,
na; .. czele ' lćtórei nie · �tał ż�den diakon, lecz u�zędnik prawOs.ł�eao
cłrełrnsko.• wars-ż·; : konS;y�.rzą,., r.a.d;ca Andru:s·zkiewioz W' Wan:za:.wi.8,, do 
k.tóJ1:eg,o j�k d.o d,c:;lłki , ratunku · udawali się, unici. Ksiądz L. 'f., , p•tah. 
� . . Par:cz_e"i�' i>.o��' .  wfod.:łi' g:ub. · ąi�dl., równie.i , korzystał · z tej ppmoc)',

, mi�nowici� i� . .  pośrędnietwem swego brata Zygmunta · Tomaszewskiego, 
mieszkaj1t-cegp. w Warszawie, docierał ' ze swymi parafianami; których 
g�ałteim 'wła&e cerk·ie�e· . C·i'ą�gn�·Y d6· ·f>raW-O·sł-aw.ia, docie11ał � . di/tego 
p. Andruszkiewicza, a ten za pewną opłatą wydawał zgłaszającym si�
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'Dopiero 31 gr. 1893 r .  Nr. 2481 władże rządowe
warsz·. administracyj.r1·e·· zgoclziły się · na to, że ksiądz L. T.
opuścił klasztor mdrjampolski , a w lutym 1894 r .  został ·
wik. w Łn'kowie, gub. siedl.

5. Gbr siedl. 1 6  czrw. 1 907 r . Nr. 7426 powiadom'ił
w. jen. " gbra, ze 2 mar. 1 907 przy pomocy księdza L. T. ,
prob. par. Skurzec, ·pow. i , -gub ;  siedl. , przeszła na kato
licyzm Naćlziej·a Tarahik, prt.yczem zlekceważył ów prob.
przepisy, wskazane w zarządz-eniu Mstta Spr. W. z 18 
s ierp. 1 905 r . Nr. 4628. 1 O fakcie tym ' jen .  gbr. zakomu
nikował ·Mstw'u, ale nie · otrzymał na to fadnej odpowie-

. dzi, przynajmniej w aktach jej niema. 

. 378� Ks. T�mas� :·T�rc71;r�ski, 1854 t 19 10. 1 .  Gbr
lubl. 8 kw. 1877 · r. Nr. 2221 2 prosił bpa lubl. , aby usu
nął diakona T. T. z par. Pawłów. pow. chełm., gub. lubl . ,
gdyż „źle '' on . wpływa na tam'tejszych byłych unitów.
· · · Za ' n'iezastosowanie się do przepisów · rządowych,
dotyczących warunków, w

' 
jakich wolno urządzać wspól-

. 

ne ' rel igij ne · · pielĘ"rzymki, w. jen. gbr 16 wrz. 1 8S6 r. · 

unitom · zaświadt=zenie, że -są n. katol. To dawało im prawo pozostania: 
·przy Kościele i wtedy władze cerkiewne do siebie ich nie ciągnęły.
Że taki �ył is�otnie stan rzeczy, znaleźliśmy następnie jeszcze drugi
na to dowód, mianowicie w archiwum państwowem w Ło�-ży, gdzie
w o�'obi�tych aktach księdza L. T. 1 jest, j�k i w innych aktach tego
rodzaju, lista · stanu. w · niej� w rubryce ,;Szczególniejsze · uwagi" (osobyja
otmietki) C-l;ytarny ,;należał do tajnego stowarzysz·ehia; . założonego ·przez : 
racfoę . Andruszkiewicza, ur.zędnika chełm.sko wars:z. konsystorza.

. Z tego ostatniego źród�:ll doW:i:adujemy się, ;Że śledztwo, które , 
wykryło powyższą organizację, .prowadziło dwóch .d.elegatów rządowych: 
sz�f kancelarii ihra lubi. i �l�a straży zie�skiej �a pow. 

·�Jod.,' gub: ·
,5jedl. bopis. autora. . . 

;t A. A� 1E>., XV12, Nr. 3. i A. P. w Lubt. X;I�, k .4'13. 
2 A .  Aut., 1x·12, Nr;' 'Biienn>1877 r .. : 589. 

1 A. P. w Łomż., XVIIIB. 

, j



Nr. 1690 1 zwrócił się do bpa lubl., aby udzielił księdzu 
T. T., wik. par. Tarnogród, pow. biłg., gub. lubl. st.Jr?·.
wej nagany. . . . . . 

3. Taką samą naganę ksiądz T. T. otrzymał z roz�
·por.ządzenia V!'· . jen. �gbra, .wydal)�g;o w d. 17 list J887 r;
Nr. 20S-12 za to, źe udzielił ślubu w p�r: Nawrócenia św�
Pawła w Lub}jnie s�.eregowcowi Janowi Brzusiowi, nie
zbadawszy ł,łprzednio„ e,zy nowożeniec nie jest .prawe· 
sławnym. Fakt ten zakomunikował gbr lubl. w. jen. gbrowi
31 paźdz. 1887 r. Nr. 7905., 4. Gb� l�bl. ' 1 5  lip. 1889 r. Nr. 3395 doniósł do w.
jen gbra, że ksiądz T. T., prob. ze Szczebrzeszyna, pow. 
zamoj., gub. lubl., bez pozwolenia władz powiatowych .
wyjechał do Lublina, a zapytany � przyczynę, dlaczego to 
zrobił, dał nlkowi powiatu niegrzeczną odpowiedź. Oprócz 
tego uderzającym w oczy jest fakt, że od chwili, kiedy ·
ksiądz T. · T. przybył do Szczebrzeszyna, stale on działa na
niekorzyść prawosławia. Wobec tego w. jen. gbr zwró
cił się do ks. administratora diecezji l ubl . ,  jaby udztelił
księdzu T. T. odpowiedniego upomnienia, a zarazem go 
uprzedził, że� jeżeli w przyszłości będzie działał na szko
dę prawosła�ia, zostanie usunięty z zajmowanego sta� 
nowiska.3 

5. 24 lut. 190Q r. Nr. 1578 gbr lubl. zakomunikował
w. jen. gbrowi, ' że ksiądz T. T�, prob. par. Turobin, pow.
krasnost., . g.ub. lubL, pomagał. mieszkańcowi osa�y Turo� .
bin Pawło..wi �ma ... i :zachęcał · go · do tajemnego . prz�-, 
prowadzenia. przez granicę .młodych Żydów i byłych gre.� · 
ko · unitów, by tam jetlni z nich mogli przyjąć chrzest św., · 
drudzy · śluby małżeńskie ·w  kościele katolickim� Wobec · 
tego ' faktu w. jen. gbr. 5 mar. ' 1900 r. polecił ' gbrowi 
lubl., aby -l:łrządził nad tym · księdzem tajny . nadzói: poil� 
cyjny} 

1_4 A. A. O., XVl2, Nr. 4.
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6. Gbr lubl. w odezwie swej . z 14, l ip. 1 910 r. Nr. 4881 1 
prosi w. jen. gbra o przeniesienie . księdza T. T� na wi
ka�jat poza strefę unicką . . Probośtwo należy mu odebrać, 
;ak 1 pisze gbr, dlatego, że ogłosił z ambony zainteresowa
nym, aby koniecznie podawali prośby dfa rejestrowania 
swego przejści.a na katolicyzm' i tych, którzy już odstą-f . . • · , 

·
' . . .  . , . .  , .  _,. . .•. , 

· pilJ · od prawosławia  skierowywaf oo ·swej parafialnej kan-
ceJarji, . gdzie żyd Mordka Berger pisze te prośby za pew
-�f opłat�. _ p. o. w. j:e.:O· gbrą,: nie widząc w tern prze� 
, stępstwa, nakazał przerwać w tej materji dalszą kore
. spondencję. 

· · 379. Ks. Seweryn Trembiński, 1820 t 1895 . .
1. . Ksiądz S. T., prob. par. Józefów, pow. pułw., gub. 
!Ubi., za to, że udziełił wielu . „przeszłym na prawosła
wie", byłym unitom posług religijnych w kościele kato
hckim, w. jen. gbr 4 st. 1886 r. Nr. 4 2 zadekretował: na
łożyć na niego karę pieniężną w kwocie 100 r. i zażą
dać od bpa lubl. przeniesienia go na inną parafję, poza 
strefę unicką. · 

2. Gbr lubi. 19  list. 1894 r. Nr. 41 80 a zawiadomił
�. jen. gbra, że z wiedzą swego proboszcza ks. S. T., 
wikarjusz parafji Piotrawin, pow. pułw., ks. Henryk Ko
walski poświęcił · bez pozwolenia władz cywilnych 8 krzy
żów, wystawionych na polach gromadzkich, : również · b'ez 
pozwolenia władz rządowych, we wsi Braciejowice, gm. 
K.amiefr, . pow. pułw. Ale wykroczenie to pokrył manifest · 
cesarski z · 14 list. 1894 r. 

380. 'ks. Juljan Trt;towski, ur. 1809 f. 1 .  W. jen. · 
gb,r 1 (13f maja 1875 r. Nr. 621 ' za;pytuje bpa lubL, jak- 
DY ukarać księdza j. T., ptob. '·par . . - PiszczeC, ·pow. bi'aL�„ 
gub. siedl., za to, że spełniał obrzędy katolickie 10-ciu 
prawosławnym. · · ' · 

1 A . . A. D . •  XV12, Nr. 4. 2 i 8 Op. c., · Nr. s�
' A. Aut: IX12, Nr. Dzienn. 1875 r.: 734.
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2. W. jtm. ·gbr '6 paźdz. 1875 r. Nr. 1 291,1 z:awiado
mił bpa lubL, że nie· i:>rzyjmuje 'tłumaczenia księdza J. T., ' 
proh . ·par. -Piszcza'c i 'każe mu zapłacić 50 r. kary ż� mie- ,
szanie się do sptaw · ·ttnicki·ch. 

' 3'81. 'Ks. l'elilts Troszczyński, 1804 t 1880. L \\(
18'69. r. za różnego �odzaju. „nielegalną" działalndsć nmk "

Kr. P. riafozyl' ha księdza F. T. 25 r. kary.2 1 
·2. Za: to;· "ze w maju 1 875 r. 'ksiądz F. T., prob. par. 

Tarriogófa, pów. krasnost., gub. lubl. ,  ochrzcił syna b.

greko unity 'G łowacza i że n iejednokrotnie władz·e poli
cyjne stwierdzjły jego „ szkodliwy" wpływ na przyłączo
nych . (w oryginale: wozsojedinenhych) do praw·osławia,
W. jen . gbr 25 st. (6 łut.) 1877 r. Nr. 2322 3 ,· zwróc ił si(( 
do bpa lubL„ aby księdza F. T. przeniósł na takie pro-
bostwo, gdzie niema unitów. r 

3. W . . jen .  gbr 16 (28) łut. 1876 r. Nr. 221 4 nakazał,
aby księdz� · F. T., prob. par. Tarnogóra, surowo · upom
nieć .za nieuszanowanie rozporządzeń władz rządowych. ' · ' 

. . 3�2. Ks. Michał Turs·kii, 1866 t 1927. L Gbr łubl! -
19 _ gr. 18,99 r, , Nr .. 13017 powia9omił w,. jen. gbra, że k�iądz 
M. T., .pr(}b. pąr. Dzierążnia, P()W. tomsz., gub. hibl., nie .
powiadomił w sw,oim czas.ie nlka powiatu . � Tomaszowie 
Lubl. o te:m., . Ż(a u czy d.zjeci katechizmu w kościele par. 
Dzierążqia , za , co . w. jen .. ,gbr .8 �t. 19qO r. Nr. 50 5 .naka
zał da� . mµ a;aponmienie . . 

2. Te�że ,gbr lubi. 15  maja 1902 r. Nr. 3668 >ZakQ
munikował w. �,�n. gbrow:i , że śledztwa stwierdziło.: .a) że_
ks�ądz fv1.1 T· , w . swej par: w D�ięrąini wypowied:�1ał. k_a
zanie z myślą szkodz-enia prawosławiu, b) że ksiądz M. 'T • .. , . ' • ' � ----,-- . 
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batem wybił kilku chłopaków ze wsi Dąbrowa, gm. Kry
nice, pow. tomsz. , gub. lubl. , za to, że, jak tego chce 
zwyczaj u prawosławnych, kolendowali w 1901 r. w cza
sie świąt Bożego Narodzenia. Wobec tych faktów w. jen. 
gbr prosił 10 czrw. 1902 r. Nr. 2181 1 bpa lubl. , aby prze
r1iósł księdza M. T. na inne probostwo poza strefę unicką.

· 383. Ks. Ludwik Turzyniecki, ur. 1821 r. W. jen.
gbr 11 list. 1876 r. Nr. 1967 2 żądał zwolnienia od obo
·wiązków prob. par. Baranów, pow. pułw., gub. lubl.
księdza L. T. 

384. Ks. Czesław Tyl�siński, ur. 1863 r. Gbr 
lubl .  29 lip. 1887 r. powiadomił w. jen. gbra, że ksiądz 
Cz. T. w Łabuniach, pow. zamoj. ,  gub. lubi., w czasie .
odpustu na św. Antoniego Pad., w kazaniu powiedziar 
mi�dzy innemi i to: „my księża, namiestnicy Chrystusa, 
ciągle cierpimy prześladowania, nas męczą i gnębią, ks. · 
Narcy•a Michalskiego, dawnego prob. w Łabuhiach, wy-

. pędzono stąd zupełnie niewinnie, zawdzięczając waszym 
donosom. Ja stąd również wyjdę, bądźcie zdrowi, ostatni 
nz odprawiam u Was nabożeństwo" .  Wtedy zebrani za

. częli płakać i szlochać. 
Za takie naganne zachowanie się w .  jen. gbr skazał 

księdza Cz. T . . na 50 r. kary. Decyzja ta zapadła 1 1  sierp. 
1887 r. Nr. 1458.3 

385. Ks. Stanialaw Ufnalski, ur. 1872 r. 1 .  13 lip.
1905 r. Nr. 5490 gbr lubl. przesłał do w. jen. gbra pro
tokuł śledztwa, które wykazało, że ksiądz S. U. zupeł
nie jawnie spowiada i udziela Komunii św. małoletnim 
„prawosłownym," kazaniami swemi wrogo uspasabia lud-

. n�ść . do prawosławia, mówiąc, aby nikt nie wierzył te-

1 A. A. O., xv12, Nr. 12.
2 A. Aut. IX12, Nr. Dzienn. 1876 r.: 1768. 
� A. A. D., XVl2, Nr. 9.

Bojownicy t. II. 18 
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mu, co słyszy w cerkwi, gdzie za jakie lat trzy nikogo ;. 
JUZ nie będzie można zobaczyć, gdyż wszyscy przejdą ·
do Kościoła katolickiego, że źle obchodzi się z polieją . 
i lekceważy ją, gdy bowiem policjanci oficjalnie przy· . 
szli · d.o niego · i po· załatwieniu sprawy odchodzil i ,  odez· · 
wał się do nich: ,,poczekajcie, niedługo weźmiemy się ·za 
was" .  Wobec tego w. jen. gbr uznał dalszy pobyt księ· 
d�a . S� .U. w Dubie, pow. tomsz., gub . . lubl . ,  za niemożli�y .
i 22 lip; 1 905 r. Nr. 15243 1 prosił bpa o przeniesieni_e 
go do parafi i czysto katolickiej. 

2. W 1 907 r.  20 wrz. Sąd Okręgowy w Lublinie
skazał księdza S. U. za nawrócenie „prawosławnej" na
katolicyzm na 1 OO r. kary z zamianą na miesiąc areszt� 
i usunięcie z parafj i  Dub na 3 miesiące. Wyrok ten za.
twierdziła Warszawska Izba Sądowa 3 gr. 1 907 r., a na� 
·stępnie to samo uczynił 20 mar. 1 908 r. Rządzący Sen�t
w Petersburgu.::!

S. Gbr lubl. 18 st. 1 911  r. Nr. 414 8 powiadomił w, 
jen .. gbq1, że Sąd Okręgowy w Lublinie 7 gr. 1 907 r. za, 
załatwienie pogrzebu �łziecka „prawosławnego" odsunął. 
księdza S. U. od obowiązków prob. par. Dub na 6 mie
sięcy. 

4. W 191 1 r.4 gbr lubi. dwukrotnie powiadomił w.
j en. gbra, że w 1905 r. ksi ądz S. U., prob. w D1:1bie, przy
jął „prawosławnych" do katolicyzmu. Ze względu na prze· 
dawnienie faktów w. jen. gbr w · obydwóch wypadkach · 
przeciął sprawę. 

5. W 19 1 0 r. prokurator przy sądzie okręgowym
w Lublinie, rozpatrzywszy skargę na księdza S. U., o to,
że podług obrządku kat. pochował „prawosławnego"  Ja
na Szczerbika ze wsi Dub, uznał, że niema prawnej pod- · 
stawy do pociągnięcia o�karżonego do odpowiedzialności.6 . 

1 _5 Op. c., Nr. 5. 
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1 , , 6. Gbr lubl. 10 sierp. 1 91 1  r .  Nr .  1761 1 doniósł do 
w. jen. gbra, że Sąd Okręgowy w Lublinie skazał księ
dza S. U. na 5 r .  grzywny z zamianą na 1 dzień aresztu 
ia to, że, już po usunięciu go z parafii Dub, spełniał tam

' :jes·zcze czynności religijne .  
386. Ks. Stanisław Ułanowicz, 1841 t 1895, by

ły / franciszkanin. Pod datą 1 5  maja 1874 r. Nr. 2394 2 gbr 
siedl., gdy bp lubl. proponował naznaczyć księdza S. U. 
n� proboszcza do Opola, odpowiedział: „nie mogę na to 

· się zgodzić wobec otrzymanych wiadomości o jego sto
sunku do greko - katolików i dlatego nawet proszę o jak
najśpieszniejsze zabranie go stamtąd, by przerwać czaso
w:o zwierzone mu obowiązki duszpasterskie".

387. Ks. Aleksander Urban, 1 876 t 1920. „z ra
portu gbra lubi. pod datą 15 maja 1902 r. Nr. 3639, na
desłanego do w. jen. gbra, widać, że ksiądz A. U., wik. 
par. Potok Ordynacki, pow. biłg., gub. lubi., miał rozmo
wę z Andrzejem Jednaczem, katolikiem, następstwem któ
rej było to, że Jednacz porzucił myśl ożenienia się z pra
wosławną Katarzyną Stecek." Wobec tegó w. jen. gbr 
14 cŻrw. 1902 r. Nr. 2299 3 prosił bpa lubl., aby przeniósł
księdza A. U. na wikarjat do parafji ,  nie zamieszkałej 
przez ludność ros. Przeszedł wtedy ksiądz A. U. do Gu
łowskiej Woli, pow. łuk., gub. siec;ll. 

388. Ks. Antoni Uziak, 1857 t 1902. 1 .  Ponieważ , ( ' 
gbr siedl. donió�ł, że ksiądz A. U. w Janowie, pow. konst., 
gub. siedl., przyjmuje w swoim kościele . . byłych unitów
do spowiedzi i wogóle ·postępuje „karyggrlnie" w stosunku
do prawosławia, przeto p. o. w. jen. gbra 10 lut. 1 883 r .  
Nr.  1 80 • wydał taką decyzję: „us unąć księdza A. U. z Jano
wa i przenieść go na małą parafijkę, gdzie niema unitów" . 

1 Op. c . ,  Nr. 5. 2 A. K. J. D. Lubl� . LVlls. 
3 A. A. D., XVP, Nr. 6. 4 A. A. D., XVJ2, Nr . .  4.
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Przeszedł wtedy ksiąd:z A. U. do Krzczonowa, pow. 
gubernja lubelska. 

2. Gdy w 1887 r. administrator diec. lubi. zamierzał .
przenieść księdza A. U. do kościoła podominikańskiego 
w Lublinie, w. j en. gbr 26 maja 1887 r. Nr. 929 1 nie zgo- · 
dził się na to, gdyż gbr lubl. nadesłał opinję ,  że ksiądz 
A. U. „znany jest ze swych wystąpień przeciw prawo
sławiu, a kościół podominikański w Lublinie był do ostat
nich czasów środowiskiem propagandy katolickiej. " 

Takiego samego losu zaznał projekt ks. administra
tora mianowania w 1 888 i. księdza A. U. kapelanem wię
zienia w Lublinie.2 

3. W jaki · sposób śledziły władze policyjne · każdy
krok kapłanów w stosunku do unitów, jak i ch wszędzie 
podstrzegano, nie wyłączając nawet konfes'jonałów, od
zwierciadla to korespondencja oficjalna w. jen. gbra do 
administratora diec. lubi. księdza Koziejewskiego z dnia 
1 0  lut. 1883 r. Nr. i80,3 · doty cząca faktu, przedstaw'ione
go tu w punkcie 1 ,  dlatego przytaczamy ją w głównej 
osnowie. 

„Drogą oficjalną, pisze w. jen. gbr, dowiedziałem 
się, że do kościoła rz.-k. w Janowie, pow. konst., uczę� 
szczają złączeni z prawosławiem byli greko-unici i pod
ług opinji panującej w całej tamtejszej okolicy, miejscowi 
księża: Józef Ostałowski i Antoni Uziak bez żadnego na�
mysłu załatwiają ich potrzeby religijne. Między innemi 
5 wrz. 1882 r. wśród pielgrzymów byli w tym również 
kościele należący dawniej do obrządku greko-unickiego, (� 
których wzmiankowani kapłani spowiadali. Obecny tam 
wówczas w świątyni nlk straży ziemskiej i czterej poli

. cjanci miejscowej komendy wśród penitentów zauważyli 

1 i 2 A. A.· ·o., XVl2, �Nr. 4.
" A. K. J. O. Lubl.,' · L vms. 
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troje „prawosławnych", których po nabożeństwie zatrzy
mali, a byli to: Antoni Wasiluk i Anastazja Michaluk ze 
wsi Gnojno, gm. Zakanale, pow. konst., gub. siedl. i Lud
wik Możderczuk ze wsi Pratulina, gm. Bo hukały, pow. 
konstant. 

„Chociaż' księża: Ostałowski i Uzfa·lc twier�zą, że nie 
wykom• ją żadnych obrzędów religijnych dla ,,praw osła w

. nych" ' ale p()wyższy wypadek stwierd�ił � ' zupełnie co
innego.

„ Wobec . tego, pisze dalej w. jen. gbr, postanowiłem: 
a) ks. Ostałowskiego ze względu, że niedawno objął

stanowisko dziek. i prob. w Janowie, na ten raz ukarać 
tgrzywną 25 r. z ostrzeżeniem, że, jeżeli w jego kościele 
w przyszłości będą stwierdzone nowe fakty obsługiwania 
pod względem religijnym „prawosławnych", to straci swo
· je probostwo.

b) ks. Uziaka, tamtejszego wik., który od poprzed
niego prob. ks. Józefa Pruszkowskiego przejął metodę 
w stosunku do „prawosławnych" nielegalnego , postępo
wania, usunąć z Janowa na małą parafję, w której byliby 
sami katolicy. 

1 

„Wobec tego, kończy jen . . gbr, nie mogę przyjąć
propozycj i ,  aby ks .  Uziak przeszedł na wikariat do par. 

· w mieście powiat. Garwolinie, liczącej 9250 wiernych, 
a prze to dużo większt'.j i li czniejszej od tej, w której był
dotąd, bo mającej w;siystkfog-o 2200 dusz. Proszę przeto
o obmyśfenie dla ks.' Uziaka parafii mniej licznej i mniej
,wydatnej." . . . , .i : , . . 

. 4. j a�o wl'k::· w· Janowie, pow. konst., 1ak powiado-
mił o· tern n lk pow. z Puław gbra lubi .  17 wrz. 1 886 r„ 
ksiądz A. U. wykazał swą „szkodliwą" działalność dla
prawosławia i postępował wbrew 'prawu państwowemu, 

' obowiązującemu du�howieństwo katol. Za to władze rzą
dowe zażądały zabrania księdza A. U.  z Janowa i wtedy 
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bp lubl. przeniósł go na wikarjat do par .  Kurów, pow. 
pułw., gubernji lubelskiej . 1  

389. Ks. Władysław Wachowicz, 1844 t 1915. 
Gbr siedl. stwierdził, że ksiądz W.· W. prob. par. Pary·
sów, pow. garw .. gub. siedl., bezprawnie wysłał parafjan · 
do Góry · Kalwarji, pow. grój., gub. warsz., którzy udali
się · tam , na odpust ·31 maja 1903 r. w uroczystej procesji. Za 
powyższe w. jen. gbr księdzu W·. W. 14 st. 1904 r. udzie
lił surowej nagany. O te� kancełarja w. jen. gbra po
wiadomiła bpa lubi. 16 st. 1904 r. Nr. 952.2

390. Ks. Ambroży Jan Wadowski, 1839 t 1907, 
były domi�ikanin. W. jen. ·gbr 30 paźdz. 1 903 r. dał na„ 
ganę księdzu A. j. W. z parafji Abramowice, pow. i gub�
lubi., za to, że wydał z kościoła swej parafii krzyż piel
grzymom, udającym się do Częstochowy.8 

391. Ks. Wacław Walicki, 1881 t 1915. 29 st. 
1911 r. Nr. 1043 ' gbr siedl. powiadomił w. jen. gbra, że·:
prżesłał do prokuratora przy sądzie okręgowym w Siedl- · 
cach korespondencję, dotyczącą oskarżenia księdza w. : 
W., wik. 7. Sokołowa, gub. siedl. ,  o to, że udzielił ostat
nich sakramentów umierającej Katarzynie Bielawskiej, któ- ·. 
ra w księgach jest zapisana jako „prawosławna". Sąd · 
wszakże Okręgowy sprawę umorzył. · , 

392. Ks. Stefan Warszawski, ur. 1 85 7 r. 1. Za to, '. 
że ksiądz S. W.� wi�. par. Kumów, pow. chełm., gµb. ·. 
lubl., 13 kw. 1886 r. w . uroczystość św. Marka· odprawił · 
procesję do krzyża, bez pozwolenia władz cywilnych·, 
zapłacił kary 50 r.5 

1 A. P. � LuJ>l., XI', k. 15 i 16. 
I A: A. o., x1v2; Nr. 1. i A. K. Podl. XXIVH.
1 A. A. D'. XJV2, Nr. 2. • A. A. · D., XJV2, Nr. 61.
� Op. c.,· Nr. 37. 
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2. Na skutek decyzji w. jen. gbra z 15 list. 1 886 r.
Nr. 2015 ksiądz S. W., wik . . w Kumowie zapłacił 25 r. 

· za to, że ochrzcił chłopca rodziców „prawosławnych".
3. Z decyzji w. jen. gbra, datowanej 8 sierp. 1 889 r.

Nr. 1465 1 ksiądz S. W., .wik. par. Kumów, zapłacił 100 r.
kary za poświęcenie we wsi Zawadów, gm. Brzezil)y,
j>ow. chełm., pokarmów wielkanocnych wyznawcom „pra-
wosł�wnym". , 

393. Ks. Franciszek Makaymłljan Wasłlewski, 
1833 t 1890. W. jen. gbr powiadomił· bpa lubi: 23· paźdz. 
1890 r. Nr. 1837 2 o tern, że księdza Albina Jędrzejew
skiego, wik. z Radzynia, gub. siedl., władze rządowe 
13 paźdz. 1890 r. Nr. 1�37 wysłały pod nadzór policyj
ny do gub. penzeńskiej na 3 lata, za to, że mieszał się 
do spraw prawosławia. Biorąc wszakże pod uwagę tę 
okoliczność, że ksiądz F. W„ jako proboszcz i dziekan 

1 w Radzyniu, nie powinien był pozwolić swemu wik. na 
. te nadużycia, a tego zaniechał, przeto za to zaniedbanie 
został pozbawiony zajmowanych obecnie placówek ko
ścielnych. 24 gr. tegoż roku umarł ksiądz F. W. tak, że 
władze rządowe · nie zdążyły wykonać powyższego za
rządzenia. 

394. Ks. Seweryn Waszkiewicz,3 1843 t 1887.
W. jen. gbr uznał .księdza S. W., prob. par. Tyszowce,
pow. tomsz., gub. lubi., 7 (19) l ip. 1879 r. Nr. 1 1 13 win
nym i skazał go na f5 r. kary ·za występowanie przeciw 

· prawosławiu. Wina tkwiła w tern, że swemi perswazjami
ksiądz S. W. zachwiał w postanowieniu dwie włościanki ·
ze wsi Sahryń, gm. Miętkie, pow. hrub., które był_f . już
skłonne · zostać prawosławnemi a mianowicie: Marjli'ilnę.-
Mikulską i Teklę Białonogę. Przytem ksiądz S. W� miał

. 1 0p. c., Nr. 37. . 2 A. K. Podl„ XXV1 4• 
a A. A. D., XIV2, Nr. 5. 
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I ' 
powiedziane, - że, jeżeli. coś · podobnego powtórzy ' :si\
w przyszłości, to spotka go bardzo przykra ka ra. 

· 395. ·Ks. Józef Waśkiewicz, m. 1S71 r .  ·W 1912 r.' 
ciągnęła się dość długa korespon'deńcja , o to, że 1 905 r . 

. ksiąClz J. W., 
. 
prob. par. Puhaczów, pow. chełm., gub. '

lubl., nielegalnie przyłączył do katolicyzmu Jana Budzyń
skiego „prawosławnego". W. j en. gbr umorzył całą spra· · .wę, ale pr�edłużył nad tym księdzem polieyj n ą  Q'bs�r
wację, którą wł-adze rządowe nałożyły na niego 15 czr�· .
191 1 r . . Nr. 2628.1  · 

. 

396. Ks. Jan \Wąż, 1 848 t 1895. 1: Za wysłuchanie .
· spowiedzi Katarzyny Głowackiej, „prawosławnej" w dnju 

11 sierp. 1 885 r. w. jen .  gbr 5 wrz. 1887 r.  Nr. 1641 :! za
pośrednictwem administratora diec .  lubl .  zwrócił uwagę 

· księdzu j. W., prnb. z Jabłonny, pow. sokł. ,  gub. lułil. ,
· aby w przyszłości uważnie1, spełniał swe obowiązki. '· 

' 2. Na skutek decyzji w. jen. gbra ksiądz ] .  W., proń. 
z Jabłonny 13 sierp. 1891 r: Nr. 1'455 3 zapłacił 40 r. kai'y ·
za to, · że pozwolił- alu·m.nowi semin. odprawić nieszpory.

3. · w.  ·jen .I. gbr otrzymał podwójne zawiadomieni�: 
jedno od gbra . I ubl . ,  drugie od gbra siedl . ,  że ksiądz J .  W. 
dawał śluby „ prawosławnym " .  Ze względu na przedaw
nienie faktów w. jen. · gbr · umorzył ·sprawę, polecił tylkQ 
zrobi� o n iej wzmiankę �re właściwych 'aktach rządowych. 4

397. Ks. Ignacy Wierszyński, ur.  1825 r. Jako 
w i k .  katecl'ry w Lublin i e  ksiądz I. W. w 1 883 r. . 

'
„niele

galnie" ochrzcił n i�prawe dziecko Marjanny Ryczek, „pra-·
� wosfawnej", mieszt<.a,.nki wsi Lemszczyzna; pow. i gub. 
i lubL ,  za co 26 s�erp. 1 $8� r. Nr.  885 1 t,· był skazany na
zapła c enie grzywny, którą .wszakże ·umorzył manifest ce�
sarski z 1 5  maja 1 883 r. 

' 

1 A. P. w Lubi., X 14, k. 6 1 .  :•_4 A. A. D., XIV!!, Nr. 6. 
r, A. ł-'. w Lubi. ,  X I \  str. 9 - 10. . 

. 
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. 398. Ks. Władysław Wierzbicki, ur. 1 864 r .
, 1 .  .Za słuchanie spowiedzi św. w 'czasie odpustu 17 czrw.
1897 r. przybyłych „prawosławnych" z pow. sokł. , gub.
siedl. , ksiądz W. W., wik. z Węgrowa, gub. siedl., \v. jen.
rbr 5 gr. 1897 r. Nr. 1 1 6 1 skazał na zapłacenie grzyw
ny w ilości 50 rubli. 

. . 2. 13 gr. 1902 r . .  Nr. 240 2• ksiądz W. W., będąc wik. , . w par. Zbu�yn, p ow. i gub. siedl., zapłacił kary 20 r. ,
za , ogłoszenie składki na świętopierze. 

399. Ks. , Stanisław Wierzejski, 1858t1912. 1. Ja
k_o w"ik.· par. Bystrzycc1, pow. i gu_b. lubi . ,  ksiądz S. W., 
na mocy · decyzji w. jen. gbra, wydanej 27 gr. 1885 r.
Nr. 1801;3 ksiądz S. W. zapłacił 25 . r. kary, za to, że po·
błogosławił ślub Ignacego Chmielewskiego, kat. z Ma
rjanną Bruszkiewicz, „prawosławną". 

2. W 1904 r. władze rządowe oddały księdza S. W.,
prob. par. Parczew, pow. włod., gub. siedl., pod dozór 
P.olicyjny za działalność wśród unitów na rzecz katoli
cyzmu.4 
. 400. Ks. Fryderyk Więckowski, 1839 t 1918, 
były dominikanin. 1. W. jen. gbr przyjął do wiadomo
ści oskarżenie, które mu nadesłał gbr lubi., że ksiądz F. 
W. dał ślub Franciszkowi Zechoi „prawosławnemu" z Ma
rjanną Barbarą Michalską, katoliczką.5 • 

2. Gbr lubi. nałożył karę na księdza F. W., prob.
par. Potok Ordynacki, pow. biłg. ,  gub. lubi., za to, że 
ochrzcił dziecko rodziców „pr_fi'Y.Osławnych" ,  a 18  mar.
187& r. �r. 1819 6 powiadamia. 

_
bpa lubl., że karę tę cofa. 

401. Ks. Hieroą(m WUanowicz, ur. 1 824 r. ,  były
bernardyn. Za „szkodli;ą" działalność na nieko�zyść pra-

1 i :.i A. Ą. 01, XIV2• 3 i 4 Op. c., Nr. 38.
5 Op. c., Nr. 12. 6 A. Aut , IX12, Nr. Dzienn. 1878 r.: 493. 



=28=2=====D=I=E=C=E='ZJ=E=LUBELSKA I _PO==D=L=A=SK=A=. ====;;;== 

wosławia w. jen. gbr za , zgodą mstra spr. w. tt śs9 r.
wysłał księdza H. W., prob. par. Zemborzyce, pow. i gu�. 
lubi., na 5 · 1at pod tajny dozór . policyjny do gub. ' iats.1 

jak · pisał arcbp mohyl. do bpa lubi. 24 kw. � 893 r.
Nr. 1036,2 ksiądz H. W. mieszkał w m. Wiatce i tam był 
kapelanem przy kaplicy dla kolonji polskiej. \ 

402. Ka. Aureli Wilczyński, ur. 1837 r. Za o ,hrz� 
czenie, a następnie pochowanie w Płonce, pow. kra nost., 
gub. lubi. ,  syna małżonków Wawrzcż·aków, wyznania mie� 
szanego, ksiądz A. W. otrzymał od w. jen. gbra 1 7  pa�dz. 
1 888 r. Nr. 1 851 3 . surową naganę. Ten mały wymiar kary 
zastosował w. jen. gbr wobec ' łagodzących okoliczności, · 
które towarzyszyły temu. zdarzeniu, na przyszłość wszak· 
że, kończy tenże jen. gbr swą odezwę, ksiądz A. W. po
winien uważniej załatwiać swe obowiązki. 

403. Ks. Paweł Winnicki, 1 810 t 1878. Śledztwo, 
przeprowadzone w 1 865 r., wykazało, że ksiądz P. W., . 
prob. w Biłgoraju, gub. lubi. , skłonił unitów na stronę : 
Kościoła kat., za co nmk Kr� P. skazał go na 2 lata do , 
klasztoru o.o. reformatów w Jędrzejowie, gub. kielc., 
a przytem zabronił mu wrócić kiedykolwiek na stanowi- .
sko proboszcza do gub. · lubi. Po odsiedzeniu terminu · 
w klasztorze ksiądz P .. W. zyskał prawo powrotu do tej 
części diec. lubL, która po skasowaniu przez rząd · diec. 
podl., leżała w gub. siedl. • 

4�4. Ka. Stanisław Witkowski, ur. 1 875 r. 2 gr. 
1909 r. Nr. 761 1  gbr lubi. powiadomił w. jen. gbra, że 
ksiądz S. W., wik. par. Dyss, pow. lubrt., gub. luhl., przy· 
łączył do katolicyzmu niepełnoletnią ·Katarzynę Zubacz, 
„prawosławną", wskutek czego · tenże jen. gbr wystąpił 

1 A. A. D., XIV2, Nr. 14.
2 A. K. J. D. Lubi., LIX11• 11 A. A. D., XIV2, Nr• 13.
4 Op. c., Nr. 15. i A. K. Podl., XXVl 14• 
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I Mstwa Spr. W. o usunięci e księdza S. W: z zajmo
wanego stanowiska., Mste'r wszakże nie podzielił tego 
wnio�ku ze względu, ' że przestępstwo miało miejsce już 
przea 4 ma laty, a więc winno być uważane · za prze
dawnione.1 . 

� 405. Ks. ·Eugenjusz Wojciechowski, ur. 1872 r. 
1. W 1906 r. ksiądz E. W., prob. w Zembrowie, pow.

, sokł., gub. siedl., był pod sądem za przyjęcie „prawo
s�awnych" na łono Kościoła kat., wyrok ·,jednak pomyślny 
wypadł dla askarżonego.2 

2. Gbr siedl. 28 paźdz. 1909 r. Nr. 14949· · zakomu
nikował w. jen. gbrowi, że ksiądz E. W., prob . . z Zem
browa, w 1905 r .. przyjął na· . łoqo Kąśdoła kat. niepełno�
letniego „prawosławnego" .Pawła . _W asilczuka. Raport ten 
pozostał bez skutku. s . 

3. Taki sam miała wynik korespondencja tegoż
gbra z datą 12 list. · 1910 r. Nr. 12411 i 12959 o przyję
�iu do Kościoła Antoniego Klimczuka i Władysława Wi;.. 
�torżaka, 12  list. 1910 r. Nr. 14858 - Marjanny Wasil
czuk, 10 st. 191 1  r. Nr. 16630 (bez wskazania osoby. Dopis.'autora), . 1 9  st. 1911  r. Nr. 16682 (niema nazwiska osoby.
Dopis. autora), 30 st. 1911 r. · Nr. 498, ' 10 mar. 1911  r.
Nr. 1940 Zofii Marcjarnok, 30 czrw. 1911  r. Nr. 6853 (bez
W1Ymienienia osoby. Dopis. autora). Dopiero, gdy tenże 

. gbr 10 kw. 1912 r. Nr. 4552 doniósł do w. jen. gbra, :Że
· ksiądz E. W., prob. par. Sterdyń, pow. śokł., gub. siedl . ,
w łut. 1 912 r . . powiedział na kazaniu, .że ,  jak pQlicjant
i żandarm w kościele. są agentami rządowymi, tak podob
nymi ajentami czasopi�ma „Zaranie" są jego czytelnicy, 
którzy :PO to bywają w . kościele, by najdrobniejszą rzecz
„uchwycić p-rzeciw księd_zu, a następ-nie podać ją do tego 
_ pisma, . aby w ten · sposób podrywać . autorytet duchowi eń-

1 A. A. D., XlVa, Nr. 52. 2 i 3 Op. c., Nr. 49.
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stwa, wtedy w. jen. gbr fakt ten określił jako „niedt· 
puszczalny" i polecił zakomunikować go bpowi lubl.1 . 

4. 1 9  łut. .1913 r. Nr. 2490 gbr. siedl. powiadomił
w. jen. gbra, że księdza E. W., prob. w Sterdyni ,  podał 
do sądu za to, że 30 st. 1912 r. udzielił ślubu w koście· 
le katoliekim Józefowi Andrejczukowi, „prawosławnemu", 
lecz sprawę tę prokurator sądu okręgowego w Siedlcach 
umorzył.2 

406 . . Ks. Marcin .Wojciechowski, 1 81 9  t 1889. 
1 .  Za poświęcenie w Łosicach, . pow.'· konst., gub. sredl.,
pokarmów wielkahocnych łacinn ikom i byłym unitom 
ksiądz M. W., . prob. par. Łosice w 1869 r. zapłacił 10 r. 
kary, a 15 r. w 1 87 1  r. z;i ochrzczenie w 1 869 r. i pÓ· 

. chowanie w 1870 r. córki Adama i Ewy z Gierasimowiczów 
małżonków Wyrzykowskicn, wyznania mieszanego.13 

2. 1 ( 1 3) s ierp. 1 873 r. Nr. 835 w. jen. gbr zażądał
od władzy diec .  w Lubl in ie ,  aby ta przeniosła księdz.a
M. W. z Łosic do par. czysto łacińskiej . jako motyw tego 
żądania w korespondencj i  wysunięto, że „wdawał ,si� 
w sprawę unitów" .-1 

· 

3. Mster spr. w. 20 kw. 1 874 r. Nr. 1 1 1 7 zakomuni·
kował w. jen. gbrowi, że księdza M. W., prob. par. Miedz··
na, pow. węgr., gub. siedl. , sąd skazał na 10 r. kary za 
to, że pobłogosławił ślub małżeński unitki Pauczyńskiej 
i katolika Feliksa Korbutowa.5 (Nie powiedziane o ro
dzaju kary. Dopis. autora.) 

407. Ks. Stanisław Wojczulański, 1 831 t 1907,
były misjonarz;_lazarysta. Dekretem swyni z 14 (26) niaja
1874 r. Nr. 427 w. jen. gbr postanowił wystąpić  do bpa
lubl. o zwolnienie księdza S. W.· z prob. Trzeszczany, 

·' pow. hrub., gub. lubl. . i naznaczenie go na wikarjat „�za

·mieszanie się w sprawy cerkwi unickiej "  i takimż drugim

1 i � Op. c., Nr . . 49. H_:i O p. c . ,  .. Nr. 16.  
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łekretem z 6 maja 1 874 r. Nr. 468 nałożył nań karę 30 r.  
la : wyrażenie  s ię w kazaniu, że gotów jest wykazać bez
wartościowość wiary prawosławnej. Następnego zaś roku 
ł ( 1 8) paźdz. Nr. 1 577 wysłał tenże w. jen. gbr księdza 

· . W., filjalistę w Ratoszynie, pow. i gub. lubl. , pod nad
.zór policyjny do gub. wołogodzkiej „za stałą fanatyczną 
· działalność na szkodę połączenia unji z prawosławiem" . 1  
W korespondenc j i  urzędowej władz administ racyjnych 

. z bpem lubl. parokrotni e  spotyka się motywy, dla których 
· władze te wysłały na wygnanie  księdza S. W. W paźdz.
· (bez podanego dnia miesiąca.  Dopis. autora.) 1875 r. po-
wiedziane, że ksiądz S. W., gdy ustąpił z prob. w Trze
szczanach i wyjechał na wik. do Chodla, pow. i gub. lubl., 
przyjeżdżał stamtąd do .„)rzeszczan pod · pozorem załat-

. wiania osobistych spraw majątkowych i wtedy w kościele 
tamtejszym spełniał „prawosławnym" obrządki religijne.2 
10 paźdz� 1875 r,. , Nr. 183 3 gbr lubi. zawiadamia bpa lubl„ 
że ksiądz S. W., wik. z Chodla, pow. lubrt., gub.  lubl. ,  
został przez rząd zesłany do gub. wołogodzkiej „za upor
ne fanatyczne"  spowiadanie byłych u·nitów. 20 paźdz. 
1 875 r. w. jen. gbr za Nr. 1684 4 zawiadamia bpa lubl., 
�e nakazał wywieźć ck> gub. wołogodzkiej księdza S. W.,
,wik. z Chodla za „fanatyczny opór" i pełnienie posług 
religijnych „prawosławnym". ' 

25 łut. 1 883 r. cesarz pozwolił wrócić księdzu S. W. 
rz wygnania do kraju z tern, że może zostać wszędzie wi-1karjuszem, gdzie  niema unitów.5

408. Ks. Andrzej W ejewódzki, 1823 t 1878. 
W 1 870 r. ksiądz A. · W., prob. par. Sarnaki, pow. konst„ 
gub. siedl., zapłacił grzywny 15 r. za sprawowanie uni
tom posług religijnych.6 

1 A. A. D„ XIV!, . Nr. 29. 2 A. A. O., LXXY:', k. 198.
1' A. Aut„ IX12; Nr. D�ienn. 1875 r.: ' i452. ,, Op. c., �r: ' rs22�: 
5 A. A. D., LXXVP, le. 169. 11 A. A. D„ XIV�. Nr. 18 . . 
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409 .. Ks. Edward Wojewódzki, ur. 1 8 1 9  r. 1. �br 
sied l . 14 mar. 1875 ·r .  Nr. 1 1 28 1 powiadom ił bpa lubi., 
że . jeszcze przed doniesieniem mu o mianowaniu księdza · 
E. W. czasowym adm inistratorem w Kodniu polecił wy·
dal i ć  go z tej miejscowości. 

2. Gbr lubl. 6 łut. 1876 r. Nr. 808 2 zawiadamia bpa 
lubl., że ksiądz E. W.,  kapelan przy szpitalu św. Jana Bo· 
żego w Lublinie, pochował osobę „prawosławną" i żąda
kary na niego. 

410. Ks. Franciszek Wojno, ur. l858 r. 1 .  Za da
nie ślubu „prawosławnemu" Franciszkowi Mazurkowi,
ksiądz F. W., wik. z Chełma, gub. lubl., zapłacił 25 r. 
kary, którą nań wymierzył w. jen. gbr 31 mar . 1884 [. 
za Nr. 417.3

· 

2. Ponieważ później ksiądz F. W. znów spowiadał
tegoż F. Mazurka, przdo władze rządowe zażądały od bpa 
lubi. , żeby przeniósł księdza F. W. do i nnej parafji , po·
za · strefę unicką.4 

3. Kiedy znów ksiądz F. W. jako wik. w Łabuniach,
pow. zamoj. ,  gub. lubi . ,  w 1 88 l r. dał ślub włościaninowi 
ze wsi Majdana Ruszowskiego� pow. zamoj., Tomaszowi 
Sawko, „prawosławnemu", byłemu unicie, z katoliczkc\ 
Małgorzatą Zwolak, wtedy 30 list. 1885 r. Nr. 175 5 w:
jen. gbr za pośrednictwem administratora diecezji lubl . 
ks. Jaczewskiego udzieli'ł mu nagany. 

4. Za chrzest·, którego ksiądz F. W., · wik. w Cheł·'·
mie udziel ił dziecku , do czego nie miał prawa, 3 maja ' 
1883 r., otrzymał ostrzeżenie, że� gdyby w przyszłości po
pełnił coś podobnego, będzie surowo ukarany, od kary 
zaś za ten fakt uwolnił  go manifest cesarski z 15 ma1-
ja 1883 r.6

1 A. Aut., 1X12, Nr. Dzienn. 1875 r.: 470. 
2 A . Aut., IX12, Nr. Dzienri. 1876 r. : 353.
a_s A. A. . D„ XIV41, Nr. 34.
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41 1. Ks. Karol Wojtasiewicz, 1858 t 1906. W. jen. 
, rpr 1 5 , sierp.  1887 r. Nr. 1 5 1 3  1 nałożył na księ<;lza K. W.,

wik. koleg. w Zamościu, 25 r .  grzywny za ochrzczertie
· dziecka, urodz. z „prawosławnej" matki Marji Kuźniewicz.

412. Ks. Jan Wojtaaz, 1799 t 1879. Za danie 
ślubu Drewnickowowi ,  „prawosławnemu" z katoliczką 
Departament Spr. D. Obc. W. 31 st. 1872 r. skazał księ
d�a J. W., prob. par. Bychawa, pow. i gub. lubl., na 
11  r. kary.2 

413. Ks. Antoni Wójcikowski, ur. 1 865 r. 1. Na 
przedstawienie gbra lubl. pod dni em 23 czrw. 1899 r. 
Nr. 6329 w. jen. gbr zdecydował i o . tern 15 l ip. tegoż
roku Nr. 1702 8 doniósł bpowi , lubl. , że księdza A. W.,
prob. i ks. Bronisława Geberta, wik. par. Pawłów, pow. 
chełm., gub. lubl., skazał na karę po · 50 r. każdego za 
mieszanie się do spraw prawosławia. 

2. Podług relacji gbra lubl., nadesłanej do w. jen.
gbra 2 l ist. 1903 r. Nr. 8479, ksiądz A. W., prob. par.
Pawłów, pow. chełrn., gub. lubl., pozwolił Franciszkowi 
tadyckiemu, b. unicie ,  wziąć udział w katolickiej procesji, 
ia co ksiądz A� W. otrzymał od tegoż i'en. gbra naganę.4

3. Gbr lubl .  1 4  maja 1 904 r. Nr. 3690 doniósł do
· w. jen. gbra, że ksiądz A. W., prob. z Pawłowa, miesza
się w sprawy prawosławia, pozwala „upornym unitom" 
prawosławnych parafij : Siedlce i Kania korzystać z obrzę
dów kafol. oraz swoim wpływem pociąga ich do katoli
ayzmu. W o bee powyższego w. jen. gbr postanowił zażą
dać przeniesienia księdza A. W. na inną parafję, w której

· niema ludności rosyjskiej, nadto urządzić nad nim nadzór
policyjny�6 

1 Op. c., Nr. 36. 2 Op. c., Nr. 21. 
3 A. K. J. D� Lubi. LX11•
' i s A. A. D., XIV,2 Nr. 39. i A. 'K. D. Lubl. III6. 
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4. 15 łut. 1905 r.  Nr. 1 312 gbr lubi. powiadomił w. 
jen. gbra, że ksiądz A. W., prob. w Pawłowie, w nocy
9 list. 1 904 r. brał udział w niedozwolonym zjeździe księ· 
ży w Sawinie, pow. chełm. 1 • 1 

5. W 19 13  r. ksiądz A. W. ,  prob. w Pawłowie, był
po<;I. sądem za ochrzczenie małoletniego Jana Budzyńskie
go, syna rodziców byłych unitów.� 

414. Ks. Mateusz Wójtowicz, ur. 1874 r. 1 .  Na 
skutek doniesienia gbra lubi . z 19 mar. 1909 r.  Nr. 1 1 13, . 
że ksiądz M: W., prob. par. Replin, pow. tomsz., gub. lubl.,
przyłączył do Kościoła „prawosławną" włościańkę Marję 
Romańczuk, mającą lat 30, w. jen. gbr po porozumieniu
się z mstrem spr. w. zwrócił się do bpa lubi. ,  aby ukarał 
tego księdza, dodając, że za' naistosownieiszą uwafa karę 
przeniesienie go „na niższy stopień służby" (tj . na wikar· 
jat. Dopis. autora.)3 

2. W 1 909 r.  ksiądz M. W., prob. par. Replin; w cza
sie świąt wielkanocnych odprawił nabożeństwo o pozo· 
stanie Chełmszczyzny w granicach Kr. P.4 

3. Gbr lubi. 1 9  mar. 1 909 r. Nr. 840 doniósł do w.
jen. gbra, że księdza M. W., prob. z Replina, oddał pod 
sąd za to, że ochrzcił Katarzynę Mielniczuk, której ojci�c 
po manifeście tolerancyjnym wrócił do katolicyzmu, mat
ka zaś pozostała nadal „prawosławną". Sąd Okręgowy 
w Lublinie 9 list. 1909 r. skazał księdza M. W. na grzyw·
nę. 100 r., a w razie niemożności jej uiszczenia na jeden
miesiąc aresztu, nadto na usunięcie go od zajęć paraf
ialnych na 3 miesiące.5 

Mstwo zaś Spr. W. zażądało od bpa lubi., aby po·· 
starał się dla księdza M. W. o placówkę duszpasterską 
poza diec.  lubl.6 

1 i 2 A. A. D., XIVI, Nr. 39. i A. K. D. Lubl., Ul'. 
1_s Op c., Nr. 50. 
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r� .. �us . .K•• :. Jfr��is�e� , .Wo•��iyń11k.i, ur. .  1811 . r � : ;
� mąja 1878 r . . k�jąpz F .. W.r pro_b. pąr� St.ary Zamoś�,�W· zamoj., gub. lubL; z�wią9omR bpa l lłbl, ,  że . został 

obłożony kontrybucją za to, że w niedzielę przewoµnją 
�ł!lebrował w Zamościu . i uprasza . bpa o zwró

.
cenie się

r te.m do władz rządowych, 1,J'.,,t . . . 
4J6. Kse Pi!wel Wrf:>nka, ur. �857 r. W. j�n.  gbr .

1� kw. 188� r� Nr. 4955 2. udz;ielił, oficjalnej nagany księ..,
_' u . p. W., prob.  z Wiel ą9zy, pow. Zi!moj,. ,  gu.b .  lubl., za

„ o,� że 19  kw. l 8a4 r! ochrzcił dzieckp mieszkańeów wsi
:?�eprzec, g�. fvlo\<re, .pow. zamoj ., Pawła i Mąri} . DY.m
';sk1ch, a rodzma ta zaliczona była do wyznawcow pra.., .� • . . • . 

osławia. Opp'.)cz tego gbr lubl! jeszcze dwukrotnie zwra-
;�ał się w podobnej materji do V'f.: jen. gbra: raz o to, że

siąd� · · P. W. ochrzcił w Wiełącży dziecko, zrodzon� .  {z matki „prawosławnej", drugi raz, że w par. Krasnobród� . .,_tegoż pow�, błogosłąwił śluby nowożeńcolJl mieszanegą 
;wyznania. z tych . dwóch wypądków pierwszy upadł sa'qi 
i przez się ze względu na przedawnieni�, za drugi karę 
t skasował manifest cesarski z 15 maja 1 883 r.3 ,
! .  i 417 •

. K. •• Jó�ef Wnorow�d�i, 1809 t 1889. i·. Gbr
� sied,l. 15 łut. 1875 r. Nr. 246 4 zrobił oficjaJną .wymów�ę
i· księdzu J. W., prob. w Wereszczynie, pow. włod., gub.
{ siedJ., za Jrnząnie, które wygłosił w gr. 1874 r., ą w niem :
ł występował przeciw przyłączeniu uqitów do prawosławia.
l 2. W. jen, gbr 24 łut. (8) mar. 1875 r. Nr. 288 5 za- . 
� żądał od bpa lubi., by pozbawił księdza J. W. probostwa .
; w Wereszczynie za to, że odmawiał wdowie Anastazji�· Koq;ęQ,iow�kiei ze w�i Wytyczno, gm. Wola Weresz. ,
·: pow. włod,, gub. siedl . ,  związku mąłżeń�kiego z Danie- .
J ' . 

". i.· · · 
1 A. Aut.',' IX12, Nr. Dzienn. 1878 r.: 756. 
2 , i s A. A. O., x1v2, Nr. 35. i A. P. w LuJ>l., X', k. 17 i 18.
4 i 5 A. A. _p., XIV3, :�r· 26. i A� Aul· 1X1i, N�. Dzienn. 1875 r..: 359.

Bojownicy t. II. 19 



lem Muszczukiem, prawosławnym. WŻamian za Weresź� 
czyn władze rządowe zgodziły się zasadniczo na nażna'· 
czenie · księdza j. W. n:a probostwo, ·gdzie niema unitów
ani prawosławnych. :· ·. ·  

418. Ka. Bolesław W�zeinłewskl, 1825 t 1904. 
Za pozwolenie, którego ksiądz B. W., prob. par. Łęc.zna: 
pow. lubrt., guł;>; fub(, ' udzi.el'ił ks. wik. ochrzcić w Ko�
ściele kat. dzieci ,�J?rawosławnych" rodziców, następnię · 
za spełnienie różnyć·h ohr.zędów kat. osobom „prawo�;' 
sławnym" i za ochrzczenie dzieci Michała josicza, „pra-: 
wosławnego", w. jen. gbr z 1 1  (23) paźdz, 1 877 r.1 ska·- · 
zał go na 1 5  r. grzywny. u 

419. Ks. Leon Wydźga, ur. 1864 r. Gbr -lubi. zaskar„.
żył księdza L. W. o to, że, będąc profesorem s'emin. diec •. 
w Lublinie, dawał ślub skrycie „prawosławnym". W od;; . 
powiedzi na to w. jen. gbr 27 list. 1904 r. Nr. 24405 2 za-·
komunikował gbrowi, że niema podstawy nałożyć kar 
na oskarżonego, bo przestępstwo nie zostało dowiedzione: · 

420. Ks. Bronisław Zakrz�wski, ur. 1876 r. 1 .  Gbr
lubi. doniósł 7 kw. 191t '  r. Nr. 1829 do w. jen. gbra, że.. 
w 1905 r. ks. Antoni Wojciechowski, prob. vi Pawłowie,·
pow. cheim., gub. lubi. , przyłączył do Kościoła kat. nie- ·

pełnoletnią Teofilę Szopa, „prawosławną", ks. zaś Józef. 
Mastalerz w 1908 r. dał jej ślub . _w tymże Pawłowie," 
a ks. Bronisław Zakrzewski, wik. · z Krasnobrodu, pów;· : 
zamoj. ,  gub. lubi., ochrzcił jej syna. Wszystkie te trzy· 
sprawy w. jen. ghr ze względu na ich przedawnienie ' 
umorzył.-s 

. 
. -

2. Tenże gbr lubl. 30 wrz. 1 91 0  r. Nr. 5399 powici.:·
domił w. jen. gbra, że oddał księdza B. z. pod sąd ' za· 
to, że 1 2  gr. 1909 r. w Rejow9u, pow. chełm., . ochriCi[ 

1 A. A. D., XIV2, Nr. 27. 1 A. A. D., XIV:!, Nr. 48. 
IS A. A .1 r:>., XV", N'r. 52. i A. P. w Lubi., XI4, k. 176.
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córkę · ·  mieszkańców . wsi ·Bor.owica, . · gm. · Pawłów, pow •. 
ehełm., Łukasza Pawlasa; katolika · i · jego . żony Marjanny . 
�prawosławnej". Sąd Okręgowy w Lublinie, rozpatrzy:
wszy tę sprawę, skazał ksjędza B. Z. na 100 ruh. kary
z zamianą w razie niezamożności na jeden miesiąc aresz
tu · oraz na usunięeie · go z · zajmowanego stanowiska na 
�, Jl!ies_ią�e. Ąpela�ja do. . .  W C;trsz: Jzby. Sądowej . i kasacja
do Rządzącego Sen�hi w Petersburgu były bez skutku.1  

421. Ks. Wincenty Zalewski, ur. 1855 r. Podług 
.raportu gbra lubl. z . dnia 4 mar .. ; 1 887 r. Nr. 1374 ksiądz 
W. Z., fi ljalista z Rzeczycy Ziemiańskiej, pow. jan., gub.
lubi., chodząc po kolendzie w swej parafii albo sam zdej
mował albo domownikom kazał. zdejmować ze ścian obrazy 
świętych, które miały napisy rosyjskie alpo słowiańskie. 
Gdy sprawa ·była w śledztwie, ksiądz W. Z. gdzieś znikł,
jak się okazało, wyjechał do Galicji.2

422. Ks. Ludwik Zaorski, l867 t 1929. 1 .  Gbr siedl. 
13 gr. 1910 r. Nr. 15670 i 15970 nadesłał do w. jen. gbra
akta sprawy, dotyczące przyłączenia w 1905 r. przez księ
. dza L. Z., prob. w Ostrowiu, pow. włod., gub. siedl., do 
Kościoła kato I .  kilku „ „ prawosławnych". · Ze względu na
przedawnienie faktów dalsze dochodzenie tej sprawy w . 
. : jen . . gbr polecił przerwać.3 

2. Taki sam był wynik raportu gbra siedl., nadesła
nego do w. jen. gbra pod datą 6 kw. 191 1 r. Nr. 1 233, 

„ dotyczącego działalności . księdza L. Z. , w tym kierunku
. również w 1905 .r. w Ostrowiu." 

3. 1 0  czrw. 1913 r. Nr. 8672 gbr siedl. przedstaw.ił
· w. 'jen. gbrowi raport, a w nim, ,ie ·W 1905 r. ksiądz ,L. Z. ,
prob . . w Ostrowiu, między innemi przyjął do katolicyzmu 
niepełnoletniego ,,prawosławnego" . Nikodema Bartnika,. 

I A. A. o„ XV2, Nr. 52. i A. P. w . Lubl., XI', k. 1 76.
2 A. A. D., XV2, Nr. 38 . . · 3 i ł Op. c., · Nr. ·43. 



ą, '· kiedy .":1,l!k-„··Je.go: p.pwiątu. �t�ądął · ąd :.„.k�ięc;Jza .L. z .  :"WY� .'
j�śnieąją, ten, dająG takowę�:·za�oń,czył ję słęwąmi: „ w tych 
sprawaąh .p�ę,�zę . ·zo�tawip. ·\Jl·nie .:w pqk<>iu.:'t:�· W· ien, · .g.Pr . 
w :wyrażen�u· powyższem ::dopatrzył się upliżenia urzęclnh .
kowi pa{istwc;>wem;u, , Przeto 1 8,Jip� 1913 r. Nr. 31n .l:J,ZWrÓ- · 
cił się · :do bpa lub i . , by . udzielił k�iędzu L� „ .Z. ,�urowęgo .
napoumien ia.

423.;·. Ks. Stanisław Zaremba, ur. 1 872rr. L Gbp 
siedl. 9 gr. 1911 r, Nr. 1 3300 doą i9sł do w. je.n. gbra, ie 
�ą�ą�z �. -· Z . ,  prpb. w Żyrzynie, pow. pułw . ,  gub. lubi.,
p,rzyłąc,�ył 0Qi�e-ełnol�tnich „praw()sławnych " do Kościoła,
kcit9L W· j .e,�. gbr sprawę tę p,rzeciął.2 , · 

z. Ten*e gbr 30 czrw. 1 912 r. Nr. 1 1733 doniósł cło
w, j���.' 'gb�.� ' że oddał go prokuratorą przy Sądzię Okrę"'. , 
gqwym w Si�c:łlcach sprąwę księdza $. Z ., byłego prob„. · 
w Huszlewie, pow. kopst. ,  gub. siedl., o to, że dał ślub 
Ariastązji Kupą „prawosławnej" z Józefem Ją.szczukiem, . 
k'atolikJe�." · Scid . .Okręgowy ze względu na . przedawnienie . 
wiriy, hie nałożył żadnej kary.3 · 

.W ·' 1913 ,r . . . ksiąd,z . S. Z. przęnió�� się do · arch� ·wars�� · 
„ 424. Ks. Tynioteu.s� Zaw�da, ur . .1835 r. ,  były 

franci�zkanin. W, jen. gbr 29 gr. 1875 r. Nr . .1930 • za- . 
wiadamia bpa lubL, że. księdza T. Z., wik . , w płtr. Wie" , 
rQWI�., pow� sokł., gub. siedl., skazał na kl(.ls'ztor o.o. fran
Giszkanów w Kaliszu. 

425. K11. Józef Zawistowski, 1810 t 1 901 .  Gbr 
siec:ll. 7 mar. 1891 r. Nr. 1820. powiadomił w. jen. gbra, · 
ze ksiądz J. Z�, . . prob. , par� Skrzeszew, pow. sókł., gub.
siedl., ochrżcił i .pochował cerkę ,;prawosławnego" Wojt- .' 
czuką, jak to . orzek,ł � Konsystorz · chełmski · prawosławny.
Ponieważ j ednak ksiądz j. Z. nie wiedział o tern or.z.ecze..,

1 Op. c., Nrt, ,43. · ,: 1}ł i a �p. c., Nr. 49, 
4 A. Aut., IX1�, Nr., D�ienn. 1876 r.: 55� 



hiu, przeto w. jen. g'bf 1 9  mar. 1891 r. Nr. 465 · zwolnił
go ' 6tf.� wszelklei odpoWiedzialtlasći.1 

, . •�&� . I<J� 1Wałenty· złt"4.tłc>tł»kł, ut. 1875 r� aę
dąc . · wik. "'w Mottfacb'� . pow. i guB� ·: ·J0g��dl., '.ksiądz Vjł�1 '' Z. 

: .  rzyłąci'Ył do' katolicyzmu K�tarzyrię : i ' Jµlj-ę' Bród, · \;pra
· whsławne�;,, o e�em powiad6�1dii:Y "*· jen. 'gbr 9 tńaja.1ł9'l 0 r.
, pdez gbra .lubL, sprawę całą' uirtotzy�· 1s· czrw·.· · t�lb : :t -.
Nt. 2635.2 

. ; ,, I( ,' 
· 42.7. Ka. 'Fj'tus , Zegart�. ur. 1806 r . , . człoh'ek :.,:;'lfa

pituły pódI.� ·' sędzia : .pdkoju w pow� bial., gub. siedl . ł  · pro
, .\Y'izot semin. d iec . w Janowie, proh . .  : infułat od 1841 r.
'Wi K6dni u, · pd«r� bi'�l, gułf s1edL 26 fot. ( 1 0  rriar.} l875'f.
':Nr. 295 3 zwraca się w. jen . gbr · .do bpa l ubi. z t6zn'etni 
" b�karżeni'ami przeciw 'księdzu T. Z. ,  które źródło swe mają
·w tern, że · ką�ą'd� T�· Z. stara · się„ ws·zelk�emF sposobami
!.przeciąg&ąlc 0 ·rta ·· katolicyzm · pyłych 'grel<b'unitów,-· ,;złąc�d
?frych i1p�awb'sławietri" , i  a . 'wfęc': ·L wy�·pciwiadał i· udih�Hł
· Kdmiirtjf'. św: mieszkańcowi · osady Kodnia Onufremu Pie
; frusikowf, �,�'gdy ten umarł;' '10 . \(22) lut.· l S75 r;:r:':póchował
Jb (\i#6dług obtządkti katoL . · ! ;fo;_ .· :.�:. ·�;: ," ·;":� · .' '

. . · 
. : 

v 2. Odprawił nabożeństwo żą:Mlfo�/ o ·  kt6re 1 'ptosili :  
;�tHisfanty L'ichilcz�wski, Leon Pl�lfrdfćH\r'ski · i Józafat Si�
'tf�riiewicz. · N�;·: nabozefrsttVie t�m byfa · ogromna' Jic'zba
' krewhych i zn�jdih:y'ch.4 ' ;: .��· . , i i. : ' :, ' "I ,  : . . . . .. , · . · „ „  : : . .• : ··>'. . " . „ " .,. . . , " . : , " ' •·'·"'" 3. w każdą" Ś'rodę, piątek i niedzielę odprawia na-
"hbzeńsfwa urodyste z proc!esjihni ókoło kościoła; : cho1ć
fo nie jest przez Kościół nakazane w Wielkim · }Póś.cie,
�. robi to jedynie z t�·io wzgię�'.fo , .  żeby przydąghąć do
\k�ścioHf� ;,p't'aWbsław11yćh"? • •  1 ,. 1 .ch i ': „ · · '1 ' · ' '  ,,„1 � "  
:'.Ji' n .. nri1• �lobec: pdwffszych ; :i�l·zut6w' w; jeri� ghr · .postanów·ił
·�ozhawić ks�fędilJ'./T.1"Z . ,r�pfobdstwa <\\.N''Kodri'ill, usu'ir4:c, :�o 

i.f ' : ' : .:.„. : ;�(.h '.(:· 
1 A. A D., '*W. SN*". 30..{: ;; ;· 2„,A.· Pt �� Lu);H.�{.!XJ}j:.k. J.77.
:i_-, A K .  D. Lubi . ,  W� ".i : A•'.· AnD., ,,�V:�; :::.N� 3�.:, . q  ( 



_, DI_E�EZJ� LU�ELSKA l PODLASKA. 

z. - tej· okolicy, . a nawet �za . pośrednietwem gbra siedl., po·
lecił mu natychmiast . wyjechać; . do Lublina, gdzie ma czo� 
kać na nową . nominację, p.roJ>oszczowską, ale. poza ·· strefą, 
zamieszkałą przez „ unitó�. Kiedy to ,się stało, bp lu'bl . . 
7 . mar. 1875 ·l'.r za · Nr. 372 „tym�zasową opiekę nad parafją 
Kodeń ()ddał.mieszkają�emu tam. -. emerytowi ks . . Edwardo-

'wi Woje'W6dzkiemu, ale w parę dni, :pod datą 14 mar. 1875 r. 
Nr. 1 1 54, otr.zymał · kor�spondencję, · w 'której w.� · j9n.· gbr 

· , iawiadamia go, .że, zanim . jeszcze otrzymał-- wiądomość 
�- ' tej czasowej riominacji, nakazał "Olkowi w Białej,, . aby 
k�i'ądz E. w. natychmiast ·obrał sobie inne miej$ce do U· 

mieszkania, gdyż dla swej nieprawomyślności politycznej 
nie może pozostać w Kodniu� 

Zaledwie ksiądz T. Z. przybył do Lublina,. gbr lubl. 
8 kw. 1 875 r . . Nr. 94 zwraca się do bpa lubi., ż� z na· 
kazu w_ . jen� gbra. natychmiast ksiądz T. Z. pojedzie do
Warszawy i nainaczył policjanta, który ma go tam od
wieść. Ksiądz T. Z. pojechał do Warszawy. Tymczasem ·
15 (27) kw. tegoż roku w. jen . . gbr pisze do bpa · łubl., . 
że księdza T. Z. za wyjątkowo „szkodliwą" działalność 

. w odciąganiu do katolicyzmu byłych greko�unitów od 
upragnionego przez nich prawosławia, po porozumieniu 
się z mstrem spr. w., wysyła do .gub. woroneżskiej.1 Nadto 
jen. gbt.iąda od bpa, żeby ' <i> tem, .ógłoslł· .całemu duchi:. 
wieństw1'1 ku przestrodze wszysfłcich, że . łc�źdy z kapła„ 
nów bę4'�ie najsurowiej karany za rt1ieszanie się 

'
�<> :spraw

prawosł'1wia. , " .. . . , ,. u _ _  „ ,  , . „ , , ·: 
Dopiero 16  (28) paidz. 1 876 r. Nr . . 't s91' � ·"w . . }ęn. 

g):>r zawiadomjł bpa lubt., że ,władze · rządow.e pozwoliły 
księdzu T. Z. ppwrócić z Syberii do kraju i że mo�e 
otrzymać probo�two, . lecz zdąla ·od Kodnia i tam tylko, 
gdzie niema prawosławnych. 

i A. Au.t. 1x12, Nr; Dzienn. 1875 r.: 372 r 657. 
2 Op. c., Nr. I>zienn. 1876 r.: 1717: 
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Gdy .. po .jakimś cz�się bp .. lubi. wy�tąpił . do · . rządu
· :z .prośbą o _.emeryturę .dla . .ks.iędza T. Z., gbr� lubL do
niósł do bpa, że ksiądz T. Z� nie uzys\ca . ża.dnei . ęme-
ryt.1;1ry.1 ; . · _. . . .  

, . 

. 428 • .  Ks.' Stanł.ław . .  Zbłeć, . t,ir. 1872 r. l .  1 9  wrz.
1898 . .  r:�:- �ą Nr. 143. k,siąqz S. z.,' w:ik. w Końskiej Woli,

: pow. pułw., gub. lubL, otrzymał od w� jen. gbra surO\�e
· .napom,11ie.nie za to, że mimo . obowiązujących rozpor�ą-
dźen rządowych· · odprawiał .kolendę według· przepisów

-:,katolickich. (z modlitwą i- wodą .święconą) . _ _  w dom�ch . 
. „prawosławnych".2 . . . . .· 

2. Za  zorganizowa11ie banderii w czasie . wizytacji,
" lctórą bp Jaczewski odbył w par. MoJuepole, p()w. zamoj., 
· gub. lubi.·, na skutek doniesienia gbra. . lubi. pod . datą 
· 24 lip. 1907 r. Nr. 1S96, w. jen. gbr 3 sierp. 1.907 r. Nr. 3856 8 

. polecił temu� gbrowi, aby nałożył na_ księdza S. Z. prob.
' Mok.repolc, grzywnę w kwocie 1.śo . i'. 

429. Ks. ·Kalikst Zbłeć, 1 867 t 1920. l .  Gbr lubi.
25 st. 1 908 r. Nr. 3937 ' powiadomił w. jen. gbra, że pro
kurator. przy sądzie · o�ręgowym . lubelskim nadesłał mu

. . wfadompść o skazaniu przez ten ·. sąd K� Z, prob. ze Skier
bieszowa na 1 OO r. grzywny i na . .  us�nięcie go ze stano
wiska na 3 miesiące. (W księdze ko_nduit kancelarji w. 

· jen. gbra nie wymienione, · za co. Dopis. autora.)
2 . . Departament �pr.

· 
D. Obc. W. 3 st. 1910 r. N�. 100

· ,powiadomił ·w. jen. · gbra, że z ; 'koresportdencji, 'którą
i pro�aciził tenże D�partament z _ Nai��·� . Synodem w _spra· 

wie· przekr�.e:�en�a 
. 

zt: , ��<r.�il�,. k�ię.d�ą,:- K ... · z� . w
_
ska,zówe·tc

okólnika Mstwa Spr . . W._ z sierpnia '1905 r . . Nr. 4628,5 · wi
.. dać, ·że mster spr� w. Stołypin najsur_owiej nakazał śle-
dzić za dalszem pQstępowanietn księdza K. Z., a na · wy-

1 Op. c •• Nr. Dzienn. 1877 r.: 261. 
2 i 3 A. A D .• XV2, .. Nr. 4fł. . 4 i 5 Op. '. c., Nr. �9.



' iladek wykrycia jakiegokolwiek, wykYoczeh ia  �rzeci�
tparagt�fom ·. tego okólnik(f ' · podągń4ć ·winneg� rab rtajs�·
rdwsze-j ' ·tidpówi�ćbialnóścl. · u · r:r ' 

3. 3 1  maja i 21 czrw. 1 908 r. , a także 1 9  list \190 r.
· Nt. 686f gbr · 1ubl. donio.sł· do \ \r. Jen. gbra, że ksi�dz K. Z.,. f  . . . . . . ' .� . · ]'.frbb. ze Sk ierb ieszowa · był pod sądem za: ·· ptzył·ączetite 
. do katólkyzrril1 - z prawosławia w 190ś r. nielettticł-1: Ma ji · 
Gardes i Kafarzyny Popowitz, ale Sąd Okręgowy _ Ltl J . 
;uil iewinnił oskarźonego na sesji, odbytej 22 ·st; 191 1 r> 

4. 19 lfilt. 1 91 1  r. Nt. 2044 2 gbr lubi. zakotnunikował
w. jen .  gbrowi ,  że w 1905_ r . . ksiądz K. Z.;, prob. ze 'Skf<tri:
bieszówa "'prżyjął ' do . Kościoła· katoL niepełrioletni·ch ,,pra

" '  ,wosfa�'tly�h-'' : Ze wżilędu na przedawri ienre p-rzes�ępst\\ra
. - w. jeW: 1gbr ·sprawę- umorzył i winnego n_ie' · pocłągnął do 

odpo-Wie·dziafrto!.ci.s · '.! · · . , , • '. , '. • - : �· 
.1 · ·43··0� ks. ·Alękshrtder Ze�b·r.zusld��" ; i85 1  f 1 8�. 

Gbr lubl. 7 l ist .  rS78 r. Nr. ·2so ' ·�akófonnikowaf:. ·�� · ]�n:; 
gbro�i:, ie ·ttłk żarid1armierj'i rra gtib. lubi. charakteryzui� 
kstędz� ; A� Z. , wi'k. w Htu

. ?
iesiowie,· ·:g_ub. lubl. , jako· a'p�

i B·'tofa ·":lfa:tól . ,  diia·łafąćegh ria  "5tkodę prawos'fawia�· Ujai>f:
i1iłb ' się tó' ·g.łó�vn ie� . idy 'ksiądz ' ten był ; kapelan�m szpi� 

"< fala · św. JadwFg'i' · w �fłrub ie'śzowie·; :i.gdzi� · :chbryEłF'piefęf 
· nowłtiłf',;::s i ósfrf ·.· tfi\łosiet&tia sw'. · Wirfrentego;;·a, P1iUlo,
a działo�· się to· „ 'dotąd, do ką a' tam . 1'yła ·� kaplica , 'dlGi ka\o

�· ł_ik�w.: · KaP,'łcin 'fen tn iewał. kazahici, Rfót�tni do·:· �łębi ·. p
o�-' . :� ·:rt1·szał ' hytyth ·u mtchv :i :lach\\(riał i ch w wierti1ośtFw��Jię-. 

·Pu\:itn · · p�iawóeffa�iai" Wobec · fogh tewze ' żandatm tiie· ·hWc\z ·� 
.. :zii t1HJn±-thve·/ aBy ·ksiądz A Z.? żośtał : prefektenr ·�w:· zatwo-'
- i, s·c iu;; �b'd· t6:--·hdhiłbby:Ls·r�·: :ujerrfr1i�/n�ii: tnł6diie�y; · rUri1�; · pra:
- ::'wosiłaWiu '' tamfoj��fri�f:&koliby;4L; o t�rri' '· 1lbr ·· · 1ułl)l. · so:xąłstt
· :'.f878l ;r> Nr� ' -1:�btf�: ·p6wiadblHif 'hpa:; IUbT.5 · :. ,� b · 

1 -'1 ( )p .  c ,  N r. 39 . .  · 
4 i ,;. :C'.Jp?r�„ ·Nr:n'.:3�. : i  A. t' uPJ 13';�'1'.J,rY:Dzienn{\ 1878 r;. : '1' 1 782. ' 



.,„: :·r • ··� 1 ·4s1�� K•. Ańtoal ''Zł�:m•1ł�••- , ·1a4-� �� ·l'90s. I ·�· �©b�k
.. :itilł�gtf Wydlkti; kf6ty czyłiił rtł\<l t&syl!iki +whuł�· ·e�ł
·.1ttwho • pfawosłłwne dhi 'szetzetiie i;, 'W'-�·tttb'cnieliia> ir;rł
'�shlwht· ·><M • Pod:Ia�iu i Chełms!t�zyźn-ier : od c!asn:rltło
cżasu czynniki te występowały ze szczególniejśz4„ :ettet

<gj4 pneciW · ·  fedt\bstko·m . WY.bitttiejstym z.:łona ;auchowień
� stwa ·iiAdtt., aby:: f'Es· z.1niażd�ył'1:1 wyw;·Ołac'.t:J�ltłich� w tn
: : rił-�h, �· · rtadto} . aliy, Wykazać· sw4·.: . :aziałillndśc · żywotną
„ w:t'wy:zszy�h . sfotaeh tządowyali;; �a zwłas.�;-� wóbpe ;tak 
• 1żw, s�Hłt1�js��io synodu · w·„ Petersblł�:gu. · Taką · fedilóstką,

wyjątkowo prześladowańą :, pr�ez rząd, był-: k'sfądz ,Ai�: Z.,
vrob�' -r--aztek. we. Wło"dawre, J�ub. ·sl�clH. W atcłłiwum akt

· :, Wiwny·ch 1 śpecjahr� ·o ·him· ts'i:} akta, �awi�'rające 1 M stron, 
zapisanych ręcznie lub rta maszynie� 'Ł '.:.ald'ify-Ćh Wida'.-C,

· "jak byli :  :prześlad'óWani i mM:tretciwani� ś-wiec'cy· ufiłci, któ
:'fv.y.1 ·cłleiełi pbzóstać wiernF ,Chrystusowi i <Jego KosCit>-
łowi, ile przeszli badań, rewizyj, ekspertyz, 'p'tzez ,,spetija

, :01łstów� ·prźepfowadzattycfi, hie· hlowitny'jffZ)o kEi°rach wszel. 
Jieto _ todzafai� od>grzywnf 11Z.·i dó- ·sybe''fjJ. Na c'.iele Ko

c, · inlsiH; ; ktÓrą spe'ejalfiie r·ząa ros.: �yłt>hił a:o zbadani� spta-.
wy księdza A. Z. stał Bojkow, U'rz�'dtdk do s:pecj�lnyćh

:c�uecefi : p:r.zy wr j eh. gbfze. Badańia;U$ptawy . :)księdza A. 
.:�żt'-ilffw:ttfy-' .fiez '•l5r�rwy 10 dni:: bf:i!'28 st?'d.ó T llit.· 1888.!r. ·
· sfreś�dzeniem l�kt�w hielojdlbośei księdża A. z. w sto-
· :1unł<n dodzątłu i c-�fkwi ptawosławn-ej � było to,- - ćo ' Ko
, misja postawiła jakby mottó sWokh 'wypadkó.w i dą"rirtb-

. · /§ł!i,=bó „wielu z byłych" ·finitówj· lprzyłączofiych · do pra
:
· .\Wo�ławia; bieri� ud.ział ,- w· -ułot�ysteściaOh . katóli�kićh".: , . .  2 ·• 1 'JeUen · 1 · z 'dUiCh6Wrf.f ch\' , ptawtl'łławń"}'ch · chełmsko
ot\filitrsz� : dllc.IYY·koft�yśtor�a', radca kol�gjalhy Michał Za
<�.ltłliłóW"Zł· ' sl'e;r't)�'.:.188�> rP tpiWe tłti Mofitj�� ptawósławn:e
· "t�· : &rbyf!>(Y��h�ftll:skłilt:włłr�z�\łiSkiego w .  tett;;sposób: · :.i�;Rok 

. i' : I 
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. bieiący . "1 882 „ mcv�aąacil)icze znacz.epJe w �iy;cią 1c,�rkie.w·
go.-religijnem : ,dlf. ·· -uni�ów . gµb. siedł.,· złąo.�onyc}l z. · .�.er„ 
k�ią1 ppaw9sławnąl a -to:· z� wzg-l.ędu na wz.moFni�ną. pr9·

· pagan.dę �acińsko - polską z krzywdą . dla, spr.awr:· :P�a-
wó�ławi�... . „ . . , . 

· 

. : „Ksiądz A� z . .. często pr;yimµje do �po�iędzi ąię
itylko: prawosławnych wiei:nych .: z par • . .włodaw_skief ·ale
i . wło$cian . •  p_raw.psławnych, : ,z · . innych również parĄfij, 

:-. jako,: to: . .  z B�ałej · .Podlaskiej, z Dohobród, gm. Shrwaty„ 
tCZe,· . :PC>,\.\'� . ; bial., , gub. siedl., ze· . Sł�watycz . t�goi pow.
i: gub. Na,dto . udziela im l(omunji św. · . 

' 

.„Wszyscy oporni, którzy nie chcą korzystać z sa
. kr�m�ntów i·obrzędów cerkwi prawosławnej, spowiaąali 
się we . Wł.odawie w kośeięle katolickim. 

„Ksiądz A Z. publicznie z ambony zapraszał i wiy·
wat do .swego kościoła byłych . unitów, . by u niego. �a
spakajali potrzeby swej duszy. 

„J . (13) czrw� 1 882 r. w dzień św .. Antoniego Pad. 
przybyło pielgrzymów prawosławnyęh d� kościoła we 
Włodawie około pięciu tysięcy z samego pow. bialskiego, 
czego nie bywało , dawnemi laty. 

„Nabożeństwo, . pisze tenże duchowny; które tego 
dnia odprawiłem u siebie w cerkwi prawosławnej odcią· .
gnęło stamtąd , około . 2QO. prawosławnych, �le to w porów
naniu z pielgrzymami, którży: � pozostali w kościele ka_7 „ 
toliekim, jest kroplą w morzu. 

· 

„ Wobec · t�go 9śmielam . się zanieść do W. E.�s. naj· 
pokorniejszą . prośbę,„ aby . usunąć · ,księdza 1 A .. z. · · Z; parafji . 
włodawskiej iodpowiednio go ukarać za te przeątępstwa.„" , 

Na skutek tej skargi a następnie i śledztwa , . . odbył 
się . w miejscowym · · sądzie pokoju cały sz�teg spraw prze„ 
ciwko tym,. którzy . b;rali udział w nabożeństwie kościel„ 
nem we Włodawie. 

W •aktach tego śledztwa między innemi jest ciek;a· . 
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wa statystyka, która mówi o . działalnośei<, księdza A. ·Z., 
a .mpże jeszcze więcej o ,stałości .w wierz' ···byłych . unitó\V.

Statystyka ta, podpisana 5 łut. 18S3 .r .. Nr. 13;1 dotyczy
parafii ;prawosławnej we Włodawie, w ' lttórej w ostatnim 
rokU; takie ,mamy cyfry.2 

' 
B łO Nie było Nie było . .  „ Y . . . . „ „ . u !ipqwiedzi 1,1 spowiedzi . u spowiedit: 

. opornych · i niedbalstwa 
„ 

m ieszczan I ·ss „. t· 469 ' ·· 1 7·4 
I. ' .  · · . ·  
� 

I I I I -� . · ·,· 
włościan 1024 487 31 6 

Śledztwo uzupełniają wnioski Komisji, dal�j następµje 
stwierdzenie końca jej misj i, poczem. komisja . . o,desh1�a 
papiery do właściwych władz wy�szych, aie ,o rezultacie 

· i o . karze czy i jaka sp?t�ał� księdza A.. Z., ą�ta . . te nic
nie 'Q\Ówią. . 

2. We Włodawie ksiądi. A. Z� w 1 '882 r. wyspo
wiadał kilku unitów, za co na skutek decyzji w. jen. 
gbra, wydanej 22 m·ar� 1 883· T. · Nr�. 263,$ zapłacił kary 
25 r. i otrzymał napomnienie, aby uważniej załatwiał· od
tąd �we czynności, �o, jeż�li „ ,gpwtórzr,,: �i _ę 

„
Jeszcze . . coś

·podobnego, to będzie poCiągnięly ·· '.:at)�1'su�o:w�J·>-odpowie-
dżialności. 

3� Ks. Antoni Ziembficki hfł: . .  i�o.d,»:: z:�rizutem, że
.'w ' .czas·1e· swego . : 1>a.sterzowania w i'.flir.: . Fi1r'i�błesz-ów ·po
chował podług obrządku · kat. Franciszka · Dąbrowskiego, 
„prawosławnego", wszakże w. 'jen. · gbr,- uwzględniając : tę 
·okoliczność, że· oskarżony był w błędzie co do wyznania
zmarłego� poprzestał · na tern, że 15 mar. , 1 888 r. Nr. 443 ' 

1 Op� c . .• . k.. 120-125. 2 Op. c„ 141. 
I i ' A. A. D., XV1, ' Nr. 33. 



. za „ pośrednhHw·em ' · :administratora diec. lubl. upomniał

. ro- :1by tta ' ptzyszłósć byF:uwainiejs�ym p.rzy spełnianiu
·:rswyoh·• O:łSó�iązków. · · 

r:r:; ' �t;. W. jefi. :'.gbt , powiadómił· 17 kw� Hł-90 t. Nr. 7211 1 
administratora diec. lubl. ks. Fr�n,dsżka::_ jaGiewsk.i!ego, źe 

. po porozumieniu się z mstrem spr. w. wysłał ks. Cyprjana
· Garlickiego, . p�@b. z �Chodywani�c, pow. tomsz: (lubeL)
' atjd h�'.dzór ' póffcii ti3{' płęó lat " do penzeńskiej gub. z� .

· „występną" jego. · dzłałal.qość . wśród byłych. unitów, źe
r pąstan.owił przerwać naboi.eńst�-0 w k1ościele, ch9dywa-
, nieckim. A poniewaz w dawari.i·� _ $lubów . były1n·_. unitom
księd�u Cypr. Gadjskiemu pomagał ks, Ant. Ziemblicki, 

: dzieka'n i prpb. w '· lfru bieszowie': ·· ·prze to tego osta'tniego
zdecydował pozba\Vić prob� i najwyżej . . pozwolić . na wi�

.j katjat dla n iegb:;u t;dy · bp Tu�l. · 4 czrw�· ' 1 890 r:. Nr. 1 079
/:f�pn pon�w:�:łlt. k,��J�;?f�,.� .,/J: z/··�.�,(: ��b1r· J . ��i�k�na �.„ .�rn·-
�nymstą"Y �e, w. ien.  gb� J 9 czrw. 1'890 r. �r_. 1 1 89 _2 od::\nówił · s:Wer ·zgody� wy:raził tylkb gotowość' efo iajęcia
przy�hylneg() stanowiska, o il�,1. k�i�dz A. z. b,ęa"iie-�rzed: 

:'.�'.taV:,f?nY ,;.ą� ' .� r°:�: „;:?:?.�a:}trefit' un1C,ką . . . · · · · . . . ' . . ', ·
·. , ·· · 432, • .  !:Ks• FeliktJ.iKoronat··,zieinbińskł' 18.67tl9.3l .
lf 26 czrW1 1899. r. ,za �r , ·J790 8 LW�1:;jpn; gbr polecił udżie.: 
lić k�ięd;zµ F. K • . z,, · prqb .. par� /Wieląoza, · · pow. zam�j., 
gub. lubi.', - ' nagany za Jt>,>żę dawał . Komunię św. 1,.prawQ
sławnym" oraz ostrzec go przed surowszą karą, : :jeżtli 

' w przyszłoścL;;przytrafi się. :i .jesz·e.ze COŚ· podobnego . 
. , , _  , 2·:· Sąd. , Okrftgqwy w Lublinie; ·,jak powiadomił o tern

. .  ,rgbr lubl� · w. 'jen.:' /'gbrat25 stFii90S rt ·Nr. 3937,' sąd.zit kisi:ę·
.- dza' :E I<� Z.1i. · prąb:„ ;par.:o' i.Łabmrie, p.ow.; zamoj. , gu:biduł;)L, 
, o : niel�gałne prz:yłą�ienie •;,� prąw.Qsła:Wnegó" .do katolicyz�

· · filtt „Wyroi� zapadł < titiiewiqnia.jący. · , „  : .; . �. :;;; <: ) ,  ; , , , 

.( �-- 1 , „ :  .: t /r,);' � .;:; ,, :� 
1 i :! 4,.. K. P odl., XXX 1 •1• ,;m.r; i , ,. �''.A„" 'A;:; D�;ł :x�V:�,.f.k!· 40: 



j �  : r3, Ghr lubL 16 -czrw.1 l91 0  r.! · Nr. 674 dQniósł do w·:
jen. gbrą, że polecił .. :puepro:waqzić śl.�dztw9 przeciw 
księdzu F. K. Z. ,  prqb. par; Łabunie ,  o świadome przy,� . 
,jącie Józefa Konana, „prawosławnego'' , do katol i cyr.rnu 
w tęjże> parafj i .  W. jen .  gbr, <rozpatrzywszy szczegóły 
ślędztwa, nal<azał 9 l ist. 1 9 1 1  r. Nr. !, 4732, .sp,i:awę - całko� 
wicie. .urnor;zyć. 1 

4. Taką sarną jak pod. p. 3-jrn wydał dęcyzję w. jen. ' 
gbr na rąport gbra lubi . ,  datowany 1,6 list. 1 � J l r� Nr. 4866
o tern, że .. ksjądz F. K. i. w 1905 r. przyjął :, .(io katol icyz'-'. 
nw niepełnoletniego „prawosławnego" .� 

433;. Ka. Jan Zubrzycki„ 1 858 t 1 924. Gdy ksiądz 
J. Z. był w 1 884 r., wik. w Pawłowie, pow. chełm., gub. 
iubl . ,  ochrzcił wtedy ki lkoro dzieci rodziców „prawosław
Il'Ych", za co w. jen. gbr · nałożył na niego karę 100 r. 3. 

434. Ks. Teofil Zwoliński, ur. · 1 869 r .  1 .  Na ręce 
bpa lubi. 1 1  lip. 1 897 r. Nr. 1 80 1  nadeszła od władz rzą� 
dqwych wymówka dla księdza T. Z., wik. par. Ostrów, 
po·w. włod., gub. siedL, za to, że w rozmowie z dworna 
niewiastami ·prawosła wnemi miał wyśmiewać miejscowego 
du�hownego prawosławnego.'' 

2. Taką samą i tą  samą drogą ksiądz T. Z. ,  będąc'
jeszcze w Ostrowiu gub. siedL otrzymał drugą naganę 1 1  gr. 
} 900 r. Nr. 281 za mieszanie  się do spraw prawosławia 
i w 1 898 r., a mianowicie, że udzielał Komunii św. byłym' 
.unitom, a także katechizował ich dzieci. Pobudką do tego 
wszystkiego był dla księdza T. Z. ks. Ignacy Rybiński� 
pro}). �miejscowy, który swym wpływem zachęcał go do
tych czynów, „godnych potępienia·" .0 

· · 
43S. Ks. Bronialaw Żebrowski, ur. 1 870 r. Gbr 

· siedl. 15 list. 1910 r. Nr. 1 5200 zakomunikował w. jen.
1 i "4 /\. A� 0,:;  XV:\ k. 40.
3 Op. c„ Nr . . 39. 4 i 5 Op. c,. Nr. 45.
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gbrowi, . że ksiądz B. Ż., prob. par; Skibniew, pow. sokł.,
gub. siedL, w 1 905 r. przyłączył do Kościoła katol. nie
pełnoletnich· „prawosławnych": Bronisławę i Józefę Bar·.
tosiak.1 

436. Ka. Józef Żebracki, 1 832 t 1 902. l .  W. jen.
gbr 9 · mar. 1884 r. Nr. 267 2 pisał do bpa lubi. ,  że pr;ob. :
z ·Parczewa, pow. włod., gqb. siedl., ksiąd2r J Ż. 1 (13)· czrw. „ 

1883 r. w uroczystość ŚW; Antoniego Pad. spowiadał i ko
munikował sekretnie ·kilka osób, b. unitów i prosi · bpa, 
aby na ten raz zrobił wymówkę temu ksittdzu z ostrze·
żeniem go, że w przyszłości, jeśli się powtórzy coś po
dobnego, będzie surowo karany za mieszanie się do spraw 
prawosławia. 

2. Z tego samego źródła 21 kw. 1884 r. Nr: 544 8
otrzymał bp lubi. doniesienie, że ksiądz j. Ż., prob. w Par."
czewie, dał ślub synowi wójta gm. Malanów z Ewą Smo
lińską, „prawosławną," za co skazał w. jen. gbr tego księ
dza na 1 00 r. kary i zażądał przeniesienia · go na wikai!
jat · do miejscowości bezunickiej . Przeszedł wtedy ksiądż 
J. Ż. do par. Kopcie, pow. węgr., gub. siedl.

437. Ks. Stefan Żółtowski, ur. 1870 r. 1. Ksiądz 
S. Ż., prob. par. Uchanie, pow. hrub., gub. lubi., jak do
niósł gbr . lubi . ,  do w. jen. gbra 23 st. 1909 r. Nr. 41 1 0  
i . 1 4  paźdz. 1 909 r .  Nr. 3913,• pochował podług obrządku 
Kościoła kat. „prawosławną" Annę Fiedoniuk . i ochrzcił 
jej małoletnią córkę Katarzynę, przeto na wniosek te� 
goż jen. gbra Mstwo Spr. W., 8 łut . 1909 r. Nr. 5656
zwróciło się do bpa lubl., �,by . za karę przeniósł księdza 
S. Ż. na mniejszą parafję„

" 

. 2. Będąc prol:> . . .v{ l)chaniach, pow. hrub., ksiądz ·
S . . Ż. nielegalnie przyłączył do katolicyzmu „prawosław-

1 A. A. D., XV2. Nr. 18. 2 ; a A. K. Podl., XXVllI14.
f A. A. D., XV2, Nt. 1 7� 
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1ą''·, Dominikę Bednaruk i dał jej ślub. · Jak doniosła gbrowi
w Lublinie kancelaria , w. ' jen. gbra pod datą 21 lut 1910',r. 
Nr. ' 742 1 Mstwo Spr� W. 8 hit. 1 910 r. Nr. 9860 kazało
prienieść księdza S. Ż. na gorszą par. i przeszedł wtedy
ksiądz S; Ż.· ria filię do Łuszczowa, pow. lubrt

3. Gbr lubi. 20 łut. 1 910 r. Nr. 2258 2 doniósł do w. jen.
ghra, że ks-iądż -S. ż., ""ob>j:>a.r. Uchanie, nielegalnie przy
jął do katolicyzmu „prawosławne":  Marię Mikitę i Aku
linę· Grabowską oraz 21 czrw. i 25 pazdz. · ·  1909 r. dał 
tymze · ślub z katolikami, p ierwszej z Dubickim, drugiej 

. z Ruszkowskim. Za te karygodne czyny ksiądz S. ż. był
pod sądem i Lubelski Sąd Okręgowy 8 łut. 191 1 r. ska
zał go na 50 r. kary z zamianą na 2 tygodnie aresztu 
oraz na zawieszenie w obowiązkach proboszczowskich 
na 3 miesiące.

4. 8 kw. 191 1 r. Nr. 1926 1 gbr lubi., powiadomił
w. j'en. gbra, że ksiądz s� Ż., prob. z _Uchań, w 1905 r . .
przyjął do Kościoła katolickiego niepełnoletniego ,,pra
wosławnego" . Wobec przedawnienia faktów sprawę tę 
w. jen. gbr urriorzył.

· 438. Ks. Józef Żyszkiewicz, ur. 1 865 r. 1 .  Rewi'
zja, '  której dokonała policja w ' mieszkaniu księdza J. Ż„ 
prob. na filji Frampol, pow. zamoj., gub. lubi., wykazała,
jak · wida9 z :odezwy kancelarii w. jen. gra z 22 st 1 897 r.
Nr. 96," -'�znalezione : tam broszury, ' wydane zagranicą,
o treści ,zakazanej, za co też księdza J. · Ż. władze odda.:
ły pbd bbserwację policji. 

· 

2. Z 'raportu. g'bra lubl., daty 1 list. 1910 ' r. Nr. 2486,
widać, że,' gdy gbr lubi. ·przyjechał do Mełgiewa, · pow. 
i gub. lubl. pokonsekrować kościół, · wtedy przy starym 
.i nowym kościele, a także przy wjeździe do majątku Sta-

' 1 A� P. w Lubi., XI4, k. 110:
2 i s A. A. D„ xv2, Nr. 17. 4 Op. c., �r. 1�. 



nj�J�w1a.- R��ąikg��ffijjeg>€l;, były . postawione po��Ja,Jpę �ra� 
my, ·.Qzd,9b,�ąfłe<�j�lęgią i sztąpqapp�i pqd,wgjnęgq �plo� 1 
rą.rąmarł}.ntQwą. ·· 1?1ał�go i i ni�ble�.ką białęgo„ · · Pon,�ewai ;
bramy PfFY c:�gśqię\ę; po�tąwili parafjan,i� na - �,kut�� i�ir,:,
cjatywy ks,iędz� J,, ··.4„ , pr�et�' ' . ną wnios:ek W· .· je_n. gbra '. 
m,.st,ęr · ; spr. 'W:�. · 1 0  łut. 191 1 r..-Nr. 1293 7;\,VTQ.<fił si«t do bpa
luł?l. , .aby zwąlni� go z proQpstwa w Mełg_ię;wje/ 

* * 
*-

; Gdy się ąiów� Q poi�,9yńczych kapłanaGh, k�.9rych :
q;ąd: . .prze&\�;ctPwal . w iakibąsli sposqb, ma . si.ę , przy�r� :
wrażep.i� · o µ,r,zęśla�ow.cach, współczuje się z prześladą
wąpyipi, al� grozy

." to jeszczę nie ' budz�. popiera sało�ć .
ujętą choć na jednym, powięcłzmy, odcinku życia ko$ciel� _: 
nego, pp;�c;łstawia nalll . pewny całokształt ogromu ucisku, .
który Kościół przeżywał pod rządami Rosji , zwłaszcza .. "
w diec, lubl. ,  połączonej z podL .,Dlatego, by przedstawić 

.ucisk • tych 2-ch dieceŹyj wskażemy jeszcze imienną listę 
kapłanów, �tórycłt ,ri;ąd ��a:z;ał n� zupełną . bezczynn.ość,
tworz.ąG specjalną ich katęgorję nazywaqą: kapłanj bez� . 
obowiązkowi (duchowieństwo bezdołżnostpoje)„ a na�tęp
nie wyliczyrpy kościoły i kaplice, zamknięte !yb pokaso-

. wąne n n1.z na zaw�ze'"., ją.k brzmiały �ariądzeni� władz 
ro�yj��jęh, · . . . 

. 
. · · . 

. J ,  .„ Alfabetyczny wyka� kąpł�nów bei obowj,ązk4 
prze� 

.
dłuższy lµb krótszy ęz�s, ·wegetujących ł;>ądź w· L��" 

blinie, bądź w innych mięjscach wśród 9bcych h�dzi, , 
a niekiedy u krewnych, bez daqhu własnęgo nad głpwą, •. . 
czę�to grz��. l�t �ilka. Oto . ich . . czcigodne · µązwiska:· · . .; � . .;, . . _. ., ·, . �- '. . .' ' ' . 
1 .  I<s. A.4a.mczyk J.ózef, 6�. ks. Berkpwsld Michał,
2. „ i3anąąjńs}<1 filip, 7. „ C�nm l\Qnra d, 
3. „ ar,ni� RPID'lflt 8. " Ciszewski Ignacy,
4. „ Broniszewski Ludwik, 9. „ Chojeński Chryzogon, ·
5. „ Bobrowski Michał, 1 0  .. „ �b9tyq§�i Antą,�i ,

1 Op. c . ,  Nr.  16 �  ' ·  · 
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1 1 .  ks. Cyrawski" Ignacy, 35. ks. Ołtarzewski Przemysł.,
12. „ Czachurski Jan,  3(j. „ Opalski Władysław, 
13. „ Dąbrowski Hieronim, 37. „ Padziński Adam, 

· 1 4·. „ Dubiszewski Adam, 38. „ Pajdowski Antoni,
1 5. „ Dziamarski Paweł, · 39 . „ Panecki Piotr, 
1 6. „ Dziekoński Teofil, 40. „ Pióro Szymon, 
,17. , ,  Dziubiński Andrzej, 4 1 . „ Piwoni Piotr, 
18. „ Feręzewicz Antoni, 42. „ Prej s Antoni, 
1 9. „ Geysztor Antoni, 43. „ Rękawek Stefan,  

. 20. „ Goławski Franciszek, 44. „ Skurzyński Filip, 
. 21 .  „ Górniak Ludwik, - 45. „ Słonecki Kazimierz, 

22; „ Gryczyński Antoni ,  46. „ Stawirej Kalikst, 
23. „ Jaroszewicz Kazim., 47. „ Szpringer jakób, 

· 24. „ jaworowski lgna<;y, 48. „ Szymoński Władysław, 
2�. · „ Komorowski Antoni, ·49, „ Tomaszewski Leon, 
26. „ Krassowski Wincenty, 50. „ Tuszewski Józef, 
27. „ Krzesiński Ludwik, 51 . „ Turzyński Ludwik, 
28. „ Kwiatkowski Ignacy, 52. „ Ułanowicz Stanisław, 
29. „ Kwoczyński Piotr, 53 . „ Wierzbicki Jan, 
30. „ Lisowski Karol, 54. „ Wnorowski Józef, 
31 . „ Łuczycki Zdzisław, 55.  ,, Wydźga Mikołaj , 
32. „ Mordziński Wojciech, 56. „ Zegart Tytus, 
33. „ Muczkowski Andrzej, 57. „ Żyszkiewicz Józef. 
34. „ Nauwczyński Marjan, 

Wyliczyliśmy tylko tych kapłanów, których rząd po
zb�wił w różnych latach zajmowanego stanowiska, poza 
�iemi były jeszcze w niektórych latach całe szeregi naj
JTiłodszego duchowieństwa, którego ros. władze rządowe 
nie chciały dopuścić do zajęć parafjalnych. Drogą tych 
represalij rząd usiłował przeprowadzić w semin. duch. 
swe reformy rusyfikatorskie, aby, jak pokładał w tern
wielkie nadzieje, nietylko osłabić ducha polskiego w no
wym klerze, · nietylko zmniejszyć liczbę godzin dla przed
miotów' filozoficznych i teologicznych w seminarjach, 

Bojownicy t. II. 20 
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lecz aby na przyszłość umożliwić sobie sposoby wciskania " 
się krok za krokiem w życie kościelno-religijne, wzmac
niające żywioł rosyjski, w życiu nasz·ego narodu , przy 
słabym duchu katolicko-kapłańskim kleru, na co rosyjski 
rząd zarzucał najmoc .�iej�z� } · n�jgęstsze sieci. 

Jeśli zaznaczymy, że w liczbie 57 pozostawionyc� 
bez obowiązku 14 było .. z przed 1900 r. to, gdy do nich 
dodamy w latach 903, '' ·'904· . :niedopuszczanych do pla:
cówek parafj�lnych neoprezbiterów, wtedy cyfry nam t� 
powiedzą, że były · chwile, kiedy po 30 księży w diece-
zj i lubelskiej siedziało bezczynnie wówczas, kiedy żniwą 
było przeogromne. Cóż dziwnego, że, gdy poziom w swych 
seminarjach episkopat polski, zwłaszcza po ukazie tole
rancyjnym, zaczął podnosić, a wynik tych wysiłków. 
w znacznej . mierze zależał od jednomyślnego postępowa
nia we wszystkich diecezjach, a więc od wspólnych na
rad całego episkopa�u, bp Jaczewski nie mógł z miejsca 
ruszyć swego seminarjum. Gdy wobec zebranych paste
rzy innych diecezyj przedstawił opłakany stan liczebny 
swego czynnego duchowieństwa, wprost błagał na kon
ferencjach o wyrozumiałość dla ąwej nieszczęśliwej ow- . 
czarni. „Ja nie chcę się, mówił bp Jacz., usuwać ani wy
łamywać z jednomyślności działania całego .episkopatu, 
ale nie mogę ruszyć z miejsca, nie mogę iść naprzód przy 
najlepszych chęciach i najwię�szym wysiłku" .  

Nietylko szczupła liczba kapłanów tamowała życie · 
relig:ij.ne po parafiach, ale terytorialna· rozległość poste
runków ·duchownych, szczególniej na Podlasiu i na Che·łm
szczyźnie, gdy tamtejsze okolice przeżywały bolesne tra
gedje, zamykania kościołów, kaplic i kasowania par., o któ- . 
rych dla skreślenia całości tego ponurego obrazka wspo-

1 mnieć trzeba . na zakończenie krwawego i niekrwawego, 
a zawsze bolesnego martyrologjum naszych ówczesnych · 

· kresów wschodnich, a zwłaszcza czcigodnego Podlasia.
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„. Gdy przytem czytelnik wmyśli się w metodę postę-
powania rządu rosyjskiego, podziwiać będzie musiał jego 
znajomość psychologji, jaka rządzi tłumami. Z małemi wy
jątkami prawie zawsze kościoły początkowo rząd ros. 
zamykał tylko na pewien okres. czasu,, nie określając bli
żej terminu tego zamknięcia. A kiedy przez czas jakiś 
wśród wiernych przygasł pierwszy ogień bronienia spra• 
wy Bożej i interesów duszy własnej, bodajby za cenę 
krwi i życia, dopiero wtedy nadchodziły rozkazy już nie 
.w. jen. gbra, ani ministra lecz samego cesarza, który za
mykał kościół, niewygodny dla prawosławia. W in.nej 
dziedzinie życia ludności Kr. P. w. jen. gbr, w ważniej
szych dziejach historycznych, korzystał z pełnomocnictw, 
tu - nie. Tu usunął się na bok, a głos miał wszechpo
tężny ·monarcha Rosji, przynajmniej w początkach tej bar
barzyńskiej operacji na żywych i gorąco czujących ludziach. 

Jak już mówiliśmy, w alkę i zabiegi o skasowanie unji 
na Podlasiu i w Lubelszczyźnie rząd rozpoczął z całą 
bezwzględnością w 1875 r.  

Nietylko padli ofiarą kapłani i wierni,  ale również 
· nie darowano kościołom i · parafjom. 1  

W pierwszych dniach marca tego roku w. jen .  gbr 
usunął z Kodnia, pow. bial„ gub. sied.1. , tamtejszego prob. 
ks. Tytusa Zegarta i rezydującego tam emeryta ks. Ed

. war da Wojewódzkiego.2 Ale plany w ,stosunku do Kod

. nia rząd miał dużo dalej idące. 17 (29) mar. 1875 r. 
Nr. 389 pisze w. j en. gbr do bpa lubi., że probostwo to 
ma pozostać .nie zajęte, w kościele należy zaniechać wszel
kich nabożeństw, wiernych zaś w porozumieniu z gbrem 
siedl. przydzielić do sąsiednich parafij . 

1• A. K. D.1 Lubl. V".
i Ksiądz E. W. w raporcie do Kom. Jen. w Lubi. z 10 mar. 1875 r„ 

pisze, że wskutek nacisku rządu gub. siedl. zmuszony był natychmiast 
opuścić Kodeń i przeniósł się na tymczasem do Zbuczyna.
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Kodeń, będąc parafją, liczył 1875 r. 910 wiernych 
i posiadał cudowny . obraz Matki Bożej, gdzie całe Pod- . 
las ie miało ostoję moralną. Po korespondencji w. jen. 
gbra z 17 (29) mar. 1875 r. Nr. 389 bp lubi. otrzymał · 
drugą z 24 kw. tegoż roku Nr. 98 , od mstra spr. w.,

w której mster powiadamia,  że z Kodnia usuwa parafję 
katolicką, natomiast pozwala tamtejszym parafjanom wy
budować na ich koszt kościół w · Tuczny, w wiosce, na
leżącej do par. kodeńskiej. Parafjan ie, przyciśnięci ko- · 
niecznością, w latach 1879 - 1882 pobudowali kościół . 
murowany w Tuczny i tu powstała parafja o 1 ,600 wier
nych, w Kodniu zaś rząd zaprowadził par. prawosławną. 

Kodeński obraz cudowny Matki Najświętszej prze
wieziony został na jasną Górę. 

Gbr siedl. 7 hit. 1876 r. Nr. 7'P 1 żąda od bpa· lubl., 
aby -· kazał natychmiast oddać dzwony kodeńskie tam
tejszym prawosławnym, przechowywane w par. Czemier-
niki, pow. lubrt., gub. lubi.� · 

Gdy zamykał rząd kościoły i oddawał je do rozpo
rządzenia prawosławnym władzom cerkiewnym unici szu
kali dla siebie punktu . oparcfa w jakichkolwiek kapli
cach półpubli cznych czy prywatnych, jak to widać z ko
respondencji w. jen. gbra z 5 (17) st. 1 876 r: Nr. 2035 3 
do bpa lubl. w sprawie · kaplicy przy szpitalu w w Mi
lanowie, pow. radzyń., gub. siedl. Tak brzmiała w tej 
materji korespondencja: „Ostatniemi czasy, pisze w. jen. 
gbr, dało się zauważyć, że greko unici ze wsi Milanów 
i Kostry, gm. Milanów, pow. radzyń., w znacznej liczbie 
zaczęli uczęszczać do kaplicy przy szpitalu sióstr miło
sierdzia w Milanowie i wszelkie robi.one w tym wzglę- · 
dzie uwagi przez miejscowego nlka pow. kapelanowi ' 

1 A. Aut. JXl:t, Nr. Dzienn. 1876 �.: 383.
� Rozumie, ie hp · ni� wydał takiego rozkaż u. Dopi:s. autora.
I Op. c. 
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ks. Hilaremu Bielawskiemu., by użył należytych środków 
i nie dopuszczał byłych 'greko unitów na nabożeństwa, 
nie odniosły żadnego skutku. Wobec tego, kończy jen. 
gbr, używam sposobu stanowczego i zamykam kaplicę 
na pewien okres czasu".  Z polecenia w. j�n. gbra ka
plicę w Mi lanowie 27 st. 1876 r. Nr. 98 zamknął wójt 
gm. Milanów. 

Przyszła kolej na par. Pratulin, pow. konst., gub. 
siedl. 3 (15) kw. 1876 r. Nr. 644 1 w. jen. gbr pisze do 
bpa lubl . ,  że „kościół w Pratulinie wyjątkowo szkodliwie 
wpływa na okoli'cznych mieszkańców prawosławnych, któ
rzy do niego uczęszczają, a tern samem odwykają od wła
snej cerkwi wschodniej . Wobec tego proszę bezzwłocz
nie odwołać stamtąd administratora ks. Wiktora Francisz
ka Szaniawskiego i dać mu inną parafję, uwzględniając 
zwykły porządek przy załatwianiu tej sprawy, 2. nie na
żnaczać tam nowego proboszcza, 3. zabronić odprawiania 
w tym kościele wszelki.eh nabożeństw aż do ponownego 
rozporządzenia, 4. na czas trwania takiego stanu wskazać 
parafjanom pratul .  jaden z sąsiednich kościołów, w któ
rym zaspakajaliby swe potrzeby religijne i 5. tam oddać 
księgi urz. stanu cywilnego." 

1 9  maja tegoż roku dziekan miejscowy zamknął ko
śc iół, od którego , klucze oddał dozorowi kościelnemu, 
a parafję przyłączył do Janowa. Wtedy zwróc;i l i  si ę pa
rafia n i e  pratu l .  dq bpa, ze do Janowa mają od 16 do 20
wit>rst i byłaby dla n ich wygodniejsza, bo bliższa, par. 

, :Ma lowa Góra, pow. bia l . ,  gub. s iedl .  Formąlni,;e rząd ska
sował par. w Pratulin ie  4 łut .  1 882i r. Nr. , 1 52 .  Pod tą 

, , w łaśni e  datą,, w. j en .  gb r � pisze do administratora diec. 
-lub i .  że cesarz 1 4  ubi miesiąca „najwyżej raczył rózka
ząe'. : „para f�ę · rz . - kat. w Pratu l inie, . 1pow . , konst, , g_u,b.
' ' ll.'J __ .i. ____ ·--· · - ---·-

1 O p .  c ; :i A l bedyński , „ . if.: : 'I ,. ,, , 
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siedl., w zupełności skasować, oddać budynek kościoła 
par. w ręce zarządu władzy duch. prawosławnej dla uży
cia go na cerkiew parafjalną parafji prawosławnej pratul.'' 

Nadto w papierze tym w. jen. gbr powołuje się na 
rozporządzęnie mstra spr. w., który, komunikując o po
wyższym rozkazie cesarskim, jednocześnie poleca temuz 
jen. gbrowi: 

„ 1.  bezzwłocznie zarządzić należy ostateczne skaso
wanie parafii rz.-kat. w Pratulinie i przekazanie tamtej
szego kościoła do zarządu tej osoby, która otrzyma do 
tego upoważnienie od władzy diec� prawosławnej. 

„2. donieść mi, jaki Pan po porozumieniu się z gbrem 
siedl. ma projekt ostateczny co do zaliczenia , na stałe 
parafjan skasowanej parafii pratul. ,  dotąd czasowo przy-
łączonych do par. Malowa Góra. · 

„3. po porozumieniu się z gbrem siedl. przyjdzie 
wziąć pod swój zarząd wszystkie sprzęty, przedmioty i całe 
wewnętrzne urządzenie kościoła w Pratulinie, aby to wszy
stko przewieźć- później , do innych kościołów podług uzna
nia pańskiego, a mnie przesłać rachunek kosztów, które 
pociągnie za sobą ta przewózka". 

Oddanie, a raczej zabranie kościoła łaciń. w Pratu
linie miało się odbyć w0bec nlka powiatu , delegata wła
dzy duch. katol. i delegata cerkwi prawosławnej. Adnii
n;istrator Szymon Koziejowski dla zrozumiałych powodów 
nie · spieszył się z tą sprawą. To też przynaglają - o - dele
gata',konsystorskiego: nlk pow. �onst. 9 kw. 1882 r. Nr. 3037, 
to zd:C;w w. jen. gbr 21 kw. 1882 r, Nr� 636, to gbr siedl. 
23 k�D.l 882 _r. Nt. 3372. - Wtedy ks. admiriistratoi 11azna�zył 
na de legata do tej przykrej sprawy ks. Ant. Kam:ieńskiegÓ�
prob. par. Niemojki, p. o. dziekana dekanatu konst. Nlk 
powiatu trzykrotnie go wzywał na tę delegację. Naresz� 
cie - zjawił się w Pratulinie ksiądz Ant. Kamieński ze stro
ny katol., swiaszczennik Aleksander Paszkiewicz, błago� 
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. czynnyj 1 okręgu konst. ze strony prawosławnej i nlk po
wiatu, jako przedstawiciel rządu. 

Przedmioty, stano�iące własność kościoła pratuliń. ,  
komisja ta zostawiła do rozporządzenia władzy diec� kat., 

. która podług swego uznania r'o zdała je biedniejszym pa
, rafjom w dniu 1 czrw. 1882 r. 

W 1905 r. parafjanie pratul. wystąpili do w. jen. gbra 
o ' oddzielenie ich od Janowa a przywrócenie im parafji 
własnej. Naznaczono komisję do zbadania istotnego stanu 

„_� rzeczy. Ze strony władzy duchownej w czynności tej de
legatem był ks. Kąrol Dc:(biński,2 dz_iekan konst., ze stro
ny zaś rządu pomo·cnik nlkc;t pow. Kudryc�i. 

Sprawa ciągnęła się dość długo. Rząd przestrzegał 
wszelkich formalności, które wprowadził kiedyś przy two
rzeniu nowych parafij , a więc musiały się odbyć uchwały: 
par. Janów, od którego oddzielali się Pratuliniacy ! od-

. dzielnie tych wszystkich wiosek par. Pratulin, które wy
mienione były w podaniu o przywrócenie im parafji sa
modzielnej. Po tern wszystkiem dopiero 5 czrw. 1 907 r.
Nr. 2592 kancelarja w. jen. gbra pisze do bpa Jaczew
skiego, że Mstwo Spr. W. 21 maja 1 907 r. Nr. 2137 nie 
, znalazło przeszkody do utworzenia nowej parafii i na
znacza pensji dla proboszcza 300 r. rocznie, ale nie z fun
duszów państwowych lecz ze składek parafjan, którzy 
.nadto mają swoim kosztem wybudować plebanię i kupić 
'dla probostwa . .  6 . morgów ziemi. . .  

Żeby u,trudnić tworzenie . nowych parafij, r�ąd �igdy 
aie odstępował od tych �arunków. Pąrafjanie pratulińscy 
nie zrażają si� ż�dnemi' trudnościami i już w paźdz. 1907 r. 
piszą do. bpa Jubl.: ;,Ją!\' zapewne wtarl<>in9 w:1E. , ud,ało 
się· nam po długich sta'rania'ć�h"'uzyskae od rząd'd zatwi'er-

1 Rodzaj dziekana w organizacji hierarchji prawosł. Dopis. autora. 
2 Późniejszy in�ułat w Siedlcach. Dopis� autora. 
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dzenie parafji pratul . ,  zbudowaliśmy kapl icę tymczasową,, 
wynajęliśmy dom na mieszkanie d la księdza i pomiesz
czenie dla służby kościelnej. Materjał na nową plebanjf}
zakupil iśmy i w tych dniach rozpoczniemy ją budować. 
Prosimy przeto o proboszcza . . . " Został nim ks. Jan Ma
kulec� . \X '  1 908 r. odbyło się poświęcenie kościoła. Stary
kościół katol. , który od 1 882 r. był w rękach prawosł.aw- . 
nych, 1 st. 1 9 19 r. został reconcy1 jowany i wrócił do pier- · 
wotnych swych prawych właścic ieli , 1  a podług rozkazu 

cesarza, miał być raz na zawsze dla katolików zamknięty . 
O Pratulinie podajemy jeszcze następujące szczegóły.� . 
W historji kościoła w Polsce głośne miejsce zajmuj e  

Pratul in. ze względu na straszne prześladowania religijne 
unitów przez rząd ros. , jakie się !u odbywało dość długo, · 
a głównfo rozegrało w 1 874 r. Wszędzie na Podlasiu unići, 
zmuszani . do przyjęcia prawosławia, trzymali się mężnie 
i odpornie, stali wytrwale przy wierze św. katol. pomimo 
bicia, wywożenia na Sybir, wtrącania do więziefi, a tu

w Pratulinie 23 st. 1 874 r. , gdy . przybyło wojsko, aby 
kościół un i ck i zabrać i duchownego prawosławnego przy 
nim osadzić, wierni zapełnili sz c zelnie św i ątynię i nie 
chci e l i  u s t ąp ić . Wtedy n lk  pow. konst. Kutanin dał roz
kaz strze lać. Padły s t rzały i na miejscu zostało zabitych 
13 osób,  w i e le  '..taś  ·' · było rannych. Całą akcją kierował 
wzmiankowany n>lk Kutan i.n, ;,i oddziałem wojska, przy
słanegoz Białej P o d ) . ,  dowodziJ · kap itan Stejn .  

Męcz;epnicy, . którzy wt edy zł0żyli swe życ i e  w ofie 
rze,  zos tal i pocho �ani ·na cmentarzu miejscowym unickim. 
Długi czas n ie wolno było umieszczać na ich mogile 
krzyża, · dopiern- :po  wojnie światowej uczczono i ch pamięć,
groby przyprowadzono do porządku i postawiono z ka
mienia polnego pomni k  z blaszaną tablicą, na  której jest \ 
nC;lstępµjący papis: . p ' I"  · 

1 A. K .  D. Podl., Jl�. · � A� Aut: VIH2. 
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„W r. 1 874 r. polegli za wiarę: 1. Daniel Karmasz, 
' 2. Łukasz Bojko, 3. Bartłomiej Osypiuk, 4. Onufry Toma
siuk, 5. Mikita Hryciuk, 6. Konstanty Łukaszuk, ·7. Kon
stanty Bojko, 8. Filip Cieryluk, 9. Maksym Nawryluk, 
10. Ignacy Franczuk, 1 1 .  Michał Wawrzyszuk, 12. Jan An
drzejuk, 1 3. Wincenty Leśniuk." 

Obecny proboszcz par. Pratulin ·ks. kan. Józef Pień
kowski, pragnąc uwiecznić· tych poległych pamięć, zachę
cił parafjan, by kupili marmurową tablicę, na której te 

· nazwiska zostały wyryte, a tablica wmurowana w ścianę 
kościoła po stronie ewangelji . Pod nazwiskami na tablicy 
dodano: „Cześć unitom, poległym w obronie wiary św. 
i Kościoła 1874 r. Ofiara parafjan pratulińskich". 

jeden z polskich malarzy z fotografji namalował 
piękny obraz na płótnie pod tytułem: „Rzeź unitów w Pra
tulinie ,"  który był potem na wystawie w Paryżu. 

Po tych krwawych wypadkach świątynię unicką za
raz zamieniono na cerkiew prawosławną, ale niedługo 

· utrzymała się ta cerkiewka drewniana. Oblaną krwią mę
. czenników rząd ros. rozebrał i 1 sprzedał, olbrzymią · lipę 
tam stojącą ściął, a miejsce to zarosło gęstym chwastem. 
Dopiero w 1920 r. postawiono na tern miejscu duży krzyż 
drewniany z ogrodzeniem.1 

\ . .  Cofnijmy , myśl naszą do innych parafij i kościołów 
tych diecezyj. 

W. jen. ghr 1 5  mar . . 1900 r. Nr. 469 2 przesyła do 
. �p(l lubl. ,: najwyżej . zatwierdzony" projekt 25 lut. - 1900 r. 

Komitetu Ministrów, w którym powiedziano, że 1. skaso
wąć w lubl. diecezj i  parafje w pow. bialskim: Terespol

· i' Malową Górę, 2. parafjan po porozumieniu się z wła
_ .d�ą d�ecęzjalną przydzielić, gdzie im będzie wygodniej ' . „ . . ' 

· 1 Ostatnim prob. unickim w Pratu linie był ks. Józef Kurl'nano
wicz, który, gdy go rząd usunął, wyjechał do dawnej Galicji i tam umarł.

z Op. c .  · - - . , . 



do Janowa i Białej. 3. Rolną i inną własność tych koś· 
ciołów wziąć pod opiekę rządu i 4. Budynek kościelny 
w Terespolu zamknąć". 

O powyższem Mstwo Spr. W. zawiadomiło w. jen� 
gbra za Nr� 1214, a ten . bpa, aby wydał odpowiednie la· 
rządzenia. ' 

Malowa Góra liczyła 899 wiernych. Gdy spalił się 
tam kościół, w. jen. gbr wykorzystał tę okoliczność i ska· 
sował parafję. 

Terespol liczył w 1886 r. 641 wiernych. Najpierw. 
14 sierp. 1886 t. Nr. 1 507 w. jen. gbr czasowo zamknął 
tam kościół, a następnie, jak mówiliśmy, zupełnie skaso· 
wał tam parafję. 

Poza powyższemi wiadomościam ;. o losie zaledwie 
kilku wymienionych kościołów znaleźliśmy w Archiwum 
Konsystorza Diecezji Lubelskiej 1 całkowity spis wszyst· 
kich kościołów parafjalnych, filjalnych, poklasztornych 
i kaplic czasowo lub „na zawsze" zamkniętych w guber· 
njach: lubi. i siedl. i to wszystko podajemy w uzupeł- , 
nieniu powyżej zamieszczonych danych w tej kolejnośd,
w . jakiej podaje źródło wskazane. 

I. GUBERNJA LUBELSKA. 
Powiat puławski. Tomaszowice, par. Garbów. W. ·jen. gbr reskryptem z . dnia 21 paźdz. 1886 r. Nr. 1 882 

zamknął publiczną kaplicę w Tomaszowicach. 
Powiat chełmski. Chełm. Zarządzający sprawami 

duchownemi w Kr. P. 25 wrz. 1867 r. Nr. 44.92 zawiad9-
mił bpa lubi., że z polecenia władz wyższych kasuje •ię 
kościół poreformacki w Chełmie. 

. . . . · 

Dorohusk. Z polecenia w. jen. gbra z datą 21 kw . . 
1875 r. Nr. 596 zaprzestano odprawi�ć nabożeństwo w filji 

I A. K. D. Lubł., V'. 
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parafialnej Dorohusk, l iczącej około 800. dusz, a 21 kw. 
1 892 r. Nr. 611  nadesłała do bpa lubi. kancelarja tegoż

. jen. gbra wiadomość, że filia ta przestaje istnieć zupełnie. 
Świerże. Reskryptem swym z 21 lut. 1884 r. Nr. 229 

w. jen. gbr polecił przenieść siedzibę parafj i ze Świer
żów do Żalina, wsi należącej do Świerżów i „pozwolił" 
wybudować tam kościół kosztem parafji, l iczącej 1 934 
wiernych. 

Powiat htiibi·e�zowski. Białopole, par. Uchanie. 
W · tamtejszej kaplky prywatnej władze rządowe poleciły 
przer·wać w 1889 r . . wszelkie nabożeństwa, a reskryptem 
swym z dnia 8 st. 1·891  r. Nr. 37 w. jen. gbr, pomijając 
zupełnie w tej sprawie bpa, polecił gbrowi lubl. kaplicę 
tę zamknąć. · · 

Powiat krasnostawski. Krasnystaw. W 1 869 r. wła
dze rządowe oddały kościół poaugustjański unitom. 

Bończa. Parafia liczyła 342 1 dusze. Z zarządzenia 
w. jen. gbra z dnia 13  st. 1887 r. Nr. 71 przerwano na
bożeństwo w kościele par. w Bończy a 17  kw. 1890 r. 
Nr. 727 tenże jen. gbr zawiadomił bpa lubl., że . ·kasuje 
tę parafię zupełnie. 

Powiat tomaszowski. Komarów, filia par. Łabunie, 
pow. zamoj ., l icząca 3897 wiernych. Dwa reskrypty w. jen. 
gbra 21 mar. 1887 r. Nr. 485 i 27 maja 189 1  r. Nr. 983 na
kazywały przer�ać czasowo nabożeństwo w Komar·owie.  

ChodywaJlce, parafja 0 blisko . Soij1ł(l°�rnych. Z roz- .
kazu w. jen. gbra 27 kw. 1890 r. Nr. 721 .ko��iół w' Cho-

. · dywańcach był •przez . pewien czas ni�c�y�,py. . . . . 
. Powiat zamojs�t ·Racieeznł�a. Z�iiądzaią�y . �p_r. 

duch. ohc. w. w Kr. P. 4 (16) czrw. 1'869 r. Nr� 2541 za
wiadomił bpa lubi., że kościół i klasztor o.o. bernardy-

1 W spisie parafij die
1
c. lubi. za 1862 r. parafia Bończa liczyła

684 dusze. 
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nów w Radecznicy przechodzi w ręce duchowieństwa 
greko katolickiego. 

Szczebrzeszyn. Na mocy reskryptu w. jen. gbra 
z dnia 29 mar. 883 r. N r. 430 publiczność miała wzbro
niony wstęp do kaplicy przy miejscowym szpitalu. 

II. GY,BERNJA SIEDLECKA.
Powiat bialski . Biała. 6 (18) lis t. 1 869 r. Nr. 5149

zarządzający spr. d. obc. w. w Kr. P. powiadomił bpa 
lubi ., ż.e kościół poreformacki w Bi ałej Podl. · przechodzi
do greko unitów. 

Łomazy, par . ,  mająca 846 dusz. Na zasadzie roz
porządzenia w. jen. gbra miejscowy kościół parafjalny 
policja najpierw 1 9  (31 ) maja 1 879 r. czasowo zamknęła, 
a w 1888 r. . Nr. 1 790 władze rządowe parafję tę skaso-
wały zupełnie. 

· 

Piszczac l iczył 1024 wiernych. 9 kw. 1878 r. Nr. 439 
w. jen. gbr zamknął tu  kościół, a w 1 4  lat potem, gdy 
w parafj i  życie  koście lne  zamarło, fo rmalnie ją skasował 
1 7  mar. 1892 r. Nr. 387 .

Huszcza w 1 885 r. l iczyła 2000 :wiernych, opróez 
kościoła parafialnego drewnianego, posiadała j eszcze po· 
mocniczą kapl icę drewnianą na swoim cmentarzu grze
balnym'. W marcu 1885 r. Nr. 346 w. ,, jen. gbr czasowo ' 
zamknął kościół parafjalny, a 4 maja tegoż roku Nr. 646 · 
zupełnie skasował i kaplicę. 

Sławatycze l iczyły 1018 wiernych. Na 8kutek roz· ·
porządzenia w. _ j en. gbra z dnia 8 czrw. 18ą'Z , r .  Nr. 1 01 1  
kościół w Sławatyczach został czasowo �amknięty. 

Rossosz liczył 1662 parafjan. Proboszcza miejsco- . 
wego . ks. Danata Koz/owskiego, ur. 1807 r. ,  b. bernardy

, na, w. jen. gb� , s.kazał na wygnanie do gub. penzeńskiej, 
następnie  5 (17) mar. 1875 r .  tenże je� . gbr cza.sowo z.a-
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myka w Rossoszu kościół, a 16 cuw. 1883 r. Nr. 944 zu
pełnie znosi tamtejszą parafję.1 

Powiat konstantynowski. Łosice l iczyły 1962 w ier-
, nych. Gdy spalił się tam kościół drewniany, rząd wyko
rzystał tę okoliczność i na  zasadzie rozporządzenia w. jen. 
gbra z 8 (20) l ip. 1 878 r. Nr. 1198 przeniósł tamtejszą 
parafię do jej filj alnego kościoła w Hadynowie. O tym 
swoim zamiarze w. jen. gbr zawiadomił bpa lubl. 20 czrw. · 
1878 r. N r . 1 198.� 

Bordziłówka miała 1 016 wiernych. W. jen. gbr 
29 gr. 1884 r. Nr. 2072 zamknął tu czasowo kościół, a pa
rafię skasował 1 4  maja 1 891  r. Nr. 877. · 

Leśna. Parafia liczyła wówczas 90 wiernych, w ko
ściele leśniańskim był cudowny obraz Matki Bożej. 5 (17) 
mar. ' 1875 r. Nr. 314 w. jen. gbr zwraca się do władzy 
diec.- o usunięcie z Leśnej ks. prob. Leona Przesmyckiego, 

pod tąż datą zamyka tamtejszy kościół, a 24 kw. tegoż 
roku za Nr. 98 mster spr. w. kasuje tę parafię, oddając 
klasztor o.o. paulinów mniszkom prawosławnym. (Do ru
syfikowania młodzieży przez się wychowywanej, a przez 
nią starszego społeczeństwa. Dopis. autora.) Obraz cu
downy przewieźli katolicy ukradkiem do Łomży, a na 
�ego miejsce wstawiono kopję. 

Janów. Koś-ciół podominikański rząd zamienił na 
cerkiew prawosławną. ! 

Powiat radzyi).ski. Ostrówki. Parafja l iczyła 659 
dusz. Na skutek zarządzenia w. jen. gbra z dnia 6 (18) 
mar. 1876 r. Nr. 362 ' czasowd' zamknięto tamtejszy� ko
ściół, „bo przeszkadza prawosławnym".3 

1 Wśród 11 istniejących wówczas parafii kat. w pow. bialskich 
nietkniętą pozostała tylko jedna w Horbowie, inne zaś albo zupełnie 
zniesiono albo poodbierano im kościoły pomocnicze. Dopis. autora. 

2 A. Aut., lX12, Nr. Dzienn. 1878 r.: . 1043.
3 A. Aut. IX12, Nr. Oz-ienn. 1876 r.: 5?8 . . 
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Wohyń. Wiernych było 1 768. Z rozporządzenia w.
jen. gbra, nadesłanego pod datą 29 gr. 1884 r. Nr. 2075, 
władze policyjne najpierw zamknęły kościół miejscowy 
a następnie na skutek zarządzenia tegoż j en. gbra z dnia 
23 śierp. 1888 r. Nr. 1 594 zupełnie skasowały tamtejszą par. 

Powiat siedlecki. Paprotna liczyła 2439 wiernych. 
6 (1 8) mar. 1876 r. Nr. 332 w. jen. gbr najpierw zamknął 
kościół tamtejszy, a 14 maja 1 891 r. Nr. 877 zupełnie ska
sował tę par., bo, jak pisze w swej odezwie w. jen. gbr, ona 
przeszkadza prawosławnym i zły wpływ na nich wywiera. 

Powiat sokołowski. Nieciecz. Parafja z 782 wier· 
nymi zupełnie została skasowana na skutek rozporządze
nia w. jen. gbra z dnia 12 (24) gr. 1875 r. Nr. 1 941 , a ko
ściół jej wkrótce zamieniony. na cerkiew . prawosławną. 
Wioski, należące do par. Nieciecz bp był zmuszony przy· 
dzielić do najbliższych parafij . , 

Wierów, fil ja parafjalna, która �ówczas liczyła' 
337 dusz. W. jen. gbr 8 mar. 1883 r. Nr. 305 parafię tę 
zupełnie skasował, a następnie pozwolił, że kościół tam
tejszy przerobiono na · cerkiew prawosławną.

Powiat włodawski. Opole jako parafja liczyła wów
czas 820 dusz. Pierwszem swem rozporządzeniem w. jen. 
gbr .w dniu 30 czrw. (1 1 lip.) 1 877 r. Nr. 1 1 53 zamknął 
tu na pewien czas kośc iół, a drugiem z 6 mar. 1890 r. 
Nr. 327 zupełnie skasował tutejszą parafję .  W. jen. gbr 
1 1  sierp. 1877 r. Nr . . 1 1 53 zawiadomił bpa lubl. , aby 
ks. Eustachy Szott, prob. ,  n ie miewał ·Mszy św. w koście
le opolskim, a czasowo może jeszcze załatwiać tam pa· 
rafjanom inne posługi rel igijne.� 

· Orchówek� Filja parafjalna z 1 88 wiernymi zosta
ła zupełnie skasowana na mocy zarządzenia w. jen.  gbra 
z 12  (24) gr. 1875 r. Nr. 1941. 

1 A. Aut. 1x 12, Nr. Dzienn. 1876 r . :  577.
2 A.  Aut . IXl2, Nr. Dzienn, 1877r.: 1030. 
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Tak więc aktu zamknięcia kościołów parafialnych, 
filjalnych i zakonnych, kaplic publicznych i prywatnych 
rząd dokonał w diec. lubi. , złączonej z podlaską, w 33 wy
padkach. Wiernych skasowanych par. władza duchowna 
przyłączała do innych, często bardzo oddalonych o kil
kanaście i w ięcej kilomefrów.� Gdzie wyrugowano parafie 
katolickie, na to miejsce rząd tworzył prawosławne pla
cówki cerkiewne. W , ,kl,a,$ztorach katolickich zamieszkały 
mniszki prawosławne, by swą religijną, oświatową i do
broczynną działalnością zjednywać i pociągać do prawo
sławia unitów, którzy pozostali bez kapłanów, bez koś · 
ciołów i bez swych parafii katolickich. Lecz z mężną 
i .prawdziwie chrześcijańską wytrwałością Podlasiacy i lud
ność Chełmszczyzny przetrzymała ten napór. Gdy minął 
jakiś czas od katastrofy zamknięcia „czasowego" lub „na 

· zawsze" kościoła, wierni zaczęli występować z prośbami 
do wszystkich administracyjno rządowy·ch instancyj aż 
do cesarza włącznie. Choć skutek nie był proporcjonal
ny do tych wysiłków, do tego stopnia poświęcenia, z ja
�iem należało przedsiębrać te starania, do ślęczeń przed 
gmachami biur, po sieniąch i przedpokojach, do dalekich 
podróży, odbywanych często o głodzie i chłodzie pieszo, 
ale zawsze coś niecoś te wysiłki cierpliwe i ofiarne przy
niosły skutku. Przedewszystkiem te ciągłe �starania ze 
strony wiernych były wyrazem ich silnego protestu prze-

. ciw zadawanym gwałtom i przeciwko krzywdom, wymie
rżonym nietylko przeciw sumieniom żyjącego 'wówczas
pokolenia, ale i myśli i ofiarnej woli fundatorów i dobro
dziejów świątyń i klasa:torów. 

Wszystkiego rząd nie oddał, ale zawsze · coś wró
cił pierwotnym właścicielom, jak: Malową Gór� i Te
respol, zabrane z rozkazu, który cesarz wydał 25 łut. 
1900 r., wróciły do swego dawnego stanu na zasadzie 

· odezwy mstra spr. w., datowanej 12 gr. 1905 r. Nr. 6061.
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Łomazy,_skasowane z rozkazu cesarza z 10 gr. 1887 r., 
powrócone 22 sierp. 1906 r. Nr. 3436. 

, Prabdin, znie·siony przez cesarza 1 4  st. 1882 r., o�
dany na skutek odezwy mstra spr. w. z 21 maja J 907 r. 
Nr. ' 2137. 

Wohyń, p arafja, ·skasowana z rozkazu · cesarza pod 
datą 12_. sierp. 1 888 r. , przywrócona po nadesłanej odez
wie mstra spr. w., z datą 1 9  st. 1906 r. Nr. 6826. 

W jakim· stanie wróciły te kościoły do swych właś
ci cieli , ·po tylu latach obcej, a z natury rzeczy wrogiej 
gospodarki, . łatwo . można sobie· wyobrazić, a tern bardziej 
te, które stały pustką po lat kilka lub kilkanaście bez 
żadnej opieki. · · · 

Mimo wszystko, opisujący te chwile, w których wierni 
zbliżali się do swych oozyskanych kościołów, a na które:
niemal spojrzeć im nie dozwalano dotąd, nie może znaleźć' 
sł.ów . odpowiednich! 1am biegli nietylko parafjanie dawni, 
ale całe okolice, których świątynie pozostawały r:iadal· 
w rękach grabieżców, w nich odtąd miały dla siebie punkt· 
oparcia. Z tego względu nowooddane świątynie skupiały 
tak niepomierną liczbę wiernych, że pomieścić . nie były 
w stanie. Z wyżej podanemi cyframi porównajmy obecne, 
by zrozumieć tę nadzwyczajną różnicę. Teraz te nowe par. 
po ich · otwarciu liczyły: Malowa Góra 3864 dusze, Tere
spol 4216, Łomazy 4839, Pratulin 2 161,  Wohyń 5592. 

Chociaż rząd z zachowaniem całej swej biurokra
tycznej formalistyki wznowił te pięć parafij, jednak przez" 
długi przeciąg czasu nie chciał przywrócić zabranej ka
płanom pensji· ani żadnych środków, które istniały przed
tem� Cały pFzeto ciężar utrzymania świątyń i duchowień-

' 

stwa spadał ·na .bpa i wiernych. 
Najmocniej władze · rządowe trzymały kościoły i bu

dynki poklasztorne, które w Lubelskiem i na Podlasiu 
najpierw w 1869 r. oddąły greko unifom, a potem ode� · 
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brawszy te gmachy, umieściły w nich prawosławnych 
zakonników i takież zakonnice, rozumie się, przychodząc 
im z sowitą pomocą, zaczerpniętą z kasy państwowej. Na 
niewiele to jednak się przydało. 

30 lat zabiegów duchowieństwa prawosławnego, 
wspieranego całym aparatem administracji rządu ros., 

„znikło jak bańka mydlana, gdy 17 (30) kw. 1905 r .  wy
·.szedł tak · zw. tolerancyjny ukaz cesarski . · 

Statystyka szczegółowa, zebrana w Konsystorzu Je
neralnym Diec. Lubl. o powrocie do Kościoła kat. siłą 
przyłączonych do prawosławia unitów, wykazuje ,  że po 
' 1905 r. Podlasie liczyło 125 tysięcy tych, którzy z po
wrotem znaleźli się na łonie Kościoła, a Lubelskie bez 
mała 50 tys.1 

Gdzie była główna sprężyna, naciskająca klawisz 
prześladowczych rozkazów cesarskich, oraz rozporządzeń 
ministerjalnych i . w·. jen� gbra, mówi nam Archiwum Pań
stwowe w Lublinie, przechowujące specjalne akta w tej

· materji l iczne i .wyjątkowo obfitujące w ilotć i jakość
papierów bardzo interesujących i ciekawych dla historyka.

Historia zamknięcia kościoła zaczynała się od kore
spondencji miejscowego duchów. prawosławnego lub jego 

. błagowieszczennego czyli bezpośredniego przełożonego,
· który mieszkał zazwyczaj gdzieś niedaleko od par. pra
wosławnych. Korespondencja ta przechodziła następnie 
przez kancelarję archireja, stąd dostawała się do gbra, 
ten przesyłał ją do w. 1en. gbra, a ostatni do tak zwanego 
swiatiejszago synodu w . Petersburgu, skąd trafiała do 
kancelarji cesarskiej. Z powrotem sprawa przechodziła
następujące etapy: Wykonawcze r�ce mstra działały i wy
dawały zarządzenia na podstawie rozkazu cesarskiego . 

. Zarządzenia te stawały się dyrektywą dla w. -jen. gbra >

1 A. K. D. Lubl., IX6. 

Bolownicy t. Il. 21 
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który dawał swoje wskazówki miejscowemu gbrowi,  a ten . 
właściwemu n lkowi powiatu. Władze zaś cerkiewne otrzr 
mywały wiadomości ·o przebiegu i wyniku sprawy · albo 
ze swiatiejszago synodu albo od w. jen. gbra, a czasem 
ze źródeł obydwóch. 

Jako przykład przytoczymy z tych akt , Archiwum 
Państwowego w Lublinie �hoĆ 2 wypadki w tej materji.

I. 1 lip. 1875 r. Nr. 37 pisze duchowny prawosławny 
paraf. Skierbieszów, pow. zamoj. ,  gub. lubi., do Chełm
skiego Prawosławnego Duchownego Konsyston:a: 

'

„Mam honor powiadomić Chełmski Duchowny Kon
systorz, że prob. rz. kat. par. w Skierbieszowie ks. Alek
sander Dębicki 1 6  czrw. t. r. ochrzcił Jana Rowińskiego,"
który się urodził w małżeństwie mieszanem z ojca Jana· 
Rowińskiego i z matki Anastazj i z Kulatów. Anastazja · 
j est wyznania prawosławnego. Opróci tego tenże kl;. A.  
Dębicki zapowiedział rodzicom chrzestnym, aby · i na 
przyszłość wszyscy przestrzegali dawny porządek rzeczy · 
tj . żeby synów wychowywać w wierze ojca, córki w wie
rze matki. Podpisany Swiaszczennik A. Bieleckij " . 1  

Sprawa, t u  rozpoczęta, skończyła się karą, którą rząd 
wymierzył na księdza. 

I I . Do Chełmskiego Duchownego Zarządu. Raport 
swiaszczennika J. Macanowskago. 

„Mam honor najuprze jmiej powiadomić Chełmski · 
Duchowny Zarząd, . że w pośród najbardziej groźnych
i niebezpiecznych przeszkód w przywróceniu prawosławia
w Wohyniu i w okolicznych parafjach ros. bezsprzecznie są 
kościoły kat w Wohyniu i Komarowie, które prawie, że 
zapełnia ludność rosyjska w każdą niedzielę i święta ła
ciń.skie. Skasówanie tych kościołów bez-wątpienia stwo.:. 
rzy najba.rdziej błogi czynnik i wpływ na młodociane

1 A. P. w Lubi., XV4• 
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prawosławie powierzonej mi dziekanii (w oryginale: bła
'goczynnji) w Radzyniu. Nr. 157, t 1 sierp. 1 876 r. ,  os. Wo
hyń, swiaszczennik Josif Macanowski" .  

* * * 
Kościoły zaczęły wracać do rąk katolickich. Działy

s-ię przy tych okolicznościach, jak już o tern wspomina-
· liśmy, niezwykłe rzeczy. K iedy nam się udało zdobyć . głos prasy o otwarciu kościoła w Terespolu, .chętnie go 
zamieszczamy, bo on nam mówi nietylko o Terespolu, 
ale o wszystkich kościołach Podlasia, powracających 
do swych, prawych właściciel i .

Codzienne pismo „Praca Polska" ,  wychodzące 
w Warszawie, w Nr. 56, wydanie poranne, 6 łut. 1906 r.
podaje artykuł naczelny, pod tyt. „Otwarcie kościoła 
w Terespolu" (korespondencja specjalnego gprawozdaw
cy Pracy Polskiej) następującej treści. Terespol 4 lutego.

„W d. 4 b.m. w Terespolu (pow. bialskiego) został 
9twąrty kościół katolicki, zamknięty przed 20 laty. Ko
ściół ten pod wezwaniem św. Trójcy został ufundowany 
w r. 1697 przez Józefa Bogusława Słuszkę i żonę jego
Teresę z Gosiewskich i oddany przez fundatorów o.o. 
dominikanom pod warunkiem, iż ojcowie kościół · drew
niany przebudują z czasem na murowany, co też domi
nikanie w r. 1863 uczynili. W r. 1882 kościół został cza
sowo zamknięty przez warsz. generał-gbra, a w r. 1900 
został zamknięty zupełnie i parafja skasowana. 

„Po ogłoszeniu ukazu tolerancyjnego, państwo Ku
czyńscy z Koroszczyna rozpoczęli staranie o otwarcie 
kościoła na nowo. 

1 A. P. w Lubl., XVl4• Tam też znaleźliśmy spraw«( o zamknię
ciu kościołów diec. sejneńskiej: · a) w Teolinie, gm. W ołowiczowce, pow. 
august., gub. suwl.1 i b) w Lipsku, gm. f?etropawłow, pow. aug., gub. 
suwalskiej.2 

1 A. P. w Lubl., XVll4• 2 A. P. w Lubi., XVI4• 
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, „W styczniu r. b. przyszło pozwolenie z ministerjum 
na otwarcie kościoła, proboszczowi jednak nie przyzą�- . 
no ani pensji rządowej, ani gruntów plebańskich. Trzeb.4 
było udawać się do gen� gbra o wyjaśnienie tej sprawy. 

„Po usunięciu tych przeszkód, dozór kościelny wziął 
się z zadziwi.ającą energją do pracy i w ciągu 10 dni 
odnowił zupełnie kościół: odnowiono ołtarze, sprawiono 
stacje, . obrazy, ułożono podłogę i t. p., a samą świątyni� 
przybrano w uroczystą szatę na dzień oddania jej z po
wrotem ludowi, który cierpiał za wiarę. 

„Od rana samego płynął tłum różnobarwny, jak rze
ka, do kościoła przybranego na zewnątrz w girlandy 
z gałązek .jodłowych. Szli mieszczanie i włościanie przy
brani w łyczkowych kapotach, w kożuchach, guniach, 
sukmanach; zajeżdżały bryczki i powozy, wozy i karety, 
a z nich wysiadali okoliczni włościanie i szlachta. O g. 9 · 
zrana przed frontem kościÓła, na którym widniał napis 
na wstędze amarantowej: „ja · zbuduję Kościół", a poni„ 
żej: „A bramy piekielne nie zwyciężą Go", p. Kuczyń
ski, prezes dozoru kościelnego, wręczył nowomianowane"' 
mu probvszczowi, ks. Aleksandrowi Arciszewskiemu, oto.: 
czonemu duchowieństwem, klucze · od świątyni ze słowa;. 
mi: „ Wręczam klucze, które przez lat 20 były w rękach : 
obcych". Na to ze strony duchowieństwa odpowiedział 
ks. dziekan Szymon Pióro: „Ja temu 6 lat zamykałem t� 
drzwi, dziś mam szczęście je otworzyć". 

„Około g. 12  poczęły zbliżać się kompanje. A więc 
jedna szła z . Brześcia Litewskiego, prowadzona przez 
ks. Siwickiego 5,000 ludu. Witał ją przy biciu w dzwon 
w imieniu par. terespolskiej ks._Józef Kobyliński.1 Druga
z Malowej Góry, parafji , również dopiero od niedawna 

1 Obecny członek kapituły siedl. i prob. parafji św. Stanisława 
w Siedlcach. Dopis. autora. 
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'yzwolonej, z ks. Aleksandrem Fijałkowskim na czele, 
licząca przeszło 2,000 ludzi; witał ją ks. Arciszewski. 

„Po odprawieniu dwóch cichych Mszy rozpoczęła się 
l;lroczysta suma, celebrowana przez ks. Szymona Pióro, 
· przy asyście przybyłego duchowieństwa. .

„Na kazalnicę wszedł ks. Józef Kobyliński. 
„Dzisiaj zbawienie stało się temu domowi - rozpo

czął z Pisma św. - Szanowni obywatele tej okoli.cy i Ty 
.ludu nasz ukochany! Nie mam siły zapanować nad wzru
szeniem, jakie wywołuje we mnie, zapewne i w was Wszy
stkich dzisiejsza uroczystość w tej świątyni. Stanąłem bo
wiem na ambonie, z której lat 20 nikt do was nie prze
·mawiał, gdzie zamilkł głos kapłanów i , choć dziatki pra
gnęły chleba, nie było nikogo, ktoby im go łamał i da
')-wał. .. „Zgromadziliśmy się w tej świątyni, która · prz�z
lat 20 okryta żałobą, pusta oczekiwała l�pszych czasów„.
Starsi pamiętają tę scenę, jak zamykano wam tę świąty
nię i wynoszono z niej Najświętszy Sakrament.. . „ Wte
dy jęki żalu i skargi wyrywały się z piersi waszych: Pa
nię, nie opuszczaj nas ! wołaliście, Zmiłuj się nad nami!
Pozostań z nami �okaż cud !...

„Gdy jednak z dopuszczenia Bożego kościół zam
knięto i nastała chwila długiej i ciężkiej niedoli� a wszel
kie usiłowania uzyskania sw-obody sumienia i otwarcia 
świątyni były daremne, nie upadliście na duchu, ale męż
nie trwaliście w wierze, wielu mieliście męczenników. 

- „Bóg wysłuchał łkań : i próśb . waszy�h ,- otq dzisiaj
macie otwartą świątynię i Bóg. 

go"ści wśród was na oł
tarzach waszych. Dziękujcie więc Bogu, radujcie się i pro
ście Boga o spokój święty, o miłość, zgodę i jedność 
braterską, ó lepszą dolę dla kraju i dla siebie ... " .

„ I gdy padły te słowa. kapłańskie,  uniesienie ogar
nęło serca i zbratały się w tej chwili dusze wszystkie 
w miłoścL dla Boga i dla Wiary świętej i dla Ojpzyzny. 



326 DIECEZJE. LUBELSKA I PODLASKA. =======================�===========-------"'-

„Na cment.arzu. kościelnym przemawiał do ludu z przy
branęj prześlicznie w kilimki mównicy ks. Aleksander 
Arciszewski. Mówił on o szczęściu, jakie spotyka parafję 
z powodu otwarcia świątyni. 

„Po sumie wyszła wspaniała procesja na cmentar.z 
kościelny. Księdza Pióro, niosącego Przenajświętszy Sa� 
krament, prowadzili pod :ręce: p. Kuczyński z Koroszczy� 
na, gm. Kobylany, pow. bial. i Dymitr Żuk, włościanin 
z Sem��owicz. Przodem szły pacholęta w komżach z na� 
rzuconemi amarantowemi pelerynami, dziewczęta w bie · 
l i . Lud szedł i śpiewał, zatopiony całkiem w Ęogu, jako-. 
by niczego więcej na tym świecie nie pamiętny.

„A choć w dali zabłysły iskry w bagnetach, nikt nie 
drgnął, n ikt nie zawahał się, bo każdy wiedział, że go
dzina zwycięstwa zbliża się. · 

„Po procesji odprawiono nieszpory. 
„Duchowieństwo spowiadało, dawało śluby. 
„Włościanie okazywali niezwyk�ą ofiarność z .mienia 

i pracy dla otwartej świątyni. Wszystkie wioski dostar
czyły kilimków do przystrojenia świątyni. Sprawiono kil
kanaście chorągwi. Na niektórych zauważyliśmy napisy: 
„Na pamiątk.ę od byłych unitów", „Ofiara byłych unitów 
z Błotkowa", „Na pamiątkę otwarcia. kościoła w Terespo
lu",  „Na pamiętkę uzyskania swobody religijnej" i inne. 
Uńici ofiarowali do kościoła ołtarzyki t. zw. feretrony 
stylowe, bardzo ładne i wiele innych rzeczy, jako to: lam„ 
pę, dzwonki, krzyż precesjonalny i t. d. Przyrzeczone są
stacje Męki Pańs��ej i inne przybrania kościelne.

„Na uroczystość przybyli księża: Kobyliński z Lublina, . 
Zielonka i Siwicki � .Brześcia Litew. , Fijałkowski z Ma
lowej Góry, Pióro, dct\.Vniejszy dziekan, zawieszony ·w swo
ich czynnośc�ach za czasów, prześladowanią unji . Z po
śród ziemian zauważyliśmy P�P· Bądzyńskich z Czeberak,
Kuczyńskich z Korosz .czyna, Jachowskich z. Kijowca, Kar-
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pińskich z Kolczyna, Kuc·zewskich z Krzyczewa, Karpip
skich z Ponikowa, Zaleskich z Bronina, Sobolewskich z Za
lesia, Kuczewskich i innych. Włościan z par. Terespol. 
i par .  okolicznych zeszło . s ię na uroczystość 15.000. Po
mimo tak l icznego napływu pobożnych, porządek i spo
kój nie został n iczem zakłócony. Brakło nam tylko członka 
�ozoru kościelnego włośc. Jana Tarasiuka i włość. Fede
:rowicza, obu z Błotkowa, aresztowanych w przeddzień 

„ -uroczystości i już skazanych na 3 miesiące więzienia. 
„Okolica tutejsza w tych dniach święci już " drugą 

taką uroczystość. W dniu 2 lut. został poświęcony dom
modlitwy drewniany we wsi Malowa Góra. Był tam w 1464 r.
wzniesiony kościół pod wezwaniem Przemienienia Pań
�kiego. Zniszczony w 1657 r. przez Szwedów, został od
budowany, a raczej wybudowany nowy drewniany w r. 
1 782 przez księcia Adama Czartoryskiego. Dotrwał on do
1 897 r . ,  w którym to roku spalił s ię. Księża przez następne, dwa lata przyjeżdżali z innych parafij sprawować posługi 
religijne, aż do r. 1900. Parafja została zupełnie skasowa
na prżez rząd. Obecnie, po uzyskaniu pozwolenia na pa

. rafję; parafjanie w przeciągu 3 dni wybudowali szopę
drewnianą, w której modlić sit( może 1000 osób. Nad bu
, dową pracowali 3 dni, dzień noc włościanie (37 ludzi
·$lach p0szywafo)." * * * 
. Zmierzch prawosławia w Polsce mimo budowy wspa-
·: niałych cerkwi na najpiękniejszych placach śródmieści
polskich rozpoczął s.ię w widocznych rysach z wydanięin · 

, ukazu tolerancyjnego. Późriiejsze rozporządżenia nti.11i�t�r- ;�„ 
�alne, które miały spełnić rolę klapy bezpieczeństwa, n ic  i ·
nie pomogły. Gmach najbardziej kruszał tam, gdzie- wła
dze cerkiewne i administracyjne największy włożyły wy-:
siłek, tj. na Podlasiu i Chełmszczyźnie. 1905 r. był tam
jednym okrzykiem . radości z powrotu do Kościoła. Wtedy 
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hp Jaczewski przeorał te właśn ie parafje, w których przez
długie lata nie wolno mu się było pokazać. Pamiętne 
daty dla tych parafij , które bp wówczas odwiedził, uwa
żamy, sobie za obowiązek tu zamieścić. Rok 1905, sier-

. ·pień.1 25�paL Gzemierniki, 27-Radzyń, 30-Komąrówka." 
Wrzesień. 2-:-Tuczna, 4--Biała, 7-Janów Podl., 9-Sar -· 
naki, 1 1-Górki, 1 3-Knychówe\<, 15--Skrzeszew, 17-Ja
błonna, 19-Zembrów, 22-Sterdy11 ,  24-Kossów, 26-So
kołów, 28-Siedlce i 1 paźdz. Międzyrzec. 

Nietylko życie wiary buchało wtedy z dusz ludzkich , 
ale, jak u nas w Polsce, zawsze w 'parze z życiem ko- ·
ścielnem, zaczęło się budzić życie narodowe. Podlasie 
oglądało wówczas cudną jutrzenkę, zapowiadającą rychły . 
wschód wolnej Polski. Że tak było wszędzie, stwierdzają 
to naoczni świadkowie. Piszący te słowa uprosił wypę- . 
dzonego przez rząd ros. proboszcza z Janowa i dziekana 
konst. ks. Szymona Piórę, który, zaproszony przez swych 
dawnych parafjan, by,. jak kiedyś dzielił ich bóle i prze
śladowania, teraz wśród nich spędził te dni triumfu , 
męstwa i wytrwałości w wierze, aby opisał ten moment. 
już jako kapłan diec. sand., do której się przeniósł, jak 
o tern mówiliśmy przy jego nazwis�u, ks. Szymon Pióro '.!
dnie: 7, 8 i 9 spędził w Janowie i oto;. jaki skreślił obra
zek chwil i  przyjazdu bpa Jaczewskiego do tamtejszei ,· 
parafii w 1 905 r .  

1 

„W 1,905 r. po ukazie tolerancyjnym ks; · bp Franc. ·
ja�zewski �izytował . parafje w dekanacie konst. ,  gub.

·f ąi-�dl:·. Stawi�no �„rtm wt(edy ·bramy triumfalne z takimi np.
" ·fłaR��a,Ftifi „Zgrbmadzaj, Najdostojniejszy Pasterzu, co Ci '• 1'\ ( • • • 
, · ' i , 'Podajemy dzień przyjazdu, a wizyta odbywała się do odjazdu1
� >na następną placówkę. Dopis. autora. 

2 Obecny kanonik kolegjaty opatowskiej, pełniący przy niej 
w i.mieniu kapituły obowiązki tan1teiszej par. i dsielcan dekanatu opa
towskiego. Dopis. atutora. 
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· · rozproszono," w Janowie Podl. Stojąc prży bramie takiej , 
obok nlka straży ziemskiej, pow. konst., który w 1 900 r.
4-go wrz. z polecenia gbra siedl. rozkazał mi, abym 
,,w przeciągu 24-ch godzin opuścił nazawsze Janów, a prze-

: niósł się do Lublina i tatn oczekiwał dalszego rozporzą
. dzenia władzy rządowej względem �.iswej osoby"-słysza
łem, jak chłopiec  z banderii, prowadzącej bpa, ubrany 
po krakowsku, rozntdowany, machając rogatywką, wołał: 
„Wiwat Polszczal" Patrzyłem na tego nlka . (Borgsa Ja
kow lewicza Czańskiego), pytając, jakie to robi na niego 
wrażenie, a on mi mówi: „Kak u Was prekrasno wstrie
czajut episkopa. I u nas tak, no ne tak!" To znaczy: Jak
W'{:! pięknie przyjmujecie biskupa! I my tak samo, ale
nie tak samo. 

2. Dla sprawy Ojczyzny�
Wiadomości ogólne. 

1 .  Nlk pow. hrub., gub. lubl . ,  19 (31)  gr. 1861 roku 
NL 23822 1 z polecenia nlka wojn. tegoż pow., pułkowni
ka Zengiera, wydał rozporządzenie, aby ze wszystkich 
krzyżów, jakie są po cmentarzach w całym pow. w ko
ściołach i na drogach, usu nięt� zostały wszelkie oznaki 
i godła. 

2. P. o. cyw. gbra lubl. 9 (21) st. 1862 r. Nr. 4006
(88) 2 z urzędu donosi do gł. dra kom. rz. w. r. i o. p. ,

· że .w Krasqymstawje, gub. lubl . ,  wojsko poniszczyło krzyże
i będące na nich oznaki. 

3. W zapędzie i rozpędzie uśmierzania zbuntowanych,
często władze rządowe, idąc w ślad za carem; nazywały 

· tak naszych bojówników o wolność ojczyzny, wojsko ros.
niekiedy posuwało się tak daleko, że nawet świątynie
nie umiały powstrzymać tych barbarzyńskich środków.

1 A. A. D„ LXXIX2, k. 222. 2 Op. c„ k. 254. 
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.Sprawy dochodziły . niekiedy tak daleko, że władze die�. 
w Jatach powstania i po nim musiały się upominać o nie- . 
tykalność miejsc świętych. W tej myśli administrator diec. 
lubi. 1 8  (30) wrz. 1864 r. Nr. 1308 1 zwrócił się do gł. dra 
kom. rz. spr. w. i d. księcia Czerkaskiego, aby „wstawi�
niem się ·swojem, gdzie wypada; wyjednać raczył nakaz 
dla zwięrzchności wojskowych, aby żadnych pokut, a tem
bardziej kar cielesnych pod pozorem karności za prze
stępstwa przepisów religijnych na terytoqum świątyń pań
skich publicznie nie wymierzały." 

4. Z jaką czujnością bpi musieli sprawować . swói
urząd pasterski, a jednocześnie bronić każdy objaw życia 
kościelnego przed wysiłkami rządu ros. wprost do wci
skania w to życie języka ros., mówi nam o tern korespon
dencja międ:z;y w. jen. gbrem a bpem lubl. , który prze
dewszystkiem i zawsze pierwszy wśród episkopatu poi.
był wystawiony na tego rodzaju ataki . 

Bp Jaczewski, gdy wyszedł ukaz tolerancyjny, jak 
o tern mówimy gdzieindziej, nie stracił ani jednej chwili
w przyjmowaniu z powrotem na łono Kościoła unitów, 
którzy tłumnie cisnęli się do swych duszpasterzy, by ure
gulować swe sumienia. W sprawie tej bp momentalnie 
dał duchowieństwu wskazówki, jak przyjmować do wiary 
św. unitów, a przytem nakazał prowadzić ścisłą kontrolę 
tych nawróceń w księdze, zwanej liber conv�rsorum,
którą polecił prowadzić po łacinie .  Wtedy 17 maja ,1 905 r. 
Nr. 1 0125 2 zwraca się w. jen. gbr do bpa Jaczewskiego . 
z tem, że na zasadzie .. rozkazu cesarskiego z 16 gr. 1893 r . . 
po łacinie mają być pisane tylko takie akty i dokumenty 
oficjalne . przez osoby duchowne i in�tytucje kościelne; 
których · w j ęzyku łacińskim wymaga prawo kanoniczne,
wszystko zaś inne po rosyjsku. W prawie zaś kanonicz- · 
nem niema mowy, aby liber conversorum był prowadzo-

1 A .  A. D., LXXXJV2, k. 78 i 79. 2 A. K. D. Lubi., l l lfi.
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ny po łacinie, przeto, kończy jen. gbr, mam nadzieję, że
W. Ekscelencia udzieli duchowieństwu innych w tym
przedmiocie wskazówek. 

t. _ Ks. Franciszęk. Abramowicz, 1 851  t 193 1 .
24 list. 1903 r .  w .  jen. gbr otrzymał 1 doniesienie od
mi�szkańców wsi Łabunie, pow. zamoj. ,  gub. lubl., że 
administrator par. Łabunie ksiądz F. A. urządził w do-

. mu parafjalnym szkołę rzemiosł, nie uzyskawszy na to 
pozwolenia rządowego, w której jednak nie uczy rze
miosł, lecz j ęzyka polskiego . wspólnie z ks. wikarym 
i miejscowym organistą. Sprawę otrzymał do sprawdze
nia gbr lubi. , który po zbadaniu rzeczy pisze 11 st. 1904 r.

· Nr. 248 do w. jen.- gbra, że ksiądz. F. A. istotnie urzą
dził we wsi Łabunie szkołę tkacką, w której Antoni Zaj 
uczy różnego rodzaju płóciennych tkanin, ale tylko mie
szkańców, życzących sobie tego, że s zkoła ta nie jest 
wrogą ani dla prawosławia ani dla ruskiego narodu 
i - że j ej urządzenie · wśród tamtejszych wieśniaków mo
żna.by i należałoby uważać za potrzebne. Nlk wszakże pow. 
zamoj., mając na uwadze, że w parafj i tej jest dużo upor
nych byłych greko unitów,2 a także uwzględniając silnie 
rozwiniętą w tej okolicy propagandę katolicyzmu przez 
duchowieństwo łacińskie, występujące przeciw prawosła
wiu i szkole rosyjskiej , dla ukrócenia szkodliwej dzia
łalności księży parafii łabuńskiej zarządził natychmiasto-

1 A. A. D., x1v2, Nr. L 
2 Przez uporilych greko unitów rząd rosyjski rozumiał tych greko 

. katolików, których prawosławne schizmatyckie wład.ze cerkiewne wpi
sały do liczby swych wyznawców, oni za$ sami z tern ,się nie zgadzali, 
nie korzystali z posług religijnych w cerkwi prawosławnej, lecz po da
wn.emu udawali się, choć pokryjomu, do kościołów swoich greko kato
lickich, a gdy tych. zabrakło do kościołów łacińskich w miejscu, w oko
licy, lub nawet zagranicą Królestwa, najczęściej do Krakowa, na Kal
warję Zebrzydowską, do Leżajska itd... Dopis. autora. 
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we zamknięcie tej tkackiej szkoły. W. j en. gbr, zbadaw� 
szy nadesłaną sobie przez nlka pow. zamoj . powyższą 
sprawę, polecił ją zachować w aktac i 1 . 

:2 . . Ks. i:_ranciszek Albiniak, 1830 t 1885, były
kanbnik regularny w Krdśniku. Podług relacji K9misji 
Śledczej Czas. Woj. , 1  działającej przy nmku Kr. P., z 24 
czrw . . (6 lip.) 1865 r. Nr. 4428 ksiądz F. A., wik. par. 
Kraśnik, pow. zam.oj. ,  _gub. l i 1 bl . ,  był na 'l iście sympatyków 
powstania. 

3. Ks. Kacper Ambroszkiewicz, prob. z Micho
wa, pow. lubrt., gub. lubl. jak -doniósł 8 (20) sierp. 1867 r. 
Nr. 39 2 nlk pow. z Lubartowa do kancelarji gbra lubl., 
ksiądz K. A. brał udział w demonstracjach patrjotycz� . 
nych, a przeto należy go zaliczać do nieprawomyślnych
kapłanów. 

'

4. Ks. Micha,ł Antulski�B 181 9 t 1883. jak widaó
z odezwy jen: plea na Kr. P., nadesłanej do gł. dra kom. 
rz. w. r. i o. p. ksiądz M. A. zapłacił w latach: 1864 
i 1 865 grzywny wysokości J OO r .  za zbieran ie składe�
na rzecz powstania. Ksiądz M. A. był wów1-zas probosz; 
czem w parafji Bełżyce, pow. i gub. lubi. 

S. Ks. Józef Anusz, ur. 1873 r. 1 .  W 1902 r. ksiądz 
J. A., wik. par. Puszcza Solska, pow. biłg. ,  gub. lubl., 
wpłynął na mieszkańców wsi Lipowiec, gm. Księżpol, 
pow. biłg. ,  że cofnęli swą uchwałę, dotyczącą budowy , 
w tej wsi cerkiewpeJ szkoły .-. · prawosła�nej, nadto zaka�
zał mieszkańcom tej wsi i sąsiednich' posYłac dzieci do
takiej szkoły i polecił uczyć j e  tylko po polsku w do
mach, inaczej zaś postępującym groził odmówieniem spo
wiedzi i wszelkich sakramentów.• 

1 Op. c„ Nr. 3. 2 A.  P. w Lubl., XP, k. 45-5 1 .
a A.  A .  o., x1v2, Nr. s. i xx:�. k .  454-456. 
4 A. A. D„ X IV:.!, Nr. 1 1 .  

' > 
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2. W 1903 r. kgiądz J .  A. rozdawał polskie ele
mentarze. 

Za to i za sprawy kościelne władze rządowe spo
wodowały zwolnienie go ,Z wikarjatu w Puszczy Solski�j. 1 

6. Ka. Felicjan Augustowicz, ur. 1 830 r. Jak do
niosła kancelarja specjalna nmka Kr. P. 20 lut. (3 mar.) 
1 868 r. Nr. 2460 2 zarządzającemu spr. d. obc. w., ksiądz 
F. A., wik. par. Skrzeszew, pow. sokł., gub. siedl., za -
µdział w powstaniu i przetrzymywanie „rozbójników" 
z partj i  - powieszonego późn iej ks. Stanisława Brzóski oraz 
za pomoc w zbieraniu podatków na rzecz powstania,
z decyzji nmka Kr. P., wydanej 25 st. i1865 r. został po
zbawiony wszystkich _ praw - stanu i zesłany na 6 lat do 

- robót katorżnych. Ksiądz F. A. pod sąd wojenny był 
oddany 16 gr. 1864 r. „za jawne stos.unki z głową 3 roz
bójników ks. Brzóską i pomaganie mu w zbieraniu na 
rzecz powstania pieniędzy od obywateli ziemski�h.4 

2. Kancelaria nmka Kr. P. 21 maja (2 czrw.) 1870 r.
Nr. 10999,5 przesłała do zarządzającego spr. d. obc. w. 
świadectwo śmierci „przestępcy politycznego" księdza 
F. A; "byłego wik. par. Skrzeszew, które nadeszło od
gbra irkuckiego. 

7. Ks. Filip Feliks Banasiński, 1 8 1 6  t 1 886, były
bernardyn. Wojen. nlk na okręg lubi. pod datą 22 czrw. 
_1 865 r. donosi o księdzu F. B. z klasztoru w Józefowie 
_n. W. do jen. plea na Kr .  P . ,  że pod względem prawo
myślności politycznej jest wątpliwym.6 

.1 A. A. D., x1v2, Nr. 1 1 . 
2 A. A. O., LXXII2, k. 138.
s W oryginale: predwoditelem. 
-4 A. P. w Lubl„ XXV' _ i XXVI'. 
s A. · A. D., LXXIII2, k� 203.
s A. A. D., x1v:1, Nr. 3.
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8. Ks. Walerjan Barański,1 1808 t 1882, były
bernardyn. Podług raportu , jaki nadesłał wojen. nlk na 
okręg lubi., do jen. plea na Kr. P. 22 czrw. 1 865 r. , ksiądz 
W . . B., bernardyn z Józefowa, pow. pi.Jłw., gub. lubl., pod
względem prawomyślności politycznej nie jest pewnym. 

9. Ks. Jan Bernard, ur. 1863 r. Ksiądz j. B:, wik.
z Chełma, gub. lubl. , odmówił Zdzisławowi Boruckiemu, 
uczniowi gimnazjum zamoj. wydania świadectwa odbytej 
spowiedzi w języku rosyjskim i za to w. jen. gbr 13  sierp. 
1 891 r. Nr. 2251 skazał go na 6 miesięcy klasztoru.2 

10. Ks. Mąrceli , Bieliński. Woj . nlk na pow. lubi.
16 kw. 1866 r. Nr. 1 964 3 składa raport do woj. nlka na
okręg lubl . ,  że ksiądz M. B., prob. z Kraśnika, pow. ja-

'

nów Ordyn . ,  gub. lubi . ,  był naczelnikiem powstańczej 
lubelskiej organiza<!ji .  

11. Ks. Aleksander Biernacki. Nlk pow. krasnost.
27 lip. (8 sierp.) 1867 r. Nr. 40 4 w . raporcie swym do
kancelarii gbra lubl. pisze, że ksiądz A. B., prob. z Kra
snegostawu, gub. lubl., pod względem politycznym , jest 
bardzo nieprawomyślny. 

12. Ks. Franciszek Biernacki. Nlk pow. krasnost.
27 lip. (8 sierp.) 1867 r. Nr. 40 5 w raporcie swym do 
kancelarji gbra lubi. . charakteryżuje księdza F. B., wik. 
z Krasnegostawu, jako nieprawomyślnego. 

13. Ks. Józef Blarzewski,6 ur. 1 801 r. 1. Wojn. 
gbr lubi. opi'njuje księdza J. B., że jest zasadniczo źle 
usposobiony względem Rosjan, a na potwierdzenie tego 
1 5  (2'7) st. 1 843 r. Nr. 20 przytacza fakt, że, gdy włościa
nin Buczak z gm. Łukowskiej wraz z całą rodziną prze-

I Op. c., Nr. 4. 2 A. A.  D., XlV2, Nr. 49.
a A. P. w Lubl., IX�. k. 55. 4 A. P. w Lubl., Vl4, k. 9-15.
� Op. c., k. 9-15. 6 A. A. D., XIV2, Nr. 36. 
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szedł na prawosławie ,  wtedy ksiądz j. B. wezwał · g o·do 
siebie, robił mu o to wymówki , nazywając prawosławie 
wiarą schizmatycką i lekceważąco wyrażał się o Rosjanach . 

2. Ksiądz j. B. ,  prob. z Wilkowa, pow. pułw. , gub.
lubi., brał udział w powstaniu 1 863 r. i czynnie je popierał, 
był w karygodnych stosunkach z powstańczym nlkiem 
powiatowym, dowódcą partj i (w oryginale-szajki) Czer"." 
wi�skim i innymi, przyjmował powstańców w swoim do
mu, zaopatrywał ich w artykuły żywnościowe i zbierał 
duże pieniądze na rzecz powstania. D o  tej ostatniej winy 
oskarżony się nie przyznawał, ale znalezione różne u ludzi 
jego pokw�towania i u niego samego, świadczą o tern aż 
nadto jasno. Poza tern miał u siebie urywek z podburza
jącej patrjotycznej mowy . i brał udział wraz z ks. Mate
uszem Serwińskim w „nielegalnym zjeździe,  który obra
dował nad sposobem zbierania składek na rzecz szpitala 
powstańczego. To wszystko było przedmiotem rozprawy 

· sądowej Nr. 2244, której wyrok wojenny audytorjat przed
stawił 13  (25) wrz. 1 864 r. nmkowi Kr. P. do zatwierdze

. nia. Wyrok ten pozbawił go wszelkich praw stanu, zesłał 
na Syberję ,  a majątek jego skonfiskował na rzecz państwa. 
Zgrzybiałe lata księdza J. B. ochroniły go od katorgi. 

14. Ks. Józef Błazowski, ur. 1806 r. Ksiądz j. B. ,
prob. par. Wilków, pow. pułw., gub. lubi. ,  brał udział 
w powstaniu, czynnie pomagał w jego rozwoju, był w ka
rygodnych stosunkach z powstańczym nlkiem powiato.; 
wym, dowódcą partj i Czerwińskim i z. innymi, sam da- ; 
wał i zbierał od innych w dużej i lości pieniądze na rze.cz 
powstania. Ostatni j ego występek, dotyczący zbierania 
piehiędzy, . choć się go wyparł, stwi·erdziły znaiezione 
u niego pokwitowania. Nadto w mieszkaniu księdza ]. B. 
władze wojskowo policyjne znalazły część kazania „pod
burzającego" . Wreszcie ksiądz J. B. wraz z ks. Mat•u
szem Serwiń�k im, wik. filji Karczmiska, pow. pułw ., gub. 
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lubl., brał udział w nielegalnym zjeździe, który uchwalał 
zbieranie pieniędzy na utrzymanie szpitala dla powstap
ców. Polowy audytorjat przedstawił nmkowi za Nr. 2244 
wyrok, który tenże zatwierdził 13 {25) wrz. 1 864 r., na 
mocy czego po uwzględnieniu podeszłych jego lat ksiądz 
j. B. nie był skazany na katorgę, lecz został pozbawioilf .
wszystkich praw stanu i wysłany na osiedlenie do Sy
berji, a wszystek jego majątek władze rządowe �konfi
skowały na rzecz państwa. 1 

15. Ks. Mikołaj Bobolewski, ur. 1872 r. Gubem
jalny nlk żand. z Lublina 15 st. 1912 r. Nr. 294 2 doniósł 
do w. jen. gbra, że ksiądz M. B., prob. w <;;orzkowie, 
pow. krasnost. ,  gub. lubl . ,  odznacza się wyjątkową ruch
liwością w organizowaniu i zak,ładaniu różnych prywat
nych towarzystw i związków. Z jego inicjatywy powsta- . 
ły: 1 .  Wiejskie kółko gospodarcze w Gorzkowie pod na
zwą „ Trud" . 2. Towarzystwo pożyczkowe i sklep. W or- · 
ganizacjach tych ksiądz M. B. miał wszechwładny wpływ · 
na członków, bo wybiera ich podług własnej myśli. Pd
dług jego woli były wybrane osoby politycznie niepra
womyślne, które zbierały się u niego na plebanji i tam,
jak się zdaje, odbywały się nielegalne narady. Niektó- · 
re z tych osób były w swoim czasie aresztowane za po
stępowanie przeciw prawu, a nawet wydalane z granic 
Królestwa Pol. Wobec tego ustanowiony został 21 st . . 
1912 r. nad ' księdzem M. B. tajny dozór policyjny. 

16. Ks. Stanisław Bogucki, 1 81 5 t 1898. 1 .  jak
ddniósł jen. ple na Kr. P. 25 st. (6 łut.) 1 865 r. Nr. 2763
(1296) gł. drowi kom. rz. spr. w. i d., ksiądz S. B. za prze
stępstwa polityczne, a mianowicie za zbieranie na rzecz 
powstania po rublu od każdego parafjanina był pod śłedz-

1 A. A. D., LXXU2, k. 129� ._  2 A. P. w Lubi., Xl4, k. 30. 
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twem w Opolu, p.ow� pułw., gub. lubi. i został zaareszto
wanym, sąd zaś skazał go na 300 r. grzywny .1 

2. Podług raportu nlka pow. lubi. pod datą 5 (15)
;ierp. i867 r. Nr. 6118,2 nadesłanego do kancelarji gbra 
lubi., ksiądz S. B. pod względem politycznym jest źle
widziany. 

3. W księdze konduit, utrzymywanej w kancelarii
w. jen. gbra, ma ksiądz S. B., prob. par. Kijany, pow.
łubrt., gub. lubi., zanotowane, że w paźdz. 1894 r. manifest 
cesarski i rotę przysięgi czytał wiernym tylko po polsku.3 

17. Ks. Edmund Bogusławski, 1 856 t 1899. jak
doniósł gbr lubL do w. jen.  gbra 7 mar. 1880 r. Nr .  2130
ksiądz E. B., wik. w Starym Zamościu, gub. lubi., świę
·cąc pokarmy wielkanocne, zau�ażył w ' mieszkaniach:'Andrzeja Kuryły, Michała Bodaka, Stanisława Skowyry,
.Stanisława Sidora, Pawła i ja�a Repców i Katarzyny 
Szewczuk obrazy świętych z napisami: i: uskim , polskim 
i niemieckim. Zaczął zaraz ie zrywać . ze ścian, darł w ka
wałki i rzucał do pieca, mówiąc: nie wieszajcie na ścia
nach ruskich obrazów� Zą. · powyższy czyn „fanatyczny"
w. jen. gbr 22 mar� (3 kw.) 1 880 r. Nr� 407 skazał księ
dza E .. B. na 25 r. gq;ywny i zawię�zenie , na przeciąg 
.ą miesięcy w czynnościa�h par. Stary . . Zam.o�ć .. ' 

18. Ks. Andrzej ·:Bojarski, ,ur. - 1814· r. · Nmk Kr. P .
. 20 sL (1 łut.) 1 862 ; r. Nr. 185 1 . pbwi'adomił .gł. dra kom.
n. w. r. i o. p., że ksiądz A� B. w :Kfasnymstawie, gub. 
'. ubi., · jest sprężyną wszelkich : poli'tyc.znych bezprawi,
� także ksiądz ten ,  b�dąc W stosunka.Ch ' Z tymi, którzy
wrog:o. są usposobionymi do rządu, podt:rzymuje tą ·drogą 

1 A. A. D., x1v2, Nr. 13. i A. A. D. 454-456. 
2 A; P� w,, ��b:ł., IX�. k� 3Q. - , . . , , 3 �·. A� D., xry2, Nr,. 13. i A. Ą.. D� 454�4�6�
4 A. A. o�, . �IV2, : .Nr. 41. / ;  . ,

Bojownicy t .  II. 22 



nastrój nieprzychylny w ludności. Wobec tego nmk ska
zał go na zesłanie w głąb Rosji.1 

W reskrypcie nmka, skazującym księdza A'. B. na . 
zesłanie, przytoczony jest powyższy motyw, że ksiądz 
A. B., będąc . przywódcą wszystki ch zaburzeń w KrasnY,m
stawie, podtrzymuje w ludności złe usposobienie prze
ciw rządowi.:! 

19. Ks. Ludwik Bołdok, 1833 t 1895, były lazary- '.
sta. 1 .  Jen. ple .  na Kr . . P. 3 06) czrw. 1865 r. Nr. 9 162 3 : 
powiadomił nmka Kr. P., żt('ksiądz L. B., prob. par. Kra
sienin, pow. lubrt., gub. lubl., j est pod śledztwem z racji 
sprawy kleryka Zalewskiego, posądzonego o należenie 
do żandarmerji narodowej. 

2. Nlk pow. lubrt. 8 (20) sierp. 1 867 r. Nr. 32 4 pisze
do kancelarji gbra lubl . , że ksiądz L. B., prob. z Krasie
nina, brał udział w manifestacji patrjotycznej, a przeto 
jest nieprawomyślnym pod względem politycznym. 

3. Za posiadanie ksiązki, wydanej zagranicą, która
nie miała cenzury rządu ros., ksiądz L. B. 16 wrz. 1886 r. 
Nr. 1698 ó otrzymał od władzy świeckiej naganę. 

20. Ks. Kazimierz Borysik, 1838 t 1892. Jako wi�.
par. Bełżyce, pow. i gub. lubi., ksiądz K. B., jak doniósł ó tem 
do Konsystorza diec. lubl. miejscowy z Bełżyc proboszcz 
19 mar. 1866 r. Nr. 26, tegoż dnia otrzymał wezwanie od 
Komisji W oj en no Śledczej, która go osadziła w cytadeli 
warsz., gdzie siedział do czrw. tegoż r. , a 5 czrw. 1 866 r. 
powrócił do <l:omu, ale znękany, chory i przez kilka mie
sięcy niezdolny do żadnej pracy.6 

21. Ks. Luclwik. Bronłazewski, 1829t1 899. Ksiądz
L. B., ·wyświęcony w 1853 r., był wik. parafij: Stężyca, 

1 A. A . . D„ XIVt, Nr. 39. 2 A. A. D., LXXIX2, k. 298. 
1_5 A. Ą. D., X1v1, Nr . 16. i A. P. w Lubl., IX', str. 45-Sl. 
' A. A. D., XIV1, Nr. 21. i A. K. D. Lubl., XVl1• 
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pow. garw., gub. siedl., Górki, po�. konst., gub. lubl., 
. Łaskarzew, pow. garw. i Parczew, pow. włod., gub. siedl. 
Z tego ostatniego wikarjatu w grudniu 1863 r. ksiądz L. B.
był zaaresztowany, a na mocy decyzji nmka Kr. P. z 10 łut.
1864 r. był wysłany z pozbawieniem praw ·na osiedlenie 
do Syberji za to, że odbierał przysięgę od powstańców. 

W 1883 r. ksiądz L. B. był zwolniony z nadzoru po
licyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek poza Kr. 
P. 19 wrz. 1 883 r. ksiądz L. B. pisze do bpa lubl. z Permy
„na śmierć nędzną między obcymi jesteśmy skazani" i prosi, 
aby bp uczynił stosowne kroki o wyjednanie mu powrotu 
do kraju, „gdziebym mógł ostatki sił swoich oddać na 
posługę bliźnim swoim". 

Zaraz po otrzymaniu powyższej prośby bp pisze do 
w. jen. gbra, ale 1 l ist. tegoż roku otrzymuje odpowiedź
odmowną. Dopiero 1 7  list. 1884 r. cesarz pozwolił księ
dzu L. B. wrócić do Kr. P. z zastrzeżeniem wszakże, że
mu nie będzie wolno zająć żadnego stanowiska parafjal. 

27 wrz. 1 886 r. admin. diec . . k�. Jaczewski wystarał
się o to, że ksiądz L. B. poszedł na rektora porefo�mac• 
kiego kościoła w Węgrowie, gub. siedl. , skąd 10  wrześ.
1889 r. przeszedł na probostwo do Wyszkowa, pow. węgr.,
gub. siedl . ,  a stąd 3 maja 1 890 r. do Prostyni tegoż pow.1
Umarł na probostwie w Łysobykach.2 

, 

22. K•· Stanisław .Qroniszewskł, 1826 t 1916.
Czasowa Woj. Śledcza Kom. przy nmku Kr. P. 24 czrw.
(6 lip.) 1865 r. Nr. 4428 zakomunikowała gł. drowi kom.
rz. spr. w. i d., ż� nie j est wykluczone, .aby ksiądz S.. B.,
prob. · par� "Wy.stków, pow. węgr., gub� siedl., miał riie zaj
mować . jakiegoś stanowiska w organizacji powstańczej, 

1 A. K. D. Lubl., VIiii., A. A. D., XIV2, Nr. 39, A. P. w Lubi.,
xxvm•. i XXIX4• i A. A. D., LXXVIl2, k; 117 i 118.

� Patrz to samo nazwisko w dziale: za sprawę K'ościoła. 
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a jen� ple. na Kr: P. 14 (26) kw. 1865 r. Nr. 326 w spisi e
nieprawomyślnych pod względem politycznym kapłanów, 
nadesłanym do tegoż dyrektora, wykazuje również na
zwisko księd�a S. B. t 

- 23. Ks. Jan Brzozowski. W 1862 r. ksiądz J. B. , 
w gub. lubl. wstąpił do organizacj i, której celem było ' 
obal enie „prawowitej" władzy Kr. P. , całkowicie podzie
lał „ występne" zamiary tej organizacji, czynnie dopoma
gał do jej rozwoju, a w końcu do · orężnego w kraju po
wstania. Wobec tego na skutek wniosku woj . audytoria; 
tu, zatwierdzonego 4 maja 1 564 r. Nr. 999 2 przez nmka
Kr. P., który uwzgl�dnił tę okoliczność, że podsądny 
prżesiedział dotąd zgórą rok w kazamatach fortecy w Za
mościu, a także - wyjątkowe usilne wstawiennictwo ks. 
Sosnowskiego, administratora diecezji lubl. , zamiast do 
robót katorżnych zesłał księdza J. B. na osiedlenie do 
Syberji z pozbawieniem go wszelkich praw stanu i z kon- '

fiskatą na rzecz państwa całego jego majątku, z którego 
należy pokryć koszta, złączone z prowadzeniem tej sprawy'. 

24. Ks. Stanisław Brzóska, ur. 30 gr. 1 834 r .  we
wsi Doku dowie, pow. bial. ,  gub. siedl., z Marcelego i Ka
ro liny z f.nekajtów . . Uczył się w szkoie powiatowej w Bia
łej, seminarjum duchowne kończył w Janowie Podlaskim: 
Wyświęcony na kapłana 25 lip .. 1858 r. został wik. w So; 
kołowie, pow. siedl., a następnie w kościele popijar.! 
skim w Łukowie. 

1 1  l ist. 1 86 1  r.3 ksiądz S. B. pisze '.z Łukowa, jako 
tamtejszy wik., do Konsystorza Janowskiego, że oficero
wie strzeleckiego pułku piechoty kostromskiej , bataljonu, 
konsystującego w Łukowie, w czasie sumy i innych nabo-

1 A. A. D., XIV2, Nr. 24. 2 Op. c., Nr. 40.
3 A. K. D. Podl., XXXl114, A. A. D., LXXIX, k. 66. i A. K. D. Podl. 

XXXIIH. 
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żeństw w świątyni w Łukowie, w której lud był licznie zgro
madzony, dopuszczali się czynów gorszących, jako to: gło
śnych śmiechów i rozmów, zaglądań do książek i oczu 
l}lOdlącym się niewiastom. W niedzielę przeto XXV po 
Zielonych Świątkach z ambony _ zganił takie zachowanie 
się starszyzny ·wojskowej, za co z rozkazu dowódcy ba
taljonu był wezwany do magistratu , by się wytłumaczył, 
dlaczego obniża powagę oficerów, a tern samem i dowódcy. 

Wkrótce potem·- ·prob. i dziekan z. Łukowa ks. Jakób 
Ros:t.kowski składa raport do bpa, że 27 l ist. 186 1 r .  nlk 
radzyńskiej żandarmskiej komendy Chwoszczański zaare
sztował ks. Brzóskę i ma go odwieźć do Siedlec. W pa
rę dni po tym raporcie Polowa Wojenno-Sądowa Komi
'sja w Siedlcach 30 list. 1861  · r. zwraca się z prośbą do 
Konsystorza w Janowie o formularz (czyli o listę stanu) 
ks. Brzóski .  Był to wstęp do szerszych zamierzań ów
czesnych władców tej . okolicy i zrobienia bodajby krwa
wej sceny z tym kapłanem . . 

Jak widać z archiwalnych dokumentów państwo
wych, 17 l ist. 1861 r.1 p. o. woj. nlka pow. siedL pułko
wnik (podpis nieczytelny) doniósł Kom. Woj. Polowego 
Sądu, że takąż Komisję stworzył w m. Siedlcach dla osą
dzenia księdza S. B. 

Do Siedlec nakazał przewieźć go do aresztu woj. 
nlk na okręg iubl. jen. Chruszczew 12 l ist. 1 861 r. Nr. 2246 
i oddać pod sąd za wygłoszenie „podburzającego" kaza
nia. W skład tego sądu weszli: major Pogoski, kapitan 
Biuchner, szt. kapitan Bułhakow, porucznicy: Pluszkie-

. wicz i Gartkiewicz oraz podporuczni cy: Ziemlanicyn
i Koptiew. Urząd sekretarza pełnił Cytowisz. Podstawą 
toku sądowego było doniesienie na księdza S. B. do 
woj . nlka pow.: radzyń. i łuk., które zrobił 31 p aźdz. 
1861 r .  Nr. 41 2 � dowódca ko�tromskiego pułku pi echo-

1 A. A. O., CI2, k. 1 . 41 Op. c „  k .  6. 
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ty� ·Że ' 1 9  paźdz. 1861 r. w kościele ksiądz S. B., wska�·
zując na obecnych tam oficerów ręką i krzycząc, wypoi' 
wiadał obelżywe · ·słowa na rząd i wojsko. Wtedy ksiądz
S. B., wezwany do m agistratu przez burmistrza jackow· 
skiego, wcale się · nie stawił. Wezwany powtórnie przez_; 
tegoż burmistrza i dyżurnego oficera Chodynowicza rów
nież nie przyszedł, :ile jeszcze wrzeszczał, że nie uznaje 
władz wojennych, że ich nie uznaje i biskup, a burmi· 
strzowi zagroził, że mu to będzie . pamiętał. 

Nietylko powyższy raport był potępiającym dla księ
dza S. B., ale wszyscy wojskowi, którzy z jakiegokolwiek 
tytułu musiel i  o tern pisać, donosili swym zwierzchnikom . 
najnieprzychylniej o tern, co zaszło. 

Chorąży Czeryszycki w raporcie swym, datowanym 
30 paźdz. 1861 r. Nr. 30,1 a przysłanym do nlka strzelców · 
kostromskiego pułku piechoty, pisze, że ksiądz S. B., 
zwracając się do niego i do innych oficerów, nazwał ich 
z ambony zbójami i jqdaszami. Podobne raporty złożyło 
kilku oficerów prawie je�nobrzmiące i na ich podstawie · 
dowódca strzelców przesłał doniesienie o przebiegu ca- . 
łego zajścia swoim wyższym przełożonym. 

Prob. par. Łuków ks. jakób Roszkowski 2 (14) list. 
1 861 r. 22 2 posyła od siebie oficjalną korespondencję do
nlka wojen., pułkownika Kannabicha, w której wyjaśnia, 
że oficerowie „swym śmiechem, rozmowami, zaglądaniem 
w oczy·/ i do książek modlących się z1lekceważyli kościół · 
i wyw ołali oburzenie wszystkich tam obecnych, a nawet I 
i wikarjus.z przy kościele moim ksiądz S. B., dostrzegłszy 
nieprzyz�oite zachowanie się oficerów, zwrócił mowę 
i zastosował do nich podobieństwo słów Chrystusowych -
o pszenicy i kąkolu".

Nic to nie pomogło i żadnego nie odniosło skutku.
Sprawę oddano pod sąd \Yojenny polowy, który ' 28 list.

1 Op. c., k. 1 1 . 2 Op. c., k. 1 5. 
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1861 r. skazał1 księdza S. B. na dwuletnie wywiezienie,
a o zachowaniu się zaś ·W tym wypadku ks. Jakóba Ro
szkowskiego, · ptob. i ks� Józefa Korzuchowskiego, wik . 
z Łukowa; zakomunikowano wyższym władzom. 

jen. Chruszczew, przedstawiając wyrok powyż�zy . 
p. o. n�ka Liidersowi, proponuje 2 zamienić ks. Brzósce
dwuletnie wywiezienie do Rosji na zamknięcie go na 6 
miesięcy w kazamatach fortecznych, a następnie oddanie.
go pod surowy nadzór policyjny. Jako

. 
motyw tej zamiany 

· wyroku Chruszczew wysuwa dwie okoliczności : słabowite
zdrowie . ks. St. Brzóski i to, . że osądzony n ie  brał dotąd
' udziału w żadnej politycznej manifestacji .  Audytorjat zaś
polowy stawia swój własny wniosek, 3 a mianowici_e : ks.
· Brzóskę przetrzymać 1 1 /2 r .  w kazamatach, poczem oddać
go pod czujny nadzór policyjny, dwom zaś i nnym księ-
żom udzielić surowej nagany. . 

17  st. 1 862 r.4 jen. Liiders zatwierdził wyrok sądu 
. polowego wojn., naznaczając na księdza S. B. karę roku 
twierdzy, a 1 8  (30) tegoż st.5 odstawiono go do fortecy 
w Zamościu.6 

To pierwsza karta dramatu życia księdza S. B., która
tę piękną, religijną i patrjotyczną duszę przygotowała do 
niezwykłych ofiarnych czynów, jakie złożył na ołtarzu 

· Kościoła i Ojczyzny, aby pierwszemu i drugiej dopomóc
· do rozw�ązania kajdan niewoli, gniotącej w szczególniej
'. szy sposób Podlasie .  Wszyscy historycy powstania stycz� 
· stwjerdzają ten fakt, że na Podlasiu czynny ruch patrio
tyczny .63 roku miał najsilniejszą podstawę wśród tamtej-

I Op. c., k, 1 21 i 1 22. :& Op. c., k. 145. 
3 Op. c., k. 145 . i n. ·4 Op. c., k. 150. · '' Op. c . ,  k. 151 .  
il Jak mówi pismo nlka pow. łuk. do magi stratu m. Łukowa z d . 

. 
6 maja 1862 r. Nr. 5446 1 karę tę władze rządowe później zmniejszyły 
księdzu S. B. do sześciu miesięcy. 

t Dr. XXXII, str. 5. 
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szych mieszkańców. Przemiłe te rzeczy czyta s ię o tern ze 
łzą w oku, jak pałac i dworek szlachecki, zaścianek i chata 
wiejska, a wszystko ogrzane wiarą katolicką i ciepłem 
stosunkiem do kapłanów, a kapłanów do wiernych, wszy-

. stko s:zło na • • sługi Ojczyźnie, byleby ją swobodną uczy- . :
-nić .  Lecz nie do nas należy poruszać te szczegóły w ni
niejszej- . pracy. Wspomnimy tylko, że tu powstan ie trzy
mało się najdzielniej i najdłużej , by doczekać się ,pomoc'y
od państw sąsiednich, które w tych partyzantkach, w tej 
bohaterskiej a tak nierównej walce między regularnerni 
wojskami ros. a powstańcami polskimi widziały, jak żywo 
biją serca polskie na myśl wolnej Ojczyzny, dla której 
są gotowe do największych ofiar życia i mienia. 

Ks. Brzóska cieszył się u swej władzy duch. opinią 
najlepszego kapłana. Ks. Józef Pruszkowski w swej książce 
„Janów Bi sk1,1pi"  tak go charakteryzuje: „Kapłan to był 
wysokich cnót, przykładnej p0bożności, entuzjasta reli� 
gijny, serce złote, oddane Bogu i ludziom, a patrjota bar
dzo czynny" .  Gdy nadszedł rok 1863 i naród się poru-1

szył, kapłan tej wartości n ie  mógł być tylko obserwato-. 
rem tej krwawej tragedji narodu, w · której występowali 
i byli ofiarą ziomkowie, rodacy, wierni i właśni jego 
parafjanie . Jako zaś sługa ołtarza nie przypiął szabli do 
pasa, lecz wziął krzyż w rękę i stanął wśród powstań- ' 
ców, by nieść im pociechę duchowną, by niecić w nich 
święty patrjotyczny zapał i przygotowywać dusze, w czasie 
bitew zagrotone, ,tj.p . miłosiernego sądu Bożego. Ogień, jaki .
miał w sercu, płynne i zapalne słowo ułatwiało mu to za
danie. Przę.inawiał dużo, przemawiał wszędzie: w kościele,
pod krzyiem przydrożnym, pod drzewem polnem, pod� 
gołem niebem, a że te częste, żywe słowa były wypły
wem miłości Boga i Ojczyzny, stąd lgnęli do niego wszy
scy i przepadalj za nim, ceniąc sobie każdą j ego wska-: 
zówkę, a nawet jej ciągle oczekując. Choć, jak mówili-



DIECEZJE LUBELSKA I PODLAS�Ą. ,345 

śmy wyżej, powstanie naj lep:ie'i rozwinęło się na Podlasiu 
f .· trwało tam najdłużej, jednak i tam · zabrakło mpcnych
ludzi, jakich wymagała chwila. Kiedy jedna z partyj zo
stała bez wodza, ks. S. Brzóska stanął na j ej czele i trzy
mał się najdłużej. · Otóezony w opinji s�oich i n ieprzy
jaciół nimbem niezwykłej wartości, nietylko budził . urok 
swoją osobą, nietylko dokonywał wprost nie do pomy
ślenia wypadów i cofania .się w ·swoim cząsie oddziału, 
ale były zdarzenia, że onieśmielał nieprzyjaciela do sta
nowczych posunięć. Dziełem historj i jest podkreślić i uwy-

. puklić te wypadki, my wrócimy do źródłowych wiado
mości rządowych, zbliżających nas do ofiarnej śmierci 
ks. St. Brzó'iki. 

Będziemy w tej materji mówić o faktach w tej kolei , 
w jakiej znaleźliśmy ją w archiwach, na które  powołuje
my się stale .  

11 wrz. 1864 r. Nr. 727 1 nlk iwangrodzkiej :! ko
mendy żandarmów major lsadbiełow nadesłał taką swo
ją opinię jen. plcowi na Kr. P. jen .  Trepowowi o księdzu 
S. B.: „ Wiadomą jest rzeczą, że w Kr. istnieje jeszcze
złoczyńca (w oryginale_;._złodej), ukrywający się w lasach, 
Brz.óska, który z godziny na godzinę, z minuty na minutę 
powiększa swą szajkę i n i e  mam możności go uchwycić.
Przeto należy nakazać wójtom, aby śledzili za mieszkań
cami. Jeżeli schwytany będzie gdziekolwiek włóczęga 
(w oryginale - brodiaga), nałożyć kontrybucje na tę 
miejscowość" .  

28 wrz. 1864 r .  Nr .  7464 3 donosi n lk wojennego 
okręgu siedl. głównodowodzącemu wojskami okręgu 
warsz., że „21 ,  22 i 23 b.m. dwie roty piechoty i rota 
kawalerji, konsystujące we wsiach: Żeliszew, pow. siedl. , 

1 A. A. o., en.� k. 1 -3. 
:t To jest dęblińskiej. Dopis. autora. a Op. c„ k. 9. 
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Domanice, tegoż pow. i Stanin, pow., łuk. zrobiły obławę . 
na szajkę rozbójniczą Brzóski w lasach j agodzińskich 
i mimo ·wielkich trudów i usilnej pracy nikogo .nie 
schwytały" .  

· 17  wrz. 1864 r. zauważono we wsi Drelew kilkuna· 
stu zbrojnych powstańców, ale nikogo nie złapano". 

Wtedy władze wojsk. 2 (14) paź.dz. 1 864 r. Nr. 342391! 
(7208) wydały zarządzenie, aby oddawać pod sąd wo· 
jenny wszystkich, którzy dadzą ks. Brzósce przytułek . 
u siebie. 

Do Huty Szklannej w Drozdówce, jak doniósł o tern · 
17  (29) paźdz. 1 864 r. Nr. 15499 2 do nlka wojen. w Siedl
cach · zarząd jen. plea na Kr. P. 10 paźdz. 1864 r. , przy- . 
było kilku ludzi z bronią w ręku do właściciela Żyda · 
i zażądało od niego 900 r. pod karą śmierci dla partji 
Brzóski'. Żyd przekonywał napastników, że nie ma tyle 
pieniędzy, a tymczasem dał znać do Siennicy, gm. Rud
ka, pow. krasnost. , gub. lubl. , gdzie byli kozacy, którzy 
nadbiegli i -schwytali powstańców. Jako nagrodę za ten . · 
czyn nmk Kr. P. kazał wypłacić · żydowi 25 r. z sum 
karnych. 

Jen. ple. Trepow na Kr. P. 21 paźdz. (2 list.) 1864 r. 
depeszuje do podpułkownika Zankleowa w Iwangrodzie 
(Dęblin, Dopis. autora): ,,Donieść najbliższemu nlkowi 
wojen. o kontrybucji i jej ściąganiu, a samemu szukać 
Brzóskę". 

Inicjatywę nakładania kontrybucji na miejscowośei, 
w których ukrywał się ksiądz S. B., dał 20 paźdz. 1864 r. 
podpułkownik Zankleow w depeszy Nr. 20, wysłanej do 
jen. Trepowa, w której donosi mu jednocześnie, że po- . 
siada pewne poszlaki, że Brzóska udał się za rzekę Wieprz . . 

Zankleow był wówczas komendantem lotneg� od
działu, poszukującego ks. Brzóskę. 

I Op. c.,  k.  13. 2 Op. c., k. 24. 
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21 paźdz. 1864 r. Nr. 10 L tenże Zankleow donosi jen .
.Trepowowi, że 1 4  paźdz. 1864 r., 'połączywsi;y swój od
dział z 8-rną rotą piechoty pułku wiślanego, udał się na 
poszukiwanie Brzóski do północnej części lasu łukow
skiego, zaczynając od drogi między wsiami Jagodne, pow. 
garw., gub. sit:dl. i Domanice, pow. i gub. siedl., ku bło
tom Jaty w kierunku wiosek: Klinki, Ławki, pow. łuk. ,  
gub. s iedl . ,  i Grzęcówka. Niedaleko od błot jaty natra
fiło wojsko na oboz Brzóski, który składał się z 8 sza- . 
łasów, zbudowanych z gałęzi. Były tam porozrzucane ko
ści wole, pierze z kur, porwana chusteczka z l iterami K
;i D, rozbity garnek i dwa pogorzeliska. Zdaje się, że 
przed 8-miu dniami powstańcy opuścili to miejsce .  Wte
dy nałożyłem kontrybucję na nadleśniczego i dwóch
podleśnych tego lasu w ogólnej sumie 900 r. : na nad-

. leśniczego 500 r. , na podleśnego ucząstka Dąbrówka 
300 t. i podleśnego ucząstka Jagodne 100 r. Nakazałem, 
aby te pieniądze wpłacili do kasy n lka wojen. na pow. 
łukowski" . 

Wkrótce potem z kancelarii j en: plea nadeszła 
27 paźdz. (8 l ist.) 1864 r.2 depesza do komendanta for
tecy w Dęblinie tej osnowy: „Nmk nakazał natychmiast 
pułkownikowi Zankleowowi wrócić do Warszawy, przy
tem mu zakomunikować, że na formowanie oddziału nie 

· miał pozwolenia, a nakładanie kontrybucj i  należy do
wojennych nlków".

28 l ist. 1 864 r. Nr. 28 Zankteo.w donosi jen . picowi, 
że „posiadam wiadomości o przebywaniu ks. · Brzóski
w okolicy m. Sokołowa, dlatego z cżęścią kozaków mu
szę tu pozostać, a resztę z chorążym Żelatowskim odsy
łam do Warszawy".

Do więzienia w Siedlcach 6 (18) l ist. 1864 r. , jak 
raportuje za Nr. 8831 3 do nmka Kr. P. nlk wojn. okręgu 

i Op. c . ,  k. 27. 2 Op. c., k. 28. 3 Op. c., k. 3�. 
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siedl., wtrąconych zostało 35 ludzi z powstania i jedno
cześnie J:>roponuje w tym raporc ie ,  aby każdemu miesz· 
kańcowi, u którego uda się schwytać powstańca, konfi
skować majątek, a wszystk ich mieszkańców wsi, gdzie .. 
będzie przyłapany powstaniec, o i le  okaże s ię kto w niej 
winien, wysiedlać do Rosji . 

Chodziło o to, aby za wszelką cenę schwytać ks. 
Brzóskę. Wszakże nmk Kr. P. 27 l ist. (9 gr.) 1 864 r. tego 
projektu nie przyjął, tylko żołnierzom, ścigającym ks. 
Brzóskę, , polecił powiększyć porcję wódki, jak to propo
nował ten sam nlk i pozwolił wyciąc przydrożne  lasy. 

Wszystk ie j ednak zabiegi około głównej osoby, . 
o którą chodziło, spełzły na niczem. Ud erzono wtedy
w stronę imiennika ks. St. Brzóski i nlk wojn .  widawo 
szczercowickiego ucząstka 4 gr. 1864 r. Nr. 186 1 rapor�
tuje do jen. plea na Kr. P. , że zgodnie z rozporządzeniem 
z 2 (14) gr. 1864 r. Nr. 1592 ks. Jan Brzósko został za
aresztowany i odesłany do Siera dza, skąd ma być prze- · 
t ransportowany do Warszawy. 

• 

W sprawi·e jednak księdza S. B. poza poszlakami 
nic pewnego i rzeczywistego jeszcze władzom nie udało 
się osiągnąć. 

Podpułkownik Zankleow 5 gr. 1864 r. Nr. 3 l � do
nosi do jen. plea na Kr. P. ,  że ksiądz S. B. udał się na 
południe od Sokołowa ku jagodnemu. 

Nlk wojn. na okręg siedl. 7 ( 1 9) gr. 1 864 r. Nr. 89563 
składa raport do nmka Kr. P. ,  że ks iądz S. B. w ostat- . 
n ich dniach ub. l ist. nocował u obywatela wsi Górki, 
pow. biał. , stamtąd udał s ię do wsi Przeuski, pow. siedl. 
i tam w różnych domach okolicznej szlachty przebył 4 
dni ze swymi 4 towarzyszami .  

Jen.  Maniukin z Siedlec 2 1  gr. 1864 r. Nr. 47 • de-

1 Op. c„ k. 44. 
H O p. c., k. 52. 

2 Op. c., k. 47. 
4 Op. c . ,  k. 74. 



-=======D=IE==C=E==ZJ=E=· LUBEL.SK� I PODLASKA. 349 

peszuje do Warszawy jen. Minkwicowi, że mi.eszkańcy wsi 
Orzeszówka, gm. Miedzna, pow. węgr., gub. siedl . ,  zła
pali „rozbójnika" z orężem w ręku z partj i Brzóski, który 
obiecał wskazać, gdzie się Brzóska· kryje. 

Nlk wojn. pow. ostroł. , 16 st . 1 865 r .  Nr. 1 87 1 do
nosi jen. plcowi na Kr. P., że ks. Brzóska podobno był 
niedawno w pow. łomż� z 4-ma swymi towarzyszami. 

Nlk wojn.  oddziału siedl. Nr. 1012 2 18 lut. 1 865 r. 
zawiadamia jen. plea na Kr. P. , że ks. Brzóska z Wilczyń
skim ukrywa się wśród drobnej szlachty w pow. łuk. 

Sztab żandarmski oficer gub .  płoc. 23 łut. 1865 r .  
Nr. 882 3 uwiadamia jen. plea na Kr .  P. , że ks .  Brzóska 
przeniósł się do pow� kalwar. 

12 mar. 1 865 r. Nr. 12 ,· Komenda Żandarmska z Dę
blina donosi do jen. plea na Kr. P. , że ks. Brzóska kryje 
się we wsi Ryszki, 4 wforsty od Łukowa. 

Nareszcie obława dobiegła do swego celu i osią
gnęła rezultat swych zamierzeń po tylu wysiłkach regu� 
lamego wojska różnej broni , tajnej policji i żandarmerji . 

Sawczenko, komendant 5 sotni kozaków 1 8  kw. 
1865 r .  Nr. 1 26 5 donosi komendantowi dońskiego kozac
kiego Nr. 4 pułku, że 1 7  kw. 1 865 r. we wsi Sypitki
Szlacheckie, pow. sokł. ,  gub. si edl . ,  u miejscowego soł
tysa Bielińskiego wojska natknęły się na kiędza S. B. 
i jego towarzysza Franciszka Wilczyńskiego. Osaczeni 
w zagrodzie chłopskiej, do ostatniej chwili stawiali zbroj
ny opór. Ks. Brzóska był raniony w lewą rękę, zaczął
uciekać ze swym towarzyszem w stronę lasu. Za nimi 
podążyli kozacy na koniach, lecz natrafil i na przeszkodę 
w płotach, za które dostali się uciekający. jeden z ko-
·zaków, skoczywszy z konia, pieszo pobiegł. · z szablą,

I Op. c.,  k. 87. 
4 Op. c., k. 1 20. 

2 Op. c., k. 11. 7. a Op. � .• k. 119. 
5 Op. c., k. 242. 
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uderzając na ks. Brzóskę. Ten strzelał z rewolweru, d�
piero drugi kozak nadbiegł z pomocą i kolbą karabino
wą zdołał uderzyć ks. Brzóskę w twarz i wtedy osaczo)ly 
musiał się poddać, towarzysz zaś Wilczyński wystrzęlił 
jeszcze wszystkie naboje z rewolweru, rzucił go i krzy�- . 
nął: pardon ! W tym momencie, kończy swe doniesienje 
Sawczenko, obadwa byli już w naszym ręku. 

Teraz za pośrednictwem telegrafu o fakcie tym ro-
zesłano wiadomoś.ci na prawo i lewo. 

' 

Wojenny nlk na pow. siedl. kapitan Łagutyńsk'i
przesyła z Siedlec 17  kw. 1865 r. Nr. 4'2 telegram do jern 
plea na Kr. P., że ks. Brzóska schwytany. 

Tegoż dnia depeszuje wojenny nlk sokł. ucząstk� · 
do jen. plea o ' tern samem i że ks. Brzóska zaraz wy · 
słany do śledczego aresztu do W ar sza wy. � 

Jen. ple. 19 kw. (1 maja) 1865 r. Nr. 5640 powiad · 
mia gł. dra kom. rz. spr. w. i d�, że „ukrywający si� 
przez czas długi powstaniec ks. Stanisław Brzóska zosłat 
zaaresztowany w gub. siedl., dostawiony wczoraj do War-� 
szawy do więzienia śledczego przy ul. Pawiej i z rozka· 
zu nmka Kr. P. będzie oddany pod doraźny skrócony 
sąd wojenno polowy. 

· 

Zbliżała się ostatnia scena bohaterstwa ks. Stan i;. · 
sława Brzóski, zakończona · wyrokiem w cytadeli i szu- '.
bienicą w Sokołowie. Zanim sąd polowy przystąpił do� 
motywacji wyroku, streśdt najp_ierw przebieg życia pod- . 
sądnych i punkty potępiające oskarżonych. 

Z raportu polowego audytorjatu armii warsz. w ojen· · 
okręgu, datowanego 10 czr�. 1 865 r. Nr. 1 1 33 1 do gł. 
dra kom. rz. spr. w. i d. widać, 'źe ks. Brzóska w chwi
li odbywającego się sądu miał 33 lata, urodzony w pow.- : 
bial. Początkowo uczył się w domu, potem · uczęszczał : 

!i A. A. D., CII l2, k. 137. 
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· do uniwersytetu w Kijowie, 1 ale go nie skończył, następ"'.
nie odbył studia w seminarj um diec. w Janowie, 1 857 r. 
wyświęcony na kapłana, został w ik. w Sokołowie, w 1 860 
zaś r. przeniesiony na wikariat do Łukowa. W raporcie 
tym pisze polowy audytorjat, że ks. Brzósce udowodniono:

1. że z chwilą powstania ru chów politycznych ks.
Brzóska w 1 861 r. wygłosił podburzające kazanie w Łu
kowie i chociaż wyrok za tamto przewinienie w wyko
ł'laniu był ograniczony do 3 miesięcy, ks. Brzóska nie po
�zucił swych występ�ych zamiarów, owszem brał udział· 
w zjeździe księży, odbytym w celach powstańczych w m. 
Kłoczowie,2 gdzie duchowieństwo uznało nad sobą wła
dz� Komitetu Centralnego Narodowego, który powstał 
w Warszawie. 

2. z chwilą wybuchu powstania został kapelanem
na'jpierw partji Lewandowskiego, a później Krysińskiego, 
w tej ostatniej dowodził zarazem oddziałem. Brał czynny 
udział w 8 bitwach i w jednej z nich pod Staninem był 
ranny, a po rozbiciu partj i Krysińskiego i ucieczce tegoż 
zagranicę uformował z resztki tej partji, a także z partyj 
Rudzkiego i Kobylińskiego swoją nową partję około 1 OOO
ludzi, został jej głównym dowódcą, otrzymał od rządu 
narodowego rangę jenerała i jener. kapelana powstania.8 I 
. 3. choć był parokrotnie rozbitym wraz ze swym

, pomocnikiem Wilczyńskim i rozpuścił swoją partję, sam 
udał się w lasy łuk., gdzie z włóczęgów i uciekinierów

1 W Aktach Kurji Diecezji Podl. nie natr�filiśmy na tę V'iado
mośr., żeby ksiądz S. B. rozpoczynał studja w uniwersytecie kijo�.!$kim. 
Dopis. autora. Autorka rozprawy · „ksiądz Stanisław Brzóska" twierdzi. 
że . .  ksiądz S. B. był w uniwersytecie kijowskim. naznacza czas. ·m'iano
wicie półtrzecia roku.1 Skąd ta wiadomość? Zapytanie autora. 

1 Kłoczów w pow. g'arw., gub. siedl. Dopis. autora. 
3 Był to ostatni poważniejszy oddział powstania styczniowego. 

Dopis. autora. 

Dr. XX. str. 5 i 6. 
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żołnierzy sformował nową partję (a w kraju już był spo� 
kój), . stale dążył do obudzenia w narodzie zbrojnego· po· 
wstania, ograbił ziemianina (Żyda, o którym wyżej była 
mowa. Dopis. autora.), kazał powiesić dwoje żebraków, 
podejrzewając ich o zdradę (przed egzekucją sam, kh 
wyspowiadał). Tą drogą zyskał wielki wpływ zwłaszcza 
wśród drobnej szlachty tak, że nikt nie chciał zdradzić 
miejsca jego pobytu. 

4. wykazał upór w prowadzeniu nadal powstania,
choć takowe było już zlikwidowane. 

5. stawił zbrojny opór, gdy go chwytano 17 (29) kw .
. b. r. we wsi Sypitkach Szlacheckich pod Sokołowem, 

gdzie się ukrywał w domu sołtysa, przytem strzelał do 
kozaków i żandarmów: Za to wszystko wyrokiem �ądu 
polowego zapadłego 5 maja 1865 r. w cytadel i  warsi.,
a zatwierdzonego na wniosek audytorjatu polowego przez 
nmka 7 ( 19) maja 1 865 r. został pozbawiony wszystkich 
praw stanu i skazany na śmierć przez powieszenie. 

, Franciszek Wilczyński 21  lat, mieszczanin z Łukowa, 
syn kowala, brał udział w partji Lewandowskiego. Ra�
zem z ks. , Brzóską był skazany na powieszenie. · 

· Komplet sądu stanowili :  
Prezydujący jen. Lewicki Leontjew. 

· Pułkownik piechoty Listowski.
Pułkownik saper Chotiaincew.

Członkowie: 1 
I 

Major · moskiew. · grenadjerskiego pułku
Nuzbaum Kaaz. 

Kapitan moskiew. · grenadjerskiego pułk� 
Gram bek. 

Kapitan kijowskiego grenadjerskiego puł� 
ku Połeta . . ; 

Sekretarz Tra;cewskL 
Na marginesie wyroku jest zatwi6łdzenie nmka w sło� 

wach: „zgadzam się 7 (1 9) maja 1865 r." hr. Berg. Nr. 925. , 
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Obydwóch skazanych wywieziono 21 maja 65 r. 
z Warszawy do Siedlec, a stąd 23 tego miesiąca o g. 

\3 · rano do Sokołowa, gub. s.iedl., gdzie wykonano wyrok
· .tegoż driia tj. 11 (23) maja 1865 r. o godz. 1 1  przed po
: łudniem na rynku wobec mieszkańców m. Sokołowa, wsi 
: Sypitki i sąsiednich. Razem liczono tłumu do 10 tysięcy.
! W cztery godziny po egzekucji, której asystował pod-
1 pułkownik Drozdow, zdjęto ciała z obydwóch szubienic 
·· i w 2-ch skrzyniach zawieziono do Brześcia, gdzie zostały
' pochowane 24 maja 1 865 r. w rowie twierdzy tamtejszej. 

Sąd polowy kopję wyroku 22 maja (3 czrw.) 1865 r. 
za pośrednictwem jen. gbra na Kr. P. przesłał bpowi . 

· Szymańskiemu. 
· Wróćmy jeszcze do chwil poszukiwania księdza S. B. 

Kiedy liczne wojska różnej broni nie mogły dać rady 
w ujęciu księdza S. B., władze centralne administracyjne 
w Warszawie postanowiły przyjść im z pomocą i drogą 
korespondencji wymusić na bpie Szymańskim ułatwienie 
zdobycia go nawet rzuceniem na niego klątwy, ogłoszo
nej dla publicznej wiadomości z ambon. Korespondencja, 
którą w tej materji otrzymał bp Szymański charaktery
zuje stanowisko, jakie rząd uważał za właściwe zająć 
względem Kościoła, udzielając mu nawet rad i wskazó
wek z dziedziny prawa kanonicznego. Jako ciekawy 
przykład, z wyraźną cechą danej epoki, przytaczamy 
pisma w tej materji gł. dra kom. rz. spr. w. i d. księcia 
Czerkaskiego z czasu ścigania księdza S. B. i po jego 
śmierci. Opuszczamy tylko te, które uważaliśmy za ko
nieczne umieścić przy nazwisku bpa Szymańskiego.1 i 2 

1 Diec. lubl., dział za spr�wę Kościoła: ks. Benjamin Szymański. 
Dopis. autora. 

I Warto zauważyć, ile kłopotu rosyjskim władzom rządowym tak 
administracyjnym jak i wojskowym •prawiła osoba księdza S. B., skoro 
akta, dotyczące poszukiwania go, zawierają w sobie 248 kart, a akta 
procesu, skazującego go na karę śmierci 149. 

8ojownicy t. IL 23 
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Gł. dr. kom. rz. spr. w. i d. 27 łut. (11) mar. 1865 r. 
Nr. 691 (2858) 1 pisze do bpa podlaskiego. 

I. Pod d. 5 (17) łut. b .r. Nr. 312 (574) miałem za
szczyt powtórnie wezwać j.W. Pana o uczynienie właści
wych z j ego strony rozporządzeń względem pozbawie-· 
nia w kanonicznym porządku prawnym praw kapłaństwa 
przestępcę politycznego ks. Brzóskę, dopuszczającego się 
obecnie rozbojów w obrębie diecezji, zostającej pod za
rządem ]. W. Pana, i opierając się na rzeczywistej istO
cie kanonicznych w tym względzie ustaw, miałem zaszczyt 
szczegółowo objaśnić j.W. Panu całą bezzasadność jego 
w tym przedmiocie pierwiastkowej odmowy. Nie otrzy
mawszy dotąd od ]. W. Pana należytego zawiadomienia 
o spełnieniu mego powyższego powtórnego wezwania,
nie mogę nie widzieć w tern w idocznego uchylenia się 
Waszej Ekscelencji od uczynienia zadosyć prawnemu żą
dan iu rządu. Oprócz tego nie mogę nie zauważyć, że, 
ponieważ ks. Brzóska ze stanowiska swego zostawał pod 
jurysdykcją j.W. Pana, to o samowolnem wydaleniu się 
j ego, j eżeli takowe nastąpiło bez upoważnienia Waszej 
Ekscelencji, J. W. Pan winien byłeś uprzedzić w swoim 
czasie właściwą władzę, nadto z obowiązku swego pa
sterskiego urzędu J.W. Pan i bez nalegania władzy cy
wi lnej nie powinienbyś był być obojętnym na długo
trwałą nieobecność księdza, którego postępki nie mogły 
ukryć się przed pasterską czujnością Waszej Ekscelencji 
i winieneś był przedsięwziąć potrzebne środki względem
powrócenia go na dtogę prawych obowiązków, lub też 
zastosowania do niepoprawnego prz.estępcy całej suro-
wości prawa kościelnego. . 

. Dla tego: 1 -o proszę J.W. Pana o bezzwłoczne przed
stawienie wyjaśnienia: kiedy i na mocy czyjego zezwo-

t A. K. D. Podl., XXXU14, k. 39. 
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lenia ks. Brzóska wydalił się z par. Łuków, gdzie, i le wia
domo, pozostawał w obowiązkach wikarjusza, oraz jakie 
względem niego i kiedy mianowicie przedsięwzięte by
ły przez J. W. Pana środki ? i 2 jeszcze raz powtarzam 
Waszej Ekscelencj i  wezwanie, tak jasno mu uczynione, 
abyś nie zaniechał zająć się wydaniem i ogłoszeniem de
cyzji co do degradacji ks. Brzóski, w ścisłem zastosowa
niu się do prawa kanonicznego i do wiernopoddańczej 
swej powinności, i tern położył. koniec sprzeciwianiu się 
swemu rozporządzeniu rządu, skierowanemu do uspoko
jenia i dobra kraju. 

II . 1 5  (27) mar. 1 865 r. Nr. 2019 (9856) 1 W skutku
prżedstawienia j. W. z d. 2 (14) mar. r.b. Nr. 555, prze
syłając przy niniejszem 180 drukowanych egzemplarzy 
wygotowanego przez J. W. Pana pozwu edyktalnego wzglę
dem wezwania do Sądu Duchownego przestępcę poli
tycznego ks. Stanisława Brzóski, mam zaszczyt prosić 
J. W. Pana, abyś zawjadomił mnie, kiedy mianowicie 
i w których ·kościołach takowe pozwy będą ogłoszone, 
z dołączeniem jednego egzemplarza tegoż aktu za podpi
sem Waszej Ekscelencji .  

Następnie, po upływie terminu, jaki będzie przez 
J. W. Pana oznaczony do stawienia się ks. Brzóski i któ
ry bezwątpienia, przy potrzebie śpiesznego załatwienia 
tej sprawy i pewności o ciężkiej winie ks. Brzóski, przy
zna w.anej i przez J.W. Pana, powinien być oznaczony i le 
można krótki, mam zaszczyt prosić J .W. Pana, abyś bez
zwłocznie przystąpił do wydania decyzji względem jego 
degradacji, to jest, względem pozbawienia go święceń 
kapłańskich, a decyzję takową, przed ogłoszeniem onej, 
zakomunikować mi zechciał. 

III. 2 ( 14) lip. 1865 r. Nr. 5235,� powołując się na
poprzednią korespondencję, prowadzoną względem prze-

1 Op. c., k. 62. 2 Op. c., k. 65. 
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stępcy politycznego ks. Stanisława Brzóski, a mianowicie ' , 
względem mającego wówczas nastąpić ze  strony j. W.
Pana wydania wyroku o pozbawieniu go święceń kapłań„ 
skich, mam zaszczyt zakomunikować j.W. Panu w orygi„ 
nale odezwę Audytorjatu Polowego Wojsk. Okręgu Wo
jennego Warsz. z dnia 10  czrw. b. r. Nr. 1 131 , według
której Brzóska, długo ukrywający się przed poszukiwa
niami władz wojskowych, został ujętym w d. 17 (29) kw. 
i za przestępstwa w tejże odezwie wyszczególnione, na 
mocy konfirmacji j. W. hr. nmka w Kr. P. ,  wydanej 
w d. 7 ( 1 9) maja r. b . ,  zgodnie z wyrokiem Sądu Polo
wego Wojennego, skazany został, po pozbawieniu wszel
kich praw stanu, na karę śmierci przez powieszenie, któ
ra to kara została wykonaną na nim w m. Sokołowie, 

· d. 1 1  (23) maja. 
Kara ks. Brzóski służy za przykład smutnych na

stępstw, jakie pociąga za sobą zdradzenie obowiązku wier
nopoddańczej przysięgi i szczególnych obowiązków, le
żących na osobach, obleczonych charakterem kapłaństwa. 

Wiadomo jest j .W. Panu i wszystkim członkom hie
rarchii duchownej, że przepisy kanoniczne Kościoła rz.-k. ,  
osłaniając całą moc praw rządu świeckiego względem 
poddanych jego wszelkich stanów i zalecając tym ostat
nim wierność dla tronu oraz nieskazitelne zadosyć czy
nienie cywilnym ich obo\Yiązkom, odznaczają się zara
zem szczególnie surowemi zasadami względem osób, · któ
re przyjmowały udział w przelaniu krwi bliźniego. I tak 
na zasadzie rzeczonych przepisów nie mogą być udzie
lane święcenia kapłańskie osobom, winnym popełnienia 
dobrowolnego zabójstwa i zadania komukolwiek dobro· 
wolnie skaleczeń lub takim, które brały udział w wojnie 
połączonej z rozlewem krwi; też przepisy zabraniają księ
żom zajmować się, nawet polowan'iem, a osoby, które, 
zostając już w stanie kapłańskim, popełniłyby dobtowol-
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· nie, bezpośrednio lub za pośrednictw.em. namówionych
. przez ni,e ludzi zabójstwo albo zadanie komukolwiek ska
leczeń, pozbawiają się prawa spełniania funkcyj .kapłań
skich, tudzież . podlegaj1ą pozbawieniu wszelkich b.enefi
cjów i innych posad duchownych.

Wyszczególnione w powołanej odezwie . Audytorja
tu Polowego . przestępst�a, pąpełnione przez ks. Brzóskę, 
przekonywują, że ksiądz teri podburzaniem ludu do bun
tu i do zbrojnego powstania, tudzież osobistym udziałem 
w bandach powstańczych i dowództwem nad jedną 
z nich, która za jego pobudką i przykładem splamiła 
działania · swoje szczególnemi zabój.stwami, rabunkami 
: i  gwałtami, zdradził wszystkie wyżej przytoczone świec
kie i duchowne prawa, skalał swoją godność duchowną 
i bez wątpienia spra�ił postępkami swemi .nie małą obra
,zę dla duchowieństwa diec. podl., w której zostawał 
i .  w par�fjach, w których popełnił główne swoje prze-
stępstwa. 

Dlatego sądzę, że J.W. Pan uznasz za pożyteczne 
oznajmić przez okólną od siebie odezwę duchowieństwu 
i parafjanom diecezji, pod zarządem . jego zostającej, · 
o wszystkich przestępstwach B rzóski i o ·karze, jaka go
spotkała z ręki sprawiedliwości, z przedstawieniem całej 
ujemnej strony takowych przestępstw, potępionych przez 
prawo cywilne i kościelne i z wystawieniem godnych ubo
lewania skutków, wynikających dla społeczności i dla 
duchowieństwa z porzucenia prze� osoby duchowne dro
gi ich wiernopoddańczych i pasterskich moralnych obo
wiązków, a tern bardziej jeszcze z pociągnięcia przez nie 
. bliźn.ich w przepaść zdrady i zbrodni . . 

* 
Wdzięczne · serca polskie, pragnąc uczc1c pamięć 

swych bohaterów, którzy chwaleb�ą śmiercią zdobywal i 
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życie . i wolnoś.ć Ojczyźnie, postawiły 1 pomnik w Soko
łowie i taki na tym pomniku położyły napis: · „Powstań�
com 1�63 r. : księdzu St. Brzósce, Fr. Wilczyńskiemu stra
conym na tern miejscu dn. 23 maja 1865 r. przez Moskali 
i poległym na Podlasiu. Rodacy w 1924 r." 

N ietylko Sokołów uczcił pamięć skazanych na po
wieszenie i zawisłych w tern mieście na szubienicy za 
sprawę wybawienia Ojczyzny z niewoli ros., ale i inne 
miejscowości uczyniły to samo. 

· 

Drugi pomnik stanął w Sypitkach Szlacheckich, pow. 
łuk., gub. siedL, gdzie pojmano obydwóch bohaterów. 

Trzeci w lesie państwowym Jacie, około wsi Gr�
zówka w par. i pow. łuk., gdzie się obydwaj ukrywali 
najdłużej. Poświęcenie tego pomnika odbył<> się z wielką 
uroczystością. Ceremonii tej dokonał w gronie licznego 
duchowieństwa 13 czrw. 1928 r. bp Sokołowski, sufragan 
z Siedlec w obecności administracji rządowej, wojska 
i dużego zgromadzenia ludu z leśnictwem na czele.2 Na
pis na tym . pomniku: „Bohaterowi walk o niepodległość 
ks. St. Brzósce, nieugiętemu rycerzowi Podlasia w 63-cią 
rocznicę jego męczeńskiego zgonu pomnik ten w miejscu 
j ego ukrywania się przed siepaczami wznoszą leśnicy 
Leśnictwa Łukowskiego." 

Czwarty, to wmurowana tablica w plebanji łukow. 
(gmach popijarski), w której niegdyś mieszkał ksiądz S. B. 
Widnieje· tam napis: „Stanisław Brzóska, Dowódca Oddzia 
łu powstańczego w r. 1863-1865. Harcerki." 

Piąty stanowi, również tablica, w Siedlcach, wmuro-" · 

1 Łaskawie pośrednicząca w zdobyciu tego napisu p. Zofja 
Hullowa, nauczycielka z Sokołowa Podl., takiej udzieliła informacji. Fo
tografji ks. Brzóski niema zupełnie. Jest w redakcji „Iskry" na Warec· 
kiej w Warszawie odbitka: eała grupa powstańców z ks. Brzóską. 
D opis. autora. 

2 Dr. XXXIH, str. 9. 
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wana w bramę około kościoła św. Stanisława, postawio
'.·ną  przez księżnę Aleksandrę , Ogińską z domu Czartory
ską na przyjęcie Stanisława Augusta• przybywającego do 
Siedlec. Brama ta tak była zb�dowaną, że grube jej, mury 
miały wewnątrz pustkę i w niej krył się ksiądz S. B.1
Idąc od kościoła św. Stanisława na lewym oporze bramy
arkadowej widzimy tablicę, a na niej napis: „Pamięci ks. 
Stanisława Brzóski, Bohaterskiego Wodza Powsta'ńców 
Podlaskich 1863 r. Straconego 'w Sokołowie 23 maja 1865 ·r.
Strzelcy Podlascy 22 stycznia 1922 r." 

Wspomnieć należy, że z racji dochodzeń, które pro
wadziły władze ros. wojenne w sprawie księdza s. · B.,
dwie niewiasty polsk ie miały proces sądu wojennego. 
a) Franciszka Brodowska ,2 która dostała się pod sąd wo
jenny 26 list. 1864 r. za to, że wniosła skargę do księdza 
„rozbójnika" Brzóski na 2-ch żebraków, których powstań
cy rozstr.zelali. Wyrok, potwierdzony przez nmka Kr. P. 
25 st. 1865 r., skazał Franciszkę Brodowską na osiedle
nie w Syberii. 

b) Antonina Konarzewska, która, nie mogąc znieść
tortur, wskazała, że ksiądz S. B. mieszka. we wsi Sypitki 
w domu sołtysa Bielińskiego za podwójną ścianą. Mimo 
tej przysługi, którą zrobiła Rosjanom w rozstroju nerwo
wym, wywołanym bólem nie do zniesienia, 24 łut. 1866 r. 
nmk Berg skazał tę młodą kobietę na osiedlenie ·do Sy
berii. Trzeba dodać, że A. K. wiele dobrego robiła księ�
dzu S. B., będąc łącznikiem między nim a tajnym :rzą
dem narodowym, gdy przez długi czas spełniała niebez
pieczny urząd „Kurjerki ." 

1 Dość długo lcs .  · S. · B. ukrywał s ię rówmez ..;,·· klasztor'�e o.o;
marjanów w SJcurcu, pow. i gub. siedl. i za to rząd rosyjski skasował 
ten klasztor. 

� A .. P. w J�ubl;, xxvn•. 
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25. Ka. -Andrz.ej Burdzicki, ur. 1831 r. Podług
raportu nlka pow. lubl. , który otrzymał gbr lubl. 5 (17)
sierp. 1867 r. Nr. 6118,1 ksiądz A. B., · były wik. par. Tar
nogród, pow. biłg., gub. lubl., należał do podejrzanych 
jednostek pod względem prawomyślności politycznej. 

26. Ks. Józef Burzyński, ur. 1829 r. 1. Czasowo
dowodzący 1-szą armją i p. o. nmka Kr. P. jen. Liidets 
18 łut. (2 mar.) 1862 r. Nr. 1 232 2 powiadomił gł. dra kom. 
rz. w. r. i o. p., że ksiądz J. B., wik. par. Maciejowice, 
pow. garw., g\łb. siedl., rozdawał znaki rewolucyjne na
wet je rozwoził i miewał podburzające kazania, przez 
które chciał źle usposobić włościan do rządu, za co zo
staje wysłany do Rosji. Przytem tenże p. o. nmka dodaje, 
że tamtejszy prob. ks. Seweryn Paszk<;>wski, silnie podej
rzany o czyny nieprawomyślne w stosunku do rządu, ma
być pod czujnym dozorem władzy duchownej. 

2. Kancelaria nmka Kr. P. 17  (29) czrw. 1870 r. Nr.
12762 nadesłała do zarządzającego spr. d. obc. w. w Kr. 
P. świadectwo Nr. 4 o śmierci księdza j. B. , byłego wik.
par. Maciejowice, pc•w. garw., gub. siedl., które dostar
czył gbr wołogodzki , stwierdzając, że ksiądz j. B. umarł
w jego gub. w m. Nikolsku 23 list. 1869 r.3 

27. Ks • . Adam Byszewski, 1820 t 1891 .  Jen. ,pl,c·.
na Kr. P. w wykazach, nadesłanych 14 (26) kw. 1 865 r. 
Nr. 326 do nmka Kr. P., zamieścił księdza A. B., prob. 
z � ·Tuchowicz, pow. łuk., gub. siedl., jako politycznie po
dej rzanego, co potwierdziła również Komisja czas. wojn. 
śledcza pod datą 24 czrw. (6 l ip.) 1865 r. za Nr. 4428.' 

28. Ks. Konstanty Byszewski, ur. 1824 r. Nlk 
okręg. wojn. na pow. łuk. polecił księdza K. B. , wikar. 

1 A. P. w Lubl., VI4, k. 38-44. 2 A. A. O., LXXIX2, k."343. 
3 A. A. D., LXXIII2, k. 214. 4 A. A. D., x1v2, Nr. 32.
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z · Drazgowa, ·pow. łuk., gub. siedl., . zaaresztować 24 Jut.
1 864 r . 1  i wtrącić do więzienia w Radzyniu pod zarzutem, 
że był rewolucyjnym nlkiem _okręg. na pow. łµk. i roz
_syłał korespondencję rewolucyjną wśród partyj. 26, wrz.
l864 r. ksiądz K. R był 'oddany pod sąd karny woj·ęnno
�polowy w Siedlcach, który zwolnił g9 od odp9wiedzial
ności · i puścił na wolność. 

29. Ks. Antoni Bzowski, 1815 t 1901. 1. P odług
raportu, jaki złożył nlk pow. tomsz., gub. lubi. 31 lipca 
(12 sierp.) 1867 r. Nr. 25 do kancelarj i gbra lubi., ksiądz 
,A� B., prob. par. Oszczowa, pow. hrub., gub. lubi., był
·wątpliwym pod względem prawomyślności politycznej.2

2. Z decyzji w. jen. gbra, wydanej 24 gr. 1891 r.
Nr. 2201 3 ksiądz A. B. musiał ustąpić ze stanowiska ka-
1pelana szpitala św. Wincentego w Lublinie za to, że,, gdy
usłyszał rozmawiającą z siostrami miłosierdzia (szarytkami)
po rosyjsku żonę policyjri�go komisarza (pristawa) Ka
czyńską, rozmowę tę przerwał i żądał mowy polskiej.

30. Ks. Konrad Cer an, b. ber:11ardyn z Radecznicy.
Jak doniósł nlk pow. zamoj. 26 lip. (7 sierp.) 1867 r. do 
kancelarii gbra lubi., ksiądz K . . C. należy , do nieprawo
myślnych kapłanów pod względem politycznym.' 

31. Ks. Stefan Chamerski, ur. 1824 r. jen. ple.
na Kr. P. 10 (22)' kw. 1865 r. Nr. 5039 ( 1 2331) 5 powia
tlomił gł. dra kom. rz. spr. w. i d., że ·ksiądz S. Ch., kó
mendarz filji Czernięcin, pow. krasnost., gub. lubi., z�
płacił 100 r. grzywny za to, że w kościele miejscowym 

· ukrył mapę Polski, którą mu zostawili powstańcy. ·

32. Ks. Serpjon Chmurski. Z nakazu zarządza-
jącego spr. wojn. oddziału hibl. władze wojskowe ares�-

1 A. P. w Lubl., XIX'; XXV', XXXI4• 
z A. A. D., x1v:1, Nr. 34. a A. P. w Lubi., IX'� k. 29-3,7. 
• A. P. w Lubi., IX4, k. 17. 5 A. A. D., xx2, k,; 454..::..456, 
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. towały księdza S. Ch. 24 kw. 1 865 r. i osadziły go w wię· 
ziennym zamku w Lublinie.1 

33. · Ks. Konstanty Chojecki, ur. 1807 r. Czaso
wo . dowodzący 1 -ą armją, a jednocześnie p. o. nmka Kr. 
P. Liiders 9 (21) maja 1 862 r. Nr. 2092 2 powiadomił· gł. 
dra w. r. i· o. p., że ksiądz K. Ch., wik. z Białej Padł., 
gub. siedl., 6 ( 18) i 13 (25) kw. 1862 r. urządzał (patrjo
tyczną) procesję i za to został odesłany do fortecy 
w Zamościu. 

34. Ks. Chryzogon Chojeński, ur. 1796 r., od
1 851 r. prob. w Modliborzycach, pow. jan., gub. lubi., 
15 sierp. 1867 r. Nr. 20 s nlk pow. jan. raportuje do kan
celarji gbra lubi., że ksiądz Ch. Ch. jest politycznie nie
prawomyślny, gdyż stawiał krzyże z „rewolucyjnemi" 
napisami. 

35. Ks. Bartłomiej Chwała, ur. 1 806 r ., pacho·
dził z mieszczan biłgorajskich� gub. lubi. uczył się w wo·
jewódzkiej szkole w Szczebrzeszynie, pow. zamoj., gub. 
lubi., semin. duch. skończył w Lublinie. W diec. lubl. 
zajmował stanowiska wikarjusza: w Targowiskach, Kra:. 
snymstawie i Zamościu, prob. w Biłgoraju. Za to, że w ko„ 
ściele biłgorajskim nie zabronił śpiewania pieśni patrjo
tycznych, z rozkazu nmka Kr. P. władza duchowna miała 
nad nim rozciągnąć dozór, później j ednak tak go naci
skały władze rządowe, że czuł się w konieczności emi· 
grować poza granicę kraju.' 

36. Ks. Jan Chyczewski, ur. 1818 r. 1 .  Bp diec.
padł. 20 gr. 1864 r. Nr. 1379 pisze do Kom. Rz. Spr. W. 
i D., że ksiądz j. Ch., prob. z Wargocina, pow. garw.,
gub. siedl., razem z ks. Józefem Szumerem za to, że od- . 
mawiali ogłoszenia z ambony rozkazu jen. Maniukina, 

1 A. P. w Lubi., XXXll4• 2 A. A. Dr, LXXX2, k. 133.
5 A. P. w Lubi., IV4, k. 61-67. 4 A. A. D., XVII•, Nr. 9. 
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nlka wojn; oddziału siedl., dopóki nie otrzymają od swego 
bpa właściwego na to upoważnienia, odsiedział kilka mie
si�cy w więzieniu, a teraz władze wojskowe nałozyły na
niego znaczną kontrybucję: 200 r. Ponieważ ksiądz J .  Ch. 
nie jest w stanie zapłacić tej sumy' przeto bp prosi o zwol
nienie go z tej opłaty. 

Na to gł. dr kom. rz. · spr. w. i d. 26 gr. 1864 r. (7 st.
1865 r.) Nr. 8686 (34382) odpowiada bpowi, że, „ponieważ 
decyzja względem wymierzania kar . i kontrybucyj z po
wodu przewinień politycznych i wogóle okoliczności ,  od
noszących się do stanu wojn., w jakim kraj tutejszy obec
nie się znajduje, należą do atrybucji władz wojenno-po
licyjnych, działających na mocy danej im władzy. Z tego 
powodu nie mogę uczynić zadość powyższemu wstawien-. J w  p " l  ,mctwu . . ana ... 

2. Jen. ple. na Kr. P. doniósł do kancelarji nmka
Kr. P. 21 list. (3 gr.) 1864· r .  Nr. 17326,z; ie ksiądz J. Ch.,
prob. z Wargo.cina, pow. garw., gub. siedl., za udział 
.w powstaniu i za to, że nie chciał ogłosić parafjanom 
o zgnieceniu przez wojska ros. powstania, został zaare
,sztowany, oddany pod sąd 28 kw. 1864 r. i na Illocy de-
cyzji nmka Kr. P., wydanej 3 ( 1 5) sierp. 1864 r. skazany 
na mieszkanie do oddalonych gubernij Rosji. Dla łago.dzących wszakże okoliczności, które później wyszły na 
jaw, jen. ple. 20 , wrz. (2 paźq:Z.) 1866 r. Nr. 2091 zwolnił 
go z aresztu, a · jako resztę kary nakazał mu zapłacić 
grzywnę wysokości 200 r·. � � 

37. Ks. Jan Chylicz�owski, 1830 t 1902. Ksiądz
J. Ch� . skeńczył w . 1848 r� · gimna:Żjum . · realne w Warsz.,
po � latach seminarium duchownego, prowadzonego
przez księży misjonarzy w Warsz., poszedł do akademii 

I A. A. O., LXXXIV2, le. 176. 
2 A. A. O., XVU:1, Nr. 7, A. P. w Lubl., XXV4 i XXXII'. 
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ąucbownej, którą skończył ze  stopniem K. św . T. i za
raz w 1855 r. zajął s:tanowisko prefekta w warsz. szkole 
po\Viatowej,  a w 1858 r. przeszedł do diecezj i  lubi., gdzie
zq.ątał pr:ob . .w Gpraju. 

, Ks. J. Ch., prob. par. Goraj ,  pow. zamoj., gub. lubl., 
utrzymywał stosunki z powstańcami, dawał im u siebie 
schronienie, jeździł do partji (w oryginale --:- w bandu),

>zaopatrywał powstańców w bf�Ilznę i o.skarźył przed ni
mi pięciu ·ludzi o szpiegostwo. Wobec tego po zatwier
dzeniu . przez nmka Kr. P., datowanem 4 wrz. 1863 r. ,  
decyzji szefa sztabu wojsk. w Kr. P. z 18 sierp. 1863 .r. 
Nr. 5905 1 ksiądz J. Ch. był pozbawiony wszelkich praw

. stanu i wysłany na osiedlenie  w Syberji, które przebył 
w ·gub. jenisejskiej . 

Rozkaz, który wydał cesarz 3)  st. 1885 r . ,  pozwa�
lał księdzu J. Ch. na powrót po 22 latach do gub. piotrk. ,

. .  a w rok później cesarz 6 mar. · 1 886 r. „·przywrócił" mu
. godnoś.ć kapłańską. Przed tym ostatnim ak.tem cesarskim 
ksiądz J . Ch., w sierp. 1885 r., mie.szkając przy rodzinie 
w. · Piotrkowie Tryb., zwracał się do rządu z prośbą, by 
mu wolno. było · sprawować czynności kapłańskie, lecz 

· .23 sierp. 1885 r . .w. jen. ·gbr nadesłał odpowiedź odmowną.2
� . ' 

: 38. Ks. Stanisław Cieślakowski, 1 833 t 1908, 
: był�/ dominikanin . Wojenny nlk na pow . lubl. 2 czrw.
· 1865 · ·r . Nr'. 9120 3 komunikuje kancelarii nmka Kr. P., że
„fa sposób myślenia księdza S. C. nie może ręczyć" . •.. 

. . 39. Ks. lgna�y. Antoni Cyraski, ur. 1881 r. Gbr 
si�.dl� 9 wrz. 1 907 r. Nr. 386 �oniósł do w. jen. gbr�, a) .że
ksiądz :)• A . . C., .bęQąc. wikarjuszem we Włodawie, gub. 

1 i 2 A. A. D. xv112, Nr. 8, XXXVI2, Nr. 13, LXXVI1P1, k. 68,
69, 87-89, 1 11-1 16, LXXVIP1, k. 133, LXXV112, k. 18 i LXXlX2, k. 351. 

1 : : A :A D.;<XVIp; , Nr. ,zs. . · .. 
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siedl., urządzi.ł wycieczkę do okolicznego lasu, w której 
wzięło udział 90 robotników i przedstawiciele innych 
warstw społeczeństwa. W czasie tej wycieczki ksiądz I .  
A.  C. powiedział ki lka mów. Co mianowicie powiedział
trudno stwierdzić, ale to tylko wiadomo, że po każdej 
mowie obecni entuzjastycznie wołali: niech żyje Polska ! 
vivat ! Po tych mowach ksiądz I. A. C. przeprowadził 
z obecnemi ćwiczenia wojskowe. b) W mieszkaniu księ
dza I .  A. C. niejednokrotnie zbierała się młodzi.eż bez po
zwolenia władz właściwych. c) Ksiądz I .  A. C. rozdawał 
miejscowej ludności broszury przeciwpaństwowe. d) Na 
kazania misyjne nie wpuszczał do kościoła policji . Za to 
wszystko w. jen. gbr polecił 1 mu opuścić Kr. P. ,  a mstra 
spr. w. 20 wrz. 1907 r. Nr. 4553 prosił, aby ksiądz ten 
pozostał bez żadnego posterunku parafjalnego i na to 
otrzymał odpowiedź, że mster spr. w. zwrócił się do bpa 
w Lublinie o usunięcie księdza I. A. C.  z Włodawy. 

W krótkim czasie ksiądz I. A. C. miał sprawę w Są
dzie Okręgowym w Siedlcach a także w drugiej instan
cji w Warsz. Izbie Sądowej, która 23 wrz. 19 10  r.2 ska
zała go na 3 tygodnie aresztu. (Księga konduit kance
larji w. jen. gbra nic nie mówi, o co była sprawa. Dopis. 
autora). Areszt ten ksiądz I .  A. C.  odsiedział od 24 mar. 
do 1 5  kw. 1 91 1  r. w klasztorze o. o. franciszkanów 
w Grodnie . 

40. Ks. Jan Czachurski, ur. 1 796 r. 1 .  Jak do
niosła Specjalna Komisja Nmka Kr. P. do spraw wojen. 
zarządzającemu spr. d. obc. w. 20 łut. (3 mar.) 1 868 r. 
Nr. 2460 3 ksiądz j .  Cz., prob. par. Prawno, pow. pułw., 
gub. lubl. , kilkakrotnie  przyjmował u siebie powstańców, 
a oprócz tego ściągnął na siebie podejrzenie władz woj
skowych, �e namawiał do powstania. Gdy sprawy te by-

1 i 2 'A. A. D., xvu2, Nr. 28. 3 A A. D., LXXII2, k. 158. 
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ły rozpatrzone, jen. ple. na Kr. P. 2 łut. 1864 r. Nr. 35 
telegraficznie powiadomił zarządzającego spr. d. obc. w.,
że nmk Kr. P. zadecydował wysłać księdza J. Cz. pod
dozór policji na mieszkanie do Rosji środkowej i wywie· 
ziony był do gub. kostromskiej. 

2. Z odezwy sekretarza stanu, przy radzie admini·
stracyjnej, który w dniu 5 (17) sierp. 1 864 r. Nr. 6067,1 
powiadamia Komisję Rz. Spr. W., widać, że ksiądz J. Cz.� 
prob. z par. , Prawno, pow. pułw., ,gub. lubi. , został w swo
im czasie wysłany do gub. kostromskiej, skąd obecnie 
pisze, że, będąc 70-cioletnim starcem, nie może się utrzy· 
mać, pobierając zapomogi od rządu 20 kop. dziennie. 

Tenże sektetarz stanu 1 1  (23) list. 1 864 r .  pisze do 
Kom. Rz. Spr. W. i D., że nmk Kr. P. nie uwzględnił 
prośby księdza J. Cz. o podniesienie mu 20 kopiejko· 
wego dziennego żołdu.2 

Kancelarja nmka Kr. P. Nr. 7737 powiadomiła za
rządzającego spr. duch. obc. w. Kr. P., że nmk zgodził 
się na powrót do kraju z gub. kostromskiej ks. Jana Bo
nifacego Czachurskiego, byłego prob. par. Prawno.3 

W aktach „księży, wysłanych na mieszkanie do Ro
sji" znajdujemy wiadomość, że ksiądz ]. B. Cz., z diec. 
lubi. w 1871 powrocił do kraju i że umarł 22 mar. (3 kw.)
1 892 r. 4 

41. Ks. Franciszek Czerwiński, od 1 861 r. był
na fil j i w Annopolu, pow. jan., gµb. lubl. jak · raportuje 
nlk pow. jan. 1 5  sierp. 1 867 r. Nr. 20 i do kancelarji gbra 
lubi., księdza F. Cz. należy uważać za nieprawomyślne
go politycznie, gdyż w czasie powstania miewał kazania 
„podburzające" patrjotyczne, zbierał pieniądze dla po� 

1 A. A. D., LXXXIV2, k. 20. i LXXXV2, k. 38. 
I Op. c., k. 152. 3 A. A. o., LXXIII2, k. 93. 
4 A. A. o., LXXIV2, k. 18 i i..xx112, k. 360. 
li A. P. w Lubi., IV4, k. 61-67.
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wstańców, stawiał krzyże z „rewolucyjnemi" emblematami 
i namawiał · okolicznych mieszkańców do powstania„ 

42. Ks. Józef Czerwiński. Za udział w powsta
niu z bronią w ręku ksiądz j. Cz., austtjacki poddany,
.został aresztowany 1 7  st. 1864 r., a 14 kw. tegoż roku 
odesłany , do Warszawy · n? mocy zaś wyroku, który za
twierdził 22 czrw. 1 864 r. Nr. 1491 1 nmk Kr. P., został
skazany do ciężkich fortecznych robót na lat 1 O na Syberii.

43. Ks. · AD.to'ni Czubaszek, ur. 1807 r. 1 :  Jen.
ple. · na Kr. P. 10 (22) kw. 1865 r. Nr. 5069 (1 2331) 2 do
niósł do gł. dra kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz A. Cz.,
prob. par. Gościeradów, pow. jan., gub. lubl., zapłacił 
60 r. grzywny za to, że nie doniósł władzom rządowyin
o kościelnych rzeczach, które znalazł pozostawione przez
powstańców. 

2. Podług raportu nlka pow. jan., nadesłanego pod
datą 15  sierp. 1867 r. Nr. 20 8 do kanc. gbra lubl., ksiądz 
A. Cz. jest nieprawomyślnym pod względem politycznym,
gdyż stawiał krzyże „rewolucyjne" i przechowywał rze
czy kościelne, które otrzymał od resztki partii rozbitej, 
za co też był karany grzywną/ 

44!' Ks. Hieronim Dąbrowaki,C1 1833 t 1907, były
reformat ze Stopnicy, gub. kielc.; z nadesłanego rapor
tu 14 (26) czrw. 1865 r. od jen. plea do gł. dra kom. rz:
w •. r. i o. p., . widać, że ksiądz H. D. był w kierunku po
litycznym nieprawomyślnym. 

45. Ks. Józef Dąbrowski, ur. 1888 r. Gbr siedl.
doniósł do w. jen. gbra 27 list. 1 91 1  r. N�. 118, że ksiądz

1 A. P. w Lubi., XXXIV'. 2 A. A. D., xxz, k. 454-456. 
5 A. P. w Lubi., IV4, k. 61-67. 
4 Prawdopodobnie jest tu mowa o tych samych rzeczach, co 

i w p. i l. Dopis. autor.a� 
1 Op. c., Nr. 1. 
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J. D., wik. par. Zbuczyn, pow. i gub. siedl., · potajemnie
uczył historji Polski w prywatnem siedmioklasowem żeń· 
skiem gimnazjum p. Konstancji Zębrzuskiej w Siedlcach. 
Na skutek tego w. jen. gbr nakazał w dalszym ciągu 
śledzić księdza J. D., a kurator warsz. naukowego okrę
gu, gdy fakt ten został ujawniony, zaraz 18 łut. 1911 r. 
�r. 39 usunął go z tego zakładu.1 

46. Mateusz Dąbkowski, brat reformat, któ
rego władze wojskowe wojn. 16  czrw. 1864 r. oddały 
pod sąd za to, że był skarbnikiem 'J. w organizacji pow
stańczej i na rzecz mchu zb�erał podatki. Sąd jednak za
liczył jako karę czas, którą ksiądz M. D. przesiedział 
w czasie śledztwa i puścił go na wolność. 3 

47• Teofil Dąbrowski, kleryk. Na zasadzie wy- .
roku, który zatwierdził nmk Kr. P. 20 wrz. 1865 r. na 
przedstawienie audytorjatu polowego Nr. 1670 ' Teofil 
Dąbrowski, kleryk, pozbawiony wszystkich praw stanu, 
wysłany został na osiedlenie do Syberji . 

48. Ks. Karol Dębiński, ur. 1858 r. Gbr l�bl. 16 st.
1 908 r. Nr. 4416 powiadomił w. jen. gbra, że „w kondui
cie, którą otrzymał od gbra siedl., ksiądz K. D. jest noto
wany jako politycznie nieprawomyślny i .fanatyk" .  Ksiądz 
K. D. był wówczas kanonikiem katedry lubi., prob.w ja.: 
nowie Podl. i dziekanem konst., gub. siedl. 5 

49. Ks. Kazimierz Dębowski, ur. 1875 r. W 1910 r.
ksiądz K. D. zapłacił 50 r. kary za to, że, będąc prob. 
w Wilkołazie, pow. jan., gub. lubi., przybrał pow'italną 
bramę, przygotowaną na przyjęcie · bpa Jaczewskiego 
w sztandary naro.dowe.6

1 Op. c., Nr; 41, A. P. w Łomż. XIX8 i A. P. Lubl. Xl4• 
2 i 1 A. P. w Lubl., XXX4 i XXXI4• 4 A. P. w Lubi., 1114• · 
5 A. A D., XIV2, Nr. 24. 6 Op. · c., Nr. 33. 
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SO. Ks. Franciszek Drewnowski, ur. 1812 r. Cza
sowo �owodzący 1 - ą  armią i p. o. nmka Kr. P. powia
domił 2 ( 14) kw. 1862 r. Nr. 1 726 1 gł. dra kom. rz. spr. 
d. i o. p., że ksiądz F. D., prob. par. Gorzków, pow.
krasnost., gub. lubi., za rozdanie parafjanom 50 obrazków, 
przedstawiających połączenie Polski z Litwą, po przepro
wadzeniu śledztwa, oddany pod surowy dozór władzy 
duchownej. 

· 

St. Ks. Adam Dubiszewski, 1866 t 1924. W re
lacji kuratora okręgu ·naukowego warsz., złożonej w. jen.
gbrowi 6 łut. 1902 r. Nr. 67 z powodu uczniowskich de
monstracyj w męskiem i Żeńskiem gimnazjach w Siedlcach, 
(które wywołał rząd, wprowadzając język ros. do wykła
du rełigji_ rz.-kat. obrz. łacińskiego. Dopis. autora.) ostat
nie słowa brzmią: „ks. Dubiszewski od początku do końca
pozostał dobrym polakiem".2 · 

S.2. Ks. Piotr Dutkowski, ur. 1797 r. Zarząd wo
jennego oddziału lubl. 7 (19) st. 1 865 r. Nr. 145 3 pisze
do Kom. Rz. Spr. W. i O., że Komisja Wojn. Śledcza,
przeprowadziwszy badania nad organizacją powstania 
w gub. lubi., przyszła do przekonania, że ksiądz P. O., 
prob. par. Puhaczów, pow. chełm., gub. lubl. , otrzymał 
3 (15) lip. 1863 r. nominację od dowódcy powstańczego 
Ruązkiego na nlka wojn. miasteczka Puhaczów. O po
wyższem powiadomiła Specjalna Komisja W ojn. Śledcza 
przy nmku Kr. P. do spra� stanu wojn. zarząd wojn. 
oddziału lubi. 22 g�. 1864 r. Nr. 68.' 

. S3. Ks. Leon Dworzycki, 1825 t 1885. W spisie, 
który nadesłał jen. ple� 14  (26) kw. 1865 r. pod Nr. 326 
drowi gł. kom. rz. spr. w. i d., był zamieszczony ksiądz 
L. O., wik� par. Opole, pow. pułw., g-ub. lubi., jako p o-

1 A . . A. D., LXXIX�, k. 415.
a A. A. D., LXXXIVI, k. 70. 

Bojownicy t. II. 

2 A. A. D., XIV1, Nr. 26. 

4 Op. c., k. 248. 

24 
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litycznie nieprawomyślny, a w Kom. Czas. Woj. Śledczej 
ksiądz L. D. miał zapisane, że emisarjusze powstania 
mogli na niego liczyć, u niego zasięgać rady i w jego 
domu mieć schronienie. To samo doniósł '30 l ist. 1865 r. 
Nr. 9082 nlk wojen. na pow. zamoj. , dodając, że w pa· 
pierach zaaresztowanego emisarjus:r;a powstańczego, który · 
jechał z Paryża było nazwisko -ks. Dw0rzyckiego z uwagą, 
że na niego można liczyć. 

Następstwem powyższej opinji , było to, że Kom. Rz. 
Spr. W. i D. 9 (21) kw. 1866 r. Nr. 2241 (1 1402)1 zako
munikowała władzy diec. ,  że ksiądz L. D. nie może bye 
prob. w Opolu z powodu obciążających go zarzutów 
politycznych. 

54. Ks. Michał Dworzycki, 1870 t 1926. 1. Gbr
siedl. doniósł 21 paźdz. 1897 r. Nr. 78 2 do w. j en. gbra, ,
że ksiądz M. D., będąc wik. w Siedlcach, odbierał przy- ·

sięgę od nowo wybranych sołtysów gm. Starawieś, gub. 
siedl. i umyślnie przekręcał niektóre wyrazy, poczem do
dał, że nie wiele rozumie z tej przysięgi. 

2. W 1906 r. ksiądz M. D .  otrzymał nominację na
prefekta gimnazjum męskiego .w Białej Podlaskiej. Ze 
względu jednak, że rząd usiłował wprowadzić do wykła
dów religii katol. dla dzieci polskich język ros., wycofał 
się z tego stanowiska.3 

55. Ks. Teofil Dziekoński, 1856 t 1920. 1. Za
urządzenie szkoły na wikarjacie w Opolu, pow. pułw., 
gub. lubi . , w której uczył dzieci katolickie i prawosławne, 
w. j en. gbr 1 mar. 1886 r. Nr. 365 4 nałożył na księdza
T. D. 150 r. kary i zwrócił się do władzy diec. o prze
niesienie go poza strefę unicką. 

1 A. A. D., XIV2, Nr. 10 i A. K. Lubi. LXII6• 
I i a A. A. D., XIV2, Nr. 32.
4 Op. c., Nr. 22. i A. P. w Lubi., Xl4, k. 141. 



DIECEZJE LUBELSKA I PODLASKA. 371 

2. Jako wik. w Gorecku, pow. biłg. , gub. lubl., ksiądz .
T. D. budził 1 w parafianach „łacińsko polskie nastroje".

3. Za podburzającą mowę, którą ksiądz T. O. wy
fłosił do rekrutów w Garwolinie 28 l ist. 1889 r. Nr. 2094 2 
w, jen. gbr skazał go na dwa lata pobytu w klasztorze 
t.o. reformatów w Pilicy, gub. kielc.

4. Gbr siedl. 10  l ist. 1889 r. Nr. 266 pisze do
w. jen. gbra, że 2 list. 1 889 r .  nlk ziemskiej straży pow.
rarw., gub. siedl., udał się do kościoła w Garwolinie 
z rekrutami do przysięgi, po której prosił miejscowego 
wik. księdza T. D., aby powiedzieć do zaprzysiężonych.
Ksiądz T. O. nie chciał nic powiedzieć. To samo powtó
rzyło się dnia następnego to jest 3 l ist. z miejscowym 
lziek. ks. Wojciechem Rozwadowskim (ur. 1 855 r.) Przy
tem gbr dodał, że ksiądz W. R., będąc wik. w par. Go
recko, pow. biłg., gub. lubl. , zawsze odznaczał się nie
prawomyślnością pol ityczną, a także swoją „szkodliwą" 
pracą wśród unitów, że za nauczanie katechizmu i ję
zyka polskiego w tajnej szkole, którą otworzył w 1 885 r. 
mimo zakazu miejscowej władzy rządowej zapłacił 150 r. 
kary, na którą skazał go w. jen. gbr 1 mar. 1886 r. Nr. 365, 
a także za to samo miał go bp przenieść na inną par. 

Wobec powyższego 28 list. 1 889 r. Nr. 2094 w. jen. 
gbr skazał księdza T .. O.  na 2 łatą klasztoru o.o. refor
matów w Pilicy, pow. olkus., gub'. kiełc., dokąd tenże
ksiądz podług raportu gbra siedl. z dnia 14 gr. 1889 r. 
Nr. 1 1 1 58, wyjechał 9 gr. 1889 f . , a opuścił Pilicę dopiero 
23 gr. 1 891, r. , jak doniósł o · t'em gbr kielc. 24 st. 1 892 r.
Nr. 615.3

56. Ka. Adam Dziewulski, ur. 1820 r. Jen. ple.
na Kr. P. 28 czrw. (1 O lip.) 1 864 �. Nr. 8886 4 donosi do

1 i 2 Op. c . ,  Nr. 22 i A. P. w Lubl. , XJ4, k. 141. 
� A. A. D., LXXXVI2, k. 163. 
4 A. A. D„ LXXXIV2, k. 1 i 72. i LXXV2, k. 210.



372 DIECEZJE LUBELSKA I PODLASKA. 

gł. dra kom. n. w. r. i o. p., że Is.siądz A. D. , prob. z Wił· 
gi, pow. garw., gub. siedl., był wysłany do gub. archan
gelskiej. Powodem tego wysłania, jak czytamy w inny11 
dokumencie rządowym, były jego „podburzające" kaza· 
nia, które wygłaszał, będąc prob. par. Wi lga, pow. garw., 
gub .  siedl. Fakt wywiezienia miał miejsce 17 (29) st 
1864 r. 3 (15) maja 1871 r. Ksiądz A. D. skorzystał z ogło· 
szonych przez cesarza ulg dla przestępców politycz· 
nych, opuścił gub. archangelską i przeniósł się do Iłłu· 
kszty, gub. kurlandzkiej.1 i 2 

57. Ks. Stanisław Dzióbkowski,3 1826 t 1891.
Jen. ple. na Kr. P. 7. ( 19) wrz. 1 865 r. Nr. 927 doniósł 
do dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz S. D., prob. 
w Ceranowie, pow. sokł., gub. s iedl. , należy do kapła
nów politycznie nieprawomyślnych, a Czasowa Wojenno
Śledcza Komisja przy nmku Kr. P. 24 czrw. (6 l i·p.) 1865'r.
Nr. 4428, - że był sympatykiem powstania, że jest ucz
ciwy, rozumny, a jednocześnie zdolny do pracy w orga· . 
nizacj i rewolucyjnej. 

58. Ks. Andrzej Dziubiński, 1 872 t 1 925. 1 .  Obr
lubl. zakomunikował w. jen. gbrowi, że ksiądz A. D., 
prefekt gimnazjum męskiego w Chełmie, gub. lubl., ucze
stni czył w niedozwolonym zjeździe w nocy 9 l ist. 1 904 r. 
w par. Sawin, pow. chełm.' 

2. Jako prefekt gimnazjum w Chełmie w 1905 r. na
sesjach pedagogicznych stale podtrzymywał stanowisko.
uczniów, domagających się języka polskiego w wykła
dzie religii ,  wystąpił energicznie przeciw jednemu z na· 
uczy cieli F. o to, że zbyt surowo ocenia uczniów pola- 1 

I A. A. D., Lxxx1v2; k. 1 i 72 i LXXV!, k. 210.
2 Nazwę tego miasta i pochodzący zeń przymiotnik iłłukski raz 

się spotyka pisaną przez dwa ł, drugi raz przez jedno. Trzymamy . się 
pisowni pierwszej. Dopis. autora. 

s A. A. D., XIVa, Nr. 16. 4 Op. c., Nr. 31 .  
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ków, zapominając, że jest na stanowisku w Polsce, - na
. (worcu kolejowym głośno zganił swego ucznia VI klasy, 
lagunę )�atolika, z tej racji, że ,kupił dla siebie „ War
szawskij Dnewnik" (pismo urzędowe, polakożercz.e. Do".' 
pisek autora), - wzywał do siebie ucznia IV klasy . Bie
lakowa, rosjanina, chwalił go i winszował mu, że solida
ryzował się z kolegami katolikami .1 

Za to wszystko kurator warsz. naukowego okręgu 
. kazał księdzu A. D. podać się do dymisji i takowej mu 
udzielił. 2 ' 

3. Czasowy jen. gbr siedl. 17  mar. 1906 r. Nr. 3400
doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz A. D. wraz ż innymi 
kapłanami urządził niedozwolone liczne zebranie we ws'i 
Brzóza, pow. radzyń. gub. siedl., 25 list. 1 995 r., na któ.;.
rem roztrząsano następujące punkty: 

a) siłą i przebojem zamienić we wszystkich szkołach
:, i urzędach język rosyjski na polski, · 

b) usunąć obecny rząd rosyjski a ustanowić polski,
. wybrany przez głosowanie, 

c) odmówić podatków i wsze�kich świadczeń rządo
wi rosyjskiemu, 

d) przygotowywać zbrojne powstanie.
Za powyższe w. jen. gbr wysiedlił księdza A. D. 

z gub. siedl . i lubi. na czas trwania w kraju stanu wo
jennego. 3 i ' 

59. Ks. Marceli Dzwonkowski, 1866 t 1911 .  Do
w. jen. gbra nade'szła wiadomość, że ks,iądz M. D., prob.
z Kumowa, pow. chełm. , gub. lubi. , brał udział w zjeździe
nocnym zakazanym 9 list. 1904 r. na probostwie w sa� 
winie, pow. chełm. (Były to pierwsze prze�łyski wolno
ściowe przed wojną japońsko-rosyjską, więc duchowień-

· 1 -11 Op. c., Nr . . 3 1 .  
4 Patrz: poniżej ks .  Marceli Dzwonkowski. Dopis. autora. 
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stwo zbierało się grupkami, by się zorjentować w sytuacji 
i zająć należyte stanowisko. Dopis. autora.)1 

60. Ks. Karol Ferencewicz. Nlk pow. to�sz.,
gub. lubl., 31 lip. (12 sierp.) 1867 r. Nr. 25 2 donosi de 
kancelari i gbra lubl., że ksiądz K. F., wik. z Nabroia, 
pow. tomsz., pod względem prawomyślności poli tycznej 
jest wątpliwym. 

61. Ka. Aleksander Fijałkowski, ur. 1871 r. Gbr
lubl. 15 gr. 1902 r. Nr. 9882 8 doniósł do p. o. w. jen. gbra,
że ksiądz A. F., wik. w Zamościu, gub. lubl., 20 wrz. 1890 r. 
w sądzie gminnym 1 okręgu, pow. zamoj. , kiedy mu po
dał sędzia tekst przysięgi ros., by odebrał j ą  od zeZR•
j ących na sprawie, nie chciał go wziąć do ręki ani tł� 
maczyć na język polski. Ksiądz A. F. nie był za to k�� 
rany, ale przy tej okazji w. jen. gbr zwrócił się do wszy
stkich bpów Kr. P., aby przypomnieli swemu duchowjeń· 
stwu, jak winno traktować sprawę przysięgi, bo wszelkie 
pod tym względem wykroczenia będą karane. 

62. Ks. Franciszek Flis, 1838 t 1901. Gbr lubi.
8 (20) wrz. 1866 r. Nr. 47112 (10774) nadesłał do kancer 
larji nmka Kr. P. opinję o księdzu F. F., wik. z par. Go
łąb, pow. pułw., gub. lubl., że w stosunku do rządu od
znacza się nieprawomyślnością polityczną. Koresponden
cja ta była następstwem raportu nlka pow. lubl. z 5 (17) 
sierl?. 1 867 r. Nr. 6118, nadesłanym do kancelarji gbra lubi.'

63. Ks. Feliks Frank, ur. 1880 r. 1. 25 lip. 1907 r. 
Nr. 1376 gbr lubi. powiadomił w. jen. gbra o tern, że 
ksiądz F. F. ,  wik. par. Tarnogród, pow. biłg., gub. lubl.,
szkodliwie działa na niekorzyść państwa i społeczeństwa 

1 A. A. D., XIV2, Nr. 28. ! A. P. w Lubi., IX4, k. 29-37. 
a A. A. D., .LXX2, k. 148 i n. i XVI2, Nr. 10. 
' Op. c., Nr. �- i A. P. w Lubi., XI4, k . .38-44.
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ros. 20 bowiem kw. 1907 r. przeczytał z ambony podnie
cający artykuł gazeciarski treści politycznej. W. jen. gbr, 
zbadawszy szczegoły sprawy, skazał go 23 sierp. 1907 r. 
n 100 r. kary.1 

2. Gbr chełm. 8 st. 191 4 r. Nr. 661 2 doniósł do w.
jen. gbra, że 20 czrw. 1910 r. ksiądz F. F. w Łukowej, 

· pow. biłg., gub. lubi., tak zakończył swe kazanie: „módl
cie się za kalwinów i za tych, których wy nazywacie
wiarą niemiecką, a także �ódlcie się i za tych, . którzy
nie pozwalają się nam.modlić po naszemu." Wogóle ksiądz
F. F., pisze . gbr chełm., swem do głębi nienawistnem
usposobieniem do wszystki�go, co rosyjskie _i swemi

· w tym duchu miewanemi kazaniami popiera wrogi nastrój
katolików względem prawosławnych.

64. Ks. Piotr Frankiewicz, ur. 1814 r. Kancelaria
Osobista nmka _Kr. P. 20 łut. (3 mar.) 1868 r. Nr. 2460 3 

· w wykazach, nadesłanych do zarządzającego spr. d. obc.
w. podaje o księdzu P. F.� prob. par. Chodel, pow. i gub.
lubi., następujące dane: a) utrzymywał „karygodne" stosun
ki z byłym · n lkiem żandarmerii narodowej Wagnerem, do
wódcą partji pow�tańców Jankowskim i innymi działacza
mi politycznymi, których podejmował u siebie, b) przy
woził oręż do partji, c) nama\Yiał swych parafjan, aby 
dawali pieniądze na powstanie, d) przechowywał różne 
„podburzające" druki i e) że j eszcze w 1 862 r. z okazji 
śmierci arcbpa Fijałkowskiego w Warszawie napis�ł „pod
burzające" wezwanie do swych parafjan. Na zasad�ie 
przeto decyzji nmka Kr. P. z 15  czrw. 1864 r., napisanej 
na raporcie · Nr� 1445 audytorjatu polowego, ksiądz P. F. 
został pozbawiony wszystkich praw stanu, wysłany do ro
bót katorżnych do jednej z ·fortec syber. na 1 2. lat, a wszy
stek majątek jego miał u ledz konfiskacie na rzecz państwa. 

i i 3 A. A. D., XV12, Nr. 12.
11 A. A. D., LXXIJ2, k. 131. i XVl2, Nr. 6. 
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65. Ks. · Stanisław Furmanik, ur. 1872 r. Gbr lubl.
Mienkin 18 sierp. 1908 r. Nr. 1 969 1 w relacji do w. jen. 
gbra między innemi doniósł pod punktem 3-cim: „ w maju 
1 908 r. z inicjatywy księdza S. F. pod pretekstem wy
cieczki · religijnej edbyły się zebrania ze wsi Księżostany, 
gm. Komarów, pow. tomsz., gub. lubi., w lesie między

. -;.'i!wsiami Wolica i Śmierz, tegoż pow. · ,.. Zgromadzeni tam śpiewali polskie pieśni patrjotycz-
ne, przytem noszono sztandar narodowy, który ksiądz 
S. F. pilnie i starannie ukrywa. Na sztandarze tym jest
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i Orzeł Biały. 

66. Ks. Jan Gajewski, prob. z Tyszowców, pow.
tomsz., gub. lubl. Nlk pow. z Tomaszowa, gub. lubi., 
w raporcie swym z dnia 3 1  l ip. (12 sierp.) 1867 r. Nr. 25:>. 
donosi do kance larj i gbra lubi., że księdza j. G. uważa
za wątpliwego pod względem praw·omyślności politycznej. 

67. Ks. Wojciech ·Gałczyński, ur. 1 814 r., prob
z Dubu, pow. tomsz., gub. lubi. Nlk pow. tomsz. składa 
raport 31 l ip. (1 2 sierp.) 1867 r. Nr. 25 3 do kancelarj i gbra 
lubi. · o tern, że księdza W. G. uważa za wątpliwego pod 
względem prawomyślności politycznej. 

68.· Ks. Jan Garbaczewski, 1819 t 1906. 1 .  Jen.
ple. na Kr. P. 10 (22) kw. 1 865 r. · Nr. 1 2331 (5039) 4 powia
domił dra gł. · kom. rz. spr. w. - i d., że ksiądz j. G., prob. 
w Kryłowie, pow. hrub., gub. lubl. , zapłacił 25 r. kary, 
Zj niewy�onanie rozporządzeń władz rządowych i sto
s�nl<i ""pblityczne z mieszkańcami pow. włodzimierskiego.

2. W aktach śledztwa unickiego kapłana ks. Justy
na Łady jest zeznanie ,  · że podczas rewizji mieszkania 
prob. księdza J. G. i kościoła w Kryłowie znaleziono 

i A. A. D., xv12, Nr. 9. 2 A. P. w Lubi„ IX', k. 29-37. 
' 3 A. P. w Lubi., lXł, k. 29-37. 4 A. A. D„ XIV2, Nr. 3.
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w 1864 r. w mieszkaniu trzy munsztuki na konie, a w za
krystji zeszyt z pieśniami patrjotycznemi.1 

· 3. Na zasadzie sekretnego zarządzenia jen. plea na
Kr. P. władze rządowe zaaresztowały ksiądza J. G., prob. 
z Kryłowa, 12 sierp. 1865 r.2 

69. Ks. Mikołaj Garlicki, ur. 1817 r. ,  prob. z Dzie'
rążni, pow. tomsz., gub. lubi. Nlk . pow. torrisz. donosi 
.3 1 l ip. ( 1 2  sierp.) 1867 r. Nr. 25 3 do kancelarii gbra lubi. , 
że księdza M. G .  z Dzierążni uważa pod względem pra
womyślności patriotycznej za wątpliwego. 

70. Ks. Garlicki. Jen. ple. na Kr. P. 10 (22) kw.
[865 r .  Nr. 5039 (12331) 4 powiadomił gł. dra kom. rz. 
spr. w. i d., że ksiądz Garlicki z Tomaszowa, gub. lubi . ,  
zapłacił 25 r. grzywny za to, że nie zdjął emblematów 
rewolucyjnych krzyża, który niedawno postawili pow
stańcy na terenie jego parafji.5 

71. Ks. Adrjan Cyprjan Garlicki,6 1 828 t
.
1918. 

W. jen. gbr 1 7  (29) gr. 1 877 r. Nr. 1890 oddał księdza 
_ A. C. G., prob. z Boisk, pow. jan. , gub. lubl., pod do
zór policji za to, że powiedział (w zaufaniu) do wachmi-

. strza żandarmskiego na 2 powiaty: hrub. i tomsz., gub. 
lubl., co następuje: „Rosyjski uczony Drogomanow, były 
profesor uniwersytetu kijowskiego, wyjechał zagranicę 
i tam pisze książki, k1 óre wysyła do Rosji ,  a w nich prze
prowadza myśl, że dla Rosjan nastały wielkie chwile. 
Po wojnie będzie powszechna rewolucja, wiele  będzie 
ofiar, ale rezultatem tego ruchu będzie konstytucja dla 

i A. P. w Lubl., XXXV4, k. 21 i 22. 
:f A. P. w Lubl., XXXVI4• s A. P. w Lubl., Vl4, k. 29-37. 
ł A. A. D., xx2, k. 454-456. 
5 Fakt powyższy podajemy bez bliższych szczegółów, dotyczą

cych osoby ks. Garlickiego. To jedynie zamieszczamy, co znaleźliśmy 
w A. A. D. Dopis. autora.

11 A. A. D., XJV2, Nr. 4. 
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każdego osobno kraju... Myśli te robią wielkie wrażenie 
zwłaszcza w Petersburgu". 

W 1 867 r. podług raportu, jaki złożył nlk pow. 
krasnost., gub. lubi., 27 lip. 1867 r. Nr. 40 1 do kancelarii 
gbra lubl., ksiądz A. C. G., wik. z Turobina, pow. krasn., 
pod względem politycznym należał do nieprawomyślnycą. 

72. Ks. Jan Getner, od 1853 r. prob. z Białej (wieś,
filja w Jan.owie Ordyn.) Podług raportu nlka pow. jan., 
gub. lubl., nadesłanego pod datą 1 5  sierp. 1867 r. Nr. 202 
do kancelarji gbra lubL, ksiądz j. G. jest politycznie nie
prawomyślny, gdyż stawiał krzyże z „rewolucyjnemi" 
emblematami. 

73. Ks. Antoni Gieysztor, ur. 1881 r. Gbr lubł.
31 lip. 1907 r. Nr. 2332 3 powiadomił w. jen. gbra, że ksiądz 
A. G., wik. par. Włostowice, pow. pułw., gub. lubt, zieje, 
nienawiścią do wszystkiego, co ruskie, a zwłaszcza do 
rządu. Dowodem tego są następujące fakta: a) gdy 1 · mar. 
1907 r. ksiądz A. G. odbierał przysięgę od urzędników 
zreorganizowanego magistratu w Puławach, nie przeczytał 
sam podanego sobie po rosyjsku formularza przysięgi„ 
lecz polecił przeczytać to wójtowi. Był przy tern obecny 
nlk pow. pułw. b) 22 czrw: 1 907 r. gdy wypadło odbie
rać przysięgę od nowo wybranych wójtów i sołtysów, 
pomocnik nlka pow. pułw. zwrócił się do obecnych z ia
pytaniem: kto z nich rozumie po rosyjsku. Wtedy wtrą
cił się ksiądz A. G., mówiąc, że język ros. w tym wy
padku nie może mieć miejsca. Gdy zaś czytał rotę przy
sittgi, umyślnie opuścił wyrazy: samodzierżca wszechro„ 
syjski. Na uwagę zaś pomocnika nlka powiatu ksiądz A. G. 
rzucił arkusz z przysięgą na stół i posłał do kości"oła po 
inny. Wziąwszy wszystko powyższe pod uwagę, mster 

1 A. P. w Lubi., Vl4, k. 9-15. 3 A. P. w Lubl. ,  Vl4, k. ·61-67. 
3 A. A. D., XIV2, Nr. 61 . i A. P. w Lubi., IX4, k. 99.
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.spr. w. zgodnie z wnioskiem w. jen. gbra zwrócił się do 
bpa lubi., ąby usunął księdza 1 A. G. od wszelkich obo
wiązków parafjalnych. 

74. Ks. Józef Glogaczewski, 1823 t 1 893. Podług
opinii komisji czas. wojenno śledczej, wydanej 24 czrw. 
(6 lip.) 1865 r. Nr. 4428, ksiądz j. G., prob. z Boisk, pow.
jan., gub. lubi., należał do sympatyków powstania i na 
niego emisariusze zawsze liczyli, gdy chodziło o jaką 
radę lub przytułek dla osób, poleconych przez rząd na-

. rodowy.1 
75. Ks. Tadeusz Gorczyński, 1831 t 1 889.

10 (22) czrw. 1865 r. Nr. 9593 jen. ple. na Kr. P. powia
domił gł. dra kom. rz. spr. w. i d., że o księdzu T. G. z okre
su powstańczego w dokumentach jest zapisane, że by
wał u ks. Krajewskiego, należącego do narodowego związ
zku i obecnie j est w korespondencji  z j ego siostrą.2 

76. Ks. Celestyn Godlewski,8 1822 t 1884. Uro
dził się we wsi Godlewie Łubach z Idziego i Urszuli 
Stokowskich. W szkołach świeckich był w Sokołach, 
pow. tykocińskim, gub. aug. W 1840 r. wstąpił do refor
matów w Węgr. w pow. siedl. , gub. lubi. , teologię koń
czył w Płocku, w 1 846 wyśw. na kapł. W 1 849 został pre
fektem szkół e lem. w Żurominie, pow. mław., gub. płoc
kiej, 1853 r. został kaznodzieją w Węgrowie, pow. siedl. , 
gub. lubi. , 1856 r. sekularyzowany i został wikarjuszem 
w m. Łosicach do grud. 1S57 r. a od 1 857 r. w m. Stężycy. 

1 . . Ks. C. · G . .wiedział zawczasu o mającem wybuch
nąć powstaniu, a nie doniósł o tern właściwym -władzom 
rządowym, owszem sam brał czynny udział w nocnym 
napadzie na wojska w Radzyniu. Nadto w kościele w W o
hyniu, pow. radzyń., gub. siedl., podczas rewizji władze 

i A. A. D., XIV2, Nr. 8. 2 Op. c., Nr. 15 . . 
a A. A. D., XIV2, Nr. 33 i LXXVII2, k. 89 i 90. 
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wojskowe znalazły 4 funty prochu i pół puda tabaki. 
Wobec powyższych danych po zatwierdzeniu przez nmka 
Kr. P. wniosku audytorjatu polowego z dnia 20 l ip. 1863 r. 
księdza C. · · G. zesłano do. katorżnych robót na lat 10 do
j ednej z fortec Syberji. 

2. Arcbp metrop. warsz. 28 maja 1863 r. Nr. 1563 1
zwracał się do dra gł. kom. rz. spr. d. i o. p. o zwolnie- , 
nie księdza C. G., wik. par. Wohyń, pow. radzyń., gub. 
siedl. , którego 2 łut. 1863 r. zaaresztowały władze woj- , 
skowe z Radzynia. 

3. 29 lut. 1884 r. cesarz pozwolił wrócić do kraju
księdzu C. G., byłemu wik. par. Wohyń, pow. radzyń., 
gub. siedl. ale zastrzegł, że mu nie będzie wolno speł
niać żadnych obowiązków religijnych ani zająć żadnego 
stanowiska kościelnego.2 

4. Odbywając jeszcze karę na wygnaniu, ksiądz C.
G„ były wik. par. Wohyń, pow. radzyń . ,  gub. siedl., 
otrzymał paszport do Warszawy na 5 miesięcy, przyje
chał do kraju i 23 paźdz. (3 l ist. ) 1884 r. umarł u krew
nych � par. Metele; pow. sejn„ gub. łomż.3 

77. Ks. Walenty Goliński, ur. 1865. W 1 888 r.
ksiądz . W. G., wik. z Radzynia, gub. siedl. , wezwany
przez sędziego pokoju, aby odebrał przysięgę� oświad
czył po polsku sędziemu, że nie będzie czytał rosyjskiej 
roty przysięgi. Za to w. jen. gbr 5 st. 1888 r. Nr. 51 
skazał go na 50 r. kary.• 

78. Ks. Eustachy Goliński, b. bernardyn. 1 .  Kie
dy bp lubi. zwrócił się do w. j en. gbra z tern, że ma za
miar księdza E. G., dotychczasowego wik. w Zamościu, na
znaczyć na prob. w Łopienniku, pow. krasnost„ gub. -

1 A. A. O., LXXXI2, k. 285. 2 A. K. D. Płoc. XIV15, k. 397.
3 A. A. D., LXXVIIl2, k. 42 i 43. 
4 A. A. D., XIV2, Nr. 44 i LXXXVJ2, k. 81. 
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· 1ubl., wtedy 16 (28) l ist. 1875 r. Nr. 1757 1 otrzymuje od
. tegoż jen. gbra odpowiedź: Zakonnik Goliński w 1861 r. 
wypowiedział 5 (17) list. kazanie, przez które pobudził 
wiernych do prześpiewania w kościele hymnów „zakaza
nych" (tj. patrjotycznych. Dopis. autora), na co p. o. nmka 
Kr. P. hr. Liiders skazał go na dwumiesięczne więzienie 
w fortecy Zamość, a po tym terminie na dozór policyjny. 

2. Jen. ple .  na Kr. P. 27 maja (8 czrw:.) 1865 r. w rapor
cie swym do nmka Kr. P. nazywa księdza E. G. „niezupełnie 
prawomyślnym" pod względem politycznym, gdyż utrzy
mywał łączność z powstaniem i j est pod dozorem policji.2 

79. Ks. Adam Goławski, ur. 1800 r. 31 l ip. (12
sierp.) 1867 r. Nr .  25 3 nlk pow. tomsz., gub.  lubl. , rapor
tuje do kancelarji gbra lubi., że księdza A. G., prob. par· 
Nabróż, pow. tomsz., uważa za wątpliwego pod względem 
prawomyślności poHtycznej. 

80. Ks. Franciszek Goławski, 1829 t 1888, były
marjanin. 1. Jen. ple .  na Kr. P. 27 maja (8 czrw.) 1 865 r. 
Nr. 8546 (19118)4 donosi do dra gł. kom. rz. spr. w. i d., 
że ksiądz F. G., prob. par. Łaszczów, pow. tomsz., gub. 
lubi. , nie jest zupełnie politycznie prawomyślnym . 

2. Władze wojskowe 6 maja 1865 r. oddały pod do
zór policji księdza F. G. z tego powodu, że dawał in
strukcję młodzieży, aby zapisywała się do partji i odbie
rał przysięgę od wstępujących w szeregi powstańcze.5 

81. Ks. Ignacy Gołkowski, ur. 1873 r . · _W czasie
świąt wielkanocnych 1909 r. ksiądz I. G., prob. par. So
snowica, pow. włod., gub. siedl., odprawił błagalne na
bożeństwo w intencji, aby rząd nie wyłączał Chełmszczy
zny z granic Królestwa Polskiego.6 

1 A. K. D. Lubl. LIII6• 2 A. A. D., XIV2, Nr. 1 1 .  
a A. P .  w Lubl., IV4, k .  29-�7. 
4 i 5 A. A. D., XIVll, Nr .. 12 i A. P. w Lubl., XXXVI4•
6 A. A. D„ XIV2, Nr. 52. 
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82. Ks. Archanioł Gorczyca, bernardyn z Lu
blina. Usunął policję z kościoła, za co przesiedział 2 mie
siące w fortecy w Zamościu, a następnie oddany pod 
dozór policj i . 1  

83. Ks. Mikołaj Goz�alski,2 1852 t 1916. W paźdz.
1894 r. ksiądz M. c:, wik. par. Stary Zamość, gub. lubi.,
manifest cesarski i formułę przysięgi na wierność cesa
rzowi czytał wier.nym tylko po polsku. 

84. Ks. Jan Górnisiewicz, ur. 1850 r. Nlk warsz.
żandarmskiego okręgu 15 list. 1888 r. N r. 2129 powiado
mił w. jen. gbra, że wobec nlka straży ziemskiej w wy
dziale wojskowym w Krasnymstawie, gub. lubi. , ksiądz 
j. G., tamtejszy wik. odmówił odebrania przysięgi po ro
syjsku od 1 0-ciu rekrutów, a gdy od niego prezes Ko
misji poborowej kategorycznie tego zażądał, ksiądz j. G. 
opuścił salę poborów. Gbr lubi., pisząc o tym fakcie 2 gr. 
1888 r. Nr. 8407 do w. j en. gbra, dodaje od siebie, że 
ksiądz J. G. był dotąd przez rząd już niejednokrotnie 
karany: w 1883 r. miał upomnienie za nauczanie religji 
dzieci rosyjskich, w 1 884 r. zapłacił 50 r. kary za „mie
szanie się do spraw prawosławia", w 1886 r. zapłacił 
75 r. za ochrzczenie dziecka rodziców prawosławnych 
i 1 888 r. otrzymał surową naganę za to, że opuścił na
bożeństwo w dzień galowy. 

W. jen. gbr, zważywszy wszystkie okoliczności po
wyższe, skazał księdza J. G. na 100 r. kary 7 gr. 1888 r. 
Nr .  21 87�3 

85. Ks. Ludwik Górzyński, 1836 t 1918. Jen. ple.
na Kr. P. 14 (26) kw. 1865 r. N r. 326 i Czasowa Wojen-

1 A. A. D., XIV2, Nr. 6. Więcej żadnych szczegółów tego faktu, 
ani co do czasu ani co do miejsca nie podaje ksi�ga konduit kance
larji ·w. jen. gbra. Dopis. autora. 

I A. A .
. 
D., XIV2, Nr. 14. 

11 A. A: D„ LXXXVI2, k. 129, 139 i 145 i XIV2, Nr. �6. 
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no Śledcza Komisja przy nmku Kr. P. 1 7  (29) kw. 1866 r. 
Nr. 12492 (2421) kwalifikują b. wik. par. Wilczyska, pow. 
�uk., gub. . siedl . ,  księdza L. G. do kategorji politycznie 
nieprawomyślnych kapłanów.1 

86. Ks. Adolf Grębowski, wik. z Kamionki, pow.
lubrt., gub. lubi. Jak złożył raport nlk pow. lubrt. w dniu 
8 (20) sierp. 1867 r. Nr. 39 2 do kancelarji gbra lubi.,
ksiądz A. G. brał udział w czasie demonstracyj patrio
tycznych, dlatego należy go uważać, że politycznie jest 
nieprawomyślnym. 

87. Ks. Jan Grzegrzółka, ur. 1 818 r. , prob. par. Bo
rowie, pow. garw., gub. siedl., którego . władze wojskowe 
�aaresztowały 5 lip. 1864 r. we wsi Borowie z rozkazu 
�ojennego n lka oddziału z 8 lip. 1864 r. Nr. 3250 3 za 
· �podburzające" kazanie, jakie wyg-łasił w kościele, a nastę
pnie zbierał pieniądze na rzecz powstania. Za to ksiądz
j. G. dostał się pod sąd, który go jednak uznał ' za nie
winnego, uwolnił z więzienia i polecił odesłać na miejsce 
stałego zamieszkania. 

88. Ks. Józef Grzybowski, ur. 1826 r., od 1866 r.
prob. w Popkowicach, pow. jan., gub. lubi., według ra
portu nlka z Janowa z 15 sierp. 1 S67 z. Nr. 20,5 złożo
nego do kanc. gbra lubi., ksiądz j. G. jes t politycznie
�ieprawomyślny, jako sympatyk powstania. 

89. Ks. Kazimierz Guinowski," 1 828 t 1889. Pod
ług brzmienia raportu j en. plea na Kr. P. z 14 (26) kw. 
1865 r. Nr. 326 ksiądz K. G., wik. z Okrzei, pow. ' łuk. ,  
gub. siedl. ,  należy do księży politycznie nieprawomyśl
nych, Czasowa zaś Wojenno Śledcza Komisja przy nmku 
Kr. P. w korespondencji . z 24 czrw. (6 lip.) 1865 r·

1 A.  A. D., XIV,2 Nr. 19. 2 A P. w Lubi., IV4 k.: 45-51.
3 i ' A. P. w Lubl., XXX4 i XXX1114• 
5 A. P. w Lubl., IV4, k. 61-67. 
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Nr. 4428 1 zalicza go go sympatyków powstania i uważa. 
za zdolnego do odegrania roli w rewolucyjnej organizacji, 

. 90. Ks. Józef Gutowski. Gbr z Tobolska nade�: 
słał świadectwo Nr. 33 o śmierci księdza J. G., prob. par; 
Opole, pow. pułw., gub. lubl.2 

91. Ks. Józef Guzowski, ur. · 1 805 r. Z wykazu,
który sporządził zarządzający spr. d. obc. w. Król. Pol. 
w st. 1881 r. widać, że ksiądz j. G., prob. par. Pawłowi- , 
ce, pow. garw., gub. siedl. , wysłany został do Rosji „za. 
udział w tajnych zjazdach i zbieranie pieniędzy na rzeci 
powstania".3 

92. Ks. Świętosław Gwizdalewicz, 1828 t 1896,
b. kapucyn. Jak donosi do kancelarji nmka Kr. P. nlk
wojn. na pow. lubl. 22 czrw. 1865 r. Nr. 9120,4 ksiądz Ś. 
G., wik. par. Dyss, pow. lubrt. , gub. lubl., j est pod do
zorem policji za udział w powstaniu. Nlk zaś pow. lubrt.
8 (20) sierp. 1 867 r. Nr .  39 5 powiadomił kancelarję gbra' 
lubl. , że ksiądz Ś. G., wik. par. Dyss jest pod sekretnym 
dozorem policyjnym z nakazu nmka Kr. P. z 17  paźdz. 
1861  r. Nr .  1280 za to, że namawiał urlopowanych żoł
nierzy polaków z wojska ros., aby nie wracali do swych 
pułków i głosił patrjotyczne, podburzające kazania. 

93. Ks. Feliks llalberstadt, ur. 1852 r. Czasowy
jen. gbr na gub. siedl. w swym raporcie z 9 st. 1 906 r.
Nr. 109 6 doniósł do w. je·n. gbra, że nałożył na księdza 
F. H., prob. w Trzebieszowie, pow. łuk., gub. siedl., 
300 r. kary za agitacyjne kazania, w których występował 
przeciw szkole rosyjskiej. 

i A. A. D., XIV2, Nr. 26. 
2 A. A. D., LXXV2, k. 109. Więcej żadnych szczegółów nie zna

leźliśmy o księdzu J. G., prob. z Ópola. Z tego tylko widać, że był 
na wygnaniu i t.am położył swe kości. Dopis. autora. 

1 A. A. D., LXXV3, k. 209-210. 
• i 5 A. Ą. D., x1vz, Nr . 29. 5 A. A. O., XIV2, Nr. 30. 
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94. Ks. Wincenty Hartman, ur. 1862 r. Z raportu
gbra lubi. , datowanego 5 paźdz. 1903 r. Nr, 7585 widać, 
że; ksiądz W. H. ,  prob. par. chełm., gub. lubl., występo
wał przeciw rządowej szkole rosyjskiej i wogóle przeciw 
narodowi rosyjskiemu, ale, ponieważ trudno było dla po
lieji zebrać w tej materj i rzeczowe dane, przeto w. jen. 
gbr nakazał gbrowi lubi . ,  aby księdza W. H. otoczył 
ścisłą obserwacją.1 

95. Ks. Franciszek Jaczewski, 1832 t 1914, bi
skup lubelski . O czasach kapłańskich biskupa Jaczew
skiego księga konduit kancelari i w. jen. gbra podaje dwa 
punkty: 1. „ksiądz F. J .  pol itycznie jest ostrożny. Wia
domo, że był bliżej ks. Krajewskiego, którego uważano 
za członka rządu narodowego, jego siostry, a także 
rodziny burmistrza m. Janowa Skólskiego, pol itycznie 
bardzo podejrzanego" . '2

2. jen. ple. 31 st. (12 lut.) 1 866 r. N r. 1948 komu
nikuje kancelari i nmka Kr. P., że ksiądz F. j. „n ie  za
sługuje pod \YZględem politycznym na zaufanie" .3  

96. Ks. Anastazy Jadochowski, karmelita trze
wiczkowy. jak doniosła Specjalna Kancelarja nmka Kr. 
P. 20 lut. (3 mar.) 1868 t.  Nr. 2460 4 do zarządzającego 
spr. d. obc. w., ksiądz A. j . ,  wik. par. Baranów, pow. 
pułw. ,  gub. lubl .  „za udział w powstaniu i podtrzymanie  
tego ruchu, co s ię  uwydatniło w tern, że a)  zbierał od 
okolicznych mieszkańców pieniądze na rzecz powstania 
i składającym takowe wydawał kwity� które pisał własną 
ręką i przykładał do nich „rewolucyjną" pieczątkę, b) bę
d�c naczelnikiem wojennym zrewoltowanego m. Barano
wa rozsądzał skargi i niezgody ludności miejscowej, c) na
znaczył 3-ch włościan do miejskiej organizacji powstań-

1 A. A. D., XIV2, N r. 37. 2 i 3 A. A. D., XVIl2, N r. 1 18. 
4 A. A. D., LXXII2, k .  1 35, LXXIV2, k. 293. 

Bojownicy t. Il.  25 
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czej, j ednego na feldfebla, a 2 dziesiętnikami i ·od wsży
stkich 3-ch odebrał przysięgę, d) starał się o podwody 
dla powstańców, e) wychodził z krzyżem i w szatach Ji- . 

. turgiczriych . na powitanie powstańców, którzy wracali p,o
potyczce pod Żyrzynem, pow. pułw., gub. lubi. , gdzje · 
zdobyli działa rosyjskie. 

Władze wojskowe aresztowały księdza A. j.  24 łut. · 
1864 r. i osadziły w więzieniu w Radzyniu. r 

Za powyi.sze przestępstwa na zasadzie decyzji nmka 
Kr. P. , zapadłej 27 gr. 1865 r. i napisanej na raporcie 
Nr. 2221 Audytorjatu Polowego, ksiądz A. j. pozbawiony
został wszystkich praw stanu i wysłany na osiedlenie qo 
Syberji. � 

Z akt urzędowych widać, że ksiądz A. j. był trzy;
krotnie aresztowany. Pierwszy raz 20 łut. 1 864 r. razem 
z o. Fortunatem Jajko, a pod śledztwo dostał się 24 t�
goż miesiąca. 

Z Syberii dla ulżenia mu <loli władze rządowe prze„ 
niosły księdza A. J. do gub. wołog., gdzie umarł 20 maja 
1876 r., jak to stwierdza świadectwo o jego śmierci, któ
re nadesłał za Nr. 7 tamtejszy gbr do kancelarji w. j en. gbra. 

97. Ks. Fortunat Jajko1 przeor karmelitów trze-,
wiczkowych klasztoru w Gułowskiej Woli, pow. łuk.,! 
gub. siedl. 20 łut. 1864 r. zaaresztowały go władze woj
skowe i osadziły w więzieniu w Radzyniu. 24 łut. tegoż ' 
roku rozpoczęło się śledztwo, a 26 wrz. 1 864 r. odbyła'"

się rozprawa, po · kt@rej Sąd Polowy Wojenno - Karny, 
wliczył mu jako karę ten czas, który dotąd przesiedział� 
w więzieniach i puścił go na wolność. Zarzut na księdzu� 
F. j. ciążyt ten, że pqyjmował od powstańców broń ną
przechowanie  w klasztorze, której cały wóz zostawili mu· 
naczelnicy partyj : Liniewski i Marecki.1 

1 A. P. Lubl., XIII4, xxx• i xxx1•.
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98. Ks. Wincenty Janiszewski, ur. 1806 r. były
misjonarz� Gbr siedl. 26 maja 1867 r. Nr. 528 1 złożył in.: 
formację do kancelarii nmka Kr. P. ,  że ksiądz W. j.  j est
zie do rządu usposobiony. 

99. Ks. Prokop Jaroc�i, b. reformat, 1839t1 886.
Gbr siedl. 21 czrw. (3 l ip.) 1866 r. Nr. 870 2 zakomuni
kował w. jen. gbro�i, że wobec swej nieprawomyślności 
politycznej ksiądz P. j.  nie może zostać proboszczem
w Terespolu, pow. bial., gub. siedl. 

100. Ks. Kazimierz Jaroszewicz, 1 91 2  t 1885. 
1 . W spisie, który dostarczył j en. ple. do kancelarji nmka

-Kr. P. 14 (26) kw. 1865 r.· Nr. 326 3 o politycznych na
strojach księży, ksiądz K. J. ma. przy swem nazwisku 

· uwagę: „ nierokujący dobrych zamiar.ów".
2. Komisja Czasowa Wojenno Śledcza 24 czrw. (6 l ip.)

1 865 r. Nr. 4428 4 przyszła do przekonania, że emisarju
sze rewolucyjni l iczą na księdza K. j. jako na takiego,
który w_ razie potrzeby zawsze ukryje tych, którzy będą 
mieli zalecenie od rządu narodowego. 

1 Ol. Ks. Marceli J aroszyńskł, 1824 t 1 908. W o
jenny nlk pow. lubi. 22 czerw. 1865 r. Nr. 1 1 20 5 a także
gbr lubl. 3 (15) wrz. 1866 r. Nr. 71586 6 (16691) dają opinję 
o - księdzu M. J., że jest wątpliwym pod względem poli
tycznym. 

102. Ks. Ignacy Jasiński, ur. 1860 r. 1. Gbr siedl. 
19 kw. 1 888 r. Nr. 91 doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz
I. J., wik. par. Sokołów, gub. siedl., 25 st. 1888 r. w miej
scowym sądzie pokoju ,  gdy wypadło odbierać przysięgę 

_ od świadków, odsunął jej tekst rosyjski, oświadczając gło
·. śno po polsku, że nie umie po rosyjsku czytać. Przysię
gę tę wtedy mieli składać: Nejbelt, kasjer cukrowni, któ-

1 A. Ą. D., XVIII, k. 121. 2 A. A. D., xvn�, k. 122.
3 i • A. A. D., XVII2, k. 124. 5 i t1 A. A. D., XV113, k. 125.
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ry rozumiał język rosyjski, żona . lekarza wojskowego Ka- ,:
raszewiczowa, która doskonale mówiła po rosyjsku. 10 zaś � 
marca tegoż roku miało przysięgać 10. sołtysów, którzy, ' 
chociaż zwykle w domu mówią po polsku, nie oświad- i, 
czyli jednak księdzu, że nie umią po rosyjsku. 

Za powyższe przestępstwa w. jen. gbr 7 czrw. ; 
1888 r. Nr. 1154 1 skazał księdza I. J. na 50 r. kary, , któ- ·

rą 16 sierp. tegoż roku Nr. 1 555, tenże jen. gbr skasował. ' 
2. Gbr siedl. 27 łut. 1913 r. Nr. 1222 2 doRiósł do

w. jen. gbra, że ksiądz I. J. przechowuje kamień l itogra
ficzny dla swych celów klerykalno-narodowych i wskrze
szenia Polski, będąc jednym z wybitniejszych działaczy 
i szerzycieli tych idej . 

103. Ks. Faustyn Jarzębiński, 1820 t 1885 były ' 
kapucyn. Nlk wojenny na pow. lubl. 22 czrw. 1 865 r. 
Nr. 912-0 3 pisze do kancelarii nmka Kr. P., że za księdza 
F. J. nie m ożna . ręczyć pod względem politycznym. 

104. Ks. Andrzej Jastrzębski, ur. 1816 r„ prob. 
z Kijan. Jak złożył raport nlk pow. lubrt. 8 (20) sierp. 
1867 r:. Nr. 39 ' do kancelari i - gbra lubi., ksiądz A. J. za
płacił 100 r. grzywny za to, "' Że brał udział w demonstra
cji politycżnej i poświęcał krzyż („rewolucyjny" ,  dopis. 
autora) ,  uważać go przeto należy za politycznie niepra- , 
womyśln�go. 

105. Ks. Roch Jaśkiewicz, 1823 t 1899, b. refor-
mat. 1. Woj e n. nlk na pow. lubi. 22 czrw. 1865 r. Nr. 66846 ' 
(26351) składa do kancelarii nmka Kr. P. raport o księ
dzu R. J .  w słowach: „poglądy ma wątpliwej wartości 
( politycznej)." 

1 A. A. D„ LXXXVP, k. 106-115  i 124. 
2 A. A. D„ xv112, k. 132. 3 A. A. D„ xv112, le. 1.36. 
4 A. P. LubL, XVll4, k. 45-51.  
s A. A. n.,  xvn�. k. 138. 
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2. W 1894 r. 
·
ksiądz R. j. czytał manifest .w koście

le tylko po polsku, za co rząd domagał się usunięcia go 
z prob. w Klementowicach, pow. pułw., gub. lubL i ska
zał go na rok zamknięcia w klasztorze, a po tej . karze 
ż�bronił mu mieszkać w Lublinie.1 

106. Ks. Józef Jaworowski, 1 847 t 1910. W księ
dże konduit kancelarii w. jen. gbra, ksiądz ] .  J. , prob. 
par. Skierbieszów, pow. zamoj. , gub. lubi., ma zanotowa
ne 2, że manifest cesarski w 1894 r. czytał tylko po polsku. 

. 107. Ks. Wincenty Justynowicz. Będąc prob.
w Łaskarzewie, pow. garw., gub. siedl., ksiądz W. j .  na
Jllawiał różne osoby do powstania, a nadto wziął ubocz
ny udział w powieszeniu syna burmistrza miasteczka 
Stoczka, gub. siedl., Michała Wituszyńskiego. Za powyż
sze fakta nmk Kr. P. 8 gr. 1 864 r. potwierdził przedsta
_{viony· sobie wyrok Audytorjatu Polowego Nr. 3034, na 
mocy którego ksiądz W. J. został skazany na zamieszka
.nie w mniej oddalonych guberniach Syberji. W moty
wach tego wyroku sąd polowy jeszcze wspomina, że 
.ksiądz W. j. nie chciał odczytać z ambony w kościele
proklamacji nmka Kr. P. 3 

108. Ks. Stanisław Kiebasiński, ur. 1882 r. Gbr ,
fobl. 16 kw. 1907 r. Nr. 41 1 4 doniósł do w. }en. gbra, że 
ksiądz S. K. w Radecznicy, pow. ·zamoj., gub. lubi., wy
stępował .przeciw szkole tos. i namawiał uczniów pola
ków, · aby do niej nfo uczęszczali. Mstwo Spr. W. na sku-
4:ek raportu o tern w. j en.  gbra z · 3  s ierp. 1907 r. Nr. 3179
odniosło się do bpa diec. lubl. , aby księdzu S. K. zwró-
cił o .to uwagę. . . 

1 A. A. D., XVII2, k. 1 35. l! A. A. o., XVIF, k. 1 30 . .' 
3 A. A. o., .XVIJ2, k. 1 07, XXX2, X.XX.IV� i LXXlf, k. l49. 
4 A . . A. D., XV2, Nr. H J7 i A P. Lubi., X I" .• k .. 205.
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W 1911 r·. w. jen. gbr odmówił swej zgody na pro· 
bostwo dla księdza S. K. w Hucie Krzeszowskiej, pow.
biłg., gub. lubl. , 

. 
· 

,. 109. Ks. Aleksander Kieroński,- ur. 1832 r. jako_ 
winńego w tern, że w czrw. 1863 r. zbierał między wło· 
.ścianami pieniądze na podtrzymanie powstania, księdza 
A. K., wik. par. Końskowola, pow. pułw. ,  gub. lubi., nm!G 
Kr. P. 9 list. 1864 r. skazał, potwierdzając na marginesie 
raportu Audytorjatu Polowego za Nr. 2741 wyrok sądu 
polowego, który pozbawił księdza A. K. wszystkich praw · 

" stanu, skonfiskował mu cały majątek n� rzecz państwa 
i wysłał go na oiiedlenie do Syberji .1 

· 

110. Ks. Feliks Kietliń�ki, 1827t1 889. W spisie 
jen. plea na Kr. P. z dnia _ 14 (26) kw. 1865 r. Nr. 326 wi

. ,dnieje nazwisko księdza F. K., prob. z Mokobód, pow. 
i gub. siedl., a Czasowa W ojn. Śledcza Komisja w swej

. odezwie z 24 czrw. (6 lip.) 1 865 r. Nr. 5157 zalicza go 
do sympatyków powsta�ia i charakteryzuje, że jest zdolny 
do zajęcia odpowiedzialnego stanowi.ska w organizacji 
powstaniowej, Sekretna wreszcie Kancelaria  oberplca m.
Warszawy 25 wrz. (7 paźdz.) 1865 r. Nr. 5157 donosi, że 
na skutek zarządzenia Czas. W ojn. Śledczej Komisji przy 
nmku Kr. P. , ksiądz F. K. jest aresztowany i osadzony 
w . więzieniu śledczem.2 

111. Ks. Hubert Kleszczy:aiski, prob. z Biskupic. 
jak doniósł nlk�· :'Pow. lubi. 5 (17) siel'p>! " "1;867 r .. . ·.�r. 61 181 
do kancel�rji gbra lubi., ksiądz H. K. · n'ależy do politycz· 
nie .nieprawomyśh1y,ch kapłanów. 

112. Ks. Fran�i1zek Klicki, , 182�. t 1899. 1. Jen. 
ple na Kr. P. 10 (22) . kw. 1 865 r. Nr. 5039 (1233.l:)t zako;. 

1 A. A. D., LXXf'IZ, k. 129. 2 A. A. D.; XVI, k . . 74.
5 A. P. Lubi., VJł, k. 38-44. . 4 A. A. D. · xv1, k.· 78. 
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Jhmnikdwał drowi gł. kom. rz. spr. w: i d�, że nałożył na
księdza F.  K. 25 r. kary za udział w demonstracji, urzą
dzonej g.rzeCiw. nlkowi pow. krasnost., gub. lubi. 

113. Ks Leonard Kłopotowski, administrator filii.
. Firlej, pow. lubrt., gub. lubi., podług raportu nlka pow. 

· lubrt. ,  nadesłanego do kancelarii gbra lubi. 8 (20) sierp.
1867 r. Nr. 39, 1  ksiądz L. K. brał udział w patrjotycznej 
demonstracji, a. przeto zaliczać go należy do nieprawo
myślnych. 

114. Ks. Józef Kocięcki,2 ur . . 1874 r. Z inicjatywy 
księdza j. K. w kościele w Międzyrzecu, pow. radz., gub.
siedl., 6 list. 1905 r. wierni śpiewali „Boże, coś Polskę!," 
za co w. jen� gbr skażał ,gc>' na 50 r: grzywny;

115. Ks. Sylwester 'Koczarowski, wik� z Białej 
pow. jan., gub. lubl. Podług raportu, który złożył nlk 
pow. jan. 1 5 . sierp. 1 867 r. Nr. 20 3 do kancelarii gbra 
lubi. , ksiądz S. K. miewał patrjotyczne „podburzające" 

. kazania i z tego względu należy go uważać za politycz
nie nieprawomyślnego. 

116. Ks. · Mateusz Komorowski, marianin. Za 
udzi�ł w ruchach powstańczych pod dowództwem Rawi
cza i innych ksiądz M. K., przełożony klasztoru w Skurcu, 
pow. i gub. siedl., został skazany na wysłanie do dalszych
gubernij Rosji pod nadz·ór policj i .  Decyzja nmka Kr: P . • · '  · · r 1 lj 
zapadła �9 czrw. 1864 r.' Sledztwo w tej sprawie rozpo-
częło się z rozkazu nlka wojn. oddz. siedl. od 3 łut. ' 1864 r. 
i od tego cz�su ksiądz M. K . . siedział w więzieniu sitdl. 

117. Ks� l.:.eon -�orolec, . ur. 1829 r. W spisie osób 
nlka wojen. �a · pow. ·łuk.-, gub. siedl. figuruje ksiądz L. K. , 

1 A. P. Luhl„ VP k. 45-51. .2 A. A. D., xv2, Nr. 93.
3 A. P. Luh'l., Vl4, k 61-..:67 . .  
' A. A. 'o., XV3, k. 120 · i A. P. Lubi., XXXVII'. 
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prob. ze Zwoli, pow. łuk., iako „rewolucyjny naczelnik 
na tenże powiat" . 1

118. Ks. Seweryn Korytkowski, ur. 1863 r. Gbr 
�ubi. . 1 wrz. 1902 r. �r. 6844 2 doniósł do w. jen. gbra, 

. -'�ę k�iądz S. K., prob. par. Oszczów, pow. hrub., gub .
. ll)bl., występuje ·przeciw oświacie „narodowej '',8 . co jest 
, \y�elce niepożądane, zwłaszcza w miejscowo$ci· z ludno. ścią ros. Wskutek tego w. j en. gbr zażądał od bpa lubi., 
aby księdza S. K. przeniósł poza taką ffi:ejscowość. Kara
jednak księdza S. K. za troskę o szkołę polską nie skoń
czyła się na tern,  bo jeszcze ·  w 1907 r. w. jen. gbr od-: 
mówił mu swej zgody na prefekta w szkole powszechneV · 

119. Ks. Józef Kostkowski, ur. 1 868 r. W latach 
1907-1910 ksiądz j. K., prob. par. Ostrów, pow. włod.,
gub. siedl. , był pod zarzutem, że popu laryzował i szerzył 
wśród ludności ruch separatystyczny narodowy, namawiaf, 
swych parafjan, aby dzieci swych nie posyłali do szkoły 
rządowej ros., nie dawali pieniędzy na odnowienie bu
dynku tej szkoły, przekonywał wszystkich, że zupełnie 
zbędny jest car ros. w „priwiślańskim kraju" ,  że należy 
z Polski koniecznie, choćby z bronią w ręku , wypędzit. 
Rosjan i wprowadzić w Kr. P. autonomję. Wprawdzie · 
ani sądowym ani policyjnym władzom . nie udało się na 
td'." w��ystko zebr(lĆ. 4owodów, mimo to, gdy chodziło '
o ·qazl'ląc·zenie · księdza j. K. na prefekta do szkoły po
wszedmej; . kurator warsz. okręgu naukowego dał odmow
ną odpo�iedź na zas�dzie opinji, jaką przysłał o nim w. , 

· jeh. gbr 21 
.
mar. 191 3 r. Nr. 1 1�9.& 

1�0. Ks. Andrzej Kowalski, wik. z Bystrzycy, . 
pow. i gub. lubi. Jak doniósł nlk pow. lubi. w swym 

1 A. P. Lubi. XI'. 2 A. P. Lubi., V14, k. 132. 
3 Tj. państwowej, czyli rosyjskiej. Dopis. autora . . 
4 A. A. D., XV2, k. 132. 5 Op. c., k� 78. 
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r'ąporcie· z 5 (17) sierp. · HS67 ·r. Nr. 6118 1 do kancelarji 
g_pra lubi., k�dądz A. K. należał pod względem politycz
nym do kapłanów nieprawomyślnych. 

121. Ks. Henryk Kowalski, 1836·t· 1901. W 1865 r. 
9 (21) paźdz. Nr. 7757 (32369)2 �omisja Rz. Spr. W. i D. 
nie przyjęła propozycji bpa lubl.,,który .wik. swej katedry 
księdza H. K. c:hciał .zamianować na urzędnika konsystor
s�iego. Motywem tej odmowy była „b ieprawomyślność 
polityczna księdza H. K.'' 

Gdy znów władza diec. proponowała 19 kw. (1 maja) 
l866 r. Nr. 742 księdza H. K. przenieść do Lubartowa, 
gub. lubi., ta sama Kp�isja 25 roaja (6 czrw.) 1866 r. Nr. 
Q744 (14387 3 odpowi�dzfała „że, ponieważ w odezwie 
Komisji z dnia 15  (27) kw. r. b. Nr. 2321 ( 1 1888) jest po
ątanowienie, aby księdza . H. K., jako niekorzystnie oce
�nionego pod względem politycznym, przenieść na wikar
'jat małoludnej par. wiejskiej, przeto prośba J. W. Pana 
o przeznaczenie go na wakującą posadę wik. przy ko
ściele par. w Lubartowie, . skutku przychylnego otrzymać
·nie może". Przeszedł wtedy ksiądz H. K. na wikarjat do

ystrzycy. 
122. Ks. Szymon Koziejewski, 1827 t 1896. 

1. Wojenny nlk na oddział lub) . :30 wrz. 1864 r. doniósł
do dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że w 1862 · r. ksiądz Sz. 
K., sekretarz konsf.storza jenera:ln��o w Lublinie, odpra

, wił żałobne nabożeństwo w ka
.
tedrże lubelskiej za pole,

głych w Warszawie� następnie zaś w · 1 863 r. pozwolił na·cmen
,
tarzu czwartkowskim pochować zmarłego powstań"ca, ktory zakończył. . życie w szpitalu l�bl. od ran, otrzy-. , ' 

·:manych w potyczce. Pogrzeb ten był okazją do politycz-
: nej

. 
demonstracji. Za to władze rządow� odmówiły swej

t A. P. Lubl., VI', k. 38-44.
2 A. A. o., xv�. k� 87. il A. K D. Lubi . ,  LXIV1•
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zgody na m-ian0wanie księdza Sz. K. na stanowisko pro· ·
boszcza par. przedmieścia w Lublinie: Czwartek. 

2. Jen. ple. na Kr. P. 12 (24) lip. 1864 r. Nr. 46831
nie dopuścił księdza Sz. K� na wyższy urząd w konŚy
storzu lubl., choć do te.go nie podał żadnych swych racyj. 

123. Ks. Donat Kozłowski, 1807 t 1881, były
bernardyn. Za kazanie, w którem dźwięczała nuta prze
ciwpaństwowa, ksiądz D. K., prob. par. Rossosz, pow. 
bial. , gub. siedl., 31 lip. ( 12  sierp.) 1 871 r. Nr. 239P za· 
płacił 1 5  r. kary i został usunięty ze swego probost\\'.a
na wikarjat. . 

· 

124·. Ks. Józef Kożuchowski, 1 826 t 1864, ur. 
w par. Sokołów. gub. siedl., uczył się naprzód w szko· 
łach powiatowych, a następnie gimnazjalnych w Siedl· 
cach, seminarjum diecezjalne · kończył w Janowie Podh, 
wyświęcony w 1849 r. , był wik. w Kocku, pow. łuk., 
w · Ulanie tegoż pow. i Białej Podl. 

Komendant fortecy w Brześciu nad Bugiem 10 czrw. 
1863 r. Nr. 1809 3 komunikuje bpowi podl. Szymańskie� 
mu, że nmk Kr. P. 30 maja 1 863 r. zatwierdził postano· 
wienie, mocą którego ksiądz J. K., wik. par. Biała Podl., 
został pozbawiony wszystkich praw stanu i wysłany na 
osiedlenie do Syberii za to, że 1 9  st. 1863 r. w kościele 
wobec zebranych wiernych, a między nimi byli i pow
stańcy, odczytał proklamację Centralnego . Komitetu Na
rodowego o nadaniu ·darmo ziemi włościanom i że wszyst· 
kie stany "będą zrównane w prawach. W odezwie tei ' 
tenże komendant zwraca się do bpa podl., aby przybył 
do Terespolu, pow. bial., gub� siedl. i dokonał depozycji 
księdza . J. K., którego tam on dostarczy w każdej wska· 
zanej przez siebie chwili. 

1 A. A. D., xv�. k. 88. 2 Op. c., k: 90. '
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1 4  czrw. 1863 r. Nr. 1860 tenże komendant przyna
gla bpa, aby przybył do Terespola w kwestii depozycji 
księdza j. K. Na to bp 25 czrw. 1 863 r. odpowiada, że
bez sądu duchownego tego nie jest w prawie uczynić. 

Sprawa ta w aktach się urywa. Rozumie się, że bp 
Szymański nie spełnił tego żądania i księdza J .  K. rząd 
�ysłał na Syberię bez depozycji kościelnej. Konsystorz zaś 
Jeneralny archidiec. warsz. 20 kw. 1864 r. Nr. 1096 pisze 
do Konsystorza Jeneralnego diec. podl., że ks. Ignacy 
Kaczorowski , prób. par. Sulejów, archidiecezji warsz., 
zesłany do Syberji ,  l istem swym z Tobolska powiadomił 
Konsystorz Warszawski, że 27 łut. 1864 r. w tamtejszym 
szpitalu o 8 zrana zmarł ksiądz j.  K., kapłan diec. podl.,
na tyfus, .zrobiwszy przed śmiercią zarządzenie, aby rze
.czy j ego rozdać biedniejszym tamtejszym więźniom, tyl
ko zegarek z dewizką przeznaczył na pamiątkę dla swej 
rodziny. 

125. Ks. Paweł Krajewski, ur. 1820 r .  Specjalna 
. Kancelaria Nmka Kr. P.· powiadomiła 20 łut. (3 mar.) 

· 1868 r. Nr. 2460,1 że ksiądz P. K., wicekustosz katedry 
w Janowie, pow. krasnost., gub. siedl., za udział w po
wstaniu, należenie do szeregów parti i Zielińskiego, 10 l ist. 
1863 r. za przyjmowanie na plebanii w Janowie n lka re
wolucyjnego, za dostarczanie jej patronów i materiału 
do umundurowania, najpierw był zaaresztowany i wtrą
cony do więzienia w Siedlcach, następnie z decyzji� którą 
wydał nmk Kr. P. 4 maja 1864 r., został pozbawiony 
wszystkich praw stanu i wysłany na osiedlenie do Sy-

. berj i ,  majątek zaś jego władze rządowe skonfiskowały na
rzecz państwa. W 1 883 r. ksiądz P. K. mieszkał w Ha
liczu, gub. kostromskiej . 

Akta Kurii Biskupiej Podlaskiej o księdzu P� K. mają 
jedyną o nim odezwę, mianowicie od Konsystorza Mo-

1 A. A. D.: LXXlll, Je. 139, LXXVII2, Je. 44 i LXXXIII2, k. 237. 
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hylowskiegg-Rz.-Kat. Duch. do Konsystorza Lubelskiego , 
Rz.-Kąt -Duch. z datą 2 mar. 1898 r. Nr. 15557,1 w której 
j est powiesfziane: Proboszcz ze Smoleńska 8 łut. 1898 r. 
Nr. 5 1  Honosi, że ksiądz P. K., kan. hoiior. dieG. · podl.,
opuściwszy Syberię, zamieszkał w Smoleńsku · ł umarł
tam' 3 łut. 1898 r. 

126. Ks. Franciszek Krasiński, 1822 ' t 1902. 
W spisie' jen. plea· na Kr. P., wygotowanym 14 · (26) kw. 
1865 r. Nr. 326,2 ksiądz F. K., prob. par. Łomazy, pow.
bial., gub. siedL, zaliczony jest do politycznie nieprawa· 
myślnych. 

127. Ks. Andrzej Krasuski, 1 807t1 883 . . 1 .  W spi'.· 
sie j en. plea na Kr. P. z 14  (26) sierp. 1865 ·r. Nr. 326 ·s
ksiądz A. K., prob. par. Żelechów, pow. garw., .gub. siedl., 
zalicza s ię do politycznie nieprawomyślnych jednoste"k; 
Czasowa zaś Wojn. Śledcza Komisja przy nmku Kr. P: : 
24 czrw. (6 lie.) 1865 r. Nr. 4428 dodaje do tego, że ksiądz 
A. K. mimo swego wieku gotów jest na wszelką ofiarę, 
nawet z własnego Ż'ycia ria rzecz powstania. 

2. Gbr siedl. 11 (23) sierp. 1866 r. Nr. 154 4 doniósł ·
do kancelarii nmka Kr. P., że księdza A. K., prob. · par . . 
Żelechów, ze względu na jego nieprawomyślność poli
tyczną nie można' dopuścić do stanowiska prałata archi- / 
diakona katedry : janowskiej. ' 

128. Ks. Ignacy Krasuski, ur. 1796 r., kan. hon. 
kalis. Kancelaria Osobista nmka Kr� P. 20 łut. (3 marca)

· 1868 r. Nr. 2460 5 nadesłała do zarządzającego spr. d. obc.
w. w wykazach o księżach, skazanych na wywiezieni� ·

do Syberii, · między. innymi o księdzu I .  K., prob. parafji
Piaski, pow. i gub. lub[, następujące wiadomości:

1 A. A .  D., xv:.1, k.  1 19 i A. K. D. Podl. XXXIIJl ł. 
2 A. A. n„ xv2, k. 94. a i 4 Op. c . ,  k. 96.
5 A. A. D„ LXXI J2, k. 1 30, XV2, k. 1 18. 
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·�. „Brał udział W powstaniu zaraz pierwszej nocy z 22
. a 23 st. 1863 r. tych rozruchów, a w szczególności, że 
odwiózł dwóch powstańców i piki do partj i, że propo
_nował ludziom „zbuntowanym" przyłączyć się do powsta
nia, wreszcie, że nakazywc;ił zbierać podatki na rzecz po
;wstania. Polecił go aresztować 17 l ist. 1864 r. nlk wojn. 
p'Ow .. lubi . ,  od 13 kw. 1865 r. ks. I. K. przebywał w szpitalu
�wojn. lubl. Z decyzji nmka Kr. P. z 17 lip. 1 865 r. ,  wydanej
·,na raporcie audytorjatu polowego Nr. 1360, ksiądz I .  K.
;·został pozbawiony wszystkich szczególnych praw stanu 
.'. i przywilejów tak osobistych jak nabytych z racji swej '
: godności i wysłany na osiedlenie do bliższych miejsco
;·wości Syberji ." 

129. Ks. Józef Krasuski, 1815t1894. 1 6  gr. 1862 r. 
j władze wojskowe zaaresztowały księdza J. K., prob.
, ! z Uhruska, pow. włod., gub. siedl. i wywiozły do fortecy
f ' "'! .Zamościu. Na silny protest bpa Szymańskiego Komisja
· Sledcza w Zamościu uwolniła księdza z tern, aby na każ
d� wezwanie jej ksiądz J. K. zawsze się przed nią zjawiał. 
Odpowiedź bpowi nadesłał Urząd Wojn. Oddziału w Lu
blinie 22 gr. (3 st.) 1862/3 r. Nr. 5136 1•  Matka księdza 
J. K., badana przez ks. dziekana W. Świątkowskiego
z Opola o szczegóły aresztowania, tak zeznała w tej ma
tt:rji, jak to widać z raportu urzędowego tegoż dziekana 
do Konsystorza w Janowie z 26 gr. 1862 r. Nr. 86:2 „ofi
cer, przybyły z 7 kozakami, z których 3 zostawił za wsią, 
a 4 miał prży sobie; po odbyciu ścisłej rewizji wszyst
kich książek i papierów, tudzież wszystkich zakątków 
domu, oświadczył proboszc�owi, aby bieliznę i po

.
ściel 

zechciał zabrać z sobą na czas dłuższy . .. i wyjechali. ';
Nlk pow. tomsz., gub. lubl. , doniósł do kancelarii 

gbra lubl. 31 lip. (12 sierp.) 1867 r. Nr. 25,3 że księdza 

i_a A. K. D. Podł., XXXIV14• 
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J. K., prob. z - Chodywańca, pow. tomsz., uważa za wąt
pliwego pod względem prawomyślności politycznej. 

130. Ks. Wacław Krasuski, ur. 1 895 r. Jak za
raportował czas. wojn. jen. gbr lubi., ksiądz W. K., prob. 
w Pawło wie, pow. chełm. ,  gub. lubi . ,  zmusił Józefa Wy
szyńskiego, pracującego w cukrowni w Rejowcu, pow. 
chehn., do tego , że publkzną miał mowę 12 gr. 1905 r. 
do zebranych, a ksiądz W. K. zatrzymał swych parafjan 
po nabożeństwie kościelnem, aby mowy tej wysłuchali. 
Za to w. jen. gbr skazał 1 księdza· W. K. na 100 r. kary� 

131. Ks. Feliks Krokowski, 1 851 t 1910. Kura
tor warsz. naukowego okręgu 27 mar. 1 883 r. Nr. 69 po
wiadomił w. jen. gbra, że przełożeni żeńskiego gimna
zjum w Lublinie w rocznicę śmierci cesarza Aleksandra W 
i w rocznicę uwłaszczenia mieszkańców wsi postarali się 
o nabożeństwo żałobne za duszę tego cesarza. Gdy to
ogłoszono, uczennice katoliczki zwróciły się do przeło
żonej gimnazjum z zapytaniem czy i one mają pójść na to 
nabożeństwo (prawosławne). Na to o trzymały odpowiedź, ; 
że  nakazywać iin tego ona nie może, ale byłaby bardzo 

. zadowolona, gdyby wzięły w tern udział. Nazajutrz przy:: 
szedł 'do mieszkania tejże przełożonej miejscowy prefekt , 
ksiąd� F. K. z pretensją o to, że wbrew prawu Kościoła 
uczennice były na nabożeństwie w cerkwi. Wtedy prze
łożona zwróciła się dó księdza F. K. z tern, że zamiast 
tego, aby mieć pretensję o udział katoliczek w nabożeń
stwie prawosławnem, powinien je raczej pouczyć, jak się 
mają zachować w cer.kwi, j eśli tam są obecne, jak to np. 
raziło 18  łut. 1883 r., gdy same przyszły na ślu�, który się. 
odbywał w cerkwi ; ks. prefekt odpowiedział, że to chęt
nie uczyni. Istotnie zrobił to, ale „na swój sposób". Po
szedł mianowicie do wszystkich klas kolejno i stanowczo 

1 A. A. D., XV2, k. 89. 
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( 
, zabronił uczennicom katoliczkom , chodzić na naboień
stwa obcego wyznania. Nadto, jak świadczy dyrektor te
i'Oz gimnazjum, uczennicę do chwili przyjścia księdza F.KJ na stanowisko prefekta były daleko lepiej usposobio
n �, do swej władzy szkolnej. Przedtem chętnie mówiły 
kÓlejno modlitwę przed i po lekcjach po rosyjsku, a te
r l· czynią to z musu i zawsze gotowe się wyręczać swe
nii koleżankami prawosławnemi. Sam ksiądz F. K. oka
z�je swą niechęć do towarzystwa rosyjskiego, unika spo
t}jkania się z rosjanami nauczycielami i dlatego nawet 
n e przychodzi do pokoju profesorskiego. Za takie „ńie
t�ktowne postępowanie" kurator zwolnił księdza F. K. ze 
s anowiska prefekta żeńskiego gimnazjum w Lublinie,
et kiedy administrator diecezji l'ubl. 18 kw. 1889 r .  Nr. 714, 
�rzedstawił go na stanowisko kanclerza kurii w. jen. 
gbr 27 maja 1 889 r. Nr. 101 1 1 odmówił swej zgody na 
t;�n projekt. 
� 132. Ks. Sylwester Krombach, 1839 t 1905. Po-
ług raportu nlka pow. bial., gub. siedl. ksiądz S. K., 

P,rob. w Tucznie, pow. bial., odznaczał się fanatyzmem, 
� nawet wrogiem usposobieniem do społeczeństwa ro
�yjskiego i wyznawców prawosławia. Jako dowód praw-
1 ziwości tego twierdzenia może służyć fakt, że Ludwice 
: korupie, która służyła w domu prawosławnym, robiąc 
uwagę o niezachowanie niektórych postów, ' powiedział 
między innemi, co następuje: „ lepiejby było służyć u Ży-
1 a, Tatarzyna, u djabła, a .nie u Rosjan�' . Za powyższe 
w. jen. gbr pozbawił księdza S. K. prob>ostwa i zgodził) . . 
:się tylko na to, że może , zająć $tanowisko wikarjusza 
�w takiej parafji, gdzie niema unitów.2 ' ' 

133. Ks. Dominik Kuć,. ur. 1871 r. Ksiądz Domi-
1nik Kuć odmówił odebrania przysięgi po rosyjsku od re-

1 Op. c „  k. 99. 2 Op. c., k. łOO.
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krutów. Gbr siedl. zaproponował w. jen. gbrowi, ,2;eby 
skazał na 100 r. kary.1 i .2•

134. Ks. Franciszek Krześniak, ur. 1 858 r. Ku� 
rator wasz. okręgu naukowego w 18'92 r. zwrócił się do 
w. j en. gbra, aby ukarał grzywną księdza F. K., prob.
w Wożuczynie ,  pow. tomsz., gub. lubi. , za to, że urządził 
w swej par. wieczorową szkołę, do której uczęszczały 
dzieci z miejscowej szkoły rządowej i dla tego liczba
uczących się zmalała w niej w ostatnich czasach, a ci, 
któ�zy tam feszcze pozostali , uczęszczają bardzo nieaku
ratnie. Na to kurator 21 sierp. 1892 r. Nr. 1 581 3 otrzy- , 
mał odpowiedź od w. jen. gbra, że ksiądz F. K. wyje- ' 
chał potajemnie zagranicę i z tego względu sprawa jego 
musi pozostać w zawieszeniu. 

135. Ks. Paweł Krysztoszyk, ur. 1842 r., wik . . 
z Bełżyc, pow. i gub. lubl. , podług przekonania nlka 
pow. lubi., wyrażonego w raporcie z 5 (17) sierp. 1 867 r. 
Nr. 61 1 8  4 do kancelarji- gbra lubi. , był pod względem 
politycznym bardzo nieprawomyślnym. 

· 

136. Ks. Bronisław Kucharski, 1 87 1 t 191 5. Księ
ga konduit ka�celarji w. jen. gbra zanotowała jako czyn, 
politycznie kompromitujący księdza B. K., prob. z Nabro
ża, pow. tomsz., gub. lubi., to, że odprawił w Wielkanoc 
w 1 909 r .  nabożeństwo w intencji ,  aby Chełmszczyzna 
pozostała n�dal w granicach Kr. P.5 

137. Ks. Jan Kuczborski, ur. 1801 r. prob. z Ba- ·. 
ranowa, pow. pułw. ,  gub. lubl . Jak doniósł nlk pow: _ 
pułw. 13 sierp. 1 867 r. Nr. 5283 6 do kancelarji gbra lubi.� 

1 Op. c., k. 82. . 
2 Żadaych innych szczegółów, dotyczących t�go faktu, nie udało 

ilam się znaleźć. Dopis. autora. 
8 A. A. D., XVI2• 4 A. P. Lubl., VI4, le. 38-44. 
5 A. A. D., XV2, k. 91. 6 A. P. Lubi., VI4, k. 52-59.
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ks. Jan Kuczborski należy do kapłanów nieprawomyśl
'·nych . powiatu puławskiego� 

138. Ks. Mikołaj Kulaszyński, ur. 1828 r .  W wy
kazach, które 20 lut. (3 mar.) 1868 r. Nr. 2460 1 nadesła
ła Osobista Kancelarja nmka Kr. P. do zarządzającego 
�pr. d. obc. w. o księżach, wysłanych na Syberję, pod 
łiterą A czytamy o księdz� M. K., prob. par. Łaszczów, 
pow. tomsz., gub. lubl.: „jest winien wogóle działalności 

, nieprawomyślnej w sprawach politycznych, ujawnionej 
� tern: a) że odbierał od mieszkańców przysit(gę „prze
�tępczą" ,  obowiązującą do powstania przeciw rządowi 
prawowitemu, b) że dostarczał powstańcom umunduro
wania, c) że zabiegał o przewożenie powstańców ran:-
1nych do jednego z urządzonych przez nich szpitali, d) że
z krzyżem i chorągwiami wyszedł na spotkanie partji
Wiśniewskiego, poświęcił sztandar powstańców, czego 
wyraźni e nie żądał od niego dowódca partji , e) że sam 
bywał w partj i ,  która stała we wsi Zamch, f) że miał 
u siebie gazety zakazane przez rząd j rozdawał je innym,
i) że w listach, które pisał do swego znajomego Potoc
liego, powiadamiał go o grabieży, której jakoby miały 
{!okopać w jego majątku wojska rządowe, a której wca
le  nie było, ksiądz zaś M. K. czynił to jedynie w celu
budzenia zagranicą opinii. nieprzychylnej dla rządu i wojsk 
.rosyjskich". To wszystko zważywszy, nmk Kr. P. i głów
nodowodzący siłami zbrojnemi wojennego okręgu warsz. 
wydał decyzję 16 (28) list. 1864 r. na raporcie Nr. 2805 
_Audytorjatu Polowego, która księdza M. K. pozbawiła 
wszystkich praw stanu, orderu i wysłała na osiedlenie 
·�o Syberii, a cały majątek jego rząd skonfiskował na
r,zecz · p aństwa.

Przed sprawą ksiądz M. K. siedział w fortecy za
mojskiej. 

' .  1 A. A. D., LXXII:!, k. 1 90 i XV2, k. 1 17.

. 
8ojownicy t. II. 26 
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139. Ks. Feliks Kulesza, , ur. 1819. Jen. ple. na 
Kr. P. 10 (22) kw. 1865 r. Nr. 5039 ( 12331) 1 powiadomił 
gł. dra kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz F. K., wik. kole· 
gjaty w Zamościu ,  gub. lubl. , zapłacił 10 r. kary za to;, 
że w swoim mieszkaniu przetrzymywał w czasie powstań-, 
czych ruchów w kraju obcych ludzi, którzy nie mieli' 
paszportu. 

140. Ks. Kurasiewicz. Jen. ple . na Kr. P. 10 (22) kw.:
1865 r. Nr. 5039 (1 '2331)2 powiadomił gł. dra kom. rz. 
spr. w. i d., że ksiądz Kurasiewicz z Biłgoraju, gub. lubl., 
zapłacił 100 r. grzywny za to, że uciekła przestępczyni 
polityczna Marja Rudnicka, za którą tenże ksiądz K. zło· 
żył poręczenie władzom policyjno sądowym, że nie opu· 
ści miejsca swego zamieszkania. 3 

141. Ks. Jan Kurkiewicz, ur. 1819 r .  Za kazanie, . 
które ksiądz. J. K. , prob. z Dzierążni, pow. tomsz., gub. 
lubl. ,  wygłosił z ambony w Rodecznicy, a w którem użył 
„podburzających" wyrażeń, bardzo podniecających słucha
cza przeciw rządowi rosyjskiemu, władze wojskowe are· 
sztowały go 26 paźdz. 1864 r., na zasadzie zaś konfirma
cji nmka Kr. P. z 5 (17) paźdz. 1864 r., a wniosku Audyto
rjatu Polowego Nr. 2444 4 zapadło orzeczenie: księdza J. 
K., zaliczywszy 

. 
mu na poczet kary czas więzienia, któ

ry odsiedział do sprawy, zatrzymać jeszcze przez 6 mie
sięcy w kazamatach fortecy w · Dęblinie,  a potem nad
jego czynnościami i p0stępowaniem pilnie czuwać. 

142. Ks. Adolf Kurkowski, 1838 t 1897, prob. par. 
Ryki ,  pow. garw., gub. siedl., 3 maja 1893 r. w rocznicę 

1 i � A. A. D., XX2, k. 454-456. 
3 Nigdzie w spisach duchowieństwa diec. lubl., które mamy pod 

ręką, nazwiska tego odnaleźć nie mogliśmy, fakt przeto powyższy bez 
bliższych szczegółów, bliżej określających osobę, o której jest mowa, , 
podajemy za A. A. D . Dopis. autora.

' A. P. Lubl., XXXVIII4. 
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. Konstytucj i ksiądz A. K. odprawił nabożeństwo uroczy
, ste w Sokołowie, gub. siedL Pol icja oskarżyła go do wyż
. szych ros. władz rządowych, że bez wiedzy miejscowej 
władzy· admin. urządził tę uroczystość. Za to w. jen. 
gbr 7 sierp. 1 893 r. Nr. 44 1 skazał księdza A. K. na 25 r. kary. 

143. Ks. Józef Kurowiecki, od 17 łut. 1864 r 
· siedział w więzieniu zamkowem w Siedlcach i był pod
, śledztwem z rozkazu nlka wojen. na oddział siedl. z dnia 
. 17 st. 1864 r. Nr. 33 2 o to, że rozdawał książki „rewo
. lucyjnej " treści.3 

144. Ks. Wiktoryn Kwarciński, ur. 1 865 r. Nlk 
pow. tomsz., gub. lubl., powiadomił gbra lubl., że ksiądz 

. W. K., prob. par. Rachanie, pow. tomsz., od nowo wy
branych sołtysów i ich pomocników odebrał przysięgę 

· po polsku, chÓciaż wójt gm. rachańskiej podał mu tekst
rosyjski i przysięgający pojmowali język rosyjski. Sprawa 
skończyła się bez przykrych następstw dla księdza W. K.4 

145. Ks. Kazimierz �wiatkowski, ur. 1 880 r. , 
wik. z Łukowa, gub. siedl., miał kłopot w 1908 r. z racji 
przysięgi, której nie chciał odebrać w gmachu powiatu 
w Sokołowie, gub. siedl., po rosyjsku, za co mster spr. 
w. zwrócił się do bpa lubl. ,  aby należycie ukarał winnego.6

146. Ks. Piotr Kwoczyński, ur. 1871 r. 1 .  W. jen„ 
gbr, otrzymawszy 20 mar. 191 1 r. Nr. · 1841 od gbra lubi. 
raport o nieprawomyślności .politycznej księdza P. K., 
wik. par. Gorecko, pow. biłg., gub. lubi ., wystąpił do 
bpa lubl. o usunięcie go z teg·o wikarjatu. 

2. Ponieważ podczas rewizji mieszkania księdza P. K.
policja znalazła „rewolucyjne" wydawnictwo i zreferowany 

1 A. A. D., XV,2 k. 1 10. 2 A. P. Lubl.: XXXIX4 i XL•.
11 Żadnych innych szczegółów o tern zajściu księdza J. K. nie zna

leź�iśmy w aktach. Dopis. autora. 
4 A. A. D., LXX2, k. 90 i n. 5 A. A. D., xva, 'k.' 104.
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przez niego rękopis, lekceważący osobę cesarza Rosji, -
a także szykanowanie czynności i zarządzeń władz admi
nistracyjnych, przeto na skutek rozkazu cesarskiego, wy

danego 17 lut. 1899 r. ksiądz P. K., wik. z Gorecka do- . 
stał się pod jawny dozór policji na dwa lata „poza pri
wiślańskim i południowym krajem z zabronieniem zamie
szk ania w tym terminie w gub. kurlandzkiej i w m. Ry
_dze" .  Karę tę ksiądz P. K. odbył w O desie. Niełaska rządu 
na tern się nie zakończyła. Oto 28 czrw. 1901 r. Nr. 2122 · 
i 2123 w. jen. gbr nie zgodził się na stanowisko parafjalne 
dla niego, a nawet zabronił mu odprawiania publicznych 
nabożeństw. 1 7  sierp. 1902 r. Nr. 3073 tenże jen. gbr nie 
zgodził się na wikarjat w Michowie, pow. i gub. lubl., 
ani na prefekturę w prywatnej szkole Chmielewskiego 
w Lublinie. W 1908 r.  powtórn ie odmówiły władze rz ą
dowe swej zgody na wikarjat w Michowie. 9 list. 1913 r. 
gbr lubL pisze do w. jen.  gbra, że, „chociaż w ostatnich 
czasach nie ma nowych faktów przeciw księdzu P. K.,
jednak trzeba na niego zwracać zawsze pi lną uwagę, bo 
to człowiek mądry i sprytny" .  

W 1913 r .  p .  o .  w.  jen .  gbra ponownie odmówił swej

zgody na probostwo księdzu P. K.1 
147. Ks. Michał Lenkiewicz, ur. 1790 r .  Kance

larja Specjalna nmka Kr. P. do spraw wojn. 9 (21 )  sierp. 
1862 r. Nr. 3036 2 na żądanie Kom. Rz. Spr. D. i O. P. 
doniosła, że za udział w publicznych zawieruchach był 
wysłany do Rosji ksiądz M. L., prob. par. Szczebrzeszyn, 
pow. zamoj., gub. lubl., dziekan dekanatu zamoj. 

148. Ks. Karol Leszczyński, ur. 1875 r. 1. Gbr 
siedl. 17 czrw. 1910 r. Nr. 8618 3 powiadomił w. jen. gbra, 
że ksiądz K. L., prob. w Liwie, pow. węgr., gub. siedl., 

1 Op . . c.,  k. 81 . 2 A. A. D., Lxxx::i, k. 1 52.
3 A. A. o., xv2, k. 21. 
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W latach 1904-1907 czynnie szerzył wśród włościan ideje 
�arodowe, mówił o wskrzeszeniu państwa polskiego i prze
�onywał o koaieczności usunięcia z kraju wszystkiego , 
co rosyjskie. i 

2. W 1907 r. ksiądz K. L. w czasie odpustu w osa-
4zie Liw, pow. węgr., rozdawał parafjanom jakieś niele
'galne ulotki ,  a później w mieszkaniu swem urządzał tajne 
zebrania, w który.eh brali udział polscy miejscowi działacze . 

149. Ks. Roman Leszek, ur. 1 827 r. Nlk pow. 
· omsz., gub. lubl., doniósł 3 1  l ip. (12 sierp.) 1867 r. Nr. 25 1
�do kancelarji gbra lubl. ,  że księdza R. L., prob. pow.
�tomsz., uważa za wątpliwego pod względem prawomyśl
: ności politycznej. · 

1 50. Ks. Wawrzyniec Lewandowski, areszto
; wany przez władze . wojskowe 13 lip. 1 864 r. za „podbu
/ rzające" kazanie . i za czynny udział w powstaniu, a mia
� nowicie za to, że wydał powstańcom rozkaz zabrania na
· powieszenie syna burmistrza Wysokińskiego, że uwolnił
; zaaresztowanych w swoim czasie przez władze ros. dwóch 
! zapamiętałych „złoczyńców".  Z wyroku sądu polowego,
potwierdzonego przez n lka wojn. oddziału miejscowego, '. ksiądz W. L. zawisł na szubienicy.2

151. Ks. Jan Liniewicz, ur. 1 838 r. 1. W spisie 
( księży, biorących udział w powstaniu 63 r. , który ułożyła 
� Kancelarja jen.  plcar  jak doniósł o tern jen. ple ,  do dra 
'. gł . kom. rz. spr. w. i d. , figuruje również nazwisko księ
:. dza J. L. , nowo wyświęconego kapłana diec. podl . 
. 2. Pon ieważ ksiądz J. L. , wik. z Kurowa, pow. puł.,
" gub. lubl . ,  pełnił obowiązki nlka „rewolucyjnego" m. Ku
· � rowa, zbierał fundusze od mieszkańców miasteczka i oko· 
; licy na podtrzymanie powstania, przeto nmk Kr. P. 23 lis �.

1 A. P. Lubi., Vk :i A.  P. Lubi., XXXVW. 
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1864 r., potwierdziwszy wniosek Polowego Audytorjatu 
Nr . . 2921 ,1 pozbawił go wszelkich praw stanu i zesłał do 
katorgi do jednej z fortec .Syberji na lat 10. Majątek ska
zańca skonfiskowano na rzecz państwa. 

152. Ks. Ludwik Łabęcki, 1858 t 1905. Będąe 
prob. par. Surchów, pow. konst., gub. siedl., ksiądz L. Ł. 
odmówił odbierania przysięgi w kościele w języku ro
syjskim. 2 ' 

153. Ks. Apolinary Łopuski, ur. 1826 r. jen. ple. · 
10 (22) kw. 1865 r. Nr. 5039 (12331) 3 powiadomił dra gł. 
kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz. A. Ł., wik. z Zamościa,
gub. lubi., zapłacił 15 r. grzywny za to, że samowolnie 
zabrał siano z łąki.' 

· 

154. Ka. Jakób Łubkowski, 1834t1904. 1. Jen. ple. 
na Kr. P. 10 (22) czrw. 1865 r. Nr. 9593 5 poinformował 
dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że ksią4z j. Ł., profesor 
seminarjum diecezjalnego w Janowie na Podlasiu, utrzy• 
mywał znajomość z ks. Pawłem Krajewskim, należącym 
do narodowego rządu, z j ego sios1 rą, a także z byłym 
w Janowie Podlaskim burmistrzem Skólskim, bardzo po
dejrzanym w sprawach politycznych. 

2. Tenże jen. ple. 28 kw. (10 maja) 1866 r. Nr. 15143
(9288) 6 doniósł do dra gł. tejże komisji, że ksiądz J. Ł., 
w kościele w Janowie Podlaskim wypowiedział kazanie, 
z aluzj14 o rzekomych cierpieniach i prześladowaniach 

rzymsko-katolickiej religji .  Ponieważ jednak gbr siedl.
wydał łągodniejszą opinię o tern kazaniu, przeto ·w. jen. 
gbr nie tna.znaczył w tym wypadku żadnej kary. 

1 A. A: O., XV2, Nr. 15 i LXXIl1, k. 131. 
21 A. A . . , o., xva, Nr. 17. 3 A. A. D�, XX1, k. 454-456.
' Nie jest powiedziane wyraźnie, za co zapłacił ksiądz A. t. tę 

karq, moina się tylko domyślać, ie siano to zarekwirowało wojsko rz�- . 
dowe, a mimo to ksiądz A. t. zabrał je „samowolnie". Dopis. autora.

li i s A. A. O., XVt, Nr. 13. 
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t ss. Ks. Zdzisław Łuczycki, 1858 t 1922. L Wła
dze powiatowe w Zamościu wezwały księdza Z. Ł. 20 maja . 
1885 r., aby w tamtejszem biurze _odebrał przysięgę w ję
zyku rosyjskim od kilku rekrutów na wierność służby 
wojskowej. Ks. Z. Ł. odmówił temu żądaniu i opuścił 
urząd. Wtedy w. jen. gbr, który 23 maja 1885 r. skazał 
księdza Z. Ł. za sprawy unickie na 2 lata klasztoru u o.o. 
reformatów w Wysokiem Kole, pow. kozn., gub. radom., 
obecnie 8 czrw. 1885 'r. podniósł tę karę do lat czterech.
WówcŻas ksiądz Z. L umknął do Stanów Zjednoczonych
A. P., wobec czego wy.rok ten nie był wykonany. Blisko
.20 lat później 27 lip. 1906 r. Nr. 3646 mster spr. w. po
wiadomił w. jen. gbra, że cesarz 24 tego miesiąca i ro
ku darował księdzu Z. Ł. dawną karę odsiadywania 
w klasztorze przez . lat cztery i pozwolił mu na powrót 
do kraju. (Patrz dział cierpień kapłanów diec. lubl. za 

. sprawę Kościoła pod nazwiskiem: ks. Zdzisław Łuczycki).1 
2. Gbr lubl. 14 st., 25 st., 7 lut. i 28 kw. 1909 r. Nr.Nr.

336, 1467, 3925 powiadomił w. jen. gbra, że wik. z jó7.efowa ' 
pow. biłg., gub. lubl., ksiądz Z. Ł. w. paźdz. i . l ist. 1 908 r.,
a także 4 st., 12 i 15 mar. 1909 r. w celach polsko - ka
tolickich wypowiedział cały szereg gorących ka�ań, wy
stępując w bardzo ostrej formie przeciw panującej w .pań
stwie wierze i jej przedstawicielom, również przeciw admi-

. nistracji rządowe� a także przeciw nauczycielstwu szkół
państwowych. O.o . tych ostatnich zabrał się ·w tym celu, 
aby odwieść dzieci od mięjscowej szkoły, co-' mu się 
w znacznej uqało mierze, gdyż liczba dziatwy szkolnej 
spadła z 71 na 35. Dalej tenżę gbr · 2 1  sierp. 1909 r.
Nr. 2423 powiadomił · w. jen. gbra, że ksiądz Z. Ł., wik, 
w Józefowie, pow. biłg., samowolnie opuścił kraj i w Prze
myślu jest kapelanem w jednym z żeńskich klasztorów. 

1 A. A. o„ xv1, Nr. 16 i Lxxxv1a, k. 52. 
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Wówczas n a  propozycję tegoż jen. gbra Mstwo Spr. W. 
zwróciło iię do bpa lubl., aby zwolnił uciekiniera z wi
karjatu w Józefowie.1 

3. W święta wielkanocne 1909 r . ,  przed swym wy
jazdem do Przemyśla ksiądz Z. Ł. odprawił, zresztą jak 
i wielu innych księ*y diec. lubi. ,  nabożeństwo o pozo
stanie Chełmszq,yŻny w granicach Kr. P.2 

1S6. Ks. K�imierz Łuczyński, 1879t1926. W cza
sie świąt wielkari'6cnych 1 909 r. ksiądz K. Ł., wik. par.
Grabo.wiec, pow. hrub. ,  gub. lubl., odprawiał nabożeńst
wo publiczne o pozostanie Chełmszczyzny (w oryginale 
powiedziane: Chołmskago kraju. Dopis. autora.) w grani- ·

cach Królestwa Pol.1 
1S7. Ks. Andrzej Łu,kasiewicz, ur. 1801 r. 1 .  jen. · 

ple na Kt. P. lO (22) �w. 1865 r. Nr. 5039 (12331)' w wy
kazach swoich, które nadesłał do dra gł. kom. rz. spr. 
w. i d., a w nich przedstawił kary pieniężne, popłacone
przez duchowieństwo rz. -k. ,  wylicza między innymi księ
dza A. Ł., prob. z Krzeszowa, pow. biłg. , gub. lubl., na
którego władze wojskowe ros. nałożyły 250 r .  grzyw.ny 
za to, że ukry:wał u siebie podsądnego St. Kamieńskiego, 
który na w et nie miał paszportu.

2. Podług raportu, który złożył nlk pow. biłg. 26 sierp.
1 867 r. Nr. 441-2 \i do kancelarii gbra lubl., ksiądz A. Ł. 
należał pod względem politycznym do kapłanów niepra
womyślnych. 

158. Ks. PiOłr Łukasiewicz, 1S70 t ,1 916. Czaso
wy jen. gbr na gub. ·· l �bL i7 mar. 1906 t. Nr. 1 118  6 po
wiadomił w. jen .  gqra, że administrator par. Żółkiewka, 
pow. krasnost., gub. lubl., ksiądz P. Ł. poświęcił w swoim 

1·  i 2 A. A. D., xv:1, ·Nr. 16
. 
i LXXXV12, k. 52.

1 A. A. D., xvz, Nr. 28. 4 A. A. D., XX2, k. 454-456. 
I A. P. Lubl., VI4, , k. 71.,..,-.81. 6 A. Ą., D., xv2, Nr . .19., ·· ' '· 
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kościele sztandar polski narodowy, od 4 gr. 1905 r. trzy
ma go przed ołtarzem i używa na procesjach. W. jen� gbr
sprawę przeciął, ale 28 łut. 1908 r. Nr. 974 nie dopuścił 
�o mianowania księdza P. Ł. na prefekta w szkołach po
wszechnych w Żółkiewce i Rożkowie. 

1 59. Ks. Franciszek Łukaszewski, ur. 1868 r. 
Czasowy jen. gbr na gub. lubl. 4 gr. 1906 r. Nr. 2726 1 
skazał księdza F. Ł. , wik. w Kocku, pow. łuk„ gub. siedl., 
'na 25 r. kary za udział w publicznym wiecu.

160. Ks. Ryszard Machnikowski, 1820 t 1898, 
były karmelita. Pod datą 5 kw. 1886 r. Nr. 613 2· w. jen.
�br nadesłał do księdza admin. diec. lubl. odezwę tej 
.osnowy: 

„ Wikarjusz kościoła Najśw. Marji P. Szkaplerzne j 
. w Lublinie ksiądz R. M. wbrew istniejącym przepisom
o obowiązkowem używaniu języka ros. w stosunkach
. oficjalnych, korespondował w sprawach urzędowych 
z miejscowym plcem · w języku polskim. Gdy zaś zażą

. dano od niego, żeby zwrócił się w tej materii w języku 
państwowym, nie da,ł na to żadnej odpowiedzi. Za po
wyższy czyn ksiądz R. M. z.ostał skazany na zapłacenie 

· kary wysokości 50 r. , ale spotka go w przyszłości su
rowsza odpowiedzialność, jeśli sobie pozwoli na coś 
podobnego". 

161. Ks. Ignacy Mak1dec,3 1814 t 1882, były re
format. Jen. ple. na Kr. P. 17 (29) list. 1865 r.  Nr. 21875 
doni9sł do gł. dra kom. rz. spr. w. i d., że w czasie po- , 
wstania 63 r. ksiądz I. M. ,  dawniej kapelan więzienny 
w Płocku , brał bardzo żywy udział zwłaszcza, gdy po
wstańcy w Węgrowie gub. siedl., byli przy dużej sile. 

l A. A. D., XV�, Nr. 25 i A. P. Lubl., XI', k. 272.
2 A. K. J. D. Lubl., LXV11• a A. Ą. D., xvz, Nr . . 7.
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162. Ks. Nikodem Małachowski, 1827 t 1892. 
Podług raportu Zarządu 4-go Oddziału III-go Okręgu 
Żandarmskiego, nadesłanego pod datą 24 maja (5 czrw 

.
. ) 

1863 r. Nr. 2927 1 do kancelarii nmka Kr. P. „nie możńa 
ręczyć za prawomyślność polityczną księdza N. M., wik. 
par. Mordy, pow. i gub. siedl." 

163. Ks. Szymon Tadeusz Mankielun, 1B38t 
191 3. Za szkodliwy wpływ, jaki wywierał ksiądz Sz. T. M.,
prob. w Sokołowie, gub. siedl. i w całym pow. soki., 
a zwłaszcza za to, że u siebie na p lebanii nie pozwolił 
woźnemu duchownego miejscowego prawosławnego, b.
unicie Mostowcowi mówić po rosyjsku, lecz żądał mowy 
polskiej, w. jen. gbr 16 list. 1891 r. Nr. 1978 2 zwrócił się
do bpa lubi. o usunięcie go z dziekanii i prob. w Soko
łowie, zgadzając się wszakże na to, aby bp wystąpił dla , 
niego w porządku, wskazanym przez , prawo, o admini
strację probostwa, oddalonego od miejscowości z unita
mi. Wtedy w 1892 r. ksiądz Sz. T. M. przeszedł do Ko- . 
eka, pow. łuk., gub. siedl. 

164. Ks. Jan Metelski, 1841 t 1910. 1. Czasowa . 
Wojn. Śledcza Komisja przy nmku Kr. P. 24 czrw. 1 865 r. 
Nr. 4428 3 donosi do dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że na 
księdza J. M�, prob. par. Boby, pow. jan., gub. lubi., „re-
. wolucyjni". emisarjusze mogli l iczyć, kiedy potrzebowali 
jego rady i przytułku u niego. 

2. Nlk pow. jan., gub. lubi., pod datą 15 sierp. 1867 r.
Nr. 20 ' nadesłał raport do kancelarii gbra lubi., że ksiąclz
j. M. mawiał patrjotyczne „podburzające" kazania, sta
wiał krzyże z „rewolucyjnemi" emblematami i dawał 
u siebie przytułek powstańcom. 

1 A. A. D., . XV2, Nr. 7. 2 A. A. D., XV2•
11 A. A D., xv2, Nr. 13. 4 A.  P. Lubi., Vl4, k. 61-67.
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165. Ks. Stanisław Matraś, ur. 1836 r� jako 
wik. par. Krzeszów, pow. biłg., gub. lubi. , ksiądz s� · M. 
jawnie współdziałał z prQjektującymi zbrojne powstanie ,  
za  co Audytorjat Polowy pod Nr.  347 postawił wnios.ek:
pozbawić go godności kapłańskiej i wszystkich praw sta
J)U oraz zesłać go na osiedlenie do najbardziej oddalonej 
miejscowości na Syberję. Wyrok ten · zatwierdził nmk 
Kr. P. 21 marca 1863 r .1 

166. Ks. Władysław Matuszyński, ur . . 1883 r. 
tbr lubi. 15  paźdz. 1910 r. Nr. 1 2548 2 doniósł do w. jen. 
gbra, że ksiądz W. M.,. wik. w Tomaszowie, gub. lubi., 
ehcąc tam założyć sklep spożywczy, podał do gubernji  
prośbę i ustawę, ale jedno i drugie napisane było po poi. 

167. Ks. Franciszek Mazurek, 1866 t 1904. W.
jen. gbr, · otrzymawszy wiadomość . o nieprawomyślności
politycznej i nagannem w stosunku do rządu postępo
waniu księdza F. M., 17. l ist. 1893 r.  Nr. 2201 5 wystąpił 
do bpa lubi. o zwolnienie go z wikariatu par. Rudno, 
pow. lubrt., gub. lubi. i oddał go jednocześnie pod do
zór policji w Lublinie, gdzie ksiądz F. M. zamieszkał, 
pozostając bez żadnego stanowiska. 

168. Ks. Jan MichajłOwicz, ur. 1799 r. prob. 
z Bychawy, pow. i gub. lubi., · o którym nlk pow. lubi.

· W raporcie do ka��.�larji gbr:� lubi. 5 (17) sierp. 1867 r.
Nr. 6118 ' pisze, �e , i;e.st pod �dozorem policyjnym jako 
politycznie nieprawomyślny. · · 

169. Ks. Francłaze� ,.f��alakł, ur. 1813 r., p rob.
par. Surhów, pow. krasnost, gub. lubi. Podług· raportu 
nlka pow. krasnost., złożonego 27 lip. (8 . sie!p.) 1867 r. 

1 A. A. D.,  XV2. 3 A. P. Lubi., XI', k • . 291. 
1 A. A. D., XV2, Nr. 29. ' A. P. Lubi.,: VI', k. 38-:--44. 



=41=2=====D=I=EC=E=Z�J=E=L=UBELSKA I PODLASKA. ===� 

Nr. 40 .1 do kancelarii gbra lubl. ksiądz F. M. należy do 
kapłanów pod względem politycznym nieprawomyślnych. 

170. Ks. Narcyz Michalski,2 1835 t 1892, by1ły 
paulin. Gbr siedl. 9 lut. 1 867 r. Nr. 133 powiadomił Kan
celarję nmka Kr. P., że ksiądz N. M. zbierał we Włoda
wie pienią�ze na powstańców, zanim tain nadeszły wojska 
ros., dlatego nie powinien i nie może nadal pozostać we 
Włodawie. Z tej racji był przen iesiony na wikariat do 
Batorza, jan. pow. (Podl.) 

171. Ks. Józef Mleczek, 1827t1891 .  1. P. o. nmka 
Kr. P. w 1 861 r. jen. Suchozanet nakazał księdza J. M., 
prob. par. Biała Podl., gub. siedL, za to, że namawiał do 
powstania, zaaresztować i wysłać na mieszkanie do gub. 
kostromskiej . 3 

2. Komisja Rz. Przychodu i Skarbu 29 paźdz. 1863 r.
Nr. 35171 4 zw�óciła się do Kom. Rz. W. R. i O. P., aby 
cofnęła nadebrane pobory od księdza j. M., powrócone�
go z gub. kostromskiej ,  gdzie był wysłany za przewinie-; 
nia polityczne. 

Kanc. nmka Kr.  P. 27 wrz. (9 paźdz.) 1 868 r. po� 
wiadomiła zarządzającego spr. d. obc. w., że ksiądz J. 
M. wysłany był do gub. kostromskiej za to, że w jego. 
kościele rewizja wykryła broń powstańców, obecnie mo
że 'powrócić do kraju i objąć stanowisko kościelne gdzie
kolwiek z �yjątkiem m. Warszawy i tych gubernij, w któ
rych . pracował przed swem zesłaniem. 0 

3. W aktach urzędowych jest głucha ogólna wzmian
ka; że .ksiądz j. M. z Białej powtórnie został wywiezio
ny do Rosji.6

1 '  A. P . Lubl., VI�. k. 9-l5. 2 A. A. D., xva, Nr. 17. 
a A. A. D., XXXVP, Nr. 25 i LXXV:?, k. 209, 210.
4 A. A. 9., LXXXIII2, k. 32 i 63. 
s A. A. D., LXXII2, k. 305 i LXXXV2, k. 61. 
11 A. · A. o„ Lxxxm�. k. 32 i 63. , 
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172. Ks. Karol Mleczek, ur. 1 834 r. 1 .  Kom. Rz. 
W. R. i O. P. wysłała za Nr. 5783 (14457) 1 powiadomienie
do kancelarii nmka Kr. P. ,  że zwróciła się do bpa lubi. ,  
aby przeniósł z Lublina wikarjusza tamtejszej katedry 
księdza K. M. dlatego, że urządza nabożeństwa politycz
ne, występując w ten sposób przeciw rządowi. 

2. Z korespondencji Kom. Rz. Prz. i Sk. z dnia
24 st. (5 łut.) 1863 r. Nr. 4806 � do Kom. Rz. W. R. i O:  
P. widać, że władze rządowe zwolniły księdza K. M. 
z gub. kostromskiej.

3. Z polecenia dowód cy  wojsk gub. lubl .  z dnia
22 czrw. 1861  r. Nr. 591 ksiądz K. M. jest pod sekret
nym dozorem policji za to, że poświęcił krzyż (Na pa
miątkę powstania. Dopis. autora) i wygłosił patrjotyczne 
„podburzające" kazanie. Doniósł o tern nlk pow. lubrt . ,  
gub.  lubi .  8 (20) sierp. 1 867. r .  Nr. 39 3 do kancelari i
gbra lubl. 

173. Ks. Ludwik Molle, ur. 1869 t 1919. Czasowy 
jen. gbr na gub. lubl .  21 lut 1906 r. Nr. 919  4 powiado
mił w. jen.  gbra, że ksiądz L. M„ wik. par. Skierbieszów,
pow. zamoj . ,  gub. lubi„ radził parafjanom, aby domagali 
się szkoły polskiej. 

174. Ks. Feliks Morysiński, 1824 t 1 883, były
augustjanin. Wojenny nlk na okrttg lubl. w 1 865 r. dał 
taką opinję o księdzu F. M., augustjaninie klasztoru 
w Wieluniu: „Chociaż w notatkach nie są wymienione 
fakta, jednak pol itycznie nie jest prawomyślnym" . 5

175. Ks. Andrzej Muczkowski, ur. 1 848 r .  1.  Gbr
siedl. 27 st. 1884 r. Nr. 348 powiadamia w. jen. gbra, że 
ksi_ądz A. M., wik. par. Biała Podl., gub. siedl. , był wez-

1 A. A. O„ LXXXI2, k. 42. 2 A. A. O. ,  LXXXI2, k. 107. 
� A. P. w Lubl„ VI4, k. 45-51.  4 A. A. O„ XV'I., Nr.  33. 
5 A. A. o„ XV1, Nr. 20. 
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wany do miejscowego urzędu powiatowego, aby odebrał 
przysięgę od nowo wybranych: na wójta Marcina Bujni· 
ka i W. Burniaka na zastępcę wójta Jakóba Gławy. Gdy 
miała się czynność rozpocząć, mimo, że sekretarz urzędp 
pow. Pietraszewski trzykrotnie podawał księdzu A. M. 
tekst przysięgi po rosyjsku, ksiądz wyjął z kieszeni tekst 
podwójny rosyjski i polski i przysięgę odebrał po pol� 
sku. Wobec tego gbr siedl. . prosi w. jen gbra, aby wy· 
mierzył odpowiednią na księdza A. M. karę tern więceI, 
że już ksiądz ten otrzymał napomnienie z polecenia wyż-. szej władzy rządowej za to, że spełnił obrzęd religijny 
dla „prawosławnej" kobiety Marji Tymoszuk vel Toma-: 
szuk. Za fakt powyższy w. jen. gbr 28 mar. 1884 r .
Nr. 387 1 skazał księdza A. M. na 50 r. kary. 

. 2. W księdze konduit kancelarji gbra lubl. ksiądz 
A. M.  przy swem nazwisku ma taką uwagę: „ wątpliwy · 
i zupełnie nieprawomyślny" .2 · 

176. Ks. Edward Musiejkiewicz, ur. 1830 r. z Ło
sic, pow. konst., gub. siedl. , aresztowany 18 mar. 1864 r. 
j ako podejrzany o udział w powie.szeniu brata i osadzo
ny w zamku więziennym w Siedlcach, śledztwo zaczęte · 
14  mar. 1864 r .3 

177. Ks. Mikołaj Myśliński, prob. par. Dyss, pow 
lubrt., gub. lubl. Nlk pow. lubrt. 8 (20) sierp. 1867 r. Nr . . 
39 4 raportował do kancelarji gbra lubl., że księdza M. M. ·
należy uważać za nieprawomyślnego, gdyż brał udział 
w niedawnyc l 1  demonstracjach politycznych i postawił 
krzyż („rewolucyjny". O opis. autora.) .

. 178. Ks. Erazm Mystkowski, 1839 t 1 889. 1 .  Jen. 
ple n a  Kr. P. 31 st. (1 2 lut.) 1866 r. Nr. 1 948 5 zakomu-

1 Ą. A. D„ LXXXVI2, k. 48-51 .  2 A. P.  Lubl., Xl4, k.  295.
a A. A. D., XL2. 4 A. P. Lubl., VI', k. 45-51. 
1> A. A. D., XV2, N r. 23. 
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nikqwał drowi gł. kom. rz .  spr. w. i d. , że ksiądz E. M. ,  
sekretarz i archiwarjusz konsystorza diec. podl . ,  jest ź le 
notowany pod względem politycznym. 

2. Na śledztwie Marcinowska zeznała, że ksiądz E.
M. z Janowa, pow. konst. ,  gub. siedl. ,  doprowadził Mar
cinowskiego, szlachcica do powstańczej partji (w orygi
nale: do bandy) i razem z księżmi: Pawłem Szukalskim 
i Teofi lem Marczewskim dali mu na dalsze potneby 60 r. 1-. 

3. Nmk Kr. P. 27 paźdz. (8 list.) 1866 r. Nr. 7008 2
za utrzymywanie stosunków z powstańcami i za inne „kom
promitujące" fakty, które pod względem politycznym czy
niij księdza E. M. bardzo nieprawomyślnym, polecił go 
uwolnić ze stanowiska sekretarza i archiwarjusza konsy
storza diec. podl., wysiedlić z granic tej diecezji i zesłać 
do klasztoru o.o. bernardynów w Wielkowoli, pow. opocz., 
gub. radm., skąd 30 list. (12 gr.) 1867 r.tl ten sam nmk 
go zwolnił i oddał na przeciąg roku czasu pod zwykły 
-jawny dozór policji .  

4. Gbr siedl. 18  gr. 1870 r. Nr. 4722 4 zakomuniko
wał w. jen. gbrowi, że nałożył na księdza E. M. karę wy
sokości 10 r. za niewłaściwe jego zachowanie się wobec 
nlka pow. przy odbieraniu przysięgi od nowych urzęd„ 
ników gminy. 

179. Ks. Walenty Nawrocki, ur. 1792 r .  Wła
dze wojskowe aresztowały księdza W. N., prob. par. 
Huszcza, pow. bial., gub. siedl. ,  18 sierp. 1865 r. i osa
dziły go na czas śledztwa w więzieniu zamkowem w Siedl
cach, śledztwo zaś w tej sprawie miał przeprowadzić na
czelnik urzędu żandarmskiego w Białej Podlaskiej, 16  zaś 
czrw. 1866 r. był wysłany na Sybir, gdy liczył 75 rok życia.6 

180. Ks. Tomasz Nowacki, ur. 1826 r. Ksiądz 
T. N., prob. par. Stoczek Łukowski ,  pow. łuk. ,  gub. siedl . ,

1_4 Ą. A .  D„ xv2, Nr. 23.
' A. A. D., LXXJVl!, k. 63, 207 i A. P. Lubl., XLI4•
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był aresztowany 1 1  lip. 1864 r., a z rozkazu · nlka wojen. 
na oddział siedl. daty 18 lip. 1 864 r. Nr. 3430 1 osadzony
w więzieniu pod zarzutem, że wygłosił „podburzające" · 
kazanie i że był w partii, z której wrócił do Łukowa. Po 
zatwierdzeniu tegoż nlka, podpisanem przezeń 1 1  wrż. 
1864 r. księdza T. N. zwolniono z więzienia i odstawiono 
na miejsce stałego pobytu. 

· 181: Ks. Franciszek Nowakowski, ur. 1 805 r. 
1. Jen. ple. na Kr. P. 10 (22) kw. 1 865 r. Nr. 5039 (12331)�
nadesłał do gł. dra kom. rz. spr. w. i d . . wykaz księż�, 
ukaranych grzywną przez władze wojskowo policyjne, 
a między nimi jest ksiądz F. N. ,  prob . par. Zaklików, pow.

· jan., gub. lubl., który zapłacił 25 . r. za to, · że namawia
·
ł · 

mieszkańców tamtejszych do manifestacyj politycznycłl. 
2. Nlk pow. jan. 15 sierp. 1867 r. Nr. 20 3 w raporci� · 

swym do kancelarii gbra lubl. nazywa księdza F. N. nie
prawomyślnym pod względem politycznym, gdyż pobu� 
dzał zaklikowian do manifestacyj „rewolucyjnych," sta- ' 
wiał krzyże z napisami „rewolucyjnemi" i urządzał po

chody „rewolucyjne". · 

182. Ks. Józef Okniiiski, 1836 t 1911 .  Gbr siedL 
21 czrw. (3 lip.) 1866 r. Nr. 906 4 w relacji swej do urzę
du namiestnikowskiego charakteryzuje księdza l O., wik.
par. Osieck, pow. garw., gub. si'edl. , że pod względem 
politycznym j est niepewnym. : 

183. Ks. Jan Olszański, . ur. 1811  r . ,  prob. z Tu
robina, pow. krasnost., gub. lubl. Podług raportu, , jaki 
złożył nlk pow. ki:-asnost. do kancelari i gbra lubi. 27 lip. 
(8 sierp.) 1.867 r. Nr. 40,5 ksiądz J. O. jest pod wzgl�
�em politycznym niepr�woQ'lyślnym. 

1 A .  P. Lubi., XXXł i XXXl4• 2 A. A. D., XX2, k. 454-456. 
1' A. A. D. XV2, Nr 7. 4 A. A. D., XVI1, Mr. 2. 
5 A. P. Lubl., VI4, k. 9-1 2. 
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184. Ks. Władysław Olszewski, ur. 1874 r .  Na 
przedstawienie gbra lubl. z dnia 14 st .  1906 r .  Nr. 398, 
powiadamiające, że ksiądz W. O., wik. par. Samogoszcz, 
pow. garw., gub. siedl., niekorzystnie uspasabia ludność 

· miejscową odnośnie do istniejących przepisów państwo
wych i zachęca do nieposłuszeństwa względem władz le
galnych, w. jen.. gbr 24 st. 1906 r .  Nr. 50 1 zwrócił się
do bpa lubi. o uwolnienie tego księdza z wikarjatu. Gdy 
bp zarządził w myśl tego żądania, a następnie chciał go 
przenieść na wikarjat do par. Goraj w pow. zamoj. , w. jen. 
gbr nie uwzględnił tego projektu. Dopiero 9 łut. 1 908 r. 

· Nr. 847 2 zgodził się na wystąpienie bpa do rządu o wi
. karjat dla księdza W. O., ale poza okolicami unickiemi. 

185. Ks. Antoni Ołaj, tir. 1813 r. Jak głosiła odez
wa Specjalnej Kancelarji nmka Kr. P. , którą otrzymał za
rządzający spr. d. obc. w. pod datą 20 łut. (3 mar.) 1868 r .  
Nr.  2460,3 księdza A. O., prob. par. Ryki , pow. garw., gub.
lubl. ,  władze wojskowo sądowe oskarżały o to, że nama
wiał włościan, aby brali udział w powstaniu, przyczem 
wygłosił do nich „niewłaściwe" przemówienie o osobi
,�tych przymiotach nieżyjącego cesarza Rosji Mikołaja I .  
Nadto wojenny n lk dzielnicowy doniósł do swego prze
łożonego wojennego, że ksiądz A. O. jest politycznie 
niepr awomyśłnym, dlatego, będąc na stanowisku paraf
jalnem, okazuje się szkodliwym dla włościan. Wobec ta
kiego zarzutu władze wojsk. 9 wrz. 1865 r. zaaresztowały 
księdza A. O., a 6 paźdz. tego roku oddały go pod sąd.

Na zasadzie powyższych danych i po przeprowa
dzeniu sprawy nmk Kr. P. potwierdził wniosek Nr. 1924 
Audytorjatu Polowego, który skazał księdza A. O. na
osiedlenie w Syberii w mniej oddalonych miejscowościach . . 

1 "i 2 A. A. D., XVl2, Nr. 21. 
3 A. A. D., LXXII2, k. 149, xv11, Nr. 14 i A. P. Lubi., I llł, i V4•I 
Bojowaicy t. I I. 'J7 
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186. Ks. Eljasz Osiński, ur. , 1821 r. jak widać 
z wy�azu ze - stycznia 1881 r. kapłanów, wysłanych przez 
rząd na wygnanie z Kr. P. do Rosji, ksiądz E. O. ,  wik. 
par. Kurów, pow. pułw., gub. lubi., był skazany na to

wygnanie w 1864 r. „za nieprawomyślność polityczną:' ,
a przedtem siedział w cytadeli.1 

. 

Specjalna Kancelarja nmka Kr. P. 6 (18) paźdz. 1867 r. 

powiadamia zarządzającegó spr: d. obc .  w. Kr. P. , że ksiądz 
E. O., jak wykazało śledztwo, ściągnął na siebie silne p o

dejrzenie o udział w powstaniu, dlatego nmk Kr. P. 8 (20) łut
1868 r. na skutek raportu Komisji Czas. Wojn. Śledcze) 
wysłał go do jednej z półn.-wschod. gubernij Rosji i że 
obecnie jest pod dozorem policji w gub. archangelskiej. 
Wreszcie-że starania jego brata ks. Onufrego Osińskiego 
i ·  siostry Eleonory Wilksyckiej nmk pozostawił bez _skutku, 
choć ksiądz On. Os. złożył deklarację, że ksiądz · E. O. 
będzie miał, gdy wróci do kraju, własne środki utrzymani a.2 

Z korespondencji gbra archangelskiego, nadesłanej ; 
do zarządzającego spr. d. obc. w. Kr. P. 22 wrz. (4 paźdz.)' 
1867 r. widać, że ksiądz E. O. mieszkał w m. Chełmo- , 
góry, gub. archangelskiej , a przedtem w m. Mezen.3 

Kancelaria nmka Kr. P. 23 . paźdz. (4 l ist.) 1868 r· 
donosi do zarządzającego spr. d. obc. w. Kr. P. , że ksiądz 
E. O., wysłany z wik. Kurów, diec. lubi . ,  może wrócić 
do kraju i zamieszkać w Warszawie, wszakże z warun
kiem, że, nietylko nie może zająć żadnego stanowiska 
parafjalnego, ale ni� wolno mu będzie wykonywać żad- „ 
nych obrzędów r�ligijnych.' 

187. Ks;. Franciszek Ostrowski, 1 837 t 1907.
W 1894 r.5 ksiądz F. O., prob. par. · Janów, gub. lubl., nie 

· chc iał odebrać przysięgi po ros. od urzędników w ko-

1 A. A. D., LXXV", k. 209 i 210.
� A. A. D., LXXII2, k. 61 i 7 1 . a Op.  c., k .  66. 
4 Op. c., k. 312. 5 A� A .  ' O., XVI2, Nr. 12. 
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ściele, którzy wobec tej postawy księdza, złożyli tako
wą w języku państwowym w urzędzie powiatu. 

188. Ks. Adam Padzińaki, ur. 1869 r. Za demon
stracyjne usunięcie z kościoła żołnierza ros. z lejbgwardji 
dragona Adamiaka, W. jen. gbr 18 wrz. 1 908 r. Nr. 46021 
usunął księdza A. P. z wik. w Fajsławicach, pow. krasnost., 
gub. lubl. i wydalił z granic Kr. P. 

189. Ks. Marcin Padziński, ur. 1830 r. Nlk pow. 
tomsz., gub. lubl. , składa raport 31 lip. (12 sierp.) 1867 r. 
Nr. 25 2 do kancelarji gbra lubl., że księdza M. P., prob. 
par. Łaszczów, pow. tomsz., gub. lubi., uważa pod wzglę
dem prawomyślności politycznej za wątpliwego. 

190. Ks. Antoni Pajdowski, ur. 1858 r. 22 wrz. 
· 1898 r. Nr. 9146,3 na zasadzie decyzji mstra spr. w., w. j en. 
gbr za przeciwpaństwową działalność zesłał księdza A. P., 
prob. z Wisznic, pow. włod., gub. siedl . ,  pod dozór po
licj i na lat pięć do gub. ołonieckiej, a stamtąd miejscowe 
władze wysłały go do archangelskiej. Po powrocie z wy
gnania, mimo parokrotnych próśb bpa i j ego osobistych, 
władze rządowe nie dopuszczały go do żadnego stano
wi.ska aż do r � 1913. Nie . wolno mu n'awet było spełniać
żadnych czynności kościelnych, gdy prywatnie zamie
szkał w Urzędowie, pow. jan. ,  gub. lubi. Dopiero 17 paźdz. 
1913 r. Nr. 9492 4 mster spr. w. zgodził się w zasadzie ,  
żeby który z bpów poza lubi. diec. naznaczył mu . j aki 
wikarjat. 

191. Ks. Franciszek Parafiński, 1813 t 1886. Jen. 
ple. na Kr. P .  w spisie kapłanów politycznie „nieprawo
myślnych" ,  sporządzonym 14 (26) kw. 1 865 r. Nr. 326, 5 
zamieścił nazwisko księdza F. P. , prob. par. Sławatycze, 
pow. bial., gub. siedl. 

1 A. P. Lubl., k. 341 .  2 A.  P .  Lubl., VI4, k. 29-37 i .341 .  
3 i 4 A.  A.  D. ,  xv12, Nr. 39. 5 A. �·  D.� xv12, Nr. 4 .
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192. Ks. Seweryn Paszkowski, ur. 1821 r., we 
wsi Paszki Małe, gm. Biała, pow. radzyń., gub. siedl. 
Uczył się w świeckich szkołach obwodowych w Łuko· 
wie, skończył semin. duch. w Lublinie, na kapłana wy� 
święcony w 1. 844 r . ,  wikarjuszem był w par. diec. lubl.: 
Wielącza, Samogoszcz, proboszczem w Wargocinie · i za
stępcą prob . . w Maciejowicach. .

Bardzo szczupłe osobiste akta księdza S. P. zawie: 
rają poza powyżej podanemi wiadomości tylko tyle, że: , 

a) dr gł. kom� rz. w. r. i o. p. 23 lut. (7 mar.) 1862 r. ' 

Nr. 17 (31)1 nadsyła do bpa podl. korespondencję, a w niej: 
„P. o. nmka Kr. P., oznajmiwszy mi, że ks. Józef Burzyń
ski, wik. przy kościele par. w Maciejowicach, okazał się 
winnym rozdawania rewolucyjnych znaków, które sam 
rozwoził i miewania „podburzających" kazań, oraz, że prob. 
rzeczonej par. ksiądz S. P. podejrzany jest silnie o dzia
łania nieprzyjazne rządowi, reskryptem z dnia 1 8  lut. 
(2 mar.) b.r. Nr. 1 232 zawiadomił, iż ks .. Burzyńskiego ka
zał wysłać na mieszkanie do Rosji, zaś nad księdzem S. 
P. winien być urządzony surowy dozór ze strony władzy 
duchownej. Spełniając takowe polecenie, mam zaszczyt 
prosić j. W. Pana, abyś nad postępowaniem księdza S.
P. stosowny dozór rozciągnąć zechciał. Tajny radca 
R. Hube". 

b) Kom. Rz. Spr.  W. i D.  1 8  lut .  (2 mar.) 1866 r.
Nr. 6224 (121 1 )  5 zwraca się do bpa diec. podl. z odez
wą tej osnowy: „Komisja RządÓwa ma zaszczyt prosić 
J. W. Pana, abyś raczył udzielić j ej wiadomość czy ksiądz 
S. P. zostaje dotychczas na urzędzie proboszcza · par. 
Maciejowice lub w razie przeciwnym, gdzie się obecnie 
znajduje i kiedy się stamtąd oddalił" .  Na to bp podL 
8 mar. 1866 r. Nr. 262 3 odpowiada tejże Komisji Rządo-

1 A. K. D. Podl., XXXVH, le. 4. :t i 1 Op. c., k. 5. 
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• f :\vej, że ksiądz S. P. ,  b. prob. par. Maciejowice, obowiąz-
�ów swoich nie pełni, gdyż wydalił się z Maciejowic 
w czasie panujących w kraju zawichrzeń i nie wrócił, 
lciedy atoli mianowicie to nastąpiło nie jest mi wiadomo, 
·albowiem żadnego raportu urzędowego o tern nie otrzy
małem. Również nie wiadomo mi, gdzie się obecnie znaj
dować może . .". W sprawozdaniu diec. podl. za rok 1864

· tenże jest pomieszczony pomiędzy duchowieństwem uby
łem, a z miejsca pobytu nie wiadomem".

Pod datą zaś 16 st . 1 873 r. Nr. 81 bp Baranowski 
wystawia księdzu S. P. zwykłe kościelne świadectwo.

193. Ks. Melchior Juljan Paśnikowski, ur. 1 821 r. 
1. jak doniosła Specjalna Komisja nmka Kr. P. do zarzą
dzającego spr. d. obc. w. 20 łut. (3 mar.) 1868 r. Nr. 24601 
ksiądz M. P., komendarz par. Wojciechów, pow. i gub. 
lubi . ,  na wiosnę 1863 r� wbrew prawom wojennym, bez 
pozwolenia władz wojennych zbierał przy pomocy kilku 
włościan pieniądze wśród mieszkańców swej parafji 
w znacznej ilości pod pozorem, że mają być pieniądze te 
obrócone na potrzeby kościoła. Nadto ksiądz M. P. był 
oskarżony, że podczas spowiedzi namawiał włościan, by 
wstępowali do partyj powstańczych. 

Wobec powyższych zarzutów nmk Kr. P. 30 list. 
1864 r . zatwierdził wniosek Nr. 2972 Audytorjatu Polo
wego, na mocy czego ksiądz M. P. został .wysłany pod 
surowy dozór policyjny na mieszkanie do środkowej Ro-
sj i podług rozporządzenia mstra spr. wewn.. 

,. 

2. W spisie, który sporządził jen. ple. na Kr. P.
z datą 14 (26) kw. 1865 r. Nr. 326 :2 ksiądz M. J .  P. jest 
wpisany między politycznie nieprawomyślnych. 

194. Ks. Jan Patro, ur. 1808 r. , od 1857 r. prob. 
z Świeciechowa , pow. jan. ,  gub. lubl. , jak pisat nlk pow. 

1 A. A .  D . ,  LXX I I:!, k. 1 57. 2 A. A. D., XVI2, Nr. 36.
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j an. 1 5  sierp. 1867 r. Nr. 20 1 do kancelarii gbra lubL, · 
księdza j. P. należy uważać za nieprawomyślnego,. gdyi ·
stawiał krzyże z „rewolucyjnemi" emblematami i mawiał 
patr.iotyczile „podburzające" kazania. 

195. Ks. Jan Pawełkiewicz, ur. 181 9 r., prob. 
z Huty Krzeszowskiej, pow. biłg. , gub. lubi. Nlk pow. biłg. 
26 sierp. 1867 r. Nr. 4412 2 donió�ł do kancelarji gbra 
lubi. , że ksiądz J. P. należy do kapłanów nieprawomyśl
nych pod względem politycznym. 

196. Ks. Michał Pawłowski, 1829 t 1 885. 1 .  Za
rządzający 4 oddz. III okr. korpusu żandarmerii 12 (24) czrw. 
1 863 r. Nr. 3470 3 komunikuje drowi gł. kom. rz. w. r. 
i o. p., że ksiądz M. P. , wik., w czasie swego pobytu 
w Czemiernikach, pow. lubrt., gub. lubi. , brał udział 
w śpiewie „zakazanych" hymnów i w uroczystości po� 
święcenia krzyża, wystawionego ku uczczeniu pamięci 
poległych w Warszawie w czasie manifestacji 1861r. Z tego 
względu za jego polityczny sposób myślenia nie można 
ręczyć. 

2. Nlk wojn. pow. lubl. 16 kw. 1866 r. Nr. 1 964 •
składa raport do nlka wojn .  na okrąg l�bl. , że pomocni
kiem ks. Marcelego Bielińskiego, prob. z Kraśnika, pow. 
jan., gub. lubi., jako nlka powstańczej organizacji lubl., 
był wik. z Markuszowa, pow. pułw., gub. lubi., ksiądz 
M. P., ale obaj gdzieś się ukryli. 

197. Ks. Tomasz Petrykowski, 1824 t 1911 .  Cza
sowy jen. gbr na gub. lubi. powiadomił w. j en. gbra 
27 st. 1906 r. Nr. 536, że prob. i dziek. z Zamościa, gub. 
lubi., prałat Tomasz Petrykowski demonstracyjnie uchyla 
się od używania języka rosyjskiego, nawet w wypadkach, 
wskazanych przez najwyższy nakaz (powielenje) z 16 gr. 

I A. P. Lubl. Vl4, k. 61-67. 2 Op. c., k. 71-81. 
3 i ' A. A. D., XVJ2, Nr. 9. i A. P. Lubl., VI'.
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1893 r. Na oficjalnej bo\Viem korespondencji wójta gm. 
Wysokie ,  w pow. krasnost. za Nr. 339, dał odpowiedź 
w języku polskim. Zważywszy to wszystko, w. jen. gbr 
8 łut. 1 906 r. Nr. 49 1 polecił nałożyć na księdza T. P. 
150 r . . kary. 

198. Ks. Józef Pieńkowski, ur. 1874 r .  · Za . to, że
ksiądz j. P. agitował przeciw rządowi i szkole rosyjskiej
w par. Sławatycze, pow. bial., gub. siedl., z której bp lubl. 
w 1908 r .  przeniósł go do Pratulina, pow. konst., gub. 
, siedl., w. jen. gbr zwrócił się z wnios.kiem do mstra spr. 
w. o uwolnienie tego księdza ze stanowiska parafjaln.ego. 

· Mstwo przychylnie przyjęło ten projekt i zażądało od bpa 
lubl., 23 gr. 1908 r. Nr. 7418 2 usunięcia księdza j. P.
z parafjalnej administracji probostwa w Pratulinie i do
piero 20 st. 1910 r. Nr. 10314 3 zgodziło się na naznacze
nie go na wikarjat. 

199. Ks. Józef Pestrakiewicz, ur. 1818 r., prob. 
z Siennicy Różanej, pow. krasnost. , gub. lubl .  Podług ra
portu nlka tegoż pow., nadesłanego 27 lip. (8 sierpnia) 
1867 r. · Nr. 40 4 do kancelarji gbra lubl., należał' do ka
płanów nieprawomy$lnych; 

200. Ks. Adolf Pleszczyński, 1 841 t1825. 1 .  W 1 882 
roku ksiądz A. P. brał czynny udział przy założeniu ·w Mię
dzyrzecu, pow. radz., gub. siedl., stowarzyszenia „Gospo
da" ,  w którem gromadzili się ludzie, gdzie miewał z nimi 
pogadanki i czytywał im gazety. Z polecenia w. j eQ�� gbra 
gbr lubi. zwrócił mu uwagę, aby nie mieszał się do spraw 
„Gospody" i gazet ludziom tam n i� czytywał.

2. Na skutek donie
,
sienia, które zrobił nlk żandarm. 

okręgu warsz. do w. j en .  gbra 10 lut. 1 88S r. Nr. 1 82 (285), 
że ksiądz A. P., prob. par. Międzyrzec, pow. radz., gub. 

i A. A. D., XVIa, Nr. 16. 2 i a Op. c., Nr.· 47� 
« A. P. Lubl., VI«, k. 9-15. 
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siedl., nie chciał' odebrać podczas śledztwa 9 st. 1887 r. 
przysięgi po rosyjsku, w. jen. gbr 1 2  mar. 1888 r. Nr. 430 
skazał go na 50 r. kary . 1  

201.  Ks. Michał Pogonowski, 1838 t 1905. Pod
ług raportu żandarmerji ksiądz M. P., prob. par. Włoda· 
wą, gub. siedl. , w 1 894 r. odmówił odbierania przysięgi 
w języku rosyjskim.'.!

202. Ks. Józef Pruszkowski, 1837 t 1925. 1 .  Jen . 
ple. na Kr. P. 10 (22) czrw. 1863 r. Nr. 9593 3 doniósł 
do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że ksiądz J. P. zacho
wuje się „ostrożnie" ,  faktów o jego politycznej „nieprawo- . 
myślności" stwierdzonych brak; ale pewną jest rzeczą, że 
komunikował się z ks. Pawłem Krajewskim, będącym pod 
zarzutem należenia do Rządu Narodowego oraz, że nie 
zerwał znajomości z siostrą tegoż ks. Krajewskiego, z ro· 
dziną byłego burmistrza w Janowie Skólskiego, bardzo 
podejrzanego o sprawy polityczne. 

2. Na skutek raportu gbra siedl. z 17 czrw. 1870 r.
Nr. 2100 4 nmk Kr. P. zwrócił się do rządcy diec. lubl. ,  
aby zakomunikował księdzu J .  P., prob. w Janowie Pod
laskim, gub.  siedl:, rządową naganę za to, że 25 maja 
(6 czrw.) 1 870 r .  w swoim kościele, w czasie czytania 
manifestu o śmierci w. ks. Aleksandra Aleksandrowicza, 
tenże ksiądz przez cały czas siedział, a za jego przykła
dem poszli wszys:cy obecni w kościele. 

293. Ks. Piotr Prusski, lat 24. Wojn. nlk na od·
dział siedl. 1 łut. 1 864 r. Nr. 4 1 5 r, i 6 rozkazał , zaareszto
wać księdza P. P. z Międzyrzeca za to, że wiózł z War
szawy przez Siedlce w czerwcu 1863 r. dowódcę Kruka 

młodego lekarza do wsi Zbuczyn, do właściciela ziem-

1 A. A. D., LXXXVI2, k. 93-98. 
2 A. A. D., XVl2, Nr. 38. I i 4 Op. c., Nr. 30. 
5 i 1 A. P. Lubi., XIII4, XXIX4 i XL4• 
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skiego Lisikiewicza. Nadto ksiądz ten dawał pieniądze 
na kupno broni i zajmował wybitne stanowisko w rządzie
rewolucyjnym. Tegoż 1 łut. władze wojskowe zaareszto
wały księdza P. P. i osadziły w więzieniu w Siedlcach. 

204. Ks .. Leon Przesmycki, ur. 1835 r . . Władze woj
skowe oddały księdza L. P., wik. par. Ostrów, pow. włod., 
gub. siedl., pod sąd 1 1  gr. 1864 r. za to, że wyspowia
dał Królikowskiego, skazanego przez powstańGów na po
wieszenie. Śledztwo wykazało, że ksiądz L. P. nie orjen
tował się w tych okolicznościach, dlatego wojnn. nlk na 
oddział siedl. zatwierdził wyrok sądu, uwalniający go 
od kary, tylko tenże nlk nakazał nad księdzem L. P. 
urządzić dozór policyjny.1 

205. Ks. Leonard Puczkowski, 1 833t1901 . Cza
sowa Wojenno Śledcza Komisja 15 (27) łut. 1866 r. Nr. 957 2 
powiadomiła dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz L. P., 
wik. par. Kumów, pow. chełm., gub. lubi., który w tej 
chwili jest w X Pawilonie cytadeli za to, że ukrywał 
swego brata, poszukiwanego przez władze wojenne i za 
utrzymywanie stosunków z powstańcami, z decyzji nmka 

· Kr. P. ma być pozbawiony wikarjatu w Kumowie i zam
knięty w klasztorze o.o. dominikanów w Wysokiem Ko
le, pow. kozn., gub. radllł., a również, że będzie pozo
stawał pod dozorem policji . Dopiero 23 maja (4 czrw.)

. 1868 r. nmk uwolnił go z klasztoru i' zostawił pod zwy
kłym jawnym dozorem policyjnym. · 

W archiwum państwowem w Lublinie czytamy jeszcze 
· o księdzu L. P. następujące szczegóły:3 zaaresztowany był

i oddany pod śledztwo 5 i 6 list. 1865 r. następnie pod sąd 
wojn. 1 1  list. 1 865 r. za Nr. 1 1141 za to, że był z ramienia 
rewolucji burmistrzem m. Baranowa pow. pułw. i zbierał 
od tamtejszych mieszkańców podatki na rzecz powstania. 

1 A. P. Lubi., XXV'. 
2 i a A. A. D., XVI"-, Nr. 33 i A. P. Lubi., V4• 
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206. Ks. Kandyd Racinowski, 1819t1907, b. re· 
format. jen. ple. na Kt. P. 17  (29) list. 1865 r. Nr. 21875 1 
zakomunikował gł. drowi kom. rz. spr. w. i d., że w cza
sie powstania 63 r. zwłaszcza w chwili, gdy jedna z par· 
tyj w dużej l iczbie była w Węgrowie ,  guh. siedl., gdzie 
wówczas mieszkał ksiądz 'K. R., ten ostatni brał bardzo
czynny udział w powstaniu i bardzo gorąco wpływał 
w tym kierunku na umysły włościan. 

207. Ks. Jąn Ignacy Radziszewski, ur. 1809 r., 
były franciszkanin z Pińska, później sekularyzowany. 
W księdze konduit kancelarji w. jen. gbra czytamy pod 
tern nazwiskiem, co następuje: 2 „Jan Radziszewski, 55 lat, 
ksiądz par. Bordziłówka (pow. konst., gub. siedl. Dopis. 
autora) za należeni� do organizacji województwa podl. 
w charakterze nlka okręgowego 5-go oddziału pow. bial. 
na zasadzie zatwieridzenia przez .nmka Kr. P. pod dniem 
24 łut. 1 864 r. został zesłany na mieszkanie do gubernij 
środkowych cesarstwa pod dozór policj i" .  

W osobistych . aktach księdza · j. I .  R. Kurji Podła- .
skiej 3 jest krótka autobiografia }ego młodości, w której 
sam o sobie mówi, że się urodził we wsi Radziszewie 
Królach, pow. bial., gub. grodz., z Feliksa i Joanny z Nie
myskich. Uczęszczał do szkół „o.o. pijarów w Drohiczynie., 
w 1825 r. wstąpił do o.o. franciszkanów w. Pińsku, gub. 
mińskiej, kształcił się sam, a następnie uczył młodzież 
w różnych franciszkańskich klasztorach, w 1833 r. wy- · 
święcony, mając naukowy stopień · bakalaureatu teolo'
gicznego. Po kasacie klasztorów'. pełnił od . 1 835 r. obo
wiązki wik. w Horodziłowie i w innych . par. diec. wił eń,� · 
skiej, w 1847 r. przybył do diec. podl. i otrzymał wikarjat 
w Białej Podl. ,  a w 1849 r. został prob. w . Bordziłówce, 

I A. A. D., XVI2, Nr. 1 .  2 A.  A.  D., XVI2, Nr. 22. 
s A. K. D. Podl., XXXVP4 i A. A. D„ LXXll2, Nr. 159.
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pow. konst. W 1849 r. otrzymał z Rzymu sekularyzację.
W 1859 r. został mianowany członkiem czynnym Towarzy
stwa Rolniczego w Królestwie Pol. 

« 208. Ks. Jan Rafał Rejman, 1 819 t 1895, b. au
gu�tjanin w Wieluniu. Do gł. dra kom. rz. spr. w. i d� 
jeIK ple. na Kr. P. 27 maja (8 czrw.) 1 865 i:". Nr. 8546 1
( 191 18) pisał, że za prawomyślność polityczną księdza J. 
,R. R., pomocnika prob. w Grabowcu, pow. hrub., gub.
lubl., nie może ręczyć. 

209. Ks. Kazimierz Rabczewski, ur. 1 878 r. Cza
soyvy jen. gbr gub. lubi. 30 kw. 1908 r. Nr. 6054 2 doniósł
do w. j en. gbra, że 20 kw. 1908 r. w katedrze lubi. wierni 
odśpiewali hymn narodowy „Boże, coś Polskę!" ,  a byli 
wtedy tam obecni ksiądz K. R. i ks. Ludwik Kwiek. 

210. Ks. Alfons Rempalski, ur. 1834 r. Skończył 
>Szkołę powiatową w Białej Podl. w 1851 r. , wstąpił do 
semin. duch. w Janowie na Podlasiu, skąd został prze
,niesiony do semin. gł. w Warszawie na studja wyższe 
teologiczne, które ukończył w 1857 r. ze stopniem Kand . 
. św. Teol. Wtedy bp podl. powołał go na sekretarza oso
: bistego. W · 1860 r. otrzymał nominację na komendarza
par. Miastków, pow. łuk., gub. siedl. , a w końcu tegoż 
.roku na prob. tamże. W 1862 r. został prefektem 5-cio 
klasowej szkoły w Siedlcach. W księdze konduit kance
larji w. jen. gbra tyle o nim czytamy: „Alfons Rempalski, 
wik. par. Siedlce i były prefekt gimnazjum siedl., za udział 
w powstaniu, należenie do oddziału powstańczego (w ory

. ginale: szajki) Zielińskiego i dostarczanie do tego oddz. 
·: (w oryginale znów: szajki) patronów i ró

.
żnych rzeczy,

· potrzebnych do umundurowania, na zasadzie zatwierdze
:. nia nmka Kr. P „ z 4 maja 1864 r. został pozbawiony wszyst-

1 A. A. D., xv12, Nr. 5. 2 A. A. D., XVI3, Nr. 36. 
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kich praw stanu, zesłany na osiedlenie do Syberji, a ma
jątek jego uległ konfiskacie na rzecz państwa rosyjskiego. 

Kom. Rz. Spr. W. i D. 16 (28) lip. 1864 r. Nr. 4937 
(1 7276) powiadomiła bpa podl. , że ksiądz A. R., naucH
ciel reJigji gimnazjum siedl. , na mocy konfirmacji nmka 
Kr. P„ skazany został na osiedlenie w Syberji . W arnhi
wum zaś państwowe m lubi. jest podany ten szczegół,' że
księdza A. R. na�azał zaaresztować w Siedlcach tamtej
szy nlk wojn. i oddał go pod sąd 29 st. 1 864 r. i że po
czątkowo ksiądz A. R. siedział w więzieniu zamkowem
w Siedlcach. Wreszcie w osobistych aktach księdza A. R.,
które przechowuje Kurja Podl., są tylko dwa krótkie ra
porty dziekana siedl. do Konsyst. J en. Diec. Podl. w Ja·
nowie, dotyczące tego wywiezienia. Jeden raport z 30 paźdz. 
1 863 r. Nr. 53, w �tórym jest mowa, że ksiądz A. R.,
prefekt i nauczyciel  religji gimnazjum siedl. w dn . 29 b . . 
m. został uwięziony przez władze wojn. Drugi, że 30 gr.
1863 r. władze te oddały księdza A. R. pod sąd wojn., 
który skazał go na wywiezienie do Rosj i ,  a stało się fo 
17 wrz. 1 864 r . 

211. Ks. Augustyn Mateusz Roczański. Jen. 
ple. na Kr. P. 10 (22) kw. 1865 r. Nr. 5039 {12331) 2 do
niósł do dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz A. M. R.
z Krasnegostawu gub. lubi. , zapłacił 25 r. grzywny za to, 
że  brał udział w czasie demonstracyjnego podawania 
adresµ hołdowniczego Mochnickiemu, byłemu powstań
czemu n lkowi pow. krasnost. 3 

1 A. A. D., XVP, Nr. 22 i A. P. LubL, XllI4 i A. K. D. Podl·„
XXXVII14, XXXVIII 14• 

2 A. A. o., xx2, k. 454-456. 
8 Nigdzie nazwiska teg& w spisach duchowieństwa świeckiego, 

które posiadamy, znaleźć nie mogliśmy, podajemy wi�c t� wiadomośc 
za A. A. D. Dopis. autora. 
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212. Ks. Wojciech Rogowski, 1 841 t 1 922. W. jen. 
rbr 8 mar. 1886 r. Nr. 41 3 1 skazał księdza W. R. na 1 50 r . 
. kary za to, że, chowając ciało włościanki Franciszki Fac
kiej na cmentarzu grzebalnym w par. Dub, p�w. tomsz. ,  
rub. lub i . ,  gdy zauważył, że mąż nieboszczki, prawosławny,
przyniósł z sobą krzyż, by go postawić na grobie zmar-
1ej żony, a na niin był napis rosyjski, nie pozwolił tego 
krzyża pozostawić na grobie. 

213. Ks. Konstanty Rojkiewicz, ur. 1835t1883. 
Zarządzający spr. d. obc. w. w Kr. P. 18 (30) kw. 1868 r. 
Nr. 1 973 :t zwracał się z pewnym żalem do ·administra
tora diec. Iubl., że ksiądz K. R. nie chce przyjąć stano
wiska prefekta w greko unickiem męskiem klasycznem 
·gimnazjum w Białej Padł., tłumacząc się nieznajomoś'cią
języka ruskiego, a chociaż władza naukowa napierała na
niego, kategorycznie dał odmowną odpowiedź. Mimo
wszystko władze rządowe mianowały go na to stanowi
sko 14 (26) czrw. 1868 r. Nr . . 3 102.� ale zaraz 15 (27) sierp.
tegoż roku Nr. 4410 musiały go zwolnić.

214. Ks. Jan Rostkowski, ur. 1838 r. Księga kon· 
duit kancelarji w. · jen. gbra tyle  podaje pod tern naz
wiskiem: 1 „Jan Rostkowski, .1. 26, 1 ksiądz z Krasnegosta
wu, zawinił w tern, że w 1862 . r. wstąpił do tajnego to
warzystwa w gub. lubi. , którego celem było obalenie le
galnego rządu Kr.  P. ,  - całkowicie podziel�ł występne 
zamiary tego towarzystwa i swoją działalnością dopoma
gał do rozwoju zbrojnego powstania. Na zasadzie za-

, twierdzonego przez nmka Kr. P .  pod dniem 4 maja 1864 r. 
wniosku Audytorjatu Pol. za Nr. 999 zapadł wyrok: ze 
względu, że podsądny przed rozprawą zgórą rok siedział 
w kazamatach twierdzy zamojskiej ,  ze względu na wy-

1 A. A O., XVI2 Nr: 8. 
2 A. K. D. Podl., XXXIXH. :t A. A. D., XV12• 
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jątkowo usilną instancję prałata Sosnowskiego, administra
tora diec. lubelskiej, zamiast do robót katorżnych, wysłać
go po pozbawieniu wszystkich praw stanu na osiedJenie 
do Syberii, skonfiskować na rzecz państwa cały jego ma
jątek, z czego przedewszystkiem pokryć wszystkie �o· 
szta niniejszego procesu" .  Arc bp. metr. warsz. 9 czrw. 
1 863 r. Nr. 1672 zwracał się do dra gł. kom. rz. w. -r. 
i o. p. o zwolnienie księdza j. R., wik. par. Krasnystaw,
gub. lubl. , który przeszło przed pół rokiem został zaare
sztowany i siedział w twierdzy zamojskiej. 

Zupełnie te same szczegóły czytamy w odezwie, 
k tórą 20 łut. (3 mar.) 1868 r. Nr. 2460 przesłała Specja�
na Kancelaria nmka Kr. P. spraw stanu woin. do zarzą
dzającego spr. d. obc. w., dlatego ich nie powtarzamy'.1 

2-15. Ks. Jakób Roszkowski, ur. 1 81 4  r. Arcbp. 
metrop. warsz. 9 czrw. 1863 r. Nr. 1672 2 zwracał się do 
dra gł. kom. rz. spr. d. i o. p. o zwolnienie księdza J. R., 
prob. z Łukowa, gub. siedl., który zaaresztowany przez 
władze wojskowe 1 łut. 1863 r. , siedzi w więzieniu w Ra�
dzyminie. O tern zaaresztowaniu jest również mowa
i w aktach zarządu spr. duch. obc. w.3 

216. Ks. Józef Franciszek Rozwadowski, ur. 
1 832 r. jak doniosła Kancelaria Specjalna Nmka Kr. P.1 
20 łut. (3 mar.) Nr. 2460 4 do zarządzającego spr. d. obc. 
w. ksiądz J. R., wik. katedry w Janowie Podl., pow„
konst . ,  gub. siedl., za udział czynny w powstaniu, za na··
leżenie do szeregów partji Rogińskiego, a później Grzy
mały i za pomoc, okazywaną powstańcom w różnych oko-. 
licznościach, na  mocy decyzji nmka Kr. P .  z 17  (29) paźdz. 

1 A. A. D„ LXXHI2, k. 1.36, LXXVIII!, k. 27 i 28 i LXXXli, k. 263. 
2 A. A. D., LXXXI2, k. 263. 3 A. A. D„ XLI12, k. 339. 
4 A. A. D., LXXII2, k. 139, LXXIY.t, k. 246 i 266.
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1863 r. został pozbawiony wszystkich praw stan1,l i zesłany
! cło robót katorżnych na 10 lat do jednej z fortec Syberji. 

r Dla jakichś celów wojen .. jen. gbr Twarowski 18 (31) 
lip. 1876 r. Nr. 1455 1 zapytuje bpa lubi. ,  z jakiego stanu

. pochodzi ksiądz J. R., zesłany w 1863 r. do robót cięż
kich. Księga konduit kancelarii w. jen. gbra podaje to

' samo, cośmy ' przytoczyli wyże'j, dlatego nie powtarzamy 
tego, natomiast zamieszczamy jeszcze relację jen. plea 
i to, co do całości niniejszej sylwetki męcżeńskiej uwa
żamy za potrzebne z akt osobistych księdza J. F. R. prze
chowywanych w Kurji Podl. 

Podług raportu jen. plea na Kr. P., podanego w tej
że konduicie: „ks. Rozwadowski za osobisty udział w po
wstaniu, mianowicie w partji (w oryginale: w szajkie) na 
zasadzie decyzji nmka Kr. P. z 1863 r. został zesłany do 
Syberj i z utratą godności kapłańskiej i wszystkich praw 
stanu, do katorgi i na osiedlenie" .2 . . 

' Osobiste akta księdza J. R. w Kurji Podl. podają
kilka danych z j ego życia do 1859 r. , a mianowicie, że: 
uczył się w szkole pow. w Opolu, semin. diec. skończył 
w Janowie Podl. , święcenia przyjął 1855 r., obowiązki 
wik. spełniał w diec. podl. w par.: Niwiskach, Ostrowie, 
Ulanie� Kossowie, w Komarówce, Parysowie i Korytnicy. 
Ostathfa karta, kończąca te akta podaje korespondencję
Komisji Wojn. Śl edczej z 19 lip. 1863 r. Nr. 273 3 w Siedl
cach ze szczegółami, w których Komisja ta pyta Konsy
'itorz Jen. w Janowie: gdzie jest obecnie ksiądz J.  R., wik. 
katedry w Janowie czy opuścił staną-w.isko z wiedzą 
i wolą swej władzy. 

217. Ks. Stanisław Rybka,. ur. 1 861 r. Czasowy 
·ien. gbr na gub. lubl. 18 mar. 1906 r. Nr. 1 123 ' powia-

l A. Aut. 1x12, Nr. Dzienn. 1876 r.: 1398.
2 A. A. O,, XVI1, Nr . . 24. 3 A. K. D. :Podl., XL1'. 
4 A. A. D., XVI2, Nr. 32. , , 
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domił Wv jen; gbra, że ksiądz S. R., prob. par. Huta Krze
szowska, pow. biłg., gub� lubl. , urządził pr,acesję religijną · 
ze sztandarem polskim i wygłosił przeciw rządowi kazanie. , 
W. jen. gbr przerwał dalszy tok sprawy.

218. Ks. �iotr Rylski, ur. 1827 r. Nlk wojn. pow. ' 
zainoj. 5 mar. 1866 r. Nr. · 1693 1 donosi do Kom. Rz. Spr.
W. i D., że w czasie powstania ksiądz P. R., wik. par. 
Tomaszów, gub. łupi., wyszedł z tamtejszego miasta z po- : 
wstań cami, dotąd . nie zjawia się z powrotem i gdzie jest 
obecnie, niewiadoma. To samo podaje również księga 
konduit kancelarji w. jen. gbra.2 

219. Ks. Leon Rządkowski, ur. 1809 r., od 1 845 r. 
prob. z Borowa, pow. jan., gub. lubi. Jak doniósł nlk · 
pow. jan. 1 5  sierp. 1867 r. Nr. 20 3 ksiądz L. Rz: był nie
prawomyślnym. W czasie bowiem powstania stawiał krzy
że z emblematami „rewolucyjnemi" i zbierał pieniądze 
dla powstańców. 

220. Ks. Adam Sadowski, 1842tl 909. Ponieważ · 
w czasie wizyty pasterskiej bpa Jaczewskiego w par· . 
Samogoszcz, pow. garw., gub. siedl., ksiądz A. S., prob. 
w Garwolinie, wypowiedział patrjotyczne kazanie, był
inicjatorem uroczystych przyjęć również i w i nFlych pa- . 
rafjach, nie zastosował się do rządowych rozporządzeń, 
wydanych w tym przedmiocie, nadto odnosił się w cza- : 
sie tych uroczystości do miejscowych władz cywilnych 
bez należnego uszanowania, · przeto w. jen. gbr 4 list. 
1 891 r. Nr. ·1932 ' zwrócił się do bpa lubi. , aby mu ode- · 
brał godność dziękana w Garwolinie. 

221. Ks. Juljan Sawicki, · 1837 t 1910. jen. ple . . 
na Kr. P. 10 (22) czrw. 1865 r. Nr. 9593 2 doniósł do dra

1 A. A. D., LXV2, k. 34. 2 A. A. D., xv12, le. 20. 
� A. P. Lubi., Vl4, k.: 61-67. 4 A. A. D. XVI•, Nr .3. 
s A. A. D., XVP1, Nr. 4.
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gł. kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz J. S., prob. w Łuko
wie, gub. siedl . ,  jest tak ostrożny, że o nim pod wzglę
dem patrjotycznym nie można nic pewneg9 powiedzieć, 
,chyba to tylko jedno, że utrzymywał stosunki z ks. Pa
włem (?) Krajewskim, oskarżonym o należenie do rządu 
narodowego i że dotąd ma kontakt z jego siostrą. 

222. Ks. Piotr Ściegienny, 180 1  t 1890. Prowa
dzona w kancelarii w. jen. gbra księga konduit tylko ty- , 
le podaje pod tern · nazwiskiem: „Były administrator rz.
katolickiej parafji w Chodlu, pow. i gub. lubi., ksiądz P. 
Ś. za urządzenie zbrojnego spisku w 1846 r. po pozba
wieniu go kapłańskiej godności i wszystkich praw stanu 
został zesłany na Syberję do katorgi. 

„ W 1871 r. pozwolono mu wrócić do kraju, do lubl. 
gub., lecz w tern pozwoleniu nie było mowy o przywró
ceniu mu praw. 

„ W 1884 r. 31 maja cesarz przywrócił księdzu P. Ś. 
godność kapłańską." 1  

Z aktów zaś Konsystorza Lubelskiego 2 podajemy
następujące szczegóły, dotyczące księdza P. Ś. 

Ksiądz P. Ś. był deponowany na skutek wyroku sądu 
duchownego w Lublinie, • który się odbył 15 (27) kw. 
�846 r. Sąd duchowny wydał wyrok słownej depozycji 
czyli degrndacji księdza P. Ś. na zasadzie motywów wy
roku sądu wojennego, ogłoszonego 24 rriar. 1846 r., ale 
sam nie przeprowadzał śledztwa. Sąd wojn. skazał księ
dza P. Ś. do kopalń sybirskich na czas nieograniczony 
i zażądał od Konsystorza Lubi., aby skazanego pozba
wił praw stanu kapłańskiego. Nmk Kr. P. zatwierdził ten 

yrok 6 (18) kw. 1846. r. Nr. 1778. Głównym motywem
yroku wojn. była „rebella i powstanie, do których ksiądz 

. Ś. dążył wytrwale". 

• 
t 

, 1 A. A. D., XVI2. � A. K. J. D. Lubl.: LXIII15 • 

� . 8ojowaicy t. Il. 28 
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Policyjno sądowa robota rządu rosyjskiego nadała 
swoiste podłoże ideowym i szlachetnym wysiłkom księ
dza P. Ś. W jaką ją przybrano szatę, mówią nam wy-· 
c iągi z protokółów tych władz rosyjskich. 

„Ks. P. Ś. , jak czytamy w aktach urzędowych, był 
przekonany, że jego spisek uda się z pewnością, wywo
ła rewolucję w Kr. P. ,  wymorduje naczelników, urzędni- : 
ków, obywateli ziemskich, obali rząd legalny i urządzi · 
Rzeczpospolitą. Zachęcił włościan, aby na dzień 15 (27) 
paźdz. 1844 -,. przyszli do Kielc z nożami, toporami, pał
kami, nauczył, jak mają używać noża przy zabijaniu. 

„Sąd polowy wojo. 14 łut. 1846 r. skazał go na po
zbawienie wszystkich praw stanu i wysłanie na Syberję 
do robót katorżnych, Polowy zaś Audytorjat wyrokiem, 
wydanym 24 mar. 1846 r. pozbawił go wszystkich praw 
stanu, postanowił postawić go pod szubienicę, a potem 
wysłać do katorgi na Syberję. 6 kw. 1846 r. nmk wyrok 
ten zatwierdził, administrator diec. lubi. 15 (27) kw. 1 846 r. 
odebrał mu godność kapłańską i przywileje duchowne."1 

15  (27) kw. 1846 r. Nr. 731 admin. diec. lubi. wy
stosował pismo do bpa i administratora diec. krakowsko
kielc. następującej osnowy: 

„Zadość czyniąc wezwaniu J.W. dra gł. prezydują
cego w kom. rz. �pr. w. i d. z drtia 8 (20) kw. b.r. Nr. 344, 
na dniu 13 (25) kw. b.r. Nr. 359 ponowionemu, mam za
szczyt przy nini ejszem przesłać J. W. P. wyrok, na dniu 
dzisiejszym przeciwko księdzu P. Ś. , b. admin. kościoła 
par. w Chodlu, diec. lubi. , wydany do ogłoszenia i dal
szego postąpienia. Ks. Pieńkowski, prałat dziekan katedry 
lubl., administrator diecezj i" .  

7 maja 1846 r. o 10 rano na placu przed dzwonnicą 
kolegjaty w Kielcach ks. Maciej Majerczak, regens semin. ' 

i A. A. D., LXXXV2, k. 15. 
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diec. jako delegat bpa admin. diec. krak.-kielc. i ks. Alek
sander Winczakiewicz, wice!"regens tegoż semin. i insty
gator Konsystorza w Kielcach w obecności Gorłowa, nlka 
gł. wojo. na guq. radm., Kondakina, nlka wojo. z Kielc 
i Janowskiego, nlka żandarmerji ,  Paczyńskiego, prezy
denta miejscowego magistratu i innych urzędników tak 
cywilnych jak i wojskowych, wojska i zgromadzonego 
ludu odczytali ks. Ściegiennemu wyrok sądu duchowne
go lubi. i oddali go w ręce władz karzących. 

Na wygnaniu ks. Ściegienny był bezmała 25 lat. 
Powrócił do kraju w 1871 r. z Permy na skutek pozwo
lenia cesarskiego, wydanego w 1871 r. z zastrzeżeniem, 
że mu nie będżie wolno używać sutanny ani pełnić jakich
kolwiek o·bowiązków kościelnych i zamieszkał we wsi 
Tarnawa u· swego brata w par. Turobin, pow. krasnost., 
gub. lubl. 

Wkrótce po przybyciu do kraju ks. Ściegienny !:Wró
cił się l istownie do Lublina do bpa Baranowskiego 20 lip. 
i 871 r. z prośbą o władzę i prawa kapłańskie. Na list 
ten bp odpowiada: „jakkolwiek wyrok duchowny, bez 
śledztwa duchownego wymuszo'ny, był nielegalnym, ale 
wedle prawa kanonicznego jest ważny'; . 

Obecnie bp bez pełnomocnictwa Ojca św. sprawy 
.tej nie mógł uregulować, do Oj'ca zaś św. bezpośrednio, 
pomijając pośrednictwo rządowe, nietylko nie wolno było 
pisać, ale wysyłanie korespondencji drogą tajemną było
by bezcelowe, bo rząd w danym wypadku wyjątkowo 
był czujnym. Wtedy bp Baranowski 13 (25) list. 1872 r. 
Nr. 1800 zwrócił się do nmka Kr. P. z tern, że ma zamiar 
prosić Ojca św. o władzę z�olnienia ks. Ściegiennego 
z depozycji, o przywrócenie mu praw i przywilejów god
ności kapłańskiej , wreszcie o pozwolenie i dopuszcz(!nie 
go do czynności świętych. Na to bp otrzymał odpowiedź,
że nmk · n ie może się zgodzić na tę myśl władzy duchow-
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nej, gdyż w najwyższem pozwoleniu cesarskiem, w którem 
jest mowa o -łasce powrotu ks. Ściegiennego do kraju; 
ani słowa niema wzmianki, żeby mu cesarz przywracał 
godność kapłańską. 

Dwukrotnie  ksiądz Ś. kołatał do bpa Baranowskiego, 
błagając przynajmniej o prawo ołtarza, a w 1883 r. do 
bpa Wnorowskiego, któremu nareszcie udało się przeła
mać wszelkie trudności i 31 gr. 1883 r. przywrócił mu 
prawa kapłańskie. 

Wygnaniec był skołatany, lat 38 nie miał prawa do 
Mszy św., a w kraju czekał na nią lat 13. Cesarz przysłał 
ułaskawienie w tym względzie 31 maja 1883 r.  W ostat
nim więc dniu 1883 r. po odpowiedniem przygotowaniu 
swego ducha w klasztorze o.o. dominikanów w Lublinie, 
ksiądz Ś. został zwolniony z kar kościelnych i wtedy 
otrzymał, będąc starcem 84-ro letnim, 18 łut. 1884 r. stanowi
sko kapłana szpital a  św. Jana Bożego w Lublinie na 
przedmieściu Czwartku. 

Umarł w Lublinie w szpitalu przy kościele św. Elia
sza 6 list. 1890 r. w 89-tym roku życia a 57-ym kapłań
stwa. Pochowany został na miejscowym katolickim cmen
tarzu z wielką ostentacją religijną. W pogrzebie wzięli 
udział: biskup Jaczewski , kapituła, duża liczba  ducho
wieństwa i nieprzel iczona rzesza wiernych i Żydów nawet. 

Z tego samego źródła Konsystorza Lubl. podajemy 
jeszcze kilka szczegółów, dotyczących życiorysu księ
dza P. Ś. 

Ksiądz P. Ś. urodził się we wsi Bilcza 1 pod Kiel
cami 1801 r. (był schwytany w 1844 r. po wielkim 
wiecu, który odbył pod krzyżem we wsi Krajno, pow. 
i gub. kielc. niedaleko klasztoru sióstr bernardynek św. 
Katarzyny :pod Łysicą) Skończył wojewódzką szkołę 

1 Gm. Dyminy, pow. kielc., par. Brzeziny. Dopis. autora. 
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w Kielcach do 1 821 r. W 1827 r. wstąpił do księży pi
jarów w Warszawie, którzy następnie wysłali go do Opo
la, pow. pułw., gub. lubi. ,  gdzie był nauczycielem w szko
le, wydziałowej do 1832 r. 1 W tym roku otrzymał świę
cenia ·kapłańskie,  a w cztery lata w 1836 r. dopełnił 

· · swej sekularyzacji. Jako neoprezbiter · czas jakiś spełniał. 
w Opolu obowiązki parafjalne, później był wikarjuszem 
w Wilkołazie,2 pow. jan., gub. lubl. i stąd poszedł na ad-

. ministratora w Chodlu, pow. lubi. Wkrótce został · zaare
sztowany. Był zawsze bardzo wrażliwy na niedolę ludz
ką, zwłaszcza gdy chodziło o upośledzony stan włościań
ski. Tern pobudzony oddał się polityce ekonomicznej, 
by poprawić socjalne warunki wsi całego kraju. Przez
władzę diecezjalną w Lublinie był uważany jako kapłan 
zdolny, pracowity, obyczajów nienagannych. Tempera
mentu był żywego, woli niezłomnej. 

Gdy po powstaniu listopadowem w prowincjach 
dawnej Rzeczypospolitej powstały różne tajne stowarzy
szenia, mające na celu ulżenie doli włościan przez ich 
uwłaszczenie, podniesienie wśród nich oświaty i przygo
towanie do zbrojnej walki przeciw zaborcom o od7.yska
nie Ojczyzny, krSiądz P. Ś. ,  pochodząc z pod strzechy 
wiejskiej, doskonale odczuwał te dążności, bo · znał cięż
kie warunki ludu wiejskiego. To też przy swym zapal
nym charakterze łatwo się znalazł w szeregach tego ru.
chu, a raczej sam był jednym z twórców nowego aktu 
tej tragedji. Założył związek tajny pod nazwą chrześcijań
sko-socjalistyczny wśród włościan w lubelskiem, sando
mierskiem i krakowskiem (w dzisiejszem kieleckiem). 
Gdy robota ta wyszła na jaw przez zdradę jednego 

1 Wtedy rząd ros. usunął ks. ks. pijarów od obowiązków nau
' czycielskich w szkołach krajowych. Dopis. autora . . 

2 Jakaś jest niedokładność w cyfrze, bo jui w 1844 r. ksie(dza
P. S. schwytały władze ros. i uwi((ziły. Dopis. autora. 
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z mieszkańców wsi Krajno, pow. kieleckiego (wymieqia· 
ją nazwiska: Janiec Walenty i Rychter Walenty, przyja· 
jacie l  S-go), wyrokiem sądu wojn., jak to już powiedzie· 
liśmy wyżej, został skazany za podburzanie ludu ąo bu.n· 
tu przeciw właści�iefom ziemskim i rządowi, a t.akże za 
fałszowanie pism różnych o powszechnej wolności. 

Przed wyrokiem dla wyświetlenia tej sprawy i opa·
nowania całą powstałą organizacją trzymano go w więzie· 
niu blisko 1 1/2 roku (od końca 1844 do mar. 1846), dalej 
w katordze kopalnianej pracował lat 15, 10 lat pozostawał 
na osiedleniu w Syberii. Znaczna część społeczeństwa wi· 
działa w nim szlachetnego ideowca. Ostatnie lata, które 
ksiądz P. Ś. spędził w Lublinie, przyniosły mu dużo ra
dości. Każdy kto miał możność zbliżyć się do niego, ok� 
zywał mu głęboki szacunek. Jego pogrzeb, jak już o tern 
wspomnieliśmy, był jego triumfalnym pochodem, który 
skupił około trumny zmarłego kapłana całe społeczeń
stwo z bpem na czele. 

Cierpiał za. swą ideę tak, jak mało kto z pionierów 
wolności ludu i narodu, cierpiał lat dziesiątki i pięknie za
kończył swój ofiarny żywot, nie wyciągając ręki po za:·

płatę pod jakąkolwiek bądź formą, lecz resztę sił, które
mu zostawiła Syberja oddał na posługi kapłańskie w d'o
mu, który skupia ból i nędzę powszechną, w szpitalu. 

To też historia ze �zcią wspomina takie jednostki, 
ze czcią, nie wydymaną przez wielbicieli, z którymi adora
torom dobrze się dzieje, lecz płynącą z głębi przekonaniai 

223. Ks. Mateusz Serwiński. W księdze konduit
kancelarii w. jen. gbra pod powyższem nazwiskiem czy
tamy, co następuje: „25 wrz. (7 paźdz.) 1862 r. rząd go 
zatwierdził na prob. w Kazimierzu, pow. pułw.

' 

„ W 1 863 r. z polecenia powstańczego nlka ks. Ser· 
wińskiego, 1. 46, sam brał" udział w zjazdach, na które .
używał drugich w celu ,j1tład nad sposobem zbierania 
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pieniędzy na urządzony w Kazimierzu szpital dla ran
nych powstań.ców, a także na pomoc dla wdów i sierot 
po zmarłych powstańcach. Również podejrzany jest o to, 
że pod pretekstem dobroczynności zbierał pieniądze na 
sprawy, złączone z powstaniem. 

„ . . . Po zatwierdzeniu przez nmka Kr. P. w dniu 13 
(25) wrz. 1 864 r. wniosku Audytorjatu Polowego Nr. 2244 
ksiądz M. S. został skazany na mieszkanie do bliższych 
miejscowości Syberji, wliczając do tej kary i czas, który 
·z racj i  tej sprawy przesiedział dotąd w areszcie" .1 

W spisie księży, wysłanych na wygnanie do Rosji, 
a sporządzonym przez władze rządowe, j est również 
ksiądz M. S. jako mieszkający w Tobolsku, gdzie  na ży
cie pobierał dziennie 15 kop. i na mieszkanie l r. 50 kop. 
miesięcznie. Był tam przeznaczony od 31 gr. 1864 r. 

224. Ks. Ignacy Siekierzyński, 1839 t 1911 .  Za 
wydanie metryki Walentemu Krauzemu w języku pol
skim wbrew poleceniu cesarskiemu z 16 gr. 1893 r. ksiądz 
I. S., prob. z Modliborzyc, pow. jan., gub. lubi., z rozpo
rządzenia w. jen. gbra pod datą 8 st. 1894 r. Nr. 47 2 za
płacił 25 r. kary, a będąc jeszcze wik. w Wilkowie, pow.
pułw., gub. lubi., miał opinię, jak widać z raportu nlka 

' pow. jan. z 1 5  sierp. 1867 r. Nr. 20 3 do kancelarii gbra 
lubi., że był politycznie „nieprawomyślnym". 

225. Ka. Stanialaw Sienkiewicz, ur. 1823 . r. 
W bardzo szczupłych aktach osobistych księdza Stani
sława Sienkiewicza j est raport dziekana siedl., ks. Winc. 
Aleksandrowicza, z 13 maja 1864 r . . Nr. 40,' że k$iędza
Stanisława Sienkiewicza, prob. par. Domanice, pow. i gub. 

1 A. A. D., xv12, Nr. 30, LXXIl2, k. 148 i LXXXV3, k. 68. 
2 A. K. J. D. Lubl. XLII'. 8 A. P. Lubl., VI4, k. 61-67. 
' A. K. 9· Lubi., XLIH.
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siedl., aresztowały i uprowadziły wojska rosyjskie i że 
12 kw. 1 864 r. tenże prob. powrócił do · domu. 

226. Ka. Anicet Sierakowski, przełożony kapu
cynów w Lublinie, za śpiew hymnów · patriotycznych 
przesiedział miesiąc w fortecy w Zamościu.1 

227. Ks. Piotr Jan Skłodowski, 1 829 t 1897, były 
reformat. Gbr siedl. 19 wrz. 1876 r. Nr. 7907 doniósł do 
w. jen. gbra, że ksiądz P. J. S., wik. par. Sadowne, pow.
węgr., gub . siedl., ma zapisane w urzędowych aktach, że
w czasie powstania głosił „podburzające" kazania. Wobec 
tego ksiądz ten nie może zostać proboszczem w parafii 
Zembrów, pow. sokł., gub. siedl.� 

· 

228. Ks. Filip Skórzyński, ur. 1 817 r., od 1847 r. 
prob. w Potoku, pow. biłg., gub. lubi. Jak doniósł nlk 
pow. ja.n. 1 5  sierp. 1867 r. Nr. 20 3 do kancelarii gbra 
lubl. ,  ksiądz F. S. był politycznie nieprawomyślnym, gdyż · 
stawiał krzyże z „ rewolucyjnemi" emblematami, urządzaI 
manifestacyjne pochody patriotyczne i poświęcał emble
maty „rewolucyjne" .  

229. Ks. Stanisław Skurzyński, 1 824 t 1909. 
Gbr lubi. dwukrotnie: raz 8 (20) wrz. 1866 r. 10774 (471 12), 
drugi raz 25 kw. (7 maja) 1867 r. Nr. 3067 złożył raport · 
do kancelarii nmka Kr. P., że ksiądz S. S. ,  prob. w Ucha- ' 
niach, pow. hrub., gub. lubi. , w stosunku do rządu jest 
nieprawomyślnym:'

230. Ks. Paweł Skwara, ur. 1 873 r. 1. Czas. jen. 
gbr na gub. siedl. 30 maja 1906 r. Nr. 5927 5 powiadomił
w. jen. gbra, że k siądz P. S. jeździł po wsiach parafii
Przesmyki, pow. konst., gub. siedl. i namawiał tamtejszą 
ludność, by nie płaciła podatków, nadto, by domagała 

1 A. A. D., Nr. 130. 2 A. A. D., XVJ2, Nr. 10. 
a A. P. Lubl., VI4, k. 61-67. 4 A. A. D., XVl2, Nr. 13. 
6 A. A. D., XVI2, Nr. 57. 

. 
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·: się języka pol. w gminie i w szkole .  W. jen. gbr polecił
. zostawić sprawę bez skutku.· 

2. Gbr siedl. 1 1  st. 1911  r. Nr. 15811 1 doniósł do
w. jen. gbra, że ksiądz P. S. , prob. w Domanicach, pow.
i gub. siedl. ,, na zebraniu Kółka Roln. w Domanicach, 
wypowiedział mowę przeciw rządowi. W. j en. gbr prze
ciął dalsze dochodzenia w tej sprawie. 

231. Ks. Alojzy Słapczyński, ur. 1860 r. W. jen. 
gbr 16  wrz. 1886 r. Nr. 1688 2 donosi dd ks. admin. diec. 
lubl., że ksiądz A. S. , .wik. par. Tomaszów Lubi., 12 sierp.'1886 r. w tamtejszym Sądzie Pokoju, nie chciał odebrać
.przysięgi po ros. od 2-ch świadków, chociaż ci oświad
.czyli, że rozumią ten język, a sędzia wyjaśnił, że w tym 
wypadku ksiądz obowiązany jest odebrać przysięgę w jęz. 
ros. Za powyższe przestępstwo w. jen. gbr skazał księdza 
A. S. na 75 r. kary i jednocześnie przestrzegł władzę
diec., że w · przyszłości ksiądz A. S. będzie ukarany su
rowiej, jeśli coś podobnego powtórzy jeszcze kiedykolwiek. 

232. Ks. Aleksander Słomczyński, ur. 1 829 r. , 
od 1 865 r. prob. w Zakrzówku, pow. jan., gub. lubi. Po
dług raportu, jaki złożył nlk pow. jan. 15 sierp. 1867 r. 
Nr. 20 8 do kancelarii gbra lubi. , ksiądz A. S. odznaczał 
się nieprawomyślnością polityczną, miewał bowiem „pod
burzające" patrjotyczne kazania i stawiał krzyże z emble
matami „rewolucyjnemi" .  

233. Ks. Feliks Słomczyński, 1841 t 1915.  W. jen. 
gbr 7 (19) st. 1878 r. Nr. 2024 nałożył na księdza F. S. , 
wik. przy katedrze w Lublinie, 15 r .  za kazanie patrjo
tyczne i budzące „fanatyzm religijny", które wygłosił 
23 paźdz. ( 4 list.) 1877 r.'

1 A. A. D., XVl2, Nr. 57. 
z A. A. D., LXXXVI2, k. 68 i XVI2, Nr. 38. 
il A. P. Lubl„ VI4, k. 61-67. 4 A. A. D., XVP1, Nr. 16. 
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234. Ks. Serafin Słomłankłewicz, b. bernardyn 
z Radecznicy. Jak donosi nlk pow. zamoj., gub. lubi., do 
kancelarji gbra lubi. 26 lip. (7 sierp.) 1867 r., ksiądz S. S. 
należy do kapłanów politycznie nieprawomyślnych.1 

235. Ks. Kazimierz Słonecki, 1 867t1 912. W spra· 
wie ziemianki Heleny Szrenk i innych był . zamieszany 
również ksiądz K. S., wik, par. Maciejowice, pow. garw., 
gub. siedl., którego najwyższy (cesarski. Dopis. autora) 
rozkaz 13 sierp. 1897 r. oddał pod jawny nadzór poli�ji 
na przeciąg roku czasu. W skutek tego ksiądz K. S., zmu· 
szony przez władze rządowe, opuścił kraj i udał się na 
mieszkanie do Saratowa, na południe Rosji.2 W 1901 r. 
kancelaria w. jen. gbra powiadomiła bpa lubi., że ksiądz 
K. S. nie może zająć żadnego stanowiska kościelnego 
w diecezji lubelskiej. 

Księga konduit kancelarji w. jen. gbra nie wyjaśnia 
charakteru sprawy Heleny Szrenk (dopis. autora). W ak
tach Konsystorza Lubl. j est wzmianka pod datą 28 lip. 
(9 sierp.) 1897 r. , że chodziło tu o proklamacje patrjo· 
tyczne.5 

236. Ks. Tomasz Słonecki, ur. 1866 r. Gbr lubi. 
21 gr. 1892 r. Nr. 6985 powiadomił w. jen. gbra, że ksiądz 
T. S., administrator par. Oszczów, pow. hrub., gub. lubi., 
dowiódł swemi czynami nielojalności względem prawe· · 
go rządu. Wobec tego w. jen. gbr zażądał od bpa 
lubi. 19 st. 1 893 r. Nr. 24, aby księdza tego zabrał 
z Oszczowa i przedstawił go w zwykłym porządku na 
inną administrację, poza strefę unicką.' 

237. Ks. Joachim Słotwiński, ur. 1 821 r., prob. 
z Abramowic, pow. i gub. lubi.. Nlk pow. lubi. 5 (17) 

1 A. P. Lubi., Vl4 k. 17.
2 i s A. A. O., xv12, Nr. 47 i A. K. J. D. Lubi., LXVI•. 
4 A. A. O., XVI3, Nr. 43. 
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sierp. 1867 r. Nr. 6118 1 donosi do kancelarii gbra lubi., 
że ksiądz J. S. jest wątpliwym pod względem prawomy
ślności politycznej . 

238. Ks. Wiktor Słowakiewicz, 1 860 t 1922. 
1. Czasowy jen. gbr gub. lubi. 5 kw. 1906 r. Nr. 1343 2 do
niósł do w. jen. gbra, że ksiądz W. S., prob. w Zakrzów
ku, pow. jan., gub. lubi., postawił w kościele na widocz
nem miejscu 2 sztandary narodowe.  W. jen. gbr nakazał 
przerwać wszelką w tej materii korespondencję. 

2. W 1909 r. ksiądz W. S. miał przykre zajścia z na
uczycielem w Zakrzówku. Władze rządowe, zbadawszy 
sprawę, przyszły do przekonania, że ksiądz W. S. nie 
może znieść 3 szkoły państwowej i protokuł dochodzenia 
poleciły przechować w aktach. 

239. Ks. Marjan Sobieszczański, ur. 1 867 r. 
Czasowy jen. gbr na gub. lubi. doniósł 18 st. 1 906 r. Nr. 458 
do w. jen. gbra, że ksiądz M. S., wik. par. Stary Zamość, 
gub. lubi., 13 gr. 1905 r. śpiewał w tamtejszym kościele 
wraz z innymi „rewolucyjny hymn" „Bożę, coś Polskę!", 
za co tenże i en. gbr 31 st. 1 906 r. nałożył na niego 25 r. 
grzywny.' 

240. �s. Juljan Sobolewski, 1 81 9  t 1 893. Gdy 
. bp lubi. zamierzał powołać księdza J. S. na sędziego 
surrogata do Konsystorza, jen. ple. na Kr. P. 1 2  (24) l ip. 
1 864 r.• zajął nieprzychylne stanowisko w stosunku do 
tego projektu, ponieważ „ wrogą swą działalnością prze
ciw rządowi ksiądz j. S. dowiódł swej nieprawomyśl· 
ności politycznej" .  Władze wszakże cywilne-: ostatecznie 
wyraziły swą zgodę w tej materi i, chociaż nlk pow. lubrt. 
8 (20) sierp. 1 867 r. Nr. 39 6 w raporcie do kan�elarji 

1 A. P. Lubi., VI4, k. 38-44. z i 1 A. A. D., XVI1, Nr. 35. 
' A. A. D., XV12, Nr. 55. 5 Op. c., Nr. 18. 
• A. P. Lubl., Vl4, Je. 45-51.
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gbra lubi., doniósł, że, ksiądz J. S. będąc prob. w Rud
.nie, pow. lubrt., gub. lubl. , urządzał polityczną demon
strację, a przeto należy go uważać za nieprawomyślneg9. 

241. Ks. Karol Sołuba; ' 1:µr. 1879 r. 1. Gbr lubi. . 
1 5  lip. 1905 r. Nr. 5563 1 powiadomił w. jen. gbra, że ksiądz 

· K. S., chodząc po kolendzie we wsi Różaniec, gm. Wola
Różanna, pow. biłg., gub. lubi. , · zauważył na ścianie domu
Andrzeja Lisa portret cesarza. Nakazał natychmiast portret 
ten usunąć, mówiąc, że tu nie miejsce dla cesarza, bo to 
nie święty. Lis zastosował się do polecenia. W. jen. gbr 
korespondencję w tej materj i przeciął na zasadzie ukazu 
cesarskiego z 21 paźdz. 1 905 r. 

2. Czas. jen. gbr na gub. lubl. 21 mar. 1906 r. Nr. 1 1682
zakomunikował w. jen. gbrowi, że 20 gr. 1905 r. w gminie 
Biszcza, pow. biłg., wobec komisarza spraw włościańskich 
odbyło się w urzędzie gminnym zebranie, na którem 
obecni w l tardy sposób domagali się pisania protokułów 
i wszelkiej korespondencji w gmin ie po polsku, nauczy
ciela kat. Wtem obok przejeżdżał ksiądz K. S. ,  który wi· 
docznie wiedział, o czem jest mowa na zebraniu, krzyk
nął więc zdaleka: „pamiętajcie chłopcy i stójcie przy 
swojem". Na przedstawienie w. jen. gbra Mstwo zażądało 
od bpa lubi. usunięcia księdza K. S. z wik . . w Tarnogro· 
dzie, pow. biłg. Wtedy przeniesiony został ksiądz K. S. 
do Hrubieszowa. jednak w. jen. gor, mając przeświadcze· 
nie, że niepożądanym jest pobyt jego w okolicach, gdzie 
mieszka ludność mieszana, nie pozwolił mu mieszkać 
w granicach gubernij: lubl. i siedl. 

242. Ks. Jakób Wincenty Soszyiiski, 1815 t 1879. 
Komisja Czas. Wojn. Śledcza w 1866 r. osadziła księdza 
j. W. S., prob. par. Żeliszew, pow. i gub. siedl., w cy
tadeli na cały czas śledztwa, które dowiodło, że. ksiądz 

1 i � A. A. D., XVJ2, Nr. 66. 
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]. W. S. w 1 863 r. błogosławił oddział powstańczy Ku
czyka, a wiedział, że Kuczyk powiesił jednego z okolicz
nych mieszkańców.1 

243. Ks. Antoni Stankiewicz, za współudział 
w powstaniu został oddany 2 pod sąd wojn. 28 kw. 1864 r. 
Sąd przyznał za dostateczną karę przetrzymanie go pod 
aresztem w czasie śledztwa i zwolnił od dalszej odpo
wiedzialności. 3 

244. Ks. Stanisław Struss, 1839 t 1890. Nlk wojn .  
pow. łuk., gub. siedl. , 28 sierp. 1865 r. Nr. 4084 4 doniósł 
do kancelarii nmka Kr. P., że ksiądz S. S. ma opini ę .

I 
politycznie aieprawomyślnego, dlatego pożyteczniejszą

I będzie rzeczą odmówić zgody rządowej na profesurę j ego
' w seminarjum diec. podl., które również w 186 1  r. brało 

udział w powstaniu. 
245. Ks. Antoni Studziński, ur. 1 810 r. Podług 

raportu nlka pow. tomsz., gub. lubl. , z dnia 31 lip. (12 sierp.) 
1867 r . Nr. 25 5 do kancelarji gbra lubl . ,  ksiądz A. S., 
prob. z Rzeplina, pow. tomsz., był wątpl iwym pod wzglę 
dem prawomyślności politycznej. 

246. Ks. Ludwik Supliński, ur. 1808 r. Jen. ple .  
na Kr.  P. 10 (22) kw. 1865 r .  Nr. 5039 ( 1233 1 )  6 nadesłał 
do dra gł. kom. rz. spr. w. i d. wykaz księży, ukaranych 
przez władze rządowe grzywną, a między nimi jest ksiądz 
L. S., prob. z Syrnik, pow. lubrt., gub. lubl., który za
płacił 10 r. za to, że nie zdjął z krzyża polskich ozdób 
powstańczych, który powstańcy postawili na miejscowym 
cmentarzu. 

I Op. c., Nr. 19. 2 A. P. Lubi., XXXlll4• 
3 Żadnych bliższych szczegółów o księdzu A. S., ani o jego zajściu 

z rządem nie znaleźliśmy nigdzie w archiwach nic więcej. Dopis. autora. 
4 A. A. D., XVJ2, Nr. 22. 5 A. P. Lubl„ Vl4, k. 29-37.
6 A. A. D„ xx2, k 454-456. 
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247. Ks. Antoni Suracki, ur. 1 869 r. W księdze 
konduit kancelarii w. jen. gbra jest zapisane, że, gdr 
wik. księdza A. S. ks. Lucjan Gajewski otrzymał od rzą
du ros� subsydjum, ksiądz A. S. odezwał się do niego: 
„wysta,rczy Ci tych pieniędzy moskiewskich".1 

248. Ks. Walenty Świątkowski, 1818 t 18921 
W sprawie bpa podl. Benjamina Szymańskiego z rządem 
jest taka wzmianka o księdzu W. Ś. ,  prob. par. Opole, 
pow. włod., gub. siedl.: „ks. Świątkowski, spełniając wolę 
swego bpa, chociaż wiedział, że ks. Brzóska, polityczny 
przestępca, ukrywa się w kraju,  zawsze jednak mówił 
nieprawdę i razem z bp diecezjalnym i sufraganem Mar
czewskim na pytanie rządu odpowiadał, że ks. Brzóska 
umknął zagranicę, a ktoś nadużywa nazwiska ks. Brzóski, 
dokonywując grabieży i rozbojów" . 

249. Ks. Dydak Mateusz Świeca, 1825 t 1885, 
były bernardyn. Wojn. nlk pow. lubl. 22 czrw. 1865 r. 
Nr. 9120 3 powiadomił kancelarię nmka Kr. P., że ksiądz 
D .  M. Ś. ,  przełożony o.o. bernardynów klasztoru w Lu
blinie, jest pod sekretnym dozorem policji za śpiewanie 
w klasztorze niedozwolonych (t.j . patriotycznych. Dopis. 
autora.) hymnów i był zamknięty przez miesiąc  w for
tecy w Zamościu. Nmk pow. lubl. 5 ( 1 7) sierp. 1 867 r.
Nr. 6118 nadesłał raport do kancelarii gbra lubl. , że 
ksiądz D. M. Ś., prob. z Krężnicy, pow. i gub. lubl., od 
1861 r: j est pod nadzorem policj_i , że 19 łut. (2 mar.) 
1 867 r. mimo polecenia władzy diecezjalnej nie odpra
wił polowego nabożeństwa i że jest zupełnie nieprawo
myślny.4 

250. Ks. Andrzej Sytek; 1830 t 1890. Gbr lubl. 
8 (20) wrz. 1866 r. Nr. 471 12 (10774) powiadomił kan-

1 A. A. D., XVI2, Nr. 48. 2 Op. c., Nr. 25. 
3 i 4 A. A. D., XVI2, k. 26 i A. P. Lubi., Vl4, k. 38-44.
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.celarję nmka Kr. P., że ksiądz A. S., misjonarz, proku
rator domu i seminarjum duchownego w Lublinie, jest 
nieprawomyślnym w stosunku do rządu.1 

251. Ks . . Ignacy Szczepański, ur. 1 803 r. Zarzą
dzający spr. d. obc. w.  Kr. P. zwrócił się 1 1  (23) pażdz.
1868 r. Nr. 5482 2 do ks. administr. diec. lubl. z tern, że 

i „ksiądz I. Sz. odznacza się stałem szkodliwem działaniem 
· przeciw rządowi... Przeto feldmarszałek nmk raczył pole
cić przenieść ks. Szczepańskiego z parafji biłg. do innej 
b.ezpowiatowej„ ." 

252. Ks. Paweł Szepietowski, -ur. 1800 r. Z roz
kazu nlka wojn. na oddział w Siedlcach z 6 łut. 1864 r. 
Nr. 497 3 tegoż dnia władze wojsk. aresztowały księdza 
P. Sz., emeryta rezydenta w Staninie, pow. łuk., gub. sied.,
pod zarzutem, że zaopatrywał w bieliznę powstańców 
i za to zamknęły go w zamku więziennym w Siedlcach. 

253. Ks. Leon Szokalski. Nlk wojn. oddz. siedl . 
nakazał 16 kw. 1864 r. zaaresztować księdza L. Sz. we 
wsi Kijowiec, gm. Dobryń, pow. bial . ,  gub. siedl . ,  za jego 
czynny udział w powstaniu i ukrywanie powstańców. 
1 ·maja 1864 r. Nr. 1 575 rozpoczęło się śledztwo sądowe 
w tej sprawie, którego wynikiem było to, że tenże nlk · 
nakazał księdza L. Sz. zwolnić i odstawić na miejsce 
jego stałego pobytu.' i 5•

254. Ks. Eustachy Szot, 18 1 1  t 1884, były ber
nardyn. Nlk wojn. pow. lubi. 2Z czrw. 1865 r. Nr. 91206 
doniósł do kancelarji nmka Kr. P. , że ksiądz E. Sz. kie
rował nabożeństwami i procesjami manifestacyjnemi. 

l A. A. o„ XVl2, Nr. 2�. 2 A. K. J. D. Lubi., LXVII6. 
a A. P. Lubi., XXXIX4• 4 A. P. Lubi., XIV4•
5 Żadnych więcej szczegółów w archiwach nie znaleźliśmy o księ

dzu L. Sz. Dopis. autora. 
" A. A. D„ xv112, Nr. 54.
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255. Ks. Ignacy Szpott, ur. 1 829 r. jen. ple. na 
Kr. P. 1 0  (22) kw. 1 865 r. Nr. 5039 (1 2331 ) 1  w wykazach · 
swoich, w których przedstawił drowi gł. kom. rz. spr. w.· 

i d. ka.ry pieniężne; popłacone przez rz. k. duchowień
stwo, wylicza między innymi księdza I. Sz., prob. par. 
Niedrzwica, pow. i gub. lubi. , na którego władze ros. 
woj n. sądowe nałożyły 300 r. grzywny za · to, że dał po"' 
wstań com koni i przewodników. 

256. Ks. Jan Szpryngier, 1887 t 1926. Pod datą 
26 kw. 19 1 5 r. Nr. 1378 2 w. jen · gbr pisze do admini
stratora diec. lubl . , co następuje: 

„Wobec szkodliwej dla państwa i spokoju społecz- · 
nego działalności księdza j. Sz. , prob. w Abramowicach, 
pow. i gub. lubl. , główny nlk wojn. okręgu w Mińsku uznał 
za konieczne księdza tego wysłać pod ·nadzór policji do 
gub. tomskiej na cały czas trwania stanu wojn. w okrę
gu mińskim. 

„Ksiąd:i j .  Sz. ,  pisze dalej w. jen. gbr, bez względu 
na okoliczności, które teraz kraj przeżywa (Wojna wszech
światowa, dopis. autora), pozwolił sobie na jawne wy
powiadanie sympatji pod adresem państwa niemieckiego, 
z którem teraz j esteśmy we wrogim stosunku" .  

Parę kart za  powyższą odezwą w tychże aktach j est 
własnoręcznie napisane przez księdza J. Sz. : „sprawozda
nie z 8-mioletniego pobytu mego w Syberji od 1 czrw. 
191 5 r. do 1 paźdz. 1 922 r. " ,  które przytaczamy w do
słownem brzmieniu: „Z więzienia . lubl. , w którem · prze
byłem około 6 tygodni, wyjechałem na swój koszt 26 ma
ja 1915 r. i w Tomsku stanąłem 1 czrw. tegqż roku. Tu 
chc:_ano mnie do odejścia etapu trzymać w więzieniu, od 
którego uwolnił mnie IIRci ks. Józef Demikis, dziekan 

1 A. A. D., xx2� k. 454-456. 2 A. K. J. D. Lubi., LXVlll.6
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miejscowy, wziąwszy mnie na swoją porękę. Za radą te
goż kapłana czyniłem starania, aby mi pozwolono na cały 
czas zesłania mieszkać w Tomsku. Narazie to życzenie 
moje zostało uwzględnione, , po upływie wszakże kilku 
tygodni pod naciskiem duchowieństwa prawosławnego 
wysłano mnie do kraju naryńskiego do wsi Kołpaszewo, 
gdzie przeżyłem 3 lata pod najściślejszym dozorem po
licji pierwsze dwa la.ta, trzeci zaś rok po rewolucji 
�wolniono mnie z tej opieki . Na zesłaniu w Kołpaszewie 
J .  E. bp Cieplak mianował mnie kapelanem dla zesłań
ców na cały kraj naryński, stale jednak mieszkałem we
wzmiankowanej wsi, tylko od czasu do- czasu wolno mi
było po porozumieniu z policją robić wycieczki do rozma-

. i:tych punktów zesłania, zawsze pod kuratelą żandarmów. 
W 1 91 7  r . była mo

.
żność powrócenia do kraju, pozostałem

jednak · nadal, gdyż droga była bardzo niebezpieczna. Po 
roku zaś wskutek walk białych z czerwonymi (tj . dawnej 
armji ros. z bolszewikami. Dopis. autora) na całej linji 
kolei syberyjskiej niepodobna było wyruszyć w drogę, 
więc postarałem się o probostwo i otrzymałem Łomowicki 
'.posiołek, 1 20 wiorst od Tomska. Zarządzałem tą paraf ją 
od 30 czrw. 1 91 8  r. do 25 lip. 1 922 r. Była to najmar
niejsza parafja w całej gub. tomsk., z której mianowani 
przez władzę proboszczowie uciekali pod rozmaitemi pre
tekstami po krótkim tam pobycie .  

W czwartym roku mego pasterzowania w par. ło
mowickiej J. E. arcbp Cieplak zaproponował mi do wy-

. bóru w braku księży jakąkolwiek z wakujących placówek 
duszpasterskich, pomiędzy niemi par. toinską, z której 
miejscowy dziek. usunął się z powodu choroby. Z pro
pdzycji tej nie mogłem skorzystać� gdyż ze względu na 
szwankujące zdrowie postanowiłem wrócić do diec. wła
snej .  Podziękowałem tedy najserdeczniej J. E. ks. arcbpowi 

Bojownicy t. li . 29 
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Cieplakowi za łaskawe przytulenie mnie wygnańca w archi
diecezji, wkrótce ją opuściłem i szczęśliwie zawinąłem do 
swoich. 

. Lublin,  dnia 2 �utego 1923 r.
!\s. Jan Szpryngier. 

257. Ks. Edward Szubstarski, ur. 1882 r. 1 .  W '  
Ostrówkach, gm. Szostaki, pow. radz., gub. siedl., ksiądz 
E. Sz., prob. tamtejszy, założył tajną szkołę polską, w któ,,. 
rej sam uczył religii, a nauczycielką z jego wyboru była 
Leontyna Walerja Juljanna Czerwińska. Oprócz zwykłycłi 
przedmiotów · dzieci uczyły się tu pieśni poi. i wynosiły 
nastrój przeciw władzom rosyjskim. Szkołę tę wykryH 
żandarmi 23 łut. 1909 r. 1 

2. W kwietniu 1 909 r. ksiądz E. Sz. zażądał z am
bony w Ostrówkach, aby parafja wydaliła z tej wioski 
właściciela tamtejszej piwiarni Kazimierza Gawryluka jako 
podejrzanego o stosunki z policją, przed którą zdradzit 
tę tajną szkołę. Parafjanie poszli za tern i podali do gub. 
prośbę o skasowanie piwiarni. 2 . .  

3. W 1909 r. ksiądz E. Sz. w Ostrówkach · �dprawiał
nabożeństwo w czasie wielkanocnych uroczystości o po-� 
zostanie Chełmszczyzny w granicach Kr. P.3 

4. W 1 909 r. ksiądz E. Sz. zbierał składki na urzą·
dzenie szkół polskich.4 

5. 1 2  maja 1 91 2 r. ksiądz E. Sz. urządził w Wohy
niu, gm. Lisia Wólka, pow. radzyń., nielegalny zjazd księży 
i obywateli ziemskich, a . 4 list. tegoż roku sam uczestni
czył w takim zjeździe w Radzyniu u miejscowego oby
watela ziemskiego Bronisława Korwina syna Stanisława . 
Ślubowskiego. ó 

258. Ks. Paweł Szukalski, 181 9 t 1880 . . 1 .  Wojn. 
nlk gub. lubi. 9 (21) lip. 1 855 r. Nr. 625 6 powiadomił 

1_5 A. P. Lubi., VIt, k. 475. 6 A. A. D., XVII�, Nr. 5,. 
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kancclarję nmka Kr. P. ,  że, jak świadczą akta, ksiądz P. 
Sz'. był oskarżony przez władze rządowe o złowrogie · 
usposobienie do państwa i że należał do tajnego st�wa
rzyszenia, które miało na celu wywołać w Warszawie 
powstanie w 1848 r., dlatego z decyzji nmka Kr. P., za
padłej 16 (28) kw. 1852 r. Nr. 475, był oddany pod su
ro.wy dozór policyjny. 

Prowadzone następnie śledztwo stwierdziło, że ksiądz 
P. Sz. nabył od swego wuja ks. Ignacego Szukalskiego
książkę zakazaną p.t. „P.olska wobec Boga", wydaną za
granicą. 

2. Gbr lubi. 25 kw. (7 maja) 1866 r. Nr. 32402 1
(V261) nadesłał do kancelarji nmka Kr. P. raport żandarm
skiego oficera sztabu gub. lubi. za Nr. 1440, że ksiądz 
I?. Sz. jest na liście tych, dla których podług ich prze
konania, patrjotyzm i sprawa polska miały szanse roz
woju i powodzenia, jak tego dowiodła notatka, znalezio
na w papierach u schwytanego na granicy emisarjusza, 
�tóry jechał z Paryża do Polski. 

Nadto ksiądz P. Sz., będąc prob. w Drążgowie, pow. 
garw ., gub. siedl., ukrywał u siebie znanego powstańca 
jana Starkę, a w 1862 r. brał udział w „rewolucyjnym" 
zjeździe duchowieństwa we wsi Kłoczów.2 

259. Ks. Jan Szulborski. Czasowa wojn. śledcza 
komisja przy nmku Kr. P. 24 czrw. (6 lip.) 1865 r. Nr. 44288 
nadesłała do kancelarji nmka spis księży, sympatyków 
powstania, w którym j"est również nazwisko l(się°diaJ Sz.'

260. Ks. Józef Szumer, ur. 1826 r. 1. Jen. ple. na 
Kr. P. ,  14 (26) kw. 1865 r .  Nr .  326 5 w swym spisie, na-

l i 2 A. A. D., xv112, Nr. 56. � A. A. D., XVIl2, Nr. 51. 
• Innych szczegółów nie dało się znaleźć o księdzu J. Sz. Dopis.

autora. 
r> A. A. o. xv111, Nr. 62 i A P. Luhl., xxxm•.
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desłanym do kancelari i nmka Kr. P., zalicza księdza ]. SŻ. 
do politycznie nieprawomyślnych. 

2. Czasowa Wojn. Śledcza Komisja przy nmku Kr. P.
24 czrw. (6 lip.) 1865 r. Nr. 4428 1 przysłała do kancela
rji tegoż nmka, spis księży sympatyków nowego powsta
nia, a w nim podała nazwisko księdza J. Sz. 

3. Jen. ple. 21 list. (3 gr.) 1864 r. Nr. !'7321 2 po
wiadomił kancelarię nmka Kr. P., że ksiądz J. Sz. · z�. 
udział w powstaniu i za to, że nie chciał spełnić nakazu 
rządowego w'zględem ogłoszenia. parafjanom, że powsta� 
nie już zostało uśmierzone, aresztowany został 28 kw.' 
1864 r. a po konfirmacji nmka, zapadłej · 3 (15) sierp._ 
1864 r. skazany został na mieszkanie w oddalonych gub . . 
Rosji. 

4. Jen. ple. 20 wrz. (paźdz.) 1866 r. Nr. 20931 3 do.!
niósł do kancelarji nmka, że ksiądz J. Sz., za nieogłosze
nie parafjanom o uśmierzeniu powstania, przez wojska 
państwowe był skazany na wywiezienie do cesarstwa, . 
ale nmk, wziąwszy pod uwagę długi jego pobyt w wię„ 
zieniu, zamienił powyższą karę na grzywnę 150 r. i na
kazał uwolnić księdza z więzienia. 

5. Bp diec. podl. 20 gr. 1 864 r. Nr. 1379 pisze do
Kom. Rz. Spr. W. i D., że ksi ądz J. Sz., wik. par. Ma
ciejowice, pow. garw. ,  gub, siedl. , razem 'z ks. Janem
Chyczewskim, za to, że odmawiał ogłoszenia z ambony 
rozkazu jen. Maniukina, wojn. nlka .oddziału siedl. ,  dopó- · 
ki . nie otrzymają od swego bpa właściwego na · to upo- . 
ważnienia, odsiedział kilka miesięcy · w więzieniu, a te
raz władze wojskowe nałożyły na niego znac'.?ną kontry
bucję. Poniewąż ksią.dz J. Sz. nie jest w stanie zapłacić 
tej sumy, pr.zeto 'bp prosi o zwolnienie go z tej opłaty. 
N� to dr gł. kom . .  rz. spr. w. i d. 26 gr. i864 r. (7 st. 

1-3 A. A. O. XVll2, Nr. 62 i A. P. Lubl., XXXIIl4•
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1865 r.) Nr. 8686 (34382) odpowiada bpowi, że „ponieważ 
decyzja względem wymienienia kar i kontrybucyj z po
wodu przewinień politycznych i wogóle okoliczności, od
noszących się do sta»u wojn., w jakim kraj tutejszy obec
nie się znajduje, należą do atrybucji władz wojenno-poli
cyjnych, działających na mocy danej im władzy, z tego 
powodu nie mogę uczynić zadość powyższemu wstawien-. t J W Pa a " 1  me wu . . n . . . . 

261. Ks. Jan Szydoczyński, 1815t1 885. 1. Był wik. 
par. : Mełgiew, pow. i gub. lubi., Żyrzyn, pow. pułw., Dyss, 
lubrt., admin. par. :  Wysokie, pow. krasnost. i Częstobo
rowice, tegoż pow. Z tej ostatniej 27 st. 1863 r. władze 
wojskowe zaaresztowały księdza J. Sz. i przetrzymawszy 
w więzieniu przez 6 miesięcy, puściły go na wolność .
Wtedy znów wrócił na probostwo do Częstoborowic.2 

2. Ks. J. Sz., prob. z Częstoborowic, pow. krasnost.,
gub. lubi., podług- raportu nlka pow. krasnost. , złożonego 
do kancelarii gbra lubi. 27 lip� (8 sierp.) 1 867 r. Nr. 40,3 
odznaczał s ię nieprawomyślnością polityczną. 

262. Ks. Józef Szydoczyński, 181 9 t 1889. Jen. 
ple. na Kr. P. na liście, którą nadesłał 10 (22) kw. 1865 r .  
Nr. 5039 (12331)4 do dra gł. kom. rz .  spr.  w. i d. ,  podał 
również księdza J. Sz., prob. par. Łopiennik, pow. krasnost.� 
gub. lubl. , ukaranego przez władze wojn. sądowe grzywną 
wys. 300 r. za to, że w kościele miejscowym władze po
licyjno wojsk., przeprowadziwszy rewizję, znalazły btoń. 

263. Ks. Leonard Szymański, 1826 t 1 888. 1. Po
dług zawiadomienia, które Kancelarja Specjalna nmka Kr. 
P .  nadesłała zarządzającemu spr. d. obc .  w. 20 łut. (3 mar.) 

1 A. A. D., LXXXIV2, N r . 1 76. 
2 A. K. J. D. Lubl., LXIXli. 3 A. P. Lubi . ,  VI", k. 9-15. 
4 A. A .  o., xv112, Nr. 67 i x x2, k. 455- 456.
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1868 r. Nr. 2460 1 ksiądz L. Sz., prob. par. Gończyce, ' 
pow. garw., gub. siedl., był oddany pod sąd wojenny 
w Siedlcach, gdy dostał się do niewoli z orężem w ręku ·
28 st. 1864 r. Komisja Czas. Wojn. Śledcza przy nmku Kr. P. 
osadziła go za . udział w charakterze kapelana w partjach 
powstańczych: Jankowskiego, Dejmana i Staszewskiego. 
Audytorjat Polowy przedstawił swój w tym względzie 
raport w maju 1864 r. pod Nr. 1001, który nmk Kr. P. ·

zatwierdził, skazujący księdza L. Sz. na pozbawienie wszy
stkich praw stanu i odesłanie na 12  lat do robót kator
żnych w jednej z fortec syberyjskich. : 

2. Kancelaria w. jen. gbra 5 sierp. 1880 r. Nr. 1254
otrzymała od gbra z Tambowa świadectwo o śmierci' 
księdza L. Sz., prob. par. Gończyce, pow. garw., gub. 
siedl., zmarłego w m. Kir san owie. 2 

264. Ks. Stanisław Szyszkowski, 1819 t 1886.
· i . Kom. Czas. Wojn. Śledcza przy nmku Kr. P. w piśmie
do kancelarji nmka 24 czrw. (6 lip.) 1865 r. Nr. 4428 8 
charakteryzuje księdza S. Sz. w słowach: „jest uczciwy, 
mądry i zdolny do ,zajęcia stanowiska w rewolucji". 

2. Za to, że w dniu 16 czrw� 1886 r. ksiądz S. S.
nie zdjął czapki przy przejściu koło pogrzebu prawosław

, �ego, w. jen. gbr 24 lip. 1886 r. Nr. 1294 ' skazał go na 
· 25 r. kary.

265. Ks. Tomasz Torczyński, 1854 t 1910. 1. Czas. 
jen. gbr na gub. lubL 27 wrz. 1907 r. Nr. 4168 5 powia- · 

' �om.ił w. jen. gbra, że księdza T. T., prob. par. Turobin, 
pow. krasnost., gub. lubi., skazał na 300 r. kary za śpiew 
„rewolucyjnych" hymnów polskich. 

2. Gbr lubi. 1 wrz. 1908 r. Nr. li57 8 zakomuniko·

. 
1 A. A. O., LXXII1, k. 138 i A. P. Lubl., XXXIX4•
1 A. A O., LXXV2 k. 140. 3 i ' A. A. D., xvnz, Nr. 69.
5 i s A. A. D., XVl1, Nr. 4. 
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�ał w. jen. gbrowi, że prob. par. Turobin ksiądz T. T., 
należał do demokracji narodowej, nie ominie żadnej okazji, 
by nie szerzyć swych idej, zwłaszcza w kierunku naro
dowościowo separatystycznym, który odsuwa od wszyst
,kiego, co rosyjskie,  a usiłuje zbliżyć do wskrzesze.nia sa
modzielnej Polski. D la tego samego celu parafjan swych 
łączy w kółka, a tych, którzy do tej organizacji nie chcą 
należeć, traktuje nieżyczliwie, wszystkich zaś ostrzega, 
aby się trzymali zdała od policji i wo�ec niej nie zdra
dzali szczegółów jego działalności ani zachowania się· pa
rafjan turobińskich, bo zdrajcom biada! Zapytany w tej 
sprawie gbr lubi. 28 wrz. 1908 r. Nr. 1 1 57 odpowiedział, 
że „trudno ująć szczegóły działalności księdza T. T., bo 
trzyma się on metod konspiracj i" .  Wobec tego w. jen. 
gbr odpowiedział gbrowi lubi. , że w tym wypadku należy 
poprzestać na tajnej obserwacji księdza T. T. i jego czynów. 

266. Ks. Seweryn Trembiński, 1820 t 1 895. Jen. 
ple. na Kr. P. 4 (16) sierp. 1865 r. Nr. 13650 1 powiado
mił dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz S. T., prob. 
par. Józefów n/Wisłą, pow. pułw., gub. lubl . ,  w początkach 
powstania odbierał przysięgę od młodych mężczyzri, uda
jących się do powstańczych oddziałów, a w lutym 1863 r. 
umknął zagranicę, skąd . wrócił w tymże · roku przed Wiel
kanocą. Dodaje przytem tenże' jen .  ple., że burmistrz m. 
Józefowa, obecnie nieżyjący, krewny · tego księdza, ·· nie 
donosił do gubernji ani o wyjeździe księdza S. T. ani 
-0 jego powrocie. 

267. Ks. Feliks Troszczyński, 1 804 t 1 880; k�· 'św. 
t. , kan. hon. płoc. 1 .  Z akt Konsystorza Diec. Lubl. widać, 
że ksiądz F. T., będąc prob. w Hrubieszowie, gub. lubl., 
w 1850 r. został uwięziony w cytadeli warsz. „ż� wykro-

i A. A. D., XVl2, Nr. 55. 
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czenia polityczne'' i tegoż roku był wywieziony-pod ści
sły dozór policyjny do gub. tobolskiej, skąd wrócif 
w 1857 r.1 

2. Kiedy rozpoczęły się manifestacje patrjotyczne,_
Kancelarja nmka Kr. P. , 13  (25) mar. 1 861 r. Nr. 311 ,  za
pytywała dra gł. kom. rz. spr. w. i d., na jakiej podstawie' 
ksiądz F. T., były przestępca polityczny, został prob. · 
w Hrubieszowie, a ponieważ ksiądz F. T. był na liście 
rządowej jako politycznie nieprawomyślny, przeto nmk 
Kr. P. 3 1  lip. ( 12 sierp.) 1861 r. Nr. 1048 nakazał nad . 
nim urządzić wojenno policyjny nadzór. 2 

3. Jen. ple. 4 (16) list. 1864 r. Nr. 16352 8 pisał do
dra gł. spr. w. i d., że 22 paźdz.' 1864 r. ksiądz F. T., 
prob. z Hrubieszowa, gub. lubl. ,  odprawiwszy nabożeń
stwo żałobne na miejskim cmentarzu grzebalnym za du

sze zmarłych, bezpośrednio potem poświęcił krzyż, wcze
śniej przygotowany, który zaraz ustawili i wkopali na 
tym samym cmentarzu obecni tam mieszczanie z Hrubie
szowa, a było ich około 30 osób. Różni różnie tłumaczą, 
jakie ten krzyż ma znaczenie. Najprawdopodobniejszem 
j est to, że krzyż ten stanął ku uczczeniu pamięci zmar
łego od ran w 1863 r. powstańca, który leczył się w. miej
skim szpitalu hrubieszowskim, umarł i tu jest pochowany. 

4. W 1865 r. ksiądz F. T. zapłacił 25 r. k�ry za
sprawy polityczne.5 

5 . Nlk żandarmerji lubi. , 25 sierp. 1 867 r. raportuje
gbrowi lubl ., że ksiądz F. T., prob. w Hrubieszowie urzą
dzał w tern mieście m�nifestację polityczną, postawił krzyż 

1 A. K. J. D. Lubl., LXX6. 
2 A. A. q., XVl2, Nr. 6 i LXIV2, k. 335.
s A. A. D., LXXXJV2, k. 250. 
4 Według now. st. było to 1 listopada czyli w Dzień Zaduszny. 

Dopis. autora. 
A. P. Lubi., VII4• 
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na grobie powstańców, stale okazywał swą sympatję dla 
sprawy ·powstania, wskutek tego należało przeprowadzić 
w jego mieszkaniu rewizję i osadzić go w areszcie, a nlk 
pow. hrubieszowskiego scha.rakteryzował księdza F. T. 
jako szkodliwego dla rządu.1 

268. Ka. Michał Turski, 1868 t 1927. 30 kw. 1910 r. 
Nr. 3912 2 gbr siedl. przedstawił w. j en. gbrowi kilka za
rzutów, jaki uformował przeciw księdzu M. T., prob. par. 
Wilga, pow. garw., gub. siedl., a mianowicie: 

a) w koście l e  przed nowym 1910 r. w czasie kazania
występował przeciw rządowi, nazywając urzędników zło
dziejami, b) nastawał w szczególniejszy sposób na sąd 
i radził, aby w kwestjach spornych ludzie zwracali się 
do niego, nie do sądu, c) radził nie płacić podatków, 
d) nie wnosić swych oszczędności do kas rządowych ani
gminnych. Wszystkim zaś nieposłusznym groził, że ich 
odsunie od spowiedzi. W. jen. gbr polecił koresponden
cję tę przerwać, a sprawę całą skierować do Sądu Okrę
gowego. 22 czrwc. 1 91 1  r. sąd sprawę tę umorzył dla 
braku winy.. 

· 

269. K•. Franciszek Waszczuk, 1874 t 1931 1. Cza
sowy jen. gbr siedl. 12 list. 1905 r. Nr. 1 0  nałożył na
księdza F. W., prefekta 4-ej szkoły w Łukowie, gub. siedl., 
grzywnę za to, że występował i działał przeciw szkole 
rosyjskiei w Łukowie, ale w. j en. gbr zniósł tę karę, od
dał księdza F. · W. pod najsurowszy nadzór policyjny
.j zwrócił się do bpa lubl. , aby go przeniósł na p lacówkę
poza gub.- siedl.1 

2. Gbr siedl. 3 mar. 1 906 r. Nr. 2095 doniósł do w.
jen. gbra; że ksiądz F. W., filjalista z Czernięcic, pow. 
krasnost., gub. lubl. ,  brał udział w zebraniu właścicieli 

i A. P. Lubi., XLII4. 2 A. A. O., XVl2, Nr. 1 2. 
a A. A. O., XIV2, Nr. 51.



458 DIECEZJE LUBELSKA I PODLASKA. 

domów m. Łukowa, które pod _pokrywką spraw ekono
micznych omawiało kwestje polityczne i szkolne.1 

270. Ka. Józef Waśkiewicz, 1871 t 1920. 1. Jako 
prob. par. Dubienka, pow. hrub., gub. lubi., ksiądz j. W.
30 gr. 1 907 r. w czasie kazania, patrząc w stronę obec
nego w kościele policjanta, powiedział: „i w tej świątyni 
jest wróg Kościoła. Po co on tu przyszedł, ten marny 
proch? On może żywym stąd nie wyjdzie".  Za ten zwrot 
w. jen. gbr 24 kw. 1908 r. Nr. 1922 2 zażądał od bpa lubl.,
aby przeniósł księdza j .  W. poza pow. hrub. na czas 
trwania stanu wojennego. 

2. W. jen. gbr 1 1  st. 1 911 r. Nr. 216 wystąpił do
Mstwa . Spr: W. o usunięcie księdza J. W. z prob. w Pu
haczowie, pow. chełm., gub. lubi., lecz mster nie podzie
lił tego zdania. s 

271. Ks. Konstanty Wąsowski, ur. 1 837 r. Spe� 
cjalna Komisja Nmka Kr. P. do spraw wojn. 20 lut. (3 mar;) 
1864 r. Nr. 2460 ' powiadomiła zarządzającego spr. d. 
obc. w., że ksiądz K. W., były wik. par. Okrzeja, pow. 
łuk., gub. siedl., jest dlatego podejrzany o stosunki z pow
stańcami, że przyjeżdzali do niego: organizator wojn. pow. 
radzyń. Władysław Biernacki i oficer werbunkowy Dwor
ski, nadto, podług . zeznań żandarma (w oryginale doda
ne wieszatela) Dudzińskiego dowó dca, partji Etner, wy
syłając Dudzińskiego do dowódcy innej partji Krzesiń� 
skiego, polecił mu porozumieć się z księdzem K. W. 
w Kocku, pow. łuk., gub. siedl., gdzie stoi cała partja 
powstańcza. 

Po przeprowadzeniu dochodzeń w powyższej spra
wie jen. ple. na Kr. P. ogłosił w odezwie swej z 2 st 
1864 r. Nr. 13 rozkaz nmka Kr. P., na mocy którego 

1 A. A. O., XIV2, Nr. 51. 2 i 8 Op. c . ,  Nr. 47.
' Op. c., Nr. 31 i A. A. D., LXXIl2, k. 158.
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ksiądz K� W. został wysłany na mieszkanie i pod dozór poli
cji do dalszych gub. cesarstwa podług uznania mstra spr. w. 

272. Ks. Stanialaw Werbenko,1 1867t1923. 1. Z po
fec·enia w. jen. gbra, wydanego 30 gr. 1 893 r. Nr. 57, 
ksiądz S. W., prob. z Wyszkowa, pow. węgr., gub. siedL, 
otrzymał surowe upomnienie za tendencyjne (patriotycz
ne) kazanie i miał zagrożone, że, jeśli powtórzy się jesz
cze coś podobnego, wtedy zostanie usuniętym ze stano
wiska. 

2. Gbr. łomż. 14 st. 1914 r. Nr. 548, przysłał donie
.sienie do w. jen. gbra, że ksiądz S. W., prob. par. Wy
szków, w . latach 1904-1909 należał do tych jednostek, 
iktóre agitowały wśród włościan na rzecz narodowych 
. separatystycznych i dej i wskrzeszenia Polski, a tern sa
mem za tern, żeby usunąć z tutejszego kraju wszystko, 
co rosyjskie. 

· 

3. Ksiądz S. W. wystąpił o założenie w swej par.
bezpłatnej parafialnej biblioteki, ale w. j en. gbr dał na 
to 2 łut. 1914 r. odpowiedź odmowną. 

273. Ks. Jan Wierzbicki, ur. 1 822 r. Sekretarz 
stanu przy radzie admin. Kr. P. 11 (23) wrz. 1 864 r. po
wiadamia Kom. Rz. Spr. W., że, chociaż księdzu j. W.,
prob. par. Garwolin, gub. siedl., nie dało się całkowicie 
udowodnić poczynionych mu zarzutów, „jednak ściągnął 
on na siebie podejrzenie, że nie jest należycie przychyl
nym prawemu rządowi, przeto nmk Kr. P. wyrzec raczył, 
że ksiądz j. W. przeniesionym ma być na inną parafję' .· Śledztwo przeciw księdzu J. W. ciągnęło się 2 lata 
o to, że „jeszcze przed ogłoszeniem w kraju s anu wojn.
ksiądz J. W. swem wystąpieniem energicznem, z narażeniem 
samego siebie wobec panującego zagorzalstwa, nie poło
żył tamy gromadzeniu się publiczności na śpiewy patrjo
tyczne". 2 

1 A. A. D., XIV•, Nr. 41. 1 A. A. D., LXXXIV2, k. 160.
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274. Ks. Stanisław Wierzejski, 1858 t 1912. Na 
skutek przedstawienia, które wysłał gbr siedl. do kance
larii w. jen. gbra 19 gr. 1 905 r. Nr. 56, tenże jen. gbr 
skazał księdza S. W., prob. z Parczewa, pow. włod., gub. 
siedl. ,  na wysiedlenie z kraju za to, że przechowywał

. 

w swoim kościele sztandar z białym orłem. Wkrótce wy
rok ten cofnięto.1 

275. Ks. Fryderyk Więckowski, wik. z Biskupic, 
pow. i gub. lubl. ,  jak donosi nlk pow. lubl. 5 (17) sierp. 
1 867 r. Nr. 6118 2 w swym raporcie do kancelarji gbra 
lubl., był pod względem politycznym nieprawomyślnym. 

276. Ks. Hieronim Wilanowicz, ur. 1·824 t. Nlk . 
wojo. okręgu lubl. 22 czrw. 1865 r. Nr. 91 20 3 doniósł do 
dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz H. W., proboszcz 
w Zemborzycach, pow. i gub. lubl . ,  urządzał nabożeńst�a 
manifestacyjne (patrjotyczne). 

277. Ks. Roman Marjan Wilde," ur. 1 883 r. Gbr . 
si�dl. 29 list. 1 907 r. Nr. 18040 pisaf między innemi do 
w. "jen. gbra, że ksiądz R. M. W., wik. par. Kożuchówek,

· pow. ;sokł., gub. siedl., pod względem przekonań poli
tycznych jest bardzo podejrzany. Z jego bowiem inicjat
tywy mieszkaniec wsi Wyrozęby, pow. sokł., rozdawał
włościanom gazety „nielegalnej" treści i że ksiądz R. W.
wpajał w nich nienawiść do wszystkiego, co rosyjskie.
Jednak Sąd Okręgowy w Siedlcach rozpatrywał tę spraw�
i skargę zostawił bez skutku.

278. Ks. Zygmunt Winnicki, ur. 1877 r. Gbr ' lubl. 
2 lip. 19JO r. Nr. 4365 nadesłał powiadomienie dq w.
j en.  gbra, że ksiądz Z. W., prob. par. Huta Krzeszowska, 
pow. biłg., gub. lubi. , zabronił chłopcom ze wsi Harasiuki 

Derylaki, gm. Huta Krzeszowska, pow. biłg., uczęszczać 

1 A. A. D., XIV2, Nr. 38 2 A. P. Lubi., VI4, k. 38-44. 
3 A. A. D., XJV2, Nr. 14. 4 A. A. D., XIV2, Nr. 59.
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Io szkoły cerkiewnej w Harasiukach i śpie.wać tam pieśni
r 'ligijne Ża cesarza. Mając to na uwadze, w. jen. gbr 
wystąpił do rostra spr. w. o usunięcie księdza Z. W . 

. z probo_stwa. Na skutek tego mster spr. w. zwrócił się 
ło bpa lubi. , aby przedsięwzi-ął należyte środki dla unie
stkodl iwienia działalności księdza Z. W., a za najwła
ściwszy sposób · uważa przeniesienie go . do par., gdzie 
mieszkają sami katolicy.1 

279. Ks. Franciszek Wiśniewski, ur. 1813 r. 
1 li postanowienia nmka Kr. P. ,  wydanego 10 l ip. 1863 r .
Nr. 3991,� wysłano księdza F. W. , prob. w Sawinie, pow. 
ohełm., gub. lubi . ,  do Rosji za to, że należał do organizacji 

· powstańczej i za to, że dał u siebie na plebanji pomie
szczenia dla majstra, który robił piki.

2. Kancelaria Specjał. nmka Kr. P. Spr. Wojn. 20. lut._
(3 mar.) 1863 r. Nr.  2460 3 doniosła do zarządzającego 
spr. d. obc. w . ,  że ksiądz F. W„ prob. par. Sawin, pow.
chefm., gub. lubl. , należał do organizacji powstańczej 
i przyjął zbiegłego z rąk władz ros. majstra, który robił
piki · dla konnicy. Majster ten przyszedł do księdza F. W. 
z listem nlka wojn. okręgowego Leona Niemirowskiego 
z tern, żeby dopomógł do założenia pracowni pik we wsi 
Bukowa, pow. chełm. 

Wobec powyższych zarzutów nmk Kr. P. nakazał 
_księdza F. W. wraz z ks. Leopoldem Zgodzińskim wysłać
na mieszkanie do cesarstwa, co otrzymał do wykonania
komendant twierdzy Zamość 10 lip. 1863 r. Nr. 3491. 

3. Z korespondencj i  Kom. Rz. Przych. i Sk. daty
�4 st. 1863 r. Nr. 4806 do Kom. Rz. W. R. i O. P. widać,
że władze rządowe zwolniły księdza F. W., byłego prob. 
par. Sawin, z gub. kostromskiej.4

1 A. A. D., XIV2, Nr. 53 v. 55. 2 . A. A. D., XVI'l, Nr. 30. 
3 A. A. D., LXXIl2, k. 157. 4 A. A. D., LXXX12, k .. 107. 
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280. Ks. Jan Włodzińaki, ur. 1861 r. 17 lip. 1910 r.
Nr. 55 księdza j. W., rektora · kościoła Wniebowzięcia 
N.M.P. w Lublinie, w. jen. gbr skazał na zapłacenie 100 r�, 
a w razie niezamożności na miesiąc aresztu za to, że wy
dał w tymże roku broszurę p.t. „1410 - 1910, Grunwald 
i kościół Marji Dziewicy w Lublinie. " Chodziło władzOIJl 
rządowym głównie o wydrukowanie tam epilogu na str.
47 o treści patrjotycino religijnej) 

281. Ks. Jan Włodzyński, 1854 t 1928. Za patrjo� 
tyczne kazanie, które ksiądz J. W., prob. par. Łukowa, 
pow. biłg., gub. lubi., wygłosił w 1894 r., p. o. w. jen. 
gbra 16 maja 1894 r. Nr. 1050 2 udzielił mu surowej nagany 
z ostrzeżeniem, że będzie bardzo karany, jeżeli coś po! 
dobnego ponownie powtórzy się w przyszłości .  

282. Ks. Marcin Wolski, 181 1 t 1891. 1 .  Według 
raportu nlka wojn. gub. lubl. z 8 paźdz. 1845 r. Nr. 1250 3 
ksiądz M. W. służył w szeregach powstania listopadowego� 

2. Za czytanie książek przez rząd zakazanych z po·:
lecenia nmka Kr. P. ksiądz M. W., prob. z Urzędowa,� 
pow. jan., gub. lubl., był pod nadzorem policyjnym. 

3. Ksiądz M. W., prob. w Urzędowie, pow. jan., gub.
lubi., podług raportu nlka jan. z dnia 15 sierp. 1867 r. Nr. 20, . 
· do kancelarii gbra lu.bł., był politycznie nieprawomyślnym,
w czasie bowiem powstania styczn. miewał patrjotyczne 
„podburzające" kazania, urządzał pochody manifestacyjne 
i w ten sposób wielu mieszkańców pchnął do powstania. 

283. Ks. Kazimierz Wójcicki, 1 832tl 908. 1 .  Jen. 
ple. na Kr. P., 10  (22) kw. 1865 r. Nr. 5039 (12531) ' do
niósł do nmka Kr. P., że · w czasie rewizji, którą doko- ; 

1 A. A. D., XIV2, Nr. 45.
z A. A. D., XIV•, Nr. 33 i A. K. J. D. Lubl., LXXIs. 
s A. A. D., XVl2, Nr. 23. 
' A: A. D., XVl2, Nr. 25 i XX:t, k. 454-456.
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lała policja w mieszkaniu księdza K. W., wik. kolegjaty 
I zamojskiej, gub. lubi., znaleziono niedozwolone fotogra
fje, za które tenże ksiądz K. W. został skazany na za
płacenie kary 25 r., Rządowa zaś Kom. Spr. D. 6 (18) 
maja 1861 r. oddała go pod dozór policyjny za kazanie, 
w .którem m'i"ędzy inneitii , ,·tnów.ił o wskrzeszeniu Polski 
I o wolności narodowej. Tę samą ostatnią, okoliczność
o dozorze policyjnym wspomina w swym raporcie nlk
pow. z Lubi. 5 ( 17) sierp. 1867 r. Nr. 6118,. złożonym
do kancelarji gbra w Lublinie.

2. W spisie osób 1 wojn. n lka pow. zamoj . ,  �ajmu
jących stanowiska „rewolucyjnych" nlków w zamoj. pow. 
jest nazwisko k�iędza K. W. z Zamościa. ,

284. Ks. Bolesław Wrześniewski, , ur. 1825 r. 
prob. z tęczny, pow. lubrt., gub. lubi. Za to, że brał 
udział w demonstracjach patrjotycznych, ksiądz B. W. 
był pod dozorem policji, a przeto należy go uważać za 
politycznie nieprawomyślnego. Taki złożył raport nlk pow. 
IUbrt. do kancelarji gbra lubi. 8 (20) sierp. 1867 r. Nr. 39.2 

285. Ks. Leon Wydźga, ur. 1 864 r. Jak doniósł 
28 paźdz. 1 909 r. Nr. 3633 8 ,  gbr lubi. ąo w. jen. gbra, 
ksiądz L. W., jako profesor semin. diec. w Lublinie po 
ogłoszeniu manifestu cesarskieg-o; wydanego 17 paźdz. 
1905 r. o tolerancji religijnej, wygłosił w czasie przeciw
państwowej manifestacji w Lublinie mowę, w której po 
wiedział, że doczekaliśmy się swobody, a teraz trzeba 
walczyć o sejm. 

286. Ks. Mikołaj Wydźga, 1838 t 1901 .  Wyświę
cenie kapłańskie ksiądz M. W. otrzymał w 1861  r., poczem 
został wik. w Liwie, pow. węgr., gub. siedl. ,  a następnie 
w Łukowie, gdzie w 1863 r. zaaresztowały go . ,władze 

� 
1 Ą. A. D. xv12, Nr. 25 i XX1, k. 454- 456.
z A. P. Lubl., Vl4, k. 45-51. 8 A. A. D., XIV', Nr. 48. 
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wojskowe i -uwięziły w Radzyniu, gdyż .. był podejrzany 
o czynny osobisty udział w powstaniµ, a nawet o napa�
na . wojska rosyjskie lO (22) st. 1863 r. Komisja Wojn. :·
Śledcza. skazała księdza M. W. na wysłanie do gub . .wiat
.ski�j, nie pozbawiając go praw stanu . Przesiedział tam 
okres lat 8-miµ, a w 1 87 1  r. otrzymał zwolnienie z do
zoru policyjnego i zamieszkał w miasteczku Szenbergu, 
pow. bauskiego, gub. k ur landzkiej. 

1 9  paźdz. 1883 r. w. jen. gbr zgodził się na powrót · 
księdza M. W. do diec. lubL z wyłączeniem miejscowo
ści unickich, na skutek tego cesarz oficjalnie 4 paźdz. 
1 884 r. pozwolił mu pod tym warunkiem wrócić do kraj.u. 
Wtedy ksiądz M. W. zamieszkał przy kościele parafjal
nym w Siedlcach, ale żeby został wik. przy tymże ko
ściele, na to nie zgodziły się władze rządowe. Dopiero 
30 sierp. 1 890 r. ksiądz M. W. został prob. par. Wysz
ków, pow. węgr., gub. siedl. i tam umarł 2 ( 15) wrz. 1901 t�1

287. Ks. Aleksander Zakrze:wski, ur. 1804 i: . . 
Nlk pow. tomsz„, gub. lubl . ,  w raporcie swym, który zło
żył 31 lip. ( 12  sierp.) · 1 867 r. Nr. 25 2 do kancelarii gbra 
lubl . ,  księdza A. Z. , prob. z Wożuczyna, pow. tomsz., 
wyli cza między kapłanami, wątpliwymi pod względem 
prawomyślności · politycznej. 

288. Ks. Marcin Bertold Zakrzewski, 1 830t1889, 
b. karmelita bosy. Wojn. nlk pow . .  lu_bl . ,  22 czrw. 1865 r:
Nr. 9120 doniósł do Kom. rz. spr. w. i d., że nie bierzę
na siebie odpowiedzialności za sposób politycznego ro
zumowania księdza M. B. z. ,  karmelity klasztoru w Lubl.3

289. Ks. Stanisław Zaremba, ur. 1 872 r. Mster 
spr. w. 3 gr. 1 91 0  r. Nr� -9406 4 zwrócił się do bpa lubl., 

l A. A. D., XlV2, Nr. 32, LXXll2, k. 158, LXXVII�. k. 27, LXXVIII� 
k. 73-75 i A. K. D. Podl., XLIJH.

2 A. p, Lubl., VI', k. 29-37. 3 A. A. D., XV2• 
4 A. K. J. D. Lubi., LXXII6 i A. P. Lubl. Xl4, k. 183. 
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aliy przeniósł księdza S. Z. z probostwa w Huszlewie, 
'pow. konst., gub. siedl., na parafię ,  gdzie są sami kato
Ii�y. Powodem tego żądania było to, że ksiądz S. Z. ku
p� majątek „Makarówka" w pow. konst. i dla wzmocnie
nih elementu polskiego i katolickiego rozparcelował go 
�iędzy włościan katolików lub „prawosławnych" takich, 
� ' rzy przeszli na katolicyzm czyli unitów, którzy wytr
wali przy katolickim Kościele. 
� 290. Ks. Józef Zawistowski, 1810t1901.  Odezwa
kancelarii nmka Kr. P. z 27 paźdz. (8 list) 1842 r. opie
v/a, że ksiądz J .  Z. ,  prob. w Zembrowie, pow. sokł., gub. 
siedl., w powstaniu 1 830/31 służył w artylerii warsz. na
rodowej gwardii i był jej kanonierem.1 
� 291. Ks. Walenty Zawistowski, ur. 1875 r. Wójt
�miny Tyszowce, pow. tomsz., gub. lubi., drogą okrężną 
\ażądał od księdza W. Z. ,  wik. w Zamościu, gub. lubi., 
. etryki urodzenia Adama Wasilewskiego. Ksiądz W. Z. 
� sprawie tej na wezwanie wójta odpowiedział po pol
�ku. O tern gbr lubi. 17 st. 1906 r. Nr. 442 powiadomił 
'W. jen. gbra, który, dopatrując się w tej odpowiedzi zle
kceważenia woli cesarskiej, wyrażonej w rozkazie, wy-' . . . 
idanym 16 gr. 1893 r. , skazał 31 st. 1906 r. Nr. 33 księ-
}dza W. Z. na zapłacenie kary 25 r. Przeciwko temu wy
•rokowi ksiądz W. Z. wystąpił ze skargą do Rządzącego'1Senatu, który jednak nie uwzględnił tej skargi.2 

. 

292. Ka. Kalikst Zbieć, 1 867t1920. 1 .  W 1902 r. 
1oclbyło się śledztwo policyjne, które zmierzało do tego, 
że ksiądz K. Z. miał być karany za to, że w swoim · ko-

1 A. A. D., XV2, Nr . . 30: Uwaga autora. Chociaż fakt powyższy 
dotyczy dziejów · powstaaia listopadowego, zamieszczamy tu jednak 
wzmiankę o nim ze względu, Że ksij\dz J. Z. był karany i po 1860 r. 
o czem patrz dział: dla sprawy Kościoła.

2 A. A. D., xv2, Nr. 51 .  

Bojowaiey · t .  II. 30 
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ściele w Tyszowcach, pow. tomsz., gub. lubl., nie chciał 
przyjąć w języku ruskiem przysięgi od urzędnika Jaśli
kowskiego. Ze względu jednak, że rozporządzenie w. jen. 
gbra z 1 1  czrw. 1888 r. Nr. 1 187 dotyczyło prawa, oba"· 
wiązującego duchowieństwo rz.-katolickie odnośnie do 
odbierania przysięgi w oficjalnym języku tylko w biu
rach i urzędowyci i  instytucjach, sprawa została umorzo.
na, ale jej przebieg i papiery włączone do akt oskarżonego.� 

.2 . Czasowy jen. gbr gub. lubl. 26 lut. 1 906 r. Nr. 919 
powiadomił w. jen. gbra, że na skutek agitacyjnego ka
zania, które wygłosił ksiądz K. · Z. w par. kościele w Skier-: 
bieszowie, pow. zamoj., gub. lu.bł., sześciu włościan zwró
ciło się we wsi Solnice do . nauczyciela rosjanina, aby" 
opuścił swe stanowisko w szkole, bo tutejsze społeczeń
stwo obrało już na jego miejsce kogo innego. Jednocze
śnie ciż sami włościanie oddziaływali i wpływali na swo
ich współmieszkańców, aby nie posyłali dzieci do szkoły . 
dotąd, dokąd nie będzie w niej wykładów w polskim ję
zyku, nadto namawiali ich, aby nic nie sprzedawali obec
nemu nauczycielowi i w ten sposób zmusili go do ustą
pienia ze szkoły. W. jen. gbr sprawę przeciął . i pozo
stawił ją bez skutku.2 

3. Gbr lubl. 1 lip. 1907 r. Nr. 1 683 doniósł do w.
jen. gbra, że k�iądz K. Z., prob. w Skierbieszowie, był 
głównym . inicjatorem urządzenia banderji w konfederat
kach na przyjazd w maju 1907 r. bpa Jaczewskiego do 
Skierbieszowa. Za to w. jen. gbr 1 4  lip. 1907 r. Nr. 33503 

· skazał księdza K. Z. na zapłacenie 100 r. kary.
293. Ks. Eljasz Zborowski, 1824 t 1885. Jen. ple. 

na Kr. P. 10 (22) kw. 1865 r. Nr. 5039 (12331)' powiado
mił dra gł. kom. spr� w. i d., że ksiądz E. Z., wik. w Rze-

1 Op. c., Nr. 42. 2 i s  A. A. D., LXX2, k. 137 i 142.
4 A. A. D., XV2, Nr. 31. 
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„plinie, pow� tomsz., gub. lubi., zapłacił 200 r. ka'ry za to, 
·'że przechowywał u siebie zakazane książki „rewolucyj
nej" treści i za zbieranie ofiar na rzecz po�stania. Nlk

� zaś pow. i gub. lubl. w swym raporcie, który złożył
5 ( 1 7) sierp. 1 867 r. Nr. 61 1 8  do kancelarji gbra lubi., 

· księdza. E. Z., prob. z Zemborzyc, pow. i gub. lubl, za
, Iicza do politycznie nieprawomyślnych. 

294. Ks. Tytus Zegart, 1806 t 1 885. Pod wzglę
dem politycznym władze rządowe uważały księdza T. Z.
prob. par. Kodeń, pow. bial . ,  gub. siedl., za nieprawo
myślnego, dlatego 1 1  (23) sierp. 1 866 r. za Nr. 1 54 gbr 
siedl. zaopinjował w swej korespondencji do w. j en. gbra, 
że nie można się zgodzić na to, aby kapłan ten został
prałatem archidjakonem katedry w Janowie.1 

295. Ks. Leopold Zgodziński, ur. 1 829 r. Pod
ług odezwy Specjalnej Komisji nmka Kr. P. z dnia 20 łut. 
(3 mar.) 1 868 r. Nr. 2460 2 do zarządzającego spr. d. obc. 
w. ksiądz L. Z.� wik. par. Krasnystaw, gub. lubl., nale
żał do . organizacj i „rewolucyjnej" i był w niej nlkiern po
wiatowym na pow. krasnosL, a pdy padł dowódca Sta
czewski, przyjmował o tern ustny raport od nlka okręgo-
wego Leona Niemirowskiego. 

, 

Wobec powyższych zarzutów nmk Kr. P. nakazał 
księży: L. z: i Franciszka WMniewskiego, prob. z Sawina,
pow. chełm., gub. lubl., wysłać na mieszkanie do cesar
stwa, co Specjalna Kancela�rja nmka Kr. P. spraw wojn.
10 lip. 1863 r. Nr. 3491 przekazała do wykonania ko
mendantowi twierdzy Zamość, w której ksiądz L. Z. sie 
dział od chwili zaaresztowania. 

296. Ks. Antoni Zieliński, ur. 1870 r. P. o. gbra 
lubl. 19 mar. 1909 r. Nr. 676 powiadomił w. jen. gbra, 

1 A. A. D., XV2, Nr. 35. 
2 Op. c., Nr. 36 i A. A. D., LXXU:', k. 157. 
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że ksiądz · A. Z. , wydelegowany na wik. przy kaplicy 
w Zwierzyńcu, pow. zamoj., gub. lubi., otrzymawszy od 
gbra lubi. pozwolenie na urządzenie w Zwierzyńcu jase
łek w 1909 r., wykorzystał tę sposobność i wystawił 
jasełka nie religijne, lecz o charakte'rze wybitnie politycz
nym. W żywym bowiem obrazie · występowali królowie 
polscy, wojsko polskie, bohaterowie polscy, a w czasie 
gry dawano wyjaśnienia historyczne. Władze gubernjaln� 
skierowały · sprawę do . prokuratora przy sądzie okręg. 
w Lublinie, który jednak, nie· widząc cech przestępstwa, 
umorzył proces. Sam ksiądz A. Z. badany na przewodzie; 
zeznał, że jasełka miały cel religijno moralny, a występo- · 
wały w · nich . następujące postacie historyczne: Piast 
z Aniołami, Jagiełło i Jadwiga, Czarnecki, Kazimierz Wielki, 
·Sobieski, Zamojski, ksiądz Kordecki� Mickiewicz, Jacho
wicz; byli tam: mazurzy, krakowiacy, górale, mieszczanie,
Żydzi, Trzej Królowie. Wszystkie te osoby oddawały po
kłon Boskiemu Dziecięciu.1

2. 2 kw. 1910 r. Nr. 1 � 28 gbr lubl. doniósł do w. jen.
gbra, że ksiądz A. Z. w kaplicy w Zwierzyńcu 2 st. tegoż 
roku na kazaniu przekonywał i upominał parafjan, aby 
nie · posyłali dzieci do szkół rosyjskich, bo w nich dzieci
zapominają własnego języka i swojej wiary, uczą się tam 
tylko, jakimi mają być wiernopoddanymi państwa, na
uczyciele zaś nie wiele mogą nauczyć, bo nie są przy
gotowani do tego. Ksiądz A: Z., pisze dalej tenże gbr, 

· należąc do partj i narodowo demokratycznej, nie pominie
żadnej okazji, by nie szerzyć jej idej, a czyni to zawsze
w wyraźnym kierunku odwracania umysłów od wszyst
kiego, co rosyjskie i w myśli wskrzeszenia samodzielnej
Polski. W. jen. gbr wobec tego zwrócił się 1 2  maja 1910 r.
Nr. 1995 do rostra spr. w. z wnioskiem o .usunięcie księ-

1 A. A. D., XV•, Nr. 44 i A. P. Lubl., Xl4, k. 175. 
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dza A. Z. z zajmowanego przezeń stanowiska, na co De
partament Spr. D. Obc. W. odpowiedział 2 gr. 1 910 r .  
Nr .  1 1042, że odniósł się do bpa lubl. Skutkiem tego 
ksiądz A. Z. musiał się usunąć wogóle z placówki paraf. 
i dopiero 5 st. 191 4 r. Nr. 42 otrzymał zgodę rządową 
na wikarjat fi ljal. w osadzie Firlej, pow. lubrt., gub. lubl . 1  

297. Ks. Feliks Ziębiński, ur. 1 867 r. Gbr lubl. 
23 kw. 1904 r. Nr. 3099 2 nadesłał do w. jen. gbra pro
tokuł śledżtwa w sprawie „fanatycznej" działalności księ
dza F. Z., prob. w Wielączy, pow. zamoj. ,  gub. lubl. , 
przeciw szkole rosyjskiej w całym tamtejszym pow., lecz 
manifest cesarski z 11 sierp. 1904 r. darował karę za to 
przestępstwo. 

298. Ks. Gabrjel Zimny, b. augustjanin z Krasnego · 
stawu. W 1862 r. wielu mieszkańców z Krasnegostawu przy
łączyło się do tajnej organizacji, która się tworzyła w gub. 
lubi. ,  by obalić legalny rząd Kr. P. Ksiądz G. Z. całą duszą 
był oddany tej sprawie, swą osobistą działalnością wpły� -
nął na jej rozwój, w końcu przyczynił się do wybuchu 
zbrojnego powstania. Na wniosek Audytorjatu Wojen., 
datowany 4 maja 1 864 r. Nr. 999, nmk Kr. P., uwzględ
niając tę okoliczność, że ksiądz G. Z. przes:do rok prze
siedział w kazamatach fortecy w Zamościu i - to, że 
w wyjątkowo usilny sposób wstawiał się za nim admin. 
diec .  lubl .  ks .  prałat Sosnowski, zamiast do katorżnych 
robót ,  zesłał go na osiedt'enie w Syberji ,  ale z pozba
wi eniem wsze lki ch praw stanu i z konfiskatą na rzecz 
państwa całego majątku , będącego własnością skazanego
i z włoże n i em na n iego kosztów sądowych.3 

299. Ks. Józef Żebracki, 1832t1 902. Dr gł. kom. 
rz. w. r .  i o . p.  19 kw. (1 maja) 1 861 r. Nr. 873 ' (423)

1 A. A. D., XV2, N r. 44 i A. P. Lubi . ,  Xl 1 ,  k. 175.

� A. A. D „  X V"!., N r. 40. ii /\. A. D„ XV2, k. 37. 
4 A. K. D. Pod!. ,  X XVII P�.
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zwracał się do bpa podl. z tern, że w dniu 29 mar. 
(10 kw.) 1861 r. ksiądz j. Ż. ,  wik. w Radzyniu, gub. siedl., 
miał w tamtejszym kościele kazanie, którego treść wy• 
wołała niepokój i wzburzenie w umysłach ludu. 

Z tego powodu prosi bpa, aby, przekonawszy się 
czy fakt ten miał miejsce, sam naznaczył księdzu na ten 
raz ze swej strony stosowną karę z ostrzeżeniem, że za 
powtórnem tego rodzaju uchybieniem pociągnie go wła
dza rządowa do odpowiedzialności podług postanowienia 
Rady Administracyjnej z dnia 27 mar. (8 kw.) 1861 r. ja
ko wywołujący w kraju zamieszania.1 

300. Ks. Antoni Żołnowski z rozkazu wojn. nlka 
oddz. siedl. oddany był pod sąd wojn. 22 lut. 1864 r. za 
udział w powstaniu i siedział w zamkowem więzieniu' 
w Siedlcach, a 3 sierp. 1864 r. nmk Kr. P. zatwierdził 
wyrok, skazujący go na mieszkanie w o.ddalonych gu-

. bernjach RosjL2 i 3 
301. Ks. Stefan Żółtowski, ur. 1870 r. W 1905 r. 

ksiądz S. Ż. ,  prob. par. Uchanie, pow. hrub., gub. lubl. , 
energicznie bojkotował szkołę rosyjską, a w 1906 r. przy 
jego pomocy i poparciu powstały w osadzie Uchanie 
i wsi Aurelinie, pow. hrub., szkoły z wykładowym języ
kiem polskim. Nadto przed samym odjazdem z Uchań, 
ksiądz S. Ż. zorganizował polski sąd. Sprawę tę załatwi
ło z bp lubl. Mstwo Spr. W., żądając przeniesienia księ
dza S. Ż. na małą parafję.' 

1 Chodziło o mowę księdza J. Z., którą wypowiedział przy po
święceniu krzyża, a władze rządowe były nastrojone bardzo nieprzy
chylnie do wszelkich krzyżów przydrożnych czy polnych z tego wzrlę
du, Że w kraju, zacząwszy od wypadków warszawskich 1861 r., od 
czasu do czasu ku uczczeniu poległych stawiano takowe. Dopis. autora.. 2 A. P. Lubi., XXXIII4• 

3 Wicccej szczegółów o księdzu A. Ż. nigdzie nie morliśmy zna
leźć. Dopis. autora. 

' A. A. D„ XV2, Nr. 17. 



DIECEZJE LUBELSKA I PODLASKA. 47 1 

302. Ks. Bazyli Żukowski, 1798t1885. Od r. 1 817 
do 1823 nauki pobierał w konwencie o. o. dominikanów 
·w Janowie Podl., następnie w szkołach · pow. w Białej
Podl., wyśw. 1 831 r. Był wik. w Międzyrzecu, pow. radzyń., ,

. od 1837 r. prob. w Ostrówku, pow. garw., od 1848 prob.
w Kocku, pow. łuk., od 1860 w K_omarówce, pow. radzyń., 
wszystko gub. siedlecka. 

Urząd wojn.  oddz. lubl. 3 (1 5) sierp. 1863 r. Nr. 7825 
odpowiada na odezwę z 6 sierp. teg-0ż r. Nr. 360 bpowi 
podl., że księdza B. Ż. ,  prob. z Komarówki na zasadzie  
wyroku sądu wojn. ,  potwierdzonego przez nmka Kr. P., 
właąze rządowe wywiozły do gub. wołogodzkiej, prze
trzymawszy go przed sądem w fortecy i Dęblinie. W Ko
marówce uwięził go 17 czrw. 1 863 r. pułkownik Rakuzy 
i pod konwojem odesłał najpierw do Lu blina, a stamtąd 
do fortecy. 

W liście do bpa podl., datowanym w Lublinie 1 9  st. 
1865 r. , ksiądz B. Ż. pisze, że był skazany do Wiatki, że 
koniec roku 1864 był końcem jego cierpień wyg,na(l 
czych, które wyczerpały go zupełnie, prosi więc o zwol
nienie z diecezji, gdyż pragriie zamieszkać na kapelanii 
w Lublinie  przy szpitalu św. Wincentego a Paulo · sióstr 
szarytek. 

Na kapelanii tej nie zaznał jeszcze ksiądz B. Ż. spo
koju. Jak pisze 28 list. (10 gr.) 1869 r. Nr. 5191 zarzą
dzający spr. d. obc. w. do administratora diec. lubl., su
fragana Baranowskiego władze policyjne przeprowadziły 
rewizję w mieszkaniu księdza B. Ż., znalazły tam wiersze 
o treści wrogiej dla rządu i prawosławnej cerkwi, za co
nmk Kr. P. skazał go na 15 r. kary. 

Ksiądz B. Ż. umarł we wsi Sobieszyn, par. Drąż
gów, pow. garw.1 

1 A. A. D„ XV2, Nr. 14  i A. K. D. Podl.: XLlIIH.
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3. Kary, nakładane przez rząd na duchowieństwo 
ka toi. z okazji nabożeństw . galowych. 

. 

t. Ks. Mikołaj Bobolewski, ur. 1872 r. Jak do
niósł nlk gubernjalny żandarmerji z Lublina w. jen. gbrowi
15 st. 1 912 r. Nr. 294, 1 ksiądz M. B., prob. z Gorzkowa,
pow. ktasnost. , gub. lubi., nigdy sam nie odprawia nabo- · 
żeństw galowych za dom panujący, lecz wyręcza się w tern 
ks. wikarym. Za tą 2 1  st. 191 2 r. urządzono nad nim 
tajny dozór policyjny. 

2. Ks. Andrzej Bojarski, ur. 18 15  r. , proboszcz
z Krasnegostawu, gub. lubi . ,  zapłacił 25 r. kary za to, że 
tamtejszy organista nie grał na organach na nabożeństwie 
galowem, odprawianem z racji wstąpienia na tron cesarza . 

. Doniósł o tern 10 (22) kw. 1865 r. Nr. 5039 (1233)2 jen . 
ple. na Kr. P. drowi gł. kom. spr. w. i d. 

3. Ks. Roman Branik, ur. 1840 r. 1 4  list. 1894 r.
ksiądz R. B., prob. z Kluczowa, pow. garw., gub. siedl . ,  
otrzymał od władz rządowych oficjalną wymówkę za to, że 
nie odprawił nabożeństwa galow. za zdrowie cesarzowej.li 

4. Ks. Konstant.Y Chojecki, 1 807 t 1 892. Mimo,
że burmistrz m. Terespola·, pow. bial . ,  gub. siedl., żądał
od prob. miejs c owego księdza K. Ch . ,  aby w dzień ga�
Iowy odprawił nabożeństwo galowe, ksiądz K. Ch. odmó
wił temu żądaniu,  dlatego 26 list. 1 849 r. Nr. 969 4 otrzy
mał surową od rządu wymó wkę. 

S. Ks. Józef Dębowski, 1 854 t 1909. Za cztero
krotną nieobecność księdza J. D. , wik. w Chełmie, gub. 
lubi., przy ołtarzu podczas nabożeństwa galowego, które 
się odprawiało za dom panujący, w. jen. gbr 18 (30) mar. 

1 A. P. Lubi., XI•, k. 30. 
a A. P. Lubi . ,  Xf l, k. 39.

2 A.  A. o., xx2, k. 455. 
4 A. A. o., xxx12, Nr. 5. 
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!. 1878 r. Nr. 365 1 zwrócił się do bpa lubi., .aby swem pa·� sterskiem słowem wpłynął na księdza J. D. i naprowadził
t gd na drogę posłuszeństwa względem prawa i rządu, a jeżeli
!<to się nie uda, to władze rządowe pozbawią tegoż księ-
·. dza stanowiska i usuną go z kraju. " Ksiądz J. D.  w czasie 
tego nabożeństwa spowiadał w konfesjona�e .  

6. Ks. Piotr Dutkowski, 1797 t 1888. W. jen .  gbr
1 7  (29) sierp. 1876 r. Nr. 1442 2 skazał księdza P. D., prob . . 
z Puchaczowa, pow. chełm., gub. lubi., na 25 r. kary · za
to, że odprawił nabożeństwo galowe za dom panujący
przy bocznym ołtarzu i tylko przy 2 · zapalonych świecach. 

7. Ks. Albin Frankowski, 1 844 t 1908. 7 sierpnia
11893 r. Nr. 46 8 w. jen. gbr nałożył na księdza A. F., prob. 
par. Świeciechów, pow. jan. ,  gub. lubl. , 100 r. kary za 
to, że 15  maja 1 893 r. w czasie galówki nie dzwoniono 
w duży dzwon. 

8. Ks. Bolesław .Frydrycbiewicz, ur. 1880 r.
4 mar. 1909 r .. Nr. 2621 gbr siedl. doniósł do w. jen. gbra,
że ksiądz B. F. , wik. z Korytnicy, pow. garw. ,  gub. siedl. , 
będąc delegowanym na zastępstwo do par. Samogoszcz, 
tegoż pow., 5 paźdz. 1908 r. nie odprawił galówki w dzień � 
imienin następcy tronu. Z tern zwrócił się w. j en. ·gbr
26 mar. 1909 r. Nr. 1 281 do Iństra spr. w. i prosił o u.dzie
lenie nagany księdzu B. F. za pośrednictwem bpa lubl. 
. epartament Spr. D. Obc. W. 7 maja 1909 r. Nr. 3299 4 
zwrócił się do bpa, aby ukarał księdza B. F. według 

' swego uznania. Na to- bp dał odpowiedź, że księdzu B. F. 
· zrobił wymówkę i kazał mu zapłacić 10 r. na rzecz szpi
tala w - Siedlcach , a w. j en. gbr 25 sierp. 1 909 r. Nr. 349 
zrobił mu oficjalną wymówkę. 

1 A. A. D., XIV2• 2 Op. c. 
3 A. A. D., XVI2, Nr. 4: 4 Op. c., Nr. 1 1 .  
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9. Ks.- Tadeusz Górczyńaki, 1831 t 1 889. W. �jen.
gbr 26 lip. 1 886 r. Nr. 1351 1 skazał księdza T. G., prob. 
par. Garwolin, gub. siedl., na 25 r. grzywny za to, że dni_a 
2 mar. 1886 r. „rażąco" niedbale odprawił nabożeństwo 
galowe za dom panujący. 

10. Ks. Jan Górnisiewicz, 1850 t 1892. W. jen.
gbr 31 paźdz. 1888 r. na księdza j. G., wik. w Krasnym
stawie, gub. lubi., nałożył karę ,(nie powiedziąne jaką. 
Dopis. autora.) za to, że 22 lip. 1888 r. nie brał udziału 
w nabożeństwie galowem, odprawianem za dom panujący. 

To, czego niema w tym wypadku w księdze kon
duit duchowieństwa rz._-k. kancelarj i w. jen. gbra, uzu
pełnia odezwa tegoż jen. gbra do admin. diec. lubi. z 8 list. 
1 888 r. Nr. 1961,\l w której mianowicie prosi o surową 
naganę dla księdza j. G.

11. Ks. Feliks Halberstadt, ur. 1 852 r. Do w. jen.
gbra doniesiono, że ksiądz F. H. w modlitwach galowych 
za dom panujący zamienia wyrazy „pro rege" na „pro 
populo".3 

12. Ks. Michał Karwacki, 1849 t 1895. Łącznie
z innemi przewinieniami ksiądz M. K., wik. z Chełma, 
gub. lubl., również i za to, że w czasie galówki nie pod
szedł pod sam ołtarz, lecz stał przy ławce, na mocy de
cyzji w. jen. gbra z 14 (26) sierp. 1879 r. zapłacił 15  r. kary. 
(Patrz „Kościelne" ks. Michał Karwacki. Dopis. autora).' 

13. Ks. Remigjusz Krześniak, ur. 1 836 r., były
franciszkanin. Za to, że ksiądz R. K. nie odprawił galówki 
19 łut. (2 mar.) 1872 r. otrzymał od władzy rządowej na
ganę. Przytem gbr lubi. ze względu, że ksiądz R. K. wcale 
nie posiada języka ros., proponuje wysłać go na .rok do 

i A. A. o„ x1v2• 
2 A. A. D., XIV2• i A. K. J. D.u Lubi., LXXIII.6 
s A. A. D., XIV3• 4 A. A. D„ xv:.i, Nr. 19.
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klasztoru, a potem nie dawać mu stanowiska w grani
cach gub. lubelskiej . 1  

14. Ks. Emanuel Krzywicki, ur.  1853 r. 1 .  Za to,
te 26 lut. 1887 r. ksiądz E. K., będąc wik. w Krasnym
stawie, gub. lu bl., w czasie nabożeństwa galowego za 
dom cesarski spowiadał w konfesjonale, gbr lubl. decyzją
. swą z 31 mar. 1 887 r. Nr. 536, skazał go na 50 r. kary.

2. Na mocy postanowienia w. jen. gbra z 8 list. 1888 r.
'Nr. 1 961 ksiądz E. K. dostał naganę za to, że, jak doniósł 
gbr lubl. 31 paźdz. 1 888 r. Nr. 76222, nie brał udziału 
w galówce 22 lip. 1888 r.2 i 3•

· 

15. Ks. Dominik Kuć, ur. 1 871  r. Za zaniedbanie 
przy odprawianiu nabożeństwa galowego . przepisów rzą
dowych w. jen. gbr 19 wrz. 1 898 r. Nr. 1 38 ' skazał ksi�
dza D. K., �ik. par. Puszcza Solska, pow. biłg., gub. lubl., 
(łącznie z winą w . sprawie katechizacji) na zapłacenie 
100 r. kary. 

16. Ks. Manswet Wojciech Mordziński, 1 821  t
1901 , były bernardyn. Gbr lubl. 20 wrz. 1891 r. Nr. 5753 
doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz M. W. M. ,  prob. filii 
w Rachowie, pow. jan., gub. lubl., mimo prośby wójta
miejscowego odprawił 22 lip. 1 891 r. nabożeństwo galowe 
za dom panujący nie o 10-ej godzinie lecz o 8-ej rano,
a wskutek tego osoby urzędowe nie miały możności uczest
niczyć w tej uroczystości. Przytem w całem tern nabo
żeństwie widać, było w każdym szczególe lekceważenie. 
Na ołtarzu w czasie tego nabożeństwa paliło się tylko 
4 świece, a więc nie wszystkie, które stały na nim, w cza
sie dziękczynnego hymnu nie dzwoniono w duży dzwon, 
jak tego chce ogólnie . przyjęty zwyczaj w kraju ,  chorągwi 
nie było blisko ołtarza. W. jen. gbr uznał w tern dążność 

1 A. A. D., XV2, k. 102-104. 2 i 3 A. A. D. XV2, Nr. 105.
' A. A. D„ XV2, Nr. 82. 
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do zmniejszenia ze strony księdza M. W. M. należnego te
mu nabożeństwu dostojeństwa, a mając · przytem na uwa
dze, że kapłan ten już niejednokrotnie był przez rząd ka
rany za · różne przewinienia, 8 pazdż. 1891 r. Nr. 1784 po
stanowił go zamknąć na rok w klasztorze o.o. reformatów 

. w Pińczowie. 24 mar. 1 892 r. Nr. 432 1 w. fen. gbr powia
domił bpa lubi., że uwolnił księdza M. W. M. z klasztoru . 

. 17. Antoni Pajdowski, ur. 1 858 r. W dzień rocz
nicy koronacji cesarza 1 5  maja 1 887 r. ,  zaraz po nabo" 
żeństwie galowem, na żądanie kilku włościan ksiądz A. P., 
wik. par. Dzierzkowice, pow. jan., gub. lubi . ,  odprawił 
nabożeństwo żałobne w tym dniu, za co w. jen. gbr 9 kw. 
1 �88 r. Nr. 609 · nałożył. nań 25 r. grzywny.�

18. Ks. Piotr . Panecki, ur. 1 884 r. _Gbr lubl. 22 
paźdz. 1 910 r. Nr. 8435 przedstawił w. jen. · gbrowi pro
tokuł . śledczy, z którego widać, że ksi ądz P. P., wik. par. 
Pawłów, pow. chełm. ,  gub. lubl . ,  6 gr: 1909 r. n ie odpra
wił w imieniny cesarza nabożeństwa galowego. Wobec 
tego tenże gbr lubl. proponuje usunąć księdza P. P . 

. z wikarjatu. W. jen� gbr, zważywszy .przedstawione sobie 
szczegóły 10 łut. 1 9 1 0 . r. Nr. 4754, wysłał do mstra spr. 
w. tę sprawę do rozstrzygnięcia z propozycją, aby po-

-- przestać na ten raz na wymówce. Na to Departament 
Spr. D. Obc. W. 9 łut. 191 1 r. Nr. 1 1 i'6 powiadomił w. 
jen . gbra, że mster spr. w. zażądał od bpa lubl. usunię
cia księdza P. P. z wikarjatu . i dopiero 7 wrz. 19 1 2 r. 
Nr. 796_0 Mstwo Spr. W. zgodziło się na to, aby bp 
w zwykłym porządku wystąpił do rządu o zgodę na jaki 
wikarjat dla tego księdza.3 

19. ·Ks. Tomasz Petrykowski, 1824 t 1907 W. jen. 
gbr - 1 9  wrz . . 1 898 r . . Nr . . 1 44 "  nałożył na księdza T. P., 

----
1 A. A. D., XV2, Nr. ;2 1  i A. K. J. D. L.ubl., LXXIV8• 
·2 /\. A. D., XVl2, Nr. 39. , a Op. c., Nr. 60. 
4 A. A. D., XVI2, Nr. 16.

. 
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prob. i dziek. w Zamościu, gub. lubi., 1 00 r. kary za to, 
1 że 2 nabożeństwa galowe za dom cesarski 27 kw. i 25 maj. 
1898 r. odprawił bez należytych uroczystości. 

20. Ks. Dydak Mateusz Świeca, 1 825 t 1 885.
W 1 887 r. ksiądz D. M. Ś. , prob. par. Częstoborowice,  

f pow. krasnost., gub. lubi . ,  zapłacił 1 O r. kary,' którą na
łożył nań w. jen. gbr za opuszczenie nabożeństwa galo
wego w dniu wstąpienia na tron cesarza. 1 

21. Ks. Ignacy Szczepański, ur. 1803 r. Gbr
luhl .  20 list. 1875 r. Nr. 5204 � zawiadamia bpa lubl., że 
ksiądz L Sz., kapelan w Annopolu, pow. jan., gub. lubi. ,
w dzień galowy 17 kw. wieczorem wstawił do kruchty 
kościelnej ciało zmarłego, które zaczynałq się już psuć. 
Wobec tego gbr ząda udzielenia napomnienia księdzu I . S. 

4. Kary za przekroczenie przepisów
paszportowychG 

1. Ks. Konstanty Bieńkowski, prob. par. Żele- .
chów, pow. garw. , gub. siedl. , na skutek · postanowienia 
w. j en. gbra z dnia 10 lip. 1 884 r. Nr. 1 343 zapłacił" 25 r.
kary za opuszczenie miejsca swego pobytu bez paszportu.3 

2. Ks. Mikołaj Bojarski, ur. 1 823 r. Z rozporzą·
dzenia w. jen. gbra, wydanego 28 czrw. 1882 r. Nr. 6643 4 . 
ksiądz M. B. , prob. z Piotrowina, pow. · pułw., gub. lubl. , 
�a płacił 25 r. kary za to, że bez paszportu i zezwolenia 
władz rządowych wyjechał na odpust do jednego z są
siednich kościołów. 

3. Ks.; Antoni Bzowski. W 1878 r. za przekro
czenie przepisów paszportowych ksiądz A. B. zapłacił 
·8 r: kary, zapisanej pod Nr. 867 5

· 
--- ·-

1 A. A. D., XVIll,. Nr. 26.
2 A. Aut. IX12, Nr. Dzienn. 1875 r.: lOOS.
s A. K. D. Podł., XLIVH. 4 A .  P. Lubi., Xl4, k . . 47-48. 
5 A. A. D., Nr. 34. 
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4. Ks. Alfons Chrzanowski, ur. 1863 r. W. jen.
gbr 25 wrz. 1899 r. Nr. 163 1 nałożył na księdza A. Ch,:, 
wik. par. Michów, pow. lubrt, gub. lubl., 25 r. kary za to, 
że był bez paszportu w Czemiernikach, w tymże powie� 
cie na odpuście. 

5. Ks. Adam Decjusz, 1856t1920. Kancelaria w. 
j en. gbra 10 paźdz. 1894 r. Nr. 81 2 skazała księdza A. D;� 
prob. z Czemiernik, pow. lubrt. ,  gub. lubl. na 25 r. kary 
za to, że był bez paszportu w Radzyniu, gub. siedl ., gdzie 
księdzu żadnemu nie wolno się pokazać bez pozw<;>lenia 
i zgody gbra siedl. Sprawę tę przedstawił w swej rela-· 
cji gbr lubl. w. jen. gbrowi 2 1  wrz. 1894 r. Nr. 5913. 

6. Ks. Ludwik Hera, ur. 1850 r. Za wyjazd na
odpust do Piotrowina, pow. · pułw., gub. lubl., 26 kw. ' 
1 882 r. bez paszportu ksiądz L. H. ,  wik. z Urzędowa, · 
pow. jan., gub. lubl., zapłacił 1 5  r. kary.3 

7. Ks. Franciszek Goławski, ur. 1 828 r., były ,
.marjanin. W 1 878 r. ksiądz F. G., wik. par. Nabroż, pow. 
tomsz., zapłacił 8 r. kary za uczestniczenie bez paszportu 
w pogrzebie zmarłego Świerzawskiego, właściciela mająt- · 
ku Kadłubiska, gm. Dołhobyczów, pow. tomsz., gub. lub l.4 · 

8. Ks. Jan Haraszewski, ur. 1855 r. 1 .  W 1887 r.
ksiądz J. H., wik. par. Chełm, gub. lubl., mając paszport 
do Warszawy, pojechał za nim do miasteczka Łosie, pow. 
konstant., gub. siedl., na dni parę i stąd dojeżdżał do

sąsiedniej parafji Hadynów, pow. konstant., gub. s i edl. ,
gdzie odprawiał nabożeństwa. Za powyższe okoli czności 
w. jen. gbr 13 st. 1°887 r. Nr. 56 5 nałożył na niego 25 r. kary.

2. Gbr siedl. doniósł 26 st. 1901 r. Nr. 435 6 do w.
jen. gbra, że ksiądz J. H., wik. par. Niwiski, pow. i gub. · 

1 A. A. D., XVII2, k. 1 2. ::i A. K. J. Q. Lubi., XXi. 
<l A. A. D., XIV2, Nr. 31. 4 A. Ą. D., XIV!, Nr . 12.
s i 6 A. A. D., XIV2, Nr. 39.
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· siedl., za to, że przyjechał bez paszportu do miasta Gar
wolina i odprawił tam nabożeństwo żałobne za duszę 
zmarłego lekarza Józefa Nowaka, zapłacił 12 . r. kary. 

9. Ks. Wincenty Hartman, ur. 1 862 r. W 1 905 r. 
ksiądz W. H., prob. z Chełma, gub. lubl., uczestniczył 
w niedozwolonym zjeźdz ie księży u prob. par. Sawin, te
goż powiatu ks. Karola Sawickiego.1 

. · 10. Ks. Albin Ludwik Kałużyński, 1812 t 1883.
Będąc prob. w Kryłowie,  pow. hrub., · gub. lubl. , ksiądz
A. L. K. zapłacił w 1878 r. Nr. 867 2 kary 8 r. za nieza
chowanie przepisów paszportowych. 

, 11. Ks. Feliks Kamiński, 1839 t 1907. W 1889 r.
jksiądz F. K., rektor kościoła św. Stanisława w Lublinie,
j uzyskał paszport kuracyjny do Glei chenbergu na 28 dni.
f Przed wyjazdem zagranicę musiał złożyć w urzędz,ie po
f licyjnym deklarację, że nigdzie nie będzie poza Gleichen
t bergiem. Przez swoich agentów rząd czuwał nad zasto
l sowaniem się księdza F. K. do tego rygoru. Rządowi cho[ dziło najbardziej o Poznań, Kraków, Lwów i Rzym. Mimo
, wszystko ksiądz F. K. spróbował zajrzeć do Poznania, 
: ale to mu się bezkarnie nie udało. Tajni agenci przyła-
pali go na tern nadużyciu. Oto w. jen. gbr 28 list. 1889 r. 
Nr. 2091 3 zwrócił się do ks. administratora diecezji lubl. 
z tej osnowy korespondencją :  

„Ksiądz F .  K., . chociaż · złożył deklarację ud�nia się 
wprost do Gleichenbergu i pojechał tam istotnie, z po
wrotem jednak zatrzymał się w pańsfwie niemiec., prze
dłużywszy czas swego pobytu poza granic ą  kraju samo
wolnie na przeciąg 1 9  dni. Za to skazałem go na 50 r. kary".  

12. Ks. Józef K�drzyński. Gbr lubi. 23 gr.  1 876 r.
Nr. 8592 4 zawiadomił bpa lubi., że księdzu J. K., b. do-

1 A. A. D., XIVlł. 2 A. A. D., XV2, Nr.. 2.
8 A. K. J. D. Lubl., LXXVI6• 
4 A. Aut. IX12, Nr. Dzienn. 1877: · 25.
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minikanowi, tylko w nadzwyczajnych wypadkach udzieli 
pozwolenia na wyjazd. · 

13. Ks. Zygmunt Korycki, 1862 t 1903. Na skutek 
de.cyzji w. jen. gbra, wydanej 30 · czrw. 1 901 r. Nr. 205 
ksiądz Z. K., prob. par. Bobrowniki, pow. puł., gub. lubl., 
zapłacił 50 r. kary za to, że we wrz. 1 900 r. wziął udział 
w nielegalnym zjeździe ki lku kapłanów u ks. Ignacego 
Stefańskiego, prob. par. Gołąb, pow. pułw., gub. lubl. 
O . tym zjeździe zakomunikował gbr lubi. w. jen. gbrowi 
9 czrw . . 1901  r. 1 

14. Ks. Wiktoryn Kwarciński, ur. 1 865 r. Za
wyjazd bez paszportu do Kaczarek, pow. biłg., gub. lubl., 
1 1  paźdz. 1891 r. Nr. 28, gbr lubl .  skazał księdza W. Kt, 
wik. par. Gorecko, pow. biłg., na 1 2  r. kary.2 

15. Ks. Kazimierz Lewitoux, ur. J 874 r. Za udział
w zjeździe księży w Gołębiu, pow. puł . , gub. lubi. ,  u ks.
lgn. Stefańskiego we wrz. 1 900 r. w. jen. gbr na skutek 
przedstawienia gbra lubi. z datą 9 czrw. 1 901 r., 30 czrw. 
1901 r. Nr. 205 skazał księdza K. L. , wik. par. Rudno, 
pow. lubrt., gub. lubi. , na zapłacenie 50 r. kary.3 

16. Ks. Bronisław Malinowski, ur. 1863 r. Otrzy
mawszy paszport do Warszawy i do Zawiercia, gub. 
piotrk. , ksiądz B. M., wik. par. Krzczonów, pow. i gub. 
lubi., pojechał do Częstochowy, za to w. jen. gbr 21 st. 
1892 r. Nr. 66 4 skazał go na 100 r. kary, ale 31  mar. te
goż roku decyzją wydaną za Nr. 495 tenże jen. gbr sam 
ją  umorzył, ostrzegając tylko księdza B. M., że, jeżeli na 
przyszłość nie będzie przestrzegał pnepisów paszporto
wych, spotka go ·wtedy surowa kara. 

17. Ks. Albert Mańko, paulin z klasztoru w Le
śnej, pow. bial ., gub. siedl., mając lat 70, ksiądz A. M.'

1 A. A. D., XV2, Nr: 123.
3 A. A. D., XV2, Nr. 23.

2 A. P. Lubl., XXII4• 
4 A. A. D., XV2, Nr. 27.
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byL aresztowany 1 O lut. 1864 r., ponieważ nie miał przy
· sobie osobistego dowodu i odesłany do Radzynia, .gub.
s,iedl. , (do działającej tam wojenno śledczej komisji)J 

18. Ks. Franciszek Mazurek, 1866t1904. 1 6  list.
1891 r. Nr. 198i 2 administracyjne władze rządowe ska

, zały księdza F. M., profesora seminarjum diecezjalnego 
w Lublinie, lla 50 r. - kary, za to, że, uzyskawszy paszport
do Sandomierza, pojechał za nim do Częstochowy. 

19. Ks. Piotr Metelski, ur. 1844 r. Ponieważ ksiądz
P. M., wik. par. Wilko'łaz, pow. jan., gub. lubl. , swym
przyjazdem 24 list. (6 gr.) 1 882 r. bez paszportu na od
pust św. Mikołaja do par. Urzędów, pow. jan., gub. lubl., 
naruszył zarządzenia administracj i rządowej, wydane w for
mie okólnika 7 maja 1874 r. Nr. 421 bezwzględnie zaka
zujące zjeżdżania się na odpusty w granicach gub. lubl. 
i siedl., przeto p. o. w. jen. gbra 29 mar. 1883 r. Nr. 418 3 
nałożył na niego 10 r. kary. 

20. Ks. Narcyz Michalski, 1 835 t 1892, b. paulin.
Za to, że ksiądz N. M., prob. par. Rzeplin, pow. tomsz. ,
gub. lubl., przyjechał bez paszportu do parafj i Gródek, 
tegoż pow., następnie tam spowiadał i komunikował, za 
to w. jen .. gbr 1 9  lip. 1874 r. Nr. 1 058 zrobił mu urzę
dową wymówkę.� 

21. Ks. Ludwik Molle, ur. 1869 r. 1. Urząd po
wiatowy w Hrubieszowie 22 lut. 1901 r. Nr. 68 ° skazał 
księdza L.. M., wik. z Grabowa, pow. zamoj., gub. lubl., na 
12 r. kary za wyjazd z domu bez paszportu. 

2. Taką samą karę 12 r. zapłacił jeszcze ksiądz L. M. ,
będąc wik. w Grabowie 2 mar. 1901 r .  Nr. 99.6 

1 A. P. Lubl., XXIX4• :.i A. A. D., xv:.i, Nr. 29.
3 Op. c., Nr. 14. 4 Op. c., Nr. 17 . 

. 5 i 6 A. P. Łomż., XIV8 • 

. 8oj�waicy t. II. 31 
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22. Ks. Aleksander Olszewski, ur.  1 860 r. Gbr .
siedl. 26 st. 1901 r. Nr. 435 1 doniósł do w. jen. gbra,� 
że na księdza A. O. ,  prob. par. Osieck, pow. garw. ,  gub. 
siedl . , nałożył kary 1 2  r. za . przyjazd bez paszportu do 
Garwolina na pogrzeb zmarłego lekarza Józefa Nowaka. 

23. Ks. Leon Popławski, 1829 t 1900. Za udział
w uroczystości odpustowej w Horod1e, pow.· hrub., gub. 
lubl. , ksiądz L. - P. ,  prob. par. Opole, pow. puł„ gub. lubl., · 
na mocy decyzji w. jen. gbra z 27 stycz. (8 lut.). 1875 r. · 
Nr. 67 zapła cił grzywny 1 5  r.2 

24. Ks. Filip Skurzyński, ur. 1 81 7  r. W. jen. gbr
2 (1 4) lip. 1 877 r. Nr. 943 3 odmówił księdzu F. S„ prob. 
z Potoka Wiel . ,  pow. jan„ gub. h 1bl. , paszportu zagran. 
dla leczenia się · w Szczawnicy. 

25. Ks. Tomasz Słonecki, ur. 1 866 r. Gbr siedl .
26 st. 1 901 r. Nr. 435 4 doniósł do w. jen. gbra, że skazał 
księdza T. S., prob. par. Górzno, pow. garw; , gub. siedl., 
na 1 2  r. kary za to, że przyjechał. bez paszportu do Gar
wolina, gub .. siedl., by tam odprawić nabożeństwo żałob-
ne za duszę , dra Józefa Nowaka. 

· 

26. Ks. Ignacy Stefański, 1 842 t 1 9 1 4. Za wykro
czenie przeciw przepisom paszportowym w . . jen. gbr 
30 czrw. 1 901  r. Nr. 205 5 skazał - księdza I. S. , prob. par. 
Gołąb, pow. pułw., gub .  lubl., na 50 r. ·kary.

27. Ks. Józef Tuszewski, l 838 t 191 1 .  Na przed
stawienie gbra lubl. , datowane 28 maja 1 902 r. Nr. 3958 
ksiądz J. T., prob. par. Kluczkowice, pow. pułw., gub. 
lubi., zapłacił 30 r. · kary z decyzji ·w. jen. gbra, wydanej 
9 czrw. 1 902 r. Nr. 228 6 za to, że przetrzymywał u siebie 

t A. A. D., XVJ2, Nr. 15. 2 Op. c., Nr. 28. 
3 A. Aut. IX12, Nr. Dzienn. ł877: 942.
4 A. A. D., XVI2, Nr. 43. 5 Op. c„ Nr. 21. 6 Op. c., Nr. 11 .  
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w domu Maksymiljana Ławnickiego bez zachowania prze
pisów paszportowych. 

2.s. Ks. Antoni Uziak, ur. 1 857 r. Urząd powia
towy lubl. 7 sierp. ' 1884 r. nałożył 1 na księdza A. U., wik. 
par. Krzczonów, pow. i gub. lubl., karę za niezachowanie 

· przepisów paszportowych.2 
29. Ks. Władysław Wachowicz, ur. 1 844 r. 26 st.

1901 r. Nr. 435 3 z decyzji gbra siedl. , za wyjazd bez pa
szportu do Garwolina ksiądz W. W.1 prob. par. Parysów, 
pow. garw., gub. siedl., zapłacił 12  r. Uczestn iczył wtedy 
ksiądz W. W. w nabożeństwie za zmarłego dra j. Nowaka. 

30. Ks. Paweł Wronka, 1 857 t 1909, Do admin.
diec. lubl. 15  paźdz. 1882 r. Nr. 1 529 4 w. jen. gbr nade
słał obszerną korespondencję, że ksiądz P. W., wik. par. 
Krasnobród, pow. zamoj. ,  gub. lubl., 12 czrw. 1882 r. opu
ścił swą parafię i bez paszportu udał się na odpust do 
Wilkołazu, pow. jan., gub. lubl., gdzie odprawiał nabożeń
stwa, w ten sposób sprzeniewierzył się również i prze
pisom, wydanym o zjazdach księży na odpusty w gub. 
lubl. 7 (19) maja 1 874 r. Nr. 421 .  Wobec tych 2-ch win 
w. jen. gbr m1łożył na księdza P. W. 15 r. kary.

31 . Ks. Stanisław Zaremba, ur. 1872 r. W. j en. 
gbr dał naganę 22 paźdz. 1903 r. Nr. 260 5 księdzu S. Z., 
prob. z Huszlewa, pow. konst., gub. siedl. , za to, że bez 
paszportu wyjechał do Mińska Mazowieckiego. 

32. Ks. Jan Zubrzycki, 1858 t 1924. W odezwie
swej do bpa lubl. z dn. 24 sierp. 1 885 r. Nr. 1318 6 w . 

.t A. P. Lubi., XJ4, k. 15-16.
2 W urz�dowym dokumencie nie powiedziane nic o rodzaju i roz-

miarze tej kary. Oopis. autora. 
3 A. A. D., XJV2 Nr. 1 .
4 A. A.  D., XVJ2, Nr. 35. i A .  P .  Lubi., XI4, k .  1 7-18.
5 A. P. Lubl., XI4, k. 183. 1 A. K. J. D. Lubl., LXXV6.



484 DIECEZJE LUBELSKA I PODLASKA. 

jen. gbr przypomina przepisy paszportowe, wydane 7 maja 
1874 r. Nr. 421 ,  obowi21zujące duchowieństwo rz.-k. i nad
mienia, że ksiądz j. Z. ,  wik. ze Szczebrzeszyna, pow. zamoj,. 
gub. lubi., 5 maja 1885 r. był w Zwierzyńcu, tegoż pow. 
na odpuście, odprawiał w kaplicy tamtejszej nabożeństwo, 
a nie miał wcale paszportu. Wobec tego, pisze tenże jen. 
gbr, wydałem rozporządzenie, aby ksiądz j. Z. zapłacił 
za powyższe przewinienie 25 r. kary. 



ROZDZIAŁ XXII. 

DIECEZJA PŁOCKA. 

1. Dla sprawy Kościoła.

1 .  Ks. Stanisław Boczkowski, ur. 1846 r. Za roz
powszechnianie w par. Lekowo, pow. ciech., pub. płoc., 
bractwa Serca Jezus. na skutek decyzji, którą wydał w. 
jen. gbr 4 (16) czrw. 1874 r. Nr. 349 1 ksiądz S. B., wik. 
tej parafi i zapłacił 15 r. kary. 

2. Ks. Wiktoryn Bogacki, ur. 1838 r. Na skutek
postanowiemia w. jen. gbra, które zapadło 30 wrz. 1889 r. 
Nr. 1777,2 ksiądz W. B., prob. par. Sarnowo, pow. mław., 
gub. płoc. , zapłacił 100 r. kary za to, że, mimo zakazu 
nlka straży ziemskiej, pobudował w swej par. bramę trium
falną na ingres bpa H. Kossowskiego, sufr. diec. płoc.a 

3. Ks. Paweł Brzozowski, ur. 1857 r. W. jen. gbr
13 wrz. 1889 r. Nr. 1878 4 skazał księdza P. B., probosz. 
w Zielonej, pow. mław., gub. płoc. ,  na 100 r. kary za to, 
że, mimo p rzestrogi nlka ziemskiej straży z Mławy uro
czyście przyjmował bpa H.  Kossowskiego, sufrag. płoc., 
w czasie wizyty pasterskiej i nawet . wybudował bramę 
tr iumfalną. 

4. Ks. Adam Chodkowski, ur. 1 828 r. Gbr cyw.
płoc. 19 kw. (1 maja) 1866 r. Nr. 14250 - (8077)5 zwrócił 

1 A. A. D., xxv�. Nr. 9. � Op. c. 
a Bp H. Kossowski był w szczególniejszej niełasce u rządu ros„ 

którą wyrażał mu nawet w okolicznościach wizyt paster. Dopis. autora. 
4 A. P. Łomż., 1s, k. 4. i A. A. D„ XXV2, Nr. 20.
:> A. P. Płoc., xrn, k. 1 .  



486 DIECEZJA PŁO CKA. 

się do dra gł. kom. rz. spr. w. i d. z tern, że, jak mu do- · 
niósł jen. ple. na Kr; P., ksiądz A. Ch. , rektor skasowa
nego kła reformackiego w Płocku, 7 kw. 1866 r. odmówił .

rozgrzeszenia żonie oficera porucznika żandarm. Goriacz
kowskiego dlatego, że jest za prawosławnym i że dlieci 
wychowuje w wierze prawosławnej. 

S. Ks. Franciszek Choromański, ur. 1847 r. Za 
to, że ksiądz F. Ch., prob. par. Glinojeck, pow. ciech.,
gub. płoc., zbierał na potrzeby parafji pieniądze na tacę 
poza murami świątyni parafjalnej, w. jen. gbr skazał go 
na 25 r. kary 4 łut. 1889 r. Nr. 1 9 U

6 .  Ks. Sylwester Dowgiallo, ur. 1836 r .  Gbr łomż. 
1 0  sierpnia 1 870 r. Nr . . 3470 2 doniósł do gbra .płoc., że 
w 1868 r. nałożył na księdza S. D. ,  wik. par. Goworowo, 
pow. ostroi., gub .. łomż., l O r. kary .za to, że 1 7  paźdz.
1 867 r. odprawił nabożeństwo w kaplicy, zbudowanej bez 
pozwolenia władzy rządowej we wsi jawory, gm. Szcza
win, pow. ostroi. 

7. Ks. Jan Dryński, ur. 1 805 r.  Gbr płoc. 14 (26)
sierp. 1868 r. Nr. 2989 3 pisał do zarządzającego spr. d. 
obc. w. Kr. P., że ksiądz J. D. ,  wik. par. Sierpc, pow. i gub. 
płoc., odmówił spowiedzi · Teofil i Łarjonowej, żonie Ba
zylego, dlatego, że jest za mężem prawosławnym, pod
oficerem żandarm. na pow.: sierp. i mław. Wtedy zarzą
dzający spr. d. powiadomił 21 l ist. (3 gr.) 1 862 r. Nr. 632 1 
ks. admin. diec. płoc. i n lka okr. żand. warsz., że skazał 
księdza J. O. aa 25 r. kary i polecił go ostrzec, że,  jeżeli
jeszcze w przyszłości postąpi w podobny sposób, to bę-
dzie wysiedlony z kraju. ' 

8. Ks. Józef Dynakowski, 181 7 t 1887. Gbr łomż.
22 gr. 1883 r. Nr. 5595 4 doniósł do kanęelarji w. jen.

1 A. A. D., XXVIJl1, Nr. 2. 
2 A .  P. Płoc., Lmu�, le. 9 i Ą„ A.  D., XXV2, Nr. 12.
3 A. A. D., LXXI2, k.: 206-208. 4 A .  A. D., XXV:&. 
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gbra, że, podług wiadomości, jakie posiadają żandarmi 
miejscowi, w 1873 r. ksiądz j. D., prob. par. Nasielsk, 
pow. pułt. , gub. warsz., w kazaniu robił przykre wycieczki 
pod adresem niewiast, wychodzących za prawosławnych. 

9. Ks. Roch Filochowski, ur. 1838 r. Przeprowa-
, dzone w 1874 r. śledztwo wykazało, że ksiądz R. F., prof. 
sem. diec. płoc., szerzył założone w Płocku bractwo Serca 
Jezus� Dlatego w. jen. gbr 4 czrw. 1874 r. zażądał od bpa 
płoc. , aby zwolnił 1 księdza R. F. ze stanowiska wicere
gensa i prof. tamtejszego semin. diec. Bp do tego się za
stosował i przedstawił . księdza R. F. na probostwo cło 
Raciąża, pow. sierp., gub. płoc. 

10. Ks. Idzi Godlewski, ur. 1 793 r. Będąc prob.
par. Krasne, pow. ciech., gub. płoc., ksiądz I .  G. w 187 1  r. 
naraził się władzom rząd. ros. o to, że odmówił sakra
mentów św. osobie, która wychodziła za prawosławnego.2 

11 .  Ks. Antoni Grodzki, 1809 t 1888 Ponieważ 
1 7  paźdz. 1867 r. ksiądz A. G. ,  prob. par. Goworowo, 
pow. ostroł., gub. łomż., bez pozwolenia władz rząd. od
prawił nabożeństwo w kaplicy, którą pobudował w 1864 r. 
włościanin wsi Jawory, gm. Szczawin, pow. ostroł. , Jan 
Pietrasz, przeto nmk Kr. P. 29 kw. (11 maja) 1868 roku 
Nr. 1 693 3 skazał księdza A. G. na karę 10 r.4 

12. Ks� Edward Gumowski, ur. 1837 r. W mar. 
1874 r. ksiądz E. G., b. augustjanin z Ciechanowa, gub .  
płoc., a obecnie wik. par. Ciechanów, miał zabronić Teo
fili Mampynowskiej służyć w domu prawosławnym p.p. 
Ławrionowych, burmistrzowstwa m. Ciechanowa, za co 

.t A. A. D., XXXVII2, Nr. 2. 
2 A. A. o., xcm2. 3 A. A. o., xxv2. 
4 Nie tyle władzom rządowym chodziło o brak pozwolenia, ile 

obawiały si�. Że budowa w 1864 r. związana jest z wypadkami po
wstania. Dopis. autora . . 
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w. jen. gbr 1 4  (26) · st. 1875 r, postanowił pozbawić go
stanowiska wik. i zesłać do klasztoru augustjańskiego · 
w Wieluniu.1 

13. Ks. Paweł Jabłoński, ur. 1858 r. Gbr płocki
24 sierp. 1905 r. Nr. 853 2 oskarżył księdza P. J., prob. 
par. Bielsk, pow. i _ gub. płoc., przed w. j en. gbrem, że 
pochował podług obrządku katol. w par. Bielsk dziecko 
prawosławne wdowy Prokoficjewoj.B 

14. Ks. Remigjusz Jankowski, ur. 1844 r. Na sku
tek postanowienia gbra płoc. z 20 czrw. 1891 r. Nr. 6360 " 
ksiądz R. J. , prob. par. Niedzbórz, pow. ciech., gub. płoc., 
zapłacił 10 r. kary za to, że na spowiedzi miał powie
dzieć żonie podofi cera Pankratjewoj „dlaczegoś wyszła 
za prawosławnego, nasza religja nie pozwala na podobne 
małżeństwa" .  

15. Ks. Walenty Jaśkiewicz, ur. 18 16  r. Gbr łomż. 
-30 gr. 1867 r. ( 1 1 st. 1868 r.) Nr. 5680 i"> don iósł do za
rządzającego spr. d. obc. w. Kr. P.,  że ksiądz W. J. , prob.
par. Długosiodło, pow. ostrow.; gub. łomż., już zgórą 3
lata odmawia spowiedzi sakramentalnej Katarzynie Gu
barewoj za to, że jest za prawosławnym. 

16. Ks. Ignacy Kamiński, 1818 t 1 901 . 1 .  Będąc
prob. par. Grudusk, pow. ciech., gub. płoc . ,  ksiądz I .  K. 
w 1866 r. miał kłopot z rządem ros. o to, że nie dopuścił 

· do spowiedzi osoby, wychodzącej za prawosławnego, ale 
władze państw. same przerwały śledztwo.6 

2. Gbr płoc .  28 g r. 1879 r. Nr. 7081 7 doniósł do w. 
j en.  gbra, że ksiądz l .  K. ,  prob. par. Grudusk, pow. ciech. ,
gub. płoc . ,  odmówił błogosławieństwa po porodz ie  swe1 

t Op. c .  2 A. A .  D., xxv11�.
;y Było to dziecko unickie. Dopis. autora. 4 Op. c. 
r, A. A. D., LXXI2, k. 1 47-149 i XXVlla. 
fj A. A D., XCIII2 k. 30. 7 A. A. D., xxv12.
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parafjance Józefie Pszczółkowskiej, jako żonie prawosław
ąego, za co tenże gbr nałożył na niego 10 r. kary, do 
której w. j en. gbr dodał areszt w klasztorze o.o. kapu
cynów w Zakroczymiu. 

17. Ks. Antoni Kołakowski, ur. 1834 r. Jen. ple. 
· na Kr. P. l (13) paźdz. 1 864 r. Nr. 601 2 (22586)1 powia
domił dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz A. K., za
rządzający kościołem w Janowie, pow. przas., gub. płoc.,
nie dopuścił do spowiedzi ani Komunji św. Alojzę Archi
mowiczową, żonę kapitana, dlatego, że wyszła za rosjanina.

18. Ks. Józef Korolec, 1837 t 1904. Za to, że po
zwolił neoprezbiterowi Saturninowi Rodkowskiemu, który 
skończył semin. sejn. w 1894 r., a nie był j eszcze na żad
nem stanowisku parafjalnem, odprawić nabożeństwo pu
bliczne 28 wrz. ,  5 i 1 9  paźdz. 1903 r. w par. Andrzejewo, 
pow. ostrow., gub. łomż. ,  w. jen. gbr 1 0  maja 1 894 r. ska
zał księdza J .  K. na zapłacenie 50 r.2 

19. Ks., Romuald Krajewski, ur. 1845 r. , wik. 
z Makowa, gub. łomż. W 1 88 1  r.  ksiądz R. K. miał śledz
two policyjne, które wytoczyły mu władze rządowe o to, 
że n ie  dopuścił do sakramentów św. Marji Kozakiewicz, 
wychodzącej za prawosławnego, ale poza śledztwem prze
winienie to nie pociągnęło za sobą dla księdza R. K. 
żadnych przykrych następstw.3 

20. Ks. Piotr Krasiński, ur. 1 834 r. 1 .  Za szerze
nie bractwa Serca Jezus. w par. Pr.zasnysz, gub. płoc., 

· ksiąd� P. K. ,  wik. tamtejszy, otrzymał wymówkę od w. j en. 
gbra 4 ( 1 6) czrw. 1 874 r. Nr. 349 4 z ostrzeżeniem, że, je
żeli w przyszłości będzie postępował w czemkolwiek 
przeciw władzy, będzie miał cofnięte stanowisko. 

1 A. K. D. Płoc. XIY.l5, k. 219 i A. A. D., XXV12. 
� A. A D., XXVP. 3 A. A. D., xxv12 i xcm2, k. 75.
4 A. A. o., xxv12. 
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2. W. jen. gbr 1 6  (28) maja 1 875 r. Nr. 644 1 nało·
żył na księdza P. K„ prob. par. Wyszogród, pow. i gub. 
płoc., 50 r. kary za to, że nie chciał udzielić Komunji 
św. Katarzynie Besołowskiej, służącej w domu niekatol. 

3. Będąc wik. par. Przasnysz, pow. i gub. płoe.,
ksiądz P. K. za to, że ·odmówił spowiedzi i Komunji św: 
Alojzie Archimowiczowej dl atego, że jest za  mężem pra· 
wosławnym i że wychowuje dzieci w wierze prawosław· 
nej, przesiedział 9 miesięcy w areszcie przasnyskim.2 

4. W 1 875 r. ksiądz P. K. , prob. par. Wyszogród,
pow. i gub. płoc., miał przeciwko sobie wytoczone przez 
władze policyjne śledztwo o to, że odmówił sakramentów 
św. osobie, wychodzącej za prawosławnego, ale śledztwo 
nie dało wyników prawnych, obciążających, dlatego same 
władze przerwały sprawę.3 

21. Ks. Józef Krężelski, 1 822 t 1 9 1 L  W 1882 r.
ksiądz j. K., prob. par. Przewodowo, pow. pułt., gub.
warsz., miał kłopot 4 z rządem o spowiedź. Pyszkowskiej,
która wychodziła za dowódcę, Borysa Chiłkę, p�awosław
nego. Śledztwo nie zdołało nic wykryć, coby z punktu 
prawa państwowego obciążało księdza J. K., przeto spra
wę władze rządowe przerwały same. ·

22. Ks. Ferdynand Kroc�ewski, 1 821 t 1 900. Za
to, że nie pozwolił, aby przy chrzcie katolickim rodzicami 
chrzestnymi byli prawosławni na żądanie nmka Kr. P., .
ksiądz F. K. , musia� opuścić w 1 872 r. par. Skępe, pow. 
lipn. , gub. płoc. , a przejść do par. Karnkowo tegoż: pow.5 

23. Ks. Wiktor Krzyżanowski, ur. 1 832 r. Będąc
administratorem par. · Płońsk, gub. warsz., ksiądz W. K. 

1 A. A. o., xxv12. 
2 A. P. Płoc., XX16, k. 4. i A . · K. D. Płoc., XIV15, k. 219. 
3 A. A. o., xc112, k. 10s. 4 A. A. o., xxv12 i xcm2, k. 1os.
ri A. A. o., xxv12• 
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odmówił pogrzebu chrześcijańskiego Leo.nardowi Wró
blewskiemu, zmarłemu w Płońsku 23 mar. 1 867 r. Ksiądz 
,W. K. uważał za konieczne tak postąpić za względu, że
:nieboszczyk prowadził się za życia fatalnie, że był pi
�akiem nałogowym, żył w związkach nieprawnych z na
;łożnicą, nie uczęszczał do spowiedzi i wogóle do sakra
.lmentów św., bluźnił przeciw religji , gorszył tych, do któ
; rych się zbliżał, a że umarł nagle na apopleksję, nie po-
1 jednał . się z Panem Bogiem. Wdały się w tę sprawę wła
: dze rządowe i mimo, że bp Popiel 20 mar. ( 1  kw.) 1 867 r. 
·Nr. 836 przesłał im tłumaczenie i racje księdza · W. K. ,
: nmk Kr. P. nałożył na niego 50 r . ,  jak o tern doniósł
zarządzający spr: d. obc. w. 8 (20) lip. 1 867 r. Nr. ·2592
do cywil. gbra płoc.1

24. Ks. Józef Kucharski, 1 808 t 1881 . za · wpisa
nie do bractwa Serca Jezus. prawie całej parafji Płońsk, 
gub. płoc., w. jen. gbr dał mu osobiście naganę 2 z ostrze
żeniem, że, jeżeli w przyszłości dopuści się jakiegoś prze
stępstwa, wtedy władze rządowe i to przestępstwo będą 
miały w pamięci. 

25. Ks. Bonifacy Kulasiński, b. reformat kla
sztoru w Zarębach, pow. ostrow., gub. łomż. W czasie 
kasaty tamtejszego klasztoru ksiądz B. K. został osadzony 
w cytadeli warsz. za pewien sprzeciw, jaki okazywał
w stosunku do znoszenia klasztorów.3

26. Ks. Mar. Kwiatkowski, ur. 1 816 r .  Jak do
niósł w 1 864 r. ks. Grzegorz Budny, dziek. z Przasnysza, 
gub. płoc., dowódca ro.ty, konsystującej w Janowie, pow. 
przas. ,  i.ub. pł.oc. , zaaresztował w areszcie domowym �się
dza M. K., prob. tamtejszego za to, że odmówił rozgrze
szenia żonie j ednego z oficerów tej roty, następnie prze
prowadził go do Przasnysza. 4 

1 A. P. Płoc. XXXIV16, k. 16 i 47. 2 i B A. A. D., XXVI2• 
4 A. K. D. Płoc., v11r..
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27. Ks. Jan Laskowski, 1 808 t 1889. Za to, ,Że
odsunął prawosławnych, których Fłorjan Szczepaąow&l<i, 
katolik, zaprosił na rodziców chrzestnych swej córki, 
władze administracyjne księdzu J. L. nadesłały za p_o-

średnictwem zwierzchności diec. oficjalną naganę. 1  
· 

28. Ka. Mateusz Luciński, 1 833 t 1 887. Będąc
prob. par. Czerników, pow. l ipn. , gub. płoc., ksiądz M. t. 
ochrzcił prawosławne dzi eci Szewczuka , za co władz'e
administracyjno policyjne oddały go pod sąd i Karny
Sąd w Płocku 1 2  (24) mar. 1 87 1  r. udzielił mu surowej 
nagany.� 

29. Ks. Paweł Łaguna, ur. 1 809 r. Gł. dr kom.
rz. spr. w. i d. 3 { 1 5) mar. 1 867 r. Nr. 7 1 02 3 doniósł d10 
p. o. cywil. gbra płoc. , że ksiądz P. Ł. , prob. par. Cho 
rzele, pqw. przasn . ,  gub. płoc. , ochrzcił córki wdowx 
Katarzyny Ziemirowej ,  zrodzone z ojca prawosławnego 
Michała Ziemirowa. 

· 

30. Ks. Adolf Łempicki, ur. 1 843 r. Poniewa�
mimo zakazu nlka straży ziemskiej ksiądz A. Ł. , prob; 
par. Kuczbork, pow. mław., gub .  płoc., urządził na przy� 
jazd z wizytacją pasterską bpa sufragana płoc . . H. Kos� 
sowskiego triumfalną bramę, w. jen .  gbr skazał go 30 wrz: 
1 889 r. Nr. 1 777 4 na 1 000 r. kary.

31 . Ks. Damjan Łowiński, 1 833 t 1895. Sąd Kar 
ny w Płocku 12 {24) mar. 1 87 1  r.u skazał księdza D. Ł.; 
profesora seminarjum di ec. płoc., na surową naganę za 
to, że ochrzcił dzieci ojca prawosławnego 6 Szewczuka. 

32. Ks. Maksymiljan Majcherski, 1833 t 1907:
1. Gbr łomż. 17 l ip. 1869 r . Nr. 4075 7 przesłał d zarządz.

1 A. A. D., XXVI2• Źródło to nie podaje ani daty ani miejsclll 
tei"o faktu. Oopis. autora. 

2 Op. c. a A. P. Płoc., XX!Xlfi, k. 1 .  4 A.  A. D. XXVI2. 
r; Op. c. s Czyta j unitc;. 7 A. A. D„ LXXl2, k .  373. 
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1 ·-1 spr. d. obc. w. Kr. P. skargę Felicjanny Budziszewskiej 
i Budziszowa na księdza M. M., prob. z jasiennicy, pow. 
ostrow., gub. łomż., że nie chciał j ej wyspowiadać, gdy 
wychodziła za prawosławnego. Zarządzający spr. d. po
lecił przerwać dalsze dochodzenie w tej sprawie. -

2. W. jen. gbr 30 gr. 1 889 r. nałożył na księdza M.
M., prob. par. jasiennica, 25 r. kary za to, że urządził
w tej parafji tri umfalną bramę w czasie wizytacji paster
skiej, którą dokonał biskup H. Kossowski, sufragan płocki.1-

33. Ks. Ignacy Malkiewicz, ur. 1826 r. W. jen.
gbr 4 ( 16) czrw. 1 874 r. Nr. 349 � nałożył na księdza I .
M. 25 r .  grzywny za to, że, będąc prob. w par. Ligowo,
pow. lip., gub. płac., szerzył wśród wiernych bractwo 
Serca jezusowego. 

34. Ks. Lucjan Mioduszewski, ur. 1886 r. Gdy
w 1912 r. ksiądz L. M. był wik. par. Krasnosielc, pow. 
makow.,  gub. łomż., miał śledztwo o to, że zbierał ofiary 
na pomnik zmarłego tam proboszcza ks. Adolfa Białoko
za, lecz w. jen. gbr polecił sprawę przerwać.3

3S. Ks. Juljan Moczydłowski, ur. 1873 r. 2 paźdz. 
1899 r. za Nr. 1 65 4 ksiądz J. M. zapłacił karę w kwoci e
2 5  r. kary za  to, że jako wik. par. Zuzel, pow. dstrow. ,
gub. łomż., udzielił Komunji św. Józefowi Pawleczuchowi, 
„prawosławnemu," mieszkańcowi wsi Siemczyn, pow. 
sokł., gub. siedl. 

36. Ks. Józef Moderski, 1843 t 1 912. Ponieważ
ksiądz j .  M. w czasie kazania, które wygłosił w Skępem ' 
22 wrz . . 1 866 r. krytykował rząd, zarzucając mu nieucz
ciwe urządzenie klasztorów, przeto władze rządowe go 
aresztowały 5 i dopiero 13 (25) list. 1866 r. uwolniły z are
sztu na zasadzie de.cyzji gbra płoc. 
\ · i A. A. o., xxv12, Nr. 10. a Op. c. 

s A. P. Łomż.·, vs, k. 1 1  i 12. " A. A. o., xxv12, 5 Op. c. 
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37. Ks. Adolf Modzelewski, ur. 1862 r. 1. Gbr; 
płac. 26 maja 1887 r. Nr. 4278,1 doniósł do kancelarji w.: 
jen. gbra o tern, że ksiądz A. M. wyjeżdżał zagranic� 
i był na stu djach teologicznych w Rzymie.  

2. W. jen. gbr, otrzymawszy o księdzu A. M. ,  wik.
katedry w Płocku, niepomyślne pod względem politycz
nym wiadomości , odmówił 16 l ip. 189 1  r. Nr. 131 1 2 sweł 
zgody na nominację jego na prof. tamtejszego sem. diec. 
To samo powtórzyło się jeszcze dwukrotnie :  20 lut. 1 904 r. 
Nr. 3551 i 28 maja 1905 r. Nr. 1209. 

3. W roku 1912 i 1913 3 ksiądz A. M.,  kan. katedry
płac. i prob. par. w Płocku, w trzech instancjach miał 
sprawę sądową o to, że, czyniąc wzmiankę na margiąe
sie aktu zaślubionych o rozwodzie, którego udzielił Kon
systorz ewangelicko-augsburski małżonkom Dmowskim, 
dodał przytem swoje uwagi. 

38. Ks. Juljan Modzelewski, ur. 1887 r. Na „Zwią
zek Katolicki" ksiądz j. M., wik. par. Czyżewa, pow.
ostrow., gub. łomż., zbi erał ofiary, które władze rządowe 
uznały za nielegalne, za co 17 kw. 191 2 . Nr. 1580 w. 
j en. gbr nałożył na niego 25 r. kary.4 

39. Ks. Jan Moraws_ki, ur. 1 829 r .  Gbr. łomż.
30 kw. 1893 r. Nr. 4805 5 doniósł do kancelarji w. jen. 
gbra, że ksiądz J. M. , prob. par. Dzierżenin, pow. pułt., 
gub. łomż., odmówił spowiedzi mieszkance wsi Obręb 
Marjannie N. i mieszkance wsi Dzierżenin Marjannie Pio
trowskiej, pierwszej o to, że wydała swą córkę za pra
wosławnego Iwana Grigorjewa, a drugiej, że była na tern 
weselu. Wobec tego w. jen .  gbr 26 maja 1893 r. Nr. 361 
skazał go na 25 r. kary. 

40. Ks. Feliks Motyliński, 1814t1894. Gbr płoc.
12 · maja 1 876 r. Nr. 2783 6 doniósł do kancelarji w. jen. 

l_B Op. c. 4 Op. c., Nr. 59. :i i 6 Op. c. 
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gb�a, że w gr. 1873 r. ksiądz F. M. ,  prałat katedry płoc. , 
arcNdiakon pułtuski, wygłosił w Płocku kazanie, w któ
reip, powstając przeciw „jakimś" prześladowaniom katoli
ków, dodał te słowa: „przeciw takiemu krzyczącemu uci-t 
sk-bwi trzeba energicznie występować". Przyczem kuła-
kiem i dziwnie rażącym gestem ręki wzmocnił to swoje 
powiedzenie. 

41. Ks. Anastazy Okrąglicki, ur. 1842 r. Gbr
łomż. 17 lip. 1 869 r. Nr. 4075 1 przesłał do zarządz. spr. 
d.lt'. obc. w. ' Kr. P . . skargę Felicjanny Budziszewskiej z Bu
d�iszowa na księdza A. O., wik. par. jasiennica, pow. 
ostrow., gub. łomż., że nie chciał j ej wys.powiadać, gdy 
wychodziła ,.za � prawosławnego.

Zarządzający spr. d. polecił przerwać dalsze docho
dzenie w tej sprawie. 

42. Ks. Stanisław Ordon, 1 848 t 1 907. Za to, że
w czasie pasterskich wizyt, które w 1 889 r. odbywał 
w dekanacie mławskim bp H. Kossowski, sufragan płoc., 
stawiali wierni bramy triumfalne, w. jen. gbr. 30 wrz. 
1889 r .  Nr. 1 777 2 skazał księdza S. O. na 1 25 r. kary ja
ko dziekana tego dekanatu, a przeto odpowiedzialnego
za w szystko, co się dzieje w dziedzinie kościelnej na te-
renie dekanatu. 

. 

43. Ks. Wincenty Orzeszkowski, ur. 1 801 r. Bę
ą·ąc administratorem diec.. płoc., ksiądz W. O. zwolnił
ks. J uljana Ołdakowskiego z profesury seminarjum die
cezjalnego, nie czekając aż przyjdzie w tym p-rzedmiocie 
�dpowiedź rządu. Wtedy nmk Kr. P. 28 list. ( 1 0  gr.) 
1873 r. Nr. 1 362 3 zwrócił · księdzu W. O. uwagę, połą
c�oną z ostrzeżeniem, że za podobne wykroczenia mogą 
go spotkać w przyszłości bardzo nieprzyjemne następstwa.

1 A. A. D., LX?CI2, k. 373.
2 A. A. D., XXVI2, Nr. 11 . 3 Op.  c. 
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44. Ks. Jan Ostrowski, ur. 1 892 r.  W. jen. gbr·
za pośrednictwem bpa płoc. udzielił księdzu J. O .  nagany 
za to, że ochrzcił dziecko Józefa Oleksiewicza, „prawo
sławnego";  czem dał dowód, że miesza �ię do spraw 
prawosławia. 1 i 2• 

45. Ks. Stanisław Pendzich, ur. 1 856 r., wik. z Pa
łuk, pow. ci ech., gub. płoc. W 1884 r. ksiądz S. P. miał 
śledztwo policyjne o to, że nie dopuścił do sakramentów 
osoby, która wychodziła za prawosławnego, ale same 
władze rządowe przerwały dalsze w tym przedmiocie do
chodzenia. 3 • 

46. Ks. Wincenty Petrykowski, ur. 1 845 r. Za
wpływ, jąki wywarł ksiądz W. P., będąc prob. w Płocku; 
na swego wik. ks. Maćieja Stepułajtysa, aby nie wziął: 
udziału w pogrzebie 4 j. Osińskiego, w. jen. gbr 8 czrw.
1 904 r. Nr. 287 ° skazał księdza W. P. na 25 r. kary. 

47. Ks. Jan Piotrowski, ur. 1 836 r. Na skutek
raportu gbra łomż.,. nadesłanego pod . datą 1 7  wrz. 1909 r1· 
Nr. 6970 6 do kancelarji w. jen. gbra o tern, że ksiądz j. P., 
prob. par. Wąsewo, pow. ostrow.,  gub. łomż., przyjął do 
Kościoła kat. niepełnoletnią „prawosławną" Marjannę Ku„ 
bar ewą, w. jen. gbr zażądał od bpa płoc., aby przeniósł, 
księdza j. P. na wikarjat. Z tej racji ksiądz J. P. ustąpił 
z prob. i zamieszkał w 1 9 1 0  r. jako rezydent w Płocku. 

48. Ks. Ignacy Plochowski, ur. 1 846 r. 1 .  Po
nieważ ksiądz I. P., prob. par. Kraszewo, pow. ciech., 
gub. płoc., zbierał poza murami kościoła pieniądze na 

1 Op. c. 
2 Bliższych szczegółów księga konudit nie podaje o tym fakcie 

wcale. Dopis. autora. 
3 A. A. o., xc1112, k. 1 10. 
4 Księg-a konduit nie podaje bliższych szczegółów tego zdarzenia. 
5 A. A. o., xxv12, Nr. 7. 11 Op. c.
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tackę na remont tej parafjalnej świątyni, przeto w. jen. 
,gbr 4 lut. 1 889 r. Nr. 1 91 1 skazał go na 25 r. kary. 

2. Gdy włościanie we wsi Łopacin 28 maja 1 889 r.
urządzili procesję, w. jen. gbr 26 sierp. 1 889 r. Nr. 1 557 2 
nałożył grzywnę wysokości 25 r. na księdza I. P. ,  prob. 
par. Kraszewo, pow. ciech., gub. płoc., za to, że im, jako 
swoim parafjanom, w tern nie przeszkodził. 

49. Ks. Aleksander Stanisław Podczaski, ur.
1833 r. Zarządzający spr. d. obc. w. Kr. P. zwraca się 
4 (1 6) wrz. 1 868 r. Nr. 4545 3 do gbra łomż. z tern, że 
ksiądz A. S. P., wik. kolegjaty pułt., gub. warsz. ,  w lip. 
1868 r. słuchał spowiedzi Barbary Włodimirowej i wtedy 
karcił ją  za to, że jest za mężem prawosławnym. 

SO. Ks. Antoni Pomirski, ur. 1 875 r. Za zbiera
nie wśród parafjan dobrowolnych ofiar na budowę ko
ścioła w par. Zuzel, pow. ostrow., gub. łomż., tamtejszy 
wik. ksiądz A. P. zapłacił 50 r. kary na mocy decyz1i, 
którą wydał w. j en. gbr 3 wrz. 191 2 r. Nr. 3876.4 

51. Ks. Stanisław Pujdo, ur. 1 864 r. Do gimna
zjum uczęszczał w Suwałkach, skąd w 1882 r. przeszedł 
do seminarjum diec. płoc„ a z seminarjum wyjechał 
w 1886 r. do akademii duch. petersbur., którą dla sła
bości zdrowia opuścił 1 1  list. 1889 r. jako student IV 
kursu ze stopniem kand. św. teol. i rozpoczął pracę pa
rafialną od 1890 r. przy par. w Płocku. Gdy sprawa kie
lecka, rozpoczęta przez rząd w 1893 r. przybierała coraz 
szersze ramy i dotknęła kilkunastu akademików różnych 
diecezyj (2 roczniki: 1887, 1890), władze rządowe pozba
wiły go wikarjatu płockiego 1 6  list. 1893 r . , motywując swą 
decyzję w słowach: „ wobec posiadanych wiadomości 

i .i 2 Op. c. 3 A. A. O., LXXI2, k. 213, 226 i 227.
4 A. A. D„ XXVI�, Nr. 47.

8ojownicy t. II. 32 
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o jego nieprawomyślności politycznej i karygodnych czy
nach".  Bp płoc. wystąpił wtedy do rządu, że ksiądza P. zo
stawia przy katedrze tylko do pomocy duchowieństwu,  ale ' 
w. jen. gbr 19  gr. 1893 r. Nr. 2325 wyraził na ten projekt
kategoryczny swój sprzeciw. Od listopada przeto 1893 r. 
ksiądz S. P. znalazł się na bruku i pod dozorem policji 
w Płocku, 23 zaś st. 1895 r. władze rządowe wysłały go 
pod dozór policyjny do gub. woroneżskiej. O tern w księ
dze konduit kancelarji gbra ło

.
mż. tak czytamy: „ks. Sta

nisław Pujdo pod zarzutem przestępczości państwowej 
na skutek rozkazu cesarskiego był skazany 30 list. 1894 r. ' 
do gub. woroneżskiej pod dozór policji na przeciąg lat 
5-ciu" i ta sama księga dodaje: „a na skutek takiegoż 
rozkazu wydanego 14 maja 1896 r., u.wolniony był od
dozoru jawnego i otrzymał pozwolenie powrotu do wła
snej diecezj i .  Tu w kraju w. j en.  gbr 30 lip. 1896 r. Nr. 693 
oddał go pod tajny dozór policyjny" . 1

W księdze zaś konduit kancelarji w .  jen.  gbra ty lko 
tyle  czytamy przy nazwisku księdza S. P. , wik. par. Płock: 
1 .  „ W. jen. gbr 16 list. 1893 r. Nr. 55,2 mając wiadomo
ści o politycznej nieprawomyślności księdza S. P. i o je
go karygodnych czynach, usunął go z wikarjatu p ar. 
płoc. i oddał pod dozór poli cyjny" .  2. „cesarski rozkaz 
30 list. 1 894 r. oddał go pod dozór policji na lat 5 i w tym 
celu wysłał do gub. woroneżskiej .3 

1 A. P. Łomż., Xlll8, k. 9 i A. K. O. Płoc. ,  XVII15.
<l A. A. o., xxv12. 
3 Do jednych i drugich wiadomości, pochodzących ze źródeł 

urzędowych, dodajemy przeżycia księdza S. P., które miał w toku 
śledztwa i badań, w drodze na wygnanie, w czasie wygnania i w po
wrotnej drodze, a skreślone jego własną ręką w „ Wiązance wrażeń 
z wygnania". Czynimy to nietylko z obowiązku naszego względem 
księdza S. P., który lat parę przeżył sporą dozę utrapień, niepewności 
i tęsknoty za krajem, ale i ze względu na osoby, o których kaiądz S. P. 
wspomina. Te ostatnie wiadomości, choć nie należą ściśle do zakresu 
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Ksiądz S. P. tak sam pisze o swoich przeżyciach 
w latach 1894-1896. 

„Przesyłam wiązankę wrazen z swojego wygnania. 
Aresztvwanie moje nastąpiło w Płocku, zdaje się, 1 894 r. 
na jesieni, o godzinie 12-ej nocą, kiedy stałem przed ko
ściołem farnym, czekając na kościelnego z kluczami od 
kościoła, aby wziąć Sanctissimum i zanieść choremu, od 
którego co tylko wróciłem, wysłuchawszy go spowiedzi . 
Zabrał mię z przed kościoła rotmistrz żandarmów pow. 
płoc. Aleksiejew do mojego mieszkania, dokąd zjawil i  
s ię pułkownik żandarmów na gub. płocką Białowowski 
i wice-prokurator sądu okręgowego płockiego Seln przy 
asyście 10 żandarmów i policjantów. Zaraz rozpoczęli re
wizję w mieszkaniu, która trwała do godz. 6 -- ej rano, za
bierając różne książki, zabronione w Rosj i, 500 l istów 
i dzienniczek, który prowadziłem, a w którym notowałem 
dawanie ślubów w r. 1 890 unitom podczas swojego po
bytu w Czyżewie, blisko ziemi siedl. Ten dzienniczek 
i l isty od wielu osób z Litwy, Rosj i, które prowadziły 
różne stowarzyszenia religijne ukryte na terenie państwa 
ros. bardzo mię zmartwiły, aby samemu się nie wsypać 
i _ innym nie zaszkodzić. Następnie przyłapali i notatkę 
moją o udzielaniu oblig mszalnych Zatkalikowi, księdzu 
unickiemu, który mieszkał w Płocku z rodziną, miał ja
kąś posadę i odprawiał potajemnie Msze św. Bałem się, 
że go mogę zgubić. To wszystko wpłynęło na mnie, że 

naszej pracy, jednak dla historji i badań o Życiu wygnańców w Rosji
mogą mieć duże

. 
znaczenie. 

O księdzu S. P. zamieszczamy w tym dziale szczegóły, a nie 
wśród ofiar za ojczyznę, bo tylko rząd rosyjski zrobił politykę z tego, 
co kończący akademję w 1887 i 1890 r. szlachetnego chcieli uczynić 
dla utrzymania w przyszłości swego ducha kapłańskiego dla świętej 
sprawy Kościoła; Dopis. autora. 
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bezwiednie zacząłem drżeć, widząc zaś, iż się nie utrzymam 
na nogach, a nie chcąc dać poznać strachu swojego, 
usiadłem i wkrótce się uspokoiłem.  Po tej rewizji cho-. 
dziłem do kancelarji pułk. żandarmerii przez 2 tygodnie� 
codziennie przesiadując po 7, 8 godz., gdzif.ł się odby
wało badanie. Podczas indagacji często grożono mi wy
wiezieniem do cytadeli dlatego, że n ie· chciałem różnych 
faktów tłumaczyć według myśli moich badaczy. Przy ba
dani u najgorszem było to, że człowiek nie wiedział, czy , 
wróci dq domu. Badanie to tak długo trwało z powodu· 
wielkiej i lości listów zabranych, które musiałem tłuma
czyć. Indagację prowadzili: żandarm pow., wice-pro
kurator i ekspert ·do tłumaczenia listów, czasami przycho
dził pułkownik. I otóż kiedy przyszła kolej na dzienni
czek, pisany skrótami ,  żebym go odczytał, czemu opar- · 
łem się stanowczo, motywując tern odmowę czytania, że 
są to moje grzechy zapisane, których nie mogę czytać. 
Wtedy powiedziano mi, że w cytadeli zmuszą mię do od
czytania. I kiedy napięcie drażliwości było największe 
między mną a indagującymi mię, w duchu modliłem się 
o ratunek; wtedy wszedł pułk., dosyć podchmielony, do
którego wszyscyśmy się zwrócili o ten dzienniczek. Po 
chwili certacji między nami pułk. Białowowski zapytał 
mię, czy rzeczywiście grzechy moje były zapisywane? na 
moje tak! i prośbę o zwrot dzienniczka, oddał mi go. 
Z jakiem napięciem ducha czekałem chwili, kiedy mię 
puszczą, bojąc się, ażeby go jeszcze nie odebrali! Nare
szcie, gdym się wydostał z kancelarji, chyba na świecie 
nic nie miałem nigdy droższego nad ten dzienniczek 
i nigdy tak nie śpieszyłem szybko, aby go zniszczyć, co 
uczyniłem po drodze do domu, wstępując do znajomych 
i piec podpalając swoim dzienniczkiem. Kiedy po par,u 
latach, wracając z wygnania z Woroneża, pr7.yjechałem 
na  Kaukaz i . w Kisłozawodzku spotkałem swojego inda-
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gatora, żandarma z Płocka, pierwsze jego słowa powita
nia ze m'ną były: „żal, że wam oddałem wasz dzienni
czek," a ja  mu na to: „istotnie ,  jest czego żałować, boć 
· dowiedzielibyście się dużo ciekawych rzeczy." W dzien
niczku swoim, muszę dodać, że oprócz różnych faktów,
osób, były też notowane przezemnie i uchybienia moje,
więc nie pepdniłem kłamstwa. Muszę tu zaznaczyć, że
pułk. Białowowski przysyłał różne osoby prowokatorskie
do spowiedzi do mnie, aby mię wybadać. O czem sam
mnie później mówił, chwaląc mię, że dobrze im radziłem.
Po tej rewizj i zostałem usunięty z posady wik. i pozosta
wałem pod dozorem policji przez 1 1/2 r.,  aż do wywie
zienia do Woroneża nad Don, które nastąpiło dn. 10 łut.
1895 r. Nocą o godz. 10-ej przy pochodniach, przy silnej
krze , przeprawil iśmy się przez Wisłę w Płocku z plcem
m. Płocka, (którego musiałem wziąć na swój koszt, bo
inaczej odwoziłby mię żandarm) przy ogromnym natłoku 
ludzi na brzegu Wisły, żegnających mię, zdążaliśmy do 
Kutna na pociąg. Przy] echaliśmy do Woroneża po pięciu 
dniach podróży, bo były zaspy śnieżne na kolejach. Zo
stałem oddany gbrowi ,  który zostawił mię w mieście, 
a mógł wysłać i na wieś. I tu mi  kazano: meldować się 
raz na tydzień w ucząstku pol icyjnym, nigdzie się nie wy
dalać z miasta, nie sprawować żadnych posług religij
nych i niczem nie zajmować się, coby miało styczność 
z ludnośc ią . Zamieszkałem u miejscowego proboszcza ks. 
Fe l i ksa Grochalskiego, lat 70, który był 1 4  lat na wy
gnaniu w Białoczersku. Miał parafję, składającą się z 2- ch 
gubernij : woroneżsk iej i tambowskiej . Był kapelanem woj
skowym, kapela nem korpusu k atedów, jednym z najwięk
szych w Rosj i .  Tutaj w 1 863 r . ,  kiedy cesarz Aleksander
II robił przeg ląd wojska, dowiedział się o powstaniu
w Polsce i stąd natychmiast, nie skończywszy rewji, wy
jechał do Pete rsburga . Ks. Grochalski był chory, nader
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żywy starzec, wykładał religię w pięciu zakładach na
ukowych. Latem na dwa miesiące wyjeżdżał na objazd 
swej par. Często był wzywany do chorych po sto i dwie
ście wiorst. Jeździł końmi. Wybudował ładny �kościół 
w stylu gotyckim. Miał pomocnika ks. Augustyna Łappę, 
lat 70, który, w r. 1 863 w Witebskiem będąc prob., zdra
dzony przez szpiega - Polaka, został skazany na śmierć 
przez sąd wojenny w Witebsku, ale wskutek wstawienia 
się miejscowego archiereja, który, gdy raz widział egze- ·
kucję skazańców politycznych, a która na niego strasznie 
podziałała, zwrócił się do Aleksandra II, a był kiedyś 
jego wychowawcą religji, aby w jego diecezji zniósł karę 
śmierci. W skutek tego wstawiennictwa ks. Łappa został 
skazany na ciężkie roboty na całe życie do Tunki. Tam 
8 lat dźwigał taczkę, kopiąc rudę, później wskutek amne
stji ,  zwolniony z Tunki, musiał pójść na „posielenie". 
Mieszkał jakiś czas w Ekaterynosławiu, skąd przeszedł 
do Woroneża. Sterany, był niedołężnym, ale dla mnie 
był duchem opiekuńczym. Z nim się zżyłem i od niego 
wiele się nauczyłem. Trawiła go tęsknota straszna, która 
jest nieodzowną udręką każdego wygnańca. Był wielkim 
patriotą. Obydwaj z ks. Gro�halskim ks. Łappa, a przed
tem jeszcze ks. Urbanowicz z Wilna, któremu kozak ob
ciął całą dłoń podczas odprawiania Mszy św., zakończyli 
swój żywot w Woroneżu. Muszę nadmienić, że w Tam
bowie, w naszej parafii podówczas był na wygnaniu ks. 
Szymon Ruszyński, z sejneńskiego, który przeszedł do 
diecezji żytomierskiej , aby dostać się do akademii i cier
piał tylko za swojego brata Andrzeja Ruszyńskiego, któ
ry był kolegą �s. Pranajtisa, ks. Prawdy, ks. Nassalskie
go i innych, a któ,ry umarł na tyfus w Petersburgu, 1 bę-

1 Ksiądz Andrzej Ruszyński zaziębił się na swoich prymicjach 
i umarł na suchoty galopujące. Dopis . autora. 
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dąc na 4-ym kursie akademji. Otóż ks. Szymon,  za brata 
Andrzeja wzięty, poszedł na wygnanie i już umarł na 
Ukrainie parę lat temu. Oprócz tego muszę dodać o ks. 
Franciszku Mazurku, swoim koledze z Lublina, który był 
w Orle na wygnaniu i wróciwszy do kraju, wkrótce umarł 
pod Lublinem jako proboszcz.1 Cierpiał od Moskali, ale 
jeszcze więcej od miejscowego proboszcza w Orle księ
dza Konczy, który ha wzór Niemekszy i innych stał się 
wielkim rusofilem. 

„Na wygnaniu życie było znośne, wiele przychylności 
współczucia okazywała ludność miejscowa: katolicka 
prawosławna. 

„Przyczyny naszego wygnania I. to nasze koleżeńskie 
umowy i zobowiązania, które zupełnie niewinne były 
w oczach naszych, a wrogowi dały broń do ręki prze
ciwko nam. Punktów tych zobowiązań było zdaje się 1 5, 
z których, I. mówił o zjazdach naszych, gdyż nas na 
kursie było 10-ciu z czego 6-ciu było z Kongresówki, 
2-ch z diec.  wileńskiej i 2-ch z mochylowskiej, w pew
nych terminach czasu, Il . mówił: o pomocy pieniężnej 
dla tego, którego z nas ześlą na Sybir, I I I .  o popieraniu 
akcji katolickiej przez pisma, książki i wydawnictwa. 
Inne mówiły o życiu wewnętrzem naszem. Otóż te zobo
wiązania przy rewizji semin. kielc. przyłapali Moskale 
u mego kolegi ks. Stanisława Senko i u ks. Prawdy, 
który był o cztery lat wcześniej . Myśmy nic nie wiedzieli , 
że ten kurs też ułożył sobie zobowiązania. Ale jakie, 
nie wiem. 

„Druga przyczyna naszego wygnania, to polityczna. 
Rząd mianowicie rosyjski chciał zaprowadzić inspekcję 

. nad seminarjami za pomocą dyrektorów ówczesnych dy-

1 Ks. Fr. Mazurek był nie prob., lecz wik. w Dyssie, pow·. lubrt., 
gub. lubl. i na tern stanowisku umarł 1 1  mar. 1 904 r. Dopis. autora. 
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rekcyj . naukowych czy oświatowych - czemu księża bpi 
sprzeciwil i się. Np. w Płocku ks. bp Nowodworski po
stawił · stróża specjalnie ,  aby n ie  wpuścić takiego dra, 
który. siłą chciał ·wej,ść ' do semin. Otóż w. jen. gbr Hurko,
aby dopiąć celu, posłał prowokatora jako alumna do
semin. do �ielc, aby ten podpalaniami semin. dał powód 
do rewizj i ,  która nastąpiła. I takie n iewinne rzeczy-jak: 
umowa nasza do zjazdów, co do zbiórki pieniędzy po
między sobą posłużyły do oskarżenia nas,  że chcemy 
część kraju oderwać od pańs twa i zastosowanie względem
nas najwyższej kary, jak skazanie  na wygnanie na 5 lat. "

52. Ks. Ignacy Radzymiński, ur. 1826 r. Gbr
płoc.  w raporc ie  swym, datowanym 4 l ip .  1 873 r. Nr. 4009, 1 
powiadomił w. jen .  gbra, że skazał księdza I. R. ,  prob. 
par. Rogowo, pow. rypiń . ,  gub. płac. ,  na 1 0  r. kary za
to, że ksiądz ten w latach 1865 i 1871 ochrzcił dwoje
dzieci ,  których matka była prawcsławną.2 

53. Ks. Jan Rosłowicz, ur. 1 848 r. Za zbieranie
wśród parafj an  ofiar dobrowolnych pieniężnych na po
prawę gospodarczych budynków plebańskich w par. Czy
żewa, pow. ostrow. ,  gub. łomż., ksiądz j. R. tamtejszy 
proboszcz zapłacił 50 r .  kary na mocy decyzji w.  jen .  
gbra, zapadłej 1 6  wrz. 191 1 r .  N r .  3907.n

54. Ks. Gracj an Rzewuski, ur. 1 827 r .  1. Przez
szerzenie brac twa Serca Jezusowego i namiętną obronę 
w 1872 r. kapucynów w Zakroczymiu, pow. płoń., gub. 
warsz., ksiądz G. Rz. , kanonik kat. płac. wykazał swój „fa
natyzm" rel igi jny. Wobec tego 4 ( 1 6) czrw. 1874 r. Nr. 3494 
w. jen. gbr postanowił go usunąć ze stanowiska regensa

profesora diecezjalnego seminarjum płoc., zgadzając się 

1 A. A. D„ XXVIl2. � Był. unitką. Dopis. autora. 
:: Op. c.,  Nr. 1 2. ·.t Op. c .
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wszakże na to, aby rządca diecezji przedstawił go na ad
ministratora jakiejkolwiek parafji poza Płockiem. 

2. Nlk żandarmerii gub. płoc. w raporcie swym do
nlka żandarmerji okręgu warsz. 20 mar. 1 873 r. Nr. 859 1 
księdza G. Rz., regensa seminarjum diecezjalnego, nazy
wa skrajnym religijnym fanatykiem i wogóle osobą nie
prawomyślną. 

55. Ks. Klemens Sawicki, ur. 1859 r. 1 .  Podług
doniesienia gbra łomż. z 15 mar. 1892 r. Nr. 2736 księ
dza K. S., wik. par. Czyżewa, pow. ostrow., gub. łomż., 
policja „przyłapała" ,  jak spowiadał i udzielał I<omunji 
św. przyjeżdżającym doń unitom z gub. s iedl. Za to w. 
jen. gbr 31 mar. 1892 r. Nr. 491 2 nałożył na niego 
grzywnę 25 r. 

2. Ponieważ ksiądz K. S., prob . par. Zaremby, pow.
ostroł., gub. łomż., pozwolił, że neoprezbiter, absolwent 
seminarjum diecezjalnego sejri. Saturnin Rostkowski, na 
którego rząd jeszcze nie wyraził swej zgody, aby objął 
jakikolwiek wikarjat, 16 list. 1 903 r., pozwolił odprawić 
w tamtej szym par. kościele Mszę fsw"., w. jen. gbr skazał 
księdza K. S. na 50 r. kary. 3 

3. W 1911  r. władze rządowe prowadziły śledztwo
przeciw księdzu K. S., prob .. par. Rożan, pow. makow. , 
gub. łomż., o to, że bez pozwolenia tychże władz zwo
łał ogólne zebranie towarzystwa „Caritas" ,  lecz w. jen. 
gbr 12  czrw. 1 911 r. Nr. 2594 .sprawę te przeciął.4

56. Ks. Bolesław Skarżyński. Za nielegalne zbie
ranie wśród parafjan składek na poprawę parafjalnych 
budynków gospodarczych ksiądz B. S. , prob. par. Dobrze-

1 i 2 Op. c. 
3 Był to tak zw. ksiądz „majowy'', o czem patrz niniejszego 

dzieła tom I. str. 1 49. 
4 Op. c. 
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jewice, pow. lipn., gub. płoc., zapłacił 25 r. kary, którą 
nałożył na niego w. jen. gbr 7 . łut. 1903 r. Nr. 242.1 

57. Ks. Marjan Skowroński, ur. 1820 r .  Nlk żan
darmskiego okręgu warsz. 14 (26) sierp. 1867- r. Nr. 1 32692 
doniósł do zaqądzającego spr. d. obc. w. Kr. P., że ksiądz 
M. S., dziekan ostrołęcki a prob. par. Czerwin, pow. 
ostroi., gub. łomż., odmówił spowiedzi przedślubnej Emilii 
Żetkowskiej, która wychodziła za jastribiłowa, porucz
nika 24 symbirskiego pułku piechoty, prawosławnego_,, 
a nawet wobec wielu obecnych w kościele karcił ją z te
go powodu. Za ten czyn ksiądz M. S. zapłacił kary 50 r. 

58. Ks. Kajetan Ślubowski, ur. 1834 r. W. jen.
gbr 26 kw. 1 886 r. Nr. 75 1 3 skazał księdza K. S., prob. 
par. Zakroczym, pow. płoń., gub. warsz. na 200 r. kary . 
za to, że 1 mar. 1 886 r. nie chciał odprawić nabożeń
stwa żałobnego za cesarza. 

59. Ks. Józef Smoleński, ur. 1824 r. 15 · czrw.
1866 r. Katarzyna Bortnikowska, wychodząc za -prawo
sławnego podoficera Jana Bordousa podług wymagania 
duchownego prawosławnego zażądała od księdza j. S., 
prob. par. Bieżuń, pow. sierp., gub. płoc., aby jej wydał 
świadectwo wygłoszonych w kościele katol. zapowiedzi. 
Ksiądz ani tych zapowiedzi nie głosił ani żadnego w tym 
przedmiocie świadectwa nie wydał. Wówczas szef sztabu 
6-go pułku piechoty zwrócił sict 3 sierp. 1866 r. Nr. 3486 
do cywiln. gbra płoc., aby przymusił księdza j. S. - do 
spełnienia tego obowfązku. 

Na to ksiądz j. S. odpowiedział, że w myśl katol. 
prawa kanonicznego uczynić tego nie może.4 

1 A. A. D„ XXVll2, Nr. 50. 
2 A. A. D., LXXI2, le. 145, 146, 191, 1 92.
3 A. A. o., xxv11:1, Nr. 19. 
4 A. P. Płoc . ,  1 1 1 18, k. 1, 2, 3, 8 i 9. 
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60. Ks. Hipolit Sobolewski, ur. 1852 r. w 1899 r.
władze policyjne niepokoiły 1 księdza H. S. , prob. par. 
Lekowo, pow. ciech., gub. płoc., o to, że ąał ślub pra
wosławnemu 2 Wincentemu Burakiewiczowi, mieszkańco
wi miasteczka Lipsko, pow. august., gub. suwl. ,  a nastę
nie ochrzcił w- Koście le katol. jego córkę. 

61. Ks. Józef Stalmach, ur. 1 831 r. Gbr pfocki
9 kw. 1868 r. Nr. 2700 3 doniósł do Zarządu Spr. D .  Obc.
W., że nałożył na księdza J. S., prob. par. Bogurzyn, pow.
mław., gub. płoc., 15  r. kary za to, że udzielił ślubu Ja
nowi Mestumowi.4 

62. Ks. Antoni Stawirej, ur. 1828 r. Gbr łomż.
17 lip. 1869 r. Nr. 4075 5 przesłał skargę do zarządzają
cego spr.  d. obc. w. Kr. P. Felicjanny Budziszewskiej 
z Budziszewa, gm. Szulborze Koty, pow. ostrow., na księ
dza A. S., prob. z Ostrowa, gub. łomż., że nie chciał jej 
wyspowiadać, gdy wychodziła za prawosławnego. Przytem 
tenże gbr dodaje ,  że · 12 czrw. 1868 r. tenże zarządz. już 
skazał księdza A. S. na 3 dni pokuty kościelnej i że ksiądz 
ten przy każdej sposobności ujawnia swą niechęć i opór 
względem zarządzeń władz państwowych. Zarządzający 
spr. d. polecił sprawę tę przeciąć. 

63. Ks. Franciszek Strzałkowski, ur. 1808 r.
Jako długoletniego i czynnego pracownika na niwie Ko
ścioła i Ojczyzny księdza F. S. władze policyjno - admi
nistracyjne i policyjno-wojenne w szczególniejszy sposób 
miały zawsze na oku. Świadczy o tern księga koduit kan
celarii w. jen. gbra, która podaje o nim następujące 
wiadomości: 

-
1 A. A. D., XXVII2. 2 Czytaj: unicie. 3 Op. c., Nr. 28. 
4 Nic wyraźnego niepowiedziane w tym dokumencie, na który 

si� powołujemy, o jaki tu ślub chodziło. Codzienną niemal w tym cza
sie rzeczą była kwestja z unitami. Dopis. autora� 

5 A. A. D., Lxx1a, k. 373. 
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1 .  Jak twięrdził raport p. o, wojn. nlka gub. płoc. 
z dnia 4 łut. 1839 r. Nr. 8, ksiądz F. S., wik. katedry
w Płocku, 20 st. ,1'839 r. miał w tamtejszej katedrze kazanie_ 
religijnie fanatyczne i podburzające. Na skutek tego nmk
Kr. P. postanowił:1 a) usunąć księdza F. S. z zajmowane
go stanowiska i posłać go na inny wikarjat do „pewne-. 
go" · proboszcza, b) zabronić mu miewania kazań i nie 
dawać mu żadnego beneficjum bez specjalnej na to zgo
dy nmka i c) oddać go pod nadzór poli cyjny. 

2. Gbr. płoc. 16 lip. 1 868 r. Nr. 5701 2 doniósł Kom.
Rz. Spr. W. i D., że ksi ądz F. S., prob. par. Raciąż, pow. 
sierp. , gub. płoc. ,  ochrzcił dwie córki Ignacego Fonina 
„prawosławnego". Władze rządowe sprawę tę skierowa
ły do sądu, która przeszła wszystkie trzy instancje i Se
nat Rządzący zatwierdził wyrok pierwszej instancji, usu
wający księdza F. S. na 6 miesięcy od wszelkiego sta
nowiska. 

3. 26 st. 1 871 r . Nr. 597 8 gbr płoc. zaraportował do
Kom. Rz. Spr. W. i D., że ksiądz F. S. ,  prob. z Raciąża, 
gdy go wieziono na pokutę do klasztoru w Oborach, 
pow. rypn., gub. płoc., na którą skazał go nmk Kr. P., 
uprosił policjanta, żeby na chwilę wstąpil i obydwaj do 
kościoła. Towarzyszący mu policjant na to się 'zgodził.
Wtedy ksiądz F. S. momentalnie ubrał się w szaty litur
giczne, odprawił Mszę św., poczem przemawiał podbu
rzająco do zebranych wiernych. Po tym fakcie, gdy ksiądz 
wsiadł na wózek do dalszej podróży, zgromadzeni tam 
parafjdnie wymyślali i popychali strażników. Wreszcie gbr 
płoc. doniósł władzom rządowym warsz., że ksiądz F. S. 
odmówił rozgrzeszenia I ljasiewiczowej, żonie szefa sztabu 
6-ej dywizji piechoty dlatego, ż e  wyszła za prawosław
nego. Gdy osoba ta odmówiła konfrontacji i prosiła 

1 A. A. D., XXVIP. :3 i a Op. c .
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o przerwanie sprawy, nmk 13 (25) czrw .. 1873 r. Nr. 700
rzecz całą umorzył, a księdza oddał pod dozór policj i .  

64. Ks. Jan Świderski, ur. 1854 r. W księdze
konduit 1 kancelarji w. jen. gbra czytamy: „ksiądz ]. Ś. ,
administrator par. Krasne,� pow. ciech . ,  gub. płoc., 19 wrz. 
1898 r. Nr. 1 41 zapłacił grzywnę 1 00 r. za to, że ochrzcił 
w kościele katol .  dzieci prawosławnych rodziców".  

65. Ks. Jerzy Szembek, bp płocki. t 1903 r. W.  
jen. gbr Czortków przypomniał a bpowi Szembekowi, że  
zwiedzanie kanoniczne w pow. ostrow., gub. łomż. pa
rafj i :  Brańczyk, Brok, Czyżewa, Jasienni ca, Nur, Ostrów, 
Poręba, Zaremby Kościelne i Zuzel jest przeciwne zarzą
dzeniom władz rządowych i ich interesom. 

66. Ks. Jan Szostakiewicz, ur. 1 849. W. jen. gbr
3 łut. 1 881 r. Nr. 1 46 4 zwrócił się do bpa płoc., aby księ
dza j. Sz., �wik. par. Raciąż, pow. sierpc., gub. płoc., prze
niósł na inną par. , jako powód podając to, że ksiądz j. Sz.
szerzy bractwo Serca' jezusowego. Te samą robotę pro
wadzi tam miejscowy proboszcz ks. Gracjan Rzewuski. 

67. 
'Ks. Szymon Tumoss, ur. 1 829 r. Za „niele

galne' zbieranie składek pieniężnych wśród parafjan na 
miejscową plebanję ksiądz Sz. T. ,,,. prob. par. Wyszogród, 
pow. i gub. płoc., z rozporządzenia, które wydał w. jen .
gbr 3 st .  1 889 r .  Nr :  7 5, zapłacił 25 r .  · kary.

· 68. Ks� Leonard Wiśniewski, 1808 · t 1880. Za
zapisywanie do bractwa Serca P. Jezusa w k<?ściele po
bernardyńskim w Pułtusku, gub. warsz., w. jen. gbr de
cyzją swą, wydaną 29 paźdz. (10 list.) 1874 r. Nr. 1 176 6 ,

1 Op. c.,  Nr. 5. 
2 W katalogu diec. płoc. z roku 1898 ksiądz J. Ś. jest zapisany

jako prob. par. Zatory, pow. pułt., gub. warsz. Dopis. autora. 
1 i 4 Op. c. r; Op. c., Nr. 9. 6 A. A. O., XXV2. 
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skazał na 1 5  r. kary księdza L. W., exbenedyktyna, wik. 
pobenedyktyńskiego kościoła w Pułtusku. 

69. Ks. Marjan Witkowski, 1 852t1910. Na sku
tek decyzji w. jen. gbra, wydanej 30 wrz. 1 889 r. Nr. 1777,1 
ksiądz M. W., prob. par. Zieluń, pow. mław. , gub. płoc., 
zapłacił 1 00 r. kary za to, że urządził triumfalną bramę, 
gdy przyjechał z pasterską wizytą do tej parafji H. Ko
ssowski ,  bp sufragan płoc. 

70. Ks. Władysław Woliński. Księga konduit ·
kancelarii w. jen. gbra przy tern nazwisku podaje takie 
szczegóły: Pruski poddany. Za nabożeństwo o powrót 
do klasztorów wyrzuconych zakonników w 1 865 r. na 
mocy decyzji � nmka Kr. P. wysłany zagranicę bezpo
wrotnie. Natomiast w innych źródłach czytamy o tym fak
cie nast.ępujące szczegóły: 

Było to w uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.
M. Panny, 8 gr .  1 864 r. Ks .  Woliński, kapłan z Księstwa 
Poznańskiego, kapelan bpa Popiela, czas. p. o. prof. ła -

- ciny w semin. Pułtuskiem, miał kazanie w kościele re
formackim. Schodził już z ambony, gdy mu ktoś wsunął 
do ręki kartkę z prośbą czy poleceniem, aby ogłosił, 
że nazajutrz ma się odbyć w tym kościele błagalne nabo.: 
żeństwo o powrót zakonników. Gdy kartkę tę ksiądz W. 
W. oddawał zakonnikowi ,  który sam jeden pozostał w tu
tejszym klastorze, · usłyszał dziwne i niezrozumiałe dla sie
bie zlecenie: kto ogłosił nabożeństwo, niech je sam od
prawi. Nie w idząc w tern nic zdrożnego, ksiądz W. W. 
podjął się tego, odprawił wotywę i tego samego dnia 
wieczorem został aresztowany i pod si lną eskortą wy
wieziony do Modlina, gdzie zaznał bardzo przykrego 
przyjęcia i obejścia się z sobą. Po paru tugodniach w ta
kiem sarriem towarzystwie piechotą iść musiał do War-

1 i 2 Op. c. 
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szawy i znalazł się na Pawiaku, w samotnej celi ,  a przez 
1 jakiś czas nawet w lochu piwnicznym. Przez dwa miesią
. ce swego pobytu w tern więzieniu brano go w krzyżo
wy badawczy ogień i ,  jak mógł wymiarkować, chciano 
się doszukać w jego wystąpieniu „intrygi" bpa Popiela 
w� stosunku do rządu za wywiezienie zakonników. Bp 

· Popiel dwukrotnie w jego obronie pisał do jen. Trepa
, wa i . czy na skutek tego czy też przekonano się, że 
' wJadze rządowe wywołały burze w szklance wody, ksiądz 

W. W. został zwolniony z więzienia, w lutylJl 1865 r.
p�zybył do Płocka, ale wkrótce otrzymał polecenie, aby 
wracał, skąd przyszedł i w towarzystwie żandarma do
jechał do granicy Księstw'ł Poznańskiego. 

71. Ks. Antoni Wyziński, ur. 1845 r. Postano
wieniem swojem w dniu 19 wrz. 1 898 r. Nr. 1 40 1 w. jen. 
gbr skazał księdza A. W., prob. par. Brok, pow. ostrow. , 
gub. łomż., na 50 r. kary za to, że w kościele katolickim 
ochrzcił córkę małżonków Kozieł, „prawosławnego" wy
znania. 

2. Dla sprawy . Ojczyzny.

Zanim przystąpimy do poszczególnych jednostek 
z pośród duchowieństwa diec. płoc., które przeżyły więk
sze lub mniejsze prześladowania dla dobra oj czyzny, naj
pierw przytoczymy fakla, któremi wojska ros. zbezcze
ściły od 1 861 r. kościoły i inne �iejsca święte i różne 
nadużycia ogólnej natury, których dopuszczały się w tym 
czasie władze rosyjskie. · 

I. Kons. Jen. Pułt. dn. 24 sierp. 1 861 r. Nr. 504 2 do 
j.W. administratora diec. płoc.

· Raport prob. par. Bogate, pow. przas., gub. płoc.
Raportem daty 21 sierp. 1861 r. Nr. 22 prob. par. Bo-

1 A. A. D., XXV2. 2 A. K. D, Płoc., VJ15.
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gate, doniósł do Kons. pułt. , że w dn. 20 b. m. i r. o godz. 
1 -ej po poł. rota wojska piechotnego pod dowództwem 
majora, nlk żandarmów z żandarmami i kilku kozaków 
przybyli z Przasnysza do Bogatego i wobec miejscowegQ 
prob., urzędnika admin., delegowanego z biura naczelne
go, pow. przas., oraz dwóch mieszkańców wsi Bogate, 
zrewidowali bardzo ściśle kościół, a nie znalazłszy spo
dziewanej broni i amunicji, po spisaniu protokułu, wró
cili do Przasnysza. Raport ten Konsystorz przy niniejszem 
w oryginale dołąc�a. Ponieważ tego rodzaju denunc)acja 
niezawodnie wywołana została przez osobistą niechęć; 
aby Kośdół i kapłanów skompromitować, ponieważ po-. 
dobne denuncjacje, jeżeli bezkarnie  uchodzić będą, mogą 
być często ponawiane, zatem Konsystorz, pragnąc zapo
biec tak złośliwym oszczerstwom poważa się usilnie pro
sić, aby j.W. Pan przeprowadzić raczył korespondencję 
z j.W. drem kom. rz. w. r. i o. p. i za pośrednictwem 
tego wyjednał odkrycie denuncjanta i pociągnięcie onego 
do surowej odpowiedzialności na drodze prawa. 

II . Kons. J en. Pułt. 2 wrz. 1 861 r. Nr. 525 zwraca
się do admin. diec. płoc. z raportedi następującej treści:

„P. o. prob. par. Pułtusk łącznie z obywatelami m. 
Pułtuska złożyli raport pod datą dzisiejszą za Nr. 18, iż
z polecenia jen. Rożnów p. o. nlka wojn. gub. płoc.� nlk 
żandarmsk

.
iej komendy pułt., w dn. dzisiejszym przybył 

o godz. 9 zrana do kościoła kolegjaty z żołnierzami i za
brał z kościoła trzy chorągwie. Na dwóch chorągwiach· 
były wyszyte · po trzy krzyże zwyczajne z koronami cier
niowemi, a na trzeciej jeden tylko krzyż także z koroną 
cierniową. 

„Nasyłanie żołnierzy do kościoła przez jen. Ro�nów 
i samowolne zabieranie przedmiotów z wyobrażeniami 
Męki Chrystusa Pana, jako godłami świętej naszej wiary, 
jest niepraktykowanem nadużyciem, przypominającem 

. 
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sektę obrazobórców w wieku 8-ym ery chrześc. grasującą, 
przez Kościół św. i przez wszystkie · narody ucywilizowa
ne potępioną. 

„Samowolny postępek jen.  Rożnow bez poprzednie
go odniesienia się i porozumienia z władzą duchowną, 
wzburzył wszystkich mieszkańców miasta i może nie
szczęśl iwe wywołać następstwa, jeżeli naczelne w kraju 
władze niepowściągną jego arbitralnego i nietaktownego 
postępowania. 

„Smutny ten wypadek przedstawiając, Konsystorz 
usilnie prosi, aby j.W. Pan odnieść się raczył do p. o. 
nmka Kr. P. i wyjednał u niego powstrzymanie jen.  Roż
nowa od wydawania poleceń do robienia najść na świą
tynie Pańskie i ogołacanie ich z przedmiotów, przedsta
wiających cechy czysfo religijne oraz powrót zabranych 
chorągwi. 

„Raport od siebie złożony Konsystorz przy n in iej
szem w oryginale dołącza" .1 

I I I . Do j.W. Administratora diec. płoc. prob. par.
unieckiej w Uniecku,2 dn. 14 łut. 1863 r. Nr. 7. Raport.3

Znękany będąc chorobą bl isko 5-cio tygodniową za
palną płucową, w dodatku różą na całą twarz i głowę, 
gdy zacząłem cokolwiek pierwszych sił nabierać, w dniu  
28 st. r .  b. o godz. 9 wiecz., nawiedziony zostałem nie
spodziewanie przez partję powstańców polskich, która 
była w przechodzie z Raciąża, Lipy, Szczepków. Cała 
partja, jak mi mówiono 105 osób, ulokowała się na środ
ku wsi Unieck. Naczelnicy, zaś w liczbie 6 pod dowódz
twem Kazimierza Wolskiego, z legjonów Garybaldiego 
mieniącego się z Włoch i ks. franciszkanina z Warszawy, 
przybyli do mnie uzbrojeni, żądając furmanki. W kwad-

1 A. K. D. Płoc., Vl-1.5. 2 Unieck, pow. sierpc., gub. płoc. 
3 A. K. D. Płoc. ,  xvrn, k. 83-,0. , 

Bojowaicy t. Il. 33 
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rans niespełna, nagle wpada parę osób z partji, prze
strzegając o nadchodzącem wojsku ros. ,  które otoczyw
szy całą wieś silnie, zajęło zabudowania plebańskie ,  a naj
bardziej plebanję. Przestrach,, tr.woga ogarnęły mnie.
Bezzwłocznie trzy kolumny kozaków w dodatku piecho
ta rozpoczęli strzały . najsi lniej od frontu plebanji bez 
przerwy. Spadające obrazy, wyłomy tynkowania, z okien 
szkło i widoczne niebezpieczeństwo wprowadziło mnie 
w obłęd. Wychodzę, oświadczając, kim jestem (na moje 
nieszczęście miałem księdza z Ratowa, który mnie wyrę
czał w chorobie). Wiary mi nie dano. Pięciu żołnierzy 
otacza mnie, popychając bagnetami, abym na przodzie 
ich wskazywał miejsce ukrycia Polaków. Na plebanii 
wskutek wybicia szyb, gasło światło w latam�, czy też 
może dno jej źle założone, wypadają więc żołnierze� my
śląc, że zdrada. Człowiek mój przez usunięcie mnie z miej
sca, ratuje moje życie od kuli, która, wpadłszy jednem 
oknem, drugiem wypadła i ta w same piersi byłaby mnie 
raziła. Bezzwłocznie opuszczam plebanję. Wtedy zostaję 
otoczony przez owych 5 żołnierzy po dopełnionej rewizj i, 
czy nie mam broni i „w plen" na uboczu umieszczony, 
stoję na dworzu w szlafroku z gołą głową i z latarnią w ręku. 

Tu widzę rozmyślne zapalenie stodoły, by służyła 
tylko za oświecenie do ścigania, bo nikogo w niej nie 
było. Również plebanja podpalona przez kozaków przy 
użyciu suchej słomy z dachu i wystrzale .  Zupełne nie
szczęście! Wybiegają z ognia powstańcy Polacy, otaczają 
ich żołnierze. Kozacy, dopełniają rewizji. . a popłoch, wy
nikły w wojsku, dozwala m i  ujść szczęśliwie do sąsied
niego domu, będącego w pobliżu i tam zostałem do godz· 
3-ej rano, gdzie 3 kozaków uzbrojonych zabiera mnie do 
dowódcy Sierzputowskiego pułkownika. Tu widzę, że 
i moja osoba zagrożona i dozna jednego pewno losu 
z jeńcami; słyszę ciągle wymysły przez drogę: „po czemu 
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priniał rozbójników, złodieji !" Lecz ten, widząc moje zmie � 
szanie i trwogę, pociesza, a przytem poleca zabrać i po
chować dwóch zabitych Polaków i mocno rannych po
jednać z Bogiem, w liczbie których j eden umiera w Uniec
ku, drugi w Raciążu, a trzeci w Glinojecku. 

Z ludzi unieckich zabity został kupiec Koprowicz, 
ranny w rękę Kwiatkowski, na której dziecko swoje trzy
mał. Ci ratować chcieli swoje rzeczy i uprowadzić z pło
mieni bydło. 

Tak więc w okamgnieniu pozbawiony zostałem wszy
stkiego i całe mienie moje w popiół, gruzy zamieniono, 
wszystko, trzoda chlewna, która w pobliżu plebanji w chle
wach umieszczoną była, zboż�, cała krescencja, · pasza, 
sprzęty, pościel , garderoba, bibljoteka, która przeszło 
'3 tys. zł. kosztowała, pieniądze, wszystko, wszystko, a po
zostałość i całe mienie stanowił szlafrok i w czem byłem. 
Ratunek był wykluczony, bo i ksiądz z Ratowa, służba 
domowa to wyratowali, co na nich było, j ak i inni ludzie 
dworscy, w dwóch domach czworakach, w środku wsi, 
zamieszkali nic nie mogli uratować. 

Probostwo przy tern utraciło i kościół z uposażenia 
swego, wszystkie dowody i akta, zasiew cały, jary, trzodę 
chlewną, wszystkie naczynia i sprzęty spisane tabelarycz
nym spisem i protokułem tradycyjnym objęte, z bielizny 
kościelnej: komże, firanki i rzeczy, dane do prania, bursy, 
dwie puszki do chorych, wszystkie vota srebrne i inne, 
pieczęcie: kościelna, urzędnika stanu cy.w. do tuszu nowa 
i do laku dawna it.p., akta metryczne od lat najdawniej
szych i akta metryczno-cywilne, a nawet duplikat z roku 
zeszłego 1862. (Prócz j ednej księgi urodzonych samych od 
dn. 1 st. 1 852 r., którą, formując summarjusz czyli rejestr, 
na stole przy oknie umieściłem i ta skutkiem wypadnię
cia okna wyrzucona na świat, ocalała i oddaną mi została), 
serenga i bańki nadesłane dla felczerów parafjalnych. 
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Dziś dopiero składam niniejszy raport j.. W. Panu,
do skreślenia którego ledwie odwagi i sił mogłem nabrać, 
będąc znękany chorobą i nieszczęściem . . . 

(-) Ks. Adam Kosiński. 
IV. Do Prześwietnego Konsystorza Jen. Pułtuskiego�
Z boleścią serca przychodzi mi donieść Prześ. Kon

systorzowi o nadużyciach, jakie m iały . m iejsce w parafji 
przas. ze strony wojska cesarsko-ros., a mianowicie w dn. 
26 ł ut. r.b. przy przeprowadzeniu przeze mnie zwłok ś.p. 
Konstantego Zalewskiego ze wsi Bartnik do kościoła pa
rafjalnego w Przasnyszu. 

Dowódca konsystującego tu wojska polecił stojącym 
żołnierzom na straży przy . rogatce, by zwłok nie dopu
ści l i  wprowadzić do rzeczonego kościoła, po długich 
utarczkach zezwolił, lecz zalecił żołnierzom zwłoki najści-· 
ślej rewidować, tak dalece iż do naga obnażono trupa, 
złożonego w trumnie na karawanie. Tenże, gdy niosłem 
pomoc rel igijną w ostatnim będącym · skonie chorym, żoł
nierze dopuszczali się nadużycia, rewidują mnie kapłana, 
i le  razy wyjeżdżam z Sanctissimum i powracam . napo
wrót, o czem pośpiesznie powiadamiam Prześwietny Kon
systorz. Nr. 1 1  Przasnysz, dn. 28 lut. 1863 r. 

(-) Ks. Piotr Krasiński, wikarjusz. 
V. Zeńbok � dnia 18 mar. 1 863 r. Jaśnie Wielmożny 

Księże Administratorze Diec. Płocki ej. 
W niedzielę dnia 15 m. b. po godz. 3 z południa 

przeszedł oddział Polaków około wsi Zeńboka drogą, od 
Łysakowa do Ciechanowa prowadzącą, przystanął za wsią 
pod borem w odległości blisko o wiorstę drogi. Wojsko 
ros., ciągnące za nim, zaraz poczęło strzelać. Tył prawe
go skrzydła Rosjan został przy gumnach kościelnych i roz
począł ogień do budowli, położonych na 30 prętów od 

1 · A. K. D. Płoc., XV15, k. 89. li Zeńbok, pow. ciech., gub. płoc. 
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drogi, nie zapytawszy nikogo czy jest kto w takowych? 
Ja chciałem sję z domu ukazać, do trzech razy próbu
jąc i okazać, iż jednego Polaka nie masz w budowlach 
i kościele, lecz za każdem wyjrzeniem sypano do mnie 
kulami, jak gradem i do ludzi, którzy chcieli inwentarz 
wyganiać i uciekać. Wreszcie Ros., zapaliwszy budowle 
około kościoła, oblegli budowle księże i one, przez wty
kanie luf w dachy i sterty zapaliwszy wszystkie, otoczy
li plebanję, strzelając w ściany, dachy i okna. Widząc, 
że dom musi się spalić i mnie może zagarnąć w swe pło
mienie tak, że zostanę z ludźmi bez ratunku i bez moż
ności nawet ucieczki, a spostrzegłszy potem wybijanie 
kolbami okien,  zawołałem przez nie: Komendancie ! Ce
sarz nie kazał umyślnie palić, zabijać lud niewinny i księ-. 
ży i pa)ić kościoła. Ten kazał mi wyjść i oświadczyłem 
mu na charakter kapłana katol. , a gdy niewierzył, po
wiedziałem: na honor Najjaśniejszego Cesarza zaklinam. 
Wtedy zaledwie uwierzył, że nie było ani jednego Po
laka w budowlach, ani kościele, jak się niby spodziewa
no. W tym paleniu Bóg swą opatrznością zasłaniał od 
kul jako od gradu lud i mnie, zabito tylko człowieka, 
wybiegłego z płomieni lubo klęczącego i dwoje dzieci . 
spalono, których matka, bojąc się kul świszczących oko-
ło głowy, nie wyniosła. Mnie zaś prócz plebanji s'palo
no całe gumna, inwentarze robocze, woły i konie, owce, 
zboże w ziarnie i snopie na przedaż, zasiew do żyda 
mego, ludzi i utrzymania roboczych inwentarzy, przez co 
poniosłem szkody ńa zł. 1 5,747 prócz budowli parafjal
nych. Zostawszy tym sposobem bez żadnego funduszu 
i bez środków żywienia mnie, ludzi, którzy zostać się 
nie · chcą, oraz inwentarzy roboczych · i prowadzenia na
dal gospodarstwa, gdzie niema oparcia w budowlach, 
wystawiony zostaje na widoczne niebezpieczeństwo, jako 
w chałupsku wśród pola i pogorzeliska, gdzie do pół wsi 
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zniszczono. od probostwa, upraszam najpokorniej J. W.
Pana o nadania mi Radzikowa, od kilku ląt już błagają
cemu staremu, ponieważ w la<ła dniu -z Zeńboka jak in
ni stąd ludzie uciekać muszę, a Zeńbok przyłączyć do 
Lekowa aż budowle dla probostwa postawią. 

Z uszanowaniem Ks. A. Górecki, komendarz Zeńboka.1 
VI. Zarząd . Wojn. Nika Oddziału Płoc. Nr. 2952 2

22 mar. (3 kw.) 1 863 r. Do j. W. Admin. D iec. Płockiej. 
Mam zaszczyt upraszać J. W. Admin. , aby obrząd 

rezurekcji, w dniu ju trzejszym przypadający, w jednym 
tylko kościele katedralnym był odbytym porą wieczorną 
z takim rozliczeniem czasu, aby ceremonja i nabożeństwo 
było ukończone przed godziną 1 0  w wieczór, gdyż po 10 
godz. każdy spotkany na ulicy, nie stosując się do pra
wideł stanu wojen., przez patrol · wojskowy pod areszt 
zabieranym będzie. (-) Jenerał lejtnant Semionow. 

(-) Pomocnik pułkownik: Romiszewski. 
VII. Zarząd wojn. Nika Oddz. Płoc. Nr. 2997 3 28 mar.

( 9 kw.) 1 863 r. Do J. W. Administratora Diec. Płockiej. 
Co się dotyczy aresztowania niektórych duchow

nych, to w tym względzie zawsze jest zwróconą uwaga 
na powody, które zniewalają władze wojn. do tego•środka, 
tern więcej, że niektórzy z duchownych mają ciągłe związki 
z powstańcami i z ubolewaniem wynurzyć muszę, że nie
którzy z nich znajdują się w bandach powstańczych. 
Dowodem tego są świeżo zabrane powstańcom papiery 
i niektóre przedmioty, a w ich l iczl;>ie korespondencje 
duchownych, rubrycele i przedmioty, udowadniające byt
ność ich w „bandzie". Aresztowanie takie duchownego 
i usunięcie go od zarządzenia paraf. wedle mego zdania
nie może mieć złego wpływu na parafjan, przeciwnie zaś 

1 A. K. D. Płoc., XV-15, k. 91. 2 A. · K. D. Płoc., XV1fi, k. 102. 
3 A. K. D. Płoc„ XV15, k. 105. 
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� jest to dla ich dobra, że pozbędą się duchownego ze
f szkodliwemi ideałami. W tym samym wypadku znajduje
: się i ks. Kowalewski, który, wedle posiadanego listu 
· .autentycznego, był w związkach z osobami, należącemi
do składu rządu rewolucyjnego i aresztowanie jego na
stąpiło wskutek mojego rozporządzenia, w tym · przed
miocie jest już zarządzonem śledztwo, o przyśpieszeniu
którego wydałem stosowne rozkazy i jeżeli ks. Kowa
lewski z ciążących na nim zarzutów usprawiedliwi się,
to w takim razie na wolność wypuszczonym będzie.

(-) Jenerał lejtnant Semionow.
(-) pomocnik pułkownik: Romiszewski

VIII . Dziekan Foralny Lipn. w Dobrzejewicach dnia
16 kw. 1863 r. Nr. 15. 1  Do Prześwietnego Konsystorza 
Jen. Płock. 

Słyszeć o przyaresztowaniu kogoś w czasach dzi
siejszych nie jest to żadną osobliwością, ale zdarzają się 
aresztowania nadzwyczajne z powodów dotąd nieznanych, 
a takie było zagrożone mojej osobie jak o tern poniżej 
wyrażone okoliczności wskażą. 

Dnia 13 b. m. i r .  po południu postanowiłem od
wieźć księdza, ze Skępego bernardyna, do miasta Lipna, 
który u mnie był przez cały ten czas wielkanocny, do
pomagając mi wysłuchać św. spowiedzi wielkanocnej pa
rafjan moich, a zarazem być na konkluzjr 40-go godz. 
nabożeństwa w Lipnie, c0 też do skutku doprowadziłem, 
poczem, wracając z Lipna, uprzedzony zostałem w · Czer� 
nikowie przez domownika swego, że straż pograniczna, 
z 14 osób złożona i dwóch oficerów na czele, zbrojno 
przybyła po mnie do Dobrzejewic. Przerażony tą nowi
ną, pozostałem na noc w Czernikowie, a rano dnia na
stępnego bliżej dowiedziałem się o przyczynach zamie·-

1 .  A .  K. D. Płoc.; XY.15, k. 106. 
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rzonego aresztowania, a temi były doniesienia i zezna
nia parafjan osieckich nad Wisłą, 1 jakobym ich miał w cza
sie spowiedzi wielkanocnej namawiać do powstarna. 
Z Czernikowa więc nie już do domu swego, ale wróci-. 
łem do miasta Lipna, gdzie zameldowałem się nlkowi 
wojen. , od którego uprzejmie przyjęty · zostałem, a po 
oświadczeniu mu o zamierzonem aresztowaniu otrzyma
łem od tegoż l ist żelazny i tak powróciłem do Dobrze
iewic ,  zapewniając nlka wojen. ,  że na każde jego wez
wanie sam dobrowolnie stawię się w Lipnie. 

Że oskarżenie tego rodzaju mało dotąd jest znanem, 
d latego nie wiem, jak władze wojskowe ze mną dalej 
postąpią. W żadnym jednak razie władza pogranicznej 
straży nie miała i niema prawa mnie aresztować wedle 
zapewnienia mi danego przez nlka wojen. Ale czegóż 
przemoc zdziałać n ie potrafi ! Taż straż pograni czna już 
aresztowała ks. Paw/owskiego, komendarza z Osieka i one
goż uwolniła. Donosząc przeto o tych wypadkach Prze
świetnemu Konsystorzowi, mam zasz�zyt upraszać Go jak 
najpokorniej , aby ze swej strony raczył uczynić przed
stawienie do władz właściwych ,  iżbyśmy od napaści czy
j ejkolwiek zabezpieczeni być mogli. 

Z należnem uszanowaniem (-) Ks. Jan Po •nichowski. 
IX. Zarząd Nlka Wojn. Oddz. Płoc. Nr. 4034 � 25 kw.

(6 maja.). 1863 r. Do J.W. Administratora Diec. Płockiej .
W czasie bitwy z powstańcami w lasach Skępskich 

w liczbie  i n nych przedmiotów, zabranych przez wojska, 
okazały si ę aparaty koście l ne,  jako to: ornat, stuła, kie
l ich, patena i t. p., a między nimi deska z marmurem,
pochodząca z kolegjaty pułt., na którym w czasie odpra 
wiania Mszy św. stawianym jest kielich, z napisam na
odwrotnej stronie bpa Zygmunta Byszowskieg0 i mszał, . 

l Osiek, pow. l ipn„ gub. płoc.  � A. K. D„ Ploc., XV1\ k. 465.
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z kościoła sierpc. pochodzący, które w depozycie biura 
mego są zachowane� 

Zawiadamiając o tern j.W. administr., mam zaszczyt 
prosić go o wydanie zarządzeń w celu powzięcia wiado-. mości ,  przez kogo i komu mianowicie powyższe: mszał 
i deska z marmurem z kościołów wydanemi zostały, a za
razem zawiadomi mnie, gdzie powyższe pTZedmioty, jako 
stanowiące własność kościoła, odesłanemi być winny. 
Przytem nadmieniam, iż w „bandzie" rozbitej w Skępskich 
lasach znajdował się reformat z Żuromina A. Makarewicz,
który wskutek ran w szpitalu Lipnowskim �akończył życie. 

(-) Jenerał lejtnant Semionow.
(-) Pomocnik, pułkownik: Romiszewski .

. X. Zarząd Wojen. Nika Oddz. Płoc. Nr. 4541 1 dnia 
8 (20) maja 1863 r. Do J.W. Administratora Diec. Płoc. 

Wczoraj wieczorem było ogłoszone z ambony, a w dn.  
dzisiejszym odprawionem zostało · w tutejszym parafjal
nym kościele nabożeństwo żałobne przy znakomitem zgro-: 
madzeniu ludności za duszę zmarłego Zygmunta. 

Mnie wiadomo, że powyższe nabożeństwo odpra
wione zostało za politycznego przestępcę Zygmunta Pa:
dlewskiego i chociaż odprawianie podobnych nabożeństw 
za każdego, ktoby on nie był, jest dozwolonem, to prze
cież odprawienie nabożeństwa mogło być odbytem cicho, 
bez . demonstracyj, swych wyznań, które doprowadzają 
ludność miejską, dotąd niespokojną, do niepotrzebnych 
wzburzeń. 

Z tego powodu . mam zaszczyt prosić J.W. Admini
stratora o udzielenie mi wiadomości, z czyjego rozporzą
dzenia lub na czyje żądanie duchowieństwo parafjalne 
odbyło żałobne nabożeństwo za Zygmunta Padlewskie-

. t  A. K. D. Płoc., XV1'\ k. 1 17.
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go, dlaczego o tern nabożeństwie w wilją uprzedzeni byli 
mieszkańcy i który z duchownych ogłosił o tern i odby-
wał nabożeństwo. (-) Jenerał lejtnant Semionow.

(-) Pomocnik pułkownik Romiszewski.

XI. Nr. 103 1 Zgromadzenie Panien Bernardynek. Do
Prześwietnego Konsystorza Gen. Pułtuskiego. 

Dnia 3 b.' m. o godz. 5-tej zrana otoczyło wojsko 
nasz kościół i klasztor, zaczęło bieżyć do kościoła i fur
ty klasztornej, wołając, żeby otworzono,-naco odpowie
działyśmy, że nam nie wolno i nie otworzymy, a, jeżeli 
chcą wnijść, mogą sami drzwi wysadzić. Trzykrotnie więc 
na nas napadano z największem oburzeniem i wściekło
ścią - a ostatecznie zagrożono, że nas wraz z księdzem, 
jeżeli ten nie nakaże roztworzyć, wezmą do więzienia. 
Klasztor zaś zburzą i spalą - poczem pobiegł kapitan 
do klasztoru o.o. bernardynów, wpadł do chóru w cza
sie jutrzni i powtórzył to samo o. spowiednikowi, ten zaś 
.udał się do o. gwardjana i obydwaj przybyli. Ażebyśmy 
uniknęły smutnych a może okropnych następstw dzikiej 
przemocy, bezwzględnej na wszelkie uczucia delikatności, 
przyzwoitości i ludzkości, radzili poddać się raczej żą
danej rewizji i dobrowolnie otworzyć klauzurę. Tern więc 
zmuszone otworzyłyśmy furtę i · na�tąpiła najściślejsza 
rewizja, począwszy od kuferków pensjonarek, gdzie naj
mniejszy płatek i świstek przetrząśnięto, potem w celach 
naszych, łóżka, piece, stoliki, szafy, pudełka, wszystkie 
kąty i dziury, strych, ogród, piwnice jak i zabudowania 
klasztorne splądrowano. Nie uszła. nawet jedna i druga 
zakrystja, zrewidowano "Wszystkie aparata, kościół i groby 
zakonne. Nadto domagali się i weszli w czasie kanonicz
nego nabożeństwa do chóru, gdzie siostry były zgroma
dzone, poczem, nic nie znalazłszy, wynieśli się przecie. 

1 A. K. O. Płoc., XV15, k. 1 85.
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O czem mam sobie za obowiązek uwiadomić Prześwietny
Ifonsysterz, zostając z winnym szacunkiem. 

Przasnysz, dn. 9/VII 63 r. 
{-) Stra Anna Krzyżanowska w zastępstwie przeło

żonej - dyskretka. 
XII. Konsystorz Jen. Pułt. w Pułtusku dnia 21 gr.

1863 r. Nr. 843.1 Do J.W. Biskupa Diecezji Płockiej. 
J.W. Pan rozporządzeniem swem daty 29 wrz. r. b. 

Nr. 1080 polecił Konsystorzowi, aby w razie osierocenia
krtórej parafji powierzyć takową w zarząd któremu z księży 
wikarjuszów, a jeżeli ten środek nie wystarczy używać 
zakonników. 

Rozporządzeniem zaś daty 5 paźdz. r. b. Nr. 1069 
powiadomił, że hr. Berg, nmk Kr. P. , polecił, aby tutejsi 
duchowni katoliccy nie inaczej mogli się wydalać z miejsc 
swoich obowiązków, jak tylko w razach koniecznej po
trzeby' za pozwoleniem władzy duchownej i wojskowej. 

Na zasadzie takich rozporządzeń Konsystorz zaczął , 
wydawać świadectwa kapłanom, sobie pod:władnym, na 
wyjazdy tylko w razach rzeczywistej potrzeby, a nadto 
z powodu, że niektóre parafje zupełnie pozbawione zo
stały obsługi religijnej, dla braku ks.ks. wikarjuszów za
czął przeznaczać zakonników do pomocy duchowieństwu 
świeckiemu. Tymczasem oficer, wizujący paszporta w m. 
Pułtusku, przeszło od miesiąca odmawia położenia wizy 
na paszportach, przez Konsystonr wydanych, a często się 
zdarza, że kapłan, przybywszy z prowincji za legalnym 
paszportem do m. Pułtuska w interesie swej służby, udaje 
się do władzy wojskowej i paszpdrtem dla zameldowa
nia się, jak to przepisy obecnie mieć chcą, w celu uzy
skania wizy na takowym i cały dzień za tern chodzi bez
skutecznie. Ple. m. Pułtuska odsyła go do oficera, wizu-

1 A. K. D. Płoc., XV15, k. 283-291.  
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jącego paszporta, ten znów odsyła go do nlka wojen., 
stamtąd odsyłany bywa napowrót do plea. Kapłan ten, 
obawiając się, żeby nie został na karę pieniężną skazany;, 
a nie mogąc znaleźć n igdzie przytułku, bo bez wizy nikt 
nikogo z obawy kary pieniężnej przyjąć nie może, błąka
się i żebrze litości bezskutecznie. '

Zakonnicy z klasztoru m. Pułtuska wzywani,. aby się 
udali na prowincję z pomocą do obsługi parafjalnej , nie 
mogą zadość uczynić polecen iom władzy duch., bo ofi
cerowie, przeznaczeni do wizowania paszportów, odma
wiają wizy na paszportach tymże wydawanym i przez to 
pozbawiają niektóre parafje i l ud, że nie mają zupełnie 
należnej im usługi rel igijnej ,  a szczególnie t e , których 
plebani, będąc w wieku i słabością złożeni, potrzebują 
pomocników. 

Konsystorz, w tak smutnem znajdując się położeniu, 
pod dniem 16 b.m. i r. Nr. 829 odniósł się do nlka wojn.
oddz. ostroł.- pułt. , aby wejrzeć raczył . w przedstawione 
tu okoliczności i wydał stosowne pofecenia do plea m.
Pułtuska i oficera wizującego paszporty, iżby ci duchow
nym, mającym paszporty, z Konsystorza wydawane, nie 
odmawiali swej wizy do wyjazdu, bo na tern cierpi dobro 
służby. Odpowiedź w tym względzie, pod dn. 8 b.m. i r . . 
Nr. 433 otrzymąną, łącznie ze swoją odezwą ma zaszczyt 
zakomunikować j. W. Panu dla wiadomości. W odpo
wiedzi tej nlk wojn .  nadmien ił, że, jeśli Konsystorz nie wie 
i nie widzi, że · duchowieństwo w Polsce straciło szacunek 
i zaufanie, to nie daleko widzi, a j eżeli o tern wie, to
nie powinien był odnosić się .

. 
do niego inaczej, jak tylko

objaśnić, gdzie i kogo z zakonów zachodzi potrzeba po
słać i dl a jakiej religijnej czynności, nie dłużej, jak na 5 
dni i zastrzegł, jeżeli wysłany zakonnik . pójdzie n ie  do 
tego miejsca, gdzie wysłany albo dłużej zabawi, jak 5 dni, 
to Konsystorz za to będzie odpowiedzialny, a jeśli wy-
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słany zakonnik będzie zachęcał naród do nieporządków 
politycznych lub nie powróci, to Konsystorz pójdzie 
pod sąd wojenny za polityczne przestępstwo zakonnika. 
W końcu nadmienił, że polskie duchowieństwo w wielu
razach dowiodło, że u niego religja jest tylko środkiem 
dla dopięcia buntu . 

Tak niezasłużona i ubliżająca odpowiedź, przez n lka 
wojn. udzielona, stawia Konsysotrz w niemożności użycia 
nawet zakonników do obsług parafjalnych , gdyż warun
ków przez nlka wojn. położonych, jako niemożebnych, 
Konsystorz na siebie przyjmować nie może, tembardziej, 
że Konsystorz nikogo do robienia nieporżądków nie upo
�ażniał i nie upoważnia. 

Przy tern Konsystorz nadmienia, że obecnie w Wy
dziale Konsystorza Pułtuskiego komunikacje pomiędzy 
duchowieństwem są zbyt utrudnione, szczególniej w pow. 
ostroł. i pułt. , wszelkie przeto rozporządzenia władzy du
chownej zalegają u dziekana, bo niepodobna jest prze
·słać je via cursoria lub przez umyślnych posłańców,
gdyż takowi po drogach są chwytani i batożeni. Raczy
przeto J. W. Pan odnieść się do władz wyższych, aby
w tym względzie wydały jakie przepisy i o takowych
władze duchowne powiadomiły, bo inaczej wsze lka czyn
ność ustanie i wierni z braku należytej obsługi religijnej
znakomite uszczerbki poniosą.

(-) Sędzia surrogat Ks. Fr. arabowski.
(-) Sekretarz Ks.. Paw/owski. 

XIII . 4 st. 1864 r. Nr. 1576 1 bp płoc. zwró.cił się do
dra gł. k. rz. w. r. i o. p. z tern, że w dniu 26 gr. 1 863 r., 
y.1 uroczystość św. Szczepana, gdy lud zgromadzony był 
w kościele o godz. 1 1  przed południem w Rokiciu , pow. 
lipn. , gub. płoc., wojsko napadło na świątynię w czasie 

i A.  A. D., LXXXIIP, k. 7 .  
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kazanja, jeden z żołnierzy rozpychał wiernych pałaszem, 
wskutek czego powstał popłoch. Żołnierz ten się cofnął, 
ale wkrótce wrócił z nim oficer i dużo wojska, które · 
deptało i tratowało zebranych. Powstał w kościele płacz, 
jęk, krzyk. 

XIV. Na skutek żądania dra gł. kom. rz. w. r. i o.

p. z dnia 15 (27) st. 1 864 r. Nr. 586 (1134) bp płac. po·

lecił sporządzić ogólną l istę Nr. 227 1 zaaresztowanych po
dzień 26 łut. 1 864 r. 26 kapłanów diecezji i w tej chwili 
uwięzionych. W tern było 17 proboszczów, 7 wikarych, 
1 prof. sem. i 1 sekretarz konsystorza, wszystkich zaś
kapłanów w diecezji płac. było wówczas 288-iu. 

XV. Bp płac. 25 mar. 1864 r. Nr. 458 2 wystąpił do
dra gł. kom. rz. w. r . i o. p. , że urzędowy Dziennik Po-· 

wszechny tendencyjnie występuje przeciw Kościołowi 
i kapłanom. 

XVI. Bp. płac. 26 mar. 1864 r. Nr. 480 ;i zwracał się
do Kom. Rz. W. R. i O.  P. ,  że nlk wojen. pow. pr�as. 
znagla kapłanów do pełnienia posług i czynności, bynaj- . 
mniej nie należących do obowiązków, płynących z ićh 
powołania. Poleca im odwożenie pieniędzy pocztą i na· 
kazuje czuwanie przy tern odwożeniu ,  a wszystko po_d 
surową odpowiedzialnością za najmniejszą zwłokę. 

XVII. 1 gr. 1864 r. dowódca straży pogranicznej
z Lubicza przybył w godzinach rannych do wsi kości el
nej Nowogród, pow. lipn., gub. płac., żołnierzom na
kazał otoczyć cmentarz kościelny i, zwoławszy ludzi cy
wilnych z siekierami i i nnemi narzędziami ,  wobec wójta 
i sołtysa kazał poszukiwać na cmentarzu broni, wskutek 
czego naruszył groby, j eszcze niezbyt dawne, bo dopie
ro w 1855 r. przestano tam chować ciała zmarłych;4 

1 Op. c., k. 85. ::i Op. c. 3 Op. c , k. 105. 
4 A. K. D. Płoc., XJV15, k. 244. 
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XVIII. Admii:iistrator diec. płoc. zwraca się do władz
rządowych z zawiadomieniem i z zastrzeżeniem na przy
szłość ·wobec faktu, że 15 (27) sierp. 1872 r. władze poli
cyjne w kościele parafjalnym w Sońsku, pow. ciech., gub .  
płoc., odrywały podłogę, poszukując broni, lecz n ic  tam 
nie znalazły. Asystentem tego wydarzenia przykrego był 
Konstanty Hiepura, nlk straży ziemskiej z, Ciechanowa.1 

XIX. 7 (1 9) wrz. 1879 r. Nr. 1482 2 w. jen. gbr Ko
cebu uprzedza bpa Gintowta, zarządzającego diec. płoc. ,  

• że z racj i  50-ciolecia Kraszewskiego, które Kraków ma
; obchodzić uroczyście, nie wolno odprawiać po kościołach 

żadnych specjalnych nabożeństw. 
1. Ks. Edward Abratowski, reformat klasztoru

płoc. Władze wojn. zaaresztowały księdza E. A. na skutek 
zaszłych „zaburzeń" w Płocku w nocy z 22 na 23 st. 1863 r.3 

Nlk wojn. okr. · płoc. 6 ( 18) łut. 1863 r. Nr. 920 pisał 
do ks. admin. · diec. płoc'. , że ksiądz E. A., jak zeznali
świadkowie, w czasie, gdy wojsko aresztowało, jeszcze 
miał broń w ręku, którą rzucił w kościele w samym mo
mencie aresztowania.4 

Władze rząd. powiadomiły bpa płoc. ,  że księdza E. 
A. za udział w napadzie z 10 na 11 st. 1863 r. w m. Płocku
z bronią w ręku na komendę niższych stopni, kwateru
jących na Czarnym Dworze, wyrok Audytorjatu Polowe
g� z 12 czrw. 1 863 r .  Nr. 778, zątwierdzony przez nmka
Kr. P. , skazał, do r9bót ciężkic.h na Syberji.5

2. Ks. Feliks Ba:ńkowski. W księdze, zaprowa
dzonej w kancelarii gbra płoc. p. t. „Spis przestępców 
politycznych" czytamy o księdzu F. B. taki szczegóJ: 
„miał na ręku szramę, dlatego wpadł w podejrzenie, że 

1 A. K. O .  Płoc„ x1v1s, k. 352 i 353. 
2 A. K. D. Płoc., XIV15, k. 362 i 363. 
3 i 4 A. K. D. Płoc., XV1\ k. 78 i 79. ;) Op. c., k. 279. 
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był czynny w partji. Dla brakiu wszakże dowodów na 
mocy decyzji nlka wojn. oddz. płoc. , wydanej 29 kwiet. 
1863 r. Nr. 4148,1 został uwolniony z aresztu i wzięty pod 
obserwację. Akta śledztwa mają Nr. 39" .2  

3. Ks. Gundolf Bartoszewicz, ur.  1821 r. Dzie
kan dek. ciech. 7 gr. 1864 r. powiadomił Konsystorz Pułt.' ' 
że księdza G . . B., komendarza par. Malużyn, pow. ciech., 
gub. płoc . ,  w jego własnem mieszkaniu zaaresztowały 
w gr. 1864 r. władze wojskowe, a następnie wywiozły 
do aresztu woj n. przas.3 Bp. płoc. z tern samem się zwraca 
24 gr. 1864 r. Nr. 2022 4 do Kom. Rz. Spr. W. i D. Wre
szcie w aktach archiwum państwowego jest dokument, 
z którego widać, że ksiądz  G. B. za udział w powstaniu 
został w 1865 r. wywieziony na Syberję, a w 1874 r. po
wrócił do kraju z Archangelska.0 

4. Ks. Wojciech Bęcławski, ur. 1 839 r . Komen
darza par. Grodziec, pow. płoń . , gub. warsz., księdza W. 
B. władze wojsk. zaaresztowały 25 maja 1864 r . ,  wywio
zły najpierw do Wyszogrodu, pow. i gub. płoc. , a następ
nie do Płocka i Modlina, skąd go puszczono w począt
kach czrw. 1 864 r.6 Poza tern ksiądz W. B. był areszto
wany jeszcze 2 razy. Ostatni raz 14 czrw. 1864 r. i do
piero był zwolniony z twierdzy modlińskiej 18 gr. 1864 r.,7 · 
następnie oddany pod .dozór policji , który mu władze 
rządowe przedłużyły jeszGze na 3 lata. 

5. Ks. Piotr Biedrzycki, ur. ·1866 r. Kancelaria
gbra łomż. w swej księdze konduit przy nazwisku księ-

1 A.  P. Płoc., LIV16, Nr. 25. 
2 Innego dokumentu o ksi�dzu F. B. nie znaleźliśmy w żadnem 

archiwum, dlatei'o wi�cej szczegółów o tym fakcie nie zdobyliśmy ni
gdzie. Dopis. autora. 

3 A. K. D. Płoc., VI15 i XIV15, k. 245. 
4 A. A. D„ LXXXIV2, k. 191 .  r. LXXIV2, k. 106.
11 A. K. D. Płoc„ XIV15, k. 156. 7 Op. c., k. 184 i 234.
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, dza P. B., od 1898 r. wik. P.ar. Płon iawy, pow . makow., 
, gub. łomż., zapisała te słowa: ;,Przy swoich narodowych 
, przekonaniach odnosi się z całą apatią do wszystkiego, 
, co rosyjskie" .1 

6. Ks� Tomasz Bloch, ur. 1 868 r. Czasowy jen.
' gbr m. Warszawy i pow. warsz. 12  st. 1 908 r. Nr. 27 2 

zaniósł skargę do w. jen. gbra na księdza · T. B., prob. 
par. Gzy, pow. pułt., gub. warsz., że przechowuje w swo
im par. kościele narodową chorągiew z biał:1m j ednogło
wym orłem, a nawet pozwala ją nosić podczas procesyj. 
Za powyższe w. jen. gbr 29 st. 1908 r. skazał księdza 
T. B. na 25 r. kary. 

' 

7. Ks. Piotr Bóbr, ur. 1837 r. Szkołę powiatową
rozpoczął w Mławie 1 850 r., · seminarjum duch. w Płocku 
1856 r., wyświęcony w 1860 r. 1. Według doniesienia bpa
Ź� Płocka do kancelarii nmka Kr. P. 19 (31) wrz. 1 865 r.
Nr. 1 754 3 władze wojn. policyjne zaaresztowały 10 wrz.· 1865 r. księdza P. B., wik. par. Kadzi dło, pow. ostroi· . ,  
gub. łomż. . W więzieniu ksiądz P. B. przesiedział do 
2 4 paźdz. tegoż roku.4 

, 2. Gbr płoc. 17 (29) paźdz. 1866 r. Nr. 2205 (705) 
zakomunikował kancelarji nmka Kr. P., że ksiądz P: B. 
pod względem politycznym j est nieprawomyślnym. Taką 
samą opinię wydał tenże gbr 12 (25) list. 1 866 r.0 

3. Ksiądz P. B. odmówił 6 czytania po rosyjsku przy
sięgi i cesarskiego manifestu.7 i 8 

8. Ks. Ludwik Braun, ur. 1806 r. Dziekana de"".
kanatu płońskiego i prob. par. Drobin, pow. i gub. płoc. 
księdza L. B. zaaresztowały władze w ojskowe 7 maja 

1 A. P. Łomż., II18, k. 4.  2 A. A. D., XXV2, Nr. 35. B_6 Op. c.
7 Ksi�ga konduit w. jen. gbra nie mówi kiedy i gdzie miało to 

miejsce. Dópis. autora. 
8 A. K. D. Płoc., VI1fi i XIV1\ k. 304.

Bojownicy t. II. 34 
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1864 r. i zawiozły do Raciąża, pow. sierpc., gub. płoc.1 
Nlk zaś płoc. żandarm. gubern. zarządu, donosząc o tym 
fakcie gbrow'i cyw. płoc .  7 (19) łut. 1867 r. Nr. 8 15  2 mówi, 
że ksiądz L. - B., prob. par. Drobin był oskarżony o to, że 
zbierał podatki „rewolucyjne", a przeto został zaareszto
wany, lecz wkrótce puszczony na wolność. W księdze 
zaś ze spisem przestępców politycznych, utrzymywanej 
przez kancelarję gbra płoc. o księdzu L. B. czytamy tyle: 
„ W „rewoll1Cyjnej " korespondencji, którą władze wojsko
we zabrały od Ujazdowskiego, pod Nr. 1 powiedziane: 
Dla ogłoszenia mieszkańcom Kr. P. zarządzenia rządu na
rodowego o darowaniu włościanom czynszów i nadaniu 
im gruntów obrani zostali dziekani Braun i Osmoliński, 
którzy: obowiązani są rozesłać te odezwy po jednym egz. 
do wszystkiego duchowieństwa parafjalnego" .. 3 

9. Ks. Aleksander Broszkiewicz, ur. 1876 r.
Czas. wojn. jen. gbr płoc. 5 list. 1907 r.· Nr. 797 doniósł 
do w. jen. gbra o wrogiej przeciwpaństwowej i antyspo.:. 
łecznej . działalności księdza A. B., wik. par. Rypin, gub. 
płoc. Ta nieprawomyślność polityczna księdza A. B. ujaw
niła się w tern, że przewodniczył pielgrzymce religijnej 
z Rypina do Wymyślina,4 która miała z sobą chorągwie 
i emblematy „naganne".5 Wobec powyższego faktu w. jen. 
gbr nakazał tamtejszemu czas. wojn. jen. gbrowi skazać 
księdza A. B. na zapłacenie grzywny w kwocie 35 r.6 

10. Ks. Aleksąnder Brzózy, ur. 1 869 r. W kon
duicie kancelarji gbra łomż. ksiądz A. B.,' wik. w m. po-

1 A. K. D. Płoc., XIV15, k. 137. 2 A. P. Płoc., Xxmu, k. 2 i 5. 
a A. P. Płoc. ,  XIV16, Nr. 392. 
4 Pielgrzymka szła do Skępefo, gdzie jest obraz cudowny, a Wy

myślin leży tuż pod Skępem. Dopis. autora. 
G Chodziło o chorągiew narodową z białym orłem. 
6 A. A. o., xxv2, Nr. •7.



DIECEZJA PŁOCKA. 531 

wiatowem Lipno, gub. pł0c., ma zapisane, że, będąc we
zwanym w 1905 r. do odebrania przysięgi w sali pobo
rowej w temże Lipnie od nowo powołanego do wojska 
Jana Radzanowskiego, dowodził publicznie, że przysięgę 
powinien odebrać po polsku.1 

11 .  Ks. Grzegorz Budny, ut. 1794 r. Nlk wojn. 
pow. przas. 3 ( 15) mar. 1864 r. Nr. 41 1 2 z nagłówkiem 
na korespondencji „Natychmiast" przesyła nakaz: „Do 
Księdza Dziekana w Przasnyszu. Poruczam W. Księdzu
Budnemu, dziek., aby natychmiast sam osobiście lub wy-

. delegował od siebie in neRO księdza dla odwiezienia kwoty 
rs. 741 pocztą do Mokowa." (pow. lipn., gub. płoc.) Rod
jonow, mjr., nlk wojn. 

Wtedy ksiądz G. B. liczył lat 70. 
Bp płoc. dla utrzymania zasady 30 mar. 1 864 r .  

Nr. 480 3 wniósł przeciwko temu protest do Kom. Rz� 
W. R. i O. P .  

1 2. Ks. Ignacy Charszewski, ur. 1869 r .  Z a  arty
kuł w piśmie „Polak-Katolik'' Nr. 289,4 który można „dwo
jako" rozumieć, w. jen. gbr 29 kw. 1 914  r. udzie lił księ
dzu I. Ch., prob. par. Szpetal Górny, pow. l ipn., gub. 
płoc., nagany za pośrednictwem bpa płoc. 

13. Ks. Modest Chodupski, ur. 1 822 r. D ziekan
z Przasnysza ks. G. Budny 9 gr. 1 861 r. powiadamia Kon
systorz Płoc., że władze wojskowe zaaresztowały księdza 
M. Ch., prob. par. Dzierzgowo, pow. przas., gub. płoc. 

- i odesłały go d o  Płocka. Nlk zaś wojn. okr. płoc. 1 1  łut. 
1862 r. Nr. 638 doniósł do admin. diec. płoc., że czas. 
głdzący armją p. o. nmka Kr. P. rozkazem swym z 8 (20) 
łut. 1 862 r. Nr. 1 184 polecił uwolnić z aresztu tutejszego 

1 A. P. Łomż., us, k. 5. :.i A. K. D. Płoc., XIY.15, k. 103. 
a A. A. D., LXXXIII2, k. 105. 4 A. A. D., XXVII2. 
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śledczego politycznego księdza M. Ch. i na skutek tego 
1 O (22) l ut. 1862 r� ksiądz · M. Ch. został wypuszczony na
wolność. 

W innym dokumencie jest powiedziane, że księdza 
M. Ch. zaaresztował na granicy n lk  pow. mław., gub. 
płoc. , jako podejrzanego o stosunki z powstańcami i ode· 
słał go do Płocka. Po przeprowadzeniu rewizj i w kościele 
dzierzgowskim władze wojskowe znalazły tam chorągiew 
z białym orłem. , 

Kancelar ja Specjalna przy nmku Kr. P. 28 gr. 1861 r. 
(9 st. 1862) r. zdecydowała wysł�ć go do cesarstwa.1 

14. Ks. Franciszek Chrapkiewicz, ur. 17 kw.
1 813 r. we wsi Targowisko, pow. lubaw., w Poznańskiem 
z Antoniego i Antoniny ze Sławkowskich. 1. Szkoły świec
kie przechodził w języku niem. w Grudziądzu, w 1828 r. 
za paszportem emigracyjnym z całą rodziną przybył do 
Kr. P., gub. płoc., pow. lipn. Tu uczęszczał do szkół pu
blicznych o.o. bernardynów w Skępem przez lat pięć do 
28 czrw. 1833 r. i w tymże roku 20 wrz. wstąpił do se� 
min. diec. w Płocku ,  które skończył w 1 836 r. Pracował 
na wikarjatach diec. płoc. : w Gozdowie, Świedziebni, 
Wieczfni i tu został komendarzem. Z tym samym tytu
łem pracował w par. Strzygi, następnie jako administr. · 
w par.: Rogowo, Mokowo, Sarnowo. W tej ·ostatniej do
1 czrw. 1863 r . ,  od tego zaś dnia do 1 9  list. ( 1  gr.) 1863 r.
w Sumino, kiedy go władze wojskowe zaaresztowały, 
a następnie wysłały do m. Chołmogory, gub. archangel
skiej, gdzie przebył do 16 · (28) paźdz. 1869 r.2 O zaare
sztowaniu księdza F. Ch. doniósł do Konsystorza Płoc. 
prob. z Nowogrodu, 

.
pow. lipn. 19 gr. 1863 r.3 

W raporcie zaś nlk wojn. pow. lip n. z 5 (17) lip. 1866 r.

1 A. K. D. Płoc„ VP5 i XVlfi, k. 32. 
2 i 3 A. K. D. Płoc„ VI11" i XV16, k. 271 
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Nr. 3084 do gbra cyw. płoc. komunikował, że ksiądz
F. Gb� był zaaresztowany w pierwszych dn. st. 1 864 r.1

·2.' Bp :nominat p łoc. W. Popiel 28 gr. 1863 r� Nr. 1 5482
zwracał się do 'Kom. Rz. W. R. i O. P., że władze woj
skowe zaaresztowały księdza F. Ch., komendarza parafji 
Sumino, pow. l ipn., gub. płoc. 
!.v 3. Bp płoc. 26 st. 1864 r. upominał się u nlka wojn. 
okr. płoc. o księdza F. Ch., komendarza par. Sumino, 
którego władze wojskowe zaaresztowały i wywiozły do 
fortecy modlińskiej oraz przesłał dlań rubrycelę na 1864 r.H 
Na to tenże nlk odpowiedział bpowi, że polecił doręczyć 
�się.dzu F. C�. przysłaną rubrycelę. 

4. Bp płoc„ _26 lut. 1864 r. Nr. 22? 4 przedstawił do
dra · gt kom. rz. w. r . . i. o. p. listę w tej chwili . więzionych
kapłanów diec. płoc., a wśród n

.
ich wylicza księdza F. Ch. 

. 5 .. Jen. ple. na Kr. P. 4 ( 16) list. 1864 r. Nr. 16397° 
przesłał odezwę do dra gł. kom. rz. spr. w. i d. ,  a przy niej 
listę imi�nną księży diec. płoc., będących pod sądem 
i . tych, których śledztwo już się skończyło. Między niemi
wy�ienia księdza F. Ch,. ,  który na skutek decyzji nmka 
Kr. P. z �nia _ 15 lut. 1864 r. został wysłany do oddalo:
l)ych gubernij Rosji na mieszkanie pod dozór policji . 

6. Dlaczego spotkało wygnanie księdza F. Ch., mó
wią nam o .  tern inne dokum(!nty, a mianowicie: „Ponie.., 
waż ksiądz F. Ch. ściągnął na siebie podejrzenie, że brał 
udział w powstaniu, przeto na skutek wniosku Audytor
jat-µ Polowego z 5 lut. 1_864 . r.. Nr. 420 nmk Kr. P. wydał
qę;cyzję, aby go wysłać na mieszkanie, po Rosji.6 Mieszkał
yv: .m. Choh11qgóry, gub� archangelskiej " .7 Z wykazu zaś

' ' 
l A .  P. Płoc., Vllllf\ k. 1 i 2. 2 A. A. D., LXXXII2, k. 2S9. 
a A. K. D. Płoc., XIVt>, k. 28 i 36. 
4 A. A O., LXXXIIP, k. 85. r. A., A. D., LXXXIV2, k. 179 .

. •  : , � e A. · A'. · n., i.xx n::i,. k. 1s9. 

7 . :o�. · c„ k. s1 i ' 41 i ' A .  A> D., xxvn2. 
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bpa płoc., wysłanego 15  (27) st. 1864 r. Nr. 556 ( 1 134) ' 
do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., j-ak sobie tego rząd życzył, · 
widać, że władze wojskowe zaaresztowały księdza F. Ch . . 
1 9  gr. 1863 r.

· 7. W aktach zarządu spr. d. obc. w. czytamy taką
notatkę z lipca 1868 r.: „ksiądz F. Ch., były administra
tor par. Sumino, jest obecnie w m. Chołmogórach, · gub. 
archangelskiej" .1

Kancelaria nmka Kr. P. 30 wrz. (12 paźdz.) 1869 r. 
Nr. 21 998 2 powiadomiła zarządz. spr. d. obc. w., że ce
sarz pozwolił księdzu F. Ch. na powrót do gub. płoc. 

1 5. Ks. Edmund Czosnakiewicz, b. dominikanin. 
1. Bp płoc. 26 lut. 1864 r. Nr. 227 3 zwracał się do dra
gł. kom. rz. w. r. i o. p., że 6 list. 1863 r. władze woj
skowe zaaresztowały

. 
księdza E. Cz., kom en. par. Goleszyn. 

2. Bp płoc. 26 st. 1 864 r. upomina się u nlka woj n.
okr. płoc. o księdza E. Cz., komendarza z Goleszyna, za
aresztowanego i wywiezionego do fortecy modlińskiej 
i posyła dlań rybrycelę na rok 1864. Na· to tenże nlk 
22 st. (3 lut.) 1 864 r. odpowiada bpowi, że rubrycelę 
księdzu E. Cz. polecił doręczyć.4 O tern zaaresztowaniu 
bp otrzymał wiadomość od dziekana raciążskiego, który 
6 list. 1 863 r. Nr. 1 04 5 doniósł, że z polecenia dowódcy 
oddz. wojska, konsystującego w Sierpcu, gub. płoc., ksiądz 
E. Cz. � został zaaresztowany 3 l ist. b. r. 

3. Jen. ple. na Kr. P. 4 (16) list. 1 864 r. Nr. 163976
przesłał ' odeżwę do dra gł. kom. spr. w., a w niej umie
ścił księzy diec� płoc., będących pod sądem i tych, któ
rych śledztwo już się skończyło. Między nimi wymienia 
księdza E. Cz., którego sąd polowy pozbawił wszystkich

1 A. A. D., LXXIn:1, ,k. 126. 2 Op. c., k. 155.
3 A. A. D., LXXXIII2, k. 85. 4 A. K. D. Płoc., XIV!:\ k. 28 i 36.
5 A. K. D. Płoc., XV15, k. 263. s A. A. D., XXXIV2, le. Ulf. 
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praw stanu i zesłał na osiedlenie do Syberii. Wyrok ten 
zatwierdził nmk Kr. P. 3 lut. 1 864 r. Nr. 337. 

4. Kancelaria Specjal�a nmka Kr. P. do spr. stanu
. wojn. przesłała 1 1  (23) wrz. 1867 r. Nr. 8 139 1 swą odezwę 
do zarządzającego spr. d. obc. w., a w niej, że na mocy 
decyzji głdzącego 1 -ą armją w Kr. P. i nmka Kr. P. ksiądz 
E. Cz., który wówczas miał lat 37, za to, że brał udział
w czynnościach żandarmów powstańczych, z decyzji głdzą
cego 1-ą armją w Kr. P. i nmka Kr. P. na wniosek Audy
torjatu Polowego z dnia 8 łut. 1864 r. Nr. 337 zesłany 
został do Syberji na osiedlenie. 

5. Księga zaś konduit kancelarj i w. jen. gbra tylko
tyle ma przy tern nazwisku: „Za czynny udział w szeregach 
żandarmerii powstańczej nmk Kr. P. 8 łut. 1864 r. Nr. 337 2 
zawyrokował księdza E. Cz. na osiedlenie do Syberji." 

W 1883 r. ksiądz E. Cz. mieszkał w m. Nowomo
skowsku, gub. ekaterynosła wskiej.3 

16. Ks. Marceli de la Grange, ur. 1818 r. Cy
wilny gbr płoc. 15 (27) lip. 1 866 r. Nr. 3365 4 składa ra
port do gł. dra kom. rz. spr. w. i d. tej osnowy: „Nlk 
wojn. pow. lipn., gub. płoc., doniósł mu, że ksiądz M. de 
la G., prob. par. Rypin, gub. płoc., polecił organiście
Adamowi Czepkiewiczowi urządzić szkołf:(. Był to krok 
samowolny ze strony księdza i za to zapłacił 75 r. kary." 
Za to władze rządowe administracyjne oddały księdza 
M. de la G. pod sąd Kom. Rz. Oświecenia P.l> 

17. Ks. Władysław Deluga, ur. 1873 r. W 1913 r. 
w .  jen. gbr nadesłał na ręce bpa płoc. księdzu W. O., 
prob. par. Woźniki, pow. i gub. płoc., urzędową naganę 
za to, że w 1912  r. nie chciał w sądzie okręgowym
w Płocku zeznawać w języku rosyjskim.� 

1 A. A. D., LXXII:t, k. 1�. a A. A. D., xxvua.
1 A. K. D. Poe., XIV15• 4 A.  -P. Płoc., 111:1, k. 1 .  
5 A .  Ą.  D., XXV!. 6 Op. c .  
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1 8. Ks• Wiktor Deplewski, 1 845 t 1910. Zalsy
stematyczne urządzanie nabożeństw żałobnych w rocznice 
.-powstań narodowych, a mian9wicie . 1 7 . (29) l ist. 1879 r., 
1 5  (27) · 1ut. 1 880 r. w . . je.n. gbr 29 kw. :(1 1  maja) 1880 r.
Nr. 61 1 1 postanowił księdza W. D. usunąć z wikariatu
. par. Myszyniec, pow . . ostroł.,. gub. łomż., na mniejszą, le
żącą poza granicami pow. ostroł., z ostrzeżeniem, że� je
żeli w przyszłości wprost luh ubocznie będzie podbu
rzająca wpływał na . umysły parafjan i budził w nkh 
ducha politycznego przeciw państwu, · spotka go wtedy 
najsurowsza kara. 

19. Ks. Piotr Dmochowski, ur. 1 865 L Gbr łomż
20 maja 1908 r. Nr. 509 2 doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz 
P.. D. ,  Kand. św. Teol., kan. katedry płac. i prob. parafii
Brok, pow. ostrow., gub. łomż., założył tajną bibliotekę · 
parafjalną, za co tenże jen.  gbr skazał · go na 1 0  r. kary. 

20. Ks. Witalis · Dobski, ur. ' 1 829 r., b. bernardyn
z Ostrołetki , gub. łomż. Jen. pl�\ na Kr. P. 16 (28) czrw. 
1 865 r. Nr. 91 1 3  (2081 6)8 w raporcie swym między inne
ITli tak charakteryzuje księdza W. D. :  „pod względem po
litycznym nie można mu ufać dlatego, że klasztor I 6, 0,
t>ernardynów w Ostrołęce w czasie powstania był bez
pieczną przystanią dla żandarmów wieszających : i dl� 
miejscowej organizacji powstańczej . Zakonnicy publiczni.e 
odprawia] i nabożeńS'twa żałobne {pat�jotyczne: Dopis.
autora.), śpiewali: p ieśni ,, rewolucyjne", gości l i  dowód

. ców powstania„ którzy w klasztorze pd bywali . swe . narady,
głosi l i ich księża, „podburzające �' . kazania i odbierali przy
sięgę . od pow�tań ców wszelkich kat�goryi. " . 

21i. Ks. Rafał Drewnowski, . ur. 1834 r. · Będąc
profesorem semin. diec. płoć.,· należał do organizacji re-

1 A. A. o., xxv�. · 2 .A. A. o., xxv2; Nr:· 11.
; i  A. A. o., xxv2;· 
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wolucyjnej i nosił tam nazwisko ks. Rewolwer. Władze 
rządowe wykryły tę jego pracę dla ojczyzny, wywiozły 
na Syberię, gdzie ksiądz R. D. zakończył ży.cie. 

22� Ks. Józef Dynakowski; 1 81 7  t 1887. Nlk
wojn. płoc; ucząstka w 1865 r. zawiad0mił 1 kancelarję 
nmka Kr. P., że ksiądz ]. D.,' kan . hon., prob. z Nasielska, 
pow. pułt., gub. warsz., nie może być mianowanym_ wizy
tatorem klasztorów, gdy Z w początkach powstania po
zwalał w swoim . kościele śpiewać hymny patriotyczne 
i przechowywał w nim sztandary „powstańcze".

Księga zaś archiwum państwowego płoc., zawiera
jąca spis przestępców politycznych, tyle mówi • o księdzu 
J. D.: „Jako · prob. w Nasielsku byl pod zarzutem nale
żenia do powstania i natnawiania mieszkańców tamtej
szych, żeby wstępowali w szeregi, a również, że miewiał 
kazania - „podburzające" . . Ponieważ na śledżtwie prawnie 
nie dało się tego dowieść, dlatego nie było podstawy 
do aresztowania'\2 

· · 

23. Ks. Zyg�unt · Fijałkowski, ur. 1867 r. Jak
, doniósł gbr łomż. 9 wiz. 1911 r. Nr. 8531 8 do 'kancelari i
..JJ. jen. gbra, ksiądz Z. F., prob. : par .

. · Szelk�w; pow.
'makow., gub� łomi., przygotował 'w 1905 r. na terenie 
' "swej pa·r. ' demonstrację przeciwrządową, na " cmentarzu 
'odprawił nabofeństwo fałobne za . powstańców 1863 r.,
a w kościele wygłosił

. 
mowę, poczem wszyscy .. . 

obecni ze
śpiewem „Boi'e, · coś P'olskę!'� uda1i się na cmentarz. 

_ . 24. Ks. · Mi�hał Fiszer . . Ks_ i�ga konduit kancelarj i
w. jen. gbra tylko taką podaje wiadomo,ść przy nazwisku
księdza M. F.: „Za namawianie włościan do powstania 
i odzywanie : się niekorzystne o cesarzu namiestnik wy-

. ' · i A� A D./ xxv2. 2 ·uvrn, Nr. 202.
a :A': ·A 1

.
:x, .x.xv11:1. i 'A P. to:mż., . VI8; k. 45.
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słał go w 1861 r. do permskiej gub. i oddał tam pod · 
ścisły nadzór policji" .1 

25. Ka. Seweryn Gargilewicz, ur. 1823 r. 1 .  Nlk ,
wojn. na pow. przas. wezwał do swej kancelarji księdza · 
S. G., prob. par. Zaremby, pow. ostroł. , gub. łomż., lecz . 
ksiądz S. G. na wezwanie to wcale się nie stawił, za co 
zapłacił z rozporządzenia władz rządowych 10 r. kary.2 

2. Do Konsystorza Pułt. doniósł dziekan dekanatu
andrzejewskiego 3 łut. 1864 r. ,  że wojska rosyjskie 1 łut. 
1864 r. schwytały we wsi Skłody Stachy koło wsi ko
ścielnej Zaremby, pow. ostrow., tamtejszego prob. ksiec
dza S. G., (który dotąd krył się przed pogonią kozaków) 
i odwiozły go do stacji kolejowej Czyżew (na drodze.· .
petersburskiej).3 Na , to pod datą 11  kw. 1 864 r. Nr. 521 
bp płoc. powiadamia Konsystorz Pułtuski, że od Korn. 
Rz. W. R. i O. P. 20 mar. (1 kw.) b. r. Nr. 1905 (4578): 
otrzymał wiadomość, że ksiądz S. G., prob. par. Zaremby, 
wyrokiem Kom. Polowego Sądu Wojn., zatwierdzonym 
przez nmka Kr. P. ,  został pozbawiony wszystkich praw 
stanu i wysłany na Syberię do ciężkich robót. 

3. Jen. ple. na Kr. P. 8 (20) mar. 1864 r. Nr. 1911 4 • 
donosi do Kom. Rz. W. R. i O. P. ,  że zaaresztowany • 
ksiądz S. G., prob. par. Zaremby, na mo�y wyroku Kom. 
Sądu Polowego Wojn., zatwierdzonego przez nmka Kr. P., 
ma być wywieziony do katorgi na Syberję. 

4. W innym dokumencie o księdzu S. G. czytamy:
„Za udział w powstaniu na mocy wyroku sądowego, który 
zatwierdził nmk Kr. P., wysłany został na Syberię do 
robót katorżnych"::> 

1 A. A. D., XXVII2. W spisie duchowieństwa diec. płoc. za r. 1864 
r�zydentem w Kisielewo, pow. sierp., gub. płoc. jest ks. Ferdynand 
Fisser, ur. 1814 r. Czy to ta sama osoba, trudno dociec. Dopis. autora. 

2 A. A. D., XXIVa, k. 24. 3 A. K. D. Płoc., VI15 i XIV15, le. 103. 
4 A. A. D., LXXXIII2, k. 81. 5 A. A. D., LXXVIIII, k. 76 i 77.
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5. W spme zaś gt•b. płoc. przestępców politycznych
�zytamy, że śledztwo wykazało winnym księdza S. G. 
głoszenia „podburzających" kazań do powstańców, za
�hęcania ich do wytrwania w walkach i wobec swyc.h 
parafian błogosławił. Wobec tego nmk Kr. P. zatwierdził 
30 mar. (11  kw.) 1864 r. wyrok, skazujący go na pozba
wienie wszystkich praw stanu i. zesłanie do katorgi na 
Syberję do jednej z tamtejszych fortec na lat 12.1 

W 1883 r. ksiądz S. G. był w m. Horodyszcze, gub. 
penzeńŚkiej . 2 

„ .. . W r. 1886 3 nasza siosti:a (kołowa) Maria-Kajetana 
•odwoziła na granicę w Maczkaah 3 pcnsjo'na�ki, a rodzo
: ne siostry, panny Frankowskie. Oddawszy je ojcu, który
tna nie tam czekał, przechadzała się zwolna po samotnym 
, peronie. Wtem nagle uczuła, że ją ktoś ciągnie za sukienkę. 
· Obraca się i widzi dwóch urzędników kolejowych, którzy
ją pytają, czy wraca do Krakowa? „A tak" .  „To możeby

: siostra wzięła ze sobą księdza, który jedzie z Sybiru tak
; że do Krakowa?" „A gdzież on?" - pyta siostra i zaczyna 
, się rozglądać. Ale panowie ci widocznie nie. chcieli po
. kazać siostrze przyszłego towarzysza podróży, bo prędko 
zagadnęli: „My go siostrze przyprowadzimy do wagonu, 

1 A. P. Płoc., XJVIS, Nr. 235. :ą A. K. D. Płoc., XJVI5. 
3 W archiwum s.s. wizytek . krakowskich znale.iliśmy ciekawe 

wspomnienia o księdzu S. G. wywiezionym z Zaremb. Ponieważ społe
czeństwo polskie młodsze nawet nie może mieć pojęcia, do jl:lkiego 
stanu duszy i ciała doprowadzało wywiezienie na Syberję walczących 
<> wolność ojczyzny, dlatego w całości z tamtejszej kroniki wizytkow
skiej te wspomnienia przekazujemy drukiem. w tem : samem miejscu 
znaleźliśmy nieco wiadomości o ks. Teodorze Rogozińskim, kapłanie, 
wywiezionym . z racji tegoż powstania z diec. kuj.-kalis. Ponieważ druk 
o wypadkach tej diecezji w tej chwili już skończony, dlatego zaraz
po księdzu S. G. podajemy znalezione wiadomości o księdzu T. R.1 

1 A. K. W. K. 1 1 121 str. 286 - 289 i 436. 



540 DIECEZJA . PŁOCKĄ. 

jak już siostra. siądzie; ma tłomok, który nadamy i mały 
kuferek · przy sobie." „ To dobrze," · powiada siostra i sa- . 
dowi się w osobnem coupe.  Prowadzą go między sobą,
jakby nieżywego i w wagonie. sadzają na ławce, z trza
skiem drzwi za sobą zamykając. · 

· „Siostra M.  Kajetana po chwili zaczyna się księdzu 
przyglądać. Siedzi niert,IGhomy, oczy spuszczone i ręce 
kurczowo zaciśnięte. Próbuje rozmowy, ale napróżno; oczy 
jeszcze się moc niej zamykają, jakby z przestrachu jakiego. 
"Co tu robić?" - myśli siostra - „Panowie kazali go za'.'
wieźć do Marków, a to biedactwo ani mówić n ie  może.
Może będzie jadł?.„" Upał był straszny; więc siostra ku
piła truskawek i podaje księdzu. Popatrzał, wziął jedną
i na tern koniec. „Chory albo pom ieszany" - rozumuje
siostra. „ Wiem, co zrobię! przyprowadzę go do kraty
(rozmównicy) i niech nasza Matka · (L .  Ł. W. Tomaszew
ska) zrobi z nim, co zechce". Tak · też się stało. Siostra, 
przyjechawszy, · zostawia księdza u drugiej kraty, sadza
jak automat na krześle, a sama · prosi o przełożoną , do
czwartej i wszystko opówiada .. · „A gdzież On?" - woła 
uradowana Matka;- że Bóg jej zsyła kapłana , „przypro
wadź · go tutaj" . .  S. M. Kajetana idzie po swego pupila,
a wiedzieć trzeba, że ubrana była po świecku , w pięk
nej mantyli i wielkiej budzie ze , ws�ążkami na głowie. 
Prowadzą się tedy oboje przed · 3- cią kr.atę, a· s. Marja
Cec;ylja, która . tam z bratem siedziałą od�ywa się: „Jakieś
s.tare · małżeń�two prowadzi się do . naszej Matki" .  „Ależ
nie,'' prbtestuje  p�-Lebensteii:i „to siostra Kajetana!" Czwar;. 
fa' krata pr' żeraziła biednego księdza - wyprężył się� ręce

'sphlcifpp : �bo'l)ach, oczy zamknął ' i ' ani słówka na pyta
n,j� . Mat�i. ni,e powiedział. Poprosiła �ięc. ks. Lu bowidz.'."

kiego, ·: który go zabrał do siebie i jak ,dziecko ułożył do
łóŻ·ka. Z· ;papierów, które miał przy sobie, dowiedziano
się, że to był ks. Seweryn G�rgilęwicz, zesł·any n,a , Sybir 
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i _ teraz, po 20-tu latach, na wolność wypuszczony. Lat 
miał 63. Nazajutrz ubrano go i zaprowadzono do kościoła,
�ądząc, że odprawi Mszę św. ; staruszek dał się ubrać 
i. zaprowadzić do ołtarza, ale przyszedłszy do epistoły,
�tał i stał bez pamięci. Znowu więc zabrał go ks. Lubow. 
i przekonano się, że długie wygnanie i straszne pewno 
cierpienia, odebrały mu przytomność. Pomalutku zaczął 
do siebie przychodzić, ale najspokojniejszym się wydawał, 
�iedy miał obok siebie „mego Anioła-Opiekuna", siostrę 
Kajetanę. 

„Z początku nie mógł znosić krat (w rozmównicach}, 
bo się obawiał, że to więzienie; kiedy go chciano zapr

.
o

�adzić pr.zez korytarzyk do zakrystj i ,  krzyknął przera
żony: „Jabym miał iść do tego więzienia!. . n igdy!." Przed 
świeckimi panami uciekał, albo stawał wyprężony, jak 
widocznie robił, kiedy go chciano indagować. ;� „Kiedyś, posłyszawszy muzykę wojskową, uciekł
pędem z dziedzińca i schował się w jakiejś kamienicy, 
gdzie go kościelny nasz znah1zł, przykucniętego w ciem
nym kącie. Prędko rozeszła się ·wieść o naszym wygnańcu
męczenniku. Odwiedził go z wielką łaskawością nasz uko.., 
.chany Pasterz, ale nie zrobiło to na nim wielkiego wra'żenia. Jeszcze się nie opamiętał. Mieszkał już wtedy 
J.W Krakowie ks. kan. kali5ki Rogoziński, który także 
lat wiele przebywał na Sybirze. Przyszedł i on, przeko-·nać się i zobaczyć, co to za kapłan mieszka u wizytek.
tZaledwie stanął przed ks. Gargi lewiczem, a ten buch na
łkolana i ze łzami radości , ściska go za nogi . Poznał w nim
swego przełożonego na . wygnaniu i towarzysza niedoli
.i od_ tej chwili zupełnie przyszedł do siebie. Był to ka
płan niezwykłej gorliwości: spowiadał w kościele świec
kie osoby, miewał nauki postne i adwentowe i tak się
do nas przywiązał, że · kiedy p. Zamojska chciała go mieć
kapelanem, odpowiedział stanowczo: „Bóg mi przeznaczył
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ten kościół do pracy, więc się stąd nie ruszę, choćby · 
mnie miano zabić!" 

„Przywiózł ze sobą w tłomoku stare futro i podu
szkę, a w kuferku koszulinę perkalową i mszał· - i to 
wszystko! Ale nigdy nie chciał nic przyjąć, zadawalniając . 
się intencjami mszalnemi; nietylko więc nie był nam 'cię
żarem, ale wielką ulgą i pomocą, zwłaszcza kiedy ks. Lu
bowidzki zaczął zapadać na zdrowiu . . . 

„Od dłuższego już czasu niepokoiło nas zdrowie ks. 
Gargilewicza. Częste wysypki po całem ciele, bardzo ' 
przykre, pokazywały, ·że w organiźmie jest jakiś ferment; 
w

. 
ostatnich miesiącach przyłączył się bardzo silny ból . 

gardła, w którem musiała być jakaś narośl, bo · trudno 
przychodziło mu mówic. Staruszek jednak ani chciał sły-. 
szeć o doktorze i o łóżku. Kiedy nakoniec nie mógł już 
wstać, odwiedził go j ego towarzysz wygnania o. Wacław 
kapucyn i widząc, że zb liża się do końca - wspomniał 
o · sakramentach św., ale chory nasz, nie czując się tak 
źle, odmówił. Tymczasem jeszcze o. Wacław nie wyszedł 
za furtkę, kiedy ks. Gargilewicz nagle życie zakończył
dn. 1 4  paźdz. 1900 r. Pamiętamy, jak w czasie rannego 
„Posłuszeństwa" wbiegła s. furtjanka Marja- Gabrjela, wo
łając z płaczem: „Moja Matko, już!" - „Umarł?!" odpo
wiedziała Matka, umarł, niestety, bez sakramentów, co 
ją i nas wszystkie bardzo trapiło. Uspokoił nas o. Łasz
czyk T.J., który zdaleka brał żywy udział w życiu naszem;" 

W starej księdze meldunkowej klasztoru s.s. wizytek 
zanotowano: . „Ks. Seweryn Gargilewicz przybył dn. 6 lip.
1886 r. z Horodyszcza, gub. p�nzeńska" .  

26. Ks. Teodor Rogoziński, kapłan jubilat, prob.
w Tuliszkowie (Kr. P.), kan. hon. kal is., podkustoszy kat. 
krak. ,  więzień stanu i Sybirak, ur. w Śleszynie 1 822 r. , od
dał Bogu ducha dn. 22 lip. 1896 r. Kończył szkoły w Wie
luniu, sernin. duch. we Włocławku 1845 r.; przeznaczony 
pierwotnie na wik. do Starego Miasta, został wkrótce , 
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przeniesiony do Konina, gdzie przebył lat kilkanaście, 
poczem otrzymał nominację na probosz. w Tuliszkow

.
ie; · 

z- , obowiązkami dziekana. 
· ' · Podczas ruchu narodowego i powstania stycz., jako 

! powiatowy członek rządu narod. i organizacji powstań
: czej, został tajemnie zadenuncjonowany za przechowanie 
powstańców i inne działania patrjotyczne, któremi gorli-
wie się zajmował. Aresztowany i więziony w Kaliszu, ska
zany został na śmierć przez powieszenie. Liczni obywa
tele pow. kalis. i koniń. czynili wszelkie wysiłki, aby księ
dza R od śmierci uwolnić. W samą wigilję wykonania
wyroku sąd wojn. karę śmierci zamienił na dożywotnie 
roty aresztanckie do kopalń w Nerczyńsku, dokąd odbył 
podróż w kajdanach. Z Nerczyńska przeniesiony na osied
lenie do Tomska; tam przebył lat 23, pracując na wyży
wienie, aż pozwolono mu wrócić do kraju. Niedługo jed
nak, bo po trzech miesiącach doręczono m� paszport 
emigracyjny i odstawiono przez żandarmów do granicy 
austriackiej .  W Krakowie, dzięki staraniom. bpa Dunajew
skiego, otrzymał kapelanię domu hr. Potockich. Dla szcze
gólnych zalet serca i umysłu, jakiemi się odznaczył, zmarły 
-cieszył się sympatją i czcią rodzin Potockich i Branic
kich, oraz wszystkich, którzy się z nim zetknęli . Powo
fany przez Kapitułę na vice-kustosza katedr., pełni ł  te 
obowiązki do końca żywota, pracując przytem gorl'iwie 
jako spowiednik zgrom. s.s. wizytek (od dn. 14 gr. 1891  r . )  
W pierwszych dniach l ipca (1896 r . )  wyjechał na odpo
czynek do Jaworza na Śląsku, a czując się b. osłabionym 
wrócił 18 lip. do Krakowa, - gdzie śmierć przecięła mu 
pasmo żywota. W ś. p� księdzu T. R. tracimy jednego 
� · najzacniejszych kapłanów i miłujących ojczyznę pa
triotów. Zwłoki pochowane na cmentarzu Krakowskim 
(w grobach spowiedników s.s. wizytek).1 

1 Po wydrukowaniu diec. kuj. -kalis. znalez ione szczegóły o ksit(dzu 
T. R. w archiwum s . s. wizytek krakowskich, tu podajemy. Dopis. autora. 
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27. Ks. Franciszek Geryszewski, ur. 1 877 r. Cza
sowy wojn. jen. gbr płoc. 7 st. 1 906 r. Nr. 76 1 doniósł do 
w. jen. gbra, że ksiądz F. G., wik. katedry w Płocku,
pełniąc obowiązki kapelana więzienneg-o w Płocku, dwu
krotnie poµpisał listę płacy po polsku. Za powyższe w� 
jen. gbr swem postanowieniem, które wydał 20 st. 1 906 r.,'
pozbawił go stanowiska kapelana więzienia. 

28. Ks. Antoni Główczyński, ur. 1 862 r. Gbr
płoc. doniósł do w. jen. gbra 13  sierp; 1 891 r. Nr. 4877,2 
że .ksiądz A. G. ,  wik. par. Przasnysz, gub. płoc., zieje 
nienawiścią do wszystkiego, co rosyjskie, unika ·nawet 
spotykania się z Rosjanami. 

29. Ks. Bronisław Godlewski, ur. 1874 r. W. jen .
gbr mocą swej odezwy, którą wydał 1 4  łut. 1 908 r ;
Nr. 3391 ,3 polecił gbrowi łomż. nałożyć na księdza B. G., 
wik. par. Rzekuń, pow. ostrow. ,  gub. łomż. i prefekta 
szkół kolejowych, 25 r. kary za to, że należał do komisji 
rewizyjnej tajnej biblioteki - czytelni we wsi Gorzewo. 

30. Ks. Wincenty Godlewski, ur. 1812  r., kan.
hon. kol. kalis. O księdzu W. G., dziekanie i prob. par. 
Andrzejew9, pow. ostrow. ,  gub. łomż., w księdze kance
larji gbra płoc. pod tyt. „Spis przestępców politycznych" 
czytamy krótką wzmiankę: „zbierał chleb i sól dla pow
stańców i wysyłał do partj i" .4 

31. Ks. Wincenty{ _.(;órski, ur. 1831 r. Gbr łomż.
26 st. (7 łut.) 1 868 r. Nr� 599 L> powiadamia gbra płoc., 
„że ksiądz W. G., komendarz par. Krajkowo, pow. sierp.; 
gub. płockiej, w 1863 r. brał tajny udział w nieporząd
kach kraju" .  

32. Ks. Bonawentura Grabowski, 1 822 t 1906,
kan. hon. kalis., prof. w semin. duch. pułt. prawa kan., 

1 A. A. D., XXV2: 2 i il Op. c. 
4 _A. P. Płoc., LIV.t5, Nr. 45. 5 A. P. Płoc., xu1s. 
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teol. past er. , katechizmu, geografji i ceremonij kośc. , 
sądowy obrońca węzła małż. Wzięty był do cytadeli, 
:ale wkrótce z niej zwolniony .1 

33. Ks. Bonawentura Grabowski, ur. 1823 r.
W księdze konduit kancelarii łomz. gbr'a o księdzu B. G.,
prof. pułt. duch. sem., tyle j est powiedziane:2 „podług · 
raportu gbra z Łomży niechętnie spełnia zarządzenia 
rządu, był aresztowany i osadzony w warsz. cytadeli, 
wkrótce z niej zwolniony, a później oddany pod nad
zór policyjny" .s

34. Ks. Juljusz Grabowski, 1826 t 1886. Jen. ple.
na Kr. P. 22 gr. 1865 r. (3 st. 1866 r.) Nr. 23847 4 powia
damia kancelarię nmka Kr. P., że ksiądz J. G., notarjusz 
konsystorza w . Płocku i prob. w Białej, pow. i gub. płoc., 
w czasie ruchu powstaniowego miewał patriotyczne ka
zania, namawiał ludzi ze  sfery robotniczej, by przystę
powali µo . powstania, przechowywał zarządzenia rządu 
narodowego, za co w 1863 r. siedział w więzieniu. Pa
rafjanie bialscy występowali . do rządu z prośbą o zwol
nienie uwięzionego swego prob.5 Na mocy decyzji nlka 
wojn. oddz. pł. 9 sierp. 1863 r. został zwolniony dla braku 
prawnych dowodów.6 

35. Ks. Makary Grabowski, ur. 1821 r. Za po
lityczną „niedozwoloną" rozmowę, którą ksiądz M. G. , 
prob. par. Sierpc, gub. płoc., prowadził z włościanami, 
n'a mocy decyzji n lka l·go oddziału III-go okręgu żan
darmerji, 7 mar. 1862 r. Nr. 1005 7 dostał się pod nadzór 

, 1 A. A. D., LXXIX2. 2 A. A. D., xxv2. 
3 Notatka ta nie podaje ani daty tego raportu ani żadnych in-

nych szczegółów. Dopis. a.utora. 
4 A. A. D., XXV2• 5 A. K. D. Płoc., XV15, k. 190. 
6 A. P. Płoc., x1v111, Nr. 379.
7 A. A. D., �xv2 i' A. P. Płoc., XIJl", k. 16. 

Bojownicy t. Il. 35 
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policji. ,Gbr zaś płoc. , jako winę wytacza księdzu M . . G., 
to, że podtrzymywał ducha patriotycznego w parafia
nach i dlatego ksiądz ten jest pod ciągłym nadzorem 
policyjnym. 

36. Ks. Klemens Grefkowicz, ur. 1863 r. Nlcy
. powiatowy i straży ziemskiej z Płońska udali się do w. 
jen. gbra z zażaleniem na księdza K. G., prob. par. Ciek
syn, pow. płpń., gub. warsz., o to, że ich „nie należy
cie" potraktował. Na skutek tej skargi w. jen. gbr 5 st.
1 907 r. Nr. 39 1 polecił czasowe.mu wojn. jen. gbrowi płoc.
naznaczyć na księdza K. G. karę pieniężną w kwocie 100 r. 

37. Ks. Eustachjusz Grochowski, ur. 1857 r.
1. Za wyrażenie, jakiego użył na ambonie, że dobra ko·
ścielne przeszły w pogańskie ręce, ksiądz E. G. ,  prob. 
par. Czernice, pow. przas. , gub. płoc., z mocy decyzji w. 
jen. gbra, wydanej 6 gr. 1 903 r .  Nr. 266,2 zapłacił 25 r. kary. 

2. W 1909 r. ksiądz E. G., prob. par. Lipowiec, pow.
mław., gub. płoc., parafjanom swoim nakazał trzymać się 
zdała od „zmoskwiczonych" jednostek, karcił Jakóba Ka
nickiego ze wsi Lipowiec za to, że oddał syna do woj
ska. Za powyższe i inne_ jeszcze przestępstwa w. jen. 
gbr zniósł się z mstrem spr. w. , aby spowodował oozba
wienia go probostwa w Lipowcu. 

Na skutek tego bp płoc. otrzymał z Mstwa Spr. W. 
żądanie,3 aby przeniósł księdza E. G. z Lipowca i . to 
się stało. 

38. Ks. Antoni Grodzki, ur. 1809 r. 1 .  Dziekan
dekan. ostroł. 1 st. 1864 r. Nr. i .  donosi do Konsys. Pułt.,
że 1 od chwili zaaresztowania księdza A. G., prob. w Go
worowie, pow. ostroł., gub. łomż., parafia tamtejsza' do
tąd pozostaje bez kapłana.4 

1 A. A. D., xxv2, Nr. 33; 2 A. A. D., XXV2, Nr . .31. 
a _ Op . . c . 4 A. K. D. Płoc., VJ15 i XIV15, k. 21. 
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Księga kancelarji gbra płoc. pod tyt. „Spis prze
; stępców politycznych" o księdzu A. G. podaje ten szcze-
gół, .że był zaaresztowany pod zarzutem zbierania pie

l niędzy dla powstańców, a że dowodów na to śledztwo 
' nie wykryło, przeto n lk wojn. oddz. pułt. - ostrołęckie
. go kazał go zwolnić z aresztu 10 kw. 1 864 r.1 i 2 

2. Dnia 17  st. 1864 r. Nr. 90 3 bp płoc. zwrócił się
do Kom. Rz. W. R. · i O. P. w sprawie zaaresztowania
23 gr. 1863 r. przez władze wojskowe księdza A. G., 
prob. z Goworowa. 

3. Bp płoc. 26 łut. 1864 r. Nr. 227 4 przesłał drowi
gł. kom. rz. w. r. i o. p. listę w tej chwili uwięzionych 
kapłanów diec. płoc., a w niej wylicza księdza A. G., 
zaaresztowanego 1 st. 1864 r.

4. W czasie śledztwa, które prowadziły władze woj
skowe w jego sprawie, ksiądz A. G. siedział w areszcie 
pułt. , gub. warsz., ale na skutek zarządzenia nlka wojn. 
pułt .-ostroł. okręgu 10 kw. 1864 r. Nr. 1331 5 został pu
szczony na wolność. 

39. Ks. Jan Gronkiewicz, ur. 1814  r. 1. Bp płoc.
na żądanie władzy rządowej administracyjnej wysyła 
1 5  (27) st. 1 864 r. Nr. 556 (1134) l istę księży uwięzionych 
przez wojsko, a w niej umieszcza księdza J .  G., prob. 
par. Rościszewo, pow. sierpc., gub. płoc., zaaresztowanego 
10 · maja 1863 r. 

2. Zarząd nlka wojn. oddziału płoc. 10 gr. 1863 r.
Nr. 13709 6 nadesłał do bpa płoc. wykaz księży zostają-

1 A. P.  Płoc., uvrn, Nr. 455. 
2 Śledztwo ciągnęło się w tej sprawie, jak widać z zestawienia 

dat, bezmała cztery miesiące i ksiądz A. G. przez ten czas był uwię
ziony. Uwaga autora. 

3 A. A. D., LXXXlll2, k. 47 4 Op. c., k. �5.
" A.  Ą. D., LXXXIV2, k. 180-181.  
6 A. K. D. Płoc., XY.15, k.  279.
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cych i byłych -pod sądem w powierzonym mu oddziale 
od 10 (22) st. do 1 (14) gr. 1863 r., w l iczbie których 
wymienia księdza J. G., zesłanego do robót ciężkich na 
Syberję za to, że ogłosił z ambony wezwanie rządu pow-
stańczego. ' 

3. jen. ple. na Kr. P. 4 (16) l ist. 1864 r. Nr. 163971
przesłał przy odezwie do dra gł. kom. rz. spr. w. i d. 
listę imienną księży diec. płoc. będących pod sądem 
i tych, których śledztwo już się skończyło. Między ni
mi wymienia księdza J. G., który na skutek konfirmacji 
wyroku, jaką wydał nmk Kr. P. 25 czrw. 1863 r. Nr 343, 
został pozbawiony wszystkich praw stanu i wysłany do 
katorgi w fortecy na Syberię na przeciąg lat 10- ciu. 

Specjalna Kancelarja nmka Kr. P. do spraw stanu 
wojn. przesłała do zarządzającego sprawami duch. obc. 
w. swą odezwę z dnia 1 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr. 8139,2
a w niej zawiadomienie, że ksiądz J. G., za to, że otrzy
mywał jakoby niewiadoma od kogo wezwania rewolu
cyjne tak zw. tymczasowego rządu narod., mające za cel 
drogą nadania włościanom tych gruntów, które dzierża
wili od ziemian większych właścicieli, skłonić ich, a głów
nie bezrolnych, by wzięli udział w powstaniu i ogłosił 
to wezwanie w kościele, został skazany na mocy decyzj i 
nmka Kr. P., zapadłej na skutek raportu Audytorjatu Po
lowego z 25 czrw. 1863 r. Nr. 843 do robót katorżnych 
na 10 lat na Syberj i .  

40. Ks. Leon Grzankowski, ur. 1824 r . ,  prob.
par. pułt. i zarazem prowizor semin. pułt., zamieszkały 
w Pułtusku, do Konsystorza Pułt. pisze, co następuje:  

„Dziś dn. 25 maja 1863 r. w poniedziałek w samo 
południe po nabożeństwie wyszedłem za zmianą pienię
dzy i, przechodząc korytarzem, do mieszkania W-nej Wę-

2 A. A. D., LXXXJV2, k. 179. 3 A. A. D., LXXIJ2, k. 140. 
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gerskiej prowadzącym, zostałem napadnięty przez iołnie 
rza piechotnego moskiewskiego, w Pułtusku konsystują
cego, który najpierw zerwał mi kapelusz z głowy, mając 
zamiar skradzenia go. Uderzył mnie pięścią: (zdaje się 
kamieniem) między oczy tak silnie, że cały krwią się za
lałem. Na zrobiony krzyk przybyło mnóstwo ludzi, pogo
nili sprawcę czynu, lecz żołnierze takowych to kolbami, 
to pięściami bili i rozganiali dla zatarcia śladu, jednak 
kapelusz mi zwrócony za pośrednictwem policji został, 
a ja jestem mocno słaby, o czem przekonywa obdukcja 
lekarza pow. tutejszego, z daty dzisiejszej Nr. 121  wyda
na i tu załączona. O nadzwyczajnym tym wypadku do
noszę Prześwietnęmu Konsystorzowi jako zwierzchniej 
władzy, podając na świadków: 

1. lpoch Mreznika, 2. kobietę, tabakę sprzedającą,
3. Albina Kozielskiego, szewca, 4. Józefa Czostkiewicza,
miernika w Pułtusku i proszę, aby tę okoliczność z opinją 
stosowną właściwej władzy wojsk. przedstawić zechciał. 
Ukaranie winnego żołnierza dla przykładu i zasłonięcia 
innych mieszkańców miasta wyjednał, a mnie odpowiedzi 
udzielił" . 1  

Poświadczenie uszkodzenia ciała. 
Nr. 12 1 .  Odpis.

Na żądanie W-go Ks. Leona Grzankowskiego, 
prob. par. pułt. i zarazem prowizora semin. pułt. , w Puł
tusku stale zami eszkałego, lat 38 li czącego, średniego 
c iała- tworu, zdrowego na ciele i umyśle, szedłem w dniu 
poniżej wyrażonym o godz. kwadrans na 1 -szą z połud. 
do jego mieszkania i po zrewidowaniu go przekonałem 
się o następnych obrażeniach: 

1 .  Na grzbiec ie nosowym z lewej strony zdarcie
skóry, stąd krwawienie duże tak, że cała twarz i suknia 
krwią mocno zbroczone były. 

1 A .  K. D.  Płoc., v11:>. 
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2. Małe podrapanie na twarzy ze strony lewej.
3. Nos jest nieco spuchnięty i takowy na dotkniec

cie daje wypływ krwi. 
4. Uskarża się obrażąny na ból i zawrót głowy oraz

ból w nosie. 
5. Stan ogólny niegorączkowy.

O p i n j a. 
Obrażenia powyżej spisane świadczą o pobiciu gwał

townem i siłnem, naniesionem jakiemś ciałem astrem, 
które, jakkolwiek w skutkach swych należą do obrażeń 
lżejszych, ale przez jakie kilka dni obecnie obrażony sła
bować będzie. Co własnoręcznym podpisem przy wyci
śnięciu urzędowej pieczęci stwierdzam.1 

w Pułtusku dn. 11 (25) maja 1 863 r. 
(-) Lekarz pow. pułt. Juljan Wo/owski. 

Do Prześwietnego Konsystorza J-nego Pułtuskiego. 
Rozporządzeniem Prześ. Konsystorza z dn. 26 maja 

r.b. Nr. · 291 podpisany wydelegowany do atentowania 
śledztwa, przez kapitana artyleryjskiego Nr. 2 pułku p. 
Siedleckiego przeprowadzonego, w przedmiocie napadu 
i pobicia przez żołnierzy księdza L. G., p. o. prob. par. 
pułt. i prowizora semin. pułt. , mam honor niniejszem po 
ukończeniu rzeczonego śledztwa ·złożyć raport. Zeznania
mi świadków, pod przysięgą badanych, udowodnionemi 
zostało: iż w dn. 25 b.r. ksiądz L. G .  po nabożeństwie 
w samo południe, wyszedłszy z kościoła, udał się do mia
sta dla rozmiany pieniędzy na drobną zdawkową monetę, 
że zaś jako w uroczystość pamiątki Zesłania Du�ha św. 
wszystkie sklepy były pozamykane udał się do dystry
bucji tytuniu i tabaki do domu, obok ratusza położonego, 
gdzie, u:iyskawszy drobnej monety i takową schowawszy, 
chciał wychodzić. Wtem do dystrybucji wpadło dwóch 

1 A. K. D. Płoc. ,  XV15, k. 132 i 133. 
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szeregowych żołnierzy z niżegrodzkiego piechotnego 
pułku: Michał Kirejew i Iwan Iwanów, z których jeden 
t. j . Michał Kirejew uchwycił jedną ręką ks. Grzankow
skiego za piersi, a drugą bez najmniejszego powodu 
uderzył go parę razy już to w głowę już to w twarz, 
następnie, wypchnąwszy go z dystrybucji na korytarz, tam 
jeszcze okładał go po twarzy i głowie tak, że mocno go 
pokrwawił i posinił, zdarł mu z głowy kapelusz, · a po
dawszy go Iwanowi Iwanów, oba zaczęli uciekać. Dozorca . 
poli.cji m. Pułtuska, zobaczywszy tych żołnierzy ucieka
jących z kapeluszem ks. Grzankowskiego, pogonił 'za nimi
dla odebrania takowego, za co przez żołnierzy mocno 
zbity i skatowany został. 

Przytem nadmieniam, że Akta tego śledztwa zabrał 
z sobą delegowany ze strony władzy wojskowej kapitan 
Siedlecki dla przedstawienia ich nlkowi wojn. pow. pułt.1 

Pułtusk, dnia 3 czrw. 1863 r. (-) Ks. Pawłowski. 

Admin. diec. płoc. ks. Myśliński 20 czrw. 1863 r. 
Nr. 621 2 doniósł do Kom. Rz. W. R. i O. P., że 25 maja 
1863 r. w Pułtusku żołnierze 1 0-ej roty nowogrodzkiego 
pułku piechoty Michał Kirejew i Iwan Iwanów w samo 
południe napadli na księdza L. G. w dystrybucji .tabaki 
obok ratusza, bili go po twarzy, zdarli mu kapelusz 
z głowy i pokrwawili. 

Sprawa ta, jak pisał główny sztab armji Kr. P. 31 
paźdz. 1863 r. Nr. 6913. do p� o. gł. dra · �om. rz. w. r.
i o. p., po przeprowadzeniu śledztwa, przekazana ·  została 
do Audytorjatu P0lowego. Ostateczny wynik całego · tego 
zajścia niewiadomy ;3

41. Ks. Edward Gumowski, ur. 1 837 r. Jen. ple.
na  Kr. P. 8 (20) �aja 1 865 r. Nr. 6609 (16230) 4 doniósł

1 A. K. D., Płoc., X V15, k. 143. 2 .A. A. D ,  LXXXll2, k. 13. 
0 A. A. D., LXXXIV2, k. 59. ' A. A. D., XXV2. 
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do kancelarii nmka Kr. P., .że ksiądz E. G., augustia!lir:t 
klasztoru w Ciechanowie, gub. płoc., jest notowany jako . 
politycznie niepewny. 

42. Ks. Wincenty Gutko.wski, ur. w Ciechano
wie, gub. płoc., 1 3  st. 1838 r. , pięcioklasową szkolę świec„ 
ką i sem. duch. skończył w Pułtusku, na �apłana wy-: 
święcony w 1861 r. 

W aktach osobistych księdza W. G. Kuri i bpiei 
w Płocku, ogólnie czytamy: „ był uwięziony przez 20 mie
sięcy" .1 Kiedy' i za co, czy to było prned wysłaniem czy
razem z wysłaniem, dokument ten zupeh:1ie o tych szcze- . 
gółach milczy. W aktach zaś rządowych w paru miej
scach jest wzmianka o księdzu W. G. ,  a więc: 

1 . jen. ple. na Kr. P. powiadomił kancelarię Flmka
Kr. P. 3 1  mar. ( 1 2 kw.) 1866 r. Nr. 6016,2 że ksiądz W.
G. ,  komendarz par. Szydłowo, pow. mław., gub. płoc., 
miewał „podburzające" patrjotyGzne kazania, któremi po
budzał, aby słuchacze brali za broń i wstępowali w sze
regi powstania, - że podejrzany był o , spowiadanie ska
zanych przez powstańców na powieszenie ni'ejakiego Ra
doszewskiego i · jego żo.nę Annę, - że namawiał Kukul
skiego, siedzącego w więzieniu w Płocku, aby na bada
niu nie ujawnił fego polityczne j działalności. Za to wszy
stko ksiądz W. G. był pozbawiony wszystkich praw sta• 
nu i wysłany na mieszka.nie do Syberji. 

2. Tenże ·sam jen. ple. 9 (2 1 )  mar. 1866 r. donosi 3
do kancelarji nmka Kr. P. ,  że sąd wydał wyrok, potwier
dzony przez nn:ika, skazujący księdza W. G. na 6 miesięcy 
do kazamat w Modlinie, a następnie  pod dozór policji. 

3. Dr gł. kom. rz. spr. w i d. 2 (1 4) czrw. 1?66 r.
Nr. 31 14 (16473) 4 donosi do bpa płoc. co następuje:  „jen. 

1 A. K. D. Płoc„ mit.. � A. A. D., xxva. 3 Op . . c.
4 A. K. D. Płoc., mrn i A. K. D. Płoc., XJV15, k. 273 i 279. 
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ple. na Kr. P. zawiadomił mnie 8 (20) maja r.b. za Nr. 7395,, 
że ksiądz W. G., komendarz par. Szydłowo, pow. mław.,  
gub. płac., który okazał się winnym miewania w 1863 r. 
kazań „podburzających" przeciw rządowi rosyjskiemu, 
'z rozkazu n lka wojn. pow., mław., był zaaresztowany, a z mo
·cy wyroku sądowego, zatwierdzonego 9 (21 )  mar. 1 866 r.
przez nmka Kr. P., skazany został na 6 miesięcy kaza
mat w Modlinie. Tenże dr gł. w raporcie do p.o. cywiln. 
,gbra płac. dodaje, że po tej karze ksiądz W. G: winien 
być pod sekretnym dozorem policyjnym i że żądał od 
bpa pło�., aby po tern, co zaszło, nie dawał go na samo
dzielne stanowisko, lecz na wikarjat. Zarząd wreszcie ko
mendanta fortecy modlińskiej 3 list. 1866 r. Nr. 726 wy
mienia w korespondencji do p. o. cyw. gbra płac. wszy
stkie winy, za które spotkała księdza W. G. powyższa
kara, a mianowicie: że w swych. kazaniach namawiał do 
czynnego udziału w powstaniu, że źle i nieprzychylnie
tłumaczył 2 ukazy cesarskie i że ganił 2-m mężczyznom 
to, że zdradzili miejsce, gdzie przebywała partja, którą 
następnie rozbiły wojska ros. i zakazał tym ludziom wstępu 
do kł,a, polecajflc im .modlić się w kruchcie za powstań
ców zabitych.1 

43. Ks. Stanisław Gutowski, ur. 1882 r. 2 stycz.
1906 r. Nr. 4 2 w. jen. gbr skazał księdza S. G., wik: par. 
Andrzejewo, pow. ostrow. ,  gub. łomż., na zapłacenie· 50 r. 
kary za to, że w kościele andrzej ewskim wierni śpiewali 
30 paźdz. 1905 r. pieśń patrjotyczną „Boże, coś Polskę!" 
i na to ksiądz S. G., obecny wówc:zas w kościele, pozwolił. 

44. Ks. Paweł Jabłoński, ur. 1858 r. 1. Gbr płac.
29 st. 1906 r. Nr. 63 3 powiadomił w. j en. gbra, że ksiądz 
P. j., prob. par. Bielsk, pow. i gub. płac., gorąco szerzy

1 A. P. Płoc., y11;, k. 3 i 4 i XLVII 16, k. 3, 6. 
2 A. A. D., xxv2, N r. 52. il A. A. D. XXVI12.
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wśród swych · parafjan uczucia i dążenia narodowe, dla 
tego celu urządza różne zjazdy. Wobec takich faktów 
tenże gbr 27 mar. 1906 r. Nr. 213 podtrzymuje swój dawny 
wniosek o usunięcie księdza P. J .  poza granice gub. płoc. 
·Na skutek tego w. jen. gbr polecił gbrowi płoc. wszcząć
karny proces przeciw temu księdzu. Sprawa się odbyła,
l.ecz dla braku rzeczowych dowodów wyrok dla oskar
żonego wypadł uniewinniający. 

2. -W. j en. gbr 29 mar . . 1907 r. wystąpił do Mstwa
Spr. W., aby spowodowało uwolnienie księdza P. J. z ad
ministracji paraf. za jego wystąpienie · przeciwrządowe. 
Na skutek tego mster zwrócił się do bpa płoc. , aby zwol
nił1 księdza P. j. z probostwa w Bielsku, co nastąpiło 
5 lut. 1908 r. Gdy następnie bp 15  st. 1909 r. przedsta
wił go na probostwo do par. Borkowo, pow. sierpc., gub. 
płoc., następnie na probostwo w Krajkowo, tegoż pow. 
i do Zagroby w pow. płoc. , za · każdym razem nadeszła 
odmowna odpowiedź. 

45. Ks. Piotr Jabh>ński, ur. 1814 r. 1 .  Dziekan
zakroczymski składa raport 5 czrw. 1 863 r. Nr. 80 2 do 
Konsyst.· Jenerał. Płoc., że „ dziś o godz. w pół do szó
st�j rano władze wojsk. zaaresztowały księdza P. J., ko
mendarza par. Radzikowo, pow. p łoń., gub. warsz., a o g. 
8 rano przewiozły go przez Zakroczym do fortecy mod
lińskiej. 

2. Z odezwy specjalnej kancelarji nmka Kr. P. do
spraw stanu wojn. , którą otrzymał dr gł. kom. rz. w. r. 
i o. p. pod datą 21 czrw. (3 lip.) i863 r. Nr. 3581 3 wi
dać, że ksiądz P. j, siedział w fortecy w Modlinie za 
to, że ogłosił z .ambony włościanom zarządzenie władz 
powstańczych. Na prośbę parafjan nmk zwolnił go z uwię- . 

1 Op. c. 2 A. K. D. Płoc . •  XV1\ k. 151 .  
2 A. A. D. ,  LXXX112, k. 53 i A. K. D. Płoc., XV1\ k. 180. 
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zienia, 
.
j ednak ostrzegając, że, jeżeli powtórzy się coś !podobnego, wtedy spotka go surowa kara. 

1 46. Ks. Fortunat Jajko. G_br lubi. 18 (30) maja
i 1866 r. Nr. 1 035 1 powiadamia gbra płoc., że komendant 
: fortecy Dęblin na zasadzie rozkazu głównodowodzącego 
1 wojskami okręgu warsz. doniósł mu o rozkazie cesarskim, 
zezwalającym skrócić do połowy czas kary zamkniętym 
w tej fortecy. Na tej zasadzie karmelita z Obór, pow. 
rypin., gub. płoc. ,  ksiądz F. J. został uwolniony z więzie
nia fortecznego i tenże komendant prosi gbra płoc., aby 
odesłał księdza F. J. do Obór. 

47. Ks. Franciszek Jarniński, ur. 1848 r. Na
mocy decyzji gbra płoc. w 1887 r. ksiądz F. J., prof. - sem. 
diecezjalnego płoc., zapłacił 2 10 r. kary za to, że świa
dectwo spowiedzi uczniom nauczycielskiego seminarjum 
w Wymyślinie (pod Skępem, pow. lipn., gub. płoc.) pod
pisywał po polsku i wydał bez pieczęci,3 choć wskaza�e 
było na nią miejsce na blankiecie. 

48. Ks. Adam Jarnutowski, ur. 1825 r. Nmk Kr.
P. dwukrotnie nakładał . karę na księdza A. j., prob. par. 
Troszyn, pow. ostroł., gub. łomż., raz 21 wrz. (3 paźdz.) 
1867 r. Nr. 4337 4 w kwocie 15 r. i drugi raz w 1868 r.-25 r.0 

Podług opinji zarządów żandarmerji w Ostrołęce 
i Makowie, ksiądz A. J.;prob. par. Troszyn, pow. ostoł., 
gub. łomż., jest krańcowo nieprawomyślnym, bo „w 1863 r. 
przyjmował u siebie w domu powstańców i prawdopo
dobnie odbierał od nich przysięgę" .6 

1 A. P. Płoc., XI16, k. 6. 2 A. A. o., xxv112. 
3 Chodziło tu o pieczęć urzędową z napisem w języku rosyj-

skim. Dopis. autora. ł Op. c. 
5 Żródło, z kt6rego zaczerpnęliśmy niniejszą wiadomość, nie po

daje tego, za co nmk nałożył grzywnę na księdza A. J., ale działo się 
to zwykle za sprawy ojczyzny. Dopis. autora. 

6 Op. c .
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_49. Ks. Florjan Jastrzębski, ur. 1829 r. 1 .  W wy� 
kazach . kapłanów uwięzionych jest wskazany ksiądz F. ]., 
wik. z Ostrowa, gub. łomż., że siedział w Modlinie od 
28 sit:rp. 1861 r. , poczem został oddany pod sąd wojn.1 

2. Kancelarja Specjalna nmka Kr. P. do spr. stanu
wojn. 27 kw. (9 maja) 1863 r. Nr. 22 l9 2 donosi do dra 
gł. kom. rz. w. r. i o. p. ,  że ksiądz F. J. , wik. par. Ostrów, 
opuścił swe stanowisko i poszedł do powstania.3 · 

3. Na zapytanie ks. admin. diec. płoc. Konsystorz
Jen. Pułt. 27 lip. 1863 r. Nr. 429 4 donosi, że ksiądz F. j., 
wik. par. Ostrów, gub. łomż., wyjechał z domu przed 
ki lkoma miesiącami , nie mówiąc nikomu dokąd się udaje.u 

Wkrótce ksiądz F. ]. był wysłany do Rosji , ale daty 
t ego· faktu trudno znaleźć w aktach, tylko nlk wojn. oddz. 
płoc. 27 łut. ( 1 1  mar.) 1862 r. Nr. 903 powiadamia admin. 
diec. płoc., że cesarz, wstępując na tron pozwolił księdzu 
F. J. , byłemu wik. par. Ostrów, powrócić do kraju. 

SO. Ks. Jan Jaworski. Gbr płoc. 9 maja 1 905 r. 
Nr. 5 1 9  doniósł d@ w. j en. gbra, że nlk poczt i telegr. 
okręgu Warsz. 10 łut. b. r. Nr. 5202 zawiadomił go, że 
j eden z księży sierpeckich nie chciał odebrać w 1904 r. 
po rosyjsku przysięgi · od pocztyliona Jana Kalinowskie
go i mimo kilkakrotnych wezwań nie przyszedł do tam
tejszego urzędu pocztowego, a nawet na zawiadomienie 
nie dał żadnej odpowiedzL Następnie w sierp . tego r. 
wypadła przysięga pocztyljona Kaźmierczaka, który udał 
się do kościoła w towarzystwie urzędnika pocztowego 
Kierszniewskiego, a z nimi pocztyljon Kal inowski. Wzięli 

1 A. A. Q., CXXF, N r. 30. � A. A. D.,  LXXXI:i, k. 256.
il W tej odezwie p owiedziane jest również, Że ,to samo zrobiło

2 nau,czycieli z Włocławka: Stemikowski i Antz. Dopis. autora. 
•·1 A. K. D. Płoc., XV1\ k. 194. 
G Porwany uczuciem patrjotycznem poszedł tam, gdzie się bój 

toc zył o wolność ojczyzny. Dopis. autora. 
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z sobą rotę przysięgi ros. Tamtejszy ówczesny wikariusz 
w Sierpcu ksiądz j. J . ,  a obecnie wik. par. Zuzel ,  pow. 
ostrow., gub. łomż. , zauważywszy tekst rosyjski, nie chc iał 
ipełnić tego aktu , mówiąc, że w kościele nie wolno mu 
używać tekstu ros . ,  a chociaż Kaźmierczak prosił, aby 
ksiąd,z j. J. odebrał od niego przysięgę po ros. , gdyż ' 
on jako były żołnierz dobrze zna ten język, ksiądz J. J . 
nie odstąpił od swego. Wrócili więc wszyscy bez przy
sięgi i złożyli o tern raport do warsz. okręgu poczt i te
legrafu, który nakazał wezwać księdza do urzędu poczto
wego w Sierpcu i tam ten obrzęd wykonać. M imo ied
nak dwukrotnego wezwania, które nlk urzędu pocztowe
go sierpec .  13 i 25 wrz. 1904 r. Nr. 1 485 i 594, nawet
miejscowy proboszcz wcale nie przyszedł. Kiedy zaś nlk 
okręgu warsz. p. i tel . 22 l ist. 1 904 r. nakazał odebrać 
przysięgę i od Kalinowskiego i w tym celu poszło wez
wanie 27 l ist. 1904 r. Nr. 1 877 do ks. Jana Fabjanowi
cza, dziekana, ten odpowiedział, że pocztyljoni mogą
przyjść do kościoła, jak to bywało dotąd. Po przepro
wadzonem w tej sprawie śledztwie w. jen. gbr 1 1  czrw. 
1 906 r. Nr. 1 187 1 rozesłał do wszystkich rządców diece
zyj przypomnienie, jaki jest obowiązek duchowieństwa 
w sprawie odbierania przysięgi i ostrzegł, że będzie wszy
stkich pociągał do surowej odpowiedzialności. 

51. Ks. Bolesław Kakowski, ur. 1 866 r. Gbr płoc.
22 gr. 1�12 r. Nr. 9808 doniósł d© w. jen. gbra, że, gdy 
z 10 na 1 1  paźdz. 19 1 2 r. dziekan z Lipna przez umy
ślnego przysłał do Sumina depeszę z poleceniem odpra
wienia .nabożeństwa o zdrowie następcy tronu,  ksiądz B. 
K., prob. par. Sumina, pow. l ipn. , gub. płoc., rozpieczę
tował telegram, który podała mu służąca, zawezwał do 
siebie umyślnego i rozgniewany rzucił mu ten papier pod 

1 A. A. D„ LXXXVII�. 
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nogi, mow1ąc: napewno deµeszy innej treści nie przy
niósłbyś mi w nocy, depeszy nie przyjmuję i należnoścj 
nie uiszczę. Obecnej przytem służącej za chwilę kazał 
depeszę podnieść i z powrotem wręczyć ją umyślnemu. 
Ten poszedł do sołtysa, by przez niego doręczyć adre- . 
satowi telegram, ale, gdy we dwóch wrócili na plebanję, 
nie wpuszczono ich do mieszkania wcale. Sołtys wtedy 
dał pokwitowanie posłańcowi, że depeszę dla doręcze
nia otrzymał. jakie nazajutrz ksiądz B. K. odprawił 
nabożeństwo, . nie udało się sprawdzić.  Po tym fakcie w. 
jen. gbr odniósł się do mstra spr. w., aby spowodował 
przeniesienie księdza B. K, na wikariat. Mster zwrócił 
się z tern do bpa i 4 li.st. 1 913 r. ksiądz B. K. otrzymał 
zwolnienie z probostwa sumińskiego.1 

52. Ks. Ignacy Kamiński, 1818 t 1901 .  1. W 1861 r .
za udział w manifestacjach antyrządowych władze admi
nistracyjne postanowiły wysłać księdza . I. K., prob. par. 
Grudusk, pow. ciech., gub. płoc., do Rosj i, ale cesarz 
Aleksander I l  w 1862 r. w dzień wstąpienia swego na 
tron, karę tę skrócił, zanim jednak to nastąpiło ksiądz 
I .  K. pewien czas przesiedział wraz z ks. Michałem Nowa
kiem, prob. par. Rzekuń, pow. ostroł., gub. łomż., w ka
zamatach modlińskich. 

2. P. o. gbra płoc. 23 czrw. (5 lip.) 1866 r. Nr. 332
(118) doniósł do kancelarji nmka Kr. P . , że ksiądz I. K., 
prob. z Gruduska, pod względem politycznym jest n iepo
prawny i za złe uspasabianie włościan do rządu oddał 
go pod dozór policyjny.� 

W księdze konduit kancelarji w. jen. gbra jest je
szcze zapisane, że z decyzji jen. plea na Kr. P .  ksiądz I .  K. 
w 1865 r. zapłacił 50 r. kary za wystąpienie patrjotyczne . . 

1 A. A. D., XXVI2. 
2 Op. c., Ą. A. D. LXXIX2., A. P. Płoc., x111s, k. H> i Ą. K. o. 

Płoc. , XV1\ k .  33. 
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, Gbr cyw. płoc. 3 (15) kw. 1862 r. Nr. 19985 (3321) 
pisał do admin. diec. płoc., że ksiądz I. K. był w Petro
zawodzku.1 

S3. Ks. Ludwik Kamiński, ur. 1801 r. Będąc prob. 
w Nowogrodzie, pow. lipn., gub. płoc., ksiądz L. K. wy
powiedział kazanie, w którem wystąpił przeciw rządowi, 
za co zapłacił 2 50 r. kary.3 

Katedra płocka. Duchowieństwo, pracujące przy 
. katedrze płoc., 21 maja 1864 r. na mocy postanowienia 
miejscowych władz wojsk. zapłaciło ogólną sumę 500 r. 
kary za to, że w jego mieszkaniach organa rządowe w czar 
sie rewizji wykryły skład broni.4 i 0• 

S4. Ks. Romuald Kierzkowski, ur. 1 839 r. Przy 
swojem nazwisku ksiądz R. K., komendarz par. Mochowo, 
pow. sierp., gub. płoc. ,  ma dopisan.ą �wagę ręką jakie
goś urzędnika: „pod względem politycznym jest przeko
nań nieprawomyślnych i wogóle człowiekiem szkodliwym 
dla rządu" .6 

SS. Ks. Piotr Kolpiński, ur. 181 1 r. W 1874 r. ,  
będąc prob. par. Chamsk, pow. sierp. , gub. płoc., ksiądz 
P. K. zapłacił z rozporządzenia władzy rząd. 10 r. kary. 7 i 8•

56. Ks. Leon Kołakowski, ur. 1 8 1 5  r. 1. Konsy
storz Jen. Pułt. 13 sierp. 1 863 r. Nr. 463 � donosi do ks. 

I A. K. D. Płoc., XV.15, k. 39. 

2 Niema w dokumencie daty. Dopis. autora. 
3 A. A. o., xxv12, k. 24. 4 Op. c., Nr. 24.
5 Ponieważ, w dokumencie jest mowa ogólnie o duchowieństwie, 

pracującem przy katedrze płoc., dlatego pod jej nazwą mówimy o tym 
fakcie. Dopis. autora. 

6 A. P. Płoc., XII16, k:. 16. 7 A. K. D. Płoc., 1x1s. 
8 W dokumencie nie powiedziane, za co ksiądz P. K. zapłacił ttt 

kart(, ale rząd przeważnie nakładał grzywntt na duchowieństwo za jakieś 
wykroczenia przeciwpaństwowe, dlatero zaliczamy ten wypadek do 
ofiar za ojczyzn((. Dopis. autora. 

9 A. K. D. Płoc., xv1s, k. 201 . 



560 DIECEZJA PŁOCKA. 

admin. diec. płoc., że 20 lip. b.r. władze wojskowe za
aresztowały księdza L. K., prob. par. Nur, pow. ostrow., 
gub. łomż. i gdzieś go uprowadziły. 

2. Admin. diec.1 płoc. 17 sierp; 1863 r. Nr. 916 1 zwró
cił się do Kom. Rz. W. R. i O. P., że władze wojsk. zaare
sztowały księdza L. K., prob. par. Nur, pow. ostrow., gub. 
łomż. i wywiozły go 20 lip. 1863 r. do fortecy modlińskiej. 

3. Jen. ple. na Kr·. P. 16 (28) st. 1 864 r. Nr. 63 2 do
nosi do Kom. Rz. W. R. i O. P. , że ksiądz L. K., prob. 
par. Nur, od 7 miesięcy pozostaje w areszcie w ·Grodnie 
i że obecnie sprawę jego władze sądowe wysłały do za
twierdzenia jen. gbra wi leń. okr;. wojn. 

4.. Bp płoc. 26 lut. 1 864 r. Nr. 227 3 przedstawił do 
dra, gł. kom. rz. w. r. i o .. p. listę w tej chwili więzionych 
kapłanów diec. płoc.1 a wśród nich wylicza księdza L. K. 

5. Oddział wojska m. Bielska, gub. grodz., aresztował
księdza L. K .  i wysłał do gub. penzeńskiej do m. Horo
dyszcze, gdzie,  jak to widać z odezwy bpa płoc., życie 
zakończył w 1863 - r.4 

57. Ks. Józef Korolec, ur. 1833 r. Dziekan dek.
ostroł. 16 wrz. 1864 r. Nt. 1 10 5 donosi do Kons. Pułtus.,
że ksiądz J. K., wik. par. Myszyniec, pow. ostroł., gub. 
łomż., po kilku dniach, które przesiedział w areszcie 
wojskowym, został puszczony na wolność 18 wrz. 1 864 r.
i wrócił do Myszyńca. 

58. Ks. Fabjan Korzybski, ur. 1 862 r. Jak ' doniósł 
w. jen. gbrowi wojn. czasowy jen. gbr płoc. 30 st. 1906 r.
Nr. 287,6 ksiądz F. K., prob. par. Słupsk, pow. mław., 
gub. płoc., często zbierał u siebie na narady okolicznych 

1 A. A. D. ,  LXXXII1, k. 246. 
a A. A. D., LXXXIIP�, k. '8 i 61 .  3 Op. c . ,  k .  85. 
" A. A. D., LXXV2, k. 1 10, LXXXIV�, k. 181 i 182 i A. K. D. 

Płoc., x1v1s, k. 50. 
5. A: K. D. Płoc„ yps i x1v1s, k. 216. 6 A. A. D., XXVI2• 
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ziemian i z jego wiedzą znani działacze tamtej okolicy 
Wojtulanis i Koniec gromadzili włościan, przemawiali 
do nich w duchu przeciwpaństwowym i rozdawali im re
wolucyjne pieśni. 

59� Ks. Adam Kosiński, ur. 1 81 8  r. 3 mar. 1864 r. 
rosyjskie władze wojskowe zaaresztowały księdza A. K., 
komendarza par. Bieżuń, pow. sierp., gub. płoc.1 · 

60. Ks. Adam Koszutowski, ur. 1855 r. Jak do
niósł do kancelarii w. jen. gbra, gbr łomż. 5 gr. 1 905 r. 
Nr. 7908,2 ksiądz A. K., prob. par. Lipowiec, pow. mław., 
gub. płoc., �ziął udział w mieście Ostrowie, gub. łomż., 
w politycznem zebraniu. 

61. Ks. Feliks Kowalewski, ur. 1826 r., prob�
par. Lutocin, pow. sierpc., gub. płoc. 1. Jen. ple. na Kr. 
P. 4 (16) list. 1864 r. Nr. 16397 3 przesłał przy odezwie 
do dra gł. kom. rz. spr. w. i d. l istę imienną księży diec. 
płoc., będących pod sądem i tych, których śledztwo już 
się skończyło. Między nimi j est wymieniony ksiądz F. K., 
który na skutek konfirmacj i wyroku, jaką wydał nmk Kr. 
P. 25 czrw. 1863 r. Nr. 343, został pozbawiony wszyst
'kich praw stanu .i wysłany do katorgi w fortecy na Sy
berję na przeciąg lat 1 0-ciu. 

2. Specjalna Kancelaria nmka Kr. P. do spraw stanu
wojn .  18  (30) maja 1 863 r. Nr. 2771 4 doniosła do dra 'f> 
gł. kom. rz. w. r. i o. p. o zaaresztowaniu przez władze
wojskowe księdza F. K., prob. par. Lutocin, za to, że 
z ambony przeczytał proklamację „tajnego rządu rewo
lucyjnego" o nadaniu ziemi włościanom. 

1 A. K. D. Płoc., XIVu, k. 63. 2 A. A. D., XXVI2. 
3 A. A. D., xxv1:1, LXXXJV2, k. 179. 
4 A. A. D., LXXXI2, le. 2 1�  i 213. 
5 Był nim wówer:as Kazimierz Krzywicki, syn Adama (po Wielo-- . 

-polskim). Dopis. autora. 

BojGwnicy t. Il. 36 
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3. Specjalna Kancelaria nmka Kr. P. do spraw stanu
wojn. przesłała 1 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr. 8139 1 swą odezwę
do zarządzającego spr. d. obc. w., a w niej zawiadomie
nie, że ksiądz F. K., który wówczas liczył lat 37, za to,
że otrzymywał, jakoby niewiadomo od kogo, wezwania re
wolucyjne tak zwanego tymczasowego rządu narodowe
go, mające za cel przez oddanie  włościanom tych grun
tów, które dzierżawili od ziemian, większych właścicieli, 
skłonić ich ,  głównie bezrolnych� by wzięli udział w pow
staniu i ogłosił to wezwanie w kościele, oraz za to, że 
przechowywał u siebie skrajne, „podburzające" broszury 
pod tytułem Słowo polskiego kapłana do Braci polskich 
Kapłanów, został skazany na mocy decyzj i nmka Kr. P. , 
zapadłej na skutek roportu Audytorjatu Polowego z 25 czrw. 
1 863 r. Nr. 849 do robót katorżnych na Syberję na lat 10. 

6 (18) 1 sierp. 1 883 r. Nr. 1242 2 bp płoc. wstawił się 
do w. j en. gbra o zwolnienie z wygnania księdza F. K., 
który wówczas był w Libawie, gub. kurlandzkiej .3 

62. Ks. Józef Kowalewski, ur. 1819  r., prob. par.
Wąsewo, pow. ostrow., gub. łomż. 1. Administrator diec. 
płoc. · 28 · mar. 1 863 r. Nr. 363 4 donosi do Kom. Rz. W. 
R. i O. P., że komenda wojskowa zaaresztowała 22 mar. 
1 863 r. księdza J. K. i trzyma go w areszcie ostrołęckim. 

• · 2. Bp płoc. 24 łut. 1864 r. Nr. 227 • przedstawił do 
dra · gł. kom. rz. w. r. i o. p. listę w tej chwili więzionych 
kapłanów diec. płoc., a wśród nich wylicza księdza J . K. 

�. Jen. ple. na Kr. P. 4 (1 6) l ist. 1864 r. Nr. 1 6397 6
przesłał przy odezwie do _ dra gł. kom. rz. · spr. w. i d. 
listę księży diec. płoc., będących pod sądem i tych, któ-

1 A. A. D., LXXII2, k. 140. 2 A. K. D. Płoc. 
H Co na to odpowiedział bpowi K. Borowskiemu jen. gbr Hurko, 

patrz odnośnik do ksi«idza W. Mościckiea-o. ' 

4 A. A. D., LXXXII2, k. 1 i 2. . 5 A. A. D., LXXXIIl2, k. 85. 
I 6 A. A. D., XXVJ2 i LXXXJV2, k. 172. 
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. rych śledztwo już skończone. Między mm1 był ksiądz j. 
K., który na zasadzie wyroku sądu ·polowego, potwier
dzonego przez nmka Kr. P., został pozbawiony wszyst
kich praw stanu i zesłany na osiedlenie do Syberji . 

4. W. j en. gbr 1 6  (28) list. 1 875 r. Nr. 1847 powia
domił bpa sufragana, administratora diec.  płoc., że ce
sarz 1 list. 1875 r. pozwolił księdzu j. K. powrócić do
kraju, ale jednoc�eśnie dodał, aby mu nie dawać odra
zu stanowiska. 

5. Wkrótce po nowym 1876 r. bp Gintowt wystąpił
do w. jen. gbra„ aby się zgodził na jakieś stanowisko 
kościelne dla księdza J. K., ale pod datą 2 (1 4) mar. te
goż roku Nr. 295 odtrzymał odpowiedź, że projekt ten j est 
jeszcze przedwczesny. W rok później 1 ( 1 3) mar. 1 877 r. 
Nr. 278 ten sam jen. gbr nadesłał również odpowiedź 
odmowną, bo „od powrotu księdza J. K:minęło niewiele 
więcej od roku czasu", dopiero wyraził swą zgodę za
ndniczą 21 gr. 1877 r. (2 st. 1878 r.) Nr. 1 953 i w na
stępstwie tego gbr łomż. 16 st. 1 878 r. _ Nr. 256 zgodził 
się na wikarjat dla księdza J. K. w Ostrowie, gub. łomż.1 

63. Ks. Teofil Kowalski, ur. 1866 r. Ksiądz T. K.,
kapłan diec. płoc., jak doniósł· 12 gr. 1905 r. Nr. 8434 
gbr siedl. do w. jen. gbra, zamieszkujący czas. w Jano
wie, pow. konst., gub. siedL, 27 list. tegoż r. zorganizo
wał manifestację narodową, rozdał zebranym 8 polskich
sztandarów z jednogłowym białym orłem, a jeden wielki 
z napisem: „Boże, coś Polskę!"  i sam szedł na czele ma-
. nifestantów. Oprócz tego w osobnem mies�kaniu zgroma
dził ludzi i uczył ich pieśni patrjotycznych. Za to wszy
stko w. jen. gbr polecił' wojen. czas. jen. gbrowi siedl. 
wystąpić o wysiedlenie księdza T. K. zagranicę na cały 
czas stanu wojennego.2 

1 A. K. D. Płoc., V15• 2 A. A. D., XXVl2• 
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64. Ks. Augustyn Kozłowski, 1 806t1883. W 1864 r.
b. definitor klasztoru o.o bernardynów w Ratowo, diec.
płoc. jen. ple. na Kr. P. 1 9  kw. (1 maja) 1 865 r. Nr. 5027
(12506)1 w relacji swej qo kancelarj i nmka Kr. P. pisze, 
że ksiądz A. K. był całą duszą oddany powstaniu, czynny 
w urządzaniu manifestacyj, ale trudno go było schwytać 
na gorącym uczynku. 

65. Ks. Piotr Krasiński, ur. 1834 r. Nlk wojenny
pow. przas., gub. płoc., 7 (1 9) mar. 1864 r. Nr. 474 2 na
desłał księdzu P. K., wik. w Przasnyszu, gub. płoc., takie 
polecenie z uwagą u góry korespondencji „Natychmiast": 
„Do W-go ks. Krasińskiego, wik. przy kościele parafjal
nym w Przasny�zu. Poruczam W-mu Ks. Krasińskiemu,
wik. , aby „ w moment" otrzymania

· niniejszego i to natych
miast, bez żadnych wymówek udał się z pocztą dla od
wiezienia pieniędzy skarbowych w kwocie rs. 250 do m. 
M0kowa, (pow. lipn., gub. płoc.), pod surową odpowie
dzialnością za najmniejszą zwłokę" .  Rodjonow, mjr. nlk 
wojenny. 

Gdy zaś ksiądz P. K. nie zastosował się do tego 
rozkazu, z polecenia tegoż nlka .władze wojskowe go za
aresztowały, przeciwko czemu bp płoc. założył protest 
30 mar. 1 864 r. Nr. 480 3 do Kom. Rz. W. R. i O. P. 

66. Ks. Ludwik Kraszewski, ur. 1 805 r. Nlk gub.
żandarmerii płoc. 4 ( 1 6) sierp. 1 867 r. Nr. 3362 4 doniósł 
do cyw. gbra płoc., że ksiądz L. K., admin. par. Bobrow
niki, pow. lipn., gub. płoc., utrzymywał stosunki z po
wstańcami w latach 1863 i 1 864 i ciąży na nim podejrze„ 
nie, że _pomagał _im zabrać pien_iądze rząd. z magistratu. 

67. Ks. Tomasz Krępski, ur. 1 820 r., proboszcz
w Wieczfni, pom. mław., gub. płoc. , dziekan mławski. Za 

1 A. A. D„ XXVI2. 2 A. K. D. Płoc„ XIV15, k. 103.
3 A. A. O.,  LXXXIIl2, k. 105. 4 A. P. Płoc„ XXXVII 1 6, k. 2. 
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„poduszczanie" przeciw rządowi ksiądz T. K. 1 paźdz. 
1864 r. zapł�cił 75 r. kary.1 

Bp płoc. 16 sierp. 1 864 r. Nr. 1 290 2 zwrócił się do 
Kom. Rz. Spr. W. z tern, że władze wojskowe z Mławy
zaaresztowały · księdza T. K. i o�adziły go w tamtejszem
więzieniu. Stało się to w sierpniu 1 864 r. i wkrótce ksiądz 
T. K. oddany był pod sąd wojenny. 

68. Ks. Józef Krężelski, ur. 1822 r. Władze woj
skowe 30 wrz. 1 864 r. skazały księdza J. K., prob. par. 
Przewodowo, pow. pułt., gub. wars·z., na 30 r. kary za to, 
że powoływał się na nieistniejące prawo kanoniczne, ja
koby zabraniające na kościelnych gruntach przeprowa
dzać egzekucję przez powieszenie i domagał się usunię
cia szubienicy z pól plebańskch.3 

69. Ks. Ferdynand Kroczewski, ur. 1821 r. Za
rządzający spr. d. obc. w. 8 (20) paźdz. 1868 r. Nr. 5190 4 
pisał do cywil. gbra płoć., że ksiądz F. K., prob. par. 
Skępe, pow. l ipn., gub. płoc. ,  w kazaniu, które wygłosił 
w swoim kościele 28 sierp. 1868 r., źle uspasabiał do 
rządu pielgrzymów i że źle wpływa na uczniów semin. · 
nauczycielskiego w Wymyślinie. Wobec tego nmk Kr. P. 
nałożył na niego �� . r. kary.

70. Ks. Augustyn Krużmanowski, ur. 1 81 7  r.
1. K:onsystorz Jen. Pułt. 6 lut. 1 863 r. Nr. 86 5 nadesłał
wiadomość do� . admin. diec. płoc. ,  że księdza A. K., prob. 
par. Gl in(  jeGki po·w. ciech., gub. płoc. , zaaresztował 29 st. 
1863 r. pułkownik Si·e rzputowski, adjutant nmka Kr. P� i te
goż dnia k�zał go wywieźć prawdopodobnie do Modlina. 

2. Za 'wygłaszanie podniecających politycznych ka
zań, za modlitwy w intencj i powstańców i udzielane im 

1 A. A.  o., x xv12, k. 24.

2 A .  A. O , LXXX IV2, k, 64 i A. K. D. Płoc., XIV15, k. 205. 
a A. K. D. Płoc , V1 1 5  i A. A. D„ XXVl2, Nr. 24. 
�1 A. P. Płoc„ XXXVII l l li, k. 9. A. K. D„ Płoc„ XV 15, k. 7

°
7.
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błogosławieństwo nmk Kr. P. potwierdził wyrok Wojen
nego Audytorjatu, przedstawionego 1 9  kw. 1863 r., mocą 
którego ksiądz A. K., prob.  par. Glinojeck, pow. ciech., 
gub. płoc., był skazany 1 na osiedlenie w Syberii. 

3. Bh płoc. 26 lut. 1864 r. Nr. 227 2 przedstawił .do
dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. listę w tej chwili więzionych 
kapłanów diec. płoc., a wśród nich wylicza księdza A. K. 

4. Dnia 4 (16) list. 1864 r. Nr. 1 6397 3 jen. ple. na
Kr. P. przesłał do dra gł. kom. rz. spr. w. i d. wykaz 
kapłanów diec. płoc., na których albo wyrok już zapadł 
albo ukończono dochodzenia śledcze. Między nimi jest . 
ksiądz A. K., którego sąd polowy pozbawił wszystkich 
praw stanu i wysłał do katorgi \ na lat 10 do jednej z for
tec syberyjskich. Wyrok ten zahvierdził nmk Król. Pol. 
25 czrw. 1863 r. Nr. 343. 

5. Kancelaria Specjalna nmka Kr. P. do spr. stanu
wojn. przesłała 11 (23) wrz. 1 867 r. Nr. 8139 4 swą ode
zwę do zarządzającego spr. d. obc. w., a w niej zawia
domienie, że ksiądz A. K., który wówczas liczył 45 lat, 
za to, że odprawiał nabożeństwo powstańcom, 'wychodzą
cym w pole i błogosławił ich na tę drogę, na mocy de-' 
cyzji głdzącego 1 armią w Kr. P. i nmka Kr. P. ,  zapadłej 
na skutek raportu Audytorjatu Polowego z 13 kw. 1867 r. 
wysłany był na osiedlenie do Syberji .  

71. Ks. Leon Krzyczkowski, ur. 1812 r, Dr gł.
kom . .rz. w. r. i o. p. 29 gr. t'865 r. (10 st. 1 866 r.) za
wiadomił bpa płoc., · że władze rządowe zaaresztowały
księdz� L. K., prob. par. Ostrów, gub . . łomż. i odesłały 
go do ·x pawilonu cytadeli warsz. Po skoÓczonej zaś karze
ksiądz L. K. ma być przeniesiony na wikarjat . . do małej

1 A. A. D , XXVI2• i A. K. D. Płoc., XV16, k. 279.
2 A. A. D • LXXXIIIll, k. 85. 3 A. A. o. Lxxx1va, k. 179. 
4 A. A. D., LXXU2, k. 139. 
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parafji . Winą jego było to, że w czasie powstania pocho
wał ciało Stanisława Skudzińskiego ze wsi Ugniewo, gm. 
Jasiennica, pow. ostrow., gub. łomż., na zasadzie kartki 
„rewolucyjnej" ,  którą mu doręczył jeden z powstańców 
partji Mystkowskiego, nie czekając na śledztwo sądowe,  
a tern samem chciał ukryć zabójstwo.1 

Z odezwy nlka płoc. gubern. żandarm., która przy
szła do cyw. gbra płoc. pod datą 2 (14) paźdz. 1 867 r. 
Nr. 4252 2 widać, że ksiądz L. K. przesiedział w 1865 r. 
w cytadeli około 6 miesit:(cy. 

72. Ks. Wiktor Krzyżanowski, ur. 1832 r. W 1867 r.
ksiądz W. K., prob. par. Orszymowo, pow. i gub. płoc. , 
dwa razy ulegał karze pieniężnej: raz, gdy urządził bez 
pozwolenia gbra płoc. loterję fantową na cele społeczne 
i drugi raz „za różne wyst((pki administracyjno polityczne" .3 · 

73. Ks. Józef Kucharski, 1808 t 1881 .  Będąc
alumnem semin. duch. w Lublinie, opuścił to semin. i po
szedł do powstania, w którem brał czynny udział, gdy 
wojska rosyjskie zdobywały miasto Lublin. Później prze
szedł do diec. płoc., gdzie był prob. i dziekanem w Płoń
sku, gub. warsz.4 

74. Ks . .Józef Kulesza, ur. 1871 r. Postanowie
niem, datowanem 25 paźdz. 1 907 r. Nr. 21756/' w. jen. gbr 
skazał księdza J. K., wik. par Różan, p�w. makow., gub. 
płoc., na 50 r. kary r:a to, że ' jako przewodniczący Pol
skiej Macierzy Szkolnej w Różanie samowolnie otworzył .
prywatną początkową szkołę. 

-

75. Ks. Bolesław Kwiatkowski, ur. 1863 r. Jak
doniósł do w. jen. gbra gbr łomz. 23 st. 1891 r. Nr. 3, 

1 A. A. D., XXVI2, A. K. D. Płoc., XIVl5, k� 318 i 319, 333-335, 
343-345 i A P. Płoc. ,  XVllJ 11, k. l .

2 A. P. Płoc., XXXV16, k. 1 ,  19 i 20. 3 A. A. D„ XXVP'-, Nr. 31 . 

4 A. A. o„ x xv12. s A. A. o., xxvr�. 
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a również nlk warsz. żandarm. okr., 1 1  st. tj. w pierwszy 
dzień powstania 1 863 r.1 ksiądz B. K., wik. par. Ostro
łęka, gub. łomż., odprawił w swym kościele nabożeństwo, 
na którem był ustawiony katafalk, nakryty suknem, a na 
nim widniały białe jednogłowe orły po rogach. jasną 
więc jest rzeczą, że było to nabożeństwo manifestacyjne 
patrjotyczne. Za to przestępstwo w. jen. gbr 5 lut. 1891 r. 
Nr. 1 97 2 postanowił zamknąć księdza B. K. na przeciąg 
6 miesięcy w klasztorze karmelickim w Oborach. 

76. Ks. Marjan Kwiatkowski, ur. 1816 r. 1 .  Bp
Popiel, nominat diec. płoc., '27 list. 1863 r. Nr. 1 406 3 zwra
cał się do Kom. Rz. W. R. i O. P., że 1 9  list. 1863 r. 
władze wojskowe zaaresztowały i wywiozły księdza 
M. K., komendarza par. Janowo, pow. przas. , gub; - płoc. 
Bpowi zaś doniósł o tern 23 lut. 1 863 r. Nr. 749 Konsy-
storz Jen. P·ułt. .

2. Bp płoc. 26 łut. 1864 r. Nr. 227 4 przesłał do dra
gł. kom. rz. w. r. i o. p. listę w tej chwili więzionych 
kapłanów diec. płoc., a wśród nich wylicza księdza M. K. 

3. Audytorjat Wojn. 14 list. 1864 r. przedstawił wy
rok do zatwierdzenia nmkowi Kr. P., na mocy czego 
ksiądz M. K., prob. par. Janów, pow. przas., gub. płoc., 
został zesłany 5 do robót ciężkich na lat 12 do Syberji. 

4. Kancelarja Specjalna nmka Kr. P. do spr. stanu
wojn. przesłała 1 1  (23) wrz. 1867 r. Nr. 8139 6 swą ode
zwę do zarządzającego spr. d. ' obc. w., a w niej zawiada
mia, że ksiądz M. K., który wówczas liczył lat 50, ze wzglę
du, że był podej rzany o wydanie zarządzeń w sprawie 
powieszenia osób, oddanych rządowi prawowitemu,7 na 

1 Podług starego stylu. Dopis. autora. 2 A. A. D., XXV:!. 

3 A. A. D., L X X X IJ2, k. 280. i A. K. O. Płoc ., XV1u, k. 265.
4 A. A. o., XXLX III2, k. 85. !'> A. A. D., xxv12. 

s A. A .  O., LXXII2, k. 139. 
7 Czytaj: rosyjskiemu. Dopis. autora. 
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I
mocy decyzji głdzącego 1 armją w Kr. �- i nmka Kr. P.,
wydanej na skutek raportu Audytorjatu Polowego z 14 list. 

: 1864 r. Nr. 2806, zesłany został na Syberję do katorgi 
na lat 1 2. 

77. Ka. Tomasz Kwiatkowski, ur. 1833 r. 1. Dzie
kan dekan. bieżuńskiego 15 (27) wrz. 1863 r. Nr. 49 1 zło
żył raport do Konsystorza Jen. Płoc., a w nim, że 21 wrz. 
b. r. oddział wojska rosyjskiego zabrał księdza T. K., 
komendarza par. Dąbrowa, pow. mław., gub. płoc. i więzi 
go w m. Mławie. 

2. Bp płoc. 2. paźdz. 1 S63 r. Nr. 1095 2 zwraca się
do Kom. Rz. W. R. i O. P. z tern, że 21 wrz. b. r. od
dział wojska ros. zaaresztował księdza T. K., komendarza 
kościoła Dąbrowa, pow. mław., gub. płoc. 

3. Bp płoc. 26 łut. 1 864 r. Nr. 227 3 przedstawił do
dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. l istę w tej chwili więzionych 
kapłanów diec. płoc., a wśród nich wylicza księdza T. K. 

4. W wykazie kapłanów diec. płoc., który jen. ple.
na Kr. P. przesłał 4 ( 16) l ist. 1864 r. Nr. 16397 A do dra 
gł. kom. rz. spr. w. i d., jest zamieszczony ksiądz T. K., 
który, jak mówi odezwa tegoż jen. plea, jest pod sądem 
w zarządzie wojn. przasnyskim. 

5. Jak poinformował jen. ple. na Kr. P. kancelarję
nmka Kr. P. , ksiądz T. K., komendarz par. Dąbrowa, pow. 
mław. , gub. płoc., siedział w 1865 r. w areszcie śledczym '

jako obwiniony 5 o udział · w powstaniu, a mianowicie, że 
był czynny przy poborze do powstania i utrzymywał sto
sunki z osobami nieprawomyślnemi. 

6. Gbr płoc. 2 kw. 1 874 r. Nr. 2079 6 doniósł do w.
jen. gbra, że księdza T. K., prob. par. Joniec, pow. płoń., 

t A. K. D. Płoc., XV15, k. 239.
a A. A. D.,

. 
LXXXIII2, k. 85. 

5 A. A. D., XXVI2• 6 Op. c.

2 A. A. D., LXXXIV2, k. 247. 
4 Op. c., k. 179. 
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gub. warsz., oddał pod dozór policj i  na rozkaz nmka Kr. 
P. za to, że wygłaszał podniecające kazania przeciw 
rządowi. 

�8. Ks. Stanisław Laskowski, ur . 1873 r. 1. Gbr 
łomż. 30 sierp. 1906 r. Nr. 5196 doniósł do kancelarji 
w. j en. gbra, że ksiądz S. L., wik. par. Maków, pow.
mak., gub. łomż. , 22 sierp. tegoż roku z powracającą 
pielgrzymką ze wsi św. Rozalji przeszedł przez miasto 
Maków, a wszyscy. śpiewali pieśń „Boże, coś Polskę!" 
Wtedy w. j en. gbr odniósł się do bpa płoc., aby zwrócił 
księdzu S. L. uwagę na „niewłaściwe" iego zachowanie się 
w tym wypadku.1 

2. Gbr łomż. 23 lut. 191 1 r. Nr. 1873 doniósł do
kancelarji w. jen. gbra, że ksiądz S. L. ,  będąc wik. w Ma
kowie, odprawił w 1905 r. nabożeństwo żałobne za po

. ległych powstańców 1863 r. Na marginesie tej korespon
dencji napisał w. jen. gbr decyzję: „przyjąć do wiado
mości" .2 

79. Ks. Ignacy Lasocki, 1 860 t 1933. Gbr płoc.
w 1887 r. nałożył na księdza I. L. 10 r. kary za to, że 
podpisał po polsku i wydał bez pieczęci 3 świadectwa 
spowiedzi uczniom seminarjum nauczycielskiego w Wy
myślinie (pod Skępem).' 

80. Ks. Józef Linkiewicz, ur. 1870 r. Jako wik.
par. Gójsk, pow. rypin., gub. płoc., załatwiając sprawę 
z Tiażelnikowym, urzędnikiem kancelarii w. jen. gbra, nie , 
chciał używać języka rosyjskiego, co dla wiadomości 
władze wciągnęły do księgi konduit tegoż jen. gbra.5 

81. Ks. Mateusz Lipiński, 1816 t 1881. Pierwsze
nauki pobierał u o. o. augustjanów w Ciechanowie, na-

1 _3 Op. c. 
ł Polskiej piec zęci nie było, a rosyiskiej ksiądz I . L. nie chciał -

użyć, dążąc · do używania języka polskiego w wydawaniu tego rodzaju
świadectw. Dopis. autora. 5 Op. c. 
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stępnie szkołę wydziałową skończył w Żurominie, pow. 
mław., gub. płoc., w semin. duch. był w Pułtusku 31/2 roku, 
poczem w 1840 r. przyjął kapłaństwo. Rosyjskie władze 
rządowe pod zarzutem, że brał udział w powstaniu stycz
niowem wtrąciły go do kazamat 1 (w Modlinie. O opis. 
autora), a na zasadzie wyroku sądu polowego, zatwier
dzonego w dniu 31 gr. 1 865 r. Nr. 223, był skazany jesz
cze na 6 miesięcy tychże kazamat. Wtedy władze rzą
dowe zażądały od bpa płoc., aby księdza M. L. zwolnił 
z probostwa Nowa Wieś, pow. makow., gub. łomż., za to , 
że utrzymywał stosunki „przestępcze" z powstańcami, 
przez sołtysów zbierał pieniądze na rzecz powstania, za
pasy żywności dla rannych powstańców, w sierpniu ,1 863 r .  
w dzień Przemienienia PaAskiego, w czasie nabożeństwa 
mówił „podburzające" kazanie, spowiadał 2-ch skazanych 
przez powstańców na śmierć. Przy wyroku sąd uwzględ
nił to, co ksiądz M. L. przesiedział dotąd w kazamatach.2 

Bp płoc. 5 (17) lip. 1866 r. Nr. 1288 3 powiadamia 
Kom. Rz. Spr. W. i D . ,  że ksiądz M. L., były prob. No
wa Wieś, przed 2 miesiącami powrócił z twierdzy modliń
skiej, gdzie przesiedział w kazamatach 6 miesięcy. 

82. Ks. Wiktor Lisicki, ur. 18:35 r., prof. sem.
duch. w Pułtusku teologij: dogmatycznej, moralnej, języ
ką Jacińskiego i początków literatury rzymskiej. Bp płoc. 
16 kw. 1864 r .  Nr. 303 • zwrócił się do Kom. Rz. W. R. 
i O. P. , że ksfądz W. L. wyjechał 19 mar. b.r. do ' Płocka 
i . gdziieś · zginął. 0 

1 A. K. D , Płoc., 1115•
2 A. K. D. Płoc., XIV15, k. 321 ,  324, 327 i 328. i A. P. Płoc., 

XIX16, k. 1. i A. A. D. xxv12. 
3 A. K. D. Płoc., XX15. 4 A. A. D., LXXXIll:i, k. 158. 
5 ZwykJ.e w ten sposób rządcy diecezyj powiadamiali władze 

rządowe, rdy który z kapłanów udał się do powstania. · Dopis. autora. 
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J 
83. Ks . .  Mateusz Luciński, ur. 1834 r. Zarząd

nlka gub! żandarmerj i płac. , 4 (16 paźdz. 1867 r. Nr. 4286 1 
powiadamia gbra płac., że ksiądz M. L., były wik. par. 
płac., oddany jest pod sekretny · dozór policji za to, że 
w 1861 r. odprawił nabożeństwo za pomyślność oj
czy�ny. 

84. Ks. Józef Łaszkiewicz, ur. 1825 r. 21 list.
1867 r. Nr. 7822 2 nlk naukowej dyrekcji płockiej zakomu
nikował cywil. gbrowi płac., że nlk pow. rypiń. , gub. płac., 
15 list. tegoż roku doniósł mu, że „ksiądz J. Ł., prob. 
par. Strzygi, pow. rypiń., jest wyjątkowo nieprzychylnie 
usposobiony do rządu rosyjskiego i przeciwdziała jego 
dobrym zamiarom".  Ze względu, dodaje dalej n lk dy
rekcji naukowej, że w tej wsi istnieje szkoła powszechna, 
to ksiądz J. Ł., ciesząc się wpływem i zaufaniem u wło
ścian miejscowych, może okazać i ze skutkiem dużym 
rozwinąć zły wpływ na dzieci miejscowe. Należałoby 
przeto spowodować zmianę tego księdza proboszcza. 

85. Ks. Adam Maciejewski, ur. 1874 r. Gbr łomż.
doniósł do kancelarji w. jen. gbra 5 gr. 1905 r. Nr. 7905,3 
że ksiądz A. M., wik. par. Ostrów, gub. łomż. , 25 list. 1 905 r. 
brał udział w zebraniu politycznem, które się odbyło 
w temże mieście · i wygłosił tam takie przemówienie: „Ko
ściół solidaryzuje się z ruchem narodowym, domagającym 
się przywrócenia języka pol. , zwyczajów narodowych, 
śpiewów, tradycyj i t.p ... , by tem wszystkiem budzić du
cha narodowego. Państwo, prześladujące język poi. w celu 
zruszczenia narodu, zwróciło tern samem przeciw sobie 
naród. Obecnie, przy bezwzględnych żądaniach Polaków, 
rząd będzie zmuszonym przywrócić narodowi zabrane 
prawa". Raport ten w Warszawie przyjęto do wiadomości. 

1 A. P. Płoc., XLIV1H, k. 3. :3 A. A. D., XXVP. a Op. c. 
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86. Ks. Maksymiljan Majcherski, 1833 t 1907.
1. Bp płoc. 4 st. 1864 r. Nr. 1571 1 przysłał do dra gł. kom. ·
rz. w. r. i o. p. raport księdza M. M. ze wsi Brańszczyka, 
pow. ostrow., gub. łomż. , w którym tenże pisze: „kościół 
tutejszy poniósł hańbę, której mu nikt nagrodzić nie jest 
w stanie, bo kapłan, sługa tutejszy, na honorze pokrzyw
dzonym został, gdy 16 gr. 1863 r. zaraz po Mszy św. ra
zem z organistą czynnie był znieważony z rozkazu i w obec
ności starszego dowódcy przybyłego do Brańszczyka 
wojska. Organistę wybito wtedy po twarzy." · 

2. Ksiądz M. M., wik. par. Brańszczyk, był areszto-
wany w 1864 r. 2 

3. Urząd j en. plea 18  (30) wrz. 1 866 r. Nr. 1681 (566)3
charakteryzuje księdza M. M. ,  prob. · par. Krzynowłoga 
Wielka, pow. przas., gub. płoc. , jako jednostkę wątpliwą 
pod względem prawomyślności politycznej. 

87. Ks. Józef Małkiewicz, ur. 1 837 r. Gbr płoc.
24 lip. 1904 r. Nr. 4887 4 powiadomił w. jen. gbra, że ksiądz
]. M., prob. par. Ligowo, pow. lipn., gub. warsz., nie chciał 
w kościele odebrać przysięgi p� ros. od członka dozoru 
kościelnego, chociaż przysięgający i ksiądz j. M. dosta
tecznie znają język państwowy. W. jen. gbr sprawę zo
stawił bez przykrych następstw dla oskarżonego. 

88. Ks. W al enty Manelski, 180St1889. 1 .  Księga
konduit kancelarji w. jen. gbra o księdzu W. M. ,  prob. 
par. Lubowidz, pow. mław. gub. płoc., podaje taką wia
domość: „ Otrzymawszy proklamację narodowego rządu, 
k.tóra przyznawała włościanom grunta, jakie dotąd dzier
żawili od ziemian, a to nadanie miało pociągnąć mie
szkańców wsi do powstania, kziądz W. M. ogłosił ją 
w kościele z am�ony, za co na przedstawienie· Wojn. Au-

1 A. A. D., LXXXIIl2, k. 9-12. 2 A. K. D. Płoc., XIV15, k. 100. 
3 A. A. D., XXVP.t. 4 A. A. D., LXX2, k. 143 i n. 
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dytorjatu .z dnia 25 �zrw. 1863 r. Nr. 843,1 które potwier· 
. dził nmk Kr. P., został skazany do katorgi w Syberji na 

lat 8". Wiadomość powyższą z pewnemi tylko uzupełnie
niami podają różne władze tak duchowne jak i świeckie, , 
a więc : 

2. Specjalna Kancelaria nmka Kr. · P .  do spraw sta
nu wojn. 1 8  (30) maja 1 863 r. Nr. 2771 2 powiadomiła dra 
gł. kom. rz. w. r. i o. p., że władze wojskowe zaareszto· 
wały księdza W. M. o to, że z ambony ogłosił ludności 
proklamację „tajnego rządu rewolucyjnego" o nadaniu 
ziemi włościanom. 

3. Bp płoc. 26 łut. 1864 r. Nr. 227 3 przedstawił do .
dra gł. kom. �z. w.  r. i o. p. listę w tej chwili więzi o·
nych kapłanów diec. płoc., a wśród nich wylicza księ
dza W. M. 

4. 4 (16) list. 1864 r. Nr. 16397 4 jen. ple .  na Kr. P.
przesłał przy odezwie do dra gł. kom. rz. spr. w. i d. 
wykazy księży diec. płoc., których śledztwo już zostało 
ukończone lub sprawa osądzona. Między nimi był ksiądz 
W. M. ,  którego . wyrok sądu polowego, zatwierdzony 
25 czrw. 1 863 r. Nr. 343 przez nmka Kr. P. , pozbawił 
wszystkich praw stanu i skazał na katorgę do fortecy na 
przeciąg lat 3. 

5. Specjalna Kancelarja nmka Kr. P. do spraw stanu
woj n. przesłała do zarządzającego spr. duch. obc. w .  swą 
odezwę z dnia l 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr. 8139,5 a w niej 
zawiadomienie, że ksiądz W. M., który wówczas liczył 
lat 57, za ta, że otrzymywał, jakoby niewiadomo od kogo, · 
wezwania rewolucyjne t. zw. tymczasowego rządu narodo
wego, mające za cel drogą nadania włościanom tych 

1 Op. c. 2 A. A. D., LXXXI2, k. 212 i 213. 
s A. A. D., LXXXIII2, k. 85. " A. A. D., LXXXJV2, k. 179. 
5 A. A. O., LXXIJ2, k. 71, 140-142 i LXXVIIllł, k. 142, 126, 129 i 1.30. 
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gruntów, które dzierżawili od ziemian większych właści
cieli , skłonić ich, głównie bezrolnych, by wzięli udział 
w powstaniu, i ogłosił to wezwanie w kościele, został 
skazany na mocy decyzji głównodowodzącego I armią 
w Kr. P. i nmka Kr. P., zapadłej na skutek raportu Au
dytorjatu Polowego z dnia 25 czrw. 1863 r. Nr. 843 do 
katorgi na lat 8 na Syberi i .  

6. Bp płoc. 6 (18) sierp. 1 883 r. Nr. 1242 1 wstawił
się do w. jen. gbra o uwolnienie z wygnania księdza W. 
M., który wówczas był w Spasku, gub. tambowskiej.2 . 

7. 2 łut. 1884 r. cesarz pozwolił księdzu W. M. po
wrócić do kraju z zabronieniem mu wszakże spełniania 
jakichkolwiek posług religijnych, dopiero 16 paźdz. 1 886 r.
„przywróćił" mu godność kapłańską. 

. 

89. Ka. Władysław Maron, ur. 1878 r. 1 .  Czas.
wojn. jen. gbr z Płocka 8 list. 1905 r. Nr. 19 3 zawiado
mił kancelarję w. jen. gbra, że wtrącił do więzienia w Płoc
ku księdza W. M., prefekta szkół powsz. w Lipnie, gub. 
płoc., za szerzenie propagandy przeciw państwu i za bu
dzenie niechęci do szkoły rosyjskiej. 

2. Za to, że 11 gr. 1 91 1  r. ksiądz M. W., wik. par.
Lipowiec, pow. mław., gub. płoc. , tymczaioWo delegowa
ny do par. Lipno, gub. płoc., wygłosił w domu wiejsko
gospodarczego stowarzyszenia mowę przeciw państwu 
ros., w. jen. gbr skazał . go 28 łut. 1912 r. Nr. 879 (1580)� 
na 25 r. z zamianą na 2 tygodnie aresztu. Osądzony przy
jął karę pieniężną. 

90. Ks. Jan Marcinowski, ur. 1835 r., wyświęco
ny w 1859 r„ był wik. w diec. płoc.: w Szwelicach, Pło-

1 A. K. D. Płoc., XIV15, k. 21 1 .
2 Co bpowi K. Borowskiemu odpowiedział wtedy jen. gbr Hurko, 

patrz odnośnik do ks. W. Mościckiea-o. 
a i 4 A. A. D., XXVJ.2 
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niawach i Wyszogrodzie .  1. W księdze konduit kancelarji 
w. jen. gbra przy nazwisku księdza J. M., wik. par. Wy
szogród, pow. i gub. płoc. ,  jest tylko tyle napisane: „Kan
celarja w. jen. gbra 9 czrw. 1876 r. Nr. 1 2060 doniosła, 
że ksiądz j. M. był pod sądem za utrzymywanie stosun
ków z agentami Komitetu powstańczego, a ponieważ pa
dało nań silne podejrzenie, że sam należał do powstania, 
przeto na skutek wyroku Audytorjatu Wojn., wydanego 
4 list. 1 863 r., zatwierdzonego przez nmka Kr. P. , był wy
słany na mieszkanie do cesarstwa i był w Kołogrywie, 
gub. kostromskiej" . 1

2. Dziekan dek. wyszogrodz. 22 l ip.  1863 r. Nr. 57 2 po
wiadamia Kons. Jen. Płoc., że 21 lip. 1863 r. wojsko za
aresztowało księdza J. M. i odesłało do twierdzy modliń. 

3. Na skutek rozkazu, wydanego przez władze na
czelne do armji Kr. P. 14 wrz. 1863 r. Nr. 206,3 ksiądz J. M. 
oddany został pod sąd przy modliń. „ordonanshauzie". 

4. Bp płoc. 26 łut. 1864 r. Nr. 227 4 przedstawił drowi
gł. kom. rz. w. r. i o. p. listę w tej chwili więzionych 
kapłanów diec. płoc., a wśród nich księdza J. M. 

5. Bp płoc. 26 st. 1 864 r .  upomina s ię u n lka wojn.
okr. płoc. o księdza j .  M., wik. z Wyszogrodu, zaareszto
wanego przez władze wojskowe i odesłanego do fortecy 
modlińskiej i posyła dlań rubrycelę na rok 1864, na co 
tenże nlk odpowiada bpowi 22 st. (3 łut.) 1864 r. ,  że ru
brycelę księdzu j. M. polecił doręczyć.0

6. W. jen. gbr 29 czrw. (1 1 lip.) 1 878 r. Nr. 1085
donosi do zarządzającego diecezją płoc. bpa sufragana, 
że wyższe władze rządowe zgodziły się zezwolić na po
wrót z Kostromy do Król. Pol. zesłanemu politycznemu 
księdzu J. M. ,  byłemu wik. par. Wyszogród, pow. i gub. 

1 A. A. O., XXVJ2. 2 A. K. O. Płoc., XV15, k. 191 .  
3 A.  A.  O.,  LXXXIV2, k. l&O. 4 A. A. O., LXXXIII2, k. 85. 
5 A. K. D. Płoc„ XIV15, k. 28 i 36; 
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płoc., o czem mster spr. w. powiadomił w. jen. gbra 
28 wrt. 1879 r. Nr. 3219. 

7. W. jen. gbr 23 paźdz. ( 4 list.) 1879 r. Nr. 1701 1
powiadomił .administr. diec.  płoc., że ksiądz j. M., zesła
niec polityczny, mieszkający w Kołogrywie, gub. kostrom., 
może wrócić do Kr. P. , ale po powrocie nie bę�zie mógł 
zaraz zająć stanowiska kościelnego. 

8. 9 gr. 1 879 r. ksiądz J. M. powiadomił Konsystorz
Płocki, że powrócił z wygnania i zamieszkał w Myszyń
cu, pow. ostroł., gub. łomż. 

9. Ksiądz J. M., powróciwszy do kraju, zamieszkał
prywatnie przy rodzinie w Myszyńcu, wkrótce zaczął peł
nić obowiązki kapłańskie, ale bez stanowiska urzędowego, 
w Goworowie, w tymże pow. i gub., a pierwszy wikarjat 
objął oficjalnie 1 5  (27) sierp. · 1 881 r. w par. Brok, pow.
o�trow., gub. łomż.2 Następnie był prob. w Troszynie,
Wyszogrod:tie i Dzierzgowo, pow. przas., a takż� w Po
krzywnicy, pow. pułt. 

10. Do powyższych wiadomości dołączamy jeszcze
listy księdza J. M., pisane z wygnania. 

1 1 . W liście 3 do ks. Ignacego Wielogłowskiego, 

1 A. K. D. Płoc., J.15, k. 6. 
2 Op. c., k . 10. i A. . A. D., LXXV2, k. 1 18. 
3 Parę l istów z tych, które ksiądz J. M. pisał z wygnania, szczę

śliwie dotarło do kraju, a jeszcze szczęśliwiej przechowało się w Kurji 
Diecezji Płockiej. Ze względu, Że szczegóły, w nich podane, z tego czy 
innego względu mają znaczenie dla historji wysrnańców syberyjskich 
lub gubernij Rosji europejskiej, a dla czytelnika dają okazję wczucia 
się w ich dolę, uważamy sobie za obowiązek w tym wypadku (jak 
i w innych) przytoczyć je dosłownie. Czynimy to z przekonaniem, Że 
mimo innych źródeł, z których czerpią historycy .wiadomości o Syberji, 
jako kaźni dla zesłańców, listy tego rodzaju mimo podmiotowości, którą, 
muszą zawierać w sobie pewną dozę, więcej rzucają światła, czasem 
jednem słówkiem tam rzuconem, nad opisy podróżujących, a tern wię-

. cej nad sprawozdania wykonawców prawa, którym niekiedy, może zbyt 
złośliwie, dają nazwę oprawców. Dopis. autora. 

Bojownicy t. li. 37 
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prob. i dziek. w Makowie, diec. płoc., gub. łomż., ksiądz 
J. M. w liście, datowanym 26 l ip. (7 sierp.) 1865 r., Ha
licz, gub. kostr. , pisze: „rok trzeci się zaczął, jak mie
szkam w Rosji .  Główny cel mego pisania jest zapytać 1 się 
ks. kanGnika, czy wyszedł 2, 3 i 4 t. Pisma św. jeżeli wy
szedł już, to prosiłbym najpokorniej o nadesłanie mi ta
kowych, bo prawdziwie bardzo mi jest tu potrzeba." 

W pięć miesięcy później 25 gr. 1865 r. (6 st. 1866 r.) , 
pisze ksiądz j. M. już z m. Kołogrywa, tejże gub. kostr. 
do ks. Józefa Pawłowskiego, kan. hon. koleg. łowie. ,  no
tarjusza kons. pułt.: „Mieszkam na jednej kwaterze z ks. 
Teofilem Wojczyńskim 2 i z ks. P iotrowskim.3 Mieszka nas 
sześciu razem. Płacimy za kwaterę rocznie 100 r. Towa
rzyszami moimi co do mieszkania są: ks. W acowski, 4 ks. 
GrŻegorz Michalski, ks. Tyrek,5 ks. Piotrowski i ks. Woj
czyński. Nadto są kapłani w Kołogrywie :  

z diec. podł.: ks. Radziszewski, kan. z Bordziłówki 
i ks. Mleczko, prob. z Białej; 

z diec. lubl.: ks. Czachurski ,  prob. z Prawna i ks. 
Paśnikowski, kapelan z lubelskiego; 

z diec. płoc., jak wyżej 5-ciu; 
z arch. warsz.: ks. Żukowski, kan. z Łęczycy i ks. 

Wacowski, kan. z Pilicy (Ąutor listu pomylił się, bo ks. 
W. Wacowski należał do diec. kielc. Dopis. autora.); 

z diec. august.: ks. Żyliński z Marjampola; 
z diec. żmudz.: ks. Wróblewski, wik., ks. Wierszyłło, 

komendarz, ks. Nowicki, filjalista. 
Zakonnicy: ks. Dąbrowski, kapucyn wikary, ks. Si

korski, bernard., gwardian, ks. Michalski, reformat, gward-

. l  A. K. D. Płoc., J.15, k. 3. 2 Sekretarz kons. płoc. 
3 Ks. Jan Piotrowski, wik. ze Szreńska, pow. mław., gub. płoc. 
4 Ks. Wincenty W acowski, kapłan diec. kielc. 
,-, O. Bazyli Tyrek, bernardyn z Góry Kalwarji., arch. warsz. 
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jan, ks� Żuliński, marjanin-spowiednik, ks. Ryttel, augu
stjanin-profesor, ks. Charwoziński, paulin�zakrystjanin. 

z diec. kielc.-krak. ks. Plutecki, komendarz; 
z diec. kamień. -podol. ks. Bieniecki, wik. i ks. Ko

siński, dziekan; 
z diec. kuj-kalis. ks. Michalski z Piotrkowa (ksiądz 

j. M., wik. z Piotrkowa. Dopis. autora.);
z diec. sand. kleryk Kulwieć. 
4 ma jeszcze przybyć, ma być nas wszystkich 30.1 
W Kołogrywie ksiądz J. M. przemieszkał lat 9. Wszy-

stkiego na wygnaniu był lat 16 .  
6 (18) sierp. 1883 r. Nr .  1 242 2 bp płoc. wstawiał się 

do w. jen. gbra o zwolnienie z Rosj i księdza J. M., który 
wówczas był jeszcze w Kołogrywie, gub.

, 
kostromskiej.3 

91. Ks. Bronisław Marjański, ur. 1 863 r. 1 .  Na
skutek zarządzenia, które w. jen. gbr wydał 15 sierp. 1905 r. 
Nr. 16702,4 ksiądz B. M., prob. par. Sobowo, pow. lipn. , 
gub. płoc. ,  musiał się tłumaczyć, dlaczego złożył swój 
podpis wraz z całą grupą demokracji narodmyej na pro
śbie do Rady Ministrów w kwestji polskiej. 

2. W. jen. gbr 12 paźdz. 191 1 r. Nr. 4339 ó skazał
księdza B. M., prob. par. Brwilno, pow. i gub. płoc., na 
karę 15 r. za to ,  że przechowywał w parafjalnym swym 
kościele i dawał do użytku publicznego „zakazane" przez 
rząd chorągwie. 

92 Ks. Djonizy Mierzwiński, v. Mierzwicki, ur. 
1 839 r. Podług raportu jen. plea na Kr. P., datowanego 
1 6  (28) czrw. 1865 r .  Nr. 9 1 13 (20816)8 ksiądz O. M.,
były karmelita trzewiczkowy w O�orach, przeor tego kla
sztoru, „sercem złączony był z powstaniem".  

1 Op.  c., k .  4 i 5 .  2 A. K .  D. Płoc., XIV15, k .  21 1 .  
3 Co jen. gbr Hurko odpowiedział bpowi K . . Borowskiemu, patrz 

odnośnik do księdza W. Mościckiego. Dopis. autora. 
4 A. A. D., XXVP, Nr. 30. 5 i ' Op. c. 
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93. Ks. Ludwik Mierzyński, ur. 1813 r. 1. W la
tach 1825-1 831 uczył się w szkołach świeckich w Żuro
minie, pow. mław. , gub. płoc. i w Płocku, a w 1 833 r. 
wstąpił w tern mieście do sem. diec. ,  w którem pobyw
szy do 1 836 r. , w tymże roku został kapłanem, poczem 
kolejno zajmował stanowiska wikarjusza diec. płoc. w pa
rafjach: Świedziebnia, Bodzanów oraz administratora w za,
dusznikach, Świedziebni, Nowem Mieście, pow. płoń., 
Myszyńcu, gdzie go zaaresztowały władze wojskowe 1 2  gr. 
1864 r. i wysłały do gub. tambowskiej. 1 

2. W księdze konduit warsz. jen. gbra ksiądz L.  M.,
prob. par. Myszyniec, pow. ostroł., gub. łomż., ma dwa 
zapisane punkty: 2 

a) „Podług raportu jen. ple. z d. 14 (26) kw. 1865 r.
Nr. 326 ksiądz L. M. jest na liście politycznie nieprawo
myślnych kapłanów'� . 

b) „Ksiądz L. M„ podej rzany o należenie do pow
stania, a mianowicie wiedział o składzie broni (powstań
ców), którą wykopały .władze policyjno-wojskowe nieda
leko od jego mieszkania, był w stosunkach z powstańca
mi, za to wyrok sądu, zatwierdzony przez namiestnika 
Kr. P. 3 maja 1865 r. , skazał go do bliższych miejscowo- · 
ści Syberj i .  Później władze przeniosły go do gub. tam
bowskiej" .  

3. Bp płoc. 19 st .  1 865 r .  Nr. 42 3 zwraca się z pi
smem do Kom. Rz. Spr. W. i D., że władze rządowe 
12 gr. 1864 r. naznaczyły areszt domowy na księdza L. 
M., prob. par. Myszyniec, pow. ostroł. , gub. płoc., a 3 st.
b.r. przeprowadziły go do więzienia w m. Ostrołęce, pro
si przeto bp o rychłe rozpatrzenie tej · sprawy. 

4. Podług odezwy specjalnej kancelarji nmka Kr.
P. do spraw stanu wojn. ,  którą otrzymał zarządzający 

t A. K. D. Płoc., Vl15, XII15 i XJVl.5, k. 235 i 260. 
2 A. A. D., XXVI2• 3 A. A D., XLIV2• 
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spr. d. obc. w. pod datą 1 1  (23) wrz. 1867 r. Nr. 81391 
ksiądz L. M.; który wówczas liczył lat 52, brał udz iał.
w powstaniu i p�dało na niego mocne podejrzenie o to, 
że był członkiem komitetu rewolucyjnego. Za to nmk Kr. 
P. 3 (15) maja 1 865 r. wysłał go na osiedlenie do mniej 
oddalonych miejscowości Syberj i .  

Stąd ksiądz L. M. był przeniesiony do Tambowa, 
gdzie otrzymał w 1 875 r. wiadomość, że cesarz pozwala 
mu powrócić do kraju. 

Powróciwszy do diec. ,  ksiądz L. M. rozpoczął swą 
pracę kapłańską na wikarjacie w Skępem, pow. lipn. ,  
gub. płoc. 

94. Ks. Bolesław Mieszkowski, ur. 1 880 r. Jak
powiadomił Departament Spr. D. Ol;>c. W. 28 wrz. 1906 r. 
Nr. 4866 2 kancelarję w. jen. gbra, ksiądz B. M., prob. par. 
Wieczfni, 25 kw. 1906 r. w odpust św. Stanisława w pa
rafjalnej wsi Wieczfnia urządził procesję, podczas której 
µczestniczący w niej śpiewali pieśni „rewolucyjne" ,  a sam 
szedł pod baldachimem, na którym był wyhaftowany orzeł 
biały, nadto w czasie nabożeństwa wygłosił kazanie „prze
ciwrządowe". Prokurator sądu okręgowego w Płocku 
sprawę tę przeciął. 

95. Ks. Józef Moderski, ur. 1843 r. Zarządza
jący spr. d. obc. w. 8 (20) łut. 1867 r. Nr� 7827 (48007)3 
doniósł do p. o. cyw. gbra płoc.,: 1. że diakon J. Moder
ski 22 w�z. 1866 r. wypowiedział w Skępem, pow. lipn., 
gub. płoc. ,  kazanie „podburzające," w którem uwydatnił 
n ieprzychylne stanowisko rządu w stosunku do nowego 
postawienia sprawy z zakonami. ', 

2. że następstwem tego kazania powstała opinja,  ja
koby rząd miał w planie ludność rz.-k. Kr. P. pozbawić 

l A. A. D., LXXI l2, LXX IV2, k. 186. 
2 A. A. D., XXVI2. i A. P. Łomź., Vll8, k. 4.

H A. P. Płoc. ,  XXVllllf\ k. 1 .  
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kościołów. Za powyższe nlk komendy żandarmskiej, pow. 
l ipn., aresztował go i odesłał do rozporządzenia nlka wojn., 

· pow. lipn., który znów wysłał go do P!ocka.1
3. jak doniósł dziekan z Dobrzynia do bpa płoc.

3 (15) paźdz. 1866 r. Nr. 122 2 ksiądz j. M., będąc jeszcze 
diakonem, wygłosił kazanie w Skępem, pow. lipn. , gub. 
płoc., za które władze wojskowe zaaresztowały go i wy
wiozły do Lipna. Komenda zaś żandarmska z Lipna 27 wrz. 
1866 r. Nr. 2347 doniosła do nlka wojn. pow. l ipn. ,  że 
zaaresztowała 26 tegoż miesiąca i r. diakona sem. płoc. 
za kazanie w Skępem 22 wrz. również tegoż roku.3 

96. Ks. Wiktor Mościcki, ur. 1 836 r. 1. Do szkół
świeckich uczęszczał w Płocku, poczem skończył semin. 
diec. w temże mieście, a następnie Akademję Duchowną 
w Warszawie ze stopniem Kand. św. Teol. Wyświęcony 
w 1858 r. został wik. w Płocku.4 

2. W księdze konduit kancelarii w. jen. gbra tylko
tyle jest zapisane o księdzu W. M., Kand. św. Teol . ,  wik. 
par. w Płocku i prefekcie miejscowej szkoły rzemiosł:
„Za kazanie ,  które wygłosił o prześladowaniu rel igji i Ko
ścioła, za udział we wszystkich manifestacjach powstań 
czych na przedstawienie Audytorjatu Wojn. z 15  (27) gr. 
1 861 r. Nr. 462, zatwierdzone przez p. o. nmka Kr. P., 
zesłany został na mieszkanie do m. Pietrozawodzka, gub. 
ołonieckiej, skąd 1 6  (28) czrw. 1869 r. przeniesiony był 
do gub. permskiej '' .  & • 

Natomiast inne liczne źródła urzędowe podają o nim 
różne szczegóły, a mianowicie: 

3. Za to, że brał udział we wszystkich m�nifesta
cjach patrjotycznych, a zastępując chorego proboszcza, 

1 A. P. Płoc., XXVIII16, k. 1. 2 A. K. D. Płoc., XIV11\ k. 346. , 
a A. P. Płoc., XJX16, k. 17. 4 A. K. D. Płoc . ,  XJIPrl. 
5 A. A. D., XXVI2. i A. K. D„ Płoc., XV15, k. 1 i 2. 
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pozwalał w kościele na „niedopuszczalne skandale" ,  ciągle 
urządzał uroczystości rocznic wydarzeń narodowych, 
5 (1 7) list. 186 1  r. głosząc kazanie o ziarnie gorczycznem, 
w którem widział obraz Kościoła kat., dodał: . „co może 
być dla nas lepszym przedmiotem do rozmyślania, co 
może bardziej budzić i utwierdzać nadzieję i męstwo 
w tych chwilach ciężkich i tak nieprzyjaznych dla Ko
ścioła, kiedy bezczeszczą oblubienicę Chrystusową, prze„ 
śladują i męczą ją, a wszystko to dzieje się w takim stop
niu, w jakim ludzie na świecie nie doświadczali od cza
sów Nerona i Dioklecjana" i pozwalał w kościele zbierać 
pieniądze na cele . polityczne. 

Ksiądz W. M. był najpierw zesłany do g-ub. ołoniec
kiej, a później 16 czrw. 1869 r. do permskiej .1 

4. Specjalna kancelarja nmka Kr. P. do spr. stanu
wojn. 17 (29) sierp. 1867 r .  Nr .  6792 2 donosi do zarządza
j ącego •spr. d. obc. w., że feldmarszałek nmk wyznacza 
dla księdza W. M. zapomogę 108 r. 

6 ( 1 8) sierp. 1883 r. Nr. 1242 bp płoc. wstawia się 
do w. jen. gbra o uwolnienie z wygnania księdza W. M., 
który wówczas był w Czerdynie, gub. permskiej.3 i 4 

97. Ks. ·Feliks Motyliński, 1 814 t 1894. Jen. ple.
na Kr. P. 22 gr. (3 st.) 1 865/6 r. Nr. 23847 5 doniósł do 

1 A. A. D., LXXII2, k. 160, LXXIII2, k. 85 i 184, LXXV2, .k. 100 i n.
LXXJX2, k. 168, LXXX2, k. 152 , LXXXIII2, k. 85 i LXXXIV2, k. 181 .  
' 2 A .  A. O ., LXXIP, k. 71 .  8 A. K. O.  Płoc., XIV15 k. 211 . ' 

4 Na tę prośbę, w której bp K .  Borowski wstawiał się za kilku 
kapłanami, wywiezionymi z diec. płoc., we wrz. 1883 r. Nr. 1370 odpo._ 
wiada w sposób bardzo niekulturalny, Że nie tylko o to nie wystąpi do 
władz wyższych rządowych, ale ma nadzieję, że na przyszłość ks. bp 
nie będzie zwracał się już nigdy do niego z podobnego rodzaju proś
bami, których skutek zależy jedynie od rządu, a bynajmniej nie wcho
dzą one w zakres dzi ałalności pasterskiej.1 

5 A .  A. D., XXVF. 

1 A. K. D. Płoc . ,  XIV1r•. 
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Kom. Rz. Spr� W. i D. ,  że ksiądz F. M., kanonik katedry 
płoc. i sędzia surogat konsystorza w Płocku w czasie 
powstania pochował uroczyście topielca niewiadomego 
hazwiska, który wypłynął na brzeg Wisły, a na ducho
wieństwo · wpływał, aby nie spełniało rozkazów legalne
go rządu.1 

98. Ks. Henryk Nagrodzki, ur. 1860 r. Za udział
w politycznych manifestacjach, urządzonych 13 gr. 1905 r. 
w. jen.  gbr 2 st. 1 906 r. Nr. 1 2  skazał księdza H .  N., prob.
par. Czernice, pow. przasn. , gub. płoc., na 50 r. kary. Cho
dziło wtedy o manifestacje narodowe, które ksiądz H. N. 
urządził we wsiach: Czernice i Węgra, gm. Chojnowo, 
pow. przasn. 

99. Ks. Ksawery Nałęcz, ur. 1812 r. Konsyst. jen.
Pułt. 26 wrz. 1863 r. Nr. 542 8 doniósł do bpa płoc., że 
wojska rosyjskie z m. Przasnysza 23 wrz. b.r. o godz. 9 
rano zabrały ks iędza K. N., prob. z Pałuk, pow. c.iechan.,
gub. płoc. , a zarazem dziekana dek. ciechan. 

100. Ks. Józef Nawrocki„ ur. 1831 r., dawny wik.
par. Szreńsk. P. o. nmka Kr. P. hr. Liiders powiadomił
29 list. ( 1 1 gr.) 1861  r. Nr. 220 4 dra gł. kom. rz. w. r.
i o. p. ,  że ksiądz J. N. z Sierpca, gub. płoc. od 14 (26) wrz.
b. r. odsiaduje dwumiesięczną karę w Modlinie do 1 mar. 
1 862 r. Po skończonej twierdzy ksiądz j. N. może wró
cić na swoje .miejsce, ale należy urządzić nad nim suro
wy nadzór policyjny. 

Nlk wojn. oddz. płac. 8 (20) łut. 1863 r. Nr. 1 063 
zwraca się do administrat. diec. płoc., że zostający pod 
dozorem policyjnym ksiądz J. N., prob. parafj i Bądko
wo, pow. l ipn„ gub. płoc., powróciwszy z twierdzy mo-

1 Było podejrzenie, Że topielec ten należał do powstania. Dopis. 
autora . 

z A. A. D. , XXVI2, Nr. 7. a A.  K. D. Płoc , X V1•i, k. 241 .  
4 .. A .  A .  D., LXXJX2, k .  100. 
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dlińskiej, gdzieś się wydalił ze swego miejsca zamieszka
nia . 22 st. (3 łut.) 1 863 r .  i dotąd nie wrócił do domu.1 

, 101 .  Ks. Eugenjusz Nienałtowski, 1823 t 1904 ..
Za ukrywanie ważnego powstańca i dla państwa niebez
piecznego ks. Maksa Tarejwy, kapucyna, skazanego na 
powieszenie, nmk Kr. P. zatwierdził 2 podstawiony sobie 
wniosek Audytorjatu Wojn. daty 6 wrz. 1864 r . ,  orzekają
cy: pozbawić księdza E. N., kapucyna klasztoru łomż. , 
wszystkich praw stanu i wysłać go na 4 lata do katorgi 
w fabrykach. 

25 st. 1884 r. Nr. 76 w. jen. gbr powiadamia bpa 
płoc. , że cesarz pozwolił księdzu E. N. wrócić do kraj u 
z zabronieniem wszakże wykonywania jakichkolwiek obrzę
dów rel igijnych. Zanim jednak nadeszło to zawiadomie
nie, ksiądz E. N. wrócił z wygnania do kraju w 1883 r.3 

102. Ks. Józef Nizwantowski, ur. 1830 r . . 1.  Ko
mendarza par. Zaduszniki Wielkie i Czarne, pow. lipn., 
gub. płoc. 12  lut. 1864 r. zaaresztowała władza wojsko
wa i odstawiła do Płocka.4 

2. Bp płoc. 26 lut. 1864 r. Nr. 227 ;:; wysłał do dra
gł. kom. rz. w. r. i o. p. listę w tej chwili więzionych 
kapłanów diec. płoc. ,  a wśród nich wylicza księdza j. 
P., prob. par. Zaduszniki Czarne i Wielkie. 

3. Będąc komendarzem w par. Zaduszniki , ksiądz J.
N. wypowiedział w kazaniu wiele „dwuznacznych my
śl i  i domyślników" ,  za co władze rządowe skazały go 
na 100 r. kary 1 czrw. 1864 r.6 a zwolniły z aresztu. 

103.  Ks. Michał Nowek, ur. 1814 r . . Prob. par. 
Rzekuń, pow. ostroł. , gub. łomż. 1 . Specjalna kancelarja 

1 A. K. O. Płoc., XV15, k. 81 1 A.  A. O., Nr. 48 i 49. 
2 A. A. D., XXVl2• 11 A. K. O. Płoc., · XIV15, k. 3,4. 
4 A. K. D. Płoc., XIV15, k. 2 1 5. 5 A. A. D., LXXXIIP, k. 85 . 
6 A. A. D ' XXIV2, k. 24, A. A. D„ LXXXIV2, k. 180. 
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przy nmku Kr. P. do spraw stanu wojn. 3 ( 1 5) gr. 1861 r. 
Nr. 3 16 1 powiadomiła Kom. Rz. W. R. i O. P., że p. o. 
nnika Suchozamet 29 list. (4 gr.) 1861 r. kazał wtrącić 
księdza M. N., prob. par. Rzekuń, pow. ostroi., gub. łomż'., 
na 2 miesiące do kazamat w Modlinie, gdzie miał pozo
stawać do 4 lut. 1 862 r., a następnie rozciągnąć nad nim 
surowy nadzór policyjny. 

2. W odezwie zaś tegoż p. o. nmka z dnia 17 (29)
paźdz. 1861 r. Nr. 1816 2 do gł. dra kom. rz. w. r. i o. p. 
inaczej brzmiało postanowienie. Jen. bowiem Suchozamet 
pisał wtedy: „Księdza M. N. kazałem wysłać za namawia
nie ludności do powstania na mieszkanie do Rosj i, tylko 
na tymczasem wysłałem go do Morllina, aby lekarz zba
dał stan jego zdrowia". 

Z korespondencji , którą znaleźliśmy w aktach Kons. 
Jen . . Płoc. widać, że władze wojskowe księdza M. N. za
aresztowały 1 5  wrz. 1863 r. o 1 0  wieczorem, zwolniły go 
zaś z więzienia 26 list. 1863 r.8 

104. Ks. Michał Nowodworski, ur. 1831 r., we
Włocławku, gub. warsz., z Franciszka i Marjanny 7. Dry
jackich. W 1841 r. rozpoczął naukę w szkole  filologicz
nej kalis., z której przeszedł do V-ej klasy wyższej szkoły 
realnej kalis., gdzie otrzymał maturę w 1848 r. W następ
nym roku wstąpił do semin. duch. we Włocławku, które 
w 1851  r. wysłało go do akademji duch. warsz. i tu zyskał 
stopień Kand. św. Teol. w 1855 r. Na rok przed ukoń
czeniem akademji otrzymał święcenia kapłańskie. Po kil
komiesięcznej pracy na wik. w Konecku, pow. nieszw., 
1 wrz. 1856 r. otrzymał nominację na bibljotekarza akad,
duch. warsz. i był nim do 23 wrz. 1863 r., a 19 gr. tegoż r. 

1 A. A. D., XXVJ2, LXXIX2, k. 130 i A. A. D. , cxx12, Nr. 120 i 130 . 
. 2 Op. c.,  k. 27 i A. K. D. Płoc., XVJfi. 
. 3 A. K. D. Płoc., XVJ5, k. 230 i 247. 
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na zastępcę tamże prof., w 1859 r. został rzeczywistym · 
profesorem akademji ,  której w 1863 r. był mianowany 
członkiem radnym. W 1859 r. arcbp Fijałkowski obdarzył 
go kanonią hon. łowicką, a w 1862 r. arcbp Feliński ka
nonją archikat. warsz. 

9 st. 1 864 r. władze administracji rząd. wywiozły go 
do gub. perm., skąd powrócił w l ist. 1868 r . ,  ale pod 
dozorem policji pozostawał do 1871 r. W · ciągu 1869 r. 
został prob. par. Burzenin, pow. sierdz. · Gdy skończył mu 
się dozór policyjny, zaczął ksiądz M. N. oddawać się wy
łącznie pracy umysłowej i literackiej ,  którą rozpoczął na 
szpaltach założonego przez się w 1863 r. „Przeglądu Ka
tolickiego" Mieszkał od 1 871  r. w Warszawie ,  ale za pa
szportem otrzymanym i odnawianym we Włocławku; te
raz rozpoczął wydawać Encyklopedję Kościelną. W 1883 r. 
po ks. A. Sotkiewiczu, ktÓry poszedł na bpa sand., arcbp 
Popiel przedstawił go do Kapituły Metrp. ,  ale rząd od
sunął tę propozycję, . dopiero pomyślnie sprawa ta była 
załatwiona w 1887 r.  W tymże roku Uniwersytet Jagieł. 
i Akad. Pdersb. nadały mu tytuł Dra Teol. W 1890 r. 
został bpem płockim. 

Tyle wiadomości podają osobiste akta Konsystorza 
Metrop. Warsz.1 

Rządowe zaś dokumenty podają o księdzu M. N. 
takie wiadomości: 1. Za udział w ruchach politycznych 
władze wojskowe wysłały księdza M. N. w końcu grud. 
1 863 r. na mieszkanie do Czerdyni, gub. permskiej, skąd 
wrócił w 1868 r. z prawem zamieszkania gdzieś w kraju, 
ale poza archidiec. warsz. Wtedy przyjęła go diec. kuj.
kalis. Tyle podaje księga konduit kancelarii w. jen. gbra.2 

2. Gł. dr kom. rz. w. r. i o . . p. zwrócił się 1 ( 13) st.
1864 r. do bpa płoc. , w którem pisał, że nmk Kr. P. re-

1 A.  K. A. W., XXV9, i A.  K. D. Płoc., XVIIl1".
2 A. A. D., xxv12• 
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skryptem z 29 gr. 1 863 r. ( 1 0  st. 1 864 r.) Nr. 860 zawia
domił go, że ksiądz M. N. kan. metr. warsz. za udział 
w ruchu politycznym został wysłany na mieszkanie do 
Rosji i że nmk polecił mu oznajmić wszystkim duchow
nym, że, jeżeli będą przyjmowali udział w ruchu rewo
lucyjnym, to podobnież będą wysyłani do cesarstwa.1 

Konsystorz Jen. archid. warsz. dnia 3 lut. 1864 r. 
Nr. 436 2 w swym'. miesięcznym raporcie między innemi 
zawiadamia arcbpa Felińskiego, (który, choć był na wy
gnaniu w Jarosławiu, nie zrzekł się jednak rządów archi
diecezj i ) ,  że „ w. miesiącu styczniu 3 został uwięziony ksiądz 
M. N., prof. akademii duch., mianowicie 8 st. , tegoi . dnia 
przewieziony · na Pragę, następnie wywieziony koleją że
lazną warszawsko - petersburską".4 

3. Gdy ksiądz M. N. powrócił jako wygnanfoc z Rosji
i otrzymał probostwo Burzeni�, pow. sierdz., gub. kalis. 
z nakazu nmk Kr. P., wydanego pod datą 30 gr. 1 868 r. 
Nr, 8087/' władze pol icyjne wzięły go pod swój dozór 
na 3 lata. 

105. Ks. Antoni Nowowiejski, późniejszy biskup 
płocki, ur. 1858 r. 1. Żandarmerja doniosła 6 do w, jen. 
gbra, że ksiądz A. N., regens sem. diec. płac. w swoim 
seminaryjnym kościele w 1904 r. nie pozwolił przeczytać 
manifestu po rosyjsku, lecz tylko po polsku, polecając 
tę czynność jednemu z alumnów seminarjum 4-go kursu. 

2. Gbr ptoc. 5 maja 1 903 r. Nr. 2606 7 powiadomił
kancelarję w. j en. gbra , że ksiądz A. N. należy do pol
skich agitatorów i j est w stosunkach z zagranicznemi ko
mitetami. Pomocnik wszakże tegoż j en. gbra w od
dziale po licyjnym Fułłon dał wyjaśnienie i · swą opinję, 
ie wiadomości tej n i e  dało się urzędowo sprawdzić. 

1 A. K. D. Płoc., XIV1'j. 2 A. K. ]. A. W.,  I I9. 
il Podług nowego stylu. I A. A. lJ ' C IV2, k. 403 
& A .  P. K al . ,  x 1u. 6 A. A. D . ,  X XVP. 7 Op. c. 
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106. Ks. Franciszek Olszewicz, ur. 1 852 r. Jak 
doniósł gbr płoc. do kancel arii w. jen. gbra 3 czrw. 1905 r. 
Nr. 594,1 adi:ninistrator par. Szydłowo, pow. mław. , gub. 
pło·c ., ksiądz F. O. tak się odezwał z ambony: „Bracia, 
przypomnijmy sobie te czasy, gdy Polska była samodziel
nem i wielkiem państwem, przypomnijmy sobie, jak nasi 
dziadowie i pradziadowie trzymali się razem i wypędzili 
z Ojczyzny swoich wrogów: Turków, Tatarów, Nieniców 
i Szwedów. Wtedy cały naród uzbrojony, z bronią w rę
ku obrabiał swe niwy tak, że, jeśli zjawił się wróg, wszy
scy zawsze byli w pogotowiu i energi cznie wypędzali 
go z Ojczyzny. Czasu spokojnego wszyscy modlili się 
do Boga, a w czasie zawieruchy wojowali " .  Po tych zwro
tach ksiądz F. O. zachęcał parafjan, aby naśladowali swych 
przodków i w chwil i  odpowiedniej wypędzi li wrogów 
z kraju. 

Za powyższe kazanie władze rządowe zwróciły się 
do władzy diecezjalnej , aby udzieliła księdzu F. O . mo
żliwie najsurowszej nagany. · 

107. Ks. Marceli Olszewski, ur. 1817  r. Za to, 
że niewłaściwie odezwał się o rządzie do Ponomarewa, 
prezesa komisji włościańskiej , władze · rządowe 24 wrz. 
1864 r .  skazały ksiądza M. O. ,  prob. par. Słupia, pow. 
i gub. płoc. , na 10  r. kary.:! 

Za niewłaściwe odezwanie się do ofice ra ksiądz M. 
O. ,  prob. ze Słupi, pow. płoc. , zapłacił w 1 865' r .  10 r .  
kary na  mocy decyzji jen. plea na Kr. P.3 

108. Ks. Stefan Olszewski, ur: 1 836 r. 1. Nlk 
wojn : okr. łomż. 30 lip. 1 864 r. Nr. 780 4 powiadomił bpa
płoc., że władze wqjskowe zaaresztowały księdza S. O ., 
wik. par. Myszyniec, pow. ostroł. , gub. łomż., za to, że 

1 O p. c . 2 Op. c . ,  Nr. 24. 
4_ A. K. D. Płoc., VI 15• 

3 Op. c.
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brał udział w - nieporządkach politycznych, że odbierał. 
przysięgę od · powstańców i że nie udzielił rozgrzeszenia : 
Józefowi Śledzikowi za to, że ten . wskazał wois.kom carsko-: 
ros. broń powstańców ·i żandarmów polskich. Ksiądz S. O.i-. � 
najpierw był osadzony w więzieniu polit. w Ostrołęce.1:.. 

2. Bp płoc. 1 2  (24) wrz. 1 864 r. Nr. 1455 2 zwraca!
się do Kom. Rz. Spr. W. z tern, że władze wojsk. zaare-1" 
sztowały w Myszyńcu tamtejszego wik., księdza S. 0.,. ; 
więc prosi o rychłe rozpatrzenie tej sprawy. 

· 

3. Za udział w powstaniu 63 r. ksiądz S. O. ,  wik. '.
par. Myszyniec, pow. ostrnł., gub. łomż., z mocy wyroku ' 
nmka Kr. P. daty 7 (19) gr. 1864 r. był wysłany na osied
l enie do b liższych gubernij cesarstwa, nie utraciwszy 
praw swego stanu.3 

· 

4. W spisie księży, sporządzonym przez władze rzą- .
dowe, wysłanych na wygnanie do Rosj i, jest ksiądz S. O., · 
mieszkający w Tobolsku, gdzie od �O łut. 1865 r. pobie
rał 15 kop. dziennie na życie i 1 r . 20 kop. miesięcznie 
na mieszkanie.4 

109. Ks. Józef Orłowski, ur. 1 863 r .  Czas. wojn. 
jen. gbr płoc. doniósł 5 st. 1906 r. Nr. 285 ° w szyfrowa
nej depeszy do kancelarji w. jen. gbra, że ksiądz j.  O . ,  
prob. par. Ligowo, pow. lipn., gub. płoc., namawiał z am
bony ludność, aby nie współdziałała w niczem z władza- , 
mi rządowemi, biła i wypędzała policję i żandarmerję, nie 
robiła żadnych zeznań w urzędach, zachowywała we wszy
stkiem solid.arność, w występowaniu i działaniu przeciw
rządowi ,  aby tą drogą uwolniła · Polskę · od Rosjan, . od 
rosyjskiego języka. - Następnie tenże ksi_ądz hauczycielo-

1 A. K. D. Płoc., XIV15, k. 212 i 213. 
z A A. D., LXXXVZ, k. 6S i A. A. D;, LXXXIV2, k; 66. 
3 Op. c. i A. A. D., LXXIF, k. 150 ; LXXV1, k. 137. 
4 A. A. D., LXXXV2, k.  68. 5 · A. A. D., XXVP1•
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wi we w.s i  Ligowo nakazał uczyć tylko po pols�u, a dzie
ciom, żeby podarły wszystkie rosyjskie książki. W reszcie, 
wskazując na portret cesarza, powiedział: „nie słuchajcie 
tego kacapa". Wobec tego wszystkiego w. jen. gbr polecił 
czas. wojn. jen. gbrowi płoc. oddać księdza J. O. pod sąd. 
Sąd wszakże sprawę umorzył. Wtedy władze administra
cyjne tego nie puściły w niepamięć i w 1907 r. w. jen. 
gbr postanowił przenieść go na wikarjat albo co najwy
żej na małe probostwo. Wskutek tego ksiądz j. O. zna
lazł się na probostwie w Zielonej, pow. ciech., gub. płoc. 

110. Ks. Józef Osiecki, ur. 1826 r. 1. O 9 wiecz. -
17 . st. 1864 r. władze wojskowe zaaresztowały proboszcza
w Zakroczymiu, pow. płoń., gub. warsz., księcfaa ]. O. 
i osadziły w twierdzy modlińskiej.1 , 

2. Bp płoc. zwraca się 2 1  mar. 1864 r. Nr. 426 2 do
Kom. Rz. W. R. i O. P. w sprawie zaaresztowania w Za
kroczymiu, tamtejszego prob., księdza J. O., którego wła
dze wojskowe osadziły w twierdzy modlińskiej. 

111.  Ks. Józef Ossowski, ur. 1 828 r. Dr gł. kom. 
rz. spr. w. i d. 10 (22) łut. 1866. r. Nr. 4052 (794)3 do
niósł do cyw. gbra płoc. ,  że ksiądz J. O., prob. par. Je
żewo, pow. sierpc., gub. płoc., był pod zarzutem wygła
szania kazań „podburzających" dla podtrzymania powsta
nia. Na wniosek przeto nlka wojn. płoc., nmk .Kr. P. po
stanowił usunąć go z probostwa na wikarjat wiejski. 

O tern samem pisze ·zarządzający spr. d. obc. w. do 
cyw. gbra płoc. 5 ( 1 7) lip. 1869 r� Nr. 2956,4 dodając, że 
kara ta spotkała księdza J. O.  za „występk i  ,Polityczne" .  

112. Ks. Józef Ostromecki, ur� 1 828 r. 1 .  Z K.on
systorza Pułt. otrzymał bp płocki 8 kw. 1 864 r. 281 po-

1 A. K. D. Płoc., XIV15, k. 82. 2 A. A. D . • LXXXIII2, k. 94 .. 
3 A. P. Płoc., XXP6, k. 1 i 2. 
4 A. P. Płoc., XXXV16, k. �O. i A. A. D., XXVl2• 
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wiadomienie, że przed ki lkunastu dniami dla „czasowych 
okoliczności" wyjechał ksiądz J. O. ze swojej par. Ło
pacin, pow. ciech. , gub. płoc. i niewiadomo dokąd i gdzie 
się znajduje.1 i 2 

2·. Jen. ple .  na Kr. P. 8 (20) kw. 1865 r. Nr. 5661
(2251 )3 zawiadomił Wydział Wyznaniowy Kom. Rz. Spr. 
W. ,  że ksiądz J. O., prob. par. Łopacin, zapłacił 200 r. 
kary za to', że w czasie ruchów opuścił samowolnie 
miejsce zamieszkania . 

113. Ks. Adrjan Oszczyglo, augustjanin z Cie-
- chanowa, był wywieziony do Rosji ,  ,kiedy jednak, ściśle 

trudno wskazać, ale nlk wojn. oddz. płoc. 19 kw. 1862 r. 
Nr. 1844 powiadomił ks. administratora diec. płoc. ,  że 
cesarz z racji swego wstąpienia na tron pozwolił księdzu 
A. O. powrócić do kraju. 

Nlk pow. płoń. 16 kw. 1868 r. Nr. 3754 4 powiadomił 
gbra płoc. , że ksiądz A. O., augustjanin z Ciechanowa, 
gub. płoc. był po<i dozorem policji, od którego uwolnłł 
go dopiero gbr łomż. 4 mar. 1868 r. Nr. 152?.. 

114. Ks. Wincenty Petrykowskj, ur. 1 845 r. 
W księdze konduit kancelarii gbra - łomż. ksiądz W. P., 
taką ma zapisaną opinję:5 „ks. Wincenty Petrykowski jest 
najbardziej wpływową jednostką w konsystorzu płockim, 
podtrzymuje patrjotyczno-polskiego ducha w klerze. Wy
nik tego jest taki, że duchowieństwo diec. płoc. nie czy
tało manifestów cesarskich po rosyjsku, jak tego doma
gały się wyższe władze rządowe. Następstwem tego by
ło to, że w roku 1895, a także i w następnych latach bp 

1 A. K. D. Płoc., VI is. 
2 Poszedł tam, ' gdzie w najświętszem przekonaniu zdobywano

wolność ojczyzny. Dopis. autora. 
3 A. A. O., XXVl2, Nr. 17. " A. P. Płoc., XL1t>, k. 5. 
5 A. P. Łomż. , x1s, le. 4. 
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płoc. nie uzyskał zgody rządu na mi-ahowanie księdza 
W. P. · prałatem katedry, · 'O co ·występował trzykrotnie".

115. Ks. Jozef Piotr Płelaszewskł, ur. 1862 r. 
Będąc prokuratorem sem. diec. w Płocku i prob. par. 
Trzepowo, pow. i gub. płoc., ksiądz j. P. P. w 1887 r.

· zapłacił grzywnę wysokości 10 r., ktorą nałożył na n iego
gbr płoc. za to, że świadectwa o spowiedzi uczniom se
minarjum nauczycielskiego w Wymyślinie (pod Skępem, . 
pow. lipn., gub. p'łoc.) podpisywał po polsku i wydawał 
je bez pieczęci. (Ch.odziło o pieczęć ros yjską. Dopis. 
autora)) 

116. Ks. Mł[lciej Aleksander Płerzchalsk'i, za
konne imię - miał Bernartl, ur� ::_ 1 sSO r>Raznódźieja ·o:o; be;. 
nedyktynów w Pułtusku, - gub. warsz-. - Jen. : pk; · na : Kr;; P. 
w relacji swej do Kom. Rz. · Spr. W. i D.  14 (26) , maja 
1 865 . r. Nr. 6688 2 . pisze, że. ksiądz M. A.. P. � 1S63 r.
miewał „podburzające" kazania. 

117. Ks. Jan Piotrowski, ur. 1836 r.  1. W latach 
1848 - 1855 uczęszczał do szkoły płockiej, a w 1855 -
1859 był alumnem semin. diec. w temże mieście. Przy
j ąwszy święcenia kapłańskie w 1859 r., otrzymał nomi
nację ną wik. w par. Skrwilno, pow. rypin., gub. płoc., 
następnie w par. Szreńsk, pow.· mław., tejże gub., a stąd 
prz-e�zedł na takie same stanowisko do k atedry w 'Płocku. 
Tu był zaaresztowany za to, że brał udział w powstaniu 
i nie chciał wskazać władzom wojenno-policyjnym osób, 
_należący.eh - do organizacji miejscowej powstańczej ,  choć
wszystkich znał dobrze. . • · 

2. Administrator diec. płoc. 6 lip. 1863 r. Nr. 769 1
zwracał się do Kom. Rz. W. R. i O. P., że 29 czrw. wła-

1 A. A. 'D., XX VJ!, i A. P. Łomż., X8, ·k. 5.
1 A. A. �o., xxv11•

a A. A. D„ LXXXII2, k. 19. i A. K. D. Płoc., XV15• 

Bojowaicy t. Il. 38 
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dza wojskowa_ zaaresztowała. w Płocku księdza J. P •. , wik. 
przy katedrze, prosi przeto o uwolnienie lub przynajmniej 
o przyśpieszenie __ śledztwa księdza j. P.

3. Kancelaria nmka Kr. P. 28 gr. 1863 r. Nr. 1999 1
powiadam.ja dra gł. kom. rz. w . . r. i o p., że księdza j. 
P., wik. pa·r. Szreńsk, władze wojskowo - administracyjne 
wysłały na mieszkanie do jednej ze środkowych guber
i;iij Rosji. 

4. Bp płac. 26 st. 1864 r. upomina się u n lka woj.n.
okręgu , płac. o księdza . J. P., zaaresztowanego i osadzo
nego w fortecy Modlin i posyła dlań rubrycelę na 1864 r.
22 st. (3 Iuq 1864 r .  tenże nlk . odpowiada bpowi, że ru-
brycelę księdzu j.  P. polecił doręczyć.� . 

5. Kancelarja nmka .Kr. P. 26 st. (7 łut.) 1871 r.
Nr. 1630 3 · po,wiadomi.ła zarządz�jącego spr. d. obc. w., 
że cesarz pozwolił byłemu wikaremu par. płoc. księdzu 
J. P. powrócić do kraju.  

6� Na wygnaniu ksiądz J .  P. spędził w gub. ko
stromskiej lata 1863-1871 ;  w tym ostatnim roku ce�arz 
go ułaskawił, poczem 24 mar. (5 kw.) 1871 r. powródł 
ksiądz J. P. do kraju i z'�raz otrzymał administrację pa�. 
Czarne w pow. lip�., gub. pł�c., następnie . w Proboszcze
wicach, pow. i gub. płoc. i Wąsewo, pow. ostr. , . gub łomż.� 

118. Ks. Placyd Podgórski, 1 834 t 1888, benedyk
tyn chóralista klasztoru w Pułtusku, gub. warsz. 1 .  22 ·maja 
(6 czrw.) 1 865 r. Nr. 85105  jen. ple. na Kr. P. powiadomił 
Komisję Rz. Spr. W. i D. ,  że w aktach księdza P. P. jest 
zapisane, co następuje:  „ w czasie powstania j eździł po 
wsiach, odprawrał nabożeństwa za poległych powstańców, 
za co władze wojskowe aresztowały go w 1 863 r ." ' . 

i A. A. D., LXXXIV2, k,. 180. 
2 A. K. D. Płoc: , XIV15, k. 28 i 36, A. A. D., XXVI2;' 
3 A. A. D., LXXlll2, le. 263. 4 A. K. D.- Płoc., Xf15.
s A. A. D., XXVI�. 
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2. Dr gł. kom. rz� spr. ,w. i d. 26 · maja, (7 czrw.)
1866 r. Nr. 2320 (1 1887) 1 doniósł cywil. gbrowi pło�. , �e 
ksiądz P. P., benedyktyn pod względem politycz11ym jest . 
nieprawomyślnym i dlatego nie można było się · zgodzić,
aby został kapelanem przy kaplicy we wsi Dąbrówka, 
par. Kadzidło, pow. ostroł., gub. łomż. 

119. Ks. Feliks Pomaski, ur. 1 821 r. Konsystorz 
Pułt. 7 lip. 1864 r. otrzymał zawiadomienie od właściwego 
dziekana, że w d niu wczorajszym, we wtorek ·- wojsko za
aresztowało księdza F. P., wik. par. Gąsewo, po_w.' niakow., 
gub. łomż. i odstawiło go do Przasnysza.2 Za parę dni · 
ksiądz F. P. wrócił do swoich obowiązków.3 O fakcie 
tym oficer żandarmski gub. płoc. 21  maja (2 czrw�) 1866 r. 
Nr. 3445 4 doniósł t'ak do cyw. ·gbra pfoc.: „Ksiądz F. P:
w 1863 r� za występki polityczne "był aresztowany przez
nlka wojn. oddz. przas. przez pułkownika Rieduczkina 
i s iedział w areszcie przas. przez 5 dni." 

1 20. Ks. Jan Pomichowski, ur. 1818 r. w m. Kol
nie, gub. łomż. z Tomasza i Marjanny z Pikulińskich. Do 
gimnazjum uczęszczał w Łomży i w 1837 r. wstąpił ąo 
sem. św. Jana w Warszawie, skąd· poszedł do ·miejscowej 
Akademii Duch., .którą opuścił po . 2 latach i przeniósł się
do diec. płoc. Wyświęcony w 184�· r . został wik. w Puł
tusku, gub. warsz., gdzie zczasem zajął stanowisko · sen
jora kolegjum księży wikarjuszów pułtuskich 'i prokura
tora kapituły miejscowej .  . . .. 

1. Ksiąą.z j. P. nigdy nie był w zgodzie z władza�i
administracyjno rządowemi. już . w 1 851 r. nlk pow. lipn., 
gub . . płoc., przysłał mu do Dobrzej ewie, pow. l i  pn., gub. 
płoc., na plebanję 4 kozaków, by go pilnowali , a stało 

1 A. P. Płoc., XXP6, k. 3 i 4. 2 A. K. D . . Płoc., VJ1°. 
1 A., K. D. Płoc., XJV15, k. 185 i .  195.

. 

4 A. P. Płoc., XXP1, k. 8.



się to pod pretekstem, że nie były wykończone roboty
.przy l azarecie wojskowym w :Lipnie, w których ·ksiądz 
J. P. brał udział .

. 2. Z koresponclencji Konsystorza Jener. Płoc. do Kom. 
Rz. W. R. i O. P. daty 28 maja 1 863 r. Nr . .561 1 widać, de 
w ostatnich dniach przed wysłaniem 'tej korespondencji 
władze wojs�owe zaaresztowały księdza J. P., prob. par. 
Dóbrzejewice, pow . . lipn., gub. płoc., dziekana llpn. 

3. Arcbp metr. warsz. ks.' Sz. Feliński 9 czrw� 1863 r.
Nr. 1672 2 zwraca się do dra gł. k om. rz. w. r. i o. p. 
o uwolnienie zaaresztowanego przez władze wojskowe
10 k\y. 1863 r. księdza J. P., prob. par. Dobrzejewice, 
dziekana lipnowśkiego. 

4. ':Bp ' płoc� · 24 ' hit. 1864 r: Nr. 227'. 3 ·:.przedstawił do 
dra 'gł_' kom. rz. W. T. i O. p. listę W 'tej chwili więzionych
kapłanów diec. p'łoc., a wśród nich wylicza księdza ·J. P. 

5. Gdy w '1 863 r . .  �ładze wojskowe zaaresztowały
księdza J. P. i wywiozły do ModHna, o czem będzie mowa 
zaraz 1hłżiej, bp płOc. 26 st. T864 'r. zwraca 'się w jego 
spra·wie do nłka wojn. okr. płoc., upomina �ię o przy- ·
śpiesżenie decyżji i załącza przytem dla księdza J. P. 
r-tibrycelę na rtik 1864. Nlk wojn. 24 st. '(3 ' łut.) 1864 t. 
odpbWiada :bpowi, · ,że księdzu J. P. nie doręczył rubry· 
celi, :gdyż· ksiądz ten został- pozbawfony wszystkich praw 
stanu i wysłany na osiedlenie do S.yberjL4 _ 

6. Przy ode·zwre z d.n. '4 (ł6) list. 1864 r. Nr. 16397 5 
przesłał jen. ple. na Kr. P. do dra gł. kom. rz. spr. w. 

· i ' d. wykaz księży diec. · płac., \którzy · są · albo- pod śledz
twem albo wyrok na nich już zapadł. Między · nimi jest 
ksiądz j. P., którego sąd polowy pozbawi'ł wszystkich

1 A. A. D., , LXXXI2, �k. 215. 

3 A. A. D., LXXXII12, -k. 85. 

5 A. A. D., LXXXIV2, k. 179. 

2 Op. c., · k: 263. 
4 A. K. · D. Płoc., XIV15, k. 28 i 3'. 



597 

praw stanu i skazał na katorgę• do· fabryk na lat 5. Wy
r,-ok ten zatwierdził nmk Kr1� P� 25 czrw. 1863 r. Nr. 343�

7. Kancelaria Specjalna nmka Kr. P. do spr. stanu
qjn. 1l (23) wrz. 186T r. Nr. 8139 1 przesłała do zarzą

dzającego s'pr� d. obc� w. swą odezw·ę·, a ·'w niej żawia�

I domienie, że ksiądz j. P., który wówczas liczył lat 45,
za to, że w czasie spowiedzi namawiał włościan do po
wstania . i rozszerzał druki treści „rewolucyjnej" ,  na mocy 
decyzj i głdzą.cego l armią w Kr. P. i nmka Kr. P., za-l fpadłej na skutek raportu Audytorjatu Polo��g? z dni

.
a

'8 czrw. 1863 r .. Nr. 884, zesłany został do c1ęzk1ch robot
na lat 5 do Syberji. . 

8. Pod zarzutem, że pobudzał· włościan do powsta
nia w 1863 r. władze wojskowe zaaresztowały księdza 
J. .P. w Dobrzejewicach, następnie sąd wojo. 3 l ip. 1863 r . 
. i konfirmacja nmka Kr. P . . Nr. 884 skazały go na 5 lat
katorgi, które spędził w różnych fabrykach SyberjL 2 

9. Manifest cesarski w 1875 r. zwolnił go z katorgi
i wtedy przeniósł się do Spaska, gub. tambowskiej . 

W. 23 lip. 1881 r. cesarz zwolnił go z dozoru policyj
, nego w m. Spasku., który opuścił 20 sierp. 1881 r., a gdy 
wrócił do kraju �ostał najpierw wikariuszem przy kościele 
porefoppack.im w Płocku.3 · 

1·21. l(s. Antoni Pomirskł, ur. 1875 r. 1. jak- po
. daje odezwa kancelarj i w. jen. gbra z 24. lip. 1907 . r. 
Nr. 3352,' ksiądz A P., wik. par. Dzie,rzgowo, pow. przas., 

. gub. płoc., za udział w śpiewie „zakazanych" patriotycz
nych pieśni w czasie odpustu w par. Grzebsk, pow. mław.,
gub. płoc., z decyżji w. jen. gbra ·zapłacił 25 r. kary. 

1 A. A. D., LXXI l2, k. lS9. 
2 Jest o księdzu J. P. wzmi•nka w.. listach księdza Stanisława 

Pamirskiego, w tymże dziale diec. płoc. Dopis. autora. 
11 A. K. D. Płoc., X15, A. A. D , XXVI2• i LX}GV�. k .  79. 
4 A.. A. D., XXVI2, Nr. 47. i A. P. Łomż., xus, k. 4. 
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�. Na skutek decyzji w. jen. gbra, wydanej 19 list. . 
1 907 r.,1 czasowy jen. gbr płoc. skazał księdza A. P., wik.
par. D�ierzgowo na 50 r. kary za to, że 26 sierp. 1906 r. 
zorganizował procesję i przewodniczył j ej z par. Dzierz
gowo, pow. ,przas., do Grzebska, pow. mław., w czasie 
której pielgrzymi, jego parafjanie, śpiewali „zakazane" poi.;. 
skie hymny. 

1 22. Ks. Stanisław Pomirskł, ur. 1835 r. w Tu
rzy Wielkiej na Mazowszu, semin. diec. skończył w Płocku 
w 1 858 r. Gdy w tym roku otrzymał święcenia kapłań- · 
skie, dostał nominację na wik. par. Płoniawy, pow. makow., 
gub. łomż. i tam władze wojskowe zaaresztowały go 1 maja 
1863 r., oddały pod sąd wojenno polowy, który go ska
zał na karę śmierci i dopiero 3-cia instancja karę śmier
ci .zamieniła mu na 8 lat katorgi w Syberii. Dwa lata 
szedł etapami do Irkucka z Tobolska. W kajdanach cho
dził 3 lata przy budowie bark na rz. Amurze, następnie 
2 i pół roku pracował w kopalniach srebra w Akatui. 
W 1870 r. ukaz cesarski zamienia mu karę katorgi na · 
osiedlenie w Tunce. W· 1875 r. rząd pozwala mu zamie
szkać w gub. ekaterynosławskiej, skąd 1 kw. 1890 r. przy
jeżdża do Kijowa i tu · bp Niedziałkowski mianuje go kan. 
hon. kat. ołyckiej. Latem 1 919 r. za spełnianie obowiąz
ków. kapłańskich bolszewicy are.sztują go w Kijowie 
i wtrącają na miesiąc do więzienia. 

· 

W maju ·  1 920 r., korzystając z pobytu wojsk p0l
skich w Kijowie, wyjeżdża stamtąd do swej rodziny
w Płockie. Tu we wsi . Kowalówek przeżywa w tymże 
roku w m. sie.rpniu nawałę bolszewicką. W 1923 r. pań
stwo polskie od�_l')a�za _ go krzyżem kawalerskim orderu 
Polonia Restituta. W 94-tym r. życia a 71-ym kapłaństwa 
ksiądz S. P. zakończył życie i pochowany · 9 gr. 1929 · r. 
w Dąbrowie, pow. mław. ,  gub. płoc.2 

1 Op. c., k. 4. li Gazeta „Dziennik Płocki" po pogrzebie ś. p. 
księdza S. P. podała jego sylwetkę nastrojową. Dopis. autora. 
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W aktach Kurji Biskupiej Płockiej znaleźliśmy kilka
własnoręcznych l istów, które ksiądz S. P. pisał już to 
z drogi, którą odbywał, idąc na wygnanie, już to z m iejsca 
wygnania. Ze. · względu, że niejeden . szczegół, może sam
w sobie drobny, może być przyczynkiem do historii tu
łactwa naszych bohaterów, ponoszonego dla wybawienia 
ojczyzny z niewoli, l isty te podajemy w dosłownem. ich 
brzmieniu w tej kolejności, w jakiej je napotkaliśmy 
w wzmiankowanych aktach. 1 i 2 · 

1 .  List, datowany 6 st. 1864 r., z Tobolska, a więc 
z podróży na miejsce wygnania. „Kazamaty modlińskie, 
pisze ksiądz S. P. pożegnałem 26 list. 1863 r., a 26 gr. 
stanęliśmy w Tobolsku, dokąd przybyliśmy -koleją i na 
saniach. Stąd ruszylismy pieszo z rozmaitymi zbrodnia
rzami, jednakowo z nimi ubrani jako aresztanci. Kto miał 
na to, mógł na swój koszt jechać, ale zawsze pod kon
wojem; Ostatecznie skazany jestem do katorgi przy jed
nej z twierdz gub. irkuckiej na lat 8. Spodziewam się 
za 7 lub 8 miesięcy stanąć na miejscu mi przeznaczo
nem. Piesza po tej Syberii azjatyckiej niespora wędrów
ka, a szczególniej w tej porze. Ci, którzy tu . już przy
szli z etapem, mówią, że taka podróż to coś okropnego, 
nie do opisania . . Można sobie wyobrazić, s ądząc choćby 
z samego tylko towarzystwa takiego rodzaju ludzi, po
minąwszy głód, zimno i robactwo wszelkiego rodzaju 
i gatunku. Patrząc na tych naszych biedaków teraźniej
szych, co przedtem żyli w dostatkach i wygodach, serce 

, się kraje z żalu i zarazem rośnie z radości, niema tu · bo
wiem ani jednego zrozpaczonego· i smutnego, wszyscy 
są weseli i niezrażeni na duchu, owszem silni, chociaż 
niektórzy słabi na ciele. 

1 A. K. O., Pło.c., Vlll15• 
2 Listy te już są mocno pożółkłe, na każdym z nich napisane 

ręką urzędnika „peredat"'. Dopis. autora. 
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Tyfus za.czyna potrochu w;ojpwać, z naazego grona
braci zatrzymuje ich po, szpitalach, i naw.et wpępza do · 
grobu . Obecnie tµ nas jest wszystkich w Tobolsku zgó
rą 1 00, w tem księży 8, 1 djakon i 1 ° kleryk. Razem na

. jednej sąl,i ,76 gotowych , w każcłej chwili do . wymąrszu.
Proszę mi przysłać jak najprędzej rubrycelę, a jeśli

łaska i gramatykę francuską, metodę i słownik francusko 
polski. Dobrieby byłq żeby i rytuał, może się i o,n mi tu 
przyda".' Chcę · się · zabra·t · do języka · francuskieg-o i nie
mieckiego. Bądźcie tak dobrzy dopomóc mi w tern, mo- . 
że Pan Bóg da wywdzięczyć się W am kiedy za to i za 
Wasze dobre serce. Chciałbym napróżno tu nie marno
wać czas.u .  Przepraszam za ten list, bo tu u nas, jak 
w obozie. Jedni śpiewają, drudzy grają, inni skaczą. We
soło, choć bieda gniecie. 

Lud�ik czy odprawił na moją intencj� ? . Czy obligi 
wzięte? ja nie prędko, . nie prędke, a może i wcale nie
dostanę się tu do ołtarza„. Ks. Stanisław Pomirski.

2. Kochany Księże Kanoniku ! Rubrycelę z Konsy
storza odebrałem. Z Tobolska wyszedłem 15 st. r. b. i tu 
w Tomsku dnia 8 kw. r. b. po odbytej podróży zgórą 
1 500 wiorstowej s tanąłem przy jakiem takiem zdrowiu, po
mimo wszelkich, nie do uwierzenia, nieprzyjemności i tru 
dów. Jutro spodziewamy s ię  wyruszyć w dalszą podróż,
dp Krąsnojarska, a następnie do Irkucka, a. potem ipoże 
i d�lęk, Tu złąc�yłem się z ks . Rennerem 1 i ks. Ambro
żym- Gt�y małą,2 z którymi wyprawiono nas razem z Puł-
·tuska . do Modl ina. Kurkiewicza 8 zostawiłem w szpitalu ,
w Tarze, a Gronkiewicza 4 w Kaińsku . Ten ostatni już

1 Ks. Kacper Renner, wik. ze Szreńska, diec. płoc. Dopis, autora. 
:I Ks. A. Grzymała, refor. z Żuromina,!_diec. płoc. Dopis. autora.
a Ks. Teodor Kurkiewicz, reformat z Żuromina. Dopis. autora.
4 . Ks. Jan Gronkiewicz, prob. par. Rościszewo, diec. płoc. Dopis. 

autora. 
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· w pochodzie„ . i jest bez grosza, a z 6 kop. dziennie nie.
podobna się utr.zymać. Przypomnijcie także i o.o. �efor
matom, aby lepiej, jak dotąd, o swoich pamiętali.„

Stanislaw Pamirski. 
Kolegom · moim załączam pozdrowienie bratnie. Mo

jego proboszcz.a proszę przy sposobnośc.i -uściskać.
3. Siewakowo, dnia 4 paźdz. l 865 r.

Drogi Księże Kanoniku! N a  listy moje nie m�un .wcale 
odpowiedzi, co mnie· bardzo niepokoi... Widzę, że mnie 
wszystko opuszcza. Rzucony tu jestem na pastwę zawi
stnego losu bez pociechy żadnej i nadziei, który, jako 
swą . ofiarę prześladuje tak · nielitościwie. Niechże się sta
nie ... Pros�ę o rubrycelę na rok bieżący. Od- 20 st. r.b� 
zostaję we wsi Siewakowie, położonej od miasta Czyty 
o 30 wiorst. Budują tu na rzece lngodzie tak zw. barże,
któremi corocznie spławiają rozmaite przedmioty, bydło 
i produkta, w jakie Sybir obfituje, na Amur. 1 Przy tej 
więc fabryce, my, jako inwentarz kazionny, używani je
steśmy do rozmaitych robót. Ściskam serdecznie .  

Stan is I av.- Pamirski.
Adres mój: Ego Prew.oschoditelstwu Gospodinu Ir

kutskomu Grażdanskomu Gubematoru . Szałasznikowu 
w gorod Irkuck dla peredaczi Stanisławu Pomirskomu 
politiczeskomu ssylnom4 czerez gorod Czitu w zawod 
Sfewakowskoj . ' 

Kolegom i znajomym bratnie pozdrowienia. 
Na powyższym l i'ście pod datą 10 , .}.j.st 1866 r. na-

. pisana decyzja ręką jednego z ur.zędnikÓw: „W. gor. Ir
kutsk. Ego Pre.woschoditelstwu Gospodinu Wojennomu 
Gubematoru goroda Irkutska s prośboju poslie cenzury 
peredat w zabajkalskoje bzitinskoje obłastnoje prawlenje · 
dla wruczenja politiczeskomu ssylnomu nachodiaszcze
musia w Siewakowoj." 

3. List krótki z 10 lut. 1 866 r . ,  w którym skarży się



602 � DIECEZJA PŁOCKA. 

·na brak odpowiedzi ·od 1 1 /2 r. z kraju, prosi orubrycelę
za 1866 r. i: pisze, że tu w Siewakowej j est jakby na ·
stałe. · Przyjaciel Stanisław. 

Arkusik papieru tego listu jest złamany i na nieza
pisanym jego kawałku taki: czytamy adres: W Carstwo 
Polskoje czerez Warszawu w gorod Pułtusk . . Wielmożne- '
mu ks. J. Pawłowskiemu w Pułtusku przez Warszawę. 

· · 4. Siewakowo, 5 sierp. 1866 r. List od Gustawa Ad.
Polikowskiego.1 

Kochany Księże Józefie! Śpieszę Ci przesłać choć 
parę wyrazów z tego miejsca ciągłej tęsknoty za tern r 
i tymi, co się pokochało i pozostawiło z tej twardej i cięż- <; 
kiej pielgrzymki · życia. O! bo Ty może nie znasz, co to 
jest tęsknota wygnańca? Zmniejszono nam ukazem ka
torgę o połowę, mniej letnich wysyłają na osiedlenie do 
gubernij. irkuckiej czy krasnojarskiej, a nam pozostałym 
zdjęto kajdany. Mamy tu ciągłe deszcze, a stąd wilgoć 
niesłychana, zwłaszcza w ziemlankach,2 bo trzeba wie
dzieć, że znaczna . część z naszego towarzystwa pobudo- 1 
wała sobie ziemlanki i w nich mieszka, a większość zna
komita zajmuje troje koszar. · Dałby Bóg, żeby tylko stąd 
nie wywiązały się choroby. 

Mieszka tu razem ze mną mój dobry .kolega, a Twój 
przyjaciel ks. Stanisław Pomirski. Ubolewa, że już dwa 
lata ani j ednej li terki od Ciebie, pomimo co rok kilka
krotnego pisania nie odebra.ł.3 Bije się . z myślami często

1 Jeden z towarzyszy księdza St. Pomirski
.
ego. Dopis. autora. 

2 To jest w mieszkaniach, urządzonych w ziemi albo skleconych 
z zieini na wierzchu. Dopis. autora. 

3 We wszystkich pamiętnikach, wydany.eh po powrocie do kraju, 
dawni zesłańcy podkreślają to, że wśród tęsknoty, która jest najcięż
szym punktem do przeżycia w czasie wygnania, wielką pociechą by
wały list:x, otrzymywan� od

. 
swoich, a poniekąd i pisane do nich. Te 

ostatnie były ograniczone przez władze, dozorujące skazańców, ale za
kaz ten można było jakoś obejść,' już · to wysyłając słów kilka przez 
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i nie może sobie wytłumaczyć powodu tak długiego mil
czenia ... To prawda odwieczna, że wszystko jeśt niestałe 
na świecie, sam nawet czas zmianie ulega. Jeden tylko list 
na trzy miesiące wolno nam pisać. Pisz, a Bóg Ci to za
płaci, bo miłą Mu jest cnota więźniów pocieszać, rozer
wać 'i udarować ich chwilą swobodniejszą. 

Twój przyjaciel Qustaw· Ad. Polikowski. 
Na tym liście jest jeszcze dopisane inną ręką, co 

następuje :  Kochany Józiu! Zapewne się zdziwisz, skoro 
wyczytasz tu imoje nazwisko. Dziwne są to boskie sp.ra
wy! Byłem w narczyń�kich „zawodach" ,  blisko rok w Ku
. tomarze, a skoro spalił się gmach, w którym mieszkaliśmy,
przeniesiono do Kudaż na większą liczbę lat skazanych, 
zaś na mniejsze lata wysłano nas do Czyty. Tam mie
szkałem : blisko 3 miesiące niby to n a  wolnych kwa
terach, ale pod strażą. Wreszcie przeniesiono nas do 
Siewakowa o 35 wiorst od Czyty przed samą Wielka
nocą. Tu zastałem dużo · znajomych, a między nimi księ
dza Pomirskiego, z którym siedziałem razem w jednej 
kazamacie modlińskiej, zaś w r. 64 spotkałem go w dro-

powracających po odbytej karze, już to przez dobrze opłaconego do
zorcę, wysyłając na jakąś pocztę do jednego z miast do Rosji, by stam
tąd list poszedł do miejsca właściwego, już to wreszcie choćby korzy
stając z prawa, przysługującego skazańcom n�pisania do rodziny raz 
na kwartał. Ale gorzej było z lis.tarni do nićh pisanemi. Żaden list nie 
mógł się · dostać do ich rąk bez cenzury specjalnej: Najmniejsze słówko, 
które, nie podobało się cenzorowi, było dostatedllą racją, Że list dosta
wał się w ogień. Stąd tak się nieraz rzeczy składały, .że całe lata ktoś listu 
nie odbierał, rozżalony do tych, którzy calem sercem mu współczuli, 
ciągle mu towarzyszyli w duchu i swe uczucia wysyłali w częstych 
listach, które jednak bez ich winy, a nawet wiedzy, nie dochodziły do 
rąk adresata� To samo działo się z listami, zaopafrzonemi w pieniądze 
i należycie opłaconemi, to samo z przesyłkami rzeczy; książek i t. p. 
Wszystko „miało prawo" ginąć bezkarnie, a dochodzenie rzeczy zagi
niony<' h, najczęściej bez rezultatu, tyle pochłaniało czasu 1 kłopotu, że 
nikt . prawie nie wszczrnał kwestji. Dopis. autora. 



dz.e między Krasnojarsl�iem a Irkuckiem . . Teraz, znowu go 
pożegnam, bo wyjeżdżam na „posielenie" wskutek ukazu 
z 16 k�. r. b., . który nam został: odczytany 12. czrw. W ro
ku zeszłym prz�sła-ne pieniądze" p�zez Konsystorz dotąd 
mnie nie doszły. Siewak.owc»:,. ds. 5 sierp. 1866 r." 

Twój Ks. J. Pomichowski.
Na l iście decyzja: preprowodit' wo wrem. uprawi., 

odesłą·ć do zarządu czasowego. Adres. na. kopercie: Car
stwo Polskoje czrez Warszawu w g. Pultusk. Wielmożny 
Ks.. Józef Pawłowski, Kanonik Kolegjaty Pułtuskiej, 
W. Pan i Dobrodziej w Pułtusku. 

5 . 1 O paźdz. 1867 r. Kochany Księże Józefie ! Po
odebran iu Twego listu daty 19 wrz. 1864 r., pierwszy 
dopiero w lipcu z dnia 1 4  mar. r.b. otrzymałem. Zamia
rem moim jedynie tylko było i jest utrzymanie jakich ta
kich stosunków z drogiemi mi osobami, bo wiedz, Mój 
Kochany Bracie, o tern, że teraz tylko żyję przeszłością 
i gdyby nie ta nić złota, która nas wiąże z familią i przy� 
jaciółmi, to· n ie wiem, coby się z człowiekiem stało czy 
przeżyłby ten stan tak ciężki. O!  nie uwienysz może, 
jaką każda wiadomość z kraju sprawia radość wygnań
cowi . .. 30 r; i rzeczy przysłane odebrałem, ale mole i od
legła podróż · je zniszczyła .. . Koszule tylko formę koszul 
mają� Rubryce.lę; dopiero w tym miesiącu odebrełem, szko
da wielka, że bez katalogu. Spodz:iewam się, że mi na
deślesz i oficium novissimum de hnmaculata Conceptio
ne R V. Mariae.

Za dni 1 2  kończy się rok mego w Akatui pomie
szkania. Jest. to jedno z naj�ięższych więzień. Do stu osób 
się tu mieści. Wszystkich prawie katorżnych nas" tu ze
brano· z różnych prowincyj, diecezyj i klaszton�w prócz 
chorych, do robót niezdolnych .. . 

Twój brat Stanislaw Porriirski. 
Następny mój adres, dany nam przez władzę, ma 

być . naj lepszy: W gorod Irkuck. Wo Wremiennoje otdie-
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lenje 'pri irkuckom :gubernatorie. Dla ·peredaczi politicze
skomu ssylnom-0 Stani'sławu Pomirskomu, pomieszczen
nomu w ·narcz.yń'skich g()rnych zawodach w akatuiskom 
rudnłkie�1 

Na liście decyzja: Pr.zesłać do Czasowego Zarządu. 
(rozumi·e s ię ·po rosyjsku). 

6. -Irkuck 29 st. 1869 r. Kochany Józefie ! W szystki�
listy i posyłki, o k tórych mi piszesz, odebrałem. Z daw
nego mojego mieszkania wyruszyłem 3 wrz. r.z., a do Ir
kuck1a przybył-em 21 st. r. b. -i w tych ·dniach zapewne zo
stanę wysłanym do miejsca n am naznaczonego, o którem 
Ci już uprzednio donosiłem. Mój Bracie ! Może po obej
rzeniu się na mi�jscu poproszę Was o obligi. Nie doda
jąc ani uj�;-�hi�, ��i>Eiw'et · red-�ego ' ,wyr;a)Jlł, · :!na -nagłówku . pi
sać: bracie lub koC'hany przy.jacielu�„ 

Twój ·kochający Cię Stanisław. 
7. lO maja 1869 r. · Zapewnie już ddebrał@ś m:oje

dwa listy z Irkucka. ,Piszę obecnie już ten - trzeci .z miej
sca mi przeznaczonego na mieszkanie„. Po czterech la
tach katorgi dosłużyłem ·się wreszcie choć w części pra
wa człowieka, bo przestano mię już uważać jako i nwen
tarz skarbowy. Wolno mi więc teraz bez konwojowego 
z bagnetem w ręku używać przechadzki w pewnym obrę
bie i odwiedzać innych . kolegów tu zesłanych, upra:.wiać 
ziemię, a jeśli zasiew się urodzi i nikt go inny nie · zabie
rze, to nawet i zebrać ·go pozwolono. Rozumie się, "ż� 
grunt tr:r.eba wynająć. 

- A te-raz proszę o obligi. (Za stypendia prosi o ·rze
czy dla siebie potrzebne. Dopis. autora) . Jest tu nas spo
ra paczka. Wszystkie rzeczy oddają bez żadnej kwestji, 
z pieniędzy nie miałbym żadnej korzyści, bo ulegają kon-
fiskacie... Stanislaw. 

1 Znaczy: do m. Irkucka, do czasowego oddziału przy guberna
torze irkuckim, dla oddania zesłańcowi politycznemu St. Pomirskiemu, 
przeznaczonemu do narczyńskich g-órniczych kopalni w Akatui. 
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8. :KoGhany j�zefiet Z ·. J.i�tów,; . k.i lku moich powm1e�
ne� .. . się dorQzumie�., , _że ·. piszę „�rzywą" drogą. Ciekawy
jesteś, częm .się zaiJlłui.ę� :Pi�.ałe� . .  Ci już,  a teraz dodaję
jeszcze, że żyję tylko prawie po· zwierzęcemu, gdyż prawie 
wszystkie moje �tar.a nią )o�q <na to, . by mi głód nie do
kucŹył, a p·alce z butów i łokcie, aby bardzo . wydatnie
nie ukazywały si� światu,. .Umysł leży sobie  w odrętwie
niu te.raz, bo z :  książką bardzo rzadko się widuję. Pra
gnąłem rzucić tę gastronomię obrzydłą, ale cóż robić? 
Chcąc żyć, trzeba jeść, a chcąc j eść, trzeba praco�ać. 
Pqdług konfraktu mój gospodarz . do kwatery dał mj ka
wałek ziemi przy domu. Skopałem go, posadziłeµi trochę 
ka.r.to.fli, posiałem trosz�ę warzywa. W odę n oszę, a to 
nie jest bardzo blisko i polewam, to oczyszczam z chwa"'. 
stu i mozolę się, a nie wiem, "czy . będzie co z tego, bo 
robactwo „ podcina młodym roślinkom korzonki i znowuż 
sadzę nowe, parę razy na dzień i znowuż to samo. Chcia
łem już rzucić zupełnie, ale mi żal mojej pracy już pod
jętej. Nadto spadł śnieg i leżał dość. długo. Pozwolono 
nam już pisąć, ile razy się podoba. Józef z Wąsewa 1 
i wszyscy mieszkający tu pozdrawiają . Cię, a ja całuję 
serdecznie. Stanislaw. 22 czerwca 1869 r. 

9. Tu n ka 26 paźdz. 1869 r. Kochany Księże Józefie!
Tunka dość rozwlekła. Mieszkamy porozrzucani na wszyst• 
kie strony.· Chcąc kogoś odwiedzić i interes załatwić, to 
trzeba czasem 7 i 8, a może nawet więcej wiorst zrobić.„ 
Nie adresuj do mnie: Ksiądz, mogę mieć o to nieprzy
jemność.- Zabroniono nam tego tytułu pod karą konfiskaty, 
a wszystko według „zakonów".2 Jeszcze pozbawiony je
stem praw, pozostaję w kategorii pos ieleńców, z której 

1 Zdaje si�, chodziło o ksi�dza J. Kowalewskiego, prob. z Wą
s�wa, diec. płoc. Dopis. autor.a. 

2. T. j. podług .prawa.
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przenoszą . do kategorji żite)ej. (Wtedy tytuł księdza· bę
dzie-· dopuszczalny. Dopis. autora).... Stanisław Pomlr8ki. 

Jeszcze jest w tych samych aktach Kurii Płoc. parę · 
l istów księdza S. P., ostatni z datą 18 list. 1871 r.; · ale 
jest v.; nich przeważnie tylko mowa o · osobistych potrze-

. bach, prośby, podziękowania it.p., nie budzące zaintere� · 
sowania og:glniejszego, · dlatego ich nie podajemy ·do druku. 

Oprócz powyższych danych -� wygn'ańczego życia 
księdza S. P. znaleźliśmy kilka szczegółów, dotyczących 
jego ·przezyc w czasie pierwszego aresztowania w kraju� 
a następnie pobytu w więzieniu i takowe dla · całości
sprawy podajemy kolejno. 

6 (18) sierp. 1883 r. Nr. 1242 1 bp płoc. wstawia się 
do w. jen. gbra o uwolnien�e z wygnania . księdza S. P., 
który wówczas był w Sławianoserbsku, gub. ekateryn.2 

Raport w Pułtusku, 21 maja 1863 r. Nr. 280.3 Do  
J .  W .  Administratora Diec. Płoc. Konsystorz Jen. Pułt.

W końcu miesiąca kw. r.b. podp11łkownik wojsk ce
sarsko-ros., w Przasnyszu · konsystujący, przechodząc z od
działem przez wieś kościelną Płoniawy, wstąpił do ta• 
mecznego prob. ks. Morawskiego i · m�tnit:. Mu polecił, 
aby z 1woim pomocnikiem ks. Stan. Pamirskim udał się 
do Pułtuska i przedstawił się nlkowi wojo. Spełniając 
dany sobie rozkaz, powołani tu kapłani w dn. 1 maja r. b. 
przybyli do Pułtuska, a po przedstawieniu się osobiście 
nlkowi wojo. przyaresztowani zostali, nie poczuwając się 
do żadnej winy. W godzinę potem ks. Morawskiemu po� 
zwolono wrócić do domu, a ks. Pamirskiego zatrzymano� 
który dotąd pod aresztem pozostaje. 

1 A.  K. D. Płoc., XIV16, k. 211 .  
2 Co jen. ł'br Hurko odpowiedział · bpowi K. Borow�kiemu, patrz 

odnośnik do k.. ·Wikt. Mościckiego. 
11 A. K. D. Płoc., XV15, Je, 12h · 
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Na przeprowadzoną ;kor'esponden-Oję pod ,dn. 16 b. m.
i' r� Nr. 268 nlk wojn. 'pułt. ·-w ·dn. '8 ' maja ·r. b. 'Nr. 818
odpowiedzi'ał, iż bez upoważnienia :nlka wojn. płoc. ks. 
Pomir�ki'e,go z pod <aresżtu uwolnić nie może . ..

Z korespondencji . Konsystorza Jen. Płoc. do �Kom.
Rz. W. R. i O. P. z dnia 28.maja 1 863 r. Nr. 56! 1  widać,
ie w ostatnich dniach przed wysłaniem tej -koresponden
cji władze wojskowe · zaaresztowały księdza S. P. 

Bp -płoc. 26 - 'st. 1864 r. upominał się u nlka wojn. 
okr. ·płoc. ·.o :księdza S. P., wik. z -Płoniaw, którego wła·
dze wojskowe zaaresztowały i wywiożły do fortecy mo
dlińskiej, a jednocześnie przesłał mu rubrycelę na 1864 r.
Na , to -tenże ' nlk. odpowiedział ·bpowi; że. ,rubrycelę polecił
księdzu S. -P� . dor.ęczyć�2

26 :}ut. 1864 r. Nr. 227 3 hp płoc. ·orzedstawił do gł. 
dra kom. rz. w. r. i o. :p. -l istę / więzionych . w tej chwili 
kapłanów di·cc. płoc., a wśród -nich wylicza księdza S. P.

Z .od·czwy jen. plea na Kr. P., datowanej 20 maja
(1 - czrw.) 1864 r. Mr. 4526,4 wysłanej do dra gł. k om.n.
w. r. i .  o. p., widać, że ks iądz S. P., były wik. par.,Pło
niawy, pow. makt:)\V., gub. łomż. , był wówczas w Tomsku. 
Tenże jen. ,ple. w wykazie swym, który przesłał 4 (16) list. 
1864 r. Nr. 16397 5 do dra gł. kom. r-z. ·spr. w. i d. z wy
liczeniem kapłanów diec. płoc. albo już . zawyrokowanych 
albo . będących po ukończeniu ich śledztwa, oczekują na 
wyrok, zamieszcza i księdza S. P., dodając, że wyrok 
-sądu ;polowego, zatwierdzony przez nmka Kr. P. 30 wrz.
1863' r. Nr. 143Q, pozbawił .księdza S. P. wszystkiołi praw 
stanu i skazał go na katorgę do jednej z fortec syberyj-
skich na · lat 8. 

. 

1 A. A. D„ LXXXIll, k. 215. . . 1ł A. K. D. Płoc., XIV15, Je. 28 i 36. 
8 A. A. D., Lxxxma, Je. 85. ' A. A. D., LXXXIII2, ' Je. 240. 
i A. A. D., LXXXIV:t, k. 179. 
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Specjalna Kancelarja nmka Kr. P. do spraw stanu 
wojo. przesłała 11 (23) wrz. 1 867 r. Nr. 8139 i .  do zarzą
dzającego spr. d. obc. w. swą odezwę, a w niej zawiado
mienie, że ksiądz S. P ., który wówczas liczył . l. 28, za 
to, że pomagał w rozwoju powstania, głównie swem „pod
burzającem" przemówieniem, które wygłosił we wsi Po
doś, gm. płoniawska, pow. makow., gub. łomż. w czasie 
p'ogrzebu 21 łut. 1861 r. 24-ch poległych powstańców 
w bitwie z wojskami rosyjsk�mi, na zasadzie decyzji , 
którą wydał głównodowodzący I armią w Kr. P. i nmk 
Kr. P. na skutek raportu Audytorjatu Polowego z 30 wrz. 
1863 r. Nr. 1432, zesłany . został do katorgi na lat 8.2 

1 23. Ks. Andrzej Radzicki, ur. 1830 r. 1. Wy
kaz księży z oceną ich prawomyślności politycznej o księ
dzu A .  R., wik. par. Borzewo, _ pow. sierpc., gub. płoc� 
mówi, że jest najbardziej „rewolucyjnych" 8 przekonań 
i człowiek „szkodJiwy". On to był �sprawcą zajścia we 
wsi Lipowiec, za co został aresztowany i wtrącony do 
więzienia w Płocku.4 · 

2. Kom. Rz. Spr. W. i D.  · 14 (26) st. 1867 r. Nr. 7736
(47444)5 doniosła do p. o. cywil. gbra płoc;, że · ksiądz 
A. R., były wik. par. Lipowiec, pow. mław., gub. płoc., 
politycznie jest bardzo nieprawomyślnym, w 1865 r. w Li
powcu swemi kazaniami „podburzającej"' treści doprowa
dził parafian do nieposłuszeństwa tamtejszym władzom, 
a sobie zjednał wielu wielbicieli. Wobec tego władze 
rząd. domagały się o przeniesienie go do innego powiatu. 

3. „Ksiądz A. R., prob. par. Myszyniec., pow. ostroł.,
gub. łomż., (liczącej w 1880 r. 17327 dusz) systematycz".' 
nie odprawiał żałobne nabożeństwa w rocznice różnych 

1 A. A. O., LXXII2, k. 138. 
2 A. A. D., xxv12. i LXXVWI, le. 1 13. 
3 To jest patrjotycznych. Do pis. autora. 
4 A. P. Płoc., XII16, k. 16. , 5 A. P. Płoc., XXVIl1�, k. ł .  

Bojow1aicy t .  II. 39 
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powstań narodowych w Polsce, jako to: 17 (29) list. 
1879 r., 15 (27) lut. 1880 r., 8 (20) mar. 1880 r. (to ostat
nie z racji rewolucyjnego ruchu 1848 r. w Poznaniu), 
a przytem jako kraso.mewca ·wypowiadał porywające ka
zania. Ponieważ tego rodzaju postępowanie jest przeciw 
prawu państwowemu, przeto w. jen. gbr 29 · kw. ( 1 1  ma
ja) 1 880 r. Nr. 641 1 postanowił usunąć .go z tej wielkiej 
parafii na wikarjat . do małej parafii poza powiat ostro
łęcki z ostrzeżeniem, że, ieżeli nadal będzie szkodliwie 
działał w politycznym kierunku, wtedy spotka go suro-
wa kara". 

. 

1 24. Ks. Wiktor Radzikowski, ur. 1834 r. Gbr 
płoc. 29 list. 1888 r. 1 263 2 powiadomił kancelarię w. jen. 
gbra, że ksiądz W. R., dziekan i prob. z Rypina, gub. 
płoc., uporczywie odmawia wydawania uczniom semin. 
nauczycielskiego z Wymyślina (pod Skępem, pow. lipn., 
gub. płoc.) zaświadczenia w języku ros. z odbytej przez 
nich spowiedzi wielkanocnej. 

125. Ks. Ignacy Radzymiński, ur. 1 826 r. Rzą
dowe wł�dze warsz. 8 (20) sierp. 1873 r. Nr. 842 skazały 
księdza Ignacego Rad7'.ymińskiego, prob. par. Rogowo, 
pow. rypin., gub. płoc., na grzywnę 25 r.8 za to, że wy
głaszał kazania o treści · politycznej z ostrzeżeniem, że,
jeżeli to samo powtórzy się w przyszłości, to będzie mu
�iał przejść z probostwa na wikarjat. 

126. Ks. Kacper Renner, ur. 1 838 r. 1 .  Decyzją 
swą nmk Kr. P., którą wydał 25 czrw. 1 863 r. Nr . . 843 i 
wysłał na Syberję do katorgi na lat 8 księdza K. R., wik.
par. Szreńsk, . pow. mław., gub. płoc. ,  za to, że ogłosił 
w ,kościele wiernym odezwę rządu narodowego, nada
jącą grunta włościanom, które dotąd dzierżawili u zie
mian, za co włości�nie mieli wziąć udział w powstaniu. 

1 A. A. D., XXVH2. a_4 Op. c . . 
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O tern Specjalna Kancelarja Kr. P. do spraw stanu wojn.
powiadomiła gł. dra kóm. rz. w. r. i o. p. 1 8  (30) maja 
1 863 r. Nr. 2771 .1 

. 

2. Bp płoc: 26 łut. 1 864 r. Nr. 227 2 przedstawił do
gł. dra kom. rz. w. r. i o. p. listę więzionych w tym czasie 
kapłanów diec. płoc., a wśród nich wymienia księdza K. R.

3. Jen. ple. na Kr. P. 4 (I 6) list. 1 864 r. Nr. 1 6397 3
przesłał przy odezwie do gł. dra kom. rz. spr. w. i d. 
wykaz księży diecezji płockiej, będących . pod sądem 
i tych, których śledztwo już zostało ukończone. Między 
nimi był ksiądz K. R., którego wyrok sądu polowego, 
potwierdzony przez nmka Kr. P. 25 czrw. 1 863 r. Nr. 343, 
pozbawił wszystkich praw stanu i skazał na katorgę do 
fortecy na przeciąg lat 8. 

4. Specjalna Kancelaria nmka Kr. P. do spraw stanu
wojn. przesłała 11  (23) wrz. 1 867 r. Nr .  8 139 4 do zarządza
jącego spr. duch. obc. w. swą odezwę, a przy niej za
wiadomienie, że ksiądz K. R., który wówczas liczył lat · 
26, za to, że otrzymywał, jakoby niewiadomo skąd,, Y"e
zwania rewolucyjne t. zw. tymczasowego rządu narodo
wego, mające za cel drogą· nadania włościanom tych grun
tów, które dzierżawili od ziemian, większych właścicieli, 
skłonić ich, głównie bezr�lnych, by wzictli udział w po
wstaniu i ogłosił to wezwanie w kościele, został skazany 
na mocy decyzji głdzącego I. armią w Kr. P. i nmka Kr. P. ,  
zapadłą na skutek raportu Audytorjatu Polowego z 'dnia 
25 czrw. 1 863 r. Nr. 8.43 do katorgi na lat 8 na Sybe.rji. 

5. 6 (1 8) sierp. 1 883 r. Nr. 1 242 5 bp płoc. wstawiał
się do w. jen. gbra za księdzem K. R., będącym wów
czas w jadrynie, gub. kazańskiej.6 

1 A. A. D., LXXXI:a, k. 212 i n. 2 A. A. O., LXXXIW•, k. 85 . 
11 A. A. D., LXXXIV!, k. 179. 4 A . . A. D., LXXIl2, k. 140.
!i A. K. D. Płoc., XIV15, k. 211. 
c Co jen. gbr Hurko odpowiedział bpowi Borowskiemu patrz, od

noŚDik do ks. W. Mościckiea-o. 
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127. Ks. Cżeslaw Rogacki, ur.· 1 870 r. 4 st. 1907 r. 
ksiądz Cz. R., nadetatowy wik. filji Dobrzyń n/Dźwiną, 
_pow. rypiń., gub. płoc., odbył 1 w Dobrzyniu procesję 
z czerwoną 1chorągwią, z białym- na niej orłem, poczem w ko
ściele zaintonował pieśń patrjotyczną „Boże, coś Polskę!"2 

128. Ks. Franciszek Rogozi:iiskł, ur. 1816 r., kand. 
św. teol. 1. Dziekan dekan. ciech. 4 gr. 1863 r. powia-' 
domił Konsystorz w Pułt., że władze wojskowe w począt� 
kach list. b.r. zaaresztowały księdza F. R., komendarza 
w Opinogórze, pow. ciech., gub. płoc., w jego własnem 
mieszkaniu i odwiozły do Przasnysza, gdzie pozostaje 
uwięziony. W niespełna zaś cztery miesiące, 30 mar. 1864 r. 
tenże dziekan donosi do Konsystorza Pułt., że areszto
wany w listopadzie zeszłego roku i dotąd więziony w Prza
snyszu ksiądz F. R. został osądzony na pozbawienie praw 
stanu · i wysłany przed świętami wielkanocnemi na osied
lenie do Syberji.3 

2. Zarząd nlka wojn. oddz. płoc. 10 (22) 'gr. 1863 r.
Nr. 13387 4 pisał do bpa płoc., że na rozkaz cr.ąstkowego 
nlka wojn., pow. przasn., wojska zaaresztowały w Opi
nogórze księdza F. R., którego oddały pod sąd wojn.
za to, że się zajmował zbieraniem funduszó_w na cele „re
wolucyjne". 

3. Bp nom. płoc. W. Popiel 28 gr. 1863 r. Nr. 1548'5
zwracał się do Kom. Rz. W. R. i O. P., że władze woj
skowe zaaresztowały księdza F; R. 

4. Kancelaria nmka Kr. P. 13 st. 1864 r. Nr. 1 56 6
powiadamia dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., - że ksiądz F. R. 

1 A. A. o., xxv112• 
2 W raporcie wyrazy te w tłumaczeniu rosyjskiem brzmią: „Boże, 

cztoże Polszu!" 
3 A . . K. D. Płoc., Vl15, XIV15, k. 1 27. i A. A. D., XXVIl3• 
4 A. K. D. Płoc., XV15, k. 277. 5 A. A. D., LXXXff', k. 28,. 
6 A. A. D., LXXXIV2, . k. 180.
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pozbawiony został wszystkich praw �anu · i zesłany na 
osiedlenie do Syberji .  

5� Bp płoc. 26 łut. 1864 r. Nr. 227 1 przedstawił do 
dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. listę w tej ch�ili wię'2:i0nych 
kapłanów diec. płoc.; a wśród nich wylicz.a .księdza F. R. 

6. 11  (23) . wrz. 1867 r. Nr. 8139 2 Specjalna Kailce
larja nmka Kr. P. do spraw stanu wojn. poWi�domiła za
rządzającego sp�. d. obc. w., że na skutek raportu Audy
torjatu Polowego z dn. 18 st. 1864 r. Nr. 156 . księdza F. R. 
za to, .że brał udział w powstaniu i zbierał pieniądze na 
ruch powstańczy, omk skazał na osiedlenie w Syberji. 

1 29. Ks. Antoni Ropelewskł, ur. 1 798 r. Admi
nistrator diec .  płoc. ks. Myśliński 17 sierp. 1863 r. Nr. 914 3 
zwrócił się do Kom. Rz. W� R. i O. P. ,  że z polecenia 
nlka wojn„ który przechodził z wojskiem przez wieś ko
ścielną Obrytte, pow. pułt., gub . . warsz. ,  gbr płoc. za
aresztował księdza A. R., starca, prob. tamtejszego za to, 
że polecił swemu wikarjuszowi ogłosić z ambony o na
bożeństwie żałobnem za poległych powstańców i pocho
wanych na cmentarzu w Obryttem. Prosił więc o zwol- . 
nienie księqzft A. R. _ , , . 

Ksiądz A. R. był uwięziony w Pułtusku; a gdy zło
żył deklarację, że �}gdzie z Pułtuska nie będzie wyj,eż
dżał, zost,ał puszc��:riy na wolność. 

130. Ks. Franciszek Rutkowski, ur. · 1815 r. Bp 
płoc. 26 łut. 1864 r. Nr. 227 4 przesłał gł. drowi kom. rz. 
w. r. i o. p .  l istę w tej chwili więzionych kapłanów diec. 
płoc., a wśród nich wylicza księdza F. R., wik. par. Kra
snosielc, pow. makow., gub. łomż. 

Na mocy decyzji nlka wojn. oddziału płoc. z dnia 

1 A.  A. D., LXXxm�. k. 85. 2 A. A. 'O , LXXII2, k. 150. 
H A. K. D. Płoc ' xvrn, k. 1 97. 4 A. A. D., LXXXIIla, k. 85. 
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21 lut. (4 mar.) -1 864 r. Nr. 1914 1 władze wojskowe zwol
niły księdza F. R. z więzienia. 

1 31 .  Ka. Jan Ryglewicz, ur. 1869 r. W księdze 
konduit kancelarji w. jen. gbra jest zapisane, że ksiądz 
J. R., prob. par. Królewo, pow. płoń., gub. warsz., 8 wrz. 
1906 r. przyszedł na czele kompanii do par. Łopacin, 
pow. ciech., gub. płoc. , z czerwoną chorągwią, na której
był wizerunek Matki Boskiej i . jednogłowego białego orła,
a pod nim widniał napis: „Boże, zbaw Polskę!"2 

1 32. Ks. Adam Rząsińaki, ur. 1803 r., kan. hon. 
kat. lubl., prob. par. Różan, pow. makow., gub. łomż., zo
stał przez władze · wojskowe zaaresztowany i osadzony 
w więzieniu pqłtuskiem.3 i 4• 

1 33. Ks. Józef Rzeszotarski, ur. 1810 r., prob. 
par. Baranowo, pow. przasn., gub. płoc. ,  zapłacił 1 wrz. 
1864 r. 200 r. kary za to, że korespondował z klerykiem 
zakonu bernardyńskiego, który poszedł do powstania.0 

W opinii rządu ksiądz J. Rz., prob. par. Baranowo, 
pow. przasn., gub. płoc., był mocno skompromitowany 
przez swój udział w ostatniem powstaniu, zmusrnł orga
nistę Gałkowskiego do ukrywania Żc,mdarmów narodowych 
(w oryginale: wieszatelei) i do prze'chowywania zapasów 
żywnościowych dla powstańcóW:.6 

1 34. Ks. Ludwik Saliński, ur. 1848 r. Po mani
fe�tacji politycznej 13 gr. 1905 �- we wsiach €ze�nice 
i Węgra, pow. przas., w której brał udział ksiądz L. S., 
prob. par. Wttgra, pow. przasn . ,  gub. · płoc., w. jen. gbr 
2 · st. 1906 r. Nr. 1 7 nałożył na niego 50 r. kary. 

l A. A. o., LXXXIV2, k. 180. � A. A. o., xxv112. 
3 A. K. O. Płoc., XIV15, k. 31 1 
4 W dokumencie nie powiedziane, kiedy się to stało. Dopis. autora. 
5 .A. A. O., XXVII2, k. 24. 6 A. . P. Płoc., XXV111s, k. 3. 
1 A. A. o., xxv112, Nr. t .  
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135·. Ks. An1łoni Sękowski, ur./ 1 850 r. Będąc 
wik. par. Myszyniec, (która w 1879 r. llczyła 17323 wier
nych) pow. ostroł. , gub. łomż., odprawiał nabożeństwa 
żałobne w rocznice narodowych powstań: 17 (29) list. 
1879 r. , 15 (27) łut. 1880 r. Za powyższe w. jen. gbr 29 kw. 
( 11  maja) 1880 ·r. Nr. 641 1 postanowił usunąć go z tej 
licznej par. na małą poza pow. ostroł. z ostrzeżeniem, że; 
gdyby w przyszłości wprost lub ubocznie podniecał lud
ność w tym kierunku, spotka go wtedy surowsza kara. 

136. Ks. Józef Sieczkowski, ur. 1794 r. Bp Po
piel, nom. diec� płoc., 28 gr. 1 863 r. Nr. 1548 2 pisał do
Kom. Rz. W. R. i O.  P., że władze wojskowe zaare
sztowały księdza J. S., prob. par. Poręba, pow. ostrow., 
gub. łomż. 

Po rozprawie sądowej, j ak otrzymał Konsystorz Pułt. 
zawiadomienie 29 gr. 1863 r. , ksiądz J.  S., prnb. parafii 
Poręba, pow. ostrow., gub. łomż. , został puszczony z wię- . 
zienia 28 gr. 1 863 r.3 

137. Ks. Euzebjusz Benign Skłodowski, ur. 
1 840 r. jen. ple. na Kr. P. 16 (28) czrw. 1865 r. Nr. 91 13  
(20816) 4 do Kom. Rz. Spr. W.  i O . ,  składając relację o księ
dzu E. S., reformacie klasztoru w Zarembach, pow. ostrow., 
gub. łomż., (późniejszym prob. par. Wrona, pow. płoń. ,  
gub. płoc. Dopis. autora.), mówi, że: „ w czasi�. powsta
nia wszyscy zakonnicy klasztoru Zaremby dopomagali po
wstańcom." 

138. Ks. Marjan Skowroński, ur. 1820 r. Dziekan 
dekap. ostroł. · 1 s.t. 1864 r. Nr. 1 ,  pisał do Kons. Pułt, 
że po zaaresztową.niu księdza M. S., prob. z Czerwina, 
pow. ostroi., gub ;.ł omż:, parafja ta pozostaje bez kapłana.i> 

I Op. c. 2 A. A. D., LXXXll�. k. 289. 
a A. K. D. Płoe�, VJI5 i XJV15, k. 1 1. ' A. A. D. XXVII'. 
5 A. K. D. Płoc , VI15 i XlV1''i, k. '.22 . 
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W innym dokupiencie jest powiedziane, że jeszcze władze 
wojskowe nałożyły na księdza M. S. grzywnę, choć nie 
.dodane vr- · jakim . rozmiarze� J--

� 39. Ks. Szymon Skowroński, ur. 1809 r. Jak
widać z korespondencji bpa płoc. z dn. 17 st. 1 864 r. Nr. 902
do Kom. Rz . . W. R. i O. P. władze woj'skowe 23 gr. 1863 r.
zaaresztowały księdza S. S., prob. par. Piski, pow. ostroł., 
gub. łomż., osadziły go w Pułtusku w areszcie, a na ·sku
tek polecenia nlka wojn. pułt.-ostroł. okr. zwolniły 10 kw. 
1864 r. Nr. 1331 .3 

Bp płoc. 26 łut. 1864 r. Nr. 227 4 przedstawił do qra 
gł. kom. rz. w. r. i o. p. listę w tej chwili więzionych ka
płanów diec. płoc., a wśród nich wylicza księdza S. S. 

140. Ks. Roch Skrobecki, ur. 1830 r. Nlk pow. 
ciechan., gub. płoc. ,  24 mar. (5 kw.) 1 867 r. Nr. 1470 ( 1038)
pisał do gbra cyw. płoc., że ksiądz R. S., prob. par. Ły
sakowo, pow. ciech., gub. płoc., za udział w · powstaniu 
był w styczniu 1866 r. pod sądem wojn.-sądowej komisj i 
w Płocku, następnie po zatwierdzeniu wyroku przez nmka 
Kr. P. przesiedział w kazamatach modlińskich aż do grud.
tegoż roku/' a gdy z nich wyszedł, nmk Kr: P. oddał go 
4 lip. 1867 r. pod d,�zór policji.6 

141 . ·Ks. Adaią Słotwiński, pijar. Jak wnosić na
leży z k'orespondencji � którą Kom. Rz. W. R. i O. P. wy
słała pod cłatą . 15 (�7) I.ut. 1863 r. Nr. 6725 (16593) ksiądz
A. S. był razem wysłany na wygnanie z ks. Juljanem 
Smolińskim, wik. z Lipna, który jakiś czas mieszkał w Wer
choturji , gub. permskiej i wrócili obydwaj w czrw. 1863 r.7 

1 Op. c., k. 1 97. 2 A. A. D., LXXXIIP, k. 47. 
s A. A. D., LXXXIV2, k. 181 .  " A. A. D . ,  LXXXIIF, k. 85. 
5 . A. P. Płoc., X XXlrn, k. 1 . 6 A .  A .  O., XXVII2. 

7 A. A. D., LXXXF, k. 79.
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142. Ks. Józef Smoleński, ur. 1824 r� Od 1860 r.
ksiądz j. S., wik. par. Ciechanów, gub. płoc., był pod
dozorem policji ,1 a w alfabetycznym ·spisie · takich dozo
rowanych przy swem nazwisku miał �wagę: „zachowuje 
się dwuznacznie, na zaufanie rząd� bynajmniej nie za
sługuje" .  

143. Ks. Juljan Smoleński, ur.  1834 r. 1 .  Z ko
respondencji, którą wysłała Kom. Rz. W. R. i O. P. 15  
(27) łut. 1863 r .  Nr .  6725 (16593) do cyw. gbra gub. perm
skiej i od tegoż gbra permskiego do Kom. Rz. W. R. 
i O. P. z 2 (14) gr. 1863 r. Nr. 268 widać, że ksiądz J. S., 
wik. par. Goworów, pow. o�troł., gub. łornż., wygnanie 
swe odbywał w m. Werchoturji gub. permskiej od 1 2  list. 
1861 r. do 10 maja 1862 r., brał tam na życie 15 kop.
dziennie i na mieszkanie 1 r. 50 kop. miesięcznie, a po
wrócił w czerwcu 1 863 r.2 O tym powrocie nłk wojn. 
oddziału płoc. 27 łut. ( 1 1 mar.) 1 862 r. Nr. 903 pisał do 
admin. diec. płoc., że na przedstawienie p. o. n�ka Kr. 
P. cesarz w dniu wstąpienia na tron pozwolił księdzu 
j. S. na powrót do · kraju.3

2. 28 czrw. ( 1 0  lip.) 1 862 r. ksiądz J. S. ,  były wik.
z Lipna, gub·� płoc., powrócił z . wygnania, na które ska
zały go do Rosji władze rządowe.4 

3. · W J wykaz.ie · więzionych . w cytadeli . modlińskiej
ie.st wskazany . ksiądz J. S., że siedział tam od 31 sierp. 
1 861 r:0 

4. Zarząd gubernjalny żandarmerii płoc. 2 1  l ist. (3 gr.)
1 867 r. Nr. 4920 6 pisał do cyw. gbra płoc., że p. o. admin. 
par. Lubowidz, pow. mław., gub. płoc., ksiądz j. S. był
politycznie nieprawomyślny, że za podburzanie mieszczan 
w Lipnie i namawianie, by szli do partji (w oryginale: 

1 . A. A. O.,  XXVJ J2. 2 A. A. D., LXXXP, k. 79 i LXXXIl2, k. 99. 
a A. K. O. Płoc., X V15, k. 33. 4 A. A. O., LXXX2, k. 217. 
5 A. A. D ,  CXXJ2, Nr. 1 10. 6 A. P. Płoc., XXXIX16, k. 2 i 4. 
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w bandu) był wysłany na· Syb'erję, skąd powródł i od
dany został przez nlka wojn. oddziału płoc. pod dozór 
policji 22 czrw. 1862 r. Nr. 3288. 

�44. Ks. Maciej Smoleński, ur. 1834 r. kand. św. 
teol . ,  były kornenaa-rz · par. Dulsk, pow'. rypin., 'gub. płoc., 
28 cżrw. (10 lip.) 1 862 r. powrócił jako wygrianiec z Rosji.1 

Jen. ple. 
·
Ila Kr. P. 22 st. (3 łut.) ·1 866. ;:. Nr. 2705 

(1540) 2 zakomuń'ikował' }(om. Rz. Spr. W. i D. ,  że księdza 
M. S., wik. pa·r. Lipno, pow. rypiń., gub. płoc., nmk Kr.
P� za· to, 'że· głosił kazania, a ":' nich używał przenośni,
usunął ze stanowiska wik. tej parafji i poledł osadzić na 
2 lata pokuty w klasztorze o.o. karmelitów w Obarach, 
pow. rypiń., gub. płoc., z zabronieniem mu głoszenia ka
zań, a :następnie oddał go pod dozór tamtejszej władzy
klasztornej i miejscowej władzy p�licyjno-wojennej.3 

145 . . Ks. Józef Smólczyński, ur. 1852 r. Zą wie
lokrotn

.
e patrjotycŹne przemówienia w. jen. gqr 2

'
4 grud. 

1905 r.: Nr. 1681 4 skazał księdza j. S., prob. par. Rogo�
wo, pow. rypiń. , gub. płoc., na. areszt w. kla�ztorze o.o. 
karmelitów w Oborac�, pow. rypiń. ,  następnie władze 
rządowo�administracyjne oddały go pod sąd,, �tóry :wydał 
wyrok uniewinniający. . 

lf6" .Ks. �Qdrzej Franciszek Sobalski, urodz . . 
1822 r., ' były .b.ernardyn, późniejszy p.rob. ·par. Wyszyny, 
po.w. mław., gub. płoc. Jen. ple. na Kr. P. 16 (28� · czrw. 
1865 r.;:, tak c.har.aktery:z;uje księdza A. S. w rapor:cie do 
Kom. Rz. Spr. W. i O.: „obyczajów nienagannych, ale p.od
względem politycznyl!l nie zasługuje na zaufani�, . ponie-

1 A. A. D. ,  LXXX2, k.  217. 
2 A. A. D., XXV112., A. P. Płoc., XVJ l6, k. 6. i A. �-· D� Pł0c., 

XJVt5, le. 325 i n. 
3 Imię ks. Smoleńskiego nie jest wszędzie . jednakowo podawane. 

Jedni dają m� imię Maciej, inni Mateusz .  
4 i i'i A. A .  o., xxv112. 
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waż klasztor w Skępem, pow. l ipn. ,  gub. płoc., był jakby 
przystanią dla żandarmów wieszających1 i miejscowej or
g�nizacji rewolucyjnej na pow. lipn. Zakonnicy publicz
nie odprawiali tam nabożeństwa żałobne, śpiewali hymny 
„rewolucyjne," pozwalali nlkom powstańczym na narady 
w klasztorze, głos ili· kazania „podburzające" i odbierali 
przysięgę od powstańców wszystkich klas. Z tych r acyj 
uważałbym za właściwe obecnych tam zakonników wszy
stkich wywieźć, a na ich miejsce zaprowadzić kler świecki." 

2. Do cyw. gbra płoc. 17  (29) list. 1866 r. Nr. 7405
zarząd wojn. nlka pow. płoc. _doniósł, że „nlk płoc. ko
mendy żandarmskiej major Potanowicz przeprowadził re
wizję w mieszkaniu kapelana klasztoru s.s. norbertanek 
w Czerwińsku, pow. płoń., gub. warsz. i w raporcie swym 
z 15  (27) list. 1866 r. Nr. 50 opisał, że znalazł tam w albu
mie fotografie: Langiewicza, Oborskiego, Śmiechowskiego, 
Jaroszyńskiego, Dąbrowskiego, Koliego, Mieleckiego, Pu
stowójtówny, straceńców Ryła i Rzoncy, pogrzeb -zabitych 
27 mar. 1862 r. ,  grupę rewolucjonistów, potyczkę powstań
ców z regularnemi wojskami ros. i inne. Nadto znalazł 
tam również książkę z wier�zami rewolucyjnemi, napisa
ną w 1864 r., 3 l isty, z tych 2 z Syberji . . .  Album i listy 
są dowodem, że ksiądz· F. S. jest przekonań rewolucyj.:. 
nych i nie zasługuje na zaufanie rządu." 2 

147. Ks. Norbert Sobczyń ... k.i, ur. 1 831 r., były
karmelita, późniejszy prob. · par. · Wola, pow. lipn., gub. 
płoc. jen. ple. na Kr. P. 16 (28) czrw. 1 865 r. Nr. 91 1 3  
(20816) 3 donosi do Kom. Rz. Spr. W� i D ., że wojn. nlk
pow. lipn., pisząc o księdzu N. S., zakonniku klasztoru 
Trutowa, pow. lipn., ogólnie mówi o zakonnikach . tego 
klasztoru: „ wszyscy tamtejsi zakonnicy pomagali po
wstańcom". 

1 Rozumieć należy: obron� narodową. 
:t A. P. Płoc., 1116, k. 1 i 2. . 3 A. A. D., XXVII2• 
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148. Ks. Antoni Spira, były bernardyn. Konsy
storz Pułt. 1 7  mar. 1 867 r. otrzymał wiadomość, że wła
dze rządowe zaaresztowały· księdza A. S. i wy.wiozły. go 
do cytadel i  warsz.,1 lecz go wkrótce zwolniły tak, że po
wrócił do swych obowiązków przy kościele pobernar
dyńskim w Ostrołęce.2 

149. Ks. Kacper Strusiński, ur. 1816 r. Do Prze
świetnego Konsystorza Jen. Płoc. w Cieksynie dn. 1 5  (27)
sierp. 1863 r. Nr. 27.3 Raport. 

„W dniu 14 (26) b.m. i r. smutny, nieprzewidziany 
wypadek wydarzył się w par. cieksyńskiej, pow. płoc., 
gub. warsz. ,  z okazji przechodzącego wojska cesarsko
ros. przez wieś kościelną Cieksyn, które napadem swym 
kościół znieważyli , plebana zobelżyli i sponiewierali, sługę 
kościelnego dotkliwie, srodze zbil i .  

„Rzecz tę objaśniam w następujący sposób: 
„ Według zaprowadzonego porządku kościelnego co

dziennie zwykłem miewać ofiarę Mszy św. o godz. 71/2.
Otóż, trzymając się tej regularności, jak zawsze tak i w dn. 
powyżej wyrażonym, organista, przybywszy o zwykłej 
porze po klucze i otworzywszy kościół, rozpoczął sygno
wać _ w sygnaturkę na Mszę św. Zdarzenie mieć chciało, 
że w tej chwili przechodził oddział wojska wspomnianegą: 
kawalerja i piechota. Wojsko, słysząc to sygnowanie, wpad
ło kilku żołnierzy uzbrojonych z bronią w ręku i z batami · 
do kościoła i zapytali dzwoniącego organistę na co dzwo
ni?-on im odpowiedział, że dzwoni na Mszę św., to jest 
na nabożeństwo. Na to w odpowiedzi: „wrosz sukin syn"  
i zaczęło kilku bić srodze batami tegoż organistę w ko
ściele, linkę od sygnaturki oberwali, organistę z kościoła 

1 A. K. D. Płoc., Vl15• 
� A. K. o. Płoc., x1v15, k. 349 i 350 . i A. A o., xxv112•
a A. K. D. Płoc., XV15, k. ? 1 9. · 
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wywlekli i jeszcze na cmentarzu batożyli i p1ęsc1ami 
w głowę bili. Kiedy im się prosił i błagał, a by go tak nie
krzywdzili, tłumacząc, że to dzwonieni e na Mszę codzien
nie ma miejsce, i że dzwoni z rozkazu ks. proboszcza, 

· zostawiają go pod strażą i oddział najmniej z 20 żołnie
rzy z dwoma oficerami napadają zbrojni na plebanję, co
widząc, wyszedłem przeciwko nim. Roznamiętnieni w swem
uniesieniu, zapytują jakby jednym głosem: „Czy ty ksiądz"

. odpowiedziałem im, że ja ksiądz. Wtedy zaczę li mnie
lżyć słowami: „Sukin syn, maszennik, na szto ty kazał 
dzwonić?" Odpowiedziałem im, że na Mszę św., a oni 
krzyczeli; „Wrosz" i oficer, siedzący na koniu, porwał 
mnie za kołnierz, prowadził przy koni u i drugi oficer, 
obok mnie z żołnierzami ' uzbrojonymi · otoczywszy, wy
myślając najordyna.rniej, · odgrażał: „ Ty proklaty, powie
sim Cię, kak Konarskiego" .  W tern znieważeniu mej 
osoby przez oficerów i żołnierzy, prowadzony przy ko
niu, byłem przez tychże popychany, abym śpiesznie za 
koniem wydążał. Nareszcie, wyprowddziwszy mnie na pew
ną odległość od kościoła, zapytali o moje nazwisko i wśród 
obelg powtarzanych puścili mnie z tern ostatniem wyrze
czeniem: „Zawtra budziesz w krieposti" .  

„Powróciwszy do plebanji , wkrótce udałem s ię  do 
Nasielska do pułkownika pułku saperów, tam konsystu
jących, któremu to zdarzenie przedstawiłem i zarazem 
pobitego w kościele organistę. Co tenże pułkownik, uznaw
szy za bezład i barbarzyństwo, przedstawił raportem 
sw:e(llu nl�owi wojn. okr. płoc. jen. Semeka. Z tym rapor
tem przybywszy i rzecz tę osobiście ninie]szem wysokiej 
mej władzy przedstawiając, upraszam o opiekę i stosow
ne do tegoż nlka wojn. zainteresowanie się." 

Z uszanowaniem Ks. K. Kruciński, ·prob. cieksyński. 
1 50. Ks. Franciszek Strzałkowski, ur. 1808 r. 

W sierp. 1869 r. gbr płoc. doniósł Kóm. Rz. Spr. W. i O.,
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że ksiądz F. S., mimo kilkakrotnej kary, którą za to za
płacił, w dalszym ciągu stale pisze akta Urz. St. C. po 
polsk u.1 

1 51. Ks. Wawrzyniee Suchcicki, ur. 1870 r. jako 
wik. ·par. Szreńsk, pow. mław., gub. płoc., w latach 1901 
i 1902 ksiądz W. S. rozszerzał wśród miejscowej lud
ności gazetę „Polak".2 

152. Ks. Stanisław Suliński, ur. 1873 r. Na sku
tek doniesienia miejscowych ·władz poli cyjno administra
cyjnyc.h w. jen. gbr 7 list. 1907 r. Nr. 5363 3 skazał księ
dza S. S., prob. par. Smogorzewo, pow. pułt., gub. warsz., 
na 75 r. kary za to, że w tamtejszym kościele paraf. 
był sztandar polski, którego wierni używali w ,czasie 
procesy) . 

1 53. Ka. Aleksander Syski, ur 1876 r. 1 .  Bp
płoc. 14 czrw. 1905 r. Nr. 1460 4 wystąpił do rządu z tern, 
że na stanowisko profesora semin. diec. w Płocku ma 
zamiar mianować księdza A. S., · św. teol . m., ale w. jen. 
gbr nadesłał odmowną odpowiedź ze względu na „nie
przyjazną i niedopuszczalną działalność tego księdza jako 
prefekta semin. naucz. w Wymyślinie" (pod Skępem, pow. 

· Iipn., gub. płoc.) 
2. Czas. wojn. jen. gbr płoc. 8 list. 1 905 r. Nr. 19 5 

powiadomił w. jen. gbra, że księdza A. S. polecił uwię
zić w Płocku za to, że wywołał strejk w semin. naucz.
w Wymyślinie, - że zebrał tłum i z nim wtargnął do tam
tejszego semin., gdzie rozpędził wszystkich, a później 
zgromadził katolików razem z prawosławnymi, zaprowa
dził ich do katolickiego kościoła i śpiewał ze wszystkimi
zakazany polski patrjotyczny hymn. Wskutek tych wy
padków sprawa . na miejscu w Wymyślinie tak się za-

1 A. A. O., XXVII2• 2 A. P. Łomż., Vlll8, k. „. 
s A. A. o., xxvn2, Nr. 60. 4 A. A. o., xxvn». s Op. c. 
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ostrzyła, że seminaryjna rada pedagogiczna 25 paźdz. 
1.905 r. zawiesiła naukę na czas nieograniczony. W. jen. 
gbr depeszą polecił księdza A. S. wypuścić z więzienia. 

3.,. Kurator warsz. okręgu nauko w. 23 paźdz. 1 908 r. 
Nr. 22970 1 doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz A. S. , pre
fekt semin. naucz. w Wymyślinie, potworzył tam wśród 
nauczycielstwa partje, z:yskał dla siebie zwolenników i ·wy-. 
stępuje wrogo przeciwko wszystkiemu, co rosyjskie i pra
wosławne. Na sesj i pedagogicznej wykorzystał swą prze
wagę i prneprowadził nieprawne wydalenie z tamtejszego 
scmin. Bazylego Nowickiego, ucznia 2-go kursu, za to je„ 
dynie, że jest synem policjanta prawosławnego. Władze 
okr. nauk. skasowały to .postanowienie, a księdza A. S .  
uwolniły ze stanowiska na jego oficjalne własne żądanie. 

4 gr. 1 908 r .  Nr. 519 gbr płoc. doniósł do kancelarii 
w. jen. gbra, że bp zwolnił ksi�dza A. S. z wszelkich zai
mowanych przezeń obowiązków i że ksiądz A. S. wyje
chał zagranicę. 

154. Ks. Hieronim Syski, ur. 1861 r. 1 .  Czasowy 
wo,jn. jen. gbr płoc. w 1907 r. skazał księdza H. S., prob. 
·par. janowiec, pow, mław., gub. płoc., na 40 r. grzywny�
�a to, że na odpuście 5 maja 1907 r. w kościele parafii 
Grzebsk, pow. mław., śpiewał wraz z ludem pieśni pa,
trjotyczne. 

2. 21 łut. 1913 r. ksiądz H. S., prob. par. janowiec
wystąpił 3 „niewł.aściwie" w czasie czytania ukazu ces.4

1.SS. Ks. Józef Szelkowski, ur. 1821 r. Dziekan 
dek. przasn. w sierp. 1864 r. Nr. 21 1 5 powiadomił Kon
systorz Pułt., że wojska zaaresztowały księdza j. Sz., prob. 

1 Op. c. 2 A. A. · D., XXVII2, k. 52. a Op . . c.
4 Bliższych szczegółów winy ks. H. Syskiego księga konduit 

w. jen . . gbra nie podaje źadllych.
5 A. K. D. Płoc., VI-1·5. 
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par. Czernice, pow. przasn,, gub. płoc. W innym zaś do
kumende jest · powiedziane, że go uwięziły w klasztorze 
o.o� bernardynów w· PrŻasnyszu. 

Zarządzający znów spt. d. 1 (13)' łut. 1867 r. Nr. 48255
(7866)1 w dwóch · ko,resp·ondencjach · donosi do cyw. gbra 
płoc., co nast,ępuie: 1. ksi ądz j. Sz. w czasie powstania
przyjmował'. u, · siebie "powstańców; częstował ich wódką 
i chlebem L o tern, że byli u niego nie zawiadomił odpo
wiedniej władzy, ·za co nmk Kr. P. naznaczył mu 25 r. kary 
i 2. ·6 (18) wrz: i867 r. Nr. 3785, że, ponieważ w czasie 
wizyty pasterskiej bpa Popiela ksi,ądz J. Sz. powiedział, 
że przed dwoma laty nauka w szkołach szła lepiej, teraz 
to wszystko idzie gorzej, · ale duchowieństwo temu nie 
winno" nmk, upatrując w tern krytykę ukazu cesarskiego 
z 30 sierp . . (11 wrz.)· 1 864 r., decyzją z .31 sierp. (12 wrz.) 
1 867 r. skazał księdza j. Sz. na 12 · r. kary.2

· 156. Ks. Franciszek Szmejter, ur. 1 829 r. pro
fesor sen).in. duch. w Pułtusku. 1. Od pierwszych wybu-

. chów manifestacyjnych ksiądz F. Sz� zaczął być czynnym 
w rki�runku 'budzenia ducha narodowego wśród ludności, 
a„ zwłaszcza· wśród jej młodszego pokolenia. Dowodem 
tego jest odezwa z 26 maja (7 czrw.) 1 861 r. Nr. 2380, 
z ·  którą się zwrócił gł. dr kom. rz·. w. r. i o. p. do admin. 
diec. płoc. następującej osnowy: „Nlk woj n. gub . .  płoc. 
pod dniem ,3. -:(1 5) · b. m� maja doniósł nmkowi Kr. P., że 
ksiądz · Sz(,. :· prof.. „ semin. w Pułt. rozdaje tamecznytn miesz
kańcom i ucz:niom szk9ły pow. ·pieśnf trreści „rewolucyjnej" ,  
którą w dnie niedzielne i świąteczne śpięwają-, wraz 
z ludem· · i alumni tegoż semin., stojąc. na środku kościoła, 
ksiądz Sz. zaś zwykle wchodzi wtenczas na chór i akom
panjuje tym śpiewom , na organach. 

1 A. K. D. Płoc., XIV15, k. 209. i A. A; D., LXXXIV�, k. 64 .. 
2 A. P. Płoc., XXIl16� k. 1 i 2 .  
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Taż p1esn bywa także śpiewana podczas nabożeń
stwa majowego w kościele o. o. reformatów w Pułtusku. 

Zawiadamiając o tern J. W. Pana, proszę Go, abyś po 
sprawdzeniu powyższycl1 okoliczności, jeżeli te okażą się 
rzeczywistemi, zabroniwszy najsurowiej alumnom semin. 
pułt. uczestniczyć pod jak imkolwiek bądź pozorem w ta
kowych, nienależących do ich obowiązków śpiewach, za
lecił miejscowej zwierzchności czuwać. nad tern pod od
powiedzialnością. Ks. Szmejtera zaś, abyś j .  W. Pan nie
tylko zganił za powyższe .jego postąpienie, lecz nadto, 
jako niezasługującego ńa zaufanie, usunął niez.włocznie 
od pełnienia obowiązków profesora pomienionego semin. 

O skutku niniejszego zechcesz mnie J. W. Pan jak
najśpieszniej zawiadomić dla złożenia o tern nmkowi Kr. 
P. żądanego doniesienia" . 1  

2. Regens diec. semin. pułt. w raporcie swym o sta
nie semin. pułt., sporządzonym 6 l ip. 1863 r . ,  podał do 
wiadomości bpa płoc., że w dniu 1 6  maja b. r .  ksiądz 
F. Sz., profesor tegoż semin. ,  wyjechał za urlopem na 20 
dni celem załatwienia i�teresów famil ijnych, dotąd jesz
cze nie powrócił i nie nadesłał wyjaśnienia powodów 
przetrzymania urlopu.2 

3. Bp płoc. 29 gr. 1 863 r. Nr. 1 570 3 donosi do dra
gł. kom. rz. w. r. i 0. p�, że 14 gr. 1863 r. wojsko zaare
sztowało księdza F. Sz., byłego prof. semin. duch: pułt. 
i osadziło w t'amtejszem więzieniu politycznem. 

4. Pułkownik Zajcow, nlk �ojn. okręgu pułt.-ostroł. ,
24 gr. 1863 r. Nr. 703 donosi do bpa płoc., że ksiądz F. 
Sz., prof. semin. w Pułt., okazał się winnym jako organi
zator powstania i dlatego aresztowały go włacłze wojsk.ł 

1 1 A. K. D. Płoc., VJ 15, 2 A. K. D. Płoc., Vl15. 
3 A. A. D., LXXXlll2, k. 35. 4 A. K. D. Płoc., XIV15, le. 14. 

40 
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5. Bp płoc. 26 lut. 1864 r. Nr. 227 1 przedstawił do,
dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. listę uwięzionych w tym cza
sie kapłanów diec. płoc., a w ich liczbie i księdza F. Sz. 

6. Kancelarja · Specjalna nmka Kr. P. do spr. stanu
wojn. 11 (23) wn;". 1867 r. Nr. 8139 2 przesłała do zarzą
dzającego spr. d. obc. w. swoją odezwę, a przy niej za
wiadomienie, że ksiądz F. Sz., który wówczas li czył lat 
34, za to, że opuścił Pułtusk i przyłączył się do partji 
powstańców, gdzie był uważany jako zastępca i adjutant 
dowódcy, wreszcie za to, że brał czynny udział w wal
kach z bronią w ręku, został skazany na mocy decyzji 
głdzącego 1 armją w Kr. P. i nmka Kr. P., zapadłęj na 
skutek raportu Audytorjatu Polowego z 1 8  lip. 1864 r., na 
lat 10 do cjężkich robót na Syberji z pozbawieniem wszy
'stkich praw stanu. 

157. Ks. Ignacy .Szyszkowski, ur. 1826 r. Ko
mendarza par. Wyszogród, pow. i gub. płoc. , władze woj
skowe zaaresztowały 30 list. 1 865 r. i odstawiły do Płoc.3 

Polowy sąd wojn. w m. Płocku powiadomił p. o. cyw. 
gbra płoc.„ że ksiądz I. Sz., komend. par. Wyszogród za 
udział w powstaniu zawyrokowany został na pozbawienie 
wszystkich praw stanu i wysłany na osiedlenie do SyberjL 
Do powyższego oficer żandarmerji gub. płoc. 1 (13) czrw. 
1866 r. Nr. 3801 dodał w raporci� do cyw. gbra płoc.: 
„Otrzymałem wiadomość, że prob. par. Wyszogród, kśiądz 
I. Sz. należał do rządu narodowego, za co był pod sądem 
i pod dozorem policji , że ma .duży wpływ na ludność" .4 

1 58. Ks. Stanisław Śmiarowski, ur. 1 834 r., Kand. 
św. Teol. Arcbp warsz. Feliński 10 kw. 1863 r. Nr. 1 1775 

1 A. A. D., LXXXlll2, k. 85. 
2 A. A. D., XXVIIll, LXXIP�, k. 141 i LXXXlV2• 
3 A. K. D. Płoc., XIV15, k. 314. 
4 A. P. Płoc., XVII1t>, k. 15 . i 16. i A. A. D,, XXVIl2. 
5 A. A. O., LXXXF1, ie. 192.
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zwraca się z prośbą do dra g-ł. kom. rz. w. r. o. p. 
o zwolnienie z t wierdzy dęblińskiej księdza S. Ś., wik.
par. Brok, pow. ostrow., gub. łomż. 28 kw. tegoż roku 
Nr. 1 338 1 arcbp ponawia tę samą prośbę.

1 59. Ks. Bernard Tański, były reformat. Urodził 
się w Pułtusku z Wojciecha i Rozalji z Redlów. Szkołę 
pow. w mieście rodzinnem skończył 1839 r. i w tym roku 
wstąpił do o. o. reformatów w Żurominie, pow. mław. ,  
gub. płac. ,  w 1843 r. wyświęcony na kapłana, pracował 
przy różnych kościołach swego zakonu. 

W 1863 r. zaaresztowały władze wojskowe księdza 
B. T. w Siennicy, pow. nowomińskiego, gub. warsz. i wy
wiozły do Rosji. 

· W 1881 r. w czasie wygnania jest na stanowisku
wik. w Czernihowie, arch. mohylowskiej. 

W 1 883 r. ksiądz B. .T. ,  powróciwszy do kraju, pra� 
cował jako wik. w par. Dobrzyń n/Wisłą; pow. lipn. , gub. 
płoc. ,  .następnie jako administrator w tejże diec. ·w par.: 
Wielgie, Sumino i Woźniki. W 1898 r. przeniósł się do 
Warszawy.2 

160. Ks. Walenty Tercjak, ur. 1826 r., były ber
nardyn, późniejszy wik. par. Chorzele, pow. przasn., gub� 
płoc. Podług· opinii jen. plea na Kr. P., wydanej 8 (20) 
maja 1865 r. Nr. 6609 3 ksiądz W. T. pod względem po
l itycznym jest nieprawomyślny. To samo 10 lip. 1 866 r. 
Nr. 1 620 potwierdził gbr kal is. 

161.  Ks. Szymon Tr�cłńaki, ur. 1808 r. 1. Dzie
kan z Przasnysza 11 czrw. 1864 r. Nr. 49 powiadomił Kon
systorz Pułt. , że władze wojskowe zaaresztowały w pierw
szych dniach czrw. b. r. księdza Sz. T. , komendarza par. 

1 Op. c., k. 194. 2 A. K. D. Płoc., XUt5• 
3 A. A. D., XXVII2•
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Pawłowo, pow. przasn., gub. płoc. i razem z innymi po
l itycznymi osadziły w klasztorze o.o. bernardynów w· Prza
snyszu.1 -

2. Gbr łomż. 7 (1 9) wrz. 1 867 r. Nr. 3717 2 powia•
domił gbra płoc., że ksiądz Sz. T. jest 1pod dozorem po
licji , jak o tern otrzymał 30 kw. 1865 r. Nr. 1 600 wiado
mość nlk woj n. pow. ostroł. od nlka woj n. pow. przasn. 

162. Ks. Tomasz Trzemżałs·ki, ur. 1834 r. ' ]en. 
ple. na Kr. P. 3 (15) czrw. 1866 r. Nr. 32 13  ( 1 7032)3 do
niósł do dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że nmk Kr. P. za
twierdził postanowienie Czas. W ojn. Śled. Kom., zapadłe 
23 kw . . (5 maja) 1866 r., skazujące księdza T. T. , wik. kat. 
płoc., na 2 miesiące twierdzy modlińskiej za to, że przez 
cały czas nieporządków politycznych w Kr. P. był kasje
rem w organizacji „rewolucyjnej " i utrzymywał bezustan
ne stosunki z powstańcami, którzy zbierali się często 
u niego w domu. Po odsiedzeniu . tej kary, w myśl po
wyższego postanowienia, spotka księdza T. T. los we
dług uznania dra gł. rz. kom., ten zaś zadecydował, aby 
ksiądz T. T. nie wracał na dotychczasową swą ·pl aców
kę do Płoc.ka, lecz po porozumieniu się z gbrem cywil
nym był naznaczony na niewielki wiejski wikarjat. Wte
dy ksiądz T . . T. poszedł na wikarjat do par. Janowo, 
pow. przasn., gub. płoc.4 

163. Ks. EdiWard Umiński, ur. 1860 r. W skutek 
wykrytego rozszerzania patrjotycznych pism, władze po
licyjne przeprowadziły„ ręwizję w miesz�aniu księdza E. 
U., gdzie znaleziono �prz�ciw niemu dowody kompromi
tujące, jak: patrjotyczne pieśni, epizody z powstania 

1 A. K. D. Płoc., VI15 i XIV15, k. 161 . � A. P. Płoc., XXXV11s. 
3 A. K. D. Płoc., XIV15, k. 340-342. 
4 A. P. Płoc., v111s, k. 1, 2 i 10. i A. A. ·D., XXVII2.
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. 1863 r. i inne. Po rewizji tej ksiądz E. U. umknął do Prus, 
a następnie do Ameryki.1 

1 64. Ks. Marceli Urban, ur. 1842 r. ,  były kar
melita, późniejszy proboszcz par. Wyszogród, pow. i gub. 
płoc. Podług opinii j en. plea na Kr. P., wydanej 1 6  (28) 
l ip. 1 865 r. Nr. 91 1 3  (2081 6),2 ksiądz M. U. był fanaty
kiem patrjotą. 

165. Ks. Ignacy Urbanowicz, ur. 1826 r. 1. Gbr 
płoc. 6 paźdz. 1 884 r. Nr. 7028 3 donosi do kancelarji w. 
jen. gbra, że ksiądz I. U., prob. par. Mokowo, pow. l ipn., 
gub. płoc. , razem z ziemianinem Jackowskim urządzał 
w koście le nabożeństwa demonstracyjne, a że były po
szlaki o to, że należał również qo powstania, przeto wła
dze policyjno administracyjne wtrąciły go 10 gr. 1864 r. 
do więzienia w' Płocku. W połowie st. 1 865 r .  ksiądz I. U. 
uzy'skał wolność. 

2. W 1868 r. ksiądz I. U., również jako prob. par.
Mokowo, zapłacił kary 10 r.4 za to, że nie chciał pisać 
aktów q. S. C. po rosyjsku.

1,66. Ks. Jan od Krzyża Uszyński, ur. 1798 r.
Bp n.omin. płoc. W. Popi.el pisał 28 gr. 1863 r. Nr. 1 5�8 5 
do _ Kom. Rz. W. R. i O. P. , że władze wojskowe zaare"'. 
sztowały 23 list. 1863 r. księdza j. U., prob. par. Klecz
ków, pow. ostroł., gub. łomż. Bpowi zaś doniosł o tern 
Kons. Jen. Pułt. 1 0  gr. 1863 r. Nr. 8 10. 

1 A. A. D. XXVl12• · Wi.ttcei szczegółów o księdzu E. {.!. nie po
daje to źródło. W spisie duchowieństwa diec. płoc. za rok 1899 ks. 
Umiński jest wik. w par. Kadzidło, pow. ostroł., gub. łomź., za rok zaś 
1900 jest wśród kapłanów bez stanowiska, a trzecia cyfra przy jego 
nazwisku 1899 r. zdaje si� wskazywać, Że w 1899 r. ksiądz E. U. kraj 
opuścił. Dopis. autora. 

2 Op. c .  3 A. A .  o„ xxv112• 
4 -Op. c., A A. D.; LXXX 'll2, k. 289. i A. K. D. Płoc., XtVt5, k. 1 i 12.
5 A. A D„ LXXXII2, k. 289. 
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Bp płoc. 26 łut. 1 864 r. Nr. 227 1 przedstawił do dra . 
gł. kom. rz. w. r. i o. p. listę w te j  chwil i  więzionych 
kapłanów diec. płoc., a wśród nich wylicza księdza J. U. 

Dr gł. kom. rz. spr. w. i d. 3 (15) mar. 1865 r. Nr. 
1749 (6795) 2 pisał do jen. plea na Kr:. P., że ksiądz J. U., 
prob. par. Kleczków, pow. ostroł., gub. łomż., po konfir
macji nmka Kr. P., wydanej 18 (30) st. 1865 r., jak0 prze
stępca polityczny, został pozbawiony wszystkich praw 
stanu i zesłany na osiedlenie do Syberji, wszystek zaś
jego majątek skonfiskowany na rzecz państwa. 

W czasie śledztwa ksiądz j.  U. siedział w areszcie
w Pułtusku. 

Specjalna Kancelarja nmka Kr. P. do spraw stanu 
wojn. 11 (23) wrz. 1867 i. Nr. 8139 3 przesłała do zarzą
dzającego spr. duch. obc. w. swą odezwę, a w niej za
wiadomienie, że ksiądz j.  U., który wówczas l iczył 1 :  58,
za to, że należał do organizacji rewolucyjnej, zbierał pie
niądze dla powstańców i karmę dla ich bydła, oraz za to, 
że utrzymywał stosunki z żandarmami narodowymi (w ory
ginale: wieszatelami), na mocy . decyzji głównodowodzą
cego 1 armją w Kr. P. i nmka Kr. P., zapadłej 1 8  (30) 
st. 1865 . r., był pozb,�wiony wszystkich praw stanu i wy
słany na osiedlenie do Syberj i. Tam umarł. 

Kancelarja nmka Kr. P. 5 ( 1 7) mar. 1 879 r. Nr. 4458 4 
przesłała do zarządu spr. obc. w. świadectwo śmierci 
Nr. 267 księdza J. U. dla

_ 
doręczenia rodzinie . zmarłego.

167. Ks. Augustyn Wawrowski, ur. 1 827 r. Bp 
Popiel, . nomin. płoc. 3 list. 1 863 r. Nr. 1264 <> odni�sł się 
do Kom. Rz. W. R. i O. P., że 1 1  paźdz. 1863 r. wojska

t A. K. D. Płoc., XV15, k. 297. 
2 A .  A.  D., LXX X1V2, k. 271, 273, 274 i 301 . 
a A. A. D., LXXII2, k. 141 .  4 A. Ą. D ,  LXX1v2, k. 96. 
5 A. A. D., LXX X l l2, k. 150. 
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ros. zaares1Jtowały księdza A. W., rektora kościoła filjal
ffego we wsi Boguty, pow. o'strow., gub. łomż., którego 
następnie ·wład:zJe rządowe wysłały do m. Bielska do Rosji. 
Bpowi zaś doniósł o tern Konsystorz Jen. Pułt. 27 paźdz. 
1 863 r. Nr. 659.1 

Dziekan dekan. andrzejewskiego powiadomił Konsy
storz Pułt. 24 gr� 1 863 r. Nr. 48,2 że ksiądż A. W., rek
. tor filji parafjalnej Boguty, powrócił z cesarstwa przed 
1 3  gr. b.r. Po przybyciu do kraju ksiądz A. W. został 
na stanowisku w Bogutach.3 

1 68. Ks. Kazimierz Waśniewski, ur. 1810  r. Za 
sprzeciwianie si�'rozporządze'niom miejscowego nlka wojn. 
ksiądz K. W.,' proboszcz par. Szyszki, zapłacił 25 r. kary 
1 3  sierp. 1 864 r.4 

· 

169. Ks. Kazimierz Weloński, ur. 1 831 r. , Kand. 
św. Teol.' L Do 1 852 r. skończył szkołę filologiczną w Mar
jamp.olu i w tym roku wstąpił do semin. diec. w Sejnach, 
a od 1 854 do 1 858 r. studjował w warsz. akademji duch. 
i wtedy w 1 855 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1 859 r. 
został wik. par. św. Aleksandra w Warszawie, a arcbp 
Feliński, powoławszy go do konsystorza metrop., oddał 
mu jednocześnie zarząd tej parafji . 

21  sierp. 1 863 r. z rozkazu warsz. władz wojskowych 
ksiądz K. W. był wysłany do Rosji, gdzie prz.(!.�;ywał do
1872 r. Gdy otrzymał prawo powrotu . dą kraj�, . .. pisał 
z wygna�ia w swej sprawie listy do księĆl�a · praf ,·Win�
centego Orzeszkowskiego, admin. diec. płoc. ,  które z akt 
Konsys(orza tejże diec. tu podajemy, bo są w nich szcze
góły o �iejscu pobytu w Roąji księdzą K . . W. 

14 · (26) · lut. 1872 r. ksi'ąćfz K. W. ,pisał. z Jarosławia,
gdzie był u arcbpa Feli6skiego: ,�Otrzymaw�zy zawiado-

1 A. K. D. ' P.łoc:, XV15, k. 262. 
3 A. K.  D. Płoc., XlV15, 

. 
k. 23. 

2 A. K. D. Płoc„ Vfl5• 
4 A. A. o., xx1v1, k. 24. 
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mienie, że Mstwo pozwala na mój powrót do kraju z wa
runkiem, abym wybrał diec. płoc. ,  albo kuj. kalis., ośmie
lam się · upraszać o przyjęcie · mnie 'pod swą opiekę i po
zwolenie zamieszkania w diec. płoc." 

W drugim liście, przysłanym z Rybińska, gub. jaro
sławskiej, prosi o to samo.1 

2. Księga konduit kancelarji w. jen .  gbra o księdzu
K. W. te podaje fakta:2 „Kancelaria nmka Kr. P. 14 (26).
lip. 1867 r. Nr. 5440 powiadomiła, że byłego proboszcza3 
par. św. Aleksandra w Warszawie księdza K. W. wła
dze rządowe w administracyjnym porządku wysłały do 
gub. permskiej na skutek rozkazu nmka Kr. P. , ponie
waż był mocno podejrzany o udział w organizacji dusz
pasterstwa dla wojsk powstańczych i w rozsyłaniu no
minacyj z podpisem „Sykstus" na stanowiska kapelanów 
różnym księżom. Taż kancelaria doniosła również, że w ak
tach ma drukowane odezwy z wezwaniem „Do braci ro
daków", której redakcję opinja przypisuje księdzu K. W., 
- że otrzymała sekretną prośbę, podpisaną przez spo
kojnych mieszkańców m. Warszawy i kapłanów, odda
nych rządowi, aby zabrać gdzieś księdza K. W. na pro
wincję do klasztoru, bo wygłasza z ambony u św. Ale
��ąną.t:-a . i 'w in;nych kościołach patrjotyczne kazania, na-

}n.awia innych k�phmów do głoszenia podobnych kazań, 

· , - że ksiądz_ 'K. W. należy do
. 
redakcji 2-ch tajnych pism,

-W,yehodzących pod tytułem: „Dzwon Duchowny" ·i „Głos 
Kapłana".  Późniejsze śledztwo wykazało w 1 870 r., że 
wszystkie odezwy (o których wyżej jest mowa� Dopis. 
autora) pisał i redakcję tych pism · prowadził wikarjusz 
par. św. Al�ksandra w Warszawie ks. Mikoszewski, któ
ry uciekł zagranicę. Wobec tego ksią�z K. W. 1872 r. 

1 A. K. D. Płoc. , X JX 15. :! A. A. D., XXV:!.

8 W katalogu archid. warsz. za 1862 r. ksiądz K. W. jest zapi-
1 sany jako ,wik. par. św. Aleksandra w Warszawie. Dopis. autora. 



DIECEZJA PŁOCKA. 633 

wrócił do kraju i pracował w diec. płoc". Tam zajmował 
stanowisko proboszcza w· parafjach: . Serock, Brańszczyk,
Winnica, Ostrów, Płock, Rokicie. Od 1877 r. był regen
sem semin. diec. płoc., w 1883 r. '.fOStał kanonikiem, a od 
1 890 r. prałatem katedry płoc. Na trzykrotną prośbę bp 
Szembek w .1901- r. zwolnił go z regensury seminarjum, 
a w grudniu tegoż roku z diecezji. Wtedy 1902 r. ksiądz 
K. W. wstąpił do -Paulinów na Jasną Górę, gdzie życie 
zakończył. Już będąc paulinem 2 sierpnia 1902 r. otrzy
mał wiadomość, że . na skutek starań bpa Szembeka Oj
ciec św. mianował go protonotarj uszem apostolskim. 

W aktach kańcelarji nmka Kr. P.1 są tłumaczenia 
miesięcznych raportów, które przesyłał Konsystorz Me
tropolitalny do Jarosławia arcbpowi Szcz. Felińskiemu. Je
den z tych raportów z 1 paźdz. 1 863 r. Nr. 2663 donosi, 
że a) ksiądz kan. K. W., regens konsystorza, dla niewia
domych powodów, został aresztowany 31 sierp. 1863 r. 
i wywieziony do Rosji .  

· 

Na to robi uwagę nmk w korespondencji do mstra 
Kr. P. taką: „ksiądz K. W. jest mocno podejrzany, że 
brał udział w organizacji duszpas,terstwa dla pow�tańców 
i w · rozsyłaniu różnym księżom nominacyj na kapelanów 
wojskowych z podpisem . „ks. Sykstus". · Nadto otrzymano 
di:ągą seJuetną papier, zasługujący na wiarę, następują
cef treści: Umiarkowani mieszkańcy m. Warszawy i nie
którzy księża, oddani rządowi, proszą o wysłanie dokąd
kolwiek z Warszawy do klasztoru na prowincję księdza 
K. W. jako bardzo podejrzanego, bo namawiającego ka
płanów do wygłaszania podniecających kazań i będące
go współredaktorem tajnych pism „Dzwon Duch�wny" 
i „Głos kaP,łana". nadto jest on głównym organizatorem 
duszpasterstwa .dla powstańców. U niego też odbywają się 
stale schadzki bardzo niebezpiecznych i szkodliwych ludzi . 

1 A . A. o., cxv2• 
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„ Tenże ksiądz · K� W. w różnych kościołach, a mię
dzy innemi u św. Aleksandra, na odpustach wygłasza 
„podburzające" kazania. · 

„ Opróc·z :tego� w papierach specjalnej kancelar-ji wo
jennej jest drukowane · kazanie „do braci rodaków" ,  nad
zwyczaj „podburzającej" treści, z podpisem: .„ks. Sykstus,
członek 'Narodowego Centralnego Komitetu" .· · Kazania te
go autorem ma być tenże ksi,ądz K. W. Za to został wy
słany do· gub. permskiej pod nadzór policji do- m. Czerdyni. 

,/Fu : ·w Czerdyni ksiądz K. W. przebywał razem z ks.
Mich. Nowodworskim. Z Czerdyni na pewien czas ksiądz 
K. W. przeszedł do Solikamska tejże gub. w 1 869 r., 
skąd w końcu tegoż roku ńa własne żądanie do Bułgu
rusłanu, gub. samarskiej, wreszcie do Rybinska, gub. ja
rosławskiej" .1

Administrator diec. płoc. 19 wrz. (1 paźdz.) 1 872 r. · 
Nr. 1 795 pisał do nmka. Kr. P. , że, przyjąwszy do diece
zji płoc. księdza K. W., wysłanego administracyjnie we 
wrześniu 1863 r., a · powróconego w' 1 870 r. z Rybińska, 
gub. jarosławskiej chce go naznaczyć na prob. do Serocka.2 

17(). Ks. Na�cyz Wilewski, ur. 1813 r. we_ wsi
Strzegocinie, par . •  Gąsewo, diec. płoc. z Józefa i Kata
rzyny z · Romahó\v. Od 1821 r. uczył się w szkołach wo
jewódzkich w' Płocku, gdzi.e - w 1830 r. dostał maturę
i wstąpił do uniwers'ytetu · w Warszawie, od listopada zaś 

. ,.  ) . ' )' , � " „ 1832 r. do wrz. 1834 r . . był w sem . .diec. w Płocku, które 
na fundusz 'tejże diec. . w�slcłło go do głównego semin. 
w Warszawie: Kapłanem zdstał w 1836 r. i zajmował sta
nowiska w diec. · płoc.: wik. w Białej, Lipnie, przy kated
rze w Płocku, 'korri'eądarza w 1 840 r. w Ciechocinie ,  gdzie „ '  

1 A. A. O., XXVIIl2, N,r. 1) ,  LXXIJ2, k. 50, LXXIIl2, k.  123 i 159, 
, LXXV2, 209 i 210, LXXXII, k. 122 i LXXXV2, k. 84. 

li A. A. O., LXXIV3, k. 87. 
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wkrótce został proboszczem, komend. w Wyszogrodzie,  
gdzie n iedługo zaj.ął stanowisko prob. i dziek., z którego 
na własne żądanie w 1 862 r. został zwolniony i otrzymał 
komendę na prob. w Wyszkowie, a 1 863 r. nominację na 
tamtejszego proboszcza. W 1 855 r. otrzymał kanonię ho
norową katedry lubl. 

4 (1'6) lip. 1 863 r. władze wojskowe zaaresztowały
księdza N. W. i odprowadziły do Warszawy, 1 0  list. te
goż r. osądziły go na wygnanie do gub. jenisejskiej, skąd 
w 1 866 r. przeniosły do wsi Tunka, gub. irkuckiej. Od 
1 871  · r. wolno mu było zamieszkać w Rosji europejskiej ,
w m. Pinedze, gub. · archangielskiej , w 1 874 r. w m. Now
gorodżie,  nąstępnie w Ubawie do 1 878 r. W tym roku 
cesarz pozwolił mu wrócić do ojczyzpy i ·do Płocka przy
był 2 gr. 1 878 r. W k{ltalogu diec. płoc. z 1880 r. ksiądz 
N. W. zapisany jest między kapłanami „bez stanowiska 
od 1 878 r.," · mieszkający w Pułtusku, a z 1881 r .  jako 
wik. w poreformackim kościele w Pułtusku od 1 880 rJ 
'Co było winą księdza N.  W., za · którą dostał się na wy
gnanie? 

. Kancelaria Specjalna przy nmku Kr. P. do spr. stanu 
wojn. 25 paźdz. (6  · list.) 1863 r. Nr .  6107 2 zwróciła s ię  do 
dra · gł. kom. rz. w. r . i o. p. z tern, żf! ksiądz N. W., 
prob. z Wyszkowa, zaaresz'fowa�y 16 lip. 1863 r., błogo
sławił ' wstępujących do partj i i · idących w szeregi 'pow• 
stańcze, dawał im pieniądze, podfrzymywał szpital we wsi 
Brańszczyk, a nie dał znać o j ego istnieniu władzom ros. 
N.mk i głdzący armją Kr. P. na raporcie Audytorjatu Po
lowego napisał swe orzeczenie: księdza N. W., ,po pozba
wieniu wszystkich praw · stanu, wysłać na osiedlenie do 
Syberji . ·  · 

1 A. A. D., XXV2, A. K. D. Płoc., IV15 i XVli, le:, 196. 
a A; A D., LXXXll2, k. 201 .  



6 =3=6===============D=IE=C=E==ZJA PŁOCKA.

Bp płoc. 26 lut. 1864 r. Nr. 227 1 · przesłał do gra gł. 
kom. rz. w. r. i o. p. listę w tej chwili więzionych ka
płanów diec. płoc., a wśród nich wylicza księdza N. W. 

Jęn. ple. na Kr. P. 8 · (20) mar. 1 865 r. Nr. 3271 2 
powiadamia dra· gł. kom. rz. spr. w. i, d., że ksiądz N. W., 
prob. i dziek. wyszogrodz. mieszka w gub. jenisejskiej. 

Z raportu informacyjnego, który nadesłał zarządza
jący spr. d. obc. w. do Kancelarji Specjalnej Wojn. nmka 
Kr. P. 22 wrz. (4 pażdz.) 1 868 r. Nr. 5396 3 widać, że 
ksiądz N. W. był wzięty do cytadeli 1863 r .  za to, że dał 
składkę na rzecz powstania, że błogosławił powstańców, 
zebranych w kościele, że urz.ądził opiekę nad powstań
cami rannymi. 

Jen. ple„ 19 li�t. (1 gr.) 1864 r. Nr. 17160 4 zitwiada ...
mia dra gł . kom. rz. spr. w. i d., . że ksiądz N. W., któ
rego w ładze wojskowe zaaresztowały 4 (16) lip. 1863 r. , 
po konfirmacji nmka Kr. P. 2 1  paźdz. (2 l ist.) 1863 r . ,  zo
stał wysłany na osiedlenie do Syberji pod zarzutami: 

a) udzielał błogosławieństwa powstańcom, w bój
idącym, 

· 

b) ·dawął im pieniądze i artykuły· żywnościowe,
· c) wiedząc o tern, · że powstańcy mają swój szpital 

w . Br.ańszczyku, ·pow. ostrow., gub. łomż., nietylko nie dał 
o tern znać do właściwej �ladzy rząd. , ale dawał nań
ofiary, prowadził rachunki z zebranych nań pieniędzy, 

d) padało na niego podejrzenie, że prowadził ko
respondencję rewolucyjną. 

W 1 878 r. ksiądz N. W. powrócił do ojczyzny, ale 
nie skończyła się niełaska dla n iego rządu ros. Gdy 8 
(20) l ist. 1879 r. Nr. 1 868 administr. diec. płoc. przedsta
wił go do rządu na wikariat przy kościele poreformac-

1 A. A. D. ,  LXXXIl l2, k. 85; 2 A. A. D„ LXXXIV2, k. 302. 
a A. A. D., LXXIP, k. 345. 4 A. A. D ,  LXXXIV2 k. 183. 
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kim pułt., w. jen. gbr (Kocebu) prawie odwrotną pocztą, 
bo · 24 list. 1879 r. Nr. 1868 pisze do ks. administratora, 
że: „ponieważ ksiądz N. W. dopiero . przed rokiem wrócił 
z zsyłki, uważam za słuszne, kwestię jego nominacji od
łożyć jeszcze na później." Po kilku miesiącach 13 (25) czrw. 
1 880 r. Nr. 970 ks. administr. zwraca się znów do rządu, 
aby zgodził się na jakiekolwiek stanowisko dla księdza 
N. W., wtedy po jakimś czasie czas. jen. gbr (Albedyński) 
odpowiada przychylnie, ieby władza duchowna przed
stawiła w zwykłym prawno administracyjnym porządku 
na wikarjat „powróconego z wygnania w 1 878 r . ,  a mie
szkającego obecnie w Pułtusku."  Korzysta z tego rządca 
diecezji i 1 paźdz. 1 880 r. Nr. 1 570 przedstawia go na 
wikarjat przy poreformackim kościele w Pułtusku i stało 
się zadość tym zabiegom, bo gbr łomż., do którego gu
bernji wówczas należał Pułtusk, na zasadzie zgody w. jen .  
gbra, 25 paźdz. dał przychylną odpowiedź.1 

171.  Ks. Michał Wiśniewski, ur. 1 834 r. 1. Kon
systorz Jen. Pułt. 24 czrw. 1863 r. Nr. 332 2 powiadomił 
ks. · admin. diec. płoc., że 1 5  czrw. 1 863 r. wojsko zaare-
sztowało w. m. Ostrołęce wik. tamtejszego. 

· 

2. P. o. nmka jen. Suchozamat 1 7  (19) paźdz. 1 861 r .
Nr .  181 6 3 powiadomił gł. dra kom. rz .  w. r. i o.  p . ,  że
na skutek jego raportu, księdza M. W. ,  wik. z Ostrołęki, 
za namawianie do powstania i za „podburzające" kaza
nia, wysłał na mieszkanie do Rosji. Przedtem ksiądz M. 
W. był wtrącony . do fortecy w Modlinie, a stamtąd. był 
wysłany do m. Kołogrywa, gub. kostromskiej. W 1862 r. 
ksiądz M. W. wrócił do Ostrołęki, a 3 (15) czrw. 1 863 r.
znów został zaaresztowany, 16 sierp. 1 863 r. Nr. 1 121  wy
słany do g·ub. wołogodzkiej, skąd przeniesiony do gub. 

1 A. K. D. Płoc., 1v1s. 2 A. K. D. Płoc., XV.t.5, k. 176. 
a A. A. D„ xxv11, xxv1112, Nr. 35 i xx1x2, k. 21. · 
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kostromskiej. Do gub. wołogodzkiej dostał się za poma� 
ganie partji rewolucyjnej do rozwoju powstania, przez 
zbieranie na ten ruch narodowy pieniędzy.1 

3. Administrator diec. płoc. 7 lip. 1 863 r. Nr. 732 2 
zwracał się do Kom. Rz. W. R. i q. P. , że 15  czrw. 1863 r. 
władza wojskowa zaaresztowała wik. w Ostrołęce, księ
dza M. W. 

4. Bp płoc. · 26 łut. 1 864 r. Nr. 227 3 przesłał do gł.
dra kom. rz. w. r. i o. p. listę w tej chwili więzionych 
kapłanów diec. płoc., a wśród nich wylicza księdza M. W. 

5. W 1 862 r., z okazji swego wstąpienia na tron ros.
Aleksander II cesarz pozwolił księdzu M. W. powrócić 
do kraju, o czem doniósł nlk wojn. oddz. płoc. do admin. 
diec. płoc. 19 kw. 1862 ' r. Nr, 1844.4 

6 W 1875 r. znów· cesarz zwolnił księdza M. W. z wy
gnania poraz drugi.ó 

172. Ks. Teofil Wojczyńskl, ur. 1 82,7 r. l .  Kan
celaria nmka Kr. P. 28 gr. 1 86,3 r. Nr. 1 999 6 powiadamia
gł. dra kom. rz. w. r. i o., p., ż.e ksiądz T. W., sekretarz 
konsystorza płoc. , wysłany jest na mi'eszkanie do jednei. 
ze  środkowych gubernij Rosji. 

2 . Administrator diec. płoc� _ 6 , lip. 1 �63 r. Nr. 769 7 
zwracał się do Kom. Rz. W. R. i O.  ,P .  z tern., że 29 czrw. 
18.63 r. władze wojskowe zaareszt9wały w Płocku księdza 
T. W., prosi przeto o uwolnienie go z więzienia, a przy
najmniej o przyśpieszenie śledztwa. 

3. Bp płoc. 26 st. 1864 r. upomina się u nlka wojn.
okr. płoc. o księdza T. W., sekretarza kons. płoc. , zaare
sztowanego przez . władze · �ojskowe i odesłanego do for� 

1 A.
, 
A. D., LXXJIII, k. 218 i 219. :i i a A. A. D., LXXXII2, k. 28 . .

41 A. A.  D., LXXXVI, k. 61. i A. K. D. Płoc., XV15. 
5 A. A. D., LXXXma, k. 32, 63 i 85. 

. 

łi .A. Ą. D., LXXXIV1, k. 180 .. 1 A. A. D., LXXXIl2, le. 19. i A. K. O. Płoc ., XVli. 



DIECEZJA PŁOCKĄ. 639. 

tecy modlińskiej i posyła rllań1 rubryce lę na r. 1864, na
co tenże nlk odpowiada bpowi 22 st. (3 łut.) 1864 r. ,  .że 
rubrycelę księdzu T. W. polecił doręczyćJ

4. Bp płoc. 26 łut. 1 864 r. Nr. 227 2 przedstawił do
dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. l istę w tej chwili więzionych 
kapłanów diec. płoc. ,  a wśród ' nich wylicza księdza T. W. 

5. W księdze konduit kancelarji w. jen. gbra tyle
jest powiedziane o księdzu T. W.: · Za udział w powsta
niu i za to, że, chociaż wiedział o osobach, należących 
do organizacyj powstańczych, zapytany o nie, nikogo nie 
chciał wydać, ksiądz T. W., · sekretarz konsystorza diec.
w Płocku, na mocy decyzji, którą wydał nmk Kr. P. na 
przedstawi�nie Audytorjatu, · datowane 28 gr. 1863 r.
Nr. 1 999 3 wysła11y został pod dozór policji ·do jednej 
z wewnętrznych gubernij _cesarstwa. 

173. Ks. Władysław Wolański. Gdy całą masę 
księży diec._ płoc. rząd ros. wysłał na wygnanie za sprawy 
patrjotyczne, wierni zaczęli się modlić o ich powrót do 
kraju. W tej intencji kapelan bpa Popiela ksiądz W. W. 
odprawił urocżyste nabożeństwo. Za to w grudniu 1864 r. 
jen. Semeka nakazał go zaaresztować.4 

1'74. Ks. Ludomir Wolski, ur. 1 839 r. Gbr płoc. 
w 1885 r„ charakteryzując księdza L. W„ prob. par. Sko
łatowo, pow. , płoń., gub. warsz„ pisze o nim,ó „radykał, 
przeklęty wróg rządu, w 1863 r. zelżył rosjankę na statku, 
w 1864 r. za niepra�omyślność polityczną, rząd go usu
nął z prefektury· szkoły powiatowej w Lipnie. "  

175. Ks. Józef Zaganiewłcz, ur. 1818 r .  Komen
dant więzienia politycz. w Płocku 21 sierp. (2 wrz.) 1866 r .

.ił'tli· · 37 6 doniósł do cyw. gbra płoc., że. „przebywającego
ł . i A. K. D. Płoc„ XIV15, k. 28 i 36. 2 A. A. D., LXXXIII,2 k. 85. 

s A. A. D„ XXV2. 4 A. K. D. Płoc., XJV.15, k. 236 i 237.
5 A. A. D., XXV2, 6 A. P. Płoc., XIV16, k. 16. 
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w tutejszem więzieniu ksi�dza J. Z. wczoraj o 8 wiecz. 
z rozkazu oficera żandarmskiego gub. płoc. 2 żandarmów 
przewiozło do klasztoru w Oborach," pow. ryp-in . ,  gub. płoc. 

176. Ks. Bronisław Zalewski, ur. 1881 r. Gbr 
warsz. 22 lip. 191 1 r. Nr. 28071 1 doniósł do kancelarii 
w. jen. gbra; że 13 maja 1910 r. przyszła na odpust do
Wiskitek, pow. błoń. , gub. warsz., kompania ze wsi Gu
zów z księdzem B. Z., będącym wówczas bez · parafial
nego stanowiska i śpiewała pieśń „Serdeczna Matko'' na 
melodję zakazanego hymnu .„Boże, coś Polskę!" 

177. Ks. Ludwik Zawadzki, ur. 1836 r. Konsys. 
Jen. Pułt. 12 sierp. 1863 r . . Nr. 463 2 pisał do ks. admin. 
diec. pło.c., że nlk wojn. gub. płac. jen. Semeka, prze
chodząc z wojskiem w dn. 30 lip. b.r. przez wieś kościeln

.
ą 

Obrytte, pow. pułt., gub. warsz., natrafił na nabożeństwo 
żałobne, które odprawiało się w kościele tamtejszym za 
tych poległych, których ciała zostały pochowane na miej
scowym cmentarzu grzebalnym. Zaaresztował. wtedy wik. 
tamtejszego księdza L. Z., przy którym podczas rewizji 
znaleziono kartkę, pisanZ! ręką ks. Ant. Ropelewskiego, 
pr<:>b. par. Obrytte, aby ogłosił z ambony o tern, że będzie 
nabożeństwo za poległych i zachęcił parafjan, by jaknaj
liczniejszy wzięli w tern udział." , 

, 

178. Ks. Wladyalaw Zbirochowicz, ur. 1866 r. 
Gbr warsz. 7 paźdz. 18.97 r. Nr. 18697 3 doniósł do w. 
jen. gbra, że ksiądz W. Z., wik. w Pułtusku na żądanie 
sędziego pokoju 25 wrz. 97 r . ,  aby odebrał w kościele . 
po rosyjsku przysięgę od 2 świadków, znających język 
ros., nie przyjął propozycji sędziego, przeto sędzia spi
sał o tym wypadku protokuł, który w. j en. gbr przesłał 
do Mstwa Spr. W., prosząc o wyjaśnienie sprawy, do 
czego w tym wypadku ksiądz W. Z. był obowiązany.

1 A. A. D., XXV3• 3 A. K. O. Płoc., XV.15, k. 197. 
3 A. A.  D„ LXX2, k. 39-44.. 
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179. Ks. Leon Żbikowski, ur. 1839 r. Jen. ple. 
na Kr. P. 28 kw. (10 maja) 1865 r. Nr. 6788 (14848)1 zło
żył raport do kancelarii nmka Kr. P. ,  że ksiądz L. Ż. ,  
wik. par .  Andrzejewo, pow. ostrow., gub. łomż, pod 
względem politycznym odznacza się nieprawomyślnością. 

180. Ks. Stanisław Żebrowski, ur. 1849 r. W księ
dze konduit kancelarii w. · jen. gbra przy nazwisku księ
dza S .  Ż. ,  prob. par. Miszewo Strzałkowskie, pow. i gub. 
płoc. , j est notatka 2 bez podania innych szczegółów, że 
„odmówił czytania przysięgi i manifestw w języku ros.". 

181.  Ks. Jan Żelazowski, ur. 1 827 r. Dziekan 
ostroł. 21 czrw. 1864 r. Nr. 79 3 powiadamia Konsystorz 
Pułtuski, że „ w dniu dzisiejszym o 9 rano księdza ]. Ż., 
komendarza par. Piski, pow. ostroł., gub. łomż., zwolniły 
ros. władze wojskowe z więzienia wojskowego w 01tro
łęce, a następnie w Łomży i że udał się na miejsce 
swego zamieszkania 24 czrw. 1864 r . ,  zaaresztowany zaś 
był 1 7  czrw. 1864 r . "  

Z drugiego dokumentu wnosić należy, że ksiądz j. 
Ż. już poprzednio był aresztowany, mianowicie 2 gr. 
1863 r. Tak mówią zestawione razem trzy źródła, na któ
re powołujemy się w odnośniku. Bp bowiem nominat 
płocki W. Popiel już 28 gr. 1863 r. Nr. 1548 4 pisał do
Kom. Rz. W. R. i O. P., że władze wojskowe zaareszto
wały księdza J. Ż., wik. par. Kadzidło, pow. Oitrow., gub. 
łomż., a 10 łut. 1 864 r .  Nr. 232 5 doniósł do Kom. Rz. W. 
R. i O. P., że władze wojskowe wypuściły księdza j .  Ż. 
na wolność. 

1 82. Ks. Józef Żołnowski, ur. 1 81 9  r. 1 .  Nlk 
woj,n. pow. lipn. 14 (26) lip. 1866 r. Nr. 26 6 donosi do 

1 i :.i A .  A. o„ xxv2. 
a A. K. D. Płoc„ VI15 i XVJI5, k. 44 i 261 , a także k� 170 i 175. 
4 A. A. D., LXXXl l1, k. 289. 11 A. A. D., LXXXIWl, k. 62. 
& A. P. Płoc„ Xlllli, k. 3. 

Bojowaicy t. II. 4 1  
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cywil. gbra płoc., co następuje: „We wsi Skrwilno, pow. 
rypin. , gub. płac., na zewnątrz kościoła, skąd księża gło
szą kazania, jest wielki .biały, jednogłowy orzeł, trzyma
jący w szponach wyzłoconą kotwicę. Bezwątpienia, że 
jest to symbol polity czny, p0nieważ miejscowy proboszcz 
i dziekan ryp in. ksiądz J. Ż. ,  o i le mam o nim wiadomo
ści, ujemnie wpływa na parafjan pod względem prawo
myślności .  

2. Nlk płockiej naukowej dyrekcji 21 l ist. 1867 r.
Nr. 7622 doniósł do gbra płoc., że „nlk pow. rypin., gub. 
płoc. , 15 list. tegoż roku powiadomił go sekretnie, że 
ksiądz j .  ż., prob. ze Skrwilna, odznacza się wyjątkowo
nieprzychylnem usposobieniem do rządu ros. i przeciw
działa j ego dobrym zamiarom". Ze względu, dodaje da
lej nlk dyrekcji nauk. , że w tej wsi istnieje powszechna 
szkoła, to ksiądz J. Ż. ,  mając zaufanie u włościan, · może 
okazać i ze skutkiem rozwinąć zły wpływ na dzieci miej- · 
scowe. Należałoby przeto spowodować zmianę tego księ
dza. Ze swej strony, kończy tenże nlk, gdy w grudniu 
1866 r. bp · Popiel księdza J.  Ż. przedstawił na prefekta 
do miejscowej szkoły powszechnej, mając od płoc. gbra 
zarządu żandarmskiego nieprzychylne o j ego prawomyśl
ności wiadomości, nie zgodziłem się na ten projekt bpa.1 

1 83. Ks. Jan Żurawski, ur. 1820 r. Dziekan de
kanatu zakroczymskiego nadesłał 13 sierp. 1 863 r. Nr. 104 2 
zawiadomienie do Kons. Jenerał. Płoc., że 12  sierp. tegoż 
roku wojsko zaaresztówało i zabrało z sobą księdza J. Ż. ,  
kan. i prob. par.  Czerwińsk, pow . . płoń., gub. warsz. 

1 84. Ks. Józef Żydanowicz, ur. 1866 r. Ponieważ 
miejscowe władze administracyjne doniosły, że ksiądz J. 
Ż., wik. w Skępem, pow.  lipn., gub. płoc., nie stosuje s,ię 
do okólnika rządowego z 25 czrw. 1875 r . ,  przeto w. jen. 
gbr nałożył na niego 30 sierp. 1 900 r. �r. 1 84 3 50 r. kary.

1 A. P. Płoc., XXXII16, k. 11 i 12. 2 A. K. D., Płoc., xv15. 
3 A. A. D., XXV2, Nr. 15.
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3. Kary, nakładane przez rząd na duchowieństwo
katol. z okazji nabożeństw galowych. 

1. Ks. Antoni Borkowski, ur. 1848 r. 1 .  Jak do
niósł 25 maja 1891 r. Nr. 401 gbr płoc. do w. j en. gbra, 
ksiądz A. B., prob. par. Blichowo, pow. _i gub. płoc., od
szedł od ołtarza, gdy śpiewano hymn dziękczynny „Cie
bie Boga chwalimy" za ocalenie następcy tronu. Gdy go 
w tej sprawie badał nlk powiatu, dziwnie się tłumaczył. 
Za powyższe, na skutek postanowienia w. jen. gbra, wy
danego 1 1  czrw. 1891 r., ksiądz A. B. został skazany na 
zapłacenie 150 r. kary.1 

2. Gdy ksiądz A. B. był prob. par. Wyszogród, pow.
i gub. płoc., również miał kłopot o galówkę 17 paźdz. 
1893 r.2 

2. Ks. Franciszek Czechowski, ur. 1810 r. Po
nieważ ksiądz F. Cz., prob. par. Joniec, pow. płoń., gub. 
warsz., w czasie modlitw za dom panujący, które się od
mawiało w dni galowe, opuścił imiona rodziny cesarza, 
w. jen. gbr 13 (25) czrw. 1868 r. Nr. 2949 3 nałożył na
niego 15  r. kary. 

3. Ks. Sylwester Dowgiallo, ur. 1 836 r. Gbr
płoc. 4 l ist. 1885 r. Nr. 21 2 doniósł do w. jen. gbra, że 
ksiądz S. D., prob. par. Żukowo, pow. płoń., gub. płoc., 
15 maja tegoż roku odprawił nabożeństwo galowe przy 
bocznym ołtarzu, a 23-go tegoż miesiąca wielkich drzwi 
w czasie galowego nabożeństwa nie kazał otworzyć, nie 
polecił dzwonić we wszystkie dzwony, organiście w tym 
czasie dał urlop,_ a zastępujący organistę nie umiał grać 
na organach. Za „takie karygodne przestępstwa" w. jen. 
gbr skazał 23 list. 1 885 r. Nr. 1707 4 księdza S. D. na 
100 r. kary. 

1 i 2 A. A. D., xxv2. 3 . A. A. D., XXVIJll, Nr. 1 .
4 A. A. D., XXV2, Nr.  12.
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4. Ks. Michał Jabłonowski, ur: 1842 r., probJ
par. Poręba, pow. ostiow., gub: łomż., miał kłopot 1 z rzą
dem o sposób 2 odprawiania galówek. 

S.� Ka. Józef Kucharczyk, ur. 1883 t.  Za to, że
14 list. 1911  r. w �za�ie nabożeństwa galowego za dom 
cesarski nie był · przy ołt.arzu, le·cz spowiadał w konfe
sjonale,  na skytek odez�y gbra łomż., datowanej 25 st. 
1912 r. Nr. 88,3 ksiądz ]. K., wik. par. Szelków, pow. 
makow., gub. ł<?mŻ.� za pośrednictwem bpa otrzyn_rnł od 
rządu surową naganę. 

6. 'Ks. Andrzej Lewandowski, 1827 t 1902.
Jen. pk. na Kr. P. 3 (15) mąr. 1866 r. Nr. 3735 (81 48) 
doniósł do kancelarji nmka Kr. P., że ksiądz A. L., prob. 
par. Gozdowo, pow. sierp., gub. płoc., 19 lut. 1 866 r. od
mówił odprawienia nabozeństwa galowego, Gbr zaś płoc. ,
pisząc o tym fakcie, objaśnia; że nabożeństwo się odbyło;
ale bez uprzedniego ogłoszenia i dlatego na niem ni�t 
absolutnie nie był obecny. Za to·, z polecenią· głównych 
władz warsz., ksiądz A. L. otrzymał surową naganę i zda; 
rzenie to zapisane zostało do jego �onduity.4' 

7. Ks. Ignacy Malkiewicz, ur. 1826 r. Za to, _że
nie ogłosił w poprzedzają�ą niedzielę nabożeństwa galo
wego, które przypadało 1 4  (26) list. 1868 r., ksiądz I .  M. ,  
prob. par. Ligowo, pow. lipn ., gub. płoc., otrzymał 5 od 
władz rządowych napomnienie (w oryginale: wnuszenj.e). 

8. Ks. Edward Olszyński, 1 840 t 1909. Będąc kan.
katedr. w Płocku , a j ednocze�nie dziek. i prob. płonskim, 
gub. warsz., jak raportuje gbr warsz. do w. jen. gbra, 
ksiądz E. O. 25 maja 1903 r; nie chciał osobiście odpra-

· . 
1 A. A. o., xxv112. 
a Bliższych szczerółów te-go kłopotu księga konduit nie zamiesz-

cza żadnych. Dopis. a�tora. 
· 

1l A. A. D., XXVI2• 4 i 5 Op. c. 
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wiać nabożeństwa galowego, wskutek tego tenże w. jen. 
gbr skazał go na 25 r .  kary 14 l ip. 1903 r. Nr. 249.1 

9. Ks. Maciej Aleksander Pierzchalski, ur.
1830 r . ,  exbenedyktyn o. Bernard. Gbr płoc. 9 wrz. 1897 r. 
N r. 845 2 powiadomił �ancelarję w. jen. gbra, że ksiądz 
B. P., prob. par. Chorzele, pow. przasn., gub. płoc., nie 
odprawia sam nabożeństw galowych, l ecz zleca to swe
mu wikarjuszowi. 

10. Ks. Antoni :Płoski, 1 826 t 1897. Na . skutek ra
portu gbra płoc., że 22 lip. (3 sierp.) 1866 r. ksiąrlz A. P., 
prob. par. Bonisław, . pow. i gub. płoc., nie odprawił na
bożeństwa galowego, dr gł. kom. rz. spr. w. i d. zatwier
dził wniosek tegoż gbra, skazujący 3 księdza A. P. na 
5 r. grzywny. 

11.  Ks. Juljan Ruszczyński, ur. 1858 r. Na sku
tek raportu gbra płoc. daty 1 1  gr. 1 887 r. Nr. 1 0209, że 
podczas modlitw galowych ksiądz J. R., wik. par. Leko
wo, pow. ciech., gub. płoc., nie był \I ołtarza, l ecz spo
wiadał, w. jen. gbr skazał księdza J .  R. 22 gr. 1 887 r. 
Nr. 2253 4 na 50 r. kary. 

12. Ks. Marjan Skowroński, ur. 1820 r. Będąc 
prob. w Ostrołęce, gub. łomż. , ksiądz M. S. zapłacił 25 r. 
kary z nakazu nlka pow. ostroł. za to, że w czrw. 1 865 r. 
w czasie nabożeństwa galowego nie były zdjęte z ołtarzy 
bocznych pokrowce.'' 

1 3. Ks. Kajetan Śmiechowski, ur. 1838 r. Gbr 
płoc. dwukrotnie doniósł do kancelarji w_. j en. gbra 
30 sierp. ( 1 1 wrz.) 1 873 r . i · 1 1  (23) wrz. tegoż roku 
Nr. 96,6 że ksiądz K. Ś. ,  prob. par. Skępe, pow. !ipn., 
gub. płoc. , 26 sierp. (7 wrz.) 1 879 r. nie odprawiał sam 
galowego nabożeństwa, lecz jego wikary, że przed sa-

1 i 2 Op. c .  n Op. c.  i A .  P.  Płoc., 1xrn, k. 12 .  
4 A. A D., XXVII2, Nr.  20. 5 A. P. Płoc., 1 x rn, k. 20-22: 
6 A. A. D. , XXVl12. 
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mem nabożeństwem galowem zasłonięto obraz cudowny, 
że kościelny zgasił pierwsze dwa rzędy świec, a pozo
stały tylko 4 świece zapalone. Śledztwo rzecz całą umo
rzyło. Ksiądz K. Ś. miał jeszcze inne zatargi z rządem 
o semin: nauczycielskie w Wymyślinie (pod Skępem),
ale zawsze umiał się obronić.1 

14. Ks. Józef Stalmach, ur. 1 831. r� Gbr płoc. do
; niósł 9 kw. 1 868 r. Nr. 2700 2 do Zarządu Spr. D. Obc. 
W., że nałożył na księdza j. S., b. wik. par. Nasielsk, pow. 
pułt., gub. warsz., 5 r. kary za to, że 26 łut. 1 868 r. nie
zapalił i luminacji !1a plebanji w dzień galowy.

15. Ks. Franciszek Strzałkowski, ur. 1 808 r. 
W sierp. 1869 r. gbr płoc. zakomunikował Komisji Rz. 
Spr. W. i D., że ksiądz F. S., prob. par. Raciąż, pow. 
sierp., gub. płoc., od chwili, gdy zapłacił grzywnę, na 
którą był skazany za to, że źle odprawił nabożeństwo 
galowe, nigdy już sam nie odprawia tego nabożeństwa, 
lecz zlecił to swemu wikariuszowi. Za _ to nmk Kr. P. 
28 list. (10 gr.) 1 870 r. Nr. 3933 3 skazał księdza F. S. na
czas nieograniczony do klasztoru o.o. karmelitów w Obo
rach, pow. rypiń., gub. płoc. 

16. Ks. Jan Świderski, ur. 1854 r. 6 �aja 191 2 r.� 
ksiądz J. Ś., będąc prob. w Krasnosielcu, pow. makow.,
gub. łomż., nie . odprawiał sam galówki, lecz wyręczył 
się w tern swoim wikariuszem ks. Lucjanem Mioduszew".' 
skim (był . wszakże przy ołtarzu). W. j en. gbr polecił 
gbrowi płoc. załatwić . tę sprawę, ten zaś przekazał ją 
22 sierp. 1 9 1 2  r. Nr. 3621 do załatwienia bpowi Nowo
wiejskiemu, który zrobił uwagę księdzu J. Ś. Wtedy 
ksiądz j. Ś. reklamował pr;eciw temu, gdyż dnia tego 

1 Księga konduit nic nic mówi jaki rodzaj był tych zatargów• 
przeto ogólnik ten pozostawiamy ra'lem złączony z powyższą treścią. 
Dopis. autora. 3 Op. c., Nr. 28. 

3 A. A. · o., Op. c. 4 Op. c. 
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przy ołtarzu wraz z ks. wikarym śpiewał na przemian 
cały hymn. Ale w. jen. gbr na to odpowiedział, ·Że ·· całe 
nabożeństwo powinien odprawiać sam proboszcz.1 

17. Ks. Ludomir Wolski, ur. 1 839 r. 1. Ponieważ
ksiądz L. W. , będąc wik. w Lipnie, gub. płoc., nie uczest
niczył w aabożeństwie galowem, przeto z decyzji nmka 
Kr. P., wydanej 1 9  (31) czrw. 1 872 r. Nr. 742,2 zapłacił 
kary 25 r. z ostrzeżeniem, że zostanie pozbawiony . wi-
karjatu, jeśli to powtórzy się ponownie. „ 

2. Gbr płoc. w 1 885 r., zdając relację o księdzu
L.  W., donosi · do w. jen . . gbra, ż.e ksiądz ten, · jako . wik. 
w Lipnie, już w 1871 r. , zapłacił 10 r. kary za nie:obec
ność na nabożeństwie galowem. 

18. Ka. Leon Żbikowski, ur. 1839 .r. jen. ple. na
Kr. P. 28 kw. {l O maja) 1865 r. Nr. 6788 (1848) 3 doniósł
do kancelarii nmka Kr. P., że 17  kw. 1 865 r .  ksiądz L. -Ż., 
wik. par. Andrzejewo, pow. ostrow., gub. łomż., odpra
wił nabożeństwo galowe, gdy katafalk stał w koś�ie le .  

19. Ks. Hieronim Żebrowski, ur .  1863 · r; Kiedy 
4 gr. 1 894 r. z ambony był czytany . manifest · Cesarski 
o ślubie Mikołaja I l, ksiądz H. Ż., wik. par. Pałuki , pow.
ciech., gub. płoc., siedział w konfesjonale i słuchał spo
wiedzi.4 

4. Kary za przekroczenie przepisów ·
paszportowych. 

1. Ks. Teodor Babich, ur. 1872 r. Będąc · wikar.
w Chorzelach, pow. przas. , gub. płoc., 27 st. 1 900 r. ksiądz 
T. B. pojechał bez paszportu do swego brata ks. "Włady-

1 Ks. Jan Świderski podług katalogu diec. płoc . z 1912 r. był 
prob. w par. Krasne, pow. ciech., gub. płoc., skąd w tymże roku otrzy
mał nominację; jak wid'ać z katalogu na rok 19,13, do p·ar. Wieczfnia,

pow. mław., gub. płoc , również w 1912 r. Dopis. autora. 
:ł A. A. D., xxv2. 3 i 4 Op. c. 
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sława Babicha, filjalisty w Czarni, pow. ostroł., gub. łomż., 
a 2 łut. tegoż roku do ks. Romualda Krajewskiego, prob. 
par. Krzynowłoga Wielka, pow. przas., gub. płoc� ,  urząd 
powiatowy w Przasnyszu skazał go 1 za to na 12 r. kary. 

2. Ks. Wojciech Bęcławski, ur. 1839 r. Nlk pow.
płoń. 10 (22) l ist. 1867 r. Nr. 1 1541 2 powiadomił gbra 
cyw. płoc. , że ksiądz W. B., komendarz par. Grodziec ,  
pow. płoń . ,  gub. warsz., 6 paźdz. 1867 r .  był w Płocku 
bez paszpo!tu ,  za co zapłacił kary 18 r. 

3. Ks. Paweł Brzozowski, ur. 1857 r. 1. Urząd
pow. w Mławie 17 list. 1889 r .  zkazał księdza P. B., prob. 
par. Zielona, pow. mław., gub. płoc., na 1 2  r. kary za 
przekroczenie przepisów paszportowych.3 

2. 20 l ip. 1 890 r. Urząd pow. w Mławie skazał księ
dza P. B., prob. z Zielonej ,  na 12 r. kary, za wyjazd bez 
paszportu do miasteczka Kuczborka, tegoż oowiatu. 

4. Ks. Piotr Bóbr, ur. 1837 r. Nlk pow. płoń., gub.
warsz., powiadamia 25 czrw. 1870 r. Nr. 7225 4 gbra płoc., 
że zarząd pow. płoń. 16 czrw. tegoż roku nałożył na księ
dza P. B., prob. par. Cieksyn, pow. płoń., 12  r. kary za 
to, że był bez paszportu w par. Wrona, tegoż powiatu. 

5. Ks. Józef Chudzyński, ur. 1830 r. Z zarządze
nia, które wydał gbr płoc. w paźdz. 1866 r. , ksiądz j. Ch.,
prob. par. Kuczbork, pow. mław., gub. płoc. , zapłacił karę 
pieniężną za to, że w czrw. tegoż r. brał udział w wizy
tacjach paster., które odbywał w diec. płoc. bp Popiel. ::i i 6• 

6. Ks. Franciszek Czachowski, ur. 1 8 1 0  r., prob.
par. Orszymowo, pow. i gub. płoc. 1 0  (22) st. 1 867 r. 
Nr. 21  (21 8) 7 dr gł. kom. rz. spr. w. i d. wyraził swoją 

1 A. P. Łomż., 1vs, k. 6. � A. P. Płoc , xxx1s, k. 2 .  
3 A. P. Łomż. ,  18, k. -ł. 4 A. P. Płoc , XLllrn, k. 3 i 4. 
5 A. P. Płoc., XXXl l I 111, k. 1 1 .  
6 Patrz w tymże dziale b. Piotr Kwiatkowski. 
7 A. P. Płoc., Vl16, k. 25 i 26. 



DIECEZJA PŁOCKA. 649 

zgodę ną projekt p. · o: cyw. gbra płoc., aby nałoiyć na 
księdza F. Cz. karę 10 r .  za to, że był w par. Danisze
wo, w tymże pow. na uroczystości jubileuszowej 50-cio
lecia kapłaństwa tamtejs.zego proboszcza ks. Jana Przy
byszewskiego. To, że ksiądz F. Cz. był zaopatrzony pa
szportem, nie może być w danym wypadku czynnikiem 
qecydującym, gdyż w czasie wojennym na zjazd należy 
mieć wyraźne pozwolenie władz odpowiednich. 

7. Ks. Stanisław Gogolewski, ur. 1868 r. Zarząd
pow. w Rypinie 9 list. 1904 r. Nr. 1 96 1  skazał księdza 
S. G., prob. par. Sadłowo, pow. rypiń., gub. płoc., na 
12 r. kary za wyjazd z domu bez paszpo1tu. 

8. Ks. AntoJJ.i Górecki, ur. 1805 . r. Nlk powiatu
płoń. 20 st. 1 871 r. Nr. 771 2 powiadomił gbra płoc., że 
zarząd powiatu płoń. skazał księdza A. G., administr. 
par. Królewo, tegoż pow., na 12 r. kary za n iezachowanie 
przepisów paszportowych. 

9. ICs. Edward Gumowski, ur. 1 837 r. Zarząd
pow. makow. 4 łut. 1904 r. skazał księdza E. G., prob. 
par. Płoniawy, pow. makow., gub. łomż� , na zapłacenie 
12 r. kary za to, że nie stosuje się do państwowych prze
pisów paszpotowych.3 

10. Ks. Adam Gutkowski, ur. 1 Sl4 r. W paźdz.
1866 r. z zarządzenia gbra płoc. ksiądz A. G., komen
darz par. Sarnowo, pow. mław., gub. płoc.� zapłacił ka
rę pieniężną za to, że, nie mając paszportu , uczestniczył 
w wizytacjach pasterskich,  z któremi w czrw. tegoż ro
ku jeździł bp Popiel po diec. płoc.4 i u 

11. Ks. Józe.f Janczewski, ur. 1 834 r. Zarząd
wojn. pow. płoń. 10 lip. 1870 r. skazał księdza J . j. ,  ad-

1 A. A. D., xxvi, Nr. 37. 
3 A. A. o:. xxv2, Nr. 23.

2 A P; Płoc., LHi, k. 4. 
4 A. P. Płoc„ XXXlll 11, k. 1 1 .

5 Patrz w tymże dziale: ks. Piotr Kwiatkowski. 
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ministratora par. Joniec, pow. płóń., gub. warsz., na 24 r. 
za to, że dwukrotnie przełamał przepisy paszportowe.1 

12. Ks. Ignacy Kamiński, ur. 1818 r. ,  prob. par.
Grudusk, pow. ciechn., gub. płoc., zapłacił karę 26 mar. 
1 865 r. za wyjazd do Mławy bez piśmiennego pozwolenia 
władz policyjnych, pod których ksiądz ten jest dozorem.2 

1 3. Ks. Aleksander Kasiński, ur. 1868 r. Na 
skutek decyzji zarządu pow. sierp. ksiądz A. K. w cza
sowej delegacji do par. Koziebrody, pow. sierp., gub. 
płoc., w 1903 r. zapłacił 1 2  r . kary za nieprzestrzeganie 
przepisów paszportowych. u 

14. Ks. Piotr Dominik Klocki, ur. 1838 r. za_,
rząd pow. sierp. 1903 r. nałożył na księdza P. D. K., prob. 
par. Radzanowo, pow. i gub. płoc., 12 r .  kary za to� że 
na wyjazd z domu nie zaopatrzył się w paszport.4 

1 S. Ks. Stanisław Korzybski, ur. 1794 r. , prob. 
par. Żukowo, pow. płoń. ,  gub. warsz. Na wniosek cyw. 
gbra płoc. ,  na który dr gł. kom. rz. spr. w. i d. wyraził
swą zgodę 10 (22) st. 1 867 r. Nr. 21 (218),5 ksiądz S. K. 
zapłacił 10 r. kary za to, że był na uroczystości pięć
dziesięciolecia kapłaństwa ks. Jana Przybyszewskiego, 
prob. par. Daniszewo, pow. i gub. płac. , a zjazd ten od
był się bez pozwolenia władz rządowych, mimo, że tego 
wymagały prawa stanu wojn. 

16. Ks. Jan Krassowski, ur. 1 853 r. Na mocy 
postanowienia zarządu pow. sierp. ksiądz j .  K., prob. par.
Unieck,  pow. sierp., gub. płoc., w 1903 r. zapłacił 12  r. 
kary za to, że wyjechał z domu bez paszportu.6 

17. Ks. Armelf Kwiatkowski, ur. 1821 r., były
benedyktyn klasztoru pułt. W paźdz. 186� r. gbr . płoc. 

1 A. P. Płoc., XLIX 16, k. 7. 
2 A. A. D., XXVI2• Dokument nie określa wysokości kary. Dopis. 

autora. 3 Op. c., Nr. 72. 4 Op. c., Nr. 40. 
5 A. P. Płoc., Vl16, k. 25 i 26. 6 A. A. D., XXVI:.1, Nr. 29.
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naznaczył księdzu A. K. karę pieniężną za to, że w tymże 
roku w czrw., nie zaopatrzywszy się w paszport, ksiądz 
A. K. brał udział w wizytacjach paster. bpa Popiela . 1  i 2•

1 8. Ks. Jan Laskowski, ur. 1808 r., prob. par. 
Bulkowo, pow. i gub. płoc. 1 0  (22) st. '1867 r. Nr. 21 (2 18)3 
pisał dr gł. kom. rz. spr. w. i d. do cyw. gbra płoc., że 
podziela jego wniosek ukarania księdza j. L. grzywną 
10 r. za to, że wziął udział w · zjeździe księży na uroczy
stość jubileuszową 50-lecia kapłaństwa we wsi Danisze
wo, tegoż pow., tamtejszego prob. ks. Jana Przybyszew
skiego. Nie dosyć bowiem było mieć paszport, ale na 
zjazd ten ze względu na czas stanu wojennego władze 
odpowiednie powinny . były u�iziełić pozwolenia. 

19. Ks. Stanisław Majewaki, ur. 1 848 r. Na za
sadzie postanowienia zarządu pow. makow. ksiądz S. M. ,  
prob. par. Sieluń, pow. makow., gub. łomż., w 1 903 r .  
zapłacił za sprawę paszportową 12 r.4 

20. Ks. Jan Malachowaki, ur. 1 842 r .  16  czrw.
1 870 r. Nr. 6896 (2158)5 zarząd pow. płoń., gub. warsz., 
nałożył na księdza j. M., wik. par. Czerwińsk, tegoż pow., 
1 2  r. kary za sprawę paszportową, o czem nlk powiatu 
płoń. powiadomił gbra płoc. 

21. Ks. Edward Michniewski, ur. 1 839 r. Ksiądz
E. M., prob. par. Królewo, pow. płoń., gub. warsz„ za 
to, że, mając paszport do Radomia, tymczasem pojechał 
na Warszawę do Lublina, zarząd pow. płoń. skazał go 
na 1 2  r. kary.6 

· ·

22. Ks. Adolf Modzelewski, ur. 1862 r. Za prze-
trzymanie poza termin, przez rząd dozwolony, paszportu 

1 A. P. Płoc., XXXll1 11, k. 1 1 .
2 Patrz w tym�e dziale ks. Piotr Kwiatkowski. 
a A. P. Płoc., Vi16, k. 25 i 26. 4 A. A. D., XXVI2, Nr. 1 .  
5 A.  P .  Płoc., XLVJ16, k .  3. r. A. P. Kal., XXV3.
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zagran icznego w 1887 r. ksiądz A. M. z Płocka zapłacił 
40 r. kary.1  

23. Ks. Symforjan Napiórkowski, były bernar
dyn klasztoru w Skępem, pow. l ipn. , gub. płoc., zapłacił 
karę pieniężną z decyzji ,  którą wyd,ał w paźdz. _1866 r.
za to, że był bez paszportu w czasie wizytacyj bpa Po
piela w czerwcu tegoż roku.2 i 3 

24. Ks. Józef Ostromecki, ur. 1828 r. , prob. par.
Łopacin, pow. ciechn., gub. płoc., za wyjazd z miejsca 
zamieszkania zapłacił 200 r. kary 28 gr. 1864 r. ,  jak do
niósł o tern jen. ple. na. Kr. P. 9 (21) kw. 1865 r. Nr. 4990
(4988) i do dra gł. kom. spr. w. i d. 

25. Ks. Antoni Płoski, ur. 1 826 r. Na skutek de
cyzji gbra płoc., wyda nej w paźdz. 1866 r. , ksiądz A. P . ,  
prob. par. Bonisław, pow. i gub. płoc., zapłacił karę pie
niężną za to ,  że ,  nie mając paszportu, brał udział w wi
zytacjach pasterskich, które urządzał bp Popiel w czerwcu 
tegoż roku w diec. płoc.0 i 6 

26. Ks. Piotr Potulski, ur. 1 822 r. , prob. par.
Bli chowo, pow. i gub. płoc. Dr gł. kom. rz. spr. w. i d. 
10 (22) st. 1867 r. Nr. 21 (218) 7 wyraził swoją zgodę na 
projekt p. o. cyw . gbra płoc. ukarania księdza P. P. grzyw
ną w rozmiarze 10 r. za to, że był w par. Oaniszewo, 
pow. płoń., gub. warsz., na uroczystości jubileuszowej 
50- ciolecia kapłaństwa tamtejszego prob. ks. Jana Przy
byszewskiego. Okoliczność ta, że ksiądz P. P. miał pasz
port, nie jest w tym wypadku decydującą, bo na sam 
zjazd w czasie wojennym należało wyjednać u władz 
odpowiednich pozwolenie. 

1 A .  A. D., xxv12• Nr. 27. 2 A. P. Płoc., XXX III 1 1i, k. 1 1 .
!-! To samo, co przy nazwisku tego działu ks. P. Kwiatkowskiego. 
4 A .  A. D., xx1v2, k. 24. 5 A. P. Pło� . •  X XXIIP1\ k. 1 1 .  
li Patrz w tymże dziale ks. Piotr Kwiatkowski. 
7 A. P. Płoc., Vl 1", k. 25 i 26.
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27. Ks. Hilary Rakowski, ur. 1 821 -r. Dr gł. kom.
rz. spr. w. i d. 10 (22 > st. 1 867 r. Nr. 21 (2 1 8) 1 pisał do
p. o. cywil. gbra płac., że podziela jego opinję, _aby na 
księdza H. R. ,  komendarza par. Pilichowo, pow. i gub.
płac., nałożyć 10 r. kary za to, że był we wsi kościelnej 
Daniszewo, w tymże powiecie, na uroczystości pięćdzie
sięciolecia kapłaństwa ks. Jana Przybyszewskiego, tam
tejszego proboszcza. Karę · tę należy ściągnąć mimo, że 
ksiądz H. R. miał paszport, ale sam zjazd w czasie wo
jennym jest niedopuszczalny bez wiedzy i ·pozwolenia 
władz odpowiednich. 

28. Ks. Zenobjusz Rutkowski, ur. 1 820 r. , prob.
par. Zakrzewo, pow. i gub. płac . . 1. Do p.o. cywiln. gbra 
płac. pisał dr gł. kom. rz. spr. w. i d. 10 22 st. 1 867 r. 
Nr. 21 (218),2 że podziela jego wniosek, aby ukarać księ
dza Z. R. grzywną 10 r. za to, że był na pięćdziesięcio
letnim · jubileuszu ks. Jana Przybyszewskiego, pr.ob. par.
Daniszowo w tymże pow., a chociaż miał paszport, jed
nak wziął udział w zjeździe, na który, jak tego wymaga 
prawo stanu wojn. , władze nie udzielały pozwolenia. 

2. Nlk pow. płac. 24 lip. 1870 r. Nr. 8635 (2787) 3 po
wiadomił gbra płac., że zarząd pow. płoc. 10 l ip. 1 870 r. 
nałożył na księdza Z. R., prob. par. Zakrzewo, tegoż pow. , 
12  r. kary za przełamanie przepisów paszportowych. 

29. Ks. Jan Rzadkowolaki, ur. 1 859 r. W 1 88S r.
gbr łomż. nałożył na księdza J. Rz. ,  wik. z Nasielska, 
pow. pułt., gub. warsz., karę za niezachowanie prz.epi
sów paszportowych.4 i 5 

30. Ks. Klemens Sawicki, ur. 1859 r. Urząd po-
wiatowy w Rypinie, gub. płac., 19  maja 1900 r. skazał 6 

1 Op. c., k. 25 i 26, 2 A. P. Płoc:, VJ16, k. 25 i 26. 
a A. P. Płoc„ Lil l6, k. 1-5. ' A. A D., XXVII2, Nr. 22. 
5 Księga konduit, na którą się powołujemy, nie mówi nic o ja

kości i ilości tej kary. Dopjs. autora. 
i A. P. Łomż„ 1xs. 
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księdza K. S.) prob.- par. Sadłowo, pow. rypm., na 1 2  r.
kary za przełamanie przepisów paszportowych. 

31 . Ks. Norbert Sobczyński, karmelita trzewicz
kowy, zapłacił 12 r. kary za to, że wyjechał z klasztoru 
Trutowo, pow. lipn., gub. płoc., bez paszportu . Doniósł 
o tern nlk wojn .  pow. lipn. do cyw. gbra płoc. 12 (24) list.
1 866 r. Nr. 262 1 . 1  

32. Antoni Szawklis, alumn semin. diec. płoc. ,  
w 1867 r .  był skazany na zapłacenie 12  r. za to, że nie 
miał paszportu, ale dla swej niezamożności nie mógł za
płacić tych pieniędzy, przeto odsiedział 8 dni aresztu.2 

33. Ks. Jan Trojanowski, ur. 1803 r., prob. par. 
Łętowo, pow. i gub. płoc. Dr gł. kom. rz. spr. w. i d. 
10 (22) st. 1867 r. Nr_. 21 (218) 3 wyraził swą zgodę na 
wniosek cyw. gbra płoc. ukarania księdza J. T. grzywną
10 r. za to, że był w Daniszewie, tegoż pow., na uroczy
stości SO-lecia kapłaństwa tamtejszego proboszcza ks. Ja
na Przybyszewskiego. To, że ksiądz j.  T. miał paszport
do wsi Daniszewo, nie dawało mu jeszcze prawa uczest
niczyć w zjeździe, na który wobec praw stanu wojn. winno 
być . specjalne pozwolenie władz rządowych. 

34. Ks. Jan Trzciński, ur. 1812 r. W paźdz. 1866 r.

gbr płoc. nałożył na księdza j.  T., prob. par. Bielsk, pow.
i gub. płoc. , grzywnę za to, że, nie mając paszportu, brał 
udział w wizytacjach pasterskich, które w czrw. tegoż r .  
odbywał bp Popiel w diecezji płoc.• i r. .

35. Ks. Szymon Trzciński, ur. 1 808 r. Gbr łomż. 
pisał 19 kw. 1870 r. Nr. 5600, że zarząd pow. przasnys. , 
gub. płoc., nałożył na księdza Sz. T., wik. par. Krasno
sielc, pow. makow., gub. łomż., 1 2  r. kary za sprawę pa-

1 A. P. Płoc„ Vl16, k. 19. 2 A. P. Płoc., XLv1s, k. 8. 
a A. P. Płoc., VI16, k. 25 i 26. 4 A. P. Płoc„ X X X Ill16, k. 1 1 . 
5 Patrz w tymże dziale nazwisko ks. Piotra Kwiatkowskiego. 
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szportową i że pieniądze te 23 wrz. 1 870 r. wciągnięto 
do państwowej kasy powiatowej w Pułtusku za Nr. 4650.1 

36. Ks. Antoni Wdowiński, ur. 1 858 r .  Zarząd
pow. sierp., gub. płoc. ,  7 paźdz. 1903 r. skazał księdza 
A. W., prob. par. Zawidz, pow. sierp., na 1 2  r. kary za 
przełamanie państwowych przepisów paszportowych.2 

3,7. Ka. Jan W ejnert, ur. 1797 r. 1 .  Do gbra płoc . 
. Pod datą 2 wrz. 1 870 r. Nr. 1 0022 3 nlk pow. płoń. na
desłał zawiadomienie, że zarząd pow. płoń. nałożył na 
księdza j. W., prob. par. Skołatowo, tegoż pow., 12 r. 
kary za to, że przejechał grani cę swego powiatu, nie 
mając paszportu. 

· 
. 

2. Dr gł. kom. rz. spr. w. i d. pod dniem 1 0  {22)
st. 1 867 r. Nr. 21 {218) wyraził swoją zgodę na projekt 
p. o. cywil .  gbra płoc. nałożenia na księdza J. W. 12 r .  
kary za to, że, nie mając paszportu, wziął udział w zjeź
dzie z racji uroczystości 50- ciolecia kapłaństwa tamtej
szego prob. ks. Jana Przybyszewskiego we wsi kościel
nej Daniszewo, pow. i gub. płoc., na które władze rzą
dowe nie udzielały pozwolenia.4 

38. Ks. Marjan. Wernik, ur. 1824 r., prob. par. 
Gumino, pow. płoń., gub. warsz. Dr gł. kom. rz. spr. w. 
i d. odpowiedział 10 {22) st. 1867 r. Nr. 21 (2 1 8) 5 cyw. 
gbrowi płoc. , że zgadza się na jego wniosek, żeby uka
rać grzywną 10 r. księdza M. W. za to, że wziął udział 
w zjeździe do wsi Daniszewo, pow. i gub. płoc., urządzo
nym bez pozwolenia władz rząd. z racji urocz. SO-lecia ka
płaństwa, które obchodził tamtejszy prob. ks. j. Przybysz. 

39. Diakon Marek Żmigrodzki, zakonu karmel.
trzewiczk. Cyw. gbr płoc. 21 lip. 1866 r. Nr. 742 {259)i na-

I A. P. Płec., XX�v11e. 2 A� A. D., xxv2, Nr. 22. 
a A. P. Płoc., LJ16, k. 1. 4 A. P. Płoc., VI16, k. 25 i · 26. 
5 Op. c., k. 25 i .26. 6 A. P. Płoc., 1v16, le. 4. 
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łożył na diakona M. Ż. 25 r. kary, gdy wyjechał z kla
sztoru obor. , pow. rypin. ,  gub. płoc., jedynie za pozwole
niem swego- przełoż., a bez paszportu władz świeckich. 

40. Ks. Ludwik Żmijewski, ur. 1 827 r. , komend.
par. Miszewo Murowane, pow. i gub. płoc., 1 0  (22) st. 
1867 r. Nr. 21 (218) 1 dr gł. kom. rz. spr. w. i d. w piśinie .
swem zgodził się na wniosek cyw. gbra płoc., który po
stanowił ukarać księdza L. Ż. grzywną 10 r. za to, ż�, cho
ciaż miał z sobą paszport, jednak był na niedozwolonym 
przez władze rząd. zjeździe we wsi Daniszewo, tegoż pow., 
z racji urocz. 50-lecia kapłaństwa tamtejszego proboszcza 
ks. Janą Przybyszewskiego.

41. Ks. Leon Żbikowski, . ur. 1839 r., były wik.
par. Andrzejewo, pow. ostrow., gub. łomż. Na skutek 
decyzji, którą wydał gbr płoc. w paźdz. 1866 r., ksiądz 
L. Ż. zapłacił karę pieniężną za udział bez paszportu 
w wizytacjach pasterskich bpa Popiela w czerwcu te-
goż roku.! i 3 

· 

42. Ks. Jan Żórawski, ur. 1820 r. Zarząd pow.
płoń., ·gub. _ warsz. 16 czrw. 1870 r. Nr. 6896 (2158)," jak 
donió-sł o tern nlk pow płoń. do gbra płoc., nałożył na 
księdza J. Ż., prob. par. Czerwińsk, tegoż pow., 12 , r. ka�
ry za sprawę pas,zportową. 

1 A. P. Płoc., VP6, le. 25 i 26. 2 A. P. Płoc., XXXIII16, k. 11 .
3 To samo, co przy nazwisku w tymże dziale ks .  Piotra Kwiat

kowskiego. 
4 A. P. Płoc., XL Vl16, k. 3. 
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