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ROZDZIAŁ XXIII. 

DIECEZJA SANQQMIERSKA. 

1. Dla sprawy Kościoła.

1 .  Ks. Stefan Adamski, 1867 t 1931. Na skutek 
raportu gbra radm. 6 łut. 1898 r. Nr. 184 o tern, że ksiądz 
S. A., wik. z Radomia, spisał akt śmierci zmarłej sześcio
letniej „prawosławnej" Marji,1 córki mieszkańców m. Ra
domia: Władysława i Justyny małżonków Łada, główny
nlk kraju 26 łut. 1898 r. Nr. 124 ·zrobił mu wymówkę
(wygawor) z ostrzeżeniem, że, jeżeli na przyszłość pow
tórzy się coś podobnego, będzie wtedy surowo ukarany.2 

2. Ks. Antoni Aksamitowski, 1869 t 1919. Gbr
·r;adm. powiadomił w. jen. gbra 9 w rz. 1906 r. Nr. 4882;3
że ksiądz A. A., będąc prob. w Odżywole, pow. opcz.,
gub . . radm., samowolnie zbierał w parafii składki na bu
dujący się tam nowy kośdół. Odbyło si� administracyj
ne śledcze dochodzenie, lecz w. jen. gbr polecił sprawę
umorzyć.

3: Ks. Konstanty Bajerkiewicz, 1823t1903. Gbr 
radm. doniósł do w. jen. gbra, że „mieszkaniec wsi Je
dlnia, pow. kozn., gub. radm. Mateusz Mizerski, idąc za
powszechnem przekonaniem, że dla szczęśliwego wyniku

. polowania trzeba strzelić do jednego z przydrożnych krzy
żów, 25 gr. 1877 r. wystrzelił do krzyża, stojącego we

1 Marja była córką unity, który nie wyrzekł si«; wiary. Dopis. 
autora. 2 A. A. D., cv•. Nr. 6. I A. A. D., cv2, Nr. 7. 
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2 DIECEZJA SANDOMIERSKA.

wsi kościelnej Jedlnia. Dla odwrócenia kary Bożej,  jak 
pisał tenże gbr, od całej parafii  za występek jednego 
człowieka ksiądz K. B., prop. tamtejszy, nakazał, aby 
przez 5 piątków każda wieś, jego pieczy poruczona, od
bywała wspólne modlitwY,„ w której. powinni w:r.iąć udział
wszyscy bezwarunkowo, od dziecka, umiejącego mówić 
aż do starca, najbardziej żg��ybiałego" .1 Za taki fanatycz
ny sposób rozumowania w. · jen. gbr 29 maja (10 czrw.)
1879 r. Nr. 724 postanowił usunąć księdza K. B. z prob. 
w Jedlni z pozostawieniem władzy diec. możności nada
nia mu probostwa w innym powiecie. 

29 paźdz. 1882 r. Nr. 1549 w. jen. gbr nałożył na 
księdza K. B., prob. par. Jedlnia, 10 r. kary za to, że, wy
prawiając swych parafjan z pielgrzymką do Częstochowy, 
dał im w drogę z kościoła miejscowego krzyż i chorąg
wie bez uprzedniego powiadomienia o tern nlka pow. 

Mimo tych kar doraźnych, które ksiądz K. B. poniósł 
za obydwa wyżej opisane czyny, a przez rząd uznane 
jako karygodne, władze rządowe, g-dy bp wystąpił ze 
swem przedstawieniem, nie dopuściły go do nominacji na 
kanonika gremjalnego katedry sand., a kiedy bp chciał 
go mianować honorowym poza gremjum kapituJnem, od
powiedziały, że w katedrze niema takiego wakansu.2 

4. Ks. Teofil Banaszkiewicz, 1851 t 1907. Gbr
radm. 12 paźdz. 1904 r. Nr. 5315 doniósł do w. jen. gbra, 

1 Badania świadków zupełnie w innem świetle fakt t�n przed
stawiają. Mizerski stn:elał. O jego intencji ogół nie wiedział, a wszyscy 
w całej par. mieli bolesny i· rzadki widok krzyża roztrzaskanego i słusz
nie uważali to za znieważenie rzeczy świętej, ·za publiczny występek 
przeciwko czci Bożej, którą wierni oddają Chrystusowi, symbolizowa
nemu przez krzyż. Wobec tego ksiądz K. B. nakazał z ambony, aby 
ogół par. przeprosił Pana· Boga za zły czyn publiczny wspólną modlitwą. ·
Dopis. autora. .

2 A. A. D., cv2, Nr. 11. i A. K. D. Sand. XP. 
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że ksiądz T. B., będąc prob. w Szewnie, pow. opt., gub. 
radm., pochował 19-stoletniego prawosławnego Leona Ko
walskiego, nie upewniwszy się o jego wyznaniu. Za to 
„przestępstwo" w. jen. gbr polecił tamtejszemu gbrowi 
25 list. 1904.r. Nr. 24161, aby księdzu T. B. udzielił nagany.1 

Ksiądz T. B. za to zaś, że nie chciał poświęcić pokar
mów w wielką sobotę Kazimierzowi Krakowiakowi i mie
szkańcom wsi Pętkowice, pow. iłż. , gub.' radm., zapłacił 
10 r. kary.2 

5. Ks. Wojciech Bil, 1832 t 1911 . W. jen. gbr
20 sierp. r875 r. Nr. 1266 8 skazał księdza W. B., prob. 
par. Mydłów, pow. opt., gub. radm., za odmowę spowie
dzi św. Wincentemu Murozowi z tego względu, że trzy
mał u siebie na mieszkaniu żyda. (Najczęściej żyd na 
wsi był demoralizatorem we wsi i w parafj i ,  starszych 
rozpajał, od młodzieży skupywał zboże, pokryjomu zabie
rane rodzicom, od dzieci małych zbierał jajka za cukier
ki i wstążeczki . Z tego względu, przy słabej duchowej 
kulturze mieszkańców wiosek, przebywanie stałe żyda 
było niezmiernie niepożądane. Do pis. autora). 4 

6. Ks. Franciszek Brusik, 1844t1906. Gbr radm.
zaraportował 28 lip. 1904 r. Nr. 3963 w. jen. gbrowi, że 
ksiądz F. B. 12 (25) lip. 1892 r. pozwolił w · swojej par. 
w Świerżach, pow. kozn., gub. radm., „klerykowi"5 Anto-

1 Protokuł o tym wypadku nazywa Leona Kowalskiego prawo
sławnym, a faktycznie był to syn katolika i matki prawosławnej, ojciec 
przeto, korzystając z budzącego się w kraju ruchu wolnościowego, po
chował syna na cmentarzu swego wyznania. Dopis. autora. 

2 A. A. O., cv2, Nr. 3. i A. P. Radm., vns. 
s A. P. Radm., vus. 

� O rodzaju kary źródło przytoczone nie wspomina. Dopis. autora. 
5 Nowo wyświęconych kapłanów, a przez rząd jeszcze nie 'do-

puszczonych do stanowiska, władze państwowe nazywały klerykami, 
jak to miało ·miejsce i w tym wypadku. Dopis. autora. 
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niemu Kluczkowskiemu-, wyświęconemu w 1902 r. ,  słuchać 
spowiedzi św. w kościele i na cmentarzu. Od kary uwol
nił go najwyższy ukaz z 11 sierp. 1904 r.1 

7. Ks. ·Antoni Batkowski, 1838t1897. Gbr radm.
23 list. 1868 Nr. Nr. 3552 skazał księdza A. B., prob. par. 
CiepiCłów, pow. iłż. , gub. radm. na 5 r. kary za to, że 
'Z ambony karcił upijającego się i złe wiodącego życie 
Bargla, wójta gminy Ciepielów, pow. iłż., gub. radm.2 

8. Ka. Franciszek Brzozowski, 1820 t.189,7. 1. Za
óbronę praw i obowiązku święcenia niedzieli ksiądz F. B., 
prob. par. W sola, pow. i gub. radm., z decyzji gbra radm.,  · 

wydanej 19 paźdz. 1866 r. Nr. 3897, zapłacił kary 25 r. 
Jako motyw wyroku przytoczył gbr niewłaściwość formy, 
w której ksiądz F. B. wystąpił wobec prezydenta m. 
Radomia. 

2. 29 sierp. 1881 r. Nr. 461 nlk radm. gubern. żan
darmerji doniósł do gbra radm., że ksiądz E. B., prob. 
z Opoczna, wypowiedział w par. Sołek, gub. radm. ,  go
rące kazanie, zachęcając wiernych, aby wpisywali się do 
bractwa szkaplerza św.3 

3. W 1888 r. gbr radm. powiadomił w. jen. gbra,
że ksiądz F. B., będąc prob. w latach 1850 - 1873 we 
Wsoli, pow. i gub. radm., zaprowadził tam bractwo, przez 
rząd niedopuszczalne. (Nie wymienia nazwy bractwa. Do
pis. autora.) Wymagał przytem od należących do tego 
bractwa uroczystego przyrzeczenia w kościele, że zacho
wają,· wszystkie obowiązki, które biorą na siebie, a tego 
nie przewidują przepisy żadnego bractwa. Nadto, będąc 
prob. w Opocznie, powiedział w kazaniu,  że Żydzi po
dług wymagania ich rytuału muszą używać krwi chrze
ścłjańskiej w czasie swych świąt wielkanocnych. Za ten 

1 A. A. D., cv2, Nr. 21. 2 A. P. Radm„ VII3,
" cz. I., Nr. 16.

3 A. P. Radm. vns, cz. I . ,  Nr. 10. 
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„fanatyzm" i lekceważenie przepisów rządowych w. jen. 
gbr zażądał przeniesienia

' 
księdza F. B„ z Opoczna na 

małe wiejskie probostwo i polecił go ostrzec, że, jeżeli 
nadal tak będzie postępował, zostanie pozbawiony wszel
kiej placówki parafjalnej.1 

9. Ks. Jakób Burzyński, 1827t1889, były refor
mat. Za kazanie, które ksiądz j. B., prob. par. Bogorja, 
pow. sand., gub, radm., wygłosił przeciw Żydom, w. jen. 
gbr 1 kw. 18�2 r. Nr. · 468 2 zażądał od administratora 
diec. sand., · aby .udzielił mu „ właściwego" monitum. 

10. Ks. Antoni Czarkowski, ur. 1863 r. · Gbr
radm. 29 wrz. 1897 r. Nr. 995 3 doniósł do kancelarj i. w. 
jen. gbra, że 17 sierp. 1897 r. w Górach Wysokich, pow.· 
sand., gub. radm., ksiądz A. Cz., prob. miejscowy, pod
nosząc autorytet religj i katolickiej, . o prawosławnej wy
raził się jakoby miała po_wstać z pobudek materjal
nych. Wtedy główny nlk kraju w 1897 r. Nr. 2591 pole� 
cił urządzić riad księdzem A. Cz. dozór policyjny, a jeśli 
ujawni się z jego strony najmniejsze · nieposzanowanie 
przepisów _prawnych, wtedy rząd zastosuje do niego su
rowe środki karzące.A 

1 A. A. D., CV2, Nr. 20. 
2 A. A. D., cv2, Nr. 24 . 3 A. A. D., cv2, Nr. 7. 
4 DJa ch�rakterystyki rządów władz ros. podajemy wyciąg z księ

gi. konduit· kancelarji w. jen. gbra następującej osnowy: ks. Czark(>wslci 
1 i 22 sier� . 1908 ,r. pbdał skargę do w. jen. gbra przeciw. policji zwł�sz�,
cza przeciw strażnikowi Bazylemu Czarnemu, że niesłusznie przyczepia 
się do jego osoby. _ Gbr radm., przeprowadziwszy 

.
śledztwo,_ składa ra-·

port do w. jen. gbra, Że ksiądz A. Cz., w niektórych punktach swej 
skargi ma rację, Że policja nie. jest w porządku z paragrafami 341 i 347 
o karach, w innych zaś punktach racji nie m�. Dla podtrzymania wszak
że autorytetu policji należałoby przenieść ·go, jeżali nie do innej gub. 
to przynajmniej do innej par. W. jen. gbr nie zgadz� się na ten ,pro
jekt. Jeśli zaś jest w skardze księdza A. 1ez. jakie ·oszczerstwo, któ� · 

rem czułby się strażnik Cz<\rny dotkniętym, to przysługuje mu, daje 
w. jen. gbr taką wskazówkę, droga sądowa dla dochodzenia praw oso
bistych. Dopis. autora. 
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11. Ks. Gabrjel Czerwiński, 1850 t 1929. 1. Bę
dąc promotorem bractwa różańca św. przy kościele św. 
Jakóba w Sandomierzu, ksiądz G. Cz. odebrał od jego 
członków 20 wrz. 1881 r. przepisane przyrzeczenie. Wła
dze rządowe nazwały to przysięgą, tchnącą „moralnym 
uciskiem" i skazały go na 25 r. kary. 1 

2. Jako prob. w janowcu, pow. kozn., gub. radm., na
mocy decyzji w. jen. gbra z 16 gr. 1881 r. Nr. 1989
i z 16 list. 1882 r. Nr. 1577 ksiądz G . . Cz. zapłacił karę 
pieniężną w kwocie 25 r. za szerzenie różańca św.2 

1 2. Ks. Jan Dąbrowski, rodem z Iłży, 1848t1917.
Śledztwo władz bezpieczeństwa publicznego, przeprowa- _ 

dzone w 1877 r., wykazało, że ksiądz J. D., będąc wik. 
w par. św. Jana w Radomiu, należał lub podtrzymywał 
„niedopuszczalne" przez państwo bractwo Serca jezuso
wego, został przeto oddany pod sekretną policyjną obser
wację.3 

1 3. Ks. Piotr Dembowski, ur. 1879 r. Gbr radm. 
trzykrotnie powiadomił kancelarję w. jen. gbra: 30 gr. 
1909 r. Nr. 3070, 24 lip. 1910 r. Nr. 1703 i 29 lip. 1910 r. 
Nr. 3700, że księdza P. D. oddał pod sąd za to, że swe
mi kazaniami w Iłży, gub. radm., nastrajał wrogo katoli 
ków przeciw marjawitom (heretykom. Dopis. autora). Spra
wa przeszła przez dwie sądowe instancje i przez kasację 
w Rządzącym Senacie Petersburskim. Ten ostatni 13 wrz. 
1911 r. skazał księdza P. D. na 3 miesiące więzienia, któ· 
re odsiedział w klasztorze o.o paulinów na Jasnej Górze 
od 7 czrw. 1912 r.4 

14. Ks. EdW._ard EUert, 1857 t 1910. · Na skutek
przedstawienia gbra radm. pod datą 4 wrz. 1902 r. Nr. 1128
główny nlk kraju 30 wrz. 1902 r. N.-. 239 nałożył na księ-

I A. A. D., cva, Nr. 5.
3 A. A. O., CV2, Nr. �. 

! A. P. Radm., cz. I., Nr. 2. 
' A. A. D., cva, Nr. 1 1 .  
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dza E. E., prob. par. Jankowice, pow. sand., gub. · radm.,
. 

karę 25 r. za to, że poświęcił 27 lip. 1902 r. we wsi 
Wilczyce, tegoż pow., kamień pod figurę Pana Jezusa, 
nie mając pewności,.czy władze rządowe pozwolą na jej 
postawienie.1 

15. Ks. Jan Gajkowski, 1866 t 1919. Za broszu
rę, którą ksiądz J. G.  wydał pod tytułem „Gdzie djabeł 
nie może; tam babę poszle", a w niej wystąpił przeciw 
herezji mariawickiej i Janowi . Kowalskiemu, m iał tenże 
$prawę sądową, zakończoną przegraną w 1 i 2 instan
cjach. Wniósł wtedy kasację do Senatu Rządzącego w Pe
tersburgu, w którym sam wnosił ustną obronę 1 gr. 1909 r.  
ale i tam przegrał. Zapadł tam wyrok, skazujący go na 
trzy tygodnie więzienia, które odsiedział na jasnej Górze 
w klasztorze o.o. paulinów od 3 do 24 lip. 1 910 r. 

Na zasadzie XIII pozycji Zbioru obowiązujących po
stanowień z 3 paźdz. 1909 r.  p.o. w. jen. gbra 16 sierp. 
1910 r .  Nr. 65 skazał księdza j. G. na 1 OO r. kary z za
mianą na wypadek niezamożności na miesiąc aresztu za 
wydrukowanie w Kronice  Dieoezj i Sandomierskiej w Nr. 5
z 1910 r. w dziale „Miscelanea" artykułów p. t. „Polski 
przedsionek w Rzymie" i „Polski kościół w Budapeszcie" .  

Za powyższe fakta w.  jen.  gbr nie zgodził s ię  na 
propozycję bpa,  który w 1 911 r. zamierzał zamianować 
księdza J. G. wizytatorem· klasztorów diec. sand.2 

16. Ks. P-iotr Górski, 1843tl 930. Z� to, że ksiądz 
P. G. pozwolił ks. Pawłowi· SzuJl,laóskiemu odprawić Mszę 
św. , który, skończywszy semin. diec. w_ 1902 r:, nie złożył
egzaminu z przedmiqtów' ros. podług wymagań rosyjskiego
mstra spr. w. z 12 mar. 1896 r. Nr. 210;· władze państwowe 
nie zgodziły się na nominację ks. P. Szumańskiego na jaki
kolwiek wikarjat, a główny nlk kraju 15 gr. 1903 r. Nr. 269

t A. A. D„ CVIJ2, Nr. 1. ::i A. A. D., CV2, Nr. 33. 



8 DIECEZJA SANDOMIERSKA. 

nałożył na księdza P . . G. 1 00 r. kary, z których w maju 
1 904 r. ściągnięto z j ego pensji 86 r. 66 kop., resztę ska� 
sował manifest z 1 1  sierp. 1 904 r. Ten sekwestr części 
kary dlat�go zastosowały władzę ... rządowe, że ksiądz P.  

· G. · niechefał dobrowolnie jej�
· pła:cić. 1

17. Ks. Aleksander Grabdzłński, 1 839 t 1920. 
Gbr radm. 1 6  paźdz. 1 892 r. Nr. 843 powiadomił kance
larję w. jen. gbra, że ksiądz A. G.,  ·prob. i dziekan w Koń;. 
skich, gub. radm., namówił swego wik. ks. Kornelego 
Chmielińskiego, aby, jako prefekt miejscowej szkoły pow
szechnej, nie pozwol,ił swym uczniom brać udziału w na
bożeństwie żałobnem w cerkwi, odprawionem za zmarłe� 
go tamtejszego nlka pow. Onychowskiego. Po tym wy
padku główny nlk kraju 31 paźdz. 1 892 r. Nr. l 7 2 po
stanowił żądać usunięcia księdza A. G. z Końskich. Wte
dy ksiądz A. G. przeszedł do Świętomarzy, pow. iłż., 
gub. radm. 

18. Ks. Stanisław Jackowski, ur. 1 848 r . ,  Mag. 
św. Teol. W. jen.  gbr 20 lut. 1 881 r. Nr. 328 8 przesłał 
do gbra piotrk. tej treści odezwę: „ Wik. kat. i prof. sem. 
diec. w Sandomierzu ksiądz S. j. za kazanie, które wy
głosił 1 (13) czrw. 1875 r. w kościele poreformackim w San
domierzu z rozmaitemi domyślnikami i aluzją do rzeko- · 

mego prz�śladtlwania Kościoła katol. przez inowierców, 
na zasadzie decyzji mego poprzednika daty 13 (25) sierp. 
1875 r. Nr. 1287 .został ·pozbawiony obydwóch stanowisk, 
które zajmował w Sandomierzu, usunięty z diec. sand. 
i przeniesiony do diec� kuj.-kalis. W następstwie tego bp 
sand� J. Juszyński nadesłał memu poprzednikowi oryginał 
korespondencji admin. diec. kuj,·kalis. ks. Kosińskiego 
z dn . . 22 sierp. (3 wrz.) 1 875 r. Nr. 1524, w której tenże , 
admin. wyraził swą zgodę na przyjęcie księdza S. j. do 

1 A. A. D., CV:l, Nr. 23. 2 A. A. D., cvi, Nr. 1 1 . 
3 A. P. Piotrk., vm10. 
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swej diecezji i udzielenie mu wikariatu na jednej z pa
rafij. Jednak cała ta sprawa nie była w ten sposób za
kończona dlatego, że wyszły na jaw ·poszlaki przeciw 
księdzu S.· ]. o utrzymywanie stosunków tajnych z klerem 
zagranicznym i przyjęcie na siebie wykonania różnych 
papieskich postanowień, otrzymanych sposobem skrytym. 
Wtedy księdza S. ]. spotkała kara dużo surowsza, bo zo
stał wysłany na mieszkanie do gub. ołonieckiej w grud. 
1 875 r. Obecnie po porozumieniu się majem z gł. kierow
nikiem departamentu spr. d. abc .  w. ksiądz S. J. uzyskał 
pozwolenie na powrót do Kr. P. z tym warunkiem, · że 
otrzyma w drodze zwykłego prawa wikarjat przy prawo
myślnym proboszczu lub administratorze parafjL Mając 
zaś na uwadze, że w 1 875 r. w. jen.  gbr Kocebu wydał 
decyzję o przeniesieniu księdza S. j. do diec. kuj.-kalis., 
na co ks. Kosiński, ówczesny administrator tej diecezj i ,  
nie wypowiedział władzom rządowym swej zgody i że ta 
zmiana nie była uskuteczniona jedynie dlatego, że ksiądz 
S. J. zostął wysłany na mieszkanie do Rosji, uważam za 
właściwe zaliczyć go do duchowieństwa diec. kuj.-kalis. 
Powiadomiwszy o tern bpa diecezji, aby wydał w tej spra·
wie potrzebne zarządzenia, o wszystkiern komunikuję 
j.W. Panu, by zachował się stosownie do wyżej powie
dzianego, gdyby z nim w tej sprawie porozumiewał się 
bp Popiel, naznaczając księdza S. ]. w swej diecezj i  na 
stanowisko w granicach jego gubernji ." 

Inne zaś żródła rządowe wyjaśniają, że ksiądz S. j.  
był wysłany do m. Pudozu , gub. ołonieckiej; pod dozór 
policji za to, że, będąc wik. parafii Radom, szerzył tam 
bractwo Serca Jezus. ,  a w Sandomierzu utrzymywał tajną 
korespondencję z Kongregacją Rzymską i że ubliżył na 
spowiedzi p. Tomilinowej o to, że była zamężną za ofi
cerem prawosławnym.1 

i A. A. D., XCII2, k� 163, cv112, Nr. 10 i LXXIV2, k. 251.
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Dokument, na który natrafiliśmy w A. A. D., mow1, 
że władze policyjne wywiozły księdza S.  j. z Sandomie
rza 21 gr. 1875 r.  do Warszawy� a stąd 29 tegoż m. i r .  
w towarzystwie policjanta do m. Petrozawodzka, gub. 
ołonieckiej. Na utrzymanie swoje w Rosji ksiądz S .  j. miał 
wyznaczane od rządu 120 r. w stosunku rocznym. 

Gdy władze rządowe wysyłały księdza S. j .  na wy
gnanie i wywoziły z Sandomierza, nlk żandarm. na pow.: 
sand. i opt., gub. radm., pod datą 21 gr. 1875 r. Nr. 1 643 
wystosował do nlka żandarm. okręgu warsz. tej treści 
odezwę: „Na skutek moich raportów z 4 czrw., 2 i 1 1  wrz. 
1 875 r. Nr.Nr. 334, 465 i 485 o „nagannem" kazaniu, które 
wypowiedział ksiądz S.  j., wik. kat. sand. i po przepro
wadzeniu rewizji w jego mieszkaniu 20 gr. 1 875 r. (1 st. 
1876 r.), tenże ksiądz S. j. o godz. 1 2-ej w południe, gdy 
wychodził z kła św. jakóba, został wezwany przez star
szego powiatowego policjanta do urzędu pow. w Sando
mierzu. Ksiądz S. j. widocznie spodziewał się losu, jaki 
go czeka, skoro, gdy szedł do powiatu,  wstąpił na pożeg
nanie do bpa Juszyńskiego i do· znanej w Sandomierzu 
wybitnej rodziny doktora Chodakowskiego. Gdy rozeszła 
się po mieście wiadomość o zaaresztowaniu księdza S. j.

i postanowieniu wywiezienia go na Syberję,· zebrała się 
około budynku powiatowego gromada mężczyzn i niewiast 
i te ostatnie w głos płakały. Ksiądz S. J., siedząc już na 
podwodzie, żegnał się z obecnymi i błogosławił wszyst
kich. O godz. 3-ej po południu tegoż dnia ksiądz S .  j. ,
stosownie do rozporządzenia, które nlk pow. otrzymał od 
gbra radm., wyjechał ku Radomiowi na wynajętej podwo
dzie w towarzystwie policjanta do Warszawy". 1 i 2• 

1 A. A. o., xc11:.i, k. 163 i 203, xc1112, k. 210, 211 i cv112. 
3 Kazanie, które obciążało księdza S. J. wobec rządu, miało 

miejsce w uroczystość odpustow�. Nowy Rok na imię Jezus obcho
. dzoną przez Sandomierz i okolicę w kościele podominikańskim św. Ja
kóba. Dopis. autora. 
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Od 1 łut. 1 876 r. rząd asygnował na ·utrzymanie 
księdza S. J. w Rosji 1 20 r. w stosunku rocznym. 

19. Ks. Teodor Janowski, ur. 1858 r. Jako wik. 
w Opocznie, gub.  radm., był skazany 4 list. 1887 r. na 
25 r. kary za to, że przy p�zysiędze, którą odbierał od 
rekrutów, powiedział do nich, że są wzięci do wojska za 
bijatyki, bo pójście do wojska, to kara Boska. 

1 lip. 1889 r. Nr. 1299 gł. nlk kraju skazał księdza
T. J.1 na 50 r. kary za to, że w maju 1889 r. nie chciał
spowiadać Marjąnny Kupis dlatego, że wychodziła za 
strażnika Kulika, prawosławnego. Śledztwo, prowadzone 
w tej sprawie, wykazało, że ksiądz T. J. to samo zrobił 
w 1888 r. · z narzeczoną innego strażnika, Gamowa, rów
nież prawosławnego. Za to w. jen. gbr odmówił swej zgo
dy na mianowanie księdza T. J. na probostwo do B.ogorji . 1

20. Ka• Józef Jopkiewicz, ur. 1 813 r . . 1 .  Kielecki
sąd okręgowy 31 sierp. 1871 r. zasądził księdza J. j.,
prob. par. Iłża, gub. radm., na usunięcie od zarządu tej 
par. na 6 miesięcy za to, że ochrzcił dzieci prawosław
nych rodziców.2 i 3 

2. Nlk żandarmskiego okręgu warsz. 10  czrw. 1 890 r.
Nr. 581 4 przesłał do w. jen. gbra protokuł, sporządzony 
25 maja tegoż roku o tern, że ksiądz J. J., prob. par. Ku
nów, ·pow. opt., gub. radm., 21 kw. 1890 r .  nie dopuścił

. cło. .spp�iedzi i Komunji św. Józefy Timofejewy Dubinoj 
dlategot że jest za mężem prawosławnym. 

2�." Ks• Michał Karwaciński, 1 845 t 1909. Będąc 
wikatjuszem w par. Opatów, gub. radm., ksiądz M.  K. 
zapłacit·\V ·,1 874 r. Nr. 355 kary 25 r. za. to, że na kaza
mu w kościele upominał 

-
wiernych, żeby na rodziców 

1 A. A. D„ xcm:.i, k. 213 i cvn2. 2 A. A. D., LXXXVIll2, k. 6. 
3 Chodziło o rodziców unitów. Dopis. autora. 4 Op c., k. 1. 



chrzestnych nie zapraszali inowierców. To go wtrąciło


w niełaskę u rządu, który długo nie zgadzał się na jego 
nominację na probostwo. Między innemi w 1886 r. z tej 
racji nie otrzymał Tarczka w pow. iłż. , gub. radm. 

Ponadto ksiądz M.  K. miał zapisane jeszcze 2 za
rzuty: a) że w 1 881 r .. nie dopuścił prawosławnego na 
chrzestnego ojca w par. Goźlice, pow. sand., gub. radm.,  
gdzie był wikarjuszem i że, będąc wik.  przy katedrze 
sand., zrobił wymówkę mieszczaninowi Deręgowskiemu 
w Sandomierzu o to, że wydał swą córkę za prawo
sławnego.1 

22. Ks. Józef Khaun, 1384 t 1904. 30 lip .  1870 r.
odbyło się uroczyste otwarcie miejskiego ogrodu, urzą
dzonego przy parafjalnym kościele w Kozienicach, gub. 
radm. Z tej racji ksiądz j. K., jąko miejscowy dziekan 
i proboszcz, miał mowę, a w niej strofował Rosjan, że 
uroczystość tę urządzili w dzień piątkowy, który Kościół 
katolicki przeznaczył na rozważanie męki Pańskiej . 

W. jen . gbr 20 paźdz. 1875 r. Nr. 1391 skazał księ
dza J. K., prob. w Kozienicach, na 50 r. kary za to, że 
nielegalnie zbierał składki na budowę wikarj atu , przytem 
polecił go ostrzec, że, jeżeli nadal będzie postępował 
tak samowolnie, zostanie usunięty z dziekanji i ulegnie 
surowej karze.2 

23. Ks. Stanisław Klimecki, ur. 1877 r. Jak zło
żył relację gbr radm. 20 l ip. 1904 r. Nr. 3820 8 kancela
rii w. jen . gbra, ksiądz S. K. 3 wrz. 1 903 r. w kościele 
w Ostrowcu, pow. opt. , gub. radm., ochrzcił chłopca, 
syna robotnika fabryki z Klimkiewiczowa Teofila Kowal
skiego, katolika i żony jego Marjanny „prawosławnej" .  
Karę jednak za  to  przestępstwo zniósł manifest z 1 1  s .ierp. 
1904 roku. 

1 A. A. D., cv2, Nr. 3. i A. P. Radm., VII3, cz. I,  Nr. 55.
� A. P. Radm., Vll3. 1 A. A. D., CV2, Nr. 66. 
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24. Ks. Jan Klimkiewicz, ur. 1 877 r. Z raportu
gbra radm. pod datą 20 gr. 1 903 r. Nr. 6794 widać, że 
ksiądz J.  K. z pozwolenia ks. Juljana Szynkiewicza speł
niał w Przysusze, pow. opcz., gub. radm., religijne kapłań
skie czynności ,  choć nie był jeszcze zaaprobowany 
przez władze państwowe na żadne stanowisko 

'
kościelne· 

Na skutek tego w. jen. gbr 15 gr. 1 903 r. Nr. 268 1 na
kazał księdzu J. K. dać naganę, a zarazem. go ostrzec, 
że, jeśli będzie nadal to robił, wtedy raz na zawsze 
władza rządowa pozbawi go ·stanowiska kościelnego.

Gbr radm. 10 mar. 1 904 r. Nr. 377 2 powiadomił
Warszawę, że ksiądz J. K. w tych samych warunkach 
ponownie odprawiał . publiczne nabożeństwa w parafjach: 
Skarżysko, Przysucha i Studzianna. 

25. Ka. Antoni Kluczkowski, ur. 1 870 r. Z racji 
przysięgi, którą ksiądz A. K. odbierał od rekrutów, n ie  
będąc jeszcze przez rząd zaaprobowanym na żadne sta
nowisko parafjalne, toczyła się sprawa w sferach admi
nistracji rząc!owej,  którą przerwał manifest ces. z 1 1  sierp. 
1904 r. Wszystko przeto sko_ńczyło się na śledztwach 
i dochodzeniach policyjnych.3 

26. Ks. Jan Kolda, 1867 t 19 1 9. Podług raportu
gbra radm. z 6 łut. 1 898 r.  Nr. 184 ksiądz J. K., wikar. 
z Radomia, pochował w tej parafj i  zmarłą 6-cio letnią 
Marję Ładównę, córkę „prawosławnego" Wład. Łady, za 
co w. jen. gbr 26 łut.  1898 r. Nr. 1 24 4 polecił, udzielić 
księdzu j. K. nagany i ostrzec go, że, jeżeli coś podob
nego

. 
jeszcze się powtórzy, to będzie surowo· karany.5 

1 i 2 A. A. D., cv2, Nr. 69.
3 A. - A. O., CVlł, Nr. 70. 4 A. A. D.,  CV2, k. 57.
5 Wład. Łada był unitą, który mimo prześladowania ze strony 

rządu rosyjskiego pozostał wiernym Chrystusowi i Jego Kościołowi. 
Dopis. autora. \ . 
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27. Ks. Telesfor Kopydłowskł, ur. 1876 r. Gbr
radm. 9 sierp. 1903 r. Nr. 1322 1 powiadomił w. jen.  gbra, 
że ksiądz T. K., wik. w Koprzywnicy, pow. sand., .gub. 
radm., pozwolił w tej parafji subdiakonowi Emanuelowi 
Krasowskiemu, którego rząd. j eszcze nie zaaprobował na 
żadne stanowisko parafialne, gdyż w 1902 r. nie złożył 
z przedmiotów ros. egzaminu podług instrukcji minister
jalnej, publicznie spełniać obrzędy religijn·e .  Za to nlk gł. 
kraju skazał .księdza T. K. na 50 r. kary, którą jednak
skasował manifest z 11 aierp. 1904 r. 

Departament Spr. D.  Obc. W. 15  sierp. 1 9 1 1  r. 
Nr. 7158 2 zwracał się z alarmującą korespondencją do 
w. jen. gbra, że, jak doniesiono do Petersburga, ksiądz
T. K., jest podobno członkiem zakonu o.o. jezuitów i sta
le komunikuje się z nimi przez rożne zaufane osoby. 
Warszawa interpeluje w tej sprawie gbra radm., który 
przy pomocy policji i żandarmerji prowadzi tajne śledz
two i 29 paźdz. 191 1 r. Nr. 4355 uspakaja wszystkie wyż
sze organa administracji rządowej. 

28. Ks. Grzegorz Kotowski, 1839t1 899. Podług
raportu nlka pów. kozn. , gub. radm., nadesłanego do gbra 
radm. 6 sierp. 1 879 r., ksi"ądz G. K., wik. fili i Brzeźnica, 
pow. kozo., przez władze administracji rządowej był źle 
notowany, bo założył bractwo trzeźwości ,  samowolnie 
zbierał składki na pogorzelców i odmów.ił sakramentu 
pokuty żonie żandarma Laszewicza.3 

29. Ks. Józef Kownacki, ur. 1 874 r.  Z raportu,
który złożył gbr radm. do kancelarji w. jen. gbra 1 O paźdz. 
1903 r. Nr. 6590 widać, że ksiądz J. K. samowolnie zbie
rał składki na remont domu kościelnego w Odrowążu, 
pow. knc., gub. radm.; i za to główny nlk kraju . 6 list. 

l i 2 A. A. D., cv�, k. 68. 
n A. P. Radm. VIia, cz. II, Nr. 74. 
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1 903 r .  Nr. 263 n pośrednictwem ·administratora diecezji 
sandom. udzielił mu napomnienia.1 

30. Ks. Mieczysław Krajewski, 1 853 t 1907. Za
samowolne zbieranie składek na odnowienie kościoła 
w Skrzyńsku, pow. opcz., gub. radm.� rząd odmówił swej 
zgody, gdy bp sandom. zamierżał naznaczyć księdza M. 
K. na prob. do par. Łagów, pow. opt. , gub. radm. 

Za to, że ksiądz M. K. pozwolił ks� Janowi Klimkiewi. 
czowi, wyświęconemu w 1 902 r., który nie miał egzaminu ) 
z przedmiotów rosyjskich, wymaganego podług instrukcji 
ministerjalnej i z tego względu nie był zaaprobowany 
przez rząd na wikarjat, odprawić w Skrzyńsku mszę św. 
i dokonywać innych religijnych obrzędów, ksiądz M. K., 
z mocy decyzji głównego nlka kraju, wydanej 10 maja  
1 904 r .  Nr. 284, został skazany na zapłacenie 50  r .  kary.2 

31. Ks. Stanisław Krajew•ki, ur. 1860 r. Rosyj-
. skie władze rządowe kilkakrotnie podejrzewały księdza 

S. K., zwłaszcza w 1 893 r. o to, że dawał śluby b. uni
tom, prowadziły jawne i sekretne dochodzenia, ciągnęły 
go, gdy był wikarjusztm w Radoszycach, pow. knc. ,  gub. 
radm., do swych urzędów' 

ale prawnie nic nie udowod
niły, dla tego nie mogły go ukarać. 

Wszakże gub .  siedl. 1 6  czrw. 1 893 r. Nr. 6362 do
niósł do kancelarii w. jen. gbra, że ksiądz S. K. udzielił 
ślubu kilku parom b. unitów. Sprawa poszła 1 3  l ip. 1 894 r. 
Nr. 1 589 do sądu i wynikiem tych zabiegów władz pań
stwowych było to, że w. j en. gbr 4 st. 1895 r. Nr. 16 
odmówił swej zgody na nominowanie go na proboszcza 
w Tarczku, pow. iłż .. gub. radm.8 

32. Ks. Emanuel Krasowski, ur. 1 881  r. Gbr
radm. 9 sierp. 1 903 r. Nr. 1 322 zakomunikował kancelarji 

1 A. A. D„ cva, Nr. 64. 2 A. A. D., CV2, Nr. 48. 
a A. A. D., cva, Nr. 50. 
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w. jen. gbra, że ksiądz E. K. spełniał kapłańskie czyn
ności, zaniąi władze rządowe wyraziły zgodę na. jego no• 
minację na  stanowisko wik. Wtedy gł. nlk kraju 23 st. 
1 894 r. Nr. 273 1 nakazał dać mu napomnienie, a zara
zem ostrzeżenie, że tego rodzaju wykroczenia będzie 
rząd traktował „na serjo". 

33. Ks. Antoni Krawczyński,2 1850 t 1913� 1 .  W
1 873 r. ksiądz A. K., wik. kat. sand., był niepokojony 
przez rząd rosyjski o bractwo Serca Jezusowego. 

2. W 1 875 r .  ksiądz A. K., wik. kat. sand. był po
dejrzany, że nie chciał spowiadać Tekli Pronobis, służą
cej u żandarma wachmistrza Kapitanowa, prawosławnego, 
za co otrzymał od w. jen. gbra za pośrednictwem bpa 
wiadomość, że władze państwowe będą go miały w „pa
mięci", a przeto, jeśli  kiedykolwiek będzie udowodnione, 
że pÓlitycznie jest nieprawomyślnym, wtedy spotka go 
surowa kara. 

3. Za to, że ksiądz A. K. miał odmówić spowiedzi
służącej jedynie dlatego, że pracuje w domu ros., jen.  gbr 
Kocebu 20 sierp. 1 875 r. Nr. 1 266 polecił zrobić mu wy
mówkę z ostrzeżeniem, że będzie surowo karany, jeśli 
w przyszłości okaże się „niepoprawnym." 

4. 30 czrw. 1 886 r .  Nr. 368, władze gubernjalne od.:.
dały księdza A. K. pod dozór policyjny pod zarzutem, że 
odznacza się fanatyzmem religijnym i że jest wmieszany 
w organizację bractwa Serca Jezusowego. 

5 .. Gbr radm. dwukrotni e  powiadomił kancelarię w. 
jen. gbra 24 i 29 l ip. 1 91 0  r. Nr. 1 703 i 3700, że księdza 
A. K., prob. w Iłży, gub. radrn., za kazania, które tam 
wygłaszał i niemi „źle" uspasabiał katolików do maria
witów, oddał pod są d. 

1 A. A. D., CV2, Nr. 71. 
3 A. A. D ,  cv2, k. 37. i A. P. Radm., Vll3, cz. I, Nr. 49. 
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Sprawę rozpatrywał i rozstrzygał sąd w 2-ch instan
cjach, a następnie w kasacji Senat RządząGy, który 1 3  wrz. 
1 91 1  r. skazał księdza A. I\. na trzy miesiące więzienia. 
Zasądzony karę tę odsiedział w klasztorze o.o. pauli nów 
na jasnej Górze od 7 czrw. 1 9 1 2 r. 

. , 

6. We wszystkich archiwach, zacząwszy od kance
larii nlkó_w powiatowych aż do kancelarii w. ien. gbra 
wszędzie się spotyka wzmiankę o „przestępstwie" księ
dza A. K., że szerzył cześć N. S. Jezusowego. Nic przeto
dziwnego, że przez

. 
1 8  l at ros. admin. r

'
ządowa nie do

puszczała go do probostwa.1  
34. Ks. Wawrzyniec Kukliński, 1 848 t 191 5. ja

ko prefekt progimnazjum męskiego w Sandomierzu 7 łut. 
1 903 r. odprawił nabożeństwo z racji przypadającego iu
bileuszu papieża Leona XIII .  Uczniowie wzięli udział 
w tern nabożeństwie wbrew woli inspektora tegoż pro
gimnazjum. Za to władze szkolne  zwolniły księdza W. K. 
ze stanowiska prefekta. 2 . 

35. Ks. Bronisław Kwarciński, 1 866 t 1 91 9. Po
dług raportu gbra radm. pod datą 1 2  maja 1904 r. Nr. 6763 
ksi ądz B. K., wik. w �ozienicach, gub. radm., pozwolił 
n iezaaprobowanemu ieszcze przez rząd na żadne stano
wisko neoprezbiterowi ks. Antoniemu Kluczkowskiemu 
odebrać 2 kw. 1 902 r. przysięgę od rekrutów. Wobec 
terminu dość odległego, w którym to przestępstwo miało 
miejsce, główny nlk kraju polecił raport ten złożyć 
w aktach. 

36. Ks. Stanisław Laskowski, 1847t1926. Śledz
two, prowadzone w Radomiu przeciw ks. Ludwikowi 
Woźniakowskiemu, wik. par. Radom, w sprawie zakaza
nego przez rząd bractwa Serca jezusowego ściągnęło 

1 A. P. Radm ., v1112. :.i A. A. D., cv2, Nr. 43. 
3 A. ,A. D., CV3; Nr. 67. 

Bojownicy t. III. 2 
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podeirzenie na· księdza S. L.; że albo sam należy do te
go bractwa albo ie popiera. Wobec tego główny nlk 
kraju polecił mieć go w obserwacji.1 

37. Ks. Adolf Laurman, ur. 1879 r. Gbr radm.
22 wrz. 191 1 r; Nr. 5241 zwraca się, jak pisze, JUZ po
wtórnie, do w. jen. gbra , że ksiądz A. L., będąc wik. 
par. Radoszyce, pow. knc. ,  gub. radm., ochrz.cił dzieci 
z mieszanego małż.eństwa Józefa i Natalii małżonków 
Opara, mieszkańców gm. · Grodzisko, pow. knc.  Wyrok 
Sądu Okręgowego w Radomiu skazał za to księdza A. 
L. na 1 0  r. kary z zamianą na 3 dni aresztu i pozbawie
nie go zajmowanego stanowiska na 3 miesiące.2 

38. Ks. Antoni Lech, 1822 t 1 897. W. jen. gbr
29 l ist. 1 880 r. Nr. 2078 3 polecił gbrowi kielc., aby od
dał księdza A. L., prob. par. Zagnańsk, pow. i gub. kielc. ,  
pod sąd za to, że 21 czrw. 1879 r. ochrzcił chłopca, syna 
włościanina ze wsi Chełmce, pow. kielec., Włodzimierza 
Jarosińskiego, który 29 mar. 1879 r. przyjął prawosławie.i 

39. Ks. Kazimierz Lłsikłewicz, 1832tl9 1 4. W.jen.
gbr 29 paźdz. 1 882 r. Nr. 1543 5 nałożył na . księdza K. L., 
prob. w Brzózie, pow. kozn., gub. radm., karę za to, że 
pielgrzymom, udającym się na miejsce cudowne, wydał 
krzyż i chorągwie, nie uprzedziwszy o tern policji .  

40. Ks. PJotr Majewski, 1841 t 1898. W 1 885 r.
ksiądz P. M., prob. ze Wsoli, pow. i gub. radm., ochrzcił 
dziecko „prawosławnych" rodziców, ale sprawa jako prze
dawniona, przez władze administr. ·została przerwana.6 

1 A. A. D., CVl1, Nr. 8. 
:.i A. A. D., CVI•, Nr. 21. a A. A. D., CVl1, Nr. 4. 
ł Jako unitę przepisały go cerkiewne

' 
sfery na prawosławie. 

Dopis. autora. 
1 A. P. R, dm., VIJ3, cz. I, Nr. 82.
11 A. P. Radm., Vll3, cz. I, Nr. 207.
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41. Ks. Karol Major, 1837 t 1897. W 1870 r. ksiądz
K. M., prob. par. Góra Jaroszyńska, pow. kozn„ gub. radm., 
nie dopuścił do spowiedzi osoby, wychodzącej za „pra
wosławnego", o co miał dochodzenia policyjne, ale sprawa 
ucichła bez żadnych dla księdza K. M. przykrych skutków.1 

42. Ks. Aleksander Malanowicz, 1828 t 1903.
W 1870 r. ksiądz A. M., prob. par. Szydłowiec, pow. knc., 
gub. radm., był pod sądem za to, że pobłogosławił ślub 
„prawosławnej" Piaseckiej.2 i 3• 

43. Ks. Franci�zek Malesza, 1 833 t 1894. Gbr
radm. złożył raport, że ksiądz F. M., prob. z Kazanowa, 
pow. iłż., gub. radm., ochrzcił dziecko z mieszanego mał
żeństwa. Za to w. jen. gbr skazał go 3 czrw. 1888 r.
Nr. 1331 4 na zapłacenie 25 r. kary. 

44. Ks. Tomasz Migowski, 1 842 t 1 920. Za to, że
ksiądz T. M. · pozwolił w Studziannie, pow. opcz., gub. 
radm., gdzie był proboszczem, k�. Janowi Klimkiewiczowi, 
który w 1902 r. nie składał egzamin_ów z przedmiotów 
państwowych podług instrukcji mstra spr. w. i dlatego 
nie · był "jeszcze przez rząd dopuszczony do stanowiska
parafjalnego, odprawić nabożeństwo, nlk gł. kraju ria ra
port gbra radm. pod datą 10 mar. 1904 r. Nr. 377, skazał 
księdza T. M. 19  maja 1894 r. Nr. 284 na 50 r. kary.0 

45. Ka. Feliks Moleckł, ur. 1858 r. Za to, że nie
posłuchał rady nlka ziemskiej straży pow. sand. i nie 
przeszkodził ingresowi uroczystemu, jaki urządziła parafjc;t 
Bogorja, pow. sand., gub. radm., bpowi Zwierowiczowi, 
odbywającemu tam wizytację pasterską w 1904 r., ksiądz 
F. M., prob. tam�ejszej par., był tarmoszony przez władze 

l A. 'A. D., XCIIP.. 1 A. A. D., CVl2, Nr. 12. 
3 Piasecka była. unitką. Dopis. autora. 
4 A. A. _D.� CV12, Nr. 8. " A. A. D„ cv12, Nr. 14; 
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rząp()we, '.dopiero manifest cesarski z 11_ sierp. 1904 r.
uwolnił go od kary.i i 2 

46. Ks. Feliks Nowacki, ur. 1879 r. Gbr radm.
doniósł do kancelarii w. jen. gbra, że oddał księdza F. M. 
pod sąd za to, że kazaniami swemi jako wik. par. Iłża, 
gub. radm., wywołał wśród katolików złe usposobienie 
względem marjawitów (heretyków. Dopis. autora.) S prawa 
przeszła przez 2 instancje sądowe i Senat Rządzący, który 
13 wrz. 1911 r. zatwierdził wyrok Izby Sądowej Warszaw
skiej, skazujący księdza F. N.  na 2 qiiesiące więzienia. 
Karę tę ksiądz F. N.  odbył w klasztorze o.o. paulinów 
na Jasnej Górze, dokąd przybył w tym celu 22 lip. 1912 r.3 

47. Ks. Jacek Piotrowski, 1828 t 1888. Gbr siedl. ,
zgodnie z twierdzeniem duchownego prawosławnego 
z Włodawy, gub. siedl. ,  19 łut. 1875 r. złożył relację w . . 
jen. gbrowi, że wskutek wpływu księdza J. P. cerkiew 
prawosławna we Włodawie pustoszeje coraz bardziej, 
a miejscowy kościół katolicki zapełnia się niepomiernie. 
Na zasadzie tej relacji w. jen. gbr zażądał usunięcia księ
dza J. P. z Włocławy. Wtedy ksiądz J. P. przyszedł do 
diec. sand. i otrzymał probostwo w Ożarowie, pow. opt., 
gub. radm.4 

48. Ks. Szymon Pióro, ur. 1864 r. Jak zakomu
nikowała kancelarja w. j en. gbra 6 lip. 1900 t. Nr. i550
gbrowi radm., w. jen. gbr dał księdzu Sż. P. napomnienie 
za to, że lekceważy przepisy rządowe w kwestii unitów. 
Z tego samego źródła pod datą 21 lip. 1900 L. Nr. 1692

widać, że ks. Pióro, będąc dziekanem w Konstantynowie, 

1 A. A. O., CVI'1, Nr. 24. 
2 Bp Zwierowicz był w szczególniejnych niełaskach u rządu, gdyż; 

będąc bpem wileńskim, wydał rozporządzenie do. diecezjan, zabrania
jące rodzicom katolickim posyłać dzieci do cerkiewnej prawosławnej 
szkoły. Za to spotkał go los wygnańca. Dopis. autora. 

3 A. A. D., cv12, Nr. 13. 4 A. A. D., CVP; Nr. 15. 
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a prob . . w Janowie, tegoż pow.,  „karygodnie"  postępował
w stosunku do prawosławia, za co został na żądanie ' ros.
władz admin. zwolniony z tego stanowiska. Bpowi Ja'." 
czewskiemu władze rząd. pozostawiły możność w zwy
kłym porządku wystąpić do rządu dla księdza Sz. P.  o ad
ministrację jakiej parafj i ,  ale poza strefą, zamieszkałą przez 
ruskich . Tymczasem kancelarja w. jen. gbra 6 wrz. 1900 r. 
pisze, że ksiądz Sz. P., jako dziekan w Konstantynowie 
i prob. w Janowie ,  mieszał się do spraw „prawosławia," 
dlatego władze rządowe ·nie  mogą się zgodzić na  samo
dzie lne dla n iego stanowisko, jako administratora parafj i 
Tuchowicze, pow. łuk. ,  gub. siedl. ,  a najwyżej można my
śleć dla n iego o wikarjacie pod dozorem prawomyślnego 
proboszcza poza strefą rosyjską. Wtedy ksiądz Sz. P. 
przeszedł do diec .  sandomierskiej . 1  

49. Ks. Stanisław Puławski, ur. 1 866 r .  w War
szawie, M. św. T. Będąc na stanowisku prof. semin. diec„ 
sekretarza konsystorza i wikarjusza katedry w Sandor 
mierzu, ksiądz S. P. podzielił los swych kolegów, którzy 
w 1 890 r. skończy

'
l i  petersburską akademję duchowną. 

12 st. 1 895 r . ,  jak pisał gbr radm. 1 7  st. 1895 r. Nr. 51 
do w. jen. gbra, ksiądz S. P. wyjechał do Kostromy w to
warzystwie 2 -ch  policjantów. 

Osobiste przejśc:ia z tego czasu tak sam ksiądz S. 
P. opisał własnoręcznie:2 „W 1893 r. 3 maja o godz. 1 1
w nocy zapukano do okien mieszkania księdza S. P. przy 
konsystorzu sandom. Po otworzeniu drzwi ukazał się nlk 
żandermerji na  powiaty : sand. i opt. , gub. radm., Lewis 
of Menar w towarzystwie 3-ch wachmistrzów żanda_rm
skich i zażądał otworzen ia  b iurka i szaf dla przeprnwa-

l A. P. Radm. ,  V l lil, cz. II , Nr. 1 33. 
� N a  naszą prośbtt ksiądz S. P. skreślił szczegóły o swojem wy

gnaniu do K ostromy w opisie pod tytu łem „Wywiezienie ks.  S. Puław

skiego do K ostromy ".  Uczynił  to w 3- ei osobie i my w takiej samej 

formie podajemy to do, d ruku. Dopis .  autora. 
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dzenia szczegółowej rewizj i ,  której dokonano w przecią
gu 3 godzin bardzo skrupulatnie, szukając rzeczy, ksią
zek i l istów,  któreby wskazywały na czynności księdza 
S. P. przeciwpaństwowe. 

„Z przeszukanych , listów zabrano 3 · od kolegów 
i książkę Abrahama o rozwoju prawodawstwa kanoniczne
go w Polsce i kazano księdzu S. P.  przybyć o 7 wie
czorem d. 7 maja do kancelarji  p. Menara. Tam indaga
cja trwała do 4 rano. 

„Z indagacji ksiądz S. P. - przekonał się, że w cza
sie rewizji w semin. diec.  kieleckiem znaleziono u ks. 
prof. Senki deklarację, podpisaną przez cały kurs ostatni 
duch. akademji petersburskiej z r. szkolnego 1 889 - 1 890. 

„W deklaracji tej pomiędzy innemi było zobowiąza
nie, ażeby co rok zjeżdżać się u jednego z kolegów i na 
zjazdach tych mieć sprawozdanie z tego, co się w prze
ciągu roku dobrego zrobiło i wysłuchać przynajmniej 
j ednego referatu, mającego na celu podniesienie ducha 
kapłańskiego. W razie,  gdyby który z kolegów znalazł 
się w potrzebie materjalnej,  należy mu pomagać w mia
rę możności .  W kazaniach i przy każdej nadarzonej spo
sobności podnosić wśród wiernych powagę Stolicy św., 
a . bezwzględnie iść za wskazaniami  i rozkazami swojego 
bpa diec.1 Zobowiązani a powyższe były podpisane dru-

1 Posuwając pracę naszą w kolejności alfabetycznej wszystkich 
diecezyj dawnej Kongresówki, obecnie na tern miejscu podajemy opis 
ostatniel'o z żyjących obecnie akademików petersburskich a: 1887 i 1890 r. 
Na 1890 r. z tych 7-rniu wypada 4-ch. Punkta deklaracji poza główną, 
istotną osnową każdy z tych 4-ch podaje z pewnerni zmianami, bo pi
sze ie z pamięci po 40 zgórą latach. A Że pamięć ludzka jest zawodną, 
nie n-ależy się dziwić obecnym nastrojom su bjektywnyrn każdego z pi
szących. Nam jednak się zdaje, że ci  są najbliżsi prawdy, których punkta 
zgadzają się z referatem proku ratora warszawskiej izby skarbowej, 
który, pisząc akt oskarżenia, miał w ręku oryginał znaleziony u jed
nei'o z księży profesorów deklaracji. Referat ten jest podany przy na
zwisku ks. Stanisława Senki. Dopis. autora. 
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giemi imionami każdego, a przez to papier ten był oto
czony nimbem tajemniczości i dlatego wydał się rządzą
cym bardzo podejrzanym. 

„Wszyscy w zeznaniach nie zapierali się podpisów 
swoich i tłumaczyli ,  że nie są to zobowiązania statutowe 
stowarzyszenia, ale zobowiązania koleżeń,skie,  mające je
dynie na celu podtrzymać wzajemnie ducha kapłańskie
go. Sfery , rządowe inaczej pojmowały te rzeczy i chciały 
oddać wszystkich stowarzyszonych pod sąd, zarzucając 
im utworzenie stowarzyszenia, mającego na celu przewrót 
w państwie rosyjskiem. Gdy jednakże przekonały się są
dy, że sprawa tego rodzaju może n arazić państwo rosyj
skie na śmieszność, sprawę całą przesłano mstrowi spr. 
w. · z wnioskiem, aby indywidua w tym wypadku podej
rzane ukarać admin istracyjnie .  

„Księdza S. P. ukarano pozbawieniem prawa nau
czania w jakichkolwiek zakładach naukowych przez ca
łe życie, zesłaniem n a  północ do jednej z wewnętrznych 
gubernij rosyjskich, mianowicie do gub. kostromskiej 
i oddaniem go pod dozór policyjny. 

„Dekret ten po śmierci cesarza Aleksandra III  wy
dał w grudniu 1894 r. jego następca Mikołaj II. 

„Do zesłania ksiądz S. P. byt gotowy, bo go 1uz 
na rok przedtem uwolniono od obowiązków profesora 
semin . ,  · sekretarza konsystorza i wikarjusza katedralnego 
i miano pod dozorem policyjnym w Sandomierzu, nie 
dając grosza na u trzymanie. 

„D.  21 st. 1895 r. o godz. 4 rano otoczono pol icją 
i żołnierzami straży pogranicznej ze wszystkich stron pa
łac biskupi, gdzie przy konsystorzu mieszkał wówczas 

. ksiądz S.  P. N lk straży ziemskiej Kumailski z 4 pol icjan
tami wszedł do wnętrza jego mieszkania, odczytał dekret, 
skazujący księdza S. P. na wygnanie i · żądał od skaza
nego, by podpisał ten dekret. Ksiądz S.  P. nie chciał 



24 DIECEZJA SANDOMIERSKA. 

podpisać dekretu, dopóki nie otrzyma na to zezwolenia 
od ks. prałata Józefa Kijanki, który wówczas pod nieo
becność j .E. ks. bpa Sotkiewicza rządził diecezją. Spro
wadzono ks. Kijankę, przy nim dekret cesarski ksiądz S. 
P. podpisał i pod strażą dwóch poli cjantów pojechał na 
stację kolejową do Ostrowca, a stamtąd do Kostromy. 
Tam gbr Szydłowski chciał wysłać księdza S. P. na mie
szkanie do miasta powiatowego Buja, ale z Petersburga 
za staraniem osób życzliwych otrzymał pozwolenie zatrzy
mania go w Kostromie ,  gdzie przebył 1 9  mies. W roku 
bowiem 1 896 z okazji koronacji Mikołaja II ogłoszoną 
została amnestja d la  przestępców pol itycznych i księdzu 
S. P. pozwolono wrócić do diec. sandom., gdzie otrzy
mał stanowisko wikariusza przy kościele pobernardyń
skim w Radomiu." 

O powrocie do kraju księdza S. P. 14  l ip.  1 896 r.
Nr.  5035 doniósł mster spr. wewn. w. jen. gbrowi. W lat 
parę ksiądz S. P. zamianowany został na prob. par. Jedl 
n ia ,  pow. kozn. ,  gub. radm., następnie na dziekana i prob. 
w Koprzywnicy, godnośc i  zaś kościelne piastował, jak 
następuje: prał. dziek. kapi tu ły kolegjaty opatowskiej, 
prał. domowego Ojca św. ,  w 1 932 r. po zrzeczeniu się 
prałatury opa tow.-kan .  kat. sand. W tymże 1932 r.  ks. 
S. P. został rad c ą  kurj i biskupiej i oficjałem sądu bisku
piego w Sandomierzu .1 i 2 

i A. A. D„ CVI2 i A. Aut. X IJ I1:d. 
2 7 kw. 1 932 r. ksiądz S. P. osobiście nam opowiadał, Że, gdy 

zamieszkał w Kostromie, z racji dozoru policyjnego, któremu podlegał, 
był obowiązany co tydzień zjawiać sitt w kancelarii miejscowego plea. 
Żeby sitt uwolnić od tego obowiązku, ofiarował plcowi te 6 r., które 
przysyłał mu rząd na utrzymanie miesittczne, podpisywał co j akiś czas 
odbiór tych pienittdzy, a w kancelarj i nie zjawiał sitt wcale dla kontroli 
policyjnej. Nie wolno mu tylko było wydalać się poza obrttb miasta. 
Dopis. autora. 
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· SO. Ks. Karol Pytlewski, ur. 1 879 r. Ksiądz K.
P. za to, że, zanim został przez władze rządowe zaapro
bowanym na wikarjat, wykonywał religijne posługi 25 
i 26 lip., a także 7 ,  8 i 9 sierp. 1903 r. w kościele p.p. 
benedyktynek w Sandomierzu, od w.  jen. gbra 14 st. 
1904 r. Nr. 272 1 otrzymał urzędową wymówkę z ostrze-: 
żeniem, że, jeżeli nadal będzie postępował w podobny 
sposób, władze państwowe będą miały to na uwadze 
w chwil i ,  gdy będzie rozstrzygać się kwestja jego sta
nowiska. 

St. Ks. Kazimierz Rogoziński, 1 821 t 1904. 
W 1 900 r., będąc prob. par. Szumsko, pow. opt., gub. 
radm., ksiądz K. R. miał długą i przykrą sprawę o przy
jęcie na katolicyzm Szwejkowskiego, „prawosławnego" ,  
którą ostatecznie sąd rozstrzygał, a le  księga konduity 
kancelarii w. jen. gbra nic n ie  mówi o treści tego wyroku.2 • 

S2. Ks. Józef Sapiński, ur. 1 866 r. za · urządze-
nie pielgrzymki z parafji Szewna� pow. opt., gub. radm.,  
do Sulisławic, pow. sand. ,  tejże gub., bez zachowania 
obowiązujących przepisów rządowych, z rozporządzenia 
głównego n lka kraju ksiądz j. S. ,  tamtejszy wikarjusz, 
14 paźdz. 1 899 r. zapłacił 50 r. kary. 

Księga konduit kancelarji gbra radm. stawia księ
dzu j. S. jeszcze jeden zarzut, że „za Klimontowem, pow. 
sand., w czasie tej pielgrzymki pod gołem niebem, wbrew 
zarządzeniu rządowemu z 7 mar. 1 874 r. Nr. 421 ,  miał mo
wę do pielgrzymów, których wówczas prowadził do Su
lisławic.3 i 4 

S3. Ks. Aleksander Siwecki, 1867t1932. W 1 910 r . ,
będąc prob. par. Kazanów, pow. iłż., gub. radm., ksiądz 
A.  S. ,  miał śledztwo, nakazane przez prokuratora radm. 

i A. A. D., CV P�. Nr.  37. 

3 A. A. D., CV12, Nr. 35. 
2 A. A. D .. CVJ2, Nr. 9.
4 A. P. Radm., V IJ'l, cz. I ,  Nr. 20 1 .
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sądu okręgowego o kazanie, w któ�ym napiętnował he
rezję marjawitów.1 

54. Ks. Juljan Śliwiński, 1 841 t 1 912, były ber
nardyn. Omyłkowo mster· spr. w.  w 1 874 r. księdza j. Ś. ,  
wik. z Radomia, skazał na dwuletnie wygnanie do Rosji 
za to, że miał nie dać rozgrzeszenia Tomilinowej, będącej 
żoną oficera, prawosławnego. Po długiem i przykrem śledz
twie wyjaśniono, że to była omyłka , więc mster cofnął 
swój wyrok.2 

55. Ks. Leon Sobierajski, ur. 1883 r. Gbr radm.
21 maja 1 912 r .  Nr. 2998 doniósł do kancelarj i w. jen. 
gbra, że ksiądz L. S., będąc wik. w Opocznie, gub. radm., 
odmówił udzielenia chrztu św. dziecku, gdy na matkę 
chrzestną przyprowadzono niewiastę prawosławną. W. jen . 
. gbr polecił sprawę przeciąć.3 

56. Ks . .Tomasz Sokalski, 1836 t 1912. Gbr radm.
1 5  list. 1866 r. Nr. 4162 skazał księdza T. S., wik. par. 
Góry Wysokie, pow. sand., gub. radm., na 25 r. kary za 
to, że dwukrotnie zwrócił się z nielegalną prośbą do wójta 
gm. Dwikozy, pow. sand., aby rozłączył żyjących bez węzła 
małżeńskiego sołtysa wsi Czermno, tejże gminy, Michała 
Dębę z wdową Marjanną Boral. 4 

57. Ks. Piotr Stępieński, 1 867 t 1 913. Gbr radm.
13 wrz. 1903 r .  Nr. 1519  żądał od w. jen.  gbra kary na 
księdza P. S., wik. par. Osiek, pow. sand., gub. radm., 
za to, że miał w czasie ściągu wielkich tłumów w Suli
sławicach, pow. sand., gub. radm., kazanie poza kościo
łem, na cmentarzu kościelnym 26 sierp. 1 903 r. 

Ponieważ bp sand. Zwierowicz zakomunikował wła
dzom rząclowym, że nakazał księdzu P. S. powiedzieć to 
kazanie  na cmentarzu ,  w. jen. gbr nie naznaczył tej kary.5 

1 A. P. Radm., Vll3, cz. Il, Nr. 42. 2 A .  A. D., CV12, Nr. 6. 
3 A. Ą. D ,  cv12, Nr. 51. ·i A. P. Radm., vns, cz. I, N r. 85.
5 A. A. D., cv12, Nr. 42 .  
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58. Ks. Józef Szpaderski, ur. 1816 r . ,  k. św. t.
Gbr radm. 23 czerw. 1871 r. Nr. 4850 1 komunikuje bpowi 
sand., że ksiądz J. Sz., prob. par. Przedbórz, pow. konc., 
gub. radm., wbrew ukazawi cesarskiemu z 1 1  kw. 1866 r. 
ochrzcił. dziecko Nazarego Szłapy, „prawosławnego",  żo
natego z Magdaleną Skórzewną katoliczką i dziecku dał 
imię Jan. Sprawę tę gbr oddał prokuratorowi przy cy-
wilnym trybunale m. Radomia. · -

59. Ks. Paweł Szumański, ur. 1878 r. Nie będąc
jeszcze dla niedopełnionego egzaminu z państwowych 
egzaminów podług instrukcji msterjalnej zaaprobowanym 
przez rząd na żadne parafjalne stanowisko, ksiądz P. Sz. 
odprawiał nabożeństwo w parafjalnym kościele św. Jana 
w Radomiu, o czem doniósł gbr radm. 15 list. 1 903 r. 
Nr . 1 886 głównemu nlkowi kraju. Za to tenże nlk kraju 
15 gr. 1 903 r. Nr. 269 2 polecił udzielić księdzu P. Sz. 
napomnienie, a zarazem ostrzec go, że, jeśli na przyszłość 
powtórzą się podobne fakty, to go władza państwowa 
nie dopuści na żadne stanowisko parafjalne. 

60. Ks. Juljan Szynkiewicz, 1865 t 1 918. Za to. ' 
że ksiądz j. Sz., prob. z Przysuchy, dopuścił do czyn-
ności religijnych w kościele par .  w Przysusze, pow. opcz., 
gub. radm., księdza Jana Klimkiewicza, neoprezbitera 
z 1 902 r .  przez rząd n iezaaprobowanego jeszcze na żadne 
stanowisko parafjalne dlatego� · że nie dopełnił egzaminu 
z państwowych przedmiotów, zapłacił ksiądz J. Sz . ,  1 00 r. 
kary, którą nałożył nań główny nlk kraju 15  gr. 1903 r. 
Nr. 268.3 Stało się to na skutek doniesienia gbra radm. 
pod datą 20 paźdz. 1903 r .  Nr. 6794. 

61. Ks. Wojciech Wcłślik, 1821 t 1 902. W. jen .
gbr 10 list. 1893 r. Nr. 2131 nakazał swej kancelarji, aby 

1 A .  K. D. Sand. ,  VII, k. 24. 2 A. A. D., cvn:.i, N r. 1 4. 

3 A. A. D., CVII2, Nr. 1 1 � 
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w księdze konduit przy nazwisku księdza W. W., prob. 
par. Staszów,_ pow. sand., gub. radm., zapisała, że kapłan 
ten odmówił sakram·entu pokuty Henrykowi Łuszczowi, 
a gbrowi radm. ,  który zakomunikował 8 paźdz. 1893 r. 
fakt powyższy, żeby miał to w pamięci .1  

62. Ks. Czesław Wijasiński, 1864t1913. Na sku
tek raportu gbra radm. •z 19  maja 1901 r. Nr. 3694 głów
ny nlk kraju kazał temuż gbrowi, aby udziel i ł  napomnie
nia księdzu Cz. W., prob., par.  Zbi lutka , pow. opt. , gub. 
radm., za to, że samowolnie zbierał wśród parafjan do
browolne ofiary na odnowienie tamtejszego kościoła.2 

63. Ks. Wincenty Wołosewicz, 1 841 t 1904. Gbr
radm. złożył raport w. j en .  gbrowi o tern, że skazał księ
dza W. W., wik. par .  Iłża, gub. radm., na 10 r. kary za to,

że, gdy t7 (29) s ierp. 1 872 r. przyszedł do tamtejszego 
kościoła ze chrztem swej córki włościanin z Seredzic, 
parafjanin iłżecki ,  P iotr Zaręba i przyprowadził na ojca 
chrzestnego żandarma Antoniego Jarczenko, prawosław-

, nego, najpierw ksiądz W. W. zrobił wymówkę same
mu Zarębie o to, że proponuje na ojca chrzestnego j ed
nostkę prawosławną, a gdy, słysząc to matka chrzestna 
Rozalja Kasterno, odezwała s ię: „przecież prawosławni 
są tacy sami chrześcijanie, jak i my", wtedy ksiądz W. 
W. na to jej  odpowiedział: a ty, psia mać ! zapytaj go 
(wskazując na żandarma Jarczenko) czy on bierze Żydów 
w kumy ?".  

Wogóle ksiądz W. W. nie ci eszył się zaufaniem 
rządu, który w 1 885 r. odmówił mu swej zgody na pro
bostwo w Grabowcu, pow. i l ż., a następnie trzymał go 
22 lata na wikarjatach, kilka razy n i e  udzielił mu paszportu 
kuracyjnego na leczenie się w kraju i zagranicą. 

i A. A. D.,  CV2, Nr. 13 .  :! A. A. D., C V:!, Nr.  1 9. 
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Ksiądz W. W. należał do grupy tych alumnów se
minarjum diecezjalnego w Wilnie, którzy za wileń

'
skiego 

jen. gbra Murawjewa musieli opuścić swe rodzinne miej
sca . i szukać przytułku w obcych diecezjach.i 

64. Ks. Ludwik Woźniakowski, 1 846 t 1913. Za
odmowę rÓzgrzeszenia katoliczce Celinie, żonie oficera
Tomil ina, prawosławnego, w. je;i. gbr w 1875 r. · pozba
wił księdza L. W. wikarjatu w Radomiu, skazał go na 
6 miesięcy klasztoru w Wysokiem Kole ,  pow. kozn. ,  gub. 
radm. i nakazał mieć nad nim nadzór poli cyjny. Gdy 
wyszła na jaw nowa sprawa przec iw temuż księdzu L. w.·, . 
a mianowicie o założenie w Radomiu bractwa Serca Je
zusowego, pod koniec tegoż 1875 r. , po porozumieniu 
się z mstrem spr.  wewn.,  w. jen. gbr wysłał go na mie
szkanie w głąb Rosji do gub. wołogodzkiej . , 

W tern samem postanowieniu i j ego motywach by
ła jeszcze mowa o tern, że ksiądz L. W. tajną drogą ko
respondował z Kurją Rzymską. ·

W 1 876 r. matka księdza L. W. 'robiła starania u rzą
du o powrót. syna do kraju, lecz w. jen. gbr nakazał 
prośbę tę pozostawić bez �kutku. Gdy zaś w tej samej 

'materii rod�ina księdza L. W. trafiła do Petersburga 
i minister spr. w. 15 . kw. 1879 r.  Nr. 1262 zapytał w. jen.  
gbra o opinję,  28 tegoż miesiąca, Nr. 650 w. jen . . gbr wy
słał odpowiedź, a w niej zaznaczył, że uważałby za wła
ściwe odłożyć ułaskawienie. księdza L. W. do grudnia 
tego roku t. j .  do pełnych 4 lat kary, z tern j ednak za
strzeżeniem, żeby po powrocie do diec.  sand. naznaczyć 
go do proboszcza prawomyślnego. 

O przejściach księdza L. W. w latach 1 875 i na
stępnych więcej szczegółów podaje  dokument, który się 
przechował w A. A D. Czytamy tam, co następuje :  

1 A. A. O . ,  CV2, Nr. 7. 
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„Ksiądz L. W. ur. 1 846 r. , wyświęcony w 1 869 r. 
był wik. w Staszowie, pow. sand., w Żarnowie,  pow. 
opcz., gub. radm. i w Radomiu. Popełnił takie winy.  a) nie 
rozgrzeszył Celiny Tomilinowej, za co 3 ( 15) mar. 1 875 r. 
Nr. 261 w. jen. gbr. wysłał g_o do klasztoru o.o. refor
matów w Wysokiem Kole,  pow. kozn. ,  gub: radm. na 
6 miesięcy. b) Tam, jak się okazało, otrzymywał drogą taj
ną korespondencję z Rzymu, za co został usunięty z te
rytorjum diec. sand. i wywieziony do k lasztoru o.o. ka
pucynów w Łomży. c) Rewizja, którą, z racji tej kore
spondencj i  przeprowadziły władze policyjne w celi ,  jaką 
zajmował w klasztorze wysokokolskim i w mieszkaniu 
j ego rodziny w Radomiu, wykazała, że ksiądz L. W. był 
czynnym w szerz�niu bractwa Serca jezusowego.

„Wobec tych zarzutów ksiądz L. W. został skazany · 

na wywiezienie do Rosji i z Łomży 2 1  gr. 1 875 r. (2 st. 
1 876 r.) tamtejszy starszy policjant łomi_yński Elistratów 
wywiózł księdza L. W. do Wołogdy, gdzie rząd od 1 łut. 
1 876 r. zaczął mu wydawać na utrzymanie 120 r. w sto
sunku rocznym. " 

Ścisłej daty powrotu księdza L. W. z wygnania nie 
znaleźliśmy w aktach. Stało się to albo w końcu 1880 
albo w początkach 1881 r . ,  skoro 9 (2 1 )  mar. 1 881 r. już 
się l iczył wik. par. Wzdół, pow. i gub. kielc. Następnie 
28 czrw. 1882 r. ksiądz L. W. został wik. par. Bodzentyn 
tegoż pow. i gub. ,  w 1 883 r. w Borkowicach, pow. konc., 
gub. radm. ,  w 1884 r. w Oleksowie, pow. kozn. ,  gub. 
radm. i Smardzewicach, pow. opczn. Następnie prob. 
w Dąbrowie tegoż pow. i w Chlewiskach, pow. konc.
Nlk pow. kielc . ,  wydając swoim wyższym władzom opi
nię o księdzu L. W., charakteryzuje go lakonicznie: fa� 
natyk, arogant, n ieużyty, osobistość podejrzana, niepra
womyślna.1 

1 A. A D., CV2, Nr. 1 5, XLIP, k. 58 i A.  P. Kielc., V7, k. 14. 
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65. Ks. Karol Woźnicki, 1808 t 1887. W. jen. gbr
nałożył 29 paźdz. 1882 r. Nr. 1 549 na ksi�dza K. W., prob. 
par. Zwoleń, pow. kozn. ,  gub. radm., karę 10 r. za to, że, 
wyprawiając swych parafjan z pielgrzymką do Częstocho
wy, pozwolił im zabrać z kościoła krzyż i chorągiew bez 

. uprzedniego powiadomienia o tern nlka powiatu. 1  

66. Ks. Jacek Wroński, 1813  t 1890. Podług zda
nia cyw. gbra radm.,  wypowiedzianego w papierze do 
nmka Kr. P. 16 (28) kw. 1 866 r. Nr. 499,2 ksiądz J. W. 
jest szkodliwych dla państwa przekonań, gdyż nie dopu
ścił do spowiedzi św. żołnierki za to, że wyszła za pra
wosławnego. 3 

67. Ks. Stanisław Zdzitowiecki, 1 854 t 1 927, póź
niejszy bp kuj. - kalis. Jako admin. diec .  sand. w 1 90 1  r .  
nie zgodził się na egzamina piśmienne w sem. diec. mimo, 
że mster spr. w. pod datą 24 list. 1 900 r .  wyqał specjalną 
instrukcję w tej materj i i to ma zapisane w swej kondui
cie na swoją niekorzyść.4 

68. Ks. Adam Zieliński, 1 850 t 1 925. Ple. m. Ra:
domia doniósł do gbra radm., że ksiądz A. Z. , . będąc 
wik. w tern mieście, odmówił rozgrzeszenia dwom pannom 
z tego tytułu , że wychodziły za prawosławnych.5 

2. Dla sprawy Ojczyzny.

W różnych aktach urzęd0wyGb. napotykaliśmy roz
maitą korespondencję rządu z włacl�,��i .kościelnemi, któ
rej tendencją był ucisk praw kościelnych r ż:ycia kośc;iel; 
nego z powodu udziału czynnego kapłanów br,�eckic.µ 

1 A. A. O„ CV:.i!, Nr. 6. 2 A. A.'""o., cv2, Nr. 12. 
3 Sprawa musiała przedstawiać si� inaczej, bo zasady katolickie 

nie idą po tej linji. Uwaga autora. 
4 A. A. O., cv2, Nr. 12. 5 A. P. Radm. VIJ3, c.z .  I, Nr. 57.
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lub zakonnych� w czasie manifestacyj przedpowstaniowych
lub w czasie powstania stycz. albo w latach późniejszych, 
ciągle jeszcze ideowo złączony.eh z tym ruchem patrjo
tycznym: Spotykaliśmy również odezwy władz kościelnych 
do przedstawicieli państwowych w sprawie tego właśnie 
ucisku. Co dotyczyło osób lub rzeczy diec. sand., zanim 
przejdziemy do przeżyć osobistych kleru tej diec., umie
szczamy to na tern miejscu, trzymając się możliwie po
rządku chronologicznego tych dokumentów. 

1. Nmk Kr. P. 1 5  (27) paźdz. 1.861 r. Nr. 1789 1 zwró
cił się do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. z tern, że 16 (28) 
wrz. 1 86 1  r. w Ostrowcu, pow. opt. ,  gub. radm., mie
szkańcy postawili na cmentar�u kościelnym przed głów
nem wejściem do kościoła żelazny krzyż na kamiennej 
podstawie, a nazajutrz krzyż ten poświęciło duchowień
stwo miejscowe. , 

2. Ucisk w sprawie odbywanych nabożeństw kościel- .
nych od 2 (14) paźdz. 1 861 r. czyli od ogłoszenia stanu 
wojn. w kraju wzrastał coraz bardziej. Ks. Kacper Kot
kowski, prob. par. Ćmielów, pow. opt. , gub. radm., 6 list.

. 

1 861 r. składa do bpa sand. bardzo wymowny raport,' 
użalając się na to, że okólniki, wydawane przez nlków 
wojn., krępują swobodę religji i praw Kościoła. Przeło
żony zaś klasztoru księży franciszkanów oraz administra
tor par. Zaw�chost, pow. sąnd., gub. radm., ks. Marekl 
Aluchna, franciszkanin, 17 list. 1 861 r .  pisze rlo bpa sand.: 
„ze łzami boleści i smutku na widok pogwałcenia praw 
i swobód Kościoła, w imieniu mieszkańców m. Zawichosta·; 
a zarazem z mocy urzędu i powołania mego, czuję się 
w obowiązku złożenia sumie.onego raportu o świeżo do� 
konanych w dniu dzisiejszym nadużyciach przez oddział 
wojska, kwaterującego• w Zawichoście, w dniu tym, jako

1 A. A. D., XXl2, k. 21 i n. 
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w rocznicę posw1ęcenia kościoła. Chcąc się uwolnić od 
. wszelkiej odpowiedzialności ze strony rządu , zawiadomi
łem władzę policyjną o mającej nastąpić procesji ,  tłuma-

. cząc zarazem, że rzeczona procesja od wieków corocznie
bywa odprawiana. Mimo tego z mej strony zaręczenia 
Moskale w chwili ,  gdym z. kościoła z Najśw. Sakramen
tem wychodził, obsadzili zbrojno z najeźonemi bagnetami 
d1izwi kościelne· i zmusili do cofnięcia się. Lud został strwo.:. 
żony- takiem nadużyciem, świeżo dokonanemi nadużyciami 
pogwałcono wolność Kościoła. Proszę pokornie p opiekę 

· i zabezpieczenie tak wiernych, jak i świątyni od profa
- nacji i podobnych nadal nadużyć" . 1  

3. 7 list. 1861 r .  Nr.  1 803.2 Kons. Jen. Diec. Sand.
pisze do nlka pow. sand., że nadesłane przezeń trzy odez
wy w języku rosyjskim Konsy�torz otrzymał. · „Nie  wie
dząc wszakże, co one znaczą, władza diecezjalna prosi, 
aby takowe na ojczysty nasz język p. nlk przełożyć po
lecił, iżby można wiedzieć, kto i czego żąda." 3 

Na te 31 l ist. (12 gr.) 1 861 r. Nr. 1 7522 nlk pow. sand. 
uprzejmie nadesłał odpowiedź do Konsystorza, załącza
jąc swe odezwy w tłumaczen iu na język polski.4 

· 4. a) Bp diec. sand. 9 list. 1 86 1  -r .  Nr. 1862 5 pisał 
do j en .  Uszakowa, nlka wojn.  gub. radm·. :  „W dniu dzi-

. siejszym, wśród największego spokoju,  ·panującego w mie
ście Sandomierzu, stojące wojsko dopuściło się naduży
cia, gdyż idącego ks. Franciszka Przybyłowskiego, prof. 
semin. diec.  Sand., na ulicy napadło i następnie na od
wach odprowadziło. Wysłałem bezwłocznie ks. prałata 
archidiakona katedry łącznie z mym kapelanem do p. 
Majora, konsystującego w tutejszem mieście z żądaniem, 

. I A .  K. D. Sand., X1•  2 Op. c . 
s Trzeba zwrócić UW&ift( na ttt okoliczność, że było to już po 

ogło.szeniu stanu wojennego w kraju. Dopis. autora. 
' 4 i 5 Op. c. 

Bojownicy t. III . 3 
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aby pomieniony kapłan był uwolnionym, jednak delega
ci moi pomimo, że oznajmili ,  w jakim się udają_ interesie 
do p .  Majora, dopuszczonymi nie zostali  przez rozsta
wione po u licach wojsko. W tern · przeto położeniu rze
czy, gdy bez żadnego powodu, bez odniesienia się do 
mnie, jako bpa diec. ,  kapłana, najspokojniej wracającego 
ze spaceru, tutejsza władza wojskowa na ul icy najnie
przyzwoiciej 

-
napadła i na osobie jego dopuściła się gwał

tu, przeto odnoszę się do J W·. jen.  Uszakowa o wyda
nie polecenia, iżby ks. Fr. Pq;ybyłowski , prof. semin., 
bezzwłocznie uwolnionym został, tern więcej, że, jako na
uczyciel  alumnów, koniecznie jest potrzebnym i . bez nie
go obejść si ę nie mogę. 

„Gdyby ksiądz F. P. dopuścił się jakiego nadużycia, 
to bez zawodu p. Major byłby go zaraz aresztował, lecz 
idącego spokojnie ul icą napadać przez rozstawione cza
ty uważam za gwałt, nic�em nieusprawiedliwiony i mnie
mam, że j .W. jen. podobne nadużycia niezawodnie pow
strzyma . tern ' pewniej, że to już nie poraz pierwszy woj
sko, w Sandomierzu będące, przestępuje. bezkarnie gra
nice prawa, albowiem w dniu 2 b.m. i r. roztrąciło pro
cesję, idącą za trumną w dzień zaduszny celem pomo
dlenia się na cmentarzu parafjalnym, do czego każdy 
katolik jest obowiązanym. Mniemałem, że więcej razy po· 
dobne wypadki, obrażające religję, nie powtórzą się 
i nie stawią mię w smutnej konieczności ograniczeµia 
nabożeństwa, gdy tymczasem dzisiejsze postępowanie p. 
Majora zniewala mię . oświadczyć, że przyjdzie do zam
knięcia kościołów, jeżeli kapłan i  nie będą mogli spokoj
nie swych obowiązków wypełniać, a nawet na  ulicę wy
chodzić. W tej ch:wili wysłałem na pocztę celem wzięcia 
sztafety, lecz nawet nie dopuszczono kapłana, przezemnie 
wyprawionego na pocztę i zabroniono wziąć sztafetę ce
lem przesłania j .W. · Panu obecnej mojej odezwy. jeżeli 
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J.W. jen.  nie powstrzymasz gwałtów, jakich w Sando
mierzu doświadczamy, opuszczę miejsce urzędowania, 
gdyż widzę się zagrożonym. Upraszam o najśpieszniej
szą odpowiedź, któraby zapewniła nam bezpieczeństwo 

spokojność." 
b) Do J.W. Gbra Cywilnego, gub. Radm .
... 0 czem jednocześnie J.W. gbra zawiadamiając, 

mam honor Go prosić, aby ze  swej strony raczył zasto
sować odpowiednio · przedsięwzięte środki celem zapew
nienia skutku obecnemu memu odniesieniu się. 

5. Nlk wojn. m. Sandomierza 15 list. 1861 r.  Nr. 43,
powołując się na polecenie nlka wojn. okregu radm. jen.  
Uszakowa z dnia 7 (19) list. tegoż roku Nr. 1 1 37,1 żąda, 
aby bezwarunkowo w kościołach nie śpiewano „rewolu
cyjnych" hymnów, jak „ Boże, coś Polskę!", „Z  dymem po
ż�rów !"  i innych, a także, żeby momentalnie, bez żad
nych wymówek usunięte zostały wszelkie emblematy 
z kościołów, z krzyżów na cmentan:ach, jak: białego or
ła, napisy treści „podburzającej '' ,2 sztandary narodowe, 
kokardy, wstążki i t. p. Jeżeli to nie będzie zrobione, 
księża na pierwszą otrzymaną o tern od władzy rządowej 
wiadomość, zaraz ·będą wysyłani do kazamat cytadeli war
szawskiej, a organiści, którzy by · akompanjowali w czasie 
tych śpiewów stosownie do ich wieku i kompleksji bę
dą wzięci  albo do wojska albo odesłani do rot are
sztanckich. 

6. Wkrótce po tej odezwie znów w tej samej materii
przesyła swe zarządzenia p.o. nlka wojn. gub. radm. jen.  
Uszakow 7 ( 1 9) łut. 1 861 r. Nr .  1 137,3 powołując s ię na 

1 A. K. D. Sand., X1. 
2 Chodziło o napisy na krzyżach, jak to widać z odezwy komen

danta halickiego pułku piechoty z dn. 12 gr. 1861 r. Nr. 135 do bpa 
sand. : „Na pamiątk� za poległych w dn. 25, 27 lut. i .3 kwietnia". 

3 Op. c. 
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rozkaz, któ�y ,-�,yd�ł w tym względzie nmk Kr. P. , Kary 
powyż��ę �fł tera.z r9'.?ciągnięte: a) · na mttżczy,zn,, śpiewa
i.ących te hy�ny, za co brani będ,ą do wojska j*p prości 
żpłnierz�, b) ną. �ob}ety, które �ostaną ar,esztowane, c) na 
księży, których, gdyby nie wydali natychmia�t znaków 
emblematycznych_ z, r,e�olucyjnemi godł�mi . dla przesła
nia ich do zarządu tegoż jen.  Uszak.owa, w . tej .chwili 
należy are�ztować i , wy�yłać do, fortecy. 

Przytęm jen . . �szakow tłµ,ma.czy się, dlaczego wy
daj e  tak .surowe zarządzenie, bo,_ mówi ,  zaznał zawodu 
na duchowieństwie. „Rząd _ _  bowiem spodziewał się z tej 
strony pomocy, ty!flczasem duchowni _nietylko n'i.e przed
siębrali środków, dążących �:Io. u�ró_cenia złego, ale nad
to , wpływali na rozwinięcie i powię�szenie onego .. . Rząd 
pr:zeto, m:ając przekonanie, że ś_wiątynia nię może być 
przytułkiem „ wy�tępku." i nieporządków, znalazł_ się przy
muszonym uk�ócić to śroqkami, jakie pod�ug okoliczności
i uporu okazały się koniecznemi. 

. 
. . .  

7.. P.o. nlka wojn.  gub. radm. 29 paźdz. (10 l i st.) 
1 861  r .  Nr. ,1 008 tak pisze d.o bpą sand.: „Wskutek odez
wy J.W. ks. · Bpa, adresowanej przez sztafetę do J. W. 
nlka wojq .  okręgu radm., z dn. 9 l ist. r.b. Nr. 1 862, w nie
obecności J.W. ie.n.  Uszakowa, który z powodu wezwa
nia 

·
n.owego nmka Kr. P. J.  W. jen. L,iidersa wydalił się 

do Warszawy, mam zaszc7iyt J.W. ks. Bpa zawiadomić, 
że o wypadkach, zaszłych w mieście Sando�ierzu, na
znaczony w tern mieście na wojn. nlka maj. Go�ubjew 
złożył szczegółowy raport, o �re�.c i_ któf�g9 J.W. nlk wojn.  
dąniÓsł nmkowi Kr. P.  do dalszej jego decyzj i .  

Żądane więc przez J.  W. ks. Bpa uwolnienie ks. 
Przybyłowskiego nie prędzej może nastąp:ić aż po zapaść 
mającej decyzji . J.W. p .. o. nmka, a to tern bardziej, że 
ksiądz wspomniany odezwać się miał wobec zgromadzo
nych osób w ubliżających wyrazach przeciw osobie Naj
jaśniejszego Pana. 
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Nadmienić jednakże winienem, że najściślejsze śledz
two co do zaszłych w m. Sandomierzu -wypadków będzie 
zarządzone oraz,  że wojn. nlk maj .  Gołubjew z uwagi na 
wyłuszczone w odezwie ].  W. 'ks. bpa zażalenie, jedno
cześnie odbiera rozkaz przyjęcia środków umiarkowanych, 
któreby dały się pogodzić z przyjętemi przez rząd środ
kami stanu wojn. i nie naruszały w niczem ogólnego 
porządku i spokoju miesżkańców, jak również · wykon y
wania obowiązków rel igijnych. 

W końcu za obowiązek poczytuję sobie j .W. ks. bpa 
uprzedzić, że w wypadkach, jakie zajść miały w m.  San
domierzu, j .W. jen. Uszakow otrzymał wiadomość z uczu
ciem prawdziwego żalu i że bynajmniej ·pobłażającym
n ie będzie, - jeżeh ze strony wojskowej dany był powód 
do scen zakłócających spokój . Jednakże racz J .W. bpie 
wydać od siebie polecenia podwładnemu jego zarządowi 
duchowieństwu, aby zechciało się trzymać drogi umiar
kowania i nie dawało ze swej strony władzy wojskowej 
powodu do wydawania rozporządzeń, które są wynikiem 
postanowień ogłoszonego stanu wojennego" .  

Bp sand.  1'.2  l i st 1861 r. Nr. 1 864 1 znów zwraca s ię  
do jen .  Uszakowa, nlka wojn.  oddz. radm. ,  z następują
cem pi smem: 

Na odniesienie się moje do J .  W. Pana pod dniem 
9 b.  m .  i r . za Nr. 1 862 względem dopełn ionego w tymże 
dniu w sposób dla mnie bolesny pochwycenia przez żoł
nierzy z polecenia p. mjr. Gołubjewa ks. Fr. Przybyłow
skiego i zaszłych przy tym fakcie zasmucających scen 
i wypadków, otrzymałem w dni u wczorajszym przez szta
fetę tymczasową odpowiedź przez p. Dobrowolskiego, 
podpułkownika gener.  sztabu ,  pod nieobecność J.W. Pana 
podpisaną, która, zapewniając  sprawdzenie zaszłych wy-

1 

1 A K. D. Sand. ,  X 1  
' t i , 
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padków przez ścisłe śledztwo, a następnie i wymiar spra
wiedliwości znacznie  wzruszenie moje uspokoiła. Miałem 
zamiar w tern smutnem położeniu zatrudnić J. W. p. o. 
nmka Kr. P. i przedstawić mu okropny stan Kościoła 
i duchowieństwa rz.-k., który mnie,  jako bpa i przełożo
nego diecezji, boleśnie obchodzi, lecz odstępuję od tego 
i z całą ufnością udając się na sprawiedliwy sąd J.W. Pana, 
oczekiwać będę rezultatu. Upraszam tylko o przyśpiesze
nie takowego i o ile to być może najrychlejsze, tudzież 
o złagodzenie obejścia się z ks. Przybyłowskim, zanim
7. wspomnianych zarzutów będzie usprawiedliwiony lub
powrócenia go do seminarjum dla pełnienia obowiązków 
w ciągu śledztwa; prowadzić się mającego, poręczając za 
jego pewność po przybyciu do Sandomierza. 

Chociaż jestem kapłanem religji przebaczania i nie 
szukam kary lecz poprawy, nie mogę przecież nie wy
nurzyć J.W. Panu mojego żalu i smutku z powodu do
kuczliwego postępowania p. mjra, jakiego doświadczam. 
W pierws�em mojem przedstawieniu doniosłem J. W. Panu 
ogólnie tylko o niektórych wypadkach, zaszłych w San
domierzu, skutkiem działań p .  Gołubjewa, lecz teraz, gdy 
lud spokojny jest niepokojony, gdy duchowieństwo, pie
czy mojej powierzone,  nietylko w Sandomierzu, lecz w ca
łej diecezji j est zagrożone, gdy obrządki religijne są prze
szkadzane, widzę się być zmuszonym szczegółowo wy
padki zaszłe w Sandomierzu i w okolicy opisać, bo wierzę, 
iż J.W. Pan powstrzymać zdołasz nadużycia albo źle zrozu
mianej albo zbytecznej gorliwości podległych Jemu nlków. 

I tak: w dniu 2 list. Kościół rz.-kat. w związku z pa
miątką dusz ludzi zmarłych i zgodnie z rytuałem obo
wiązkową procesję na cmentarz każdego roku 1 u  odby
wał bez żadnej przeszkody. W r .  b. w tymże samym 
dniu przypadł w tutejszem mieście pogrzeb nie żadne
go dygnitarza lub człowieka jakiegoś znaczenia, ale osiem-
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dziesięcioletniego starca su bjekta handlu, który lat kil
kadziesiąt w jednym sklep ie  i w jednem mieście zosta
wał, znany był wszystkim, a przez swą łagodność, uczci
wość i pracowitość zasłużył sobie, że świecki i duchow
ny, młody i stary, mieszczan in i wieśniak znali d la n ie 
go szacunek i uważali jako patrjarchę miasta i okolicy.  
Umarł dnia 31 paźdz. b . r. W dniu więc 2 l ist. wypadło 
konie?znie go pochować. A że duchowieństwo nie chcia
ło wzbudzać jakiegoś podejrzenia z powodu stanu wo
jennego, aby dwa razy lud na cmentarz nie prowadzić ,  
ułożyło, aby dwa te obrzędy t . j .  procesję dnia zaduszne
go i pogrzeb razem połączyć. Lubo p .  Gołubjew o pierw
szym i drugim wiedział i zamiast, aby wziął to za dobre 
takie połączenie, on zgromadził przed kościół ks.ks. re
formatów, gdzie zwykle  pogrzeby wszystkie się odby
wają, wojsko i wychodzący pochód religijny zatamował, 
ludowi wstępu na cmentarz zabronił, żądając, . aby samo 
tylko duchowieństwo pogrzeb i procesję odbyło, co jest 
przeciwne, bo wyraźnie w uczynkach miłosiernych, pra
wem wiary katol ickiej przepisanych, st�i: umarlych grze
bać. Pomimo przekładania p. Major zebranej ludności ka
tolickiej nie pozwolił udać się na cmentarz. A po go
dzinnem oczekiwaniu na drodze i rozmaitych prośbach 
i przedstawieniach przyszło do tego, że cała procesja 
wraz z trumną, · w której było ciało zmarłego, przeszedł
szy całe miasto, przybyła przed moje mieszkanie, pro
sząc mnie jako bpa o radę i pomoc w tym religijnym 
rzeczywistym u cisku. Zważ, J.W. Panie ,  całą moją boleść 
i zdziwienie, gdym ujrzał przed domem moim i lud i trum
nę z umarłym i duchowieństwo. Co miałem odpowiedzieć  
i jaką dać radę w tak nieszczęśliwem położeniu religji 
naszej ? Widząc więc, że spokojni mieszkańcy Sando
mierza nie w żadnym złym zamiarze się zebrali ani prze
c iwko rządowi występowali, spowodowani jedynie tylko 
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uczuciem wysokiego poważania i · szacunku dla zmarłego 
starca oraz uczuciem miłości i przywiązania dla zmarłych, 
a na cmentarzu pochowanych ich rodziców, krewnych 
i przyjaciół, pragną zwłokom jego towarzyszyć i nieść · 

pomoc przez modlitwę duszom ludzi  zmarłych, jak nas 
uczy wiara, poradziłem im,  aby, nie czyniąc żadnego 
oporu ,  z największą przyzwoitością i spokojnością zwło
ki na cmentarz odnieśli i pogrzebali .,  n ie  przypuszczałem 
bowiem, aby p. Gołubjew, jako sam chrześcijanin , . nie 
umiał uszanować rel igijnego i spokojn ego pochodu. Wsze
lako po wyjściu za bramę miasta ku cmentarzowi roz
trącił duchowieństwo, wstąpił z - żołnierzami w środek pro
cesji i dopełnił aresztowania kilku osób,  będących na 
pogrzebie. Ukarał a resztem dwudniowym powyższe oso
by za to, iż ,  j ako  katol i cy ,  szl i  za procesją.  

Dnia 4 l ist. r. b .  wypadł w Sandomierzu pogrzeb 
ks. Mic�ała Łukasiewicza,  wik. par. Koprzywnica ,  pow. 
sand.,  gub.  radm., zmarłego w tutejszym szpitalu .  P. Ma„ ' 
jor na  dni parę wiedział o zarządzonem nabożeństwie za 
duszę wspomnianego kapłana, obstawił j ednak wojskiem 
kośc iół, nie wpu szczał l u du na modlitwę. Że zaś kościół, 
w którym odby wało s ię  nabożeństwo, j est połączony ze 
szpita lem,  zabra n i al i  żołn ie rze wstępu do tegoż szpitala 
nawet lekarzow i .  

Wymieniłem powyższe nadużycia, ścieśniające wol
ność re l igji, k tórą wyznaję,  sądząc, że p. Gołubjew zre
flektuje się, a wiedząc,  jak j est spokojnie w tutej szem 
miasteczku, zaprzestanie śc ieśn iać obrzędy religijne,  jed
n ak bynajmn iej n i e  wszedł na drogę u miarkowania, gdyż 
do tej chwi l i  ro;z:stawi a  po u l i cach czaty ce l em chwyta
nia duchownych .  Kościoły nocną porą,  chociaż w nich 
n ikt się nie znajdu je ,  otacza wojskiem, a przeto szerzy 
postrach i 1 ni�s.pokojno.�_ć. „{ło;ni,ę dzy ludnością mia�ta i ca-
łej ok9l,i�y. ; i  : , 1 ·, • , ,  .' . 
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W cin. 9 l i st. r. b. żołnierze napadli na ks. Przyby
łowskiego, prof. semin. diec. sand., najspokojniej wraca
·jącego ze spaceru, pojmali go i do p.  mjra zaprowadzil i ,  
który przetrzymał go na odwachu i w nocy wywieźć do 
Radomia rozkazał. Dowiedziawszy się o aresztowaniu ks . 
Przybyłowskiego, wysłałem do p. Gołubjewa prałata ka
tedry i mego kapelana z żądaniem, aby go z odwachu 
uwolnił i pod mój nadzór oddał, zaręczając za j ego pew-
4lość moją osobą. Nie pozwolił j ednak p. mjr wstępu do 
. siebie moim delegatom, pomimo że oznajmiali rozstawio
nym strażom, że w urzędowym interesie udają się od 
bpa do niego. 

Nieszczęśc ie mieć ·chciało, że . tegoż samego dnia po 
aresztowaniu  ks. Przybyłowskiego pokazał się ogień w jed
nym domu w Sandomierzu, na co świadkowie, wezwani 
w swym czasie, przedstawieni  będą, uderzono, jak zwykle, 
w . dzwon kościelny i ratuszowy, lud i alumni seminarj um 
wybiegl i dla zobaczenia, gdzie s ię  pali , a dowiedziawszy 
się, że są zagaszone sadze, każdy śpiesznie do swego 
wracał mieszkania. jednocześnie wystąpiło wojsko i działy 
się nadużycia wielkie. Znieważono doktora, wracającego 
o'd chorego, którego sam widziałem, bo pokrzywdzony 
se·hronił się do mnie,  kolbowano wracających do semi
narjum alumnów i całą noc w najboleśniejszy sposób nie
pokojono miasto, n ie wpuszczano ani wypuszczano nikogo, 
z' najpilniejszemi idących interesami zatrzymywano na ul i 
cach. Widząc, na co się zanosi ,  że i ja i du chowni moi 
są w niebezpieczeństwie, zażądałem z poczty sztafety, aby 
donieść o tych 'nadużyciach J.W. Panu, też i na pocztę 
nie dopuszczono mego kapelana i owszem, żądaj ącego
k'
onwoj u ,  zamiast na pocztę, na odwach odprowadzono

i 'tam zatrzymano, dopokąd inspektor pol icj i  z upomnie
nia p. majora nie uwolnił go, rozkazując wracać do domu.  

Zni eważony więc zostałem przez p. Gołubjewa, bo 
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nietylko, że kapelana mego na odwach wsadził, ale nadto 
przeszkodził mu porozumienia się z J.W. Panem i zażądał 
do tego pomocy i zaledwo o to-ej wieczór zdołałem wy.· 
prawić sztafetę, w której donosiłem ]. W. Panu ogólnie 
o nadużyciach p. Gołubjewa i prosiłem o uwolnienie ks.
Przybyłowskiego, którego tenże major, jak mi wiadomo 
z odpowiedzi p. Dobrowolsk iego, obwinił, j,akoby miał 
się odezwać w ubliżających wyrazach przeciw osobie 
Najjaśniejszego Pana. Znam ks. Przybyłowskiego i ręczyć 
mogę, że nie miał zupełnie myśli ubliżenia Naj. Monarsze. 

Starałem się rzecz tę zbadać i nic podobnego nie 
wykryłem. Gdyby ks. Przybyłowski, jak utrzymuje p. Go
łubjew, dopuścił się w jego obe�cności w mowie będące
go ubliżenia tego, to mógł go i powinien był aresztować. 
Wyezekiwanie przez tydzień czasu j est dowodem że p. : 
Gołubjew osobistością powodowany lub niezrozumiawszy ·
słów ks. Przybyłowskiego, aresztować go na uli cy kazał. 
W tym czasie odebrałem wezwanie z Warszawy, abym na 
dalsze posiedzenia Rady Stanu, której członkiem przez 
Najjaś. Pana jestem mianowany, pośpieszył. Lecz raczysz 
zwrócić uwagę, j.W. Panie, jak mogę odjechać z domu, 
duchowieństwa i ludu, których Bóg pieczy mojej powie
rzył, w takim zamęcie i nadużyciach? Jak mogę wypełnić
rozkaz rządu, kiedy codziennie 

·
dochodzą mnie rozmaite 

wieści ,  a nader bolesne dla serca mojego, nietylko z San
domierza, ale i z diecezji. Oto w- dniu dzisiejszym ode
brałem dwa raporty, które obydwa J. W. Panu komuni· 
kuję z zamówieniem zwrotu. Jeden z Opatowa, a drugi 
z ·Ćmielowa. Z obydwóch j.W. Pan wyczytasz, ja!$'. okrop· 
n.ie i niesłusznie na religię i Kościół . uderzają. W Opa·
towie  w dzień odpustu� 1 1  list. r .  b. odbywanego w ko·
legjacie,  nie puszczono ludu i duchownych, którzy tam 
z obowiązku ·być winni, '  ani  do m iasta, ani do kościoła. 

· Zabroniono procesji · około kościoła, rytuałem objętej , 
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słowem, całe nabożeństwo wbre w przepisom Kościoła 
ścieśniono. W Ćmielowie zażądano zniszczenia krzyża, 
:_wystawionego i uroczyście poświęconego, na co ja, jako 
' pasterz i bp pod odpowiedzialnością przed Bogiem i Na
miestnikiem Chrystusa pozwolić nie mogę. 

Nadto rozchodzące się wieści o aresztowaniu, ma
jącem nastąpić po parafjach, duchownych, spokojnie obo
wiązki swe wypełniających, nietylko obawą mnie przej-

. mują o poniżenie religji ,  ale nadto stawiają mnie w tern 
przekonaniu, że nlcy, w miastach ustanowieni,  przekra
czają swój zakres i dopuszczają się nadużyć. Te i tym 
podobne wypadki zmuszają  mnie odnieść się raz j eszcze 
do j.W. Pana i prosić go, aby, wszedłszy w słuszność 
moją, podobne nadal działania swych podwładnych wstrzy
mać, duchownych moich w spokojności zostawić naka
Żał. Co do ks. Przybyłowskiego zaś p. Gołvbjew, który 

. widocznie oddycha nienawiścią i zawziętością ku obrząd
kom św. rz. kat. Kościoła i dla tej nienawiści p.rzekra
cza miarę, jak najśpieszniej raczył rozwinąć śledztwo na 
gruncie przy atentowaniu członka duchownego, jak nie 
mniej i co do Ćmielowa i Opatowa, z Sandomierza usu
nął go ze  swojego miejsca, odpowiedniejszego sztab ofi
'cera przeznaczył i mnie o skutku powiadomić raczył. 
W razie bowiem przeciwnym, j eżeli podobne obecnym 
naruszenia rel igijne i nadużycia miejsce będą miały, zo
stanę zmuszony nabożeństwa ograniczyć i kościoły zam
knąć w całej diecezj i ." 

Na powyższy memorjał gbr cywilny gub. radrp.. 
:30 paźdz. ( 1 1 list.) 1861 r. Nr. 68235 1 nadesłał do bpa 
-sand. taką odpowiedź: „Wskutek odezwy ]. W. ks. bpa 
z dn. 9 l ist. r.b. Nr. 1 862, przez którą żąda mojej opieki 
dla ks. Przybyłowskiego, prof. semin. ,  aresztowanego 

1 Op. c.



44 DJECEZJ� S ANDOMIERSKA. 

w Sandomierzu z rozkazu maj. Gołubjewa, mam zaszczył 
zawiadomić Go, że, n'ie tracąc chwili czasu, z powodu 
wyjazdu do Warszawy j. W. jen. Uszakowa, nlka wojn. ,  
porozumiałem się z jego pomocnikiem, jeneralnego szta
bu podpułkownikiem Dobrowolskim, a, 'badając bliże} 
okoliczności, które ten przykry dla j.W. ks. bpa i dla 
mnie spowodowały wypadek, powziąłem przekonanie, że 
ks. Przybyłowski obwiniony j est o wyrażenie się w spo
sób ubliżający o osobie Najjaśni ejszego Pana.  W takiem 
położeniu postanowionem zostało zarządzenie śledztwa 
na gruncie ,  a niezależnie od tego mj.  Gołubjew otrzy
mał stosowne zlecenie przyjęc ia  środków umiarkowania, 
godzących dzisiejszy stan kraju z niena rażeniem ogólne
go porządku i spokojności mieszkańców, j akoteż i co do 
wykonywani.a obrządków rel igijnych. Że jednak zarzut, 
obciążający ks. Przybyłowskiego, jest tej natury, iż do 
czasu wyprowadzenia ś ledztwa, lub decyzji wyższej, 
o czem don iesiono j .W.  p.o. nmka Kr.  P. ,  nie może być
obecn ie  na wo lność wypuszczony, przeto, pragnąc połó· · 
żonemu we mnie zaufan iu  j .W. ks. bpa zadosy ć uczynić, 
s.tarałem się osłodzie p rzykry los aresztowanego i wsku
tek tego , , za poręczeniem duchow ieństwa ,  wyjednałem · 
zwoln iep ie  go z w ysiadywania na odwachu i oddanie  do , 
m iejscowego klasztoru ks .ks. bernardynów. jeżel i  przeto 
życzen ie  j .W. ks. bpa w zupełności n ie  mogło . odnieść 
pomyślnego rezulta tu ,  raczy mieć mnie za us·prawiedli
wionego, że w dzisiejszym sta n i e  wojennym i przy uczy
n ionych ks. Przybyłowskiemu zarzutach w trudnem by
łem położeniu. P rzytem wsżakże uważam za obowiązek 
prosić J .  W. ks. bpa,  aby raczył wpływać na duchowień
stwo un ikania wsze lkich nawet pozorów, pociągających 
za sobą tak przykre następslwa". 1  

1 Podpisał: j en .  mjr. Opperman, n lk  kancelarji Świrski. 
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,_. 1 Pod · datą 20 list. 1 861  r. Nr. 1935 bp sand. otrzy-
mał od jen. Uszakowa zawiadomienie z Radomia tej treści :  

. ;,W następstwie odezwy J.W. ks. Bpa z dnia 1 2  list. 
r .b. Nr: 1 864 mam zaszczyt zawiadomić, że dla wypro
wadzenia formalnego śledztwa, co do wszystkich wypad
ków, , .zaszłych w mieście Sandomierzu, zarządziłem naj
ściślejsze śledztwo, pr�ez delegowanych ze strony woj
skowej, administracyjnej i duchownej. Ze strony wojsko
wej naznaczony został major pułku smoleńskiego piecho
ty Kazanowicz, ze strony administracyjnej przeznaczony 
prze� J.W. gbra cywilnego gub. radm. urzędnik  rządu 
iubernjalnego Kiwerski. Co zaś do naznaczenia członka 
ze �trony duchownej, pozostawiam wybór onego uznaniu 
J.W. ks. Bpa, prosząc tylko o zawiadomienie mnie o de
legować się mającej do śledztwa osobie duchownej, · jak 
również, o uprzedzenie o tern mj. Kazanowicza. Wszyst
kie materjały, posłużyć mające do prowadzić się · mają
eego śledztwa; zakomunikowane zostały wspomnianemu 
tnj. Kazanowiczowi . "  

8 . N ie  poprzestając na korespondencji z radomskie
ini władzami rządowemi w sprawie listopadowych wyda
rzeń tak w Sandomierzu jak i na diecezji, bp · sand. 21 gr. 
1 861 t;.  Nr. 2 1 41 1 zwraca się w tych sprawach do Kom. 
Rz. W. R. i O. P. z takiem przedstawieniem: 

„Nie doniosłem dotąd Kom. Rz. o wypadkach za
s.złych w miesiącu l istopadzie r.b. w mieście Sandomie
rzu, gdyż mniemałem, że miejscowe władze załatwią ta
kowe i n ie . będę potrzebował zatrudniać Komisję Rz. ko
tespondencją  w tym względzie .  Gdy jednak ki lkukrot
nych moich przedstawień n ie  widzę poźądanego skutku, 
zniewolony j es�em, choć pokrótce opis�ć Kom. Rz. rze
szowe wypadki i zarazem prosić o przedsięwzięcie od„ 

1 A. K. D. Sand., X1•
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powiednich środków celem zasłonięcia nas od nieprzy
jemności, na jakie narażeni j esteśmy. 

Rzecz się tak miała . . .  (Tu bp opisuje doroczną ża
łobną procesję, odbywaną w dzień zaduszny i pogrzeb, 
który w tymże dniu wypadł ś. p. Jana Dreicetla, starca 
ośmdziesięcioletniego, długoletniego subiekta handlo
wego. Dopis. autora). 

„Lud i kapłani, wychodzący z kościoła ks.ks. refor- · 

matów zaatakowani zostali przez wojsko i po godzinnem 
wyczekiwaniu na szosie, cały pochód z trumną, przeszedł:. 
szy miasto, przybył przed me mieszkanie, oznajmiając, iż 
jest przeszkadzanym w odbyciu procesji i pochowaniu 
zwłok zmarłego. Raczy wojskom Rząd zwrócić uwagę, jak 
w przykrem położeniu ten wypadek mię postawił. Wi
dząc, że garstka ludu, zebrana na pogrzeb, n i e  ma by
najinniej zamiaru manifestacyj politycznych, lecz pragnie 
jedynie uczcić swych przodków, widząc, że w tak małem 
miasteczku, jak Sandomierz, mieszkańcy: powodowani 
uczuciami religijnemi, pragną obowiązkowej procesji za
dość uczynić, naostatek widząc, że władza wojskowa 
uprzedzof.lą jest o tern zewnętrznem nabożeństwie, ode
zwałem się do zgromadzonych, aby najspokojniej udali się 
na cmentarz i zwłoki ZJlłarłego pogrzebali . Za bramą mia
sta rozstawione wojsko roztrąciło procesję, idącą z trum
ną i dopełniło aresztowań kilku osób, pomimo, że ani od
znak narodowych ani śpiewów patrjotycznych na tejże 
procesji zupełnie nie było. Mniemałem, że władza woj
skowa, zastanowiwszy się nad duchem prawa, poznawszy 
spokojność mieszkańców, sama, postąpienie swe, jako nie
właściwe osądzi, jednak w oczekiwaniu mem zawiodłem 
się, bo w dn. 4 list. r .b.  na pogrzebie ks. Łukasiewicza, 
zmarłego w szpitalu sandomierskim, znów nie puszczono 
ludzi do kościoła, na modlitwę idących i zahamowano 
orszak pogrzebowy. 
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Nie zatrudniałem władz wyższych doniesieniami 
o tych wypadkach, sądząc, że to są chwilowe zajścia i że
władza wojskowa wejdzie na drogę umiarkowania. 

Gdy j ednak w dniu 9 list. b.r .  żołn ierze napadli na 
·ks. Przybyłowskiego, prof. semin„ spokojnie wracające 
go ze spaceru i o godz. 5 po · południu, pojmawszy go
na ulicy, zaprowadzili do Majora, konsystującego w San
domierzu i gdy wysłanych przezemnie dwóch kapłanów
.celem dowiedzenia się, co to znaczy, nie dopuszczono
nawet do Majora, gdy poczęto w dotk liwy sposób nie
pokoić miasto, kolbpwać alumnów i przechodzące ul icą
osoby i gdy nie chciano nikogo z miasta wypuszczać,
zmuszony byłem żądać sztafety celem doniesienia o tern
j.W� nlkowi wojen. gub. radm„ iżby samowolne działanie
swych podkomendnych powstrzymał. Kapelana mego, 

; idącego na pocztę, przyaresztowano i na odwach upro
wadzono, sztafety wziąć nie pozwolono i zaledwo późno 
w nocy zdołałem takową wyprawić. 

Z odpowiedzi · nlka wojn. gub. radm. dowiedziałem 
się, że Major p .o. nlka wOjn. w Sandomierzu obwinił ks. 
Przybyłowskiego, jakoby tenże w dniu 2 l ist. r. b. ,  roz
mawiając z nim, ubliżył Najjaśniejszemu Monarsze i że 
za to w dniu 9 t. m. i r .  kazał go aresztować, tudzież 
.powołaną odezwą nlk wojn.  powiadomił, że celem spraw
· dzenia wszys tkich wypadków, zaszłych w m. Sandomie
rzu, które szczegółowo mu opisałem, zarządził śledztwo,
władza bowiem wojsk. doniosła mu, iż w dniu areszto
·wania ks. Przybyłowskiego, alumni semin. wyszli na miasto
. celem bronienia pomienionego księdza i że dopuścili się
ubliżenia względem przechodzącego wojska i Że pewien
rodzaj buntu przez to popełnili .  Śledztwo, przez nlka wojn.
iZarządzone,  ukończyło się w dniu 7 gr. r .  b. Kierujący
_temże śledztwem członek wojskowy pomimo dostarczenia
;na wezwanie Komisji Śledczej świadków na wszystki e fak-
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ta, jakoteż i na to, że ks . Przybyłowski, rozmaw1a1ąc 
z mj. Gołubjewym w dn. 2 l ist. r.b., w wyrażeniu swem 
nie wspomniał NajjaśRiejsze50 Pana, a tern samem nie 
miał zamiaru ubliżać Najjaśniejszemu Monarsze ,  odmówił 
słuchania tychże i zeznań od nich nie przyjął, głównie 
badając, czy alumni seminarj um dopuści l i  się buntu i mieli . 
zamiar bronić ks. Przybyłowskiego. 

Z ,relacji, nadesłanej mi przez . deputata dzielnicowego, 
do pomienionego śledztwa należącego, którą w wierzy
telnym odpisie mam zaszczyt Kom. Rz. zakomunikowae, 
powziąłem przekonanie, iż w dn. 9 l ist. r. b. w jednym 
z domów Sandomierza przed wieczorem zapaliły się sadze. 
Uderzono w dzwon alarmowy w katedrze i na. ratuszu, 
tudzież poczęto trajkotać. Alumni ,  usłyszawszy alarm, nie 
wiedząc nawet o aresztowaniu ks. Przybyłowskiego, które . 
przed pół godziny miało miejsce i już tenże ksiądz był : 
u majora, wybiegii z gmachu, (pozostawiwszy dla bez- 1 
pieczeństwa domu kilku z pośród siebie) ,  celem gaszenia 
ognia, a dowiedziawszy się na rynku, że utłumiono sadze, 
powrócili do seminarium i dopiero na ul icy dowiedzieli 
się o aresztowaniu ks. Przybyłowskiego, wszelką bowiem 
komunikację z miastem mają przeciętą, aby od nauki się 
nie odrywali .  Wracając z rynku, spotkali się z oddziałem 
wojska i byli przez takowe kolbowani .  Tej gotowości 
młodzieży seminaryjskiej do gaszenia ognia dziwić się nie 
można, tembardziej, że w czasie pożaru wynikłego w rn.
Sandomierzu w nocy, czynny .mieli  w ratunku udział, za 
co Kom. Rz. reskryptem swym z dn. 18 (30) czrw. z Nr.
4627 udziel iła im pochwałę. To wystąpienie alumnów po
czytała za bunt miejscowa władza wojskowa. Przesyłając 
nlkowi wojn. radm. powyższą relację, której przyjęcia do 
akt śledczych członek wojskowy odmówił, zapewniłem 
słowem pasterskiem za spokój miasta i prosiłem o uwol
nienie ks. Przybyłowskiego, który, jak świadkowie pod 
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gotowością przysięgi zeznać mogą, w rozmowie z Majo-
1 rem nie wspomniał nawet osoby Najjaśniejszego Monar
chy i nie miał myśli  ubliżać. Gdy j ednak dotąd skutek 
mych przełożeń nie nastąpił i cały ten przedmiot decy
dować ' zapewnie będzie J.W. p.o. nmka Kr. P., upraszam 
przeto Kom. Rz. o pośrednictwo w danym razie. Mam 
bowiem to przekonanie, że sprawiedliwy sąd nie uzna 
winy ani w ks. Przybyłowskim ani w alumnach semina
rjum. To najuroczyściej �apewniam Kom. Rz., iż żadne 
nadużycie w Sandomierzu nie miało miejsca ze strony 
duchowieństwa i ludu. 

Spodziewam się, że Kom. Rz. raczy u j.W. p.o. nmka 
wyjednać pomyślny skutek obecnemu memu przełożeniu, 
wszystko bowiem, com tu ,nadmienił, na prawdzie j est 
oparte i jak się rzeczy miały, tak opisałem" . 1  

9. Niezależnie od wypadków, które rozgrywały się
w Sandomierzu, na diecezji działo się to samo i ducho
wieństwo ciągle· było ścigane przez rosyjskie władze woj. 
skowe. Nlk wojn. pow. opat. , gub. radm., Ładan księ
dza I .  Grynfelda, proboszcza par. Szewna, a zarazem 

1 dziekana dekanatu kunowskiego, przez oficera i żandar
ma ściągnął do Opatowa, żeby się wytłumaczył, dlacze� 
go jako dziekan nie postarał się o usunięcie emblema
tów i napisów na  krzyżach w parafjach: ćmielowskiej 
i kunowskiej .  A chociaż, jak składa o tern raport ksiądz 
I. G. do Kons. Jen. Diec.  Sand. 1 9  st. 1 862 r .  Nr. 9,2 po
.zwolili mu wrócić do Szewny, by odprawił nabożeństwo 
świąteczne, to jednak po uroczystości " pod konwojem od
stawili go do Radomia, by tam z tego samego wytłuma
czył się przed gbrem wojennym. Było to formalne areszto
wanie, o którem wyraźnie mówi p. o. nlka wojn. gub. 
radm. 1 5  (27) st. 1 862 r.  Nr. 2 13 3 w odezwie do bpa 
san1d. ,  dodając, że księdza I. G. uwolni ł  11 · (23) st. r. b.

1 A. A. , D., LXXIXll, k. 171 . 2 i 11 Op. c .  

Bojowaicy t .  III . 4 
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1 0. 21 kw. (3 maja) 1 862 r. Nr. 2648 (6654) 1 dr gł. 
kom. rz. w. r. i o. p. zawiadamia bpa sand., że główno
dowodzący I armią zabrania i luminowania figur przydroż
nych i na placach, M. Boskiej, · świętyc·h, przy których 
„pod pretekstem modlitw ludność się gromadzi i śpiewa 
„podburzające" hymny. · Duchowni, którzyby tego nie 
przestrzegali, będą zaraz aresztowani i ulegną. „przykład
nej według prawa karze" .  

1 1 .  1 5  lip. 1 862 r .  Nr. 447 2 koinendant halickiego 
pułku piechoty zwraca się do bpa sand. z tern, że w m. 
Sandomierzu na jednym z krzyżów był napis: „Na pa
miątkę pqległych 25, 27 łut. i 8 kw. 1 861 r ." Z chwilą 
gdy nmk Kr. P. zabronił tego napisu, ktoś go przykrył · 
blachą. Dziś tę blachę usunięto i napis znów wszyscy czy
tają. Oficer ten prosi bpa, aby usunął tę rzecz „zakazaną." 

12. Dr gł. kom. sprawiedliwości 14 (26) st. 1 863 r.
pisze do dra gł. kom. w. r. i o. p., że w Bodzentynie przy 
tamtejszym kościele parafjalnym postawiono krzyż z na
pisem: „Za poległych w 1861 i 1 862 r ." ,  że odpowiada
j ą  za to miejscowi mansjonarze księża: Antoni Omiński 
i Izydor Ciągliński. Wobec tego dr gł. kom. sprawiedli- · 

wości prosi o usunięcie ich obydwóch z Bodzentyna, 
pow. i gub. kielc.3 

13. 26 st. (7 łut.) 1863 r.  Nr. 706 (1 809) 4 dr gł. kom.
w. r. i o. p. nadesłał do bpa diec. sand. kopję protoku
łu posiedzenia duchowieństwa tej diecezji, który prze - ·· 
jęła policja, opatrzony monogramem i . pieczęcią t. zw. 
Centralnego Komitetu Narodowego. 

14. Bp sand. zwraca się 19 mar. 1 864 r. Nr. 424 5
z protestem do Kom. Rz. W. R. i O. P. o to, że władze 
wojskowe zakazały w Radomiu odprawiania wszelkich 
nabożeństw żałobnych i prosi o zniesienie tego zakazu. 

1 i 2 Op. c. 3 A. A. D., LXXXl2, k. 32.
4 Op. c.,  k. 31. 5 Op. c . ,  k. 179.
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15. O nadużyciach i przykrośc iach, które wojsko
rosyjskie robiło kapłanom diec. sand. bp Juszyński zwra
cał się do dra gł. kom. rz. w. r .  i o. p. 4 marca 1863 r. 
Nr. 245, ale, że to samo powtarzało się w dalszym cią
gu, przeto ponownie 24 kw. 1 863 r .  Nr. 571 1 pisze do 
tegoż dyrektora, załączając do swej korespondencji z 18 kw. 
t. r. Nr. 37 raport dziekana iłżeckiego ks. Wydrychiewi
cza, prob. z Sienna, o zajściach, które miały miejsce  w m. 
Grabowcu 16 kw. b. r. „ Wojsko, pisze bp, naszło kościół 
tameczny, zrabowało zupełnie , plebanię tak, że miejsco
wy proboszcz ogołocony został ze wszystkiego. Czego 
żołnierze zabrać nie mogli, to poniszczyli, okna powy
bijali, samego proboszcza ks. Franciszka' Biskupkiewicza,
podeszłego wieku,2 najspokojniejszego, mocno pokrzyw
dzil i  i użyli go jeszcze na przewodnika, słowem ledwo 
co przy życiu go pozostawili .. . 

„probostwo GrabowieC- jest jednem z najuboższych 
w diecezji. Ks. Biskupkiewicz doświadczał często nie
tylko niedostatku lecz istotnej biedy. Dziś zupełnie nie ma 
z czego żyć, bo został dom spustoszony i ze wszystkie
go ogołocony. J.W. Panie ! Jako bp katolicki , nie mogę 

. wstrzymać się od wynurzeni a głębokiego żalu, widząc, 
że nie w jednym Grabowcu, w mej diecezj i, podobne ka
tastrofy się odbyły. jeśli nie będzie,  ktoby się ujął za 
Kościołem i sługami ołtarza, rel igja nas poucza, że w ta
kich razach sam Bóg się ujmie„." .  

Z raportu, o którym wspomina bp Juszyński w po
wyższej odezwie, przytaczamy istotne rzeczy. Niektóre 
z nich nie należą do zakresu naszej pracy, ale tak Słl 
ważne dla poznania dziejów tego momentu, że niepodobna 

, ich pominąć. 
„ W dniu 16 kw. 1 863 r . ,  pisze dziekan iłżecki, o godz. 

2 po poł., dowódca oddziału trzech rot, major wojsk 

1 A. K. D .  Sadn., X1• 2 Miał wówczas lat 59.
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cesarsko rosyjskich, nazwiskiem Rydyger, od m. Iłży 
wszedł do m. Grabowca trzema punktami. Dokonano na
padu na kościół pod pretekstem jakoby tam powstańcy 
byli ukryci. Po otwarciu kościoła przez plebana nic nie 
znaleziono prócz pościeli ,  złożonej w skarbcu kościoła 
przez mieszkańców Grabowca i �obiety ciężarnej ,  która 
w chwili łoskotu z przestrachu dziecię porodziła przed
wcześnie. Księdza, miejscowego plebana, od kościoła od
prowadzono i przewodnikiem oddziału do wsi Wólki 
Modrzejowej .1 być zmuszono, gdzie zanosiło się na bitwę. 
W trakcie tym dom plebana ze szczętem zrabowano, za
cząwszy od sukni, bielizny aż do najdrobniejszego szcze
gółu, do noża i widelca, inne sprzęty kuchenne' potłu
czono, wszystkie okna w mieszkaniu powybijano, bied
nego zaś plebana po obelgach, szyderstwach i ranach 
bolesnych dopiero w nocy wypuszczono. Smutny był 
przedtem los plebana w Grabowcu przy nędznem upo
sażeHiu, dziś o stokroć razy pogorszyło się jego położ�
nie.  Obok tego wypadku poważa się podpisany przed
stawić władzy diec. spustoszenie, dokonane w całem 
miasteczku wraz z morderstw em. Żołnierze dwunastej ro
ty, zdaje się, trunkiem rozpalającym zagrzani, w domach 
mieszkańców, strzałami po większej �zęści, okna powybi
jali. Oprócz tego w własnych domach lub około domu 
siedmiu mieszkańców już bagnetem, j uż strzałem zamor
dowano. Byli to: Mateusz Majchrzyk, żołnierz �37-letni 
w wojsku ces. ros., z retretu rs. 33 utrzymujący się, wieku 
lat blisko 70 liczący, strzałem kuli zabitym został. 2 An
toni Wietuszka, policjant w kancelarji burmistrza, pchnię
ciem bagnetu zamordowany został. 3 Kazimierz Skrzyb
czyk, Maciej Skrzybczyk, Juljan Jasiński i Piotr Wieczo-

1 W wielu dokumentach wieś ta nazywa si«:< Wólką Modrzewiową, 
należy do gm. Rzeczniów, pow. iłż , gub radm. Dopis. autora. 
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rek we własnych domach obok żon i dzieci  strzałami 
i pchnięciem bagnetów pomordowani. Obok tych śmier
telnie ranieni: burmistrz m. Grabowca i Andrzej Płucisz, 
ławnik honorowy tegoż miasta. Pierwszy przed magistra
tem w sukni urzędowej, drugi zaś w przedsionku magi
stratu. Innych mieszkańców pokaleGzenia są pomniejsze. 
Przyczyną zaś tego wypadku było, że w niewielkiej l icz
bie powstańcy przed dwoma godzinami przechodzili przez 
to miasteczko„." 1 

1 6. Jako przykład samowoli i chęci rządzenia w ko
ściele jest dowodem korespondencja zarządu nlka radom
skiego okręgu wojennego z 18  czrw. 1 863 r.2 Nr. 3568,3 
wysłana do nlka wbjn.  ucząstka zwoleńskiego, którą 
dziekan zwoleński ks. Woźnicki,  prob. zwoleński, nade
słał w kopji do Kons. J. O.  S. „Nlk wojn. oddz. radm. 
raczył nakazać , dla podkreślenia rocznicy cudownego oca
lenia Jego Cesarskiej Wysokości, główno do�odzącego 
od ręki zabójcy 21 czrw. 1862 r. , odprawić n�bożeństwo 
dziękczynne i o wykonaniu tego donieść jen. Uszakowowi" .  

1 7. Prob. par. Wrzos pow. i gub. radm., ks .  Antoni 
Ambrożewicz 10 sierp. 1 863 r .  nadesłał do Kons. J. D .  Sand. 
raport, w którym donosi, że, 4 sierp. r. b. we wtorek 
rano, około godz. 9, oddział szwadronu wojska ros. dra
gonów w l iczbie mniej więcej l OO obległ kościół paraf. 
wrzosk i .  Wielu z nich w czasie Mszy św. weszło do 
kościoła z bagnetami najeżonemi i odbywało rewizję po 
kościele, w zakrystji, na chórze, wreszcie i na cmentarzu . 

. Wtedy, tego d nia , wojsko to znieważyło tutejszego zacne
go obywatela i parafjanina Goldmana, dziedzica dóbr, 
Goszczewice, pow. i gub. radm., który konno pfzyjechał 
na zamówione nabożeństwo i w klęczącej postawie  po
bożnie z książki swe modły do Stwórcy Wszechrzeczy 

1 O p. c. :! Starego stylu .  H Op. c .
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zanosił. Natarczywe wyciąganie z ławki Goldmana., 
wdziewanie mu czapki na głowę w kościele i gwałtowne 
z groźbą stukanie bronią tak wielkie sprawiło wrażenie, 
zamieszanie i trwogę, iż zaledwie zdołałem, na wpół drżą
cy i przelękniony, ukończyć Przenajświętszą Ofiarę .. .  " 1 

18. Nlk wojo. stopn.-sand. oddziału Zwierow 3 (1 5) 
sierp. 1 863 r. Nr. 1833 2 nadesłał do bpa sand. komuni-, 
kat następującej treści: „Na zasadzie przepisów, obowią
zujących w kraju w czasie stanu wojo. ,  w pogrzebach 
mogą brać udział tylko najbliżsi krewni zmarłego. Wobec 
tego na zasadzie rozkazu, k tóry wydał p.o. nmka Kr. P. 
i głdzącego armją za Nr. 5556, nlk wojn. okr. radm. jen. 
Uszakow ogłosił rozporządzenie, aby pod żadnym pozorem 
nie pozwalać na publiczne uroczyste pogrzeby powstań
ców, zmarłych od ran otrzymanych lub poległych na 
placu boju."  Rozporządzenie to zostało ogłoszone, aby nie 
dopuszczać do manifestacyj narodowych, które mają miej:. 
sce w ·podobnych wypadkach. 

1 9. Dziekan kapituły koleg. opat. ks. Winc. Jaworski, 
prob. we Włostowie, pow. sand., gub. radm., 10 mar. 1 864 r. 
Nr. 35 raportuje do Kons. Jen. Diec.  Sand., że po bitwie 
w Opatowie w .dn. 21 łut. 1 864 r., nlk wojsk rosyjskich, 
kwaterujących w Opatowie, dopuszcza się gwałtu, gdyż 
kapłanów . katol., tutejszych wikarjuszów każe żołnierzom 
uzbrojonym prowadzić do zabitych żołnierzy schi zmaty
ków dla dopełnienia świętych katol. obrzędów religijnych.3 

Wó\Vczas w korespondencji swej do dra gł. kom. 
rz. w. r. i' o. p. bp sand. pod datą 8 kw. 1864 r. Nr. 409 ' 
ża li się i protestuje przeciw temu, że władze wojskowe
kapłanów, 1Jak na szy�anę, używają do posług, żadną miarą
nie licujących z ich powołaniem. W Opatowie np. zmu
siły miejscowych kapłanów do pogrzebania na tamtejszym 
cmentarzu katol. podług obrządku Kościoła katol. ,  poleg- _ 

L_3 A. K. D. Sand., X1. 4 A. A. O., XXIl2, k. 109-11 1 . 
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łych w bitwie żołnierzy prawosławnych. Proboszcza zaś 
z Ostrowca też władze zmusiły odwieźć jednego zabitego 
żołnierza do Radomia, drugiego do Opatowa. 

20. Ostatnim wysiłkiem, który miał wyniszczyć re
sztki dogasającego powstania stycz. na terenie diec. sand. 
był „Rozkaz do radm. oddz. wojn." ,  wydany 18 kw. 1864 r. 
Nr. 35 1 przez nlka tegoż oddz. jen. Bell'egarda. Ze względu 
na treść tego dokumentu, · który kilkakrotnie wymienia 
wyraźnie duchowieństwo, przytaczamy ten „Rozkaz" w do
słownem tłumaczeniu: 

„ 16 kw. przyszło do wsi Nieskurzowa, pow. opt., 
gub. radm., 6 żandarmów „ wieszających" 2 z zamiarem 
. powieszenia mieszkańca tej wsi włościanina Tomasza Bła
skowicza. Powiadomieni o tern dragoni przybyli jeszcze 
na czas i zaaresztowali tych żandarmów. 

„Pragnąc położyć koniec nieszczęściom kraju, który 
w niektórych miejscowościach jest jeszcze pod terorem, 
zaprowadziłem wojenno-sądową polową komisję i zatwier-

. dziłem wyrok, skazujący tych sześciu żandarmów na ka
rę śmierci przez powieszenie. Ogłaszając to w radomskim 
oddziale wojn., nakazuję wszystkim nlkom wojennym tak 
powiatowym jak i ucząstkowym, aby podali do wiado
mości włościanom, szlachcie, panom i duchowieństwu, 

. że każdy, kto będzie przyłapany z bronią w ręku, jako 
·biorący udział w pows'taniu, zostanie . .  stracony, również
.i ci, którzy będą dopomagać powstańcom do ukrywania
się lub wiedząc o pobycie gdzieś niedąle:ko · partji lub prze
chowywanej broni, na czas o tern nie · d.oniąsą,„ .a także ci,
którzy fałszywie tłumaczyć będą zabiegi i ząrządzenia
władz. Tylko ci, którzy dobrowolnie w ciągu ·2-·ch tygodni
od daty, wyżej wymienionej, dobrowolnie się zgłos.zą i broń
złożą, mogą liczyć na złagodzenie swej . kary . . jeżeli zaś

1 A.  K. D .  Sand., X1. 2 To jest narodowych. Dopis. autora. 
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komukolwiek z oddanych rządowi lub porządkowi pra
wemu powstańcy gwałt zadadzą, za to odpowiedzialni 
będą majątkiem wszyscy jego sąsiedzi, a najbliżsi, którzy 
wtedy nie pośpieszą z pomocą, bez różnicy stanu pójdą 
pod sąd wojenny. 

„Za bezpieczeństwo deputatów (rządowych) osobi
ście odp.owiadać będą włościan ie  całej gminy z okolicą, 
wszyscy panowie, szlachta i .duchowieństwo. 

„Na wypadek spalenia zagrody, zbiorów polnych, 
należących do deputatów a także zniszczenie bydła i t.p. 
poniesione szkody i straty będą mieli ciż deputaci trzy
krotnie wynagrodzone podług dokonanego szacunku na 
kqszt okolicznych panów, włościan, szlachty i ducho
wieństwa.  

„ W razie zamordowania deputata jego rodzina otrzy
ma od 3 do 6 tys .  rb. również ściągniętych z panów, wło
ścian, szlachty i duchowieństwa albo najbliższy folwark 
na wieczne i sukcesyjne posiadanie .  

„ Włościanie, którzy nie pośpieszą z pomocą depu
tatowi, będącemu w niebezpieczeństwie, pójdą pod sąd 
wojenny jako współwinni przestępstwa, a następnie zo
staną straceni .  

„Przytem dodaję, że nie cofnę się przed żadną, naj
surowszą karą dla otoczenia opieką spokojnej ludności 
od gwałtów i złych zamiarów ludzi przewrotnych i szkod· 
ników ludzkośc i . . .  " . 

Wskazany powyżej termin do zgłaszania się dobro
wolnego powstańców minął, ale bez wielkiego skutku. 
Wtedy nmk Kr. P. przedłuża go do 19 czrw. (1 lip.) 1864 r.

Bp Ju szyóski pragnie wykorzystać tę łagodzącą oko
l iczność dla swego duchowieństwa, które, wiedzione uczu
ciem patrjotycznem, tu i owdzie razem z resztkami ś�iec
kich powstańców błąkało się po lasach i różnych kry
jówkach. Pisze więc 1 czrw. 1864 r. do dra gł. kom. rz. 



DIECEZJA SANDOMIERSKA. 57 ·-----· - ------

w. r. i o. p., aby ten rodzaj amnestj i  był stosowany i do 
kleru. Na to pod datą 4 ( 1 6) czrw. 1 864 r. Nr. 3771 -(9231 ) 

· otrzymał odpowiedź od tegoż dra, że nmk Kr. P. nie ra·
czył się przychylić do wniosku bpa, proponującego, aby
i duchowni korzystali z amnestj i ,  której termin jest prze
dłużony do dnia 19 czrw. ( 1  l i p.) b.r.

21 . Chociaż  kraj cały tak w swoich kapłanach jak 
i świeckich obficie krwią zlany, a j eszcze bardziej w niewolę 
zakuty, zdawałoby się, powinien był nasycić tych, którzy 
likwidowali sprawę powstania stycz. ,  j ednak ta robota, 
wyniszczająca najmniejsze wspomnienie o wysiłkach ducha 
narodu, dążącego do wolności, a raczej samoistności, n ie  
ustawała jeszcze czas długi .  Ciągle majaczyło się w gło
wach ciemięzców, zwłaszcza niższych stopni hierarchj i pań
stwowej, którym wszędzie przedstaw iały się widma, grożą
ce całości Rosji. Każdy nlk powiatowy, a zwłaszcza straży 
ziemskiej ,  każdy policjant, nieki edy członek gminy o za
pędach karjerowiczowskich raportowali do władz wyż
szych o niebezpiecznych objawach politycznych lub za
bytkach z lat poprzednich, przypominających „bunt" na
rodu polskiego. 

Jeszcze tu i owdzie stały drewniane krzyże z lat 
61 i 62. Z temi więc przedmiotami czci publ i cznej walkę 
toczono, a gdy władze rządowe znalazły gdziekolwiek 
jednostki o słabszym duchu religijnym czy patrjotycznym, 
używały je do niszczenia tych świętych pamiątek. Wobec 
tego bp sand. 1 6  (28) mar .  1865 r. Nr. 535 1 przedstawia 
Kom. Rz. Spr. W. i D., że w różnych miejscowościach 
diecezj i z rozkazu nlków wojn. cząstk. ,  krzyże wystawiane 
w latach 1 86 1  i 1 862 i z religijną czcią poświęcone, na
wet takie, które nie miały żadnych oznak ani  napisów, 
zostały wykopane i usunięte, a ni ektóre porąbane i spa
lone. Wobec takiej jawnej profanacji prosi o zabezpie 
czenie i poszanowanie tych świętych symbolów wiary. 

1 A. A. D., X X I IF.-
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Na to bp otrzymał odpowiedź, że dokonali tego sami 
włościanie z własnej inicjatywy.1 

22. Po zgnieceniu powstania, gdy minęły pierwsze
lata zemsty ros., rząd dla różnych powodów zaczął zwal
niać pojedyńczych wygnańców, a w 1 867 r .  cesarz wydał 
ogólny manifest amnestyjny, ale duchowieństwo wyłączył 
z tej łaski monarszej, nie mogło więc z niej korzystać. 
Wtedy bp sand. 21 czrw. (3 lip.) 1867 r. Nr. 841 zwrócił 
s ię do zarządzającego spr. d. obc .  

, 
w. z pismem nastę

pującej treści: 
„W przykrem nader jestem położeniu z powodu 

braku duchowieństwa w mojej diecezji .  Ze wszystkich 
stron żądają ode mnie kapłanów do sprawowania opieki 
dusz, a ja żądaniu temu zadosyć uczynić nie mogę. Oko
ło trzydziestu brakuje wikarjuszów etatowych po parafjach, 
z których niektóre są tak liczne, że j eden proboszcz lub 
administrator do obsług religijnych nie jest wystarczają
cym. Seminarjum nie może dostarczyć potrzebnej l iczby 
kandydatów, zdolnych do pełnienia obowiązków kapłań
skich. W tych okolicznościach przynajmniej w części
mogliby być pomocą kapłani z powodu nieporządków 
politycznych wysłani do różnych miejsc w cesarstwie. 
Dlatego też, załączając przy niniejszem wykaz takowych, 
mam zaszczyt upraszać J.W. Pana, ażeby raczył przedsta
wić J.W-mu jen. feldmarszałkowi hr. Bergowi, nmkowi 
Kr. P„ żeby na mocy Najwyższego Ukazu i dnia 1 7  maja 
1867 r.., j eżeli nie wszystkim, to przynajmniej mniej win
nym, do kraju, a tern samem do diecezji mojej, powró
c ić łaskawie dozwolił" .  

1 W diec. sand. przykry taki wypadek miał miejsce w par. Chle
wiska, pow. kon., gub. radm., gdzie krzyż usunięto przy pomocy urzędu 
gminy miejscowej.1 

1 A. K. D. Sand., x1. 



DIECEZJA SANDOMIERSKA. 59 

Wykaz duchownych świeckich, zostających· pod nad
zorem policyjnym w diec. sand. w 1 867 r. :  

Ks. Walenty Barab21sz, prob. ze Skrzyńska 1 .  56, ks. 
Michał Bartosik, mansjonarz z Iłży 1. 42, ks. Antoni Ber
liński, prob. ze Skrzynna l .  58, · ks. Izydor Ciągliński, 
mansjonarz z Bodzentyna l .  39, ks. Jan Dąbrowski, prob . 
. z Kunowa 1. 56, ks. Stanisław Fijałkowski, prob. z Kowa
li 1 .  41, ks. Aleksander Jankowski, wik. z Gowarczowa 
· I. 33, ks. Korneli Kaczmarski, kom en darz z Krzyżanowic
J. 45, ks. Mateusz Kasprzycki, prebendarz z Wierzbi
cy lat 36, ks. Konstanty Piwarski, prob . .  ze Studzianny,
I. 42, ks. Adam Rycerski, prob. z Petrykóz, 1 .  40, ks. Jó
;zef Szczepański, prob. z Rogowa, ks. Ignacy Szymański,
prob. ,  nauczyciel  rel igji z Końskich, 1. 35, ks. Józef Tu
�zewski, wik.  z Ćmielowa, 1. 28, ks.  Tomasz Tutakiewicz,
.wik. z Końskich, 1 .  30, ks. Wojciech Zakrzewski , prob.
z Lisowa 1. 49.1

Papier powyższy bpa sand. złączył zarządzający spr. 
d .. obc. w. ·z prośbą tej samej treści administratora diec . 
. kielc. bpa Majerczaka i dopiero 1 6  (28) mar. 1 868 r. Nr.  
1 046 złożył rodzaj raportu i nformacyjnego do kancelarji 
nmka, w którym przypomina, że na zasadzie Najwyższego 
rozkazu, wydanego w dniu 1 7  maja 1 867 r., Polaków, wy
słanych administracyjnie przez miejscowe władze rząd. 
z racji nieporządków politycznych do różnych miejsco-
wości cesarstwa, o ile mają stamtąd dobre zaświadczenie 
o swojem postępowaniu w czasie wygnania, wolno wrócić
d'o kraju. Powr.ót jednak, dodaje tenże zarządzający, ka� 
płanów zostawion·o decyzj i nmka Kr. P. 

Z wyliczonych, dodaje referent, w prośbie bpa Ju
szyńskiego 1 6, tylko 3 było wysłanych administracyjnie 
(z kielc.  takich było 4: ks. W. Wacowski, ks.  L. Zajc, ks.  
Stanisław Skulski i zakonnik Grzegorz Michałowski), przeto 
tych 7-miu można przedstawić hr. Bergowi do jego uznania. 

1 A. A. D., LXXIF'. 
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W .dalszym ciągu tego raportu 1 jest  przytoczona 
krótka biografja każdego ze skazańców.2 

1 Op. c. 
::i W l atach następnych, gdy ręka ciemięzcy przydusiła wszelki 

objaw myśli patrjotycznej, a wskutek tego w kraju uspokoiło się wszyst
ko, administracyjne władze rządu rosyjskiego nie dowierzały społeczeń
stwu polskiemu, ciągle śledziły, by wyczuć jego nastroje i odpowiednio 
przeciwdziałać. 

W zbiorach ks. Franciszka Drewnowskiego, M. Ś. T., kapłana 
diec. sand., znaleźliśmy kopję korespondencji gbra radm., której orygi
nał przechowuje archiwum bibljoteki semin. diec.  w Sandomierzu. Ko
rzystamy z uprzejmości właściciela tego ciekawego dokumentu i prze
drukowujemy go w tłumaczeniu. 

Ogłaszamy to drukiem nie dlatego, by wszystkie poglądy w nim 
wypowiedziane trafiały nam do przekonania, ale czynimy to z tego wzglę
du, by wykazać, jaki sąd miała administracja rządu ros. o wszystkich 
stanach narodu polskiego . Zaznaczyć wszakże musimy, ż e  tłumaczenie 
nasze, jak zresztą każde tłumaczenie, nie oddaje w zupełności ducha ję
zyka ros. Dlatego kopję, kt6rej tłumaczenie tu przytaczamy, przecho
wujemy w naszem osobistem archiwum 1 i tam każdy, ktoby chciał le
p1e1 wczuć się w te poglądy, może ją znaleźć w całości. „Poufnie (so
werszenno sekretno)" .  „M. S. W. - Gbr Radm. 8 (20) czrw. 1831 r. 

Nr. 136 m . . Ra dm. Panom Nlkom Powiatów. Uwzględniając to, Że bez
zwłoczne sporządzenie wykazów, obejmujących wszystkie osoby (urzęd
ników, księży, rabinów, wójtów gmin, pisarzy gminnych, sędziów fmin
nych, nauczycieli szkół początkowych, administratorów majoratów, oby
wateli ziemskich i rządców), byłoby dla panów nlków pow. bardzo 
trudne, proszę mi tymczasem przedstawić,  nie później jak na 1 (13) lip. 
b .  r .  dokładną charakterystykę nastrojów i dążeń każdego osobno sta
nu. Żądane wiadomości powinny obejmować wszystkie dziedziny życia 
społecznego wszystkich  stanów, jak szlachty, ekónomiczny stosunek do 
innych warstw, religijność, przywiązanie do władz.Y monarszej, poli
tyczne tendencje, stopień przych'.}'lności (soczustwja) względem władz 
państwowych, j akie ma szlachta główne marzenia i j akie Środki według 
n iej prowadzą do osiąg.nięcia tego celu. 

Te same wiadomości należy podać o obywatelach miejskich 
i o wszystkich innych, a nadto o włościanach, o ich gospodarczym sto· 
sunku do dawnych panów. Gubernator K siążę Dolgorukow. 

1 A. Aut.  XXlł Jlll. 
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* * 
O pojedyńczych kapłanach, powracających z wy

gnania, zebrane o n ich  wiadomości podamy przy nazwi-

„Poufne (sowerszenno sekretno) poufn e (tajne). N r. 29 ( 1 3) l ipca 
1881 r .  Wiadomości o nastrojach i dążeniach miejscowej ludności .  Do
Pana Gubernatora. 

„Na skutek zlecenia Waszej K siążęcej Mości z 8 czrw. za Nr. 1 36 
w sprawie dostarczenia szczegółowych wiadomości, mogących służyć 
do scharakteryzowania nastrojów i dążeń miejscowej ludności stosow
nie do nadesłanego kwestjonarjusza, mam zaszczyt przedstawić 

_
co na

stępuje: 
„Byt ekonomiczny miejscowej szlachty, czyli obszarników - zie

mian, można nazwać całk�wicie zadawalającym. W ogóle kultura ziemi 
traktowana jest naukowo z .  zastosowaniem nowych narzędzi rolniczych 
do uprawy roli i stoi daleko wyżej aniżeli  w wielu innych miejscowo
ściach cesarstwa. Tu daje się często spotkać gospodarstwa obszarni-. ków, prowadzone tak wzorowo, Że  nie pozostaje nic więcej do życzenia. 

„Co zaś dotyczy stosunku tutejszej szlachty do innych stanów, 
to można powiedzieć, Że odnosi się ona z właściwą polskiej arystokracj i  
wyniosłością i pyszc;tłkowatością, a jednocześnie odznacza się wybitną 
zdolnością do przewrotności, a nawet do płaszczenia się tam, gdzie 
chodzi o interes osobisty, który zbyt często ma swoje źródło w po
budkach dalekich od s zlachetności. (Ob otnoszeniu zdieszniago dwo
rianstwa ili pomieszczikow k drugim sosłowjam, można skazat, c zto 
oni woobszcze otnosiatsia s swojstwennymi polskoj aristokracji nad
miennostiu i wysokomierjem i w to Że wremia obładajut zameczatel
noju sposobnostju l icemierit i daże unicztożatsia tam, gdie presliedu
jutsia licznyje interesy, proischodiaszczje za c zastuju daleko nie iz bła
gorodnych pobużdenij ... ) 

Stosunek szlachty do innych stanów można podzielić na dwa 
rodzaje: 

„W stosunku do klasy Średniej, drobnej szlachty, bez wyjątku 
okazują wszystkim protekcjonalność (wid pokrowitelstwennosti) i to 
·tego rodzaju, Że  często obrażają godność osobistą c złowieka, niżej od 
siebie stojącego, w stosunku zaś do prostego chłopa, zawsze okazują 
taki sposób bycia, Ż e  prawie widocznem się zdaje, Że  w tym prostaczku, 
zaledwie uznaje postać c złowieka (priznajetsia tolko o blik czełowieka). 
Wyrazów „kmiotek, pachołek" równoz nacznych z ·pojęciem niewolnika, 
zawsze używa obywatel, kiedy mówi o chłopie. Usiłowanie obywatela 
do wyzyskania, o ile się to uda, tego „kmiotka" i to nie zawsze uczci-
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sku każdego. Tu jeszcze dodamy, że niektórzy organiści 
o charakterze mocniejszym tak w latach 60-tych jak

wym sposobem, a nawet oszukać i doprowadzić go, o ile pozwalają 
okoliczności, t. j. zgodzić się na działanie z krzywdą chłopa, to są 
rzeczy na porządku dziennym. Muszę dodać jes'Zcze o wrogiem wogóle 
usposobieniu, z jakiem odnosi się ziemianin i wogóle szlachcic do chło
pa. Ma to źródło swoje przedewszystkiem we wspomnieniach o ostat
nim „buncie" polskim, kiedy to chłop był najmocniejszem oparciem (wier
niejszyj opłot) dla rządu przeciw buntującej się szlachcie. O religijności 
tutejszej szlachty można powiedzieć, Że jest bardzo religijną, a żeńska . 
płeć nawet skrajnie fanatyczna. To nam właśnie tłumaczy ten wpływ, 
jaki w ywiera tutejsze duchowieństwo katol. na inteligencję, a w szcxe
gólności na żeńską jej połowę, oraz ten wyją tkowy udzial, którym 
odznaczy/o się tutejsze duchowieństwo w polskich „buntach" (i to oso
bennoje uczastje, kotorym zaklejnili siebia zdieS'znie ksendzy w polskie 
miateżi). 

„Ale, mówiąc o religijności inteligentnej warstwy tutejszego spo
łeczeństwa, muszę wyjaśnić, że jest ona religijna więcej dlatego, Że 
z pojęciem o religji zawsze (nieizbieżno) łączy polityczne pojęcie o daw
nej Polsce. 

„Wyczerpująco mówiąc o ich religji, trzeba dodać, Że można 
zauważyć między nimi ateistów różnego kierunku, oraz takich, którzy 
albo wcale, albo po kilka lat z rzędu nie bywają u Komunji św. 

„Odnośnie zaś oddania się ich władzom rządowym, aspiracyj po
litycznych, spos >bu rea2"owania na rozporządzenia ·rządowe i t. d. to 
pod tym względem o czołowej warstwie społeczeństwa tutejszego po
wiedzieć należy, Że nie widać. żadnych objawów przeciwrządowych, al.e 
też, żeby im ufać, zgoła niema żadnej podstawy. 

„Polska przodująca warstwa społeczeństwa oczekuje reform, któ
reby zmieniły polityczny ustrój tego kraju w kierunku znacznych 
ustępstw, a nie mniej i na rzecz tak dla arystokracji, jak i dla szla
chty, która ma to przekonanie, że będzie powołana do kierowania swo
im narodem na zasadach autonomicznych. W tym celu osoby, należące. 
do tutejszej inteligencji, przy każdej sposobności głoszą, Że w czasach 
dzisiejszych żądanie ich, iak również i całego oświeconego społecz�ń
stwa polskiego polega na tern, aby pracować nad rozwojem wewnętrz-·

nym życia gospodarczego oraz nad tern, aby zrezygnować z interesów 
stanowych, a popierać interesy ogólne całego narodu, w szczególności 
zaś mzszej swej braci, która, jak to sami uznają, wskutek różnych 
okoliczności została przez nich zapomniana i od spraw publicznych 
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i późniejszych dzielili los kapłanów i przechodzil i  za
szczytną' niedolę wygnańców przeważnie za przechowy-

odsunięta. W sprawie jednak nczerości powyższych dążeń, a w szcze
gólności ną rzecz warstw niższych, mam poważne wątpliwości. W isto
cie rzeczy niema żadnych objawów zbliżania się stanów do siebie i żad
nej solidarności w interesach z narodem. Włościanin również wyzbył 
się wiary we wspólność interesów chłopskich z ziemiańskiemi i tej 
wspólności nie szulca. Przeciwnie, bieżące sprawy tej chwili, dostar
czają na każdym kroku dowodów na to, Że tutejszy stan ziemiański 
zawsze i wyłącznie pilnuje interesów własnych bez najmniejszej troski 
o młodszą brać swoją, tak, Że dla zbliżenia z nią dotychczas nic on nie
zrobił, tak, Że panuje kompletny rozdział między nimi. Nie od rzeczy 
będzie tu napomknąć, Że w samorządzie gminnym, nadanym przez naj
wyższy ukaz z 19 lut. 1 864 r., ziemianie nie biorą żadneg_o udziału. 
Prawie, Że nie bywają na zebraniach gminnych, uważając, że przyzna
nie w równej mierze jednego głosu ziemianinowi, posiadającemu kilka
set lub kilka tysięcy morgów ziemi i włościaninowi kilkumorgowemu 
jest krzyczącą niesprawiedliwością. Z tego też powodu mówią, że sa
morząd gminny jest samorządem chłopskim, rządowym o ros. tenden
cjach, skierowanych do wynarodowienia ludności polskiej. Socjalizm 
i złączony z nim ruch przeciwrządowy w cesarstwie tu niema żadnego 
podkładu, a przeto nie pociąga ku sobie i żadnego w tym względzie 
ruchu nie da się zauważyć„. 

„Co się tyczy tutejszego najliczebniejszego stanu włościańskiego 
to o nim wiele, a może wszystko, trzeba powiedzieć na jego pochwałę. 
Odznacza się pracowitością, naogół uczciwością, posłuszeństwem wła
dzom rządowym i bezgranicznem oddaniem władzy menarszej, przecho
wując wdzięczną pamięć o oswobodzeniu ich z więzów niewoli, w któ
rej byli u dawnych właścicieli. Gospodarczy ich stan przedstawia się 
obecnie bardzo dobrze. Wierzą tylko w dobroczynną nad sobą opiekę 
rządu i wcale nie ufają troskliwości dawnych właścicieli. O stosunkach 
gospodarczych między włościanami a dziedzicami można powiedzieć, 
Że często wynikają między nimi spory na tle posiadania ziemi i korzy
stania z serwitutów. Spory te Łt::m 

'są trudniejsze do ich polubowne�o
załatwienia, Że te nieporozumienia podtrzymuje nieufność, którą tutej
szy włościanin przejął tradycyjnie {istoriczeski) do dziedrLiców. Na po
chwałę chłopa trzeba powiedzieć, że w tych zatargach niema nadmiaru 
.zachłanności na prawa własności większej.„ 

„ W końcu o tutejszym stanie włościańskim powiedzieć trzeba, 
Że jest bardzo głęboko pobożny i naogół moralny. Każde rozporządze
nie rządowe przyjmuje bez zastrzeżeń i jest szczerym i gorliwym jego 
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wanie lub rozdawanie książek, przez rząd zakazanych, 
tak treści religijnej ,  jak i patrjotycznej.l 

wykonawcą. M�żna z pewnością twierdzić, że chłopi są i będą bezwa
runkowo po stronie rządu i że  na nich można całkowicie liczyć. 

„ W kraju t utejszym wybitną uolę odgrywa ducho wieńst wo rz.

k a to !. Stan ten jest  najbardziej n iepra womyślnym pod względem 

politycznym. Księża całko wicie oddali s ię na uslugi i w czasie ostat

niego powsta n i a. Zawsze są przeciw rządowi i przeciw porządkom 
rosyjskim, jakkolwiek z właściwą sobie jezuicką przewrotnością ma
skują swoją działalność i wogóle znani są z przebiegłości. Są to Żar
liwi rzecznicy papiestwa i Polski, jako Rzeczypospolitej, a zarazem są 
wiernymi wyznawcami jezuityzmu . . .  

„Wyzyskując, dochodzącą do fanatyzmu, religijność tutejszej lud
ności, a szczególnie kobiet, jeszcze bardziej starają się sfanatyzować 
swoje owieczki dla zachowania tradycyjnego na nie swego wpływu. 
Wtrącają się w sprawy rodzinne inteligencji, a przy pewnem wykształ
ceniu i jezuickiej przebiegłości stanowią taką siłę, Że zmuszają pewną 
część inteligencji do liczenia się z nimi, a prostaczka chłopa bezwzględ
nie eksploatują, zmuszając go często do postępowania wbrew jego woli. 

„Żydowska ludność stanowi bardzo znacrny procent tego kraju. 
Żydzi nie mają żadnych politycznych aspiracyj, zawsze będą po stro
nie silniejszego i umieją się zastosować do tego, co im zeszlą losy. 
Ich ideałem i celem to wzbogacenie się, w czem nie przebierają w Środ
kach. P rzy tej materjalnej pomocy Żydzi zawsze potrafią obejść, uni�
szkodliwić i zmiękczyć to wszystko, co ich ogranicza i jest im niedogodne. 

. „ Wyzyskiwan ie przez Żydów ludności całego kraju zapuściło 
głębokie korzenie. Niezważając na to, szlachta tutejsza i ziemianie 
i wogóle panowie tak da lece zżyli się z Żydami ciałem i duchem, że bez 
pomocy i rady żyda nie zrobią kroku w sprawach gospodarczych. 
W znacznej mierze ten wyzysk żydowski krzywdzi prostaczka chłopa, 
dużo mniej zdolnego od żyda, a przytem odznaczającego się prostotą 
charakteru, brakiem wykształcenia. Stąd walka chłopa z niesłychaną 
zręcznością i podziwu godną prze.biegłością żyda jest beznadziejna. 

Podpisany: Naczelnik ziemskiej straży ntabs-kapitan
podpis nieczytelny". 

1 Dla przekazania pamięci potomnych podajemy tu krótki raport 
nlka pow. sand. z 17 mar. 1894 r. Nr. 39,1 nadesłany do gub . radm. 

„Organista kościoła p .p. benedyktynek w Sandomierzu Stanisław 
Uchański z rozporządzenia mstra spr. w. wydanego 7 list. 1892 r . 

.t A. P. Radm.  J X3, k. 20. 
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1. Ks. Adam Adamczyk, 1874 t· 1928, pozme1szy
kapucyn o. Honorat. Gbr kielc. 21 mar. 1906 r. Nr. 3309 
-doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz A. A., p.o. prob. par. 
Słupia Nowa, pow. i gub. kielc., odebrawszy przysięgę 
od nowo wybranych sołtysów wszystkith wsi gminy Słu
pia Nowa, po�. kie le., poświadczenie tego faktu pod ro
tą przysięgi napisał po polsku. Na skutek tego w. jen. 
gbr zwrócił się do mstra spr. w. 17  kw. 1906 r. Nr. 1 679 1 
z prośbą, aby ukarać księdza A. A. i . nakazać mu dać 
to zaświadczenie w języku oficjalnym, w razie zaś odmo
wy usunąć go ze stanowiska. Wtedy władze administra
cyjne za pośrednictwem bpa sand. zażądały od księdza 
A. A. podpisu ros. i tąż drogą udzieliły mu nagany.2 

2. Ks. Antoni Aksamitowski, 1869t1919. 1. Czas.
jen. gbr na powiaty: radm., kozn., opcz., gub. radm. ,  po
wiadomił 20 st. 1906 r. Nr. 74 w. jen. gbra, że ksiądz A. 
�A., prob. par. Odrzywół, pow. opcz., gub. radm., brał 
udział w manifestacji patrjotycznej, urządzonej we wsi 
Ossa, tegoż pow. W odpowiedzi na to tenże jen. gbr wy
raża swą opinję, że dalszy pobyt księdza A. A. w kra
ju będzie szkodliwy dla porządku państwowego i pole
ca 28 st. 1906 r. Nr. 446 czas. jen. gbrowi na wymienio-

, ne wyżej powiaty, aby usunął go zagranicę na cały 
, czas trwania w Kr. P. stanu wojn. Weszło to w wyko
nanie w lutym tegoż roku. Gdy sprawę tę posłano do 
Petersburga, Departament Spr. D. Obc. W. 13 czrw. 1 906 r. 
Nr. 2665 zażądał od bpa, aby usunął księdza A. A. ze 

Nr. 5139 za przechowywanie referatów i fotografij (w oryg-inale: soczi
nenij i izobraźenii), pobudzających do buntu i jawnego nieposłuszeństwa 
względem najwyższych władz · państwowych był oddany pod dozór po
licyjny na przeciąg roku i na ten • czas zesłany do Smoleńska, skąd 
obecnie powrócił. Urządzono nad nim tajny dozór policyjny" .  

1 A. A. D. ,  cv2, Nr. 9.
2 Jako kapucyn ksiądz A.  A. nazywał s ię o. Honorat a Majówka. 

Bojowaicy t. I I I. 5 
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stanowiska prob. par. Odrzywół, eo też się stało 1 1  sierp. 
1906 r. 2 wrz. 1906 r. Nr. 3761 w. je-n.  gbr pozwolił. księ
·dzu A. A. wrócić do kra)u.1

2. W 1908 · f> gbr radm. doniósł do w. jen. gbra, że
16 (29) l ist. 1 908 

/ t, , w koś�iele pobernardyńskim w Rado
miu po mszy św., ktorą oclprawiał .miejsc0wy rektor ksiądz 
A. A., wierni śpiewali zabroniony hymn „Boże, · coś Pol
skę !", a celebrujący nabożeństwo .nie przedsięwziął żad
dych środków, źeby temu przeszkodzić.2 Wtedy w. jen. gbr 
odniósł się do rostra spr. w. z propozycją uwolnienia 
księdza A. A. z parafjalnego stanowiska. Mster przychy
lił się do tego zdania i 17 st. 1 909 r. zakomunikował w. 
jen.  gbrowi, · że zwrócił się do administratora diec. sand. 
o zwolnienie księdza A. A. z wikarjatu. Ks. administr. Ryx
starał się w Mstwie, aby karę tę skasowano i aby jemu 
pozostawiono sposób ukarania księdza A. A., lecz mster 
na to się nie zgodził i po raz drugi żądał tego samego. 
To też 1 9  maja 1909 r. ksiądz A. A. został zwolniony 
z wikarjatu w Radomiu i znalazł się zupełnie na bruku. 
Tenże · administrator diecezji w latach 1 909 i 1910 dwu
krotnie zwracał się do rządowych władz administracyj� 
nych o darowanie księdzu A. A. tej kary, lecz pukał 
n apróżno. Dopiero pod koniec 1910 r. mianowicie 21 gr• 
władze państwowe zgodziły się na to, że ksiądz A. A: 
objął wikarjat w 191 1  r., a 25 czrw. 1912  r. przeszedł 
na filję w B

'
aćkowicach, pow. opt. , w list. zaś 1913  r. prze-

niósł się do Krynek tegoż pow., gub. radrn. , 
O fakcie pozbawienia księdza A. A probostwa w ·  Od

rzywole, podanym powyżej w p. 1 ,  kancelarja w. jen. gbra 

1 A. A. o„ cv�, Nr. 7. 
2 Stanisław Łopacki, organist• przy tymże kościele, był admini· 

stracyjnie osądzony za to, Że irrał na organie podczas śpiewu „Boże , 
coś Polskę!" na 50 r. kary z zamianą na miesiąc aresztu . Zapłacił 50 r
Dopis. autora, który fakt ten znał osobiście. 
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22 łut. 1 906 r. Nr. 85! 1  rozesłała okólnik do wszystkich 
: gbrów Kr. P. z tern, aby każdy z nich zarządził 'czuwa
nie, czy ksiądz ten nie zamieszka w granicach jego gubernji. 

3. Ks. Antoni Ambrożek, 1828 t 1890. Podług ra
, portu żandarmskiego nlka gub. radm. z 1 1  lut. 1 866 r. Nr. 5002 
ksiądz A. A., prob. par. Policzna, pow. kozn., w czasie po

, wstania 1863 r. utrzymywał stałe stosunki z powstańcami. 

4. Ks. Antoni Ambrożewicz, 18 1 8t1891 .  W cza
sie. powstania 1 863 r. ksiądz · A. A., prob. par. Wrzos, 
pow. i gub. radm., dostarczał powstańcom pieniędzy i pro
duktów, a także dał im swego konia. Takie sprawozdanie·
złożył nlk żandarmskiego zarządu radm. 11 łut. 1 866 r .  
Nr. 500 8 do gbra radm. 

5. Ks. Stanisław Andrzejewski, 1 830 t 1888.
: Ksiądz S. A. od 1853 r. wik. kat. sand., wicedzi�kan dek. 
, sand., sekretarz miejscowej kapituły, później prob. par. 

Krępa, pow. iłż., gub. radm. 
, 1 .  Za udział w manifestacjach w list .  1 861 r. w m. 

Sandomierzu nmk Kr. P .  skazał go na osiedlenie do gub. 
wiatskiej, o czem p. o. nmka Kr. ·p. 16 (28) st. 1862 r. 
Nr. 797 powiadomił dra gł. kom. rz. w. r. i o p. Na przed
stawienie jednak bpa Juszyńskiego tenże p. o. nmka zwol-

. nił księdza S. A. z osiedlenia, pozwolił mu wrócić na
wiejską parafję pod dozór dziekana.4' 

2 . O fakcie powyższym więcej szczegółów podają
inne jeszcze źródła urzędowe, przechowane w Archiwum 

, Kons. Diec. Sand., a mianowicie: 
a) Dr gł. kom. rz. w .  r. i o. p. 22 st.  (3 łut.) 1862 r.

Nr. 543 (1296)5 powiadomił bpa juszyńskiego, że Kance
larja p. o. nmka Kr. P. Liidersa reskryptem z dn. 16 (28) 

1 A. P. Piotrk. rn10. 2 A. P. Radm., Vll0, cz.  I, Nr. 3. 
a A. P. Radm., VJI8, cz. I. Nr. 1 . 
• A .  A .  O . ,  LXXIX2, k. 288 i CV2, Nr. 4. 5 A. K. D. Sand., X1• 
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st. 1862 r. Nr. 797 doniosła mu, że księży: Fr. Przyby� 
łowskiego, Aleksandra Bąkowskiego, Stanisława Andrze".' 
jewskiego i przeora klasztoru o.o. dominikanów Paulina 
Machnickiego, wszystkich z Sandomierza, za uczestnictwo 
w „buntowniczej" , demonstracji nmk rozkazał wysłać na 
mieszkanie do Rosj i. 

Władze policyjno wojskowe zaraz ich aresztowały 
i odprowadziły do więzienia radm. Wtedy bp juszyński 
1 (13) łut. 1862 r. Nr. 241 pisał do dra gł. kom. rz. w. r. 
i o. p. o ułaskawienie. Na to tenże dr gł. 10 (22) mar. 
1 862 r.  Nr. 1333 1 donosi do bpa, że cesarz przychylnie 
załatwił sprawę odnośnie do księży: F. P. ,  A. B. i S. A., � 
księdza zaś P. M. nie uwzględnił. 

Na ponowne starania, w których bp nie pominął , 
i skazanego jednocześnie z tymi kapłanami świeckiego 
obywatela, p. o. nlka wojn.  gub. radm. 12  (24) mar. 1862 r. 
Nr. 1366 2 powiadamia bpa, że p. 9· nmka hr. Liiders uła
skawił również księdza P. M., a tamtejszego mieszkańca 
Wojciecha , Sarnowskiego, który był skazany na dwa lata 
rot aresztanckich, uwzględnił o tyle, że mu karę zmniej
szył do 6 mies. i ma ją odbyć · nie w rotach, a w kaza
matach fortecznych. 

W innem miejscu tych samych dokumentów czyta
my, że czterej księża: F. P., A. B., S. A. i P. M. byli ska
zani nC:l zesłanie do odległych gubernij cesarstwa za to, 
że w czasie pogrzebu 80-letniego starca Jana Dreizetla 
w Sandomierzu, który, wypadł 2 list. 1861 r. w dzień za
duszny, brali udział , w manifestacji patrjotycznej · przy 
tłumnym udziale ludności. Rządowa relacja dodała, że 
w chwili ,  gdy miał być aresztowany ksiądz F. P. ,  prof. 
semin. diec . ,  alumni urządzili wielkie zbiegowisko ludzi, 
by przeszkodzić temu aresztowaniu. Po powrocie z wię-

1 i 2 A. K. D. Sand. Xt. 
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zienia radm. księża F. P. i A. B. wyszli zaraz na parafje 
wiejskie: ksiądz F. P. do Modliborzyc, pow. opt., gub. 
radm., ksiądz A. B. do Kiełczyny, pow. sand., gub. radm. 

Ostatni wreszcie dokument o tern aresztowaniu do
daje ten szczegół, że, gdy bezpośrednia korespondencja 
bpa j. z władzami wojskowemi nie odnosiła skutku , wtedy 
bp ].' udał się o pośrednictwo do arcbpa metropolity warsz. 
Szczęsnego Felińskiego i temu ostatniemu 13 (25) łut .  1862 r. 
Nr. 1 154 1 p. o. nmka Kr. P .  hr. Liiders tak odpowiedział:  
„Chociaż śledztwo o nieporządkach w Sandomierzu do
statecznie wykazało stopień winy księży sand.: Przyby
łowskiego, Bąkowskiego, Andrzejewskiego i przeora Mach
nickiego, których skazałem na zamieszkanie w Rosji za 
udział w tych nieporządkach już po ogłoszeniu stanu wojn. 
w Kr. P. ,  uwzględniając jednak wstawiennictwo bpa sand., 
nakazałem nlkowi wojn.  okr. radm. ,  dokładnie sprawdzić 
to, co delegat 2 bpa przedstawił w tej sprawie i jeżeli się 
okaże przedstawienie delegata słusznem, wtedy zastoso
wana zostanie sprawiedliwość." 

3. Będąc prob. par. Krępa, ksiądz S. A. odmówił
w 1877 r. swego podpisu na adresie, wysyłanym wów
czas do cesarza i ganił tym, którzy to uczynili .3 i 4 

1 Op. c ,  
2 Delegatem tym był  ks .  Aleksander Malanowicz, ówczesny kan. 

kat. sand. ,  sędzia surr. K onsystorza i prob. par. Szydłowiec, pow. knc., 
gub. radm 

a A. P. Radm. VIFl, cz .  I, Nr. 5.
4 Z okazji pogriebu obywatela sandomierskiego Jana Dreizetla 1 

ksiądz A. S. miał zajście z rządem ros. Rodzina Dreizetlów w części wy
marła w Sandomie-rzu, a reszta wyniosła się w inne strony kraju. W kiłka
'oaście lat po ruchach powstaniowych j eden z pozostałych członków ro
dziny Dreizetlów posłużył za okazję do Żartu, którym Sandomierz i oko
lica cała żyła czas jakiś. Dziś o nazwisku tern ani o złączonym z nim do
wcipie n ikt j � ż  nie wspomina, a Że Żint ten byl „tynfa wart", nadto 

1 � ps v1 1s, str. 284, Nr. 1 �2.
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6. Ks. Walenty Barabasz, ur. 1810 r. Dziekan
dekanatu opcz. ks. Franciszek Hampel, prob. z Niezna
mierowic, pod datą 28 st. 1865 r. Nr. 6 1 składa do Kons. 
jen. Diec.  Sand. raport, w którym powiadamia władz� 
duchowną, że 22 st. tegoż . roku władze wojskowe zaare
sztowały księdza W. B., prob. par. Skrzyńsko, pow. op cz., 
gub. radm.,  i dnia następnego zawiozły go do Radomia, 
dziekan zaś dek. radm., prob. ze W soli ks. Franc. Brzo
zowski 4 kw. 1865 r .  Nr. 85 2 donosi do Kons. ] .  D. Sand., 

zrodzony został przez sandomierzanina i w Sandomierzu, chociaż niema 
nic wspólnego z omawianemi przez nas dziejami , przekazujemy go pa
mięci potomnych. 

Było to po roku 1 880. Pogranicze z sąsiadującą przez Wisłę Ga
licją korzystało z tak zwanych przepustek, zastępujących paszport pa
rodniowy. ·Sandomierzanie korzystali również z tego przywil eju i często 
przeprawiali się za Wisłę. Jedni, by odetchnąć, j ak to nazywaliśmy wów
czas, „swobodą", inni chcieli się uraczyć „szwarcówką". Pewnego dnia 
cała gromada ludzi , niezwiązanych z sobą niczem, z wyjątkiem 2 mło
dych, złączonych przyjaźnią, poszła za Wisłę. Wracało kilkadziesiąt osób 
już o zmierzchu. Komory nad Wisłą austrjacka i rosyjska musiały z n ie
mi, jak prawo celne tego wymagało, załatwić pewne formalności. Władze· 
cesarsko królewskie jakoś się prędko uporały, „z obcymi" .  Gorzej było 
„ze swoimi" na komorze ros. Pod eskortą straży pogranicznej przepro
wadzono na komorę kilka dziesiątek, powracających z Galicji . W biurze 
celnym ostatnie chwile światła dziennego dobiegały sweg? końca. Żeby 
czynność prędzej załatwić, urzędnik dyżurujący, wbrew istniejącym prze
pisom, strażnikowi kazał odebrać od wszystkich przepustki, sam zaś do 
księgi kontroli kolejno zapisywał jednego za drugim. Tu wypadła rzecz 
śmieszna i zabawna. W drodze od Wisły, na ulicę Zamkową, do budyn
ku, w którym dziś mieści się powiatowa kasa i urząd skarbowy w San
domierzu, dwaj młodzi przyjaciele, idąc w gromadzie, a właściwie jt-den 
z nich szepnął do kolegi : urz�dzimy kawał, może się uda, tylko, mówił 
do swego towarzysza, bądź poważnym i nie zdradź się najlżejszym 
uśmiechem. Widzisz, szepnął mu do ucha, idzie tu z nami Oreizetel, 
więc ja wysunę się naprzód, by podać swe nazwisko i będę: Eugenjusz 
Einzetel, ty będziesz Paweł Zweizetel, a Dreizetel będzie sobą. Zoba
czy my, co z tego wyjdzie. Rzecz się udała nadzwyczajnie, a dopomogła 

1 i 2 A. K. O. Sand., Xlllt i A. A. O., LXXIl2, le. 127 i . 248.
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że 3 kw. b.r. władze rządowe wywiozły księdza W. B. 
z Radomia ku Warszawie. 

W archiwum zaś państwowem czytamy, że za po
moc i współdziałanie w celu wywołania zbrojnego ru
chu powstańczego przez czytanie w kościele „podburza
jących" proklamacyj do narodu i za pozwolenie na umie
szcz.anie ozdób rewo"lucyjnych na świecach kościelnych, 
na mocy decyzj i, którą wydał .nmk Kr. P. 3 ( 15) maja 
1865 r. , ksiądz W. B. został pozbawiony wszystkich praw 
stanu i zesłany do Syberji na osiedlenie. 

W tychże aktach rządowych jest zapisane, że „gdy 

figlowi ta okol iczność, Że zapisujący nazwiska nie brał od każde&"o z inte
resantów przepustki, by z nie j robic w książce potrzebne notatki, lecz prze
pustki :zebrane przez strażnika pograniczn. w liczbie kilkudziesięciu leżały 
pomieszane na gromadzie. P ierwszy więc zapis·ał się bez żadnej kwestj i :  
Eugenjusz Einzetel .  Gdy drugi podał się: Paweł Zweizetel , urzędnik 
dyżurny nerwowo na niego spoj rzał i zastrzegł sobie: „na Żart, ani 
czasu, ani m1e1sca niema". Tym samym stanowczym głosem interesant 
odpowiedział: „żartów nie mam na myśli!" „Proszę wyszukać moją 
przepustkę, a wtedy Pan cofnie swą niewczesną uwagę i będę miał 
prawo do pewnej satysfakcji za pańską nerwowość". Gdzież tu sprawdzać? 
Noc się robi, interesantów pełna izba, ten tak kategorycznie upomina 
się o prawo do swego nazwiska Zweizetla, może się nazywa Zwei7etel ,  
więc w odpowiedniem miejscu pisze: Paweł Zweizetel. Zanim następny 
po nich załatwił całkowitą formalność z urzędnikiem, obydwaj : Einzetel 
i Zweizetel przecisnęli się przez tłum 'i by l i  już przy samych drzwiach, 
przy których się zatrzymali, by być świadkami, co dalej się stanie przy 
stole urzędnika. Kolej nadeszła na prawdziwego Oreizetla, gdy więc 
urzędnik zapytał go: „a Pana nazwisko?" ze spokojem odpowiada: Orei
zetel .  · Na to urzędnik z całą stanowczością !i powagą: Dosyć tych Żar
tów i zwrócił się do strażnika, stojącego z szablą: zatrzymać tego pana 
do końca, aż się wszystkich załatwi, a wtedy odpowiednio uregulujemy 
rzecz całą . Tłumaczenia Dreizetla nic nie por_nagają, strażnik wypro
wadza go z. ciżby i trzyma go pod strażą, aż ostatni wyszedł interesant . 
Zaczęło się wtedy układanie przep�stek, wśród których nie było ani 
Ei�zetla ani Zwejzetla, a znalazła się z prawdziwem nazwis�iem Drei
zetla, a więc go dyżurny przeprosił, z pod straży uwolnił i nie mógl 
sobie przebaczyć, Że tamtym 2-om dał się tak nabrać. 
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w 1870 r. ks. -Feliks Widuchowski,1 prob. z Wolanowa, 
pow. i gub. radm., poslał 25 r. swemu przyjacielowi księ� 
dzu W. B., który kiedyś był prob. w · Wolanowie, zaraz 
władze nadzorcze zwróciły na to uwagę. Pieniądze więc 
przyszły z powrotem do gb;ra radm., a ten oddal je n_a 
na . cele dobroczynne swej gubernji. Powiadamiając o tern 
kancelarię głównego nlka kraju 16 paźdz. 1 870 r. Nr. 4080, 
gbr jednocześnie kreśli charakterystykę ówc.zesnego sand. 
hpa Juszyńskiego w tych słowach. „ Wiem z danych , po
zytywnych, że bp diec .  sand.  J uszyński, wogóle nie cie
szący się dobrą opinią pod względem pol itycznym i usi
łujący w każdym wypadku przeciwdziałać rozporządze
niom rządu, obsadza parafje, wakujące po księżach ze� 
słanych zawsze z warunkiem, że następca · będzie odsy
łał połowę albo choć jaką mniejszą cząstkę swemu po
przednikowi".  

7. Ks. Franciszek Barciński, 1851 t 1 916. Gbr
radm. 9 maja 1 891 r .  Nr. 366 doniósł do w� jen. gbra, 
że ksiądz F. B., prob. par. Kunice, pow. opcz., gub. radm., 
po nieszporach 21 kw. (3 maja) 1 891  r. zwrócił się do 
parafjan z kazaniem i zachętą, aby w ten uroczysty dzień 
modl i l i  się do Najśw. Marji P., by wybawiła od n ieszczę
ścia ludzi; wyznających wiarę katolicką, poczem z inicja
tywy proboszcża parafjanie prześpiewal i hymn . „Niech 
się sławi wiara katolicka". Mając na uwadze, że 21  kw. 
(3 maja) nie był dla katolików żadną uroczystością, lecz 
zwykłą niedzielą i że ko�cielne książki z rządową cenzu-

1 Zasadniczo zesłańcy musieli poprżestawać na tern utrzymaniu, 
które rżąd dawał. l�osyłłci z . pieniędzmi czy z rzeczami niechętnie wi
dzieli dozorcy, i nspektorzy l�b komendanci partji wygnańców. Stąd po
syłki te nie często dochodziły w całości do skazanych n.; wygnanie. 
Pi eniądze zazwyczaj ginęły w drodze, a te, które dostały się do kon
troli ' kancelaryjnej, często wracano z powrotem do kraju. O wypadku
w tym względzie z księdzem W. B patrz w tekście. Dopis. autora. 
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rą nie podają hymnu z refrenem (w oryginale - pripie
wom) „Niech się wiara katolicka sławi",  w .  jen. gbr de� 
cyzją z 18 maja 1 891 r. Nr. 911 za ten „fanatyczny" krok 
postanowił odjąć księdzu F. B. zajmowane przezeń pro
bostwo i zamknąć · go w klasztorze o.o. reformatów w Pi�
czowie, gub. kielc. na rok czasu.1 i 2 

8. Ks. Ludwik Barski, ur. 1 880 r. Za prowadze
nie biblioteki parafjalnej w parafji Sienno, pow. iłż., gub. 
radm. i wydanie z niej Stanisławowi Pastuszce ze wsi 
Kochanówka, gminy Sienno, książki p.t. „Henryk Dąbrow
ski" w 1910 r. ksiądz L. B. , będąc wikarjuszem tej parafii 
był ciągany po śledztwach i przeszedł sporo przykrej 
emocji.3 

9. Ks. Michał Bartosik, ur. 1 824 r. Po przyjęciu
kapłaństwa ksiądz M.  B. był wik. w parafjach diec.. sand.: 
Odrowąż, Raków, Skaryszów, Iłża . Jak doniosła specjal
na kancelarja nmka Kr. , P. do spraw stanu wojn. 1 1  (23) 
wrz. 1867 r. Nr. 8 1 39 4 do zarządzającego sprawami duch. 
obc. _ w.,  ksiądz M. B. ,  mansjonarz w Iłży, gub. radm. był 
podejrzany o to, że a) brał czynny udział w powstaniu, 
b) należał do rewolucyjnej organizacji powiatowej, w któ
rej miał jakieś stanowisko, c)  · wygłaszał kazania „pod
burzające", d) dostarczał powstańc?m · u�rania, obuwia 

1 A. A. D., cvz, Nr. 9.
2 W roku 1891  przypadała stuletnia rocznica Konstytucji 3 maja. 

Administracja rządowa w kraju postanowiła za wszelką cenę dowieść 
w Petersburgu, Że Polska t� ciągłe powstanie, rrtarzące o wypędzeniu 
Rosjan. Natworzyła więc faktów w sposób jawnie zmyślony, jak to m. inn. 
miało miejsce z ks. Barcińskim, najmniej nadającym się na powstańca .  
Jak w każdy dzień majowy odprawił ksiądz B. popołudniowe nabożeń
stwo na cześć Matki Najśw. z wystawieniem Najśw. Sakramentu, pod 
koniec zaśpiewał Przed tak wielkim Sakramentem, w pieśni tej są słowa 
„Niech nas nasza wiara sławi", a policj a zrobiła z tego hecę patrjo
tyczną, za którą ksiądz B. padł ofiarą. Oopis. autora. 

3 A. A. D„ CV2• 
4 A. A. D„ LXXII2, k. 1 43. i A. K.· D. Sadn., X l l1. 
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i t.p. Wobec tego nmk Kr. P. 12 (24) czrw. skazał księ
dza M. B. na mieszkanie w mniej oddalonych miejsco
wościach Syberj i .  

10. Ks. Antoni Batkowski, 1838 t 1 897. Władze
wojskowe, jak zawiadomił o tern 3i st. 1863 r.  Nr. 37 
dziekan dekan. radm. i prob. ze W soli ks. Fran . .  Brzo
zowski Kons. Jen. Diec. Sand., zaaresztowały księdza A. 
B., wik. par. Jedlnia, pow. kozn., gub. radm., chwilowo 
bawiącego u księży wikarjuszów w Szydłowcu, pow. konc., 
gub. radm. Po tern zaaresztowaniu wojsko odwiozło księ
dza A. B. najpierw do więzienia radm., a następnie 1 O lut. 
1863 -r. w godzinach przedpołudniowych w otoczeniu ro
ty czy kompanii żołnierzy odprowadziło gościńcem zwo
leńskim do twierdzy dęblińskiej. 

Bp Jusz. 4 mar. 1863 r. w korespondencji swej do 
gra gł. kom. rz. w. r. i o. p. wyraża swoje ubolewanie, 
że ksiądz A. B. dotąd jest jeszc_ze więziony, a następnie 
bp zwraca się z prośbą do arcyb. Szcz. Felińskiego o po
średnictwo w tej sprawie. Wtedy arcb. metrop. war
szawski 10 kw. 1863 r. Nr. 1 1 77 pisze clo Kom. Rz. W. 
R. i O. P. o zwolnienie księdza A. B. z fortecy dęblińskiej. 

14 kw. 1 863 r. Nr. 71 dziekan radm. składa raport 
do Kons. J. D. Sand., że władze wojskowe już wypuści
ły księdza A. B. z więzienia fortecznego. O to zwolnie- · 

nie występowali również do władz rządowych parafjanie 
jedlniańscy .1

11. Ks. Aleksander Bąkowski, 1834t1907. Uro
dził się w m. Staszowie, pow. sand., gub. radm., z Jana 
i Kunegundy Brzozowskiej. Po pierwszych latach nauki, 
którą pobierał w mieście rodzinnem, dalej kształcił się 
w szkołach pow. sandom. W 1853 r. wstąpił do semin. 
diec .  sand., 1858 r. otrzymał święcenia. kapłańskie w Lubli
nie z rąk tamtejszego bpa sufrag. W. Baranowskiego. 

1 A. A. D., LXXXI2, k. · 192 i 1 93, A. K. D. Sand, X1• 
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Był najpierw wik. w par. Szewna, pow. opt., gub. 
radm., następnie do 1 862 r. przy katedrze sand. Z za

, rządzenia nlka woj n. okręgu radm. w d
.
niu · 27 łut. 1 862 r.  

Nr. i· f136 ksiądz A. B. za nieprawomyślność polityczną 
był oddany pod dozór policyjny. 

Nlk III-go okręgu korpusu żandarmskiego 3 paźdz. 
l863 r. Nr. 6387 zakomunikował drowi gł. kom. rz. w. r. 
i o. p., że ksiądz A. B., wik. kat. sand., za udział w ru
·Chach powstańczych i manifestacjach · w list. 1 861 r.  w San
domierzu skazany został przez p.o . .  nmka Kr. P. na mie
'szkanie w głęb i  Rosji ,  do gub. permskiej, ale na skutek 
'Starań u rządu bpa Jusz. tenże p.  o. nmka Kr. P. kazał 
go puścić z więzienia ra.dm. jako udarowanego łaską mo
narszą. jak pisał bp sand. 12 kw. 1 862 r;. Nr. 643 do dra 
gł. kom. rz. w. r. i o. p., ksiądz A. B. powrócił do San
domierza i wkrótce wyszedł na probostwo do Kiełczyny, 
pow. sand., gub .  radm. 

Ale następstwa swe.j „ winy" ksiądz A. B. ponosił 
nadal. Gdy po wydaniu przez cesarza ukazu w 1865 r. 
o nowem urządzeniu duchowieństwa świeckiego WY,-

. padło załatwić z rządem formalność w sprawie probo
stwa w Kiełczynie, Kom. Rz. do Spr. W. i D. 12 (24) ma
ja 1866 r. Nr. 2670 (13969) zajęła stanowisko nieprzychyl
ne z powodu otrzymanej o księdzu ·A. B. niekorzystnej 
wiadomości od władzy wojskowo - policyjnej pod wzglę
dem politycznym tak, że bp · naznaczył go na wikarju
sza przy kolegjacie opt. Dopiero · w następnym roku 

. ksiądz A. B. poszedł na probostwo do Iwanisk, pow. opt., 
�gub. radm., gdzie był lat 14. 2 gr. 1881 r.  ksiądz A. B. 
zamienił się na Wierzbicę, pow. i gub. radm. z księdzem 

.·. Feliksem Widuchowskim, a stąd 19 gr. 1 8�7 ' r. poszedł
do Zwolenia, pow. kozn., gub. radm.1 i 2 

1 A. A. D., LXXIX2, cv2, Nr. 1 7, A. P. Radm., VIP, cz. I, Nr. 13

i A K. D. Sand., XIV1• 
a Patrz w tymże dziale: ks. Stanisław Andrzejewski. 
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12. Ks. Antoni Berleóski, ur. w Warszawie, 29 gr.
1 809 r., z Kajetana, syna kapitana W. P. za Księstwa 
Warsz. i Anny z Sierzputowskich. Pierwszą naukę zdo
bywał w domu swoich rodżiców, a od 1 819 do 1827 r. 
w l iceum warsz. ,  w którem zdobył maturę i wtedy wstąpił 
do semin. metrop. w Warsz., które po roku przeniosło go 
do semin. główn. czyli wydziału teol. przy Król. Uniwer. 
Warsz., gdzie skończył całkowity 4-letni kurs teol. w 1832 r. 
Na rok przedtem otrzymał święcenia kapłańskie i zaraz 
zaczął pracować w Kons. Metrop. Warsz. W pół roku po 
skończeniu wyższ. semin.  otrzymał od administr. archid. ks. 
Paszkowicza nominację na ·prof. .. semin. św. Jana i tu wy
kładał Prawo Kan., Historię Kośc. i Wymowę Kościelną, 
a j ednocześn ie był kaznodzieją archikat. warsz. Wkrótce 
potem 17 lut. 1 834 r. został pref. publicz. szkół warsz., 
mianowicie pierwszej obwodowej i pierwszego gimnazjum 
gubern. warsz. (w pałacu Kazimierz.). Tu 15  czrw. 18�5 r. 
dr Linde, członek Rady Wych. Publicznego, przesyła mu 
urzędowe podziękowanie za „pracę i poświęcenie się dla 
młodzieży gimnazjalnej " .  

Wszystkie powyższe obowiązki pełnił jednocześnie 
do czrw. 1 837 r. czyli przez przeciąg lat 5.  -

9 gr. 1836 r. otrzymał prezentę na prob . w Skrzyn
nie, pow. opcz., gub. radm., diec. S'łnd., do której prze
niósł s ię formalnie, a w kanonicznem zwolnieniu (Litterae 
dimisoriales) miał wypisane, że mu „się oddaje cąłą 
sprawiedliwość gorliwości" .  

1 .  Wśród aresztowanych kapłanów pow. opcz. był 
również ksiądz A. B. Dziekan dek. radm. ks.  •Fr. Brzo
zowski, prob. par. W sola, 17 mar.  1864 r.  Nr. 51 1 doniósł 
do Kons. ] .  D.  Sand., że „w tych dniach przeprowadzo· 
no do więzienia pol itycznego w Radomiu księdza A. B., 
prob. par. Skrzynno" , a Zarząd nlka wojn. oddziału radm. 

1 A. A D., LXXl l2, k 156, 1 63-1 65 i 280, 281 ,  LXXXI IF, k. 182, 
A. K .  D. Sand. ,  X 1 ,  X V 1 ,  XVIJ I
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18 (30) mar. 1864 r. Nr. 2374 powiadomił bpa Jusz., że 
uwięziony i osadzony w Radomiu ksiądz A. B. · prob. ze 
Skrzynna, za udział w powstaniu na mocy decyzji nlka 
oddziału wojn. radm. zostaje wysłanym do Rosji do roz
porządzenia mstra spr. w. O tym samym fakcie czytamy 
jeszcze w innych dokumentach. 

2. Dziekan dek. radm. ks Franc. Brzozowski · 16 kw.
1864 r. Nr. 84 1 pisze do bpa sand., że ksiądz A. B. na
dal pozostaje w więzieniu radm. 

3. Tenże dziekan 28 kw. 1864 r. Nr. 96 2 powiada
mia bpa sand., że „dziś między wieloma innymi prze
prowadzono z więzienia radm. w stronę Warszawy księ
dza A. B. ,  a stamtąd ma pójść do Rosji. W pierwszem 
po drodze miasteczku w Jedlińsku dziekan rozmawiał 
z prowadzonymi więźniami politycznymi i dowiedział się 
od nich, że w. Radomiu wcale im nie ogłoszono wyroku. 

4. Jen. ple. na Kr. P.  5 (17) maja 1864 r. Nr. 3934 3
doniósł do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że ksiądz A.  B., 
prob. ze Skrzynna, za różne przestępstwa polityczne na mo
cy decyzji nlka wojn. oddz. radm. został wysłany do Rosj i .  

5. Dr gł. kom. rz .  w. r .  i o. p. 17  (29) maja 1864 r .
Nr. 3259 (7916) ' powiadamia bpa sand., że ksiądz A. B.  

. na mocy wyroku nlka wojn. oddz. radm. został wysłany 
do Rosj i pod nadzór policji .  Po jakimś czasie okazała 
się możliwość powrotu do kraju księdza A. B. 

6. Zarządzający spr. duch. obc. w. 7 ( 19) czrw.
1868 r. Nr. 2543 5 pisał do bpa Jusz., że, o ile nmk Kr. 
·P. zgodzi się na powrót do kraju księdza A. B., obecnie
mieszkającego w gub. orenburskiej, będzie to możliwe,
ale pod warunkiem, że mu nie wolno będzie pracować
w diec. sand. Wtedy bp Jusz. zwrócił się 27 czrw. 1868 r.
Nr. 1899 6 do administr. ar�hid . . warsz. z prośbą, czyby

. . 1-fi A. A. D., LXXH11, k. 1 56, 1'63- 165 i 280, 281 , LXXXIII2tk. 182•
A. K. D. Sand.; X1, XVI, . xv1 11. · · 
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nie zechciał przyjąć do archidiecezji księdza A. B., na co 
6. (1 8) sierp. -tegoż· roku otrzymał odpowiedź przychylną.

7. Wreszcie 7 ( 1 9) wrz. 1868 r. Nr. 14518 2 kancela
rja nmka K. P. powiadomiła . :r.arządzającego spr. duch. 
obc.  w., że feldmi;lrszałek hr. Berg nie zgodził się na 
powrót do kraju kapłanów, o których piszą bpi sand. 
i kiełc. z wyjątkiem jednego księdza . A. B., wszakże z za
strzeżeniem, że, chociaż będzie mu wolno zająć stanowi
sko parafjalne, w każdym jadnak razie poza Warszawą 
i gub. radm. 

' 8. 25 maja 1865 r .  ksiądz A. B. �am pisał do Kons. 
jen. O. Sand. z Birska w sprawie swego majątku, który 
po.zostawił na parafji Skrzynno.

1 3. Ks. Sewer,yn Bielski, ur. 1869 r. Zarząd radm. 
żandarmerj i gubern. powiadomił 27 wrz. 1 910 r .. Nr. 7670 3 
gbra radm., że ksiądz S. B. brał udział w manifestacjach 
i wiecach przeciwrządowych w par. Ożarów, · pow. opt., 
gub. radm. 

14. Ks. Marjan Bijasiewłcz, ur. 1866 r. · Nauczy
ciel szkoły powsz. w Iłży Mikołaj W asilenko, p'rawosław
ny, zaproponował księdzu M.�B., wik. par. Iłża, gub. radm., 
i prefektowi tamt�jszej szkoły pbwsz., aby dzieci szkolne 
w czasie nabożeństwa galowego, które odprawiało się za 
dom cesarski 6 gr. 1893 r., zaśpiewały po rosyjsku „Boże, 
caria eh rani I ,"  ale ksiądz M. B. dał odmowną odpowiedź.A 

l S. Ka. Wojciech Bił, 1832 t 191 1 .  Cyw. gbr radm. 
doniósł . 16 (28) . kw, 1866 r. Nr . . 499 5 de;> kancelarii nmka 
Kr. P., ż·e ksiądz W. -B. w · czasie ruchu · powstańczego 

. 

poświęcał w par. Mydłów, pow. opt., gup. radm., krzyże, 

1 i 2 A. A. D., LXXII2, k. 1 56, 163-165 j 280, 281 , LXXXllP', k. 182, 
A. K. D. Sand„ X1,  xy1, XVIP. 

s A. P: R,,dm., vus, cz. II, Nr. 86. 
4 A. P. Radm.,  v11s, c z. I, Nr� 236. 5 A. A. D„ CV1, Nr. 13.
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wystawione z racji powstania. Fakt ten śledztwo prze
prowadzone stwierdziło.1 

. . 16. Ks. Franciszek Biskupkiewicz, ur. 1 805 r.,
prob. w 

·
Grabowc·u, pow. iłż., gub. radm. W aktach kom. 

rz. jest korespondencja bpa Juszyńskiego z 24 kw. 1863 r.,
w której bp skarży się do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., 
że 16  kw. 1 863 r .  w miasteczku Grabowcu, pow. iłż., woj
sko zupełnie zrabowało plebanję, a czego zabrać nie 
mogło, wszystko poniszczyło, prob. zaś księdza Fr. B., ka
płana podeszłego wieku, mocno pokrzywdziło, zostawia
jąc go ledwo przy życiu.2 

17. Ks .. Walenty Błochowicz, 1 822t1887. W 1872 r.
ksiądz W. B. siedział w areszcie za strofowanie włościan 
o to, że usunęli krzyż, który był przed laty postawiony na pa

. miątkę powstania. Było to w Zakrzowie, pow. i gub. radm.8 

1 8. Ks. Feliks Brażewicz, 1 842 t 1910. W. jen. 
gbr 16 wrz. 1889 r.  Nr. 1665 4 zażądał od bpa sand., aby 
przeniósł księdza , F. B. z par. Wąchock, pow. iłż., gub.

· radm., . za to, że, gdy rząd chciał uregulować serwituty
pastwiskowe mieszkańców wsi Marcinków, gm. Wielka
Wieś, pow. iłż., gub. radm. i oddzielić ich od rządowych
lasów, wtedy ksiądz F. B. miał się odezwać do nich, że
pól tych nikt im nie może odebrać, bo to nadali im kró
lowie polscy. Nadto ksiądz F. B. jest wogóle nieprzy
chylny względem władz i instytucyj rządowych i miesza
się w sprawy gminne. Wtedy b p  przeniósł go do Wój
cina, pow. opcz., gub. radm.ó

1 O decyzji ksic;ga konduit, na którą sic; powołujemy, nic nie 
mówi. Dopis. autora. 

2 A. A. D„ LXXX12, k. 142 i patrz ogólne fakta w tymże dziale
pod Nr. 15. 

8 A. P. Rdm. vus, cz. I . ,  Nr. 34. 4 A. A. D„ CV•, Nr. 18. 
5 Za użycie publiczne wyrazu „król polski" ksiądz F. 8. musiał

zmienić probostwo Wąchock, które wówczas liczyło 5418 wiernych na
Wójcin o 2540. O opis. autora.
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19. Ks. Erazm Antoni Brodnicki, 1 855 t 1902.
Księga konduit kancelarii gbra radm. w takiem świetle 
przedstawia księdza E. A. B.: „Fanatycznie usposobiony
przeciw wszystkiemu, co rosyjske; 

·
choć był sekretarzem 

Kons. Sand. nie chce mówić po rosyjsku" ,  1 
20. Ks. Franciszek Brzozowski, 1820 t 1 897., kan.

hon. kat. sand. Żandarmski sztabowy oficer z. Radomia 
doniósł do kancelarii nmka Kr. P. 10 wrz. 1 866 r. Nr. 3892,2 
że ksiądz p. B. jest politycznie nieprawomyślnym. 

Podług raportu n lka żandarmerii radm. z 1 1  lut. 1 866 r. 
Nr� 500 ksiądz F.  B. był stałym sympatykiem powstania, 
zachęcał do tegoż duchowieństwo i zawsze jako dziekan 
bronił każdego kapłana, choćby ten w najbardziej „nie
właściwy" sposób występował przeciw rządowi. Na na
leganie rządu ksiądz F. B. został usunięty z probostwa 
i dziekanji w Opocznie w 1884 r. i przeniesiony do Cie
pielowa, pow. iłż., gub. radm.3 

21. Ka. Juljan Brzozowski, 1 815  t 1867., kan. 
koleg. opat., prob. i dziek. w Staszowie, pow. sand., gub. 
radm. Na pokrycie pieniędzy, których zabrakło w kasie 
miejskiej w Sandomierzu w czasie postoju w tern mieście 

. powstańców, władze ros. wojskowe 28 st. 1865 r. nało
żyły na księdza J. B. 75 r. kontrybucji.4 i 5 

22. Ks. Antoni Brzyski, ur. 1806 r. Dziekan de
kanatu radm., prob. ze Wsoli, ks. Fr. Brzozowski 16 .kw. 
1864 r. Nr. 84 6 składa raport do Kons. Jen. D. Sand. 

1 _ A. P. Radm„ VU1 cz. I., Nr. 252.
2 A A. D ,  CV:t, Nr. 18. i A. P. Radm., VII8, cz. I, Nr. 10. 
3 Przez dwadzieścia lat rząd ros. nie mógł ksi�dzu F. B. zapom

nieć jeg� czujnego oka i troskliwości dziekańskiej, którą wykazał w czasie 
powstanja styczniowego ,na stanowisku dziekana radm. Dopis. autora. . 4 A. A. D., XXIV�, k. 14 . . , 1 11 

' 5 Patrz tenże dział, nazwiska: ks. Piotr Choroszyńslci i ks. Józef 
' G�cki: 6 A. K. D. Sand„ x1.
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,o tern, że 14 kw. b.r. o godz. 10 rano władze wojskowe 
przywiozły do politycznego więzienia radin. prob. par. 
, Wierzbica, pow. i gub. radm., ale go wkrótce puściły 
na wolność. 

23. K11. Prosper Bukiewicz, 1828 t 1903 . . 1. jen.
ple. na Kr. P. 5 (17) gr. 1864 r. Nr. 1 5946 1 powiadomił 
kancelarję nmka Kr. P., że ksiądz P. B., jako proboszcz 
w. Kraśnicy,  pow. opcz., gub. radm., za udział w tworze
niu · ·kadr powstańczych zapłacił 150 r. kary. 

2. Wojn.  nlk okr. radm. 10 list. 1865 r. Nr. 8568 do
niósł do kancelarji nmka Kr. P., że ksiądz P. B. skazany 
był na zapłacenie kary 25 r. za to, że u siebie na ple
banii urządził zjazd obywateli ziemskich, nie uzyskawszy 
na to pozwolenia od właściwego urzędu. 

Przytem tenże nlk dodaje, że ksiądz P. B. był sym
patykiem powstania, dotąd j eszcze źle wpływa na umy
sły swych parafjan i nawet po uspokojęniu kraju nieprzy
chylnym jest dla władz państwowych, dla tego uważałby 
za wskazane (w oryginale-polezno), aby go przenieść 
z Kraśnicy. Na skutek tej propozycji ksiądz P. B. prze
szedł do Kowali Stępociny, pow. i gub. radm., następnie 
do Skotnik Koneckich, gub. radm., wreszcie przeniósł się 
do diecezji kujawsko kaliskiej. 

3. „Będąc w diec. sand., jako zdecydowany wróg Rosji
w galowe dni państwowe umyślnie odprawiał żałobne 
nabożeństwa i pogrzeby".2 W innych j eszcze aktach ar
chiwalnych znaleźliśmy takie wiadomości:  

4. Będąc prob. par. Kraśnica, k�iądz P. B., jako nie
daleki . sąsiad z księżmi fil ipinami ze Studzianny i Po
świętnego był pod zarzutem, że ułatwił ucieczkę z Po
świętnego poszukiwanym przez rosyjskie władze wojsko
we Wawrzyńcowi Wiśniewskiemu i WojciechowT Łęgow-

1 A. A. D., cva, Nr. 23. a A. P. Radm., vns, cz. I , Nr. 32.

Bojownicy t. I l i . 6 
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skiemu, przeto ksiądz P. R skazany został 14 łut. 1 864 r. 
przez te władze na zapłacenie 1 50 r. kary, ale zarząd 
powiatowego nlka wojn. skreślił połowę tej kwoty, po
zostało więc do zapłacenia tylko 75 r.1 

5. Za to, że utrzymywał stosunki z partją powstań�
ców, gdy w okolicy urządzali - i  kompletowali swe szere-
gi , ksiądz. P. B. zapłacił. 350 r. kontrybucji.2 

· 

24. Ks. Alfons Bułak'owski, ,1838t.1 917. 1 .  Ksiądz
A. B. hołdował „rewolucyjnym" ideom. Jak doniósł 6 sierp . 

. 1 883 r. Nr. 187. do gbra radm. nlk pow. sand., ksiądz A. 
B. jest fanatykiem, „jezuitą" ,  w 1869 r. za nieprawomy
ślność polityczną był pod dozorem policyjnym. W obcych 
kościołach bez upoważnienia miewał „podniecające" ka
zania. (t.j. patrjotyczne, dopis. autora) .3 

2. Władze rządowe od czasu do czasu trafiały na
ślad nieprawomyślności politycznej księdza . A. B., ale 
żadnego faktu ni� mogły stwierdzić. Gbr radm. ogólnie 
tylko doniósł w piśmie do w. jen. gbra 10 czrw. 1903 r. 
Nr. 4066, że ksiądz A. B., prob. par. Przedbórz, pow. 
konc., gub. radm.,  wyróżnia się z pośród kleru nieprawo
myślnością polityczną i fanatyzmem religijnym, dlat�go 
nie dał mu paszportu na 50-cio letni jubileusz ks. Kubika, · 
prob. par. Radoszyce tegoż pow.4 

25. Ks. Jakób Burzyński, 1827 t 1889, były re
format. Gbr radm. złożył raport do kancelarji w. jen. gbra 
27 kw. 1871  r. Nr. 2357, że ksiądz J. B. ,  wik. w Siennie, 
pow. iłż., gub. radm., z decyzji wojn. nlka na okręg radm. 
zapadłej 25 wrz. 1864 r. Nr. 6864 5 został oddany pod 
dozór policyjny za to, że w klasztorze o.o. reformatów 
w Kazimierzu nad Wisłą, gub. lubi., stwierdziły władze 

l A. A. D., XXIV2, k. 19 i 20. 2 Op. c., k. 30-41 . 
' A. P. Radm., Vll3, cz. I., Nr. 12. 4 A. A. D., CV2, Nr. 25.
5 A. A. D., CV2, Nr. 24. 
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państwowe ruch na korzyść powstania, gdzie ksiądz j. B. 
mieszkał jako członek tego zakonu. 

26. Ks. Franciszek Charzewski, ur. 1783 r., kan.
kat. sand., prob. w Rakowie, pow. opt., gub. radm. Chociaż 
ksiądz F. Ch. mieszkał stale w Rakowie, zdała od Sando
mierza, nawet w innym pow., władze jednak wojskowe na
łożyły na niego jako na kan. sand. 50 r. kontrybucji ,  jak 
mówi odezwa wojn. n lka na pow. sand. z 28 st. 1865 r., 
na pokrycie sumy 1288 r.  65 kop., która zginęła z kasy 
miasta Sandomierza w czasie postoju powstańców.1 

27. Ks. Antoni Chmielewski, 1859 t 1919. Gbr
radm. 9 maja 1891 r. Nr. 369 2 powiadomił w. jen. gbra, 
że „ks. Chmielewski w kościele 3 w pierwszy dzień pra
wosławnej 4 Wielkanocy 21  kw. (3 maja) 1891 r. po kaza
niu pozwolił sobie przypomnieć  obecnym tam para
fjanom Ó tern, że tegoż dnia przypada stuletnia rocz
nica konstytucj i" .  Za to mster spr. w. wysłał ks. Chmie
lewskiego na 3 lata do Smoleńska, l icząc od 17 sierp. 1891 r. 

Po powrocie ze Smoleńska, mimo, że dostał się 
tam z winy, którą rządowa admin. ros. umyślnie stwo
rzyła, władze państwowe jeszcze lata całe niepokoiły 
księdza A. Ch., n ie dopuszczając go początkowo na wik. 
do Iłży, gub. radm., a ledwo zgadzając się na wiejski 
wik. w Mircu, pow. iłż. W lat dopiero kilka dostał się 
na prob. do Bedlna, pow. opcz., gub. radm., gdzie prze
był lat 10 i umarł tam na tyfus w 191? r.

28. Ks. Albin Chojko, 1852 t 1928. W 1878 r.
władze szkolne · zatwierdziły księdza A. Ch., wik. kat. 

1 A. A. D., XXIV2, k. 1 4. Patrz lcs. Piotr Choroszyński i ks. 
Józef Gacki. 

. 

2 A. A. D., CVII2, Nr. 7. 
3 Było to w Odrowążu, pow. konc., gub. radm. Dopis. autora. 
4 Nic wspólnego kazanie to nie miało :.i; p:rawosławną Wielka

nocą, była to zwykła niedziela, pierwsza w maju, a dla narodu pol
skiego wielka stuletnia rocznica ogłoszenia Konstytucji �-i"O maja. 
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sand. i sekret. kons. jen .  sand., na prefekta do 2-ch pro-' 
gimnazjów: męskiego i żeńskiego w Sandomierzu, ale, 
gdy ksiądz A. Ch. odmówił prowadzenia wykładu religj i  
w języku ros. ,  zaraz go zwolniły z tego stanowiska.1 

29. Ks. Piotr Choroazyński, 1814 t 1887 kan.
kat. sand., prob. par. Połaniec,  pow. sand., gub. radm. 
1. Rosyjskie władze wojskowe 26 lut. 1 865 r. nałożyły 
na księdza P.  Ch.  229 r. 27 kop. kontrybucji na pokrycie 
takiej sumy, która w czasie ruchów powstaniowych zagi
nęła z kasy miejskiej w Połańcu.2 

2. Ksiądz P. Ch. zapłacił w 1 865 r. 100 r. kontry
bucji z decyzj i 5 wojn. nlka okręgu radm. na pokrycie 
sumy 6288 r .  65 kop. ,  którą powstańcy zabral i  z kas: 
powiatowej i miejskiej w Sandomierzu. Wtedy ksiądz . P. 
Ch. mieszkał stale w Połańcu o 7 mil  od Sandomierza} 

1 A. A. O., CVIF, Nr. 7. 
2 A. A. D., XXIV2, k. 1 4. Razem w pow. sand. do 26 łut. 1865 r. 

władze wojskowe ściągnęły z duchowieństwa katol. 2214 r. 65 kop. 
Szczegółowy rachunek :z: tych sum przesłał nlk wojn. na pow. sand. do 
nlka oddziału radomskiego, ten do jen. plea na Kr. P., a jen. ple. do 
gł. dra kom. rz. spr. w. i d. Po otrzymaniu tych wiadomości tenże dr 
gł. 19  (31 )  mar. 1 865 r. Nr. 225 1 (9661 )  1 odpowiada jen; picowi, co 
następuje: „Nadesłane wykazy imienne księży pow. sand., na których 
została nałożona kara pieniężna za polityczne przestępstwa, nakazałem 
wnieść do księgi konduit duchowieństwa, która jest aaprowadzona 
w podwładnej mi Komisj i . Z księgi tej czerpiemy orjentację przy awan
sowaniu księży na stanowiska kościelne. Dla urządzenia takiej książki, 
dla całego kraju proszę J. W. Pana wydać rozkaz, aby podobne wy
kazy nadesłano mi również z innych okręgów diec. Kr. P." Podpisał: 
ksi�źę Czerkaskij. 

a A. A. O., CVII:.i, Nr. 4. 
4 Na jak fikcyjnych podstawach władze wojo. op,ierały swe wyroki 

widać to z tej kontrybucji, nałożonej na ks. Choroszyńskiego, który 
mieszkał na cyplu pow. sand. w Połańcu, 7 mil od Sandomierza, a figu
rował w spisie duchowieństwa m. Sandomierza jako kan. kapituły, ale 
nawet wówczas nie był płatny. Dopis. autora. 

t Op. c., k. 20. 
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3. Gbr radm. 24 lut. (8 mar.) 1866 r. Nr. 528 w ko
respondencji do kancelari i nmka Kr. P. charakteryzuje 
księdza P. Ch. w następujących słowach: „pod wzglę
dem politycznym jest nieprawomyślny i fanatyk. Uczęsz
czał we wszystkich · manifestacjach politycznych".  

4. Kiedy w 1878 r. bp sandomierski przedstawił
księdza P. Ch. na pensję kanonicką, rząd, pami�tając mu 
lata powstania sty.czniowego, nie wyraził na to swej zgody. 

5. W Gubernjalnem Archiwum radm. jest wzmianka,
że ksiądz P. Ch. płacił jeszcze drugą k:ontrybucję w kwo
cie 50 r. na pokrycie sumy, którą zabrali powstańcy.1 

30. Ka. Izydor Ciągllński, 1827 t 1884. GimRa
zjum kończył radm. w 1845 r.  następnie semin. duch. 
sand. w latach 1845 - 1850 i w tym r. przyjął święcenia 
kapłańskie, poczem otrzymał wikarjat we Wzdole,  pow. 
i gub. kielc., nas tępnie mansjonarję w Bodzentynie, te
goż pow. 

1. Dziekan dek. radm., prob. ze W sol i ,  ks. Franci
szek Brzozowski składa 14 kw. 1 864 Nr. 72 raport do Kons. 
Jen. · D .  Sand., że ksiądz I .  C. ,  mansjonarz z Bodzentyna, 
przed 10 dniami był przyp-rowadzony z Kielc do więzie
nia radm. i tu pozostaje.2 

2. 25 kw. 1864 r. jest w aktach Kons. Jen. D. Sand.
własnoręczny list księdza I. C. ,  pisany z więzi enia radm. 
do rodzonej matki , w którym między innemi donosi: „man
sjonarię opuściłem 27 st. roku zeszłego" .8 

3. 28 kw. 1 864 r.  Nr. 96 tenże dziekan radm. nade
słał raport do Kons. Jen .  D. sand., że „dziś między wie-

1 A. P. Radm., Vll3, Nr. 54. � A. K. D. Sand., XIX1• 
a Z tego wnosić należy, ie po napadzie na wojska ros. w Bo

dz.entynie przez miejscowych powstańców w styczniu 1 863 r. ksilldz 
L C. był aresztowany i osadzony w więzieniu kielc , gdzie przesiedział 
rok z mie�iącami i atąd został przewieziony do Radomia w kwietniu 
.1864 r . Patrz ks. Ant. Omiński w tymże dziale. Dopis. autora. 
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loma innymi przeprowadzono z Radomia ku Warszawie 
księdza I. C., z którym dziekan rozmawiał w pierwszem 
za Radomiem miasteczku w Jedlińsku i dowiedział się z tej 
rozmowy, że w więzieniu radm. nie ogłosili mu wyroku".1 

4. Wyrokiem sądu polowego, zatwierdzonego przez
nmka Kr. P. zarazem głównodowodzącego wojskami w Kr. 
P. 1 1  maja 1864 r.  Nr. 1 1 10, księdza I. C. pozbawiono 
wszystkich praw stanu i wysłano do robót ciężkich do 
kopalń na lat 15 „za osobisty udział w powstaniu Kr. P. 
i wygłaszanie w �zasie pobytu w oddziale „podburzają
cych" kazań, do mieszkańców m. Łagowa 2 „podniecają
cych" wezwań, oraz także za napad wraz z innymi „zło
czyńcami" na wojska rosyjskie, kwaterujące w Bodzen
tynie, wreszcie za werbowanie ludzi i wygłoszenie do 
mieszkańców miasta Radoszyc 3 „podniecającego" kaza
nia jeszcze przed wybuchem powstania" .4 

W korespondencji zaś Osobistej Kancelarj i nmka 
Kr. P. do zarządzającego spr. d. obc. w. z 20 lut. (3 mar.) 
1 868 r. władze wojskowe stawiały jeszcze zarzut księdzu 
1. C., że werbował ludzi do partji powstańczej.0

3 kw. 1884 r.  Nr. 748 6 zarząd gub. tambowskiej  . na
desłał do kancelarji w. jen. gbra świadectwo Nr. 12  o śmier
c i  księdza I .  C., byłego wikarjusza w Bodzentynie zmar
łego w · m. Spasku tej gub. 

31. Ks. Jan. Cieszkowski, 1 828 t 1 904. W kon
duicie swojej w kancelarii gbra radm. ksiądz j. C., prob. 
w Grabowie ,  pow. kozn. ,  gub. radm., ma zapisaną krótką 
o sobie opinję: „nieprawomyślny, utrzymywał stale sto-
sunki z powstańcami" .7 

· 

1 A.  K. O. Sand., x1. 2 Powiat opt., gub. radm. 0,>pis. autora. 
3 Powiat konc., gub. radm. Dopis. autora. 
4 A. A. O., cvua, Nr. 2. 5 A .  A. O., LXXII:., k. 125 i 126. 
s A. A. O„ LXXVII2, cz. VI, k. 1 5.� i 1 54. 
7 A. P. Radm. VII', cz. I ,  Nr. 135. 
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32. Ks Józef Cyrański, 1865 t 1918 Jenerał Bu
łaków, czasowy jen. gbr. na powiaty: radm., kozn. i opcz., 
·' powiadomił kancelarię w. jen. gbra 20 st. 1906 r. Nr. 74, 1
że ksiądz J. C. ,  prob. parafji Nieznamierowice, pow. opcz. ,
gub: radm., brał udział w manifestacjach pol itycznych.
Wobec tego główny nlk kraju,  uważając dalszy pobyt
ksi ędza j. C. za szkodliwy dla Kr. P. ,  polecił 28 st. 1906 r .
Nr .  446 temuż czasowemu jen. gbrowi natychmiast wy
słać go zagranicę państwa na cały czas trwania stanu
wojn. ,  a Departament Spr. D.  Obc. W. zwrócił się do bpa
sand. o zwolnienie go z parafjalnego stanowiska. W pół
tora dopiero roku potem ksiądz j. C. powrócił do kraju.

Konduita, sporządzona w kancelarji  gbra radm.2 tak 
mówi o powyższym fakcie: „ksiądz J. C. został wysłany 
za urządzenie publicznych manifestacyj przeciwrządówych 
za miewanie na nich mów, za namawianie włościan do 
zamiany w urzędach języka rosyjskiego na polski i do 
usunięcia z urzędu gminnego w Sławnie, pow. opcz., tam
tejszego pisarza jako rosjanina". 

33. Ks. Wincenty Cyrański, 1838 t 1889. Kiedy
ksiądz W. C., jako emigrant, korzystając z manifestu c e 
sarskiego, ogłoszonego 15 maja 1883 r. ,  postanowił wrócić 
do kraju i bp sand. był gotów przyjąć go do diec., wte
dy gbr. kielc. 20 wrz. 1884 r. Nr. 3947 informuje kance
larię w. jen. gbra, że ksiądz W. C. ,  jako alumn semin. 
sand., w mar. 1863 r.  poszedł do szeregów powstańczych, 
a następnie um�nął zagranicę.3 

· 34. Ks. Grzegorz Czapczyński, 1804t1869. 1. Bp.
sand. 22 sierp. 1864 r. Nr. 1152 4 zwrócił się do Wydziału 
Wyznań przy Kom. Rz. Spr. W., że, gdy przed 4-ma t.y 
godni�mi władze wojskowe z Sandomierza zaaresztowały 
prob. w Łoniowie, pow. sand., gub. radm., ks. W. Czap-

1 A. A. D., CVIl2, Nr. 67.
3 A. A. O. , CVf12, Nr. 6.

2 A .  P. Radm. vua, cz, I ,  Nr. 1 59. 
4 A. A. D., LXXXIV2, k. 47. 
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czyńskiego, brat jego kapłan wiekowy, rezydent w Ło
niowie, ksiądz G .. Cz. dostał pomieszania zmysłów, które 
ujawniło się w następujący sposób: Po odprawieniu sumy 
w niedzielę ksiądz G. CŻ. odczytał ewangelję, powie
dział krótką naukę i, zdawało się, normalnie wrócił do 
zakrysti i .  Gdy wierni  · opuścil i  kościół, ksiądz G. Cz. na 
zwykłą mszalną kapłańsk

·
ą bieliznę liturgiczną włożył ornat ·

biały, ·n astępnie stułę czarną, manipularz, na to ornat 
czarny i bi ret na  głowę. W tern ubraniu zabrał z kościoła · 
puszkę z Najśw. Sakr. , wsiadł .z n ią  na przygotowaną 
bryczkę i trzymając przed sobą Najśw. Sakr., wskazał 
miejscowemu 'organiście, aby mu towarzyszył i oznajmiał 
po drodze dzwonkiem, że kapłan wiezie Najśw. Sakr.
W ten sposób przejechał 3 miłe do Sandomierza i . tam
około g. 3-cie j po południu stanął ze wszystkiem, co przy-. 
wiózł, przed wielkiemi drzwiami katedry i chciał tam zło
żyć Najśw. Sakr. Przywołałem, pisze bp. Juszyński, księ
dza G. Cz. i organistę do s iebie i ze smutkiem się prze
konałem, że ten kapłan starzec, ma objawy obłąkania. 
Wobec tego 

·
z tern większym naciskiem bp prosi o zwol

n i enie z aresztu księdza W. Cz. ,  który może odpowiadać 
z wol nej stopy i w par.  jego uniknie się bezładu. 

2. :t\ówny inspektor służby zdrowia w Kr. P. 23 gr.
1 864 r. ('?' st. 1865) Nr.  29744 (4355)1 pisze do Wydziału 
Wyznań, że stwierdził umysłową chorobę u księdza G. 
Cz. z Łoniowa, pow. sand., · gub. radm. i zapytuje co da
lej z chorym należy robić. Z akt osobistych księdza G. 
Cz. ,  przechowywanych w Kons. D .  Sand., dowiadujemy 
się, że ksiądz G. Cz. poprżednio był prob. w Regowie, 
pow.' 

-
kożn.', . · gub. radm., że o wypadku księdza G; Cz. 

z · Najśw. Sakr;, }{.s'. dziekan · Wlaźlacki doniósł do Kons. 
D. Sand. 27 ·'�H�rp. 1864 r .  Nr. 23, że w Łoniowie, gdzie 

1 A .  A .  D., LXX XIV,ll k. 261 .  
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jako chory pozostawał dość długo i że dopiero w 1866 r. 
przeniesiony został na etat przy katedrze, z którego 
wkrótce dla pomieszania zmysłów został zwolnionym. 1 

35. Ka. Hipolit Czapczyński, 1827 t 1913 W czasie
powstania 63 r. ksiądz H. C.,  prob. w Przytyku ,  pow. i gub. 
·radm. ,  śpiewał w kościele „rewolucyjne" hymny, przy
drogach stawiał krzyże na pamiątkę bitew powstańców
z wojskami ros. , na plebanii u siebie, jako prob. w P.rzy
tyku, przyjmował i gościł powstańców.2

36. Ks. Walenty Czapczyński, ur. 1 802, wyświt(
cony 1829 r., M. Św. T., kan. bon. kat., sand., urn. 1866 r. 
1. Bp sand. 22 sierp. 186".1 r.  Nr. 1 152 3 doniósł do
wydziału wyznań Kom. Rz. Spr. W., że przed czterema 
·tygodniami władze wojskowe sandomierskie zaaresztowały
·. siędza W. Cz., wiekowego i słabowitego prob. par. Ło-
niów, pow. sand. ,  gub. radm. 

Jen. ple.  na Kr. P.  20 wrz. (2 paźdz.) 1864 r. Nr. 
- 1400 ' powiadomił gł. dra kom. rz. spr. w .  i d., że księ
dza W. Cz. nakazał aresztować nlk woj. oddziału radm. 
za to, że namawiał włościan wsi Trzebiesławice, gm. Ło
niów, pow. sand. , aby przyłączyli się do powstania, a soł
tysowi tej wsi Andrzejowi Boniskiewiczowi groził powie
szeniem, jeżeli będzie sprawę tę utrudniał. Robota ta o ty
· 1e jest łatwiejsza i niebezpieczniejsza, że ksiądz W. Cz.
· będąc właścicielem majątku Trzebiesławice, większy mo-
że mieć wpływ na tamtejszych mieszkańców.

Obecnie, pisze jen'. ple. ,  ksiądz W. Cz. jest oddany 'pod sąd połowo wojenny. Nlk wojn. na oddz. radm. jen .  
Bellegard 27  paźdz. 1864 r .  Nr. 11700 doniósł do bpa sand. ,

._ie na skutek wyjątkowej prośby bpa uwolnił z aresztu
!księdza W. Cz.0

1 . A. K. O. Sand., XVllP. 2 A. P. Radm. ,  VIJ3, cz. Il, Nr. 42.
' A .  A. D., LXX X JV2, k. 46 i 76. 4 Op. c., k. 76.
!> A  K D. Sand , x1.
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2. Władze wojskowe obliczały, że majątek osobisty 
księdza W. Cz. wynosił do 25 tys. r. ,  przeto, odpowied
nio do tej skali zamożności, nałożyły na niego 7 st. 1 865 r. 
1 500 r. kontrybucji za to, że okazywał powstańcom czyn_. 
ną pomoc · w rozszerzaniu ruchu powstań.czego, obiecu
jąc przytem i zapowiadając, że rząd narodowy daruje 
włościanom czynsze, bo chciał ich tym sposobem zachę
cić, by wzięli udział w powstaniu. 1  

37. K•· Józef Czapla, 1818t1900. Księga konduit,
prowadzona w kancelarji gbra radm., te zawiera słowa 
o księdzu j. Cz., „ prob. z Sulisławic, pow. sand., gub.
radm.: „w czasie powstania _miewał „podniecające" kaza�
nia i poświęcał powstańcze krzyże w parafj i " .2 

38. Ks. Antoni Dąbrowski, 1806 t 1 869, kazno
dzieja i przełożony szpitala w Kunowie, pow. opt. , gub. 
radm. Dziekan dekanatu kunowskiego 2 mar. 1 864 r. 
Nr. 30 powiadamia Konsystorz j. D. Sand., że 1 marca 
1864 r. o gdz. 10 w nocy władze wojskowe. zaaresztowa
ły księdza A. D. i księdza Jana Dąbrowskiego, miejsco
wego proboszcza i wywiozły ich do Opatowa, gub. radm.3 

Na cmentarzu grzebalnym w Kunowie tamtejsi pa
rafjanie postawili wspólny- krzyż kamienny dla niego i dla 
księdza Jana Dąbrowskiego.4 (Dodatek autora). 

39, Ks. Jan Chryzostom Dąbrowski, ur. 1810 r. 
w m. Bodzentynie, pow. i gub. kielc. Początkowo uczył 
się w swem rodzinnem miasteczku, por.zero od 1820 r.
w szkołach wojewódzkich w Kielcach , które z maturą 
skończył w 1827 i wstąpił zaraz do semin. diec. w Sand. 
Stąd był wysłany na studja do duchownej akademii warsz. 

1 A. A. D., XXIV, k. 7-1 1 i 30-41 . 
z A. P. Radm., VII3, cz. I I ,  Nr . 21 .  3 A K.  D. Sand. X1  
4 Napis d la księd�a A. D. :  Antonius Dąbrowski Concionator et 

Benefactor Ecclesiae obiit d. 19 Novembrisan 1869. 
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Święcenia kapł. otrzymał 1833 r. Był na dwóch wikaria
tach: w Opocznie, gub. radm. i we Wzdole, pow. i gub. 
kielc., poczem w 1836 r. został prof. semin. diec. sand. 
a w 1840 r. wiceregensem tegoż seminarjum. Od 1843 r. 
był prob. w Kiełczynie, pow. sand., gub. radm., od 1846 r. 
prob. w Kunowie, pow. opt . ,  gub. radm. , a od 1856 r. 
dziekanem dekan. kunowskiego. Z tego ostatniego sta:
nowiska ustąpił w 1861 r. ,  pozostając nadal proboszczem 
par. Kunów. W 1 845 r. bp sand. mianował go kan. hon. 
kat. sand. i cenzorem ksiąg treści religijnej .  

1 . Dr  gł. kom. rz. w. r. i o. p. 17  (29) mar. 1 862 r.
Nr. 14  ( 18) pisze do bpa sand.: „Nmk Kr. P., zawiado
miw:->zy mię, że z przeprowadzonego w drodze admini
stracyjnej śledztwa w przedmiocie wzniesienia w miesią
cu wrześniu z. r. krzyża na rynku vJ m. Ćmielowie, pow. 
opt., gub. radm.,  w celu,  jak można wnosić, n ieprzyjaz
nym rządowi, okazało s ię, że krzyż ten został urządzony 
z ofiar dobrowolnych tamecznych i okolicznych mieszkań
ców na propozycję przejeżdżającej przez miasto niezna
.nej osoby i poświęcony przez umyślnie zaproszonego 
prob. z Kunowa ks. kan. · Jana Dąbrowskiego w obecno
ści 30 duchownych i l icznie zebranego ludu. Wobec po
wyższego nmk Kr. P.  reskryptem swym z dnia 17  łut. 
(1 mar.) 1 862 r. Nr. 1 201 polecił dać księdzu j. D. na
pomnienie za pośrednictwem władzy duchownej za rze
czony jego post«tpek".1 

2. Pod datą 4 maja 1863 r. ksiądz j. D. ,  prob. z Ku
no�a, złożył do Kons. Jen. Diec.  Sand. za pośrednictwem 
swego dziekana 2 raport tej treści: „W dniu 3 maja b. r. 
o zachodzie słońca przybyło do Kunowa wojsko cesar
sko rosyjskie, złożone z piechotr i dragonów pod do 
wództwem mjra Klewcowa. W dniu następnym 4 maja . 

1 A. A. O., LXXIX!, k. 359 i A. K. O. Sand., X1 ,  XX1 • 
a Był nim prob. z Szewny ks. lgn. Grynfeld. Dopis. autora. 
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wedle zwyczaju, praktykowanego w Kościele katoli ckim, 
zadzwoniono na Anioł Pański o świ cie, a o 7-ej minut 10 
na Mszę św. W pół godziny po przedzwonieniu wszedł 
do rezydencji plebańskiej młody junkier dragon i z naj
większą furją, w obelgach najpodlejszych i pogróżkach 
wrzeszczał, dlaczegom kazał dzwonić, zażądał pióra i pa
pieru dla zanotowania mego imienia i nazwiska i popro
wadził pod eskortą do majora, stojącego przed błoniami 
za miastem, lżąc mnie, jak chciał i i le chciał przez drogę. 
P. mjr powtórzył pytanie: dlaczego kazałem dzwonie 
w dzwony kościelne, ale na mojej odpowiedzi, że na służ
bę Bożą, poprzestać n ie  chciał, zanotował me imię i na· 
zwisko" . . .  

3 . Dziekan dekanatu kunowskiego 2 marca 1864 r.
Nr.  30 1 powiadomił · Konsystorz Jen. D. Sand„ że wła
dze wojskowe 1 marca o 10  wieczorem zaaresztowały 
księdza j. D. prob. z Kunowa wraz z księdzem Antonim 
Dąbrowskim, miejscowym kaznodzieją i wywiozły ich  do
Opatowa.2 

4. Na zasadzie wyroku, potwierdzonego przez nlka
wojn.  okrt:tgu radm. dnia 17  mar. 1864 r. Nr. 2365 , skaza-, 
ny został prob. z Kunowa ksiądz J. D. do Rosji za to, 
że w czasie rewizji, przeprowadzonej w jego mieszkaniu, 
znaleziono parę kul, kilka patronów, miarkę do prochu 
i pięć rzemiennych dyscyplin, również i za to, że w jego 
domu odbywały się zebrania podejrzanych osób. Miejsce 
pobytu dla księdza J. D. w Rosji miał wyznaczyć mster 
spr .  wewnętrznych.3 

5. 16 kw. 1 864 r . . Nr. 84 4 dziekan dekan. radm. ks.
Fr. Brzozowski, prob. ·ze Wsoli, nadesłał do Kons. J. O.Sand� 

I A .  K. D. Sand., X 1 •  
:l Było to  drugie zaaresztowanie księdza J. D . Dopis. autora. 
a A. A. D„ LXXlll2, cz. Jl, k. 232 i LXXIV2, k. 177. 
4 A. K. D. Sand., X 1 •  
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· raport z wiadomością,  że ksiądz j.  O. z Kunowa jest
uwięziony w koszarach żołnierskich w Radomiu i w tych
dniach ma być w liczbie i nnych skazanych wywieziony
do Rosji ,  a 26 t. m. i r. tenże dziekan doniósł do władzy
diec., że „dziś między wieloma innymi przeprowadzono
księdza j .  O. z Radomia ku Warszawie" .

6. Jen.  ple .  na Kr .  P. 5 (17) maja 1864 r.  Nr. 3934 1
. powiadomił dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że ksiądz J .  O.  

z Kunowa za  przestępstwa polityczne na mocy decy�j i  
nlka wojn. oddz. radm. wysłany jest d o  Rosj i .  O dal
szych jego losach ma rozporządzić mster spr. w.

7. Dr gł. kom. rz. w. r. i o. p. 17 (29) maja 1�64 r.
Nr. 3259 (7916) 2 powiadamia bpa sand., że ksiądz J. D. 
z Kunowa na mocy wyroku nlka wojn .  oddz. radm. wy
słany został do cesarstwa pod rozporządzen ie  rostra spr. w. 

8. 1 (13) gr. 1 864 r. rosyjskie władze wojskowe
ściągnęły z majątku księdza J. O. z Kunowa 218 r. na 
pokrycie sumy 400 r., którą zabrali powstańcy z kasy 
tego miasteczka.3 

9. Jen. ple. na Kr . . P. 6 ( 18) l ip. 1 � 65 r.  Nr. 10062 .i. 
zawiadamia dra gł. kom. rz. spr. w. i d. ,  że ksiądz ]. D. 
z Kunowa za udział w powstaniu  został wysłany do Ro
sji w kwietniu 1864 r.  a mster spr.  w. wyznaczył mu do
zór policyjny w gub . orenburskiej. 

10. Jak doniosła 28 lip. (9 sierp.) 1 870 r. kancelarja
nmka Kr. P. do zarządzającego spr. d. obc. w., hr. Berg 
zwrócił się do mstra spr. w. z przychylnym wnioskiem 
w sprawie powrotu do kraju księdza J .  O.  z Kunowa, 
przebywającego wówczas w gub. ufimskiej, ale z zastrze
żeniem, że mu nie wolno zająć żadnego stanowiska ko
ścielnego w diec. sand. 5 

1 A. A. D„ LXXXffft, k. 182. 2 A. K. D. Sand., x•. 
3 A. A. o ,  xx1v•, k. 21 i 22, 30-41 . 
' A. A. D„ LXXXIV2• 5 A. A. D., LXXIl l', k:. 353.
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11 .  Konsystorz diec. płockiej 19 (31) sierp. 1 870 r. 
Nr. 1647 1 pisze do Kons. d. sand., że dr zarządu spr„ 
d. obc. w. 14 (26) sierp. 1870 r. Nr. 2858 zawiadomił tam
tejszą władzę diec., że nmk Kr. P. zezwolił na powrót 
do. kraju zesłanego do m. Ufy księdza J. D. z Kunowa 
ż przeznaczeniem go do diec. płoc. i Kons. płoc.  pyta 
o zgodę i decyzję bpa sand.

12. W grudniu 1871 r. ksiądz J. D., były prob. Ku
nowa, powrócił z wygnania chory i zamieszkał tymcza
sowo u swej rodzonej siostry we wsi Nietulisko, gm. Ku
nów, pow. opt., gub. radm., mając nadzieję, że wróci na 
dawne swe stanowisko do par. Kunów.2 

13. 10 kw. 1872 r. ksiądz j. D. sam pisze do bpa
sand.: „powróciwszy z wygnania w grudniu 1871 r . ,  z de
cyzji mnka Kr. P. byłem przeznaczony do diec. płoc., ale 
dla wyczerpania sił proszę o wstawiennictwo dla uzys
kan ia  zmiany tej decyzji, bym mógł zamieszkać przy ro
dzinie. Wtedy bp sand. występuje z prośbą w tym kie
runku 27 kw. (9 maja) 1872 r. Nr. 502 do nmka Kr. P., 
przypomina, że ksiądz J. D.  był administracyjnie wy-. 
słany na mieszkanie do Rosj i .  Na to nmk 1 (13) c'zerw. 
1872 r. Nr. 591 odpowiada bpowi, że zgadza się, aby 
ksiądz J. D . ,  powrócony z syłki ,  przestępca polityczny, 
zaliczony przez władze rządowe do duchowieństwa diec. 
płoc. , zamieszkał przy rodzinie we wsi N ietul isko, pow. opt. 

14. Po pewnym czasie w początkach 1874 r. bp sand.
przedstawia księdza J. D. na probostwo waśniowskie, pow. , 
opt., ale 7 lip. tegoż r. Nr. 2474 3 otrzymuje odpowiedź 
odmowną. Kiedy przeszło lat kilka i zdawało się,  że rząd 
będzie względniejszy, w 1879 r. bp znów występuje z tern, 
że ma zamiar księdzu j. D. dać jedną z placówek para
fjalnych z diec. sand., na co 29 sierp. (10 wrz.) tegoż r. 
Nr. 1 525 4 gbr radm. odpisuje, że nie uważa za stosowne, 

1 A. K. D. Sand., xx1. 2 A. A.  D., LXXIW1, k. 353. 
a i 4 A. K. D. Sand., XX1 • .
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aby ksiądz J. D. zajął jakiekolwiek stanowisko paraf
jalne w diecezji sandomierskiej. 

15 . Wobec tego, gdy wszelkie oczekiwania i nadzie
je zawiodły, gdy rząd nietylko nie zgodził s ię na to,  aby 
ksiądz J. D. powrócił na probostwo w Kunowie ,  ale ró
wnież na żadne inne, wtedy ksiądz j .  D.  urząd�ił się na 
własnej kolonj i w Nietulisku Górnem, gm. Kunów i tam 
umarł 21 st. . 1887 r. Wdzięczni miejscowi parafjanie ku
nowscy, których ojcowie dużo przykrych chwil przeżyli 
wraz ze swym proboszczem w walce o wyzwolenie oj
czyzny w dziejach powstania  styczniowego, postawili mu 
jako pomnik krzyż kamienny na jego grobie, na miejsco
wym cmentarzu parafjalnym, z napisem: joannes Chryso
stomus Dąbrowski Parochus loci obiit d. 21 Jan 1887 ann. 
R. P. Niżej pod tym podpisem umieścili również napis 
o �siędzu Antonim Dąbrow�kim.1

40. Ks. Filip Drewniakowaki, ur. 1815  r . ,  kan.
hon. kalis . ,  prob. w Przybysławicach, pow. opt. ,  gub. 
radm. Rosyjskie  władze wojskowe 21 st. 1 865 r. nałożyły 
na k5iiędza F. D. ,  53 r. kontrybucji ,  by taką sumę pokryć 
w kasie miasteczka Ożarowa, zaginioną w niedawnym 
czasie ,  wśród rozruchów powstania.2 

41. Ks. Feliks Dunin, ur. 1807 r.  Rosyjskie wła
dze wojskowe 24 mar. 1864 r. skazały księdza F. D . ,  prob. 
par. Wzdół Plebański, pow. i gub. kielc. ,  na 1 50 r.  kary 
za to, że 16  (28) mar. 1 864 r. powstańcy pod wsią Gózd 3 
rozbili pocztę rządową, która szła z Radomia do Kielc." 

1 Patrz w tymże dziale ks. Antoni Dąbrowski. 
2 A. A. D., XXIV, 2 k . .12a-15. 
3 Wieś ta wówczas nazywała się Góźdź, należał,_ do par. W zdół, 

odlel'ła od niei'o 6-7 kilometrów, do której był dojazd po wertepach 
bezdrożnych i za ten wypadek wobec władz ros. odpowiadał prob. 
miejscowy. Dopis. autora. 

" A. A. o„ xx1v2, k. 19 i 20, 30-41. 
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42. Ks. Walery Dużyński, 1 842 t 1905� Księga
konduit kancelarii gbra radm. krotką robi wzmiankę 
o księdzu W. D. :  „W czasie powstania należał do mani
festacj i" ,  ksiądz . W. D. przez cały czas powstania był 
alumnem sand. semin. diec. 1  · 

43• Ks. Ignacy Dzisiewski, 1819 t 1 866. Nlk wojo. 
pow. sand. 9 (21 )  mar. 1864 r. Nr. 589 2 donosi do bpa 
sand., że „ksiądz I. D. ,  prob. par. Mali ce Kościelne, pow. 
sand., gub. radm., został zaaresztowany przez władze 
wojskowe za to, że nie wypełnił mego rozkazu,  potrzebne 
jest przeto zastępstwo w tej par. zwłaszcza wobec zbli
żających się świąt wielkanocnych.s Na skutek tego bp 
sand. 8 kw. 1864 r. Nr. 409 4 zwraca się do dra gł. kom. 
rz. w� r. i o. p., że władze rządowe zaaresztowały księ
dza I .  D. ,  prob. w Malicach za to, że, nie wziąwszy na 
siebie komży, odczytał mani.fest cesarski o uwłaszczeniu. 
Wkrótce dziekan. dekan. radm., prob. par. Wsola, ks. 
Franc. Brzozowski 16 kw. 1864 r. Nr. 84 ó nadesłał wia
domość do Kons. Jen. D. Sand., że ksiądz I .  D. z Malic,
przywieziony do Radomia, pozostaje w więzieniu, a jen. 
ple.  na Kr. P. 5 ( 17) maja 1864 r. Nr. 3934 6 zawiadamia 
dra gł. kom. rz. w. r. ł o. p. ,  że prZ'eciw księdzu I. D. 
z Malic władze wojn. sądowe dalej prowadzą śledztwo,, 
ksiądz zaś siedzi w radomskim areszcie śledczym. Spra
wa skończyła się z władzami rządowemi na tern, że księ
dza I. D. puszczono na wolność, tylko władze wojskowe 
nałożyły na niego 50 r. kontrybucji za to, że „jedynie 
z uporu nie włożył na siebie komży" ,  gdy czytał uwła
szczeniowy manifest cesarski.7 

1 A. P. Radm. V I I•, cz. I, Nr.  240. 
2 A. K. D. Sand., x1. i XXP. 
3 Chodziło o odc:iytanie manifestu cesarskieiro o uwłaszczeniu 

l udności wiejskiej. Dopis. autora. 
4 A. A. D., LXXX1 1 12, k. 109-1 1 1 .  � A .  K.  D. Sand., X1• 
li A. A. D., LXXXIW', k .  1&2. 7 A. A. D., xx1vz, k. 7-11 i 30--łl. 
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Siedząc w więzieniu radomskiem, ksiądz I .  D. na
. ł)awił się choroby piersiowej i 11 gr. 1866 r. umarł na 
· suchoty w 47 r. życia a 23 kapłaństwa.1

44. Ks. Stanisław Fijałkowski, ur.  1825 r. , syn
Jana, skończył gimnazjum radm., a następnie sand. sem.
diec., na kapłana wyświęcony : w 1851 r . ,  pełnił obo·.viąz
ki wikarjusza w parafjach diec. sand. : Kozienice, Obra
zów, Chlewiska, Staszów, a w 1857 r. został prob. par.
Kowala, pow·. i gub. radm. po księdzu Antonim Jardlu.
Dziekan dekan. radm. i prob. par. W sola ks. Franc. Brzo
zowski �6 st. 1864 r. Nr. 15 2 powiadamia Kons. Jen. D.
Sand., że 25 st. tegoż roku władze wojskowe zaareszto
wały księdza S. F., prob. z Kowali i wtrąciły go do radm .
. więzienia politycznego. Jakby zapowiedzią tego areszto
wania była korespondencja, którą jeszcze 10 (22) maja
1861 .r. Nr. 2270 (953) przysłał dr gł. kom. rz. w. r. i o.
p. do bpa sand., że ksiądz S. F., prob. z Kowali, miewa
w kościele pijarskim w Radomiu przemowy, lud pod
burzające, które prowadzą wiernych do śpiewania po ko
ściołach radomskich pieśni „nieprzychylnych" dla rządu.
Wobec tego tenże dr gł. zwraca się do bpa sand., aby
udzielił księdzu S. F. nagany za te przemówienia, ostrze
gając go, że, jeżeli wypowie gdziekolwiek poąobne prze
mówienie czy w kościele czy poza kościołem, wtedy ode
słany będzie albo do instytutu zdrożnych księży na Łysą
Górę albo do jednej z fortec.3

Jen. ple. na Kr. P.  powiadomił w 1865 r. Nr. 3012  
(12638) dra gł. kom. rz. spr. w.  i d . ,  że  księdza S. F.,
prob. z Kowali, władze wojskowe na zasadzie postano
wienia, które. potwierdził 16  st. 1 864 r. Nr. 322 4 nlk wojn.
okr. radm. wysłały w głąb cesarstwa. Była to kara admi-

1 A. Aut. x1v12, str. 1 .

I A .  K. D .  Sand., x1. 

Bojowaicy t. I I I. 

:.i A. K. D. Sand„ XXIP.

4 A. K. D. Sand„ XXllP.

7 
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nistracyjna, na zasadzie której ksiądz S. F. był wysłany 
w 1 864 r. do m. Mezeń, gub. archangelskiej, skąd w 1871 r.
przeniósł się do Pskowa·.

W aktach Kons. Diec. Sand. jest własnoręczny list,,. 
który pisał ksiądz S. F. 'z Mezenia 16  wrz. 1865 r. do 
bpa Juszyńskiego. „Mezeń nad Siałem Morzem. Dopóki 
z łaski rządu wsparcie w ilości 6 r. miesięcznie pobie
rałem, milczałem; teraz zaś, kiedy i tę skromną odebrano 
gażę, uciekam się do uczuć Ojca, prosząc Go o memento 
przy ofierze Mszy św. i o kęs cz�rnego chleba" . 1

45. Ka. Konstanty Foltański, 1829 t 1 880 ,  k. św.
t., kancl. kons. jen. diec. sand. Nlk wojn. okręgu radm. 
28 st. 1 865 r. Nr. 2251 {9661 )  nałożył kontrybucję na _ 
księdza K. F. ,  prob. w Górach Wysokich, pow. sand., 
gub. radm., wysokości 100 r. na pokrycie sumy 6288 r. 
65 kop., którą zabrali powstańcy z kas: powiatowej 
i miej�kiej w Sandomierzu. 

Jen. ple. 8 (20) st. 1 866 r. Nr. 61 w odpow iedzi Ko
misji Rz. Spr. W. i D. pisze, że ksiądz K. F. był jednym 
z najczynniejszych członków organizacji powstańczej� Gbr 
.radm. 5 (17) kw. 1866 r. Nr. 483 na zapytanie tejże Ko
misji taką dał opinię o księdzu K. F . : „Zebrane przeze
mnie wiadomości mówią, że przeciw księdzu K. F. niema 
żadnych faktycznych danych, któreby stwierdziły jego 
udział w powstaniu. Przy głębokiej pobożności i suro
wości życia, mądry i sprytny, trzyma się zdała od spo
łeczeństwa, wydaje się na . oko obojętnym na wszystko :

i myśli tylko o wypełnieniu obowiązków swego powo- . 
łania. Tymczasem każdy, kto miał możność go poznać 
_ i obserwować, twierdzi, że pod tą chłodną powierzcho- .. 
wnością kryją się głębokie uczucia, skrajnie „rewolucyjny" 
nastrój i fanatyczna nienawiść do wszystkiego, co rosyj
skie. Jest to jedna z tych osobistości, których nie chcieli 

1 A. K. D. Salld ., XXIJI. 
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skompromitować najbardziej zagorzali „rewolucjoniści",  
żeby' tym sposobem mieć u rządu rosyjskiego zaufanych,
a w istocie rzeczy, sobie oddanych ludzi. Za dowód te
go niech służy ta okoli czność, że ksiądz K. F., będąc 
przyjacielem ks. Kacpra Kotkowskiego, prob. z Ćmielo-

, wa, pow. opt., gub. radm., który był główną podporą „re
. wolucj i"  w tak zvyanem województwie sandomierski em, 
sam absolutnie nie zaradził się niczem, coby go potę
piało wobec władz rządowych i rewizja, dokonana w je
go domu 1 864 r., nie wykazała nic kompromitującego. 

· Z pewnością przyszłość również nic tam nie wykryje.
Ksiądz K. F. cieszy się dużym wpływem wśród ducho
wieństwa sandomierskiego i mnie się zdaje, że wobec
powyższego pod żadnym pozorem nie należałoby dopu
ścić, aby on został asesorem Konsystorza. Z tych samych
racyj nie należałoby zostawiać go na stanowisku regensa'semin. diecezjalnego, gdzie bezwątpienia może mieć naj
gorszy wpływ na młode umysły alumnów. Jeżeli na mo
je zdanie raczy się zgodzić j. W. Książę, to uważałbym,

. że najbardziej wskazaną byłoby rzeczą, księdza K. F. zo
stawić w Górach z myślą postarania się dla niego przy 

. pierwszej sposobności parafji wyższej kategorji, ale od
dalonej od Sandomierza.i i 2 

46. Ks. Władysław Fudalewski, . 1840 t 1 91 8, k.
św. t. Gbr radom. 28 st .  1908 r. Nr. 195 powiadomił kan
celarję w. jen. gbra, że ksiądz W. F., prob. w Solcu nad 
Wisłą, pow. iłż., gub. radm., nauczył dzieci miejscowej 
szkoły powszechnej pieśni „Boże, coś Polskę! "  i skłonił 
nauczyciela Włodzimierza Kisielewa, prawosławnego, do 
przyjęcia wiary katolickiej. Główny nlk kraju polecił dal-

. szy bieg sprawy przerwać.3 

1 A. A. o., cvn2, Nr. 3, xx1v2, k. 14. · 

2 Patrz w tym samym dziale: ks. Jó1ef Gacki i ks. Piotr Cho-
roszyński. 3 A. A. D., CVI l2, Nr. 5.
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W początkach zaś kapłaństwa ksiądz W. F. miał 
opinję u rządu, że cały jest przepojony ideami rewolu· 
cyjnemi. (t.j .  patrjotycznemi. Dopis. autora).1 

47. Ks. Józef Gacki, ur. 1805 r., k. św. t., mag.
moz., kan. hon. sand. i kalis., prob. w Jedlni ,  pow. kozn., 
gub. radm., autor kilku prac historycznych. Rosyjskie 
władze wojskowe 28 st. 1865 r. nałożyły na księdza J. 
G. 50 r. kontrybu cj i  na pokrycie zabranych pieniędzy 
z . JTiiejskiej kasy w Sandomierzu podczas postoju w t�n;i
mieście powstańców. (Wszystkiego w kasie zabrakło 
1638 r .  65 k., z czego na bpa Juszyńskiego włożono 338 r. 
65 k. ,  r

.
cszt� 1 300 r. na  prałatów i kanoników katedry 

sand., tak gremjalnych, jak i honor. ,  tak mieszkających 
· w Sand. jak i w różnych parafjach diecezji . Dopis. au·
to ra). Ksiądz J. G. mieszkał sto kilkadziesiąt wiorst po� 
za Sandomierzem, w Jedlni .2 i 3 

30 st. 1 863 r. ksiądz J. G. nadesłał do Kons. Jen. 
D .  Sand. raport, w którym donosi, że wojska rosyjskie 
zaaresztowały go w Jedlni 24 st. 1 863 r. o godz. 5 po 
poł., odstawiły do Radomia, a zwol!liły z wi�zienia 28 st. 
tegoż roku o 8 wieczorem. Te same wiadomości o księ· 
dzti' J. G. nadesłał dziekan radom. do Kons. J. D. Sand: 
w 2 raportac� 2 l ist. 1 863 r. i 31 st. 1 864 .. r. Nr. 371 .4 i ó 

48. Ks. Józef Gajewicz, 1 820t1898. Ksiądz J. G.,
prob. par. Cerekiew, pow. i gub. radm., ma taką ocenę 
w księdze konduit kancelarji gbra radm.: „przed powsta
niem nakłaniał swych parafjan do zdrady prze ci w rzą
dowi, urządzał religijne manifestacje i osobiście nama
wiał wszystkio.h kolejno do obrony Ojczyzny" .6 

1 A. P. Radm., VIJ3, cz� I ,  Nr. 6. a A. A. O., XXIV2, k. 14 . . 
3 Patrz ks. Piotr CiłOroszyński w tym samym dziale. 
4 i 5 A. K. D. Sand . ,  x1. 6 A. P. Radm., VII3, cz. I ,  Nr. 262'. 
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49. Ks. Jan Kanty Gajkowski, 1866t1 919, uro
dzony w ziemi sand�, we wsi Radoszki, wychowywał się 
n� Chwałkach, wsi odległej od Sandomierza o 2 kilom. 
Wykształcenie średnie pobierał w progimnazjum sando-
. mierskiem, skąd po krótkiej przerwie przeszedł do miej
scowego semin. duch., z którego za paszportem „chorego 
na płuca" wyjeżdżał na wyższe studja do uniwersytetu 

. fryburskiego w Szwajcarji, gdzie zdobył stopień kand. 
filoz . . Pracował Hiemal we wszystkich stopniach hierarchicz

nej administracji kościelnej, jako wik. i prob., sekretarz, 
kanclerz, asesor Kons. Jen. i wizytator zakonów, a głów
nje jako profesor języka i literatury polskiej (obok innych 
przedmiotów) w se min. diec. Przy tych zajęciach każdą 
wolną chwilę poświęGał na pracę dziennikarską i literacką; 
dziedzina oświatowa i dobroczynna bardzo mu leżały na 
sercu. Z jego inicjatywy i pierwszych zabiegów zaczęto 
organizować za . okupacji austrjackiej w latach 1914  i 1915 
prywatne gimnazjum polskie, które dało początek póź
niejszemu gimnazjum państwowemu. Miejscowe Towarz. 
Do brocz. ze wszystkiemi swemi oddziałami (ochronka dla 
dzieci przychodnich, schronisko św. Zyty, letnie kolonje 
dla dzieci ,  pomoc ogrodnictwu dla wsi) miało w nim 
�zynnego i energicznego członka zarządu. Na polu dzien
nikarstwa położył w diec. niewygasłą zasługę, ' inicjując 
Kronikę Diec. Sand., której był długoletnim r�daktorem 
i zasilając swerni artykułami . różne pisma stołeczne i pro
w incionalne. W Gazecie ·Radomskiej dr

,
ukował: „Z Kro

niki Klasztornej" (w 1895 r .) ,  „ Idea zasadnicza i Chrze
ścijańs two" w powieści Quo Vadis Sienkiewicza w (1897 r .) .
W Przeglądzie Katoli ckim: „Św. Stanisław Bp w ·świetle 
najnowszych hipotez, a w świetle faktów i świadectw hi
storycznych" (w 1 900 r.), „Stanowisko Kościoła wobec 
przyrody i nauk doświadczalnych" (w 1900 r.). W Gaze
cie Świątecznej drukował swą nowelę p. t. „Maszci, Mag-
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da, skarby", którą sąd XI-go konkursu tej poczytnej ga
zety ludowej, przez wieś w Kr. P .  cżytanej z największą. 
ochotą, wyróżnił zaszczytną wzmianką. Swemi artykułami 
służył Encyklopedii Kościelnej ks. M. Nowodworskiego, 
gdzie między innemi pomieścił po literacku i ze znajomo
ścią fachowca opracowane artykuły: „Sandomierska die
cezja", · „Skarga" ,  „ Woronicz" �  Gdy ks. Z. Chełmicki za· 
czął wydawać Podręczną Encyklopedję kościelną, znalazł. 
w nim chętną pomoc. Opracował do 2-go tomu tego 
wydawnictwa dosyć obszerną practt historyczną „Bene
dyktynki w Polsce" (t. III i IV).1 

Wydawnictwo „Bibljoteka Dzieł Chrześcijańskich", 
które w skrępowanych warunkach życia umysłowego pod 
zaborem rosyjskim było do pewnego stopnia w polskiej 
l iteraturze religijnej jakby pierwszym zwiastunem rozwoju 
życia w tym kierunku, popierał swemi pracami bardzo 
wydatnio.· Tu wydał w tłumaczeniu z języka niemieckiego 
O. Tilmana Pescha T. ]., „Chrześcijańska Filozofia  'Ży
cia" w 2 tom. i Gerarda Rauschena „Zarys Patrologji". 
jako wielki r.zciciel wszystkiego, co było i _jest pięknego 
w literaturze polskiej ,  zajrzał do hagjografji ojczystej, wy· 
dając w popularnej broszurze „Żywot św. Kazimierza 
Królewicza" (1901 r . )  By obudzić w swoich uczniach chęć 
do pracy literackiej dał ogółowi alumnów jednego kursu 
tłumaczeQie Listu św. Hieronima do Eustochjum o zacho.: · 
waniu dziewictwa i List św. Hieronima do Heljodora 
i Nepocjana, które następnie poprawił, uzupełnił i dru
kiem ogłosił, pierwszy w 1903 r., drugi w 1905 r. W ży
ciu bieżąccm . brał czynny udział i starał się swói 
wpływ wywierać i opinję wyrabiać, wyświetlając wiele_
spr a w np. czytelnikom Rosjanom w ich piśmie „Recz" 
(1905 r.) Przekonań był stałych i mocnych, a zawsze 
opartych o naukę katol icką. Był gotów zmierzyć się z każ-

1 Artykuły w encyklopedjach ksiądz J. G. zazwyczaj podpisywał 
pierwszemi swemi literami: X� J. G. Dopis. autora. 
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dym przeciwnikiem, nawet potentatem, jeżeli nabrał prze
konania, że jego idea jako kapłana czy polaka jest za
�zepiona w swych podstawach. Za piśmienniczą działa l 
ność padł niejednokrotnie ofiarą gwałtu ze strony rządu 
rosyjskiego, o czem jest mowa niżej. 
' 1 .  Główny nlk kraju, na zasadzie XXII pozycji obo-
'Yiązującego postanowienia z 9 wrz. 191 1 r., skazał 7 kw. 
1912· r. Nr. 1340 ksi�dza J. G.  na 200 r. kary za wydru
kowany w Nr. 3 z 1912 r. Kroniki Diecezji Sandomier
s'kiej artykuł z powodu memorjału, który podał do rzą
du ros. hr. Wielopolski. „Artykuł ten budził wrogi na
strój względem państwa ros." ,  jak sfery rządzące okre
ślały tę pracę. 

2. Na zasadzie p. 1 ,  pozycji XXI I obowiązuj.ących
• postanowień z 4 wrz. 1912 r . ,  główny nlk kraju 20 st.

1 9 13  r. Nr. 268 nałożył na redaktora księdza J. G. 300 r.
kary za wydrukowanie w Nr. 1 Kroniki Diecezji Sando
mierskiej z 1 9 1 3  r. artykułów, „budzących wrogie uspo
sobienie do tządu".  Ukaz z 2 1  łut. 19 1 3  r. karę tę skasował.

3. Kiedy bp sand. ksiądz · M. Ryx zamierzał w 1913 r.
zamianować go na prob. par. Łagów, pow. opt., gub. 
radm., główny nlk kraju nie chciał wyrazić na to swej 
zgody. Nadto tenże w. jen. gbr 20 st. 1913 r. Nr. 269 
zwrócił się �o Mstra Spr. W. o usuqięcie . go ze stano
wiska profesora semin. diec. ,  na co mster 1 mar. 1913 r. 
Nr. 2129 odpowiedział w. jen. gbrowi, że zażądał od bpa, 
aby usunął księdza J. G.- z seminarjum, co się też stało 
10 kw. 191 3 r. Z Sandomierza wię� po długoletniej pra
cy profesorskiej, urzędniczej w Konsystorzu i repaktor
skiej w założonym przez się mjesię.czniku w 1907 r.  p.t. 
„Kronika Diecezji Sandomierskiej" wyszedł na wiejskie
p.robostwo do Kowali, pow. i gub. radm.1  ' i 2 

. I 
1 Jakim ksiądz J. G. był szermierzem pióra w dziedzinie prawdy 

i karności katolickiej patrz w niniejszej pracy dział „Za Kościół" pod 
jego nazwiskiem. Dopis. autora. 2 A. A. D., CV:l, Nr. 33. 
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SO. Ks. Aleksander Garlikowski, ur. 1 822 r.
Z rozporządzenia, które wydał 15 maja 1857 r. Nr. 2174 
nmk Kr. P. ,  jak doniósł o tern nlk pow. radm. gbrowi 
radm. 24 paźdz. 1 887 r. Nr. 100, ksiądz A. G. był pod 
dozorem policj i . 1  

51. Ks. Jakób Gierasiński, ur. 1 796 r. ,  prałat kat.
sand. , ofi cjał generalny, prob. par. Trójca, pow. opt . ,  gub. 
radm. Na skutek rozporządzenia ros. władz wojskovyych 
ksiądz j.  G. zapłacił 50 r. kontrybucj i  na pokrycie ogól- 1 

nej sumy 2507 r. 49 kop .. którą powstańcy zabrali z ka
sy magazynu solnego w Zawichokie.2 

52. Ks. Andrzej Glibowski, ur. 1 881  r. Jak do
n iósł w 1909 r. do gbra radm. nlk pow. opt., gub. radm., 
ksiądz. A. G. odmówił odebrania przysięgi w języku ro
syjskim, a był wówczas prob. par. Włostów, pow. · sand., 
gub. radm.3 

53. Ks. Marjan Glibowski, 1 883t1 932. D-r  Pra
wa Kanon. Kurator warsz. okręgu naukow. 11 lut. 19 1 1 r. 
Nr. 31 698 zwrócił s ię z korespondencją do w. jen. gbra, 
że gdy w 1 91 1  r. nlk naukowej dyre�cji radm . był na 
wizytacji prywatnej szkoły p. Wrąckiej w Radomiu, wów
czas prefekt tej szkoły ksiądz M. G . . który jednocześnie 

1 A. P. Radm., VJl l3, k. 1 92. 
2 A. A. D. ,  XXIV:4. k. 12a. Obok nazwisk wszystkich kapłanów, 

na kt6rych władze wojskowe nałożyły kontrybucję w dawnym pow. 
sand., nlk wojo. na pow. sand. podpułkownik Gołubiew napisał taką 
uwagę: 1 „Z mieszkańców i z tych ksi�ży ściągnięte są te pieniądze, 
bo wszyscy księża nie tylko brali udział w powstaniu, ale sami wystę
powali czynnie we wszystkich wydarzeniach „zbrodniczych", a przytem
któż nie '·wie o tern, Że powstanie odbyło się w Polsce wskutek roli,
którą odegrali księża, ci prawdziwi jezuici! lle wówczas było ofiar?! 
Wszystkiemu temu byli winni księża, którzy, zawdzięczając swemu po
wołaniu, cieszą się przywilejem nietykalności". 

3 A. P. Radm., VI I3, cz. 1 1 1 ,  Nr. 1 52. 
----

1 Op. c . ,  k. 1 2  b. 
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był wikariuszem filialnego kościoła św. Katarzyny · w Ra
domiu,  rozmawiał z nim po polsku, tłumacząc się n iezna
jomością języka rosyjskiego. Za to księdza M. G. usunię
to ze szkoły, a główny nlk kraju 1 1  maja 1 91 1 r. Nr. 1 994 
prosił Mstwo Spr. W. o zwolnienie . go z parafjalnego 
stanowiska, na co otrzymał odpowiedź z tegoż Mstwa 
3 wrz. 191 1 r .  Nr. 7757, że zażądało od bpa sand., by 
usunął księdza M. G. z parafii .  Kiedy w 19 13  r.  bp za
mierzał wysłać księdza M. G. na parafję, w·ówczas D e
partament Spr. D .  Obc. W. 9 wrz. 1913 r. Nr. 3973 na
pisał bpowi, że nie uważa za możliwe dopuścić księdza 
M. G. do parafja lnego stanowiska, bo wykazał on szcze
gólniejszą nietolerancję do wszystkiego, co rosyjikie i r.ie-

. nawiść do wszelkich organów państwowych. 
18 maja 1914 r. Nr. 4457 Mstwo . Spr. W. w ofi�jal

nej korespondencji doniosło bpowi sand. diec. ,  że uzńaje 
za możliwe dopuścić księdza M. G. do stanowiska para
fjalnego z warunkiem, że podda się egzaminowi z pań
stwowego języka i . wykaże dostateczne w tym kierunku 
znajomości.1 i 2 

54. Ks. Saturnin Goltź, ur. 1818  r., kan. hon. sand.,
dziek. zawich . ,  . prob. w · Sobótce, pow. opt., gub. radm. 
1. Jak �ykazuje lista, którą sporządził nlk woj . na pow .

. sand. 7 st. 1865 r. , ksiądz S. G. zapłacił z rozporządze
nia ros. władz wojskowych 100 r. kontrybucji na  pokry
cie ogólnej sumy 250 r. 49 kop.,, którą powstańcy .zabral i  
z kasy magazynu solnego w Zawichoście.3 

2. Chociaż ksiądz. S. G.  był tylko kan. hon. katedry
sand. i mieszkał w Sobótce,4 gdy jednak w czasie po-

1 Zrozumie sitt szykan(( rządu ros. , gdy sitt weźmie pod uwagę, 
że ksiądz M . . G. był już kilkunastoletnim kapłanem, niewiele mającym 
tz językiem państwowym do czynienia. Dopis. autora . 

t A. A. O.,  CVt, Nr. 4 1 .  3 A .  A .  O . ,  X X I V:t, k. 1 2  a .  
� Wieś Sobótka leży w pow. opt„ o kilkanaście kilometrów od 

'Sandomierza i od Zawichosta. 
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słoju powstańców w Sand. zginęły z tamtejszej miejskiej 
kasy pieniądze, ros. władze wojskowe nałożyły na niego 
28 st. 1865 r. 75 r. km;itrybucji na pokrycie· sumy 1 288 r. 
65 �op.1 

55. Ks. Antoni Golębiowski,2 1835 t 1 908. Na
skutek decyzji nlka wojen. okręgu radm. z 22 paźdz. 1 865 r. 
Nr. 2552 ksiądz. A. G., prob. z Borkowic, pow. konc.� 
gub. radm., oddany został pod dozór policji j ako podej
rzany, że namawiał do powstania i odbierał od powstań-
ców przysięgę. 

· 

56. Ks. Franciszek Górski, ur. 1834 r. Jak wi
dać z relacji jen. plea na Kr. P.  do kancelarj i nmka Kr. P. 
z 15  (27) czerw. 1865 r . Nr. 9440, (21984),3 ksiądz F. G., 
będąc administratorem w Końskich, gub. radm., zapłacił 
150 · r. kary za niedbałe przeczytanie proklamacji nmka. 

57. Ks. Aleksander Grabdziński, ur. 1 839 r.
Kiedy bp sand. postanowił przenieść księdza A. G. ,  z Bie
lin Opatowskich, pow. i gub. kielc.  do Bodzentyna tegoż 
pow., wtedy gbr k ielc. 2 maja 1895 r. Nr. 1 55 przesłał 
o nim opinję do kancelarji w. jen.  gbra, że jest wielkiin
polskim patrjotą i w dalszym ciągu wrogo się odnosi do 
wszystkiego, co rosyjsk ie.4. 

58. Ks. Paweł Grymuziński, ur.  1 81 7  r. , prob.
z Odechowa, pow. i gub. - radm. 1. W 1864 r. ksiądz 
P. G. z rozporządzenia ros. władz wojskowych zapłacił 
100 r. kary za to, że nie chciał ogłos ić  włościanom ma
nifestu cesarskiego z 19 lut. (2 mar.) 1 864 r. o ich uwła
szczeniu.5 

1 Op. c . ,  k. 14. Patrz ks. Piotr Choroszyński i ks . Józef Gacki. 2 A. P. Radm., VIP\ cz. I ,  Nr. 263, A. A. D., CV2, Nr. 7.
a A. A. o„ xx1v2, k. 30-41 i cv2, Nr. 22.  
' A. A. D., cv2, Nr. 1 1  . 
.5 A. A. o ,  xx1v2, k. 18 i 30-41. 
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2. Dziekan dekan. radm., prob. ze W soli ,  ks. Franc.
Brzozowski 16 kw. 1 864 r. Nr. 84 1 donosi do Kons. Jen . . 

D. Sand., że ksiądz P. G. z Odechowa pozostaje w wię
zieniu radm. 

3. Zarząd nlka wojn.  oddz. radm. 20 mar. (1 kw.) 1864 r.
Nr. 2245 2 powiadamia bpa sand., że ksiądz P. G., prob. 
par. Odechów� za to, że odmówił przeczytania parafjanom 
ukazu o uwłaszczeniu z 19 łut. 1864 r., zostaje wywiezio
nym do środkowej Rosji do rozporządzenia mstra spr. w. 

4. Bp diec. sand. 8 kw. 1864 r.  Nr. 409 3 zwraca się
· do dra gł. kom. rz. w.  r. i o. p . , że księdza P! G., prob.
par. Odechów, władze rządowe zaaresztowały w ostatni ch
dniach za to, że nje przeczytał manifestu o uwłaszczeniu
włościan i prosi o rychłe załatwienie tej sprawy.

5. Jen. ple. na Kr. P. powiadamia dra gł. kom. rz.
w. r� i o. p. 5 (17) maja 1864 r. Nr. 3934,4 że ksiądz P.
G. został zwolniony z aresztu. Na zasadzie tego dr gł. 
kom. rz. w. r. i o. p. donosi 17 (29) maja 1864 r. Nr. 3259 
(7916) u do bpa sand. , że ksiądz P. G. już uwolniony 
zupełnie. 

59. Ks. Ignacy Grynfeld, 1810 t 1883, syn Józefy
i Michała. 1 .  Gdy burmistrz m. Opatowa,6 powołując się 
na przepisy stanu wojn . ,  24 paźdz. (5 łut.) 1 861 r. Nr. 1 722 7 
zabronił obchodzić dornczną uroczystość odpustową w ko
legjacie miejscowej, na św. Marcin przypadającą, ksiądz 
I. G., jako członek kapituły opt., ka.tegorycznie mu od-

' powiedział, że obrzędami rel igijnemi w kościołach zarzą
dza wyłącznie bp. 

2. Będąc prob. par. Szewna, pow. opt., gub. radm.
i dziekanem kunowskim, ksiądz 1 .  G. 12 gr. 1863 r. na
desłał do Kons. Jen. D. Sand. raport następującej treści: . . 

1 i z A. K. D. , Sand . ,  XI. 3 A. A. D., LXXXll l2, k. 109-1 1 1 . 
4 i 5 Op. c., k. 182. 6 Biernacki. 7 A. K. D., Sand., X1. 
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„W dniu 3 b.m. i r. około godz. 10 przed połud
niem · wpadło do Szewny na p l ebanię około 20 drago
nów pod dowództwem jakiegoś oficera pijanego czy ja
kąś wścieklizną rozjuszonego. Po zrewidowaniu stajen 
i obór plebańskich, gdy wystąpiłem z prośbą za czło
wiekiem, którego bez słusznych przyczyn bić zaczęto, 
wspomniany oficer, nawymyślawszy i nawywijawszy na
demną nahajką, zaaresztował mnie, pędził przed końmi 
do Ostrowca (przeszło 2 kilometry. Dopis. autora.) na
przód pieszo, a potem na furmance, na drodze wziętej. 
Dowódca, przed którego mię przyprowadzono, nie chcąc '
słuchać mego tłu_maczenia i uniewinnienia, kazał mię za- '

prowadzić na rynek i tam wśród innych aresztowanych 
pilnować. Potem wśród szyderstw i popychań rozbestwio
nego motłochu woj skowego pędzono mię za miasto i nie 
wiem jak długo musiałbym odbywać podobną . podróż� 
gdyby zaaresztowani obywatele nie przyjęl i  mię do swe
go powozu. O godz. dopiero 4 po poł., po 3 milowej pod
róży, ogłoszono mi, żem wolny i zmuszono wracać pie
szo do domu. Uważając za chlubę i szczęście, że mo
głem c ierpieć niewinnie dla sprawiedliwości , o majem 
aresztowaniu i uwolnieniu składam raport" . 1  

3. Jen. ple . na Kr.  P. 1 4  26 kw. 1 865 r .  Nr. 326 ko
munikuje kancelar i i  nmka Kr. P. ,  że wśród sympatyków
powstania j est zaliczony ksiądz' I. G., prob. z Szewny,
gdyż powstańcy miel i  do . niego l isty polecające. 

1868 r.  Nr. 963 władze administracyjne oddały księ
dza I .  G.  pod dozór pol icyjny za kazanie, które wygło
sił w Siennie,  pow. iłż. , gub. radm. ,  8 (20) li st. 1868 r. 
„pod względem p ol i tycznym bardzo naganne" . �  

60. K.s. Jan Grzybowski, 1 820t 1880. Podług ra
portu jen. plea na Kr. P. z 2 (14) wrz. 1 865 r. Nr. 4 rzą•-

l A. K. D Sand . ,  XXIV1 • 2 A A. D ,  C V2, Nr.  1 7. 
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dowe władze administracyjne urządziły nad księdzem j.
G., prefektem gimnazjum męskiego w Radomiu specjalną 

, sekretną obserwację, która wykazała, że na prywatnej 
pensji p. Twardzickiej w Radomiu w czasie lekcji ksiądz 
j. G. odezwał się do uczennic: „pies ·a moskal, wszystko
jedno, tylko ta różnica, że psa laską, to waruje, a mo
skala bije się kijem",  - że ksiądz J. G.  jest człowiekiem 
politycznie nieprawomyślnym, a jednocześnie dla państwa 
szkodl iwym, - że podczas powstan ia  w jego mieszkaniu 
zbierały się osoby politycznie podejnane,-że żył w wiel
kiej przyjaźni z nauczycielem Aleksandrowiczem, byłym 
powstańczym nlkiem m. Radomia,  wreszcie - że jest fa- . 
natykiem. W 1 865 r. jako „źle wpływający" na młodzież, 
ksiądz J. · G. został zwolniony przez władze państwowe 
ze stanowiska prefekta gimnazjum w Radomiu.1 

Podług raportu cywilnego gbra radm. z 9 (2 1) w rz. 
1 865 r. Nr. 2 15  ksiądz J. G. był „namiętnym i zaczadzo
nym powstańcem". Obecnie o Rosjanach, jeśli się odzy
wa, to najniekorzystniej. To samo utrzymuje oficer szta
bowy radomskiej żandarmerj i, jak widać z jego papieru, 
wystosowanego do kancelarji nmka Kr. P. 10 w rz. 1866 r. 
Nr. 3892. 

Wobec powyżej wyłuszczonych szczegółów Komisja 
Rz. Spr. W. i D.  24 czrw. (6 lip.) 1866 r .  Nr. 3173 nie 
tylko nie zgodziła się ' na nominowanie go na probostwo 
w Słupi Nowej, ale nawet zażądała przeniesienia na wiej-
ską parafję.2 

· 

6-1. Ks. Marek Gujski, 1 844 t 191 L Jak donosi 
7 l ist .  1 883 r .  Nr. 250 nlk pow. sand. do gub. radm., ksiądz 
M. G. ,  we Włostowie, pow. sand., gub. radm. ,  jest pod 
wzilędem politycznym bardzo nieprawomyślnym i wprost 
nienawidzi wszy3tko, co rosyjśkie.3 

1 A. A. O., Z. W., Nr. 7883, N. 15, sand. ep., c z .  I ,  A-K. 
2 A. A. D., cv2, Nr. 15. 3 A. P. Radm., VII3, cz. I, Nr. 47.
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62. Ks. jacek Haraziński, ur. 1 794 r., prałat kat.
sand., prob. w Ptkanowie, pow., opt., gub. radm. Z za
rządzenia ros. władz wojskowych 28 st. 1865 r. ksiądz 
j. H. zapłacił 100 r. kontrybucji na pokrycie brakującej
sumy w kasie miasta Sandomierza, zabranej ptzez powstań
ców 2 łut. 1863 r.1  i 2 

63. Ks. Michał Hellicb, 1854 t 1828. 1 .  W 1882 r.
ksiądz M. Hellich, będąc wikariuszem przy katedrze w San
domierzu, karcił służącą kapitana straży pogranicznej Aki
nina prawosławnego, że służy w tym domu. Za . to rząd 
nie zgodził się na mianowanie go proboszczem w Dąbro
wie, pow, opcz., gub. radm.3 

2 . Gbr. radm. dwukrotnie doniósł do w. jen. gbra:
3
.
0 st. 1901 r. Nr. 1 1 5  i 28 łut. 1901 r . .  Nr. 120, że ksiądz 

M. H ., prob. w Obrazow�e, pow. sand. , gub. radm., wbrew 
przepisom, wydanym przez Duchowne Kolegjum w Pe
tersburgu, polecił nabożeństwo galowe za dom cesarski 
odprawić ks. wikaremu,  a nie sam to uczynił. Wikarjusz 
zaś, śpiewają� modlitwy za dom panujący, część z nich 
opuścił. Za to niedbalstwo w stosunku do panującej cesar
skiej rodziny p . . o. w. i .en. gbra zwrócił się do bpa sand., 
aby zrobił wymówkę księdzu M. H.4 i 5 

64. Ks. Jan lgnerowicż, ur. 1 808 r. Z rozporzą
dzenia władz wojskowych ksiądz J. L, prob. par. Mniów, 
pow. i gub. kielc. ,  zapłacił 25 r .  kar·y.6

� A. A. o., xx1v2, k. 14. 
2. Patrz w tymże dziale: ks. Piotr Choroszyński i ks. Józ-ef Gacki.

Dopis. autora. 
s A. P. Radm., VIl8, cz. I .  Nr. 72. " A. A. D., CV2, Nr 5. 
5 Mowa o ksi�dzu Edwardzie Chrzanowskim, który jako profesor 

semin. diec. miał etat wikarjusza w Obrazowie, gdzie dojeżdżał od
czasu do czasu. 

6 A. A. D., XXIV2, k. 30-41. Bliższych szczegółów tego faktu
dokument nie podaje żadnych. Dopis. autora . 



DIECEZJA SANDOMIERSKA. 1 1 1  

65. Ks. Roman Jakóbowski, . prob. z filji Słupia
Nadbrzeżna, pow. opt., gub. radm. zapłacił na rzecz ka
sy rządu ros. 7 st. 1865 r. 100 r. kontrybucjL1 i 2 

66. Ks. Józef Janicki, 1804 t 1883, mag. filoz. ,
prałat dziek. kapit. sand., prob. w Iłży. Gdy podczas po
stoju powstańców w Sandomierzu z tamtejszej kasy miej
skiej zgin�ły pieniądze, na pokrycie sumy 1288 r. 65 kop. 
władze wojskowe 28 st. 1665 r.  nałożyły kontrybucję 
w kwocie 100 r. na .księdza J. J. jako na prałata sand., 
c.hoć mieszkał w Iłży, blisko 100 wiorst od Sandomierza.3 i "

67. Ks. Aleksander Jankowski, 1833tl91 1 .  Skoń
�zył powiatową szkołę w Sandomierzu, tamże semin. diec. 
w 1 856 r . ,  wyświęcony na kapłana, przeszedł kolejno 
wikarjaty w diec. sand.: w Zwoleniu, Skarżysku, Opocznie, 
Siennie i Gowarczowie. W tern ostatniem miejscu zastało 
go powstanie styczniowe i stąd został zesłany na Syberję.5 

W specjalnych aktach kancelarji nmka Kr. P. jest 
korespondencja z 20 lut. (3 mar.) 1868 r. do zarządzają
cego spr. d. abc. w.,  a mianowicie odezwa tej treści: 
Osobista Kancelarja nmka w ślad za swą odezwą z 1 1  
(23) wrz. 1 867 r. Nr. 8139 ma honor przesłać przy ni
niejszem j.W. Panu trzy wykazy pod literami: A. B. W.6 
księży, z�słanych na Sybir z pozbawieniem wszystkich 
praw stanu do ciężkich robót i na osiedlenie, a także 
wysła'nych administracyjnie na mieszkanie w cesarstwie. 

Litera A. Nr. 16 ksiądz A. J. l. 31, z Gowarczowa, pow. 
· �pcz., gub. radm., (obecnie koneckiego. Dopis. autora).

1 A. A. o., xx1v2, k. 1-1 1  i 30-41 . 
2 Nigdzie w spisach duchowieństwa diec. sand. tego nazwiska 

nie mogliśmy odnaleźć. Dopis. autora. 
" A. A. D., XXIV2, str. 14 i CVII2, Nr. 14 . 
4 Patrz ks. Piotr Choroszyński i ks. Józef Gacki. Dopia. autora. 
5 A. A. D., CVIJl1, Nr. 1 1 .  
6 Trzecia litera w alfabecie języka rosyjskiego. 
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Za należenie do tajnego rewolucyjnego spisku, któ
ry naruszał pokój i całość państwa i przyjmował czyn
ny udział w jego działalności, odbierając od mieszczan 
i włościan przysięgę na ·wierność Centralnemu Narodo
wemu Komitetowi i gotowość do powstania. Dwa razy 
był w partjach powstańczych i był w nielegalnych sto
sunkach z niektórymi przywódcami partyj . Biorąc szcze
gólniejszy udział w zdobyciu środków na rozwój pow
stania przez dostarczanie powstańcom broni, żywności 
i przez · werbunek włościan do partj i, z decyzji nmka Kr . . 

P., zakomunikowanej przy odezwie do szefa sztabu wojsk 
Kr. P. 10 sierp. 1 863 r. Nr. 5027, został pozbawiony wszy
stkich praw stanu i skazany do katorżnych robót na 1 2  lat".t. 

Dziekan dek. skrzyneckiego 20 mar. 1863 r. Nr. 52 
składa raport do Kons. Jen. D. sand., źe wszyscy kapła
ni całego dek. są na miejscu z wyjątkiem księdza A. J., 
wik. z Gowarczowa, który wyjechał przed kilku tygodniami, 
dokąd, nie wiadomo i dotąd nie powrócił.3 

Tenże dziek. dek. skrzyneckiego ks. Franc. Hampel, 
prob. · w Nieznamierowicach, 26 czerw. 1863 r. Nr. 19 
powiadamia K. J. D. S., że wojsko cesarsko rosyjskie 
21 b. m .  zaaresztowało księdza A. J., wik., par. Gewar
czów, w j ego własnem mieszkaniu i trzyma go w Końskich. · 

1 2  lip. 1863 r. Nr. 99 dziekan dek. radm. ks. Franc. 
Brzozowski, prob ze W soli, donosi do Kons. Jen. Diec. 
Sand., że 11 lip. b. r .  pod strażą wojskową przewiezio
no do więzienia politycznego w Radomiu księdza A. ]., . 
wik. z Gowarczowa. 

Tenże dziekan 16 wrz. 1 863 r. Nr. 139 powiadamia 
Kons. Jen. D. Sand., że 4 wrz. 1 863 r. w rodzinach ran-

l A. Ą. D., LXXIl:i, k. 125. 2 A. K. D. Sand., X1• 
3 Wkrótce po tym raporcie ksiądz A. J .  zjawił się w Gowarczo· 

wie i tam go wojsko pochwyciło. Dopis. autora. 
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nych władze wojskowe wyprowadziły księdza A. J.  na 
gościniec zwoleński ku twierdzy lwangród. 

12 wrz. 1 863 r. Nr. 136 1 dziek. radm. składa raport 
do Kons. Jen. D'. Sand. , że ksiądz A. J. skazany na po
�hawienie praw i na 1 2  lat do ciężkich robót w Syberji ,  
z · Radomia już został wywieziony. 

Na skutek prośby bpa Juszyńskiego o ułaskawienie 
ICsiędza A. J. dr gł. kom. rz. w. r. i o. p. pod datą 4 (1 6) 
paźdz. 1 863 r. Nr. · 5899 (13283) nadesłał odpowiedź, że 
w aktach tej spra)Vy jest dowiedzione, iż ksiądz A. J. 
był członkiem tajnego towarzystwa rewolucyjnego, do.
p.towadzał mie�zczan i włościan do przysięgi na wierność 
Komitetowi Narodowemu i . gotowość do powstania, sam, 
jak się przyznał, dwa razy był w „bandach" powstań
czych, dostarczał im broń, żywność i werbował włościan 
d
.
ó „band". Zważywszy te. wszystkie szczegóły, obecny 

nmk Berg· i widząc, że wyrok sądu wojn. oraz jego za
twierdzenie prawidłowo są przeprowadzone, nie uznaje 
za możliwe udawanie się o łaskę monarszą dla księdza A. J .

..;· Poza powyższemi danemi w dosyć licznych źródłach 
urzędowych znajduje się wzmianka o księdzu A. j., z któ
Jych jeszcze z czasów aresztowania dwa przytaczamy, bo 
k�zda dorzuca do całości jakiś nowy szczegół, a poza 
fem szczegóły o jego powrocie. 
• Specjalna Kancelarja nmka Kr. P. do spr. stanu wo

i.ennego 28 wrz. (10 paźdz.) 1 863 r. Nr.  5558 2 powiado
miła dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że władze wojskowe 
zaaresztowały księdza A. ]., wik. par. Gowarczów, pod 
zarzutem, że był czfonkiem tajnego rewolucyjnego towa
rzystwa, odbierał przysięgę od mieszczan i włościan na 
wierność Komitetowi Narodowemu. Sąd wojenny skazał 

1 A. K. D. Sand. x1. 
2 A. A. D., LXXXll,� k. 1 03, 10-4:, 1 1 1  i 1 12. 

Bojewaicy t. III . 8 
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go na 1 2  lat do ciężkich robót w Syberji z pozbawie- , 
niem praw, należnych duchownemu. 

Ksiądz A. j.  należał czynnie do organizacji rewo
lucyjnej, utrzymywał stosunki z dowódcami partyj, dostar
czał powstańcom broni, jedzenia, werbował nowych ochot
ników. Wojenny sąd w Radomiu z konfirmacją nmka we 
wrz. 63 r. skazal go na pozbawienie wszystkich praw . 
stanu i 12 lat katorgi w kopalniach. W 1 881 r. był we 
wsi Tunka, gub. irkuckiej, gdzie został po 12 latach ka-
torgi zesłany na osiedlenie. 1 

· 

Kancelarja w. j en. gbra 6 czrw. ' 1 899 r. Nr. 1 250 2 
zawiadomiła gbra kalis., że mstwo spr. w. doniosło do 
w. jen. gbra 1 8  maja b. r. Nr. 6207 o uwolnieniu z wy
gnania na zasadzie p. 2 § xxm manifestu cesarskiego, 
ogłoszonego 1 4  maja 1 896 r., księdza A. J., byłego po
wstańca, bez ograniczenia miejsca zamieszkania w grani-
cach Kr. · p. · 

Oddz. więzienia irkuckiego 26 czrw. 1 899 r. Nr. 10376 
nadesłał do w. jen. gbra wiadomość, że ksiądz A. J.. na 
zasadzie manifestu cesarskiego, wydanego 14 maja 1896 r. · 

otrzymał zniesienie swych ograniczeń , dotyczących za
mieszkania w Kr. P. 

W 1 902 r.  w. jen. gbr wyraził swą zgodę na mia
nowanie księdza A. J. rektorem kościoła podominikań
skiego w Klimontowie, pow. sand., gub. radm., gdzie 
umarł 8 czrw. 1911  r. w 70 r. życia a 55 kapłaństwa.3 

68. Ks. Roman Jastrzębiowski, 1835 t 1889.
W księdze konduit kancelarii gbra radm. ksiądz R. j. ma 
dwie zapisane o sobie rzeczy. 1. Wojenny nlk na pow. 
sand. pisze do gbra radm.: „młody kanonik, akademik, 
człowiek bardzo ostrożny, a .bp proponuje go na prefekta · 

i A. A. D., LXXVI8, k. 77.
2 A. P. Kalis., V13, k. 19. Był to widocznie okólnik, rozesłany do 

wszystkich gbrów Kr. P„ który znaleźliśmy w A. P. Kalis. Dopis. �utora. 



DIECEZJA SANDOMIERSKA. 1 15  

do gimnazjum w Radomiu. Już to samo świadczy dosta
tecznie, żeby go uważać jako niezasługującego na zaufa
nie rządu" .  

2. „Z polecenia jen. plea na Kr .  P.  z 22 st .  1866 r.
Nr. 2705, zakomunikowanego przez oficera sztabowego 
żandarmerji w Radomiu nlkowi sandom. żandarmskiej 
komendy 25 st. 1 866 r., na księdza R. J. nałożony zo
stał sekretny dozór policyjny dlatego, że w spisie, zna
lezionym u ks. Macińskiego, jest wymienione jego nazwi
sko. Dozór ten zniósł gbr radm. dopiero 17 (29) st. 1 868 r." 1  

69. Ks. Roman Jaworski, ur. 1 838 r. Dziekan
dekan. szydłowieckiego, prob. par. Miedzierza, ksiądz 
Kacper Barabasz pisze między innemi do bpa sand. 22 mar. 
1863 r. Nr. 32, że, gdy walki po nocy z 22 na 23 st. 
1863 r. ustały w Szydłowcu i wojska rosyjskie szukały 
miejscowych księży, by ich aresztować, miejscowi księ
ża wikarjusze, którymi wówczas byli ks. Roman jaworski 
i ks. Karol Major, gdzieś się skryli.2 Tymczasem tę spóź
nioną dziekańską odezwę uprzedził ks. Antoni Ryłkow
ski, prob. par. jastrząb, pow. i gub. radm.,ll który pisze 
z Gąsaw 4 1 O lut. 1 864 r. Nr. 4 ° do Kons. Jen. D. Sand. :  
„powziąwszy wiadomość o aresztowaniu księdza R. j . ,  
wik. z Szydłowca, pow. konc. ,  gub. radm.,  choć o przy
czynie nie wi em, mam honor władzę powiadomić." 

70. Ks. Wincenty Jaworski, ur. 1 806 r. , prał.
kol. opt., kan. hon. kalis., prob. we Włostowie, pow. 
sand., gub. radm. Podług raportu nlka wojn. na pow. 

1 A. P. Radm., vua, Nr. 89. 2 A. K. O. Sand., X1•

3 Parafja Jastrząb była najbliższem sąsiedztwem Szydłowca. Do
pis. autora . 

4 Gąsawy wieś, należały do par. Jastrząb, gdzie był kościołek, 
przy którym mieszkał prob. par. Jastrząb. Dopis. autora. 

5 Op. c. XXXJ . 1
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sand., wysłanego do jen. plea na  Kr. P., ksiądz W .. j. 
28 st. 1865 r. zapłacił 100 r. kontrybucji na pokrycie su
my 1288 r. 65 kop. ,  którą rosyjskie władze wojskowe 
rozłożyły na część wyższego i niższego duchowieństwa, 
by · pokryć nią fundusz, zabrany z miejskiej kasy sand.
przy postoju tam powstańców.1 

71. Ks. Józef Jopkiewicz, ur. 1 8 1 3  r . ,  kan. kat.
sand. Nlk żandarmskiego okręgu warsz. 10 czrw. 1 890 r. 
Nr.  581,2 donosząc do w. jen. gbra o tern, że ksiądz J. 
]. , prob. par. Kunów, pow. opat., gub. radm., odmówił 
św. sakramentów Józefie Dubowoj dlatego, że · jest za 
prawosławnym, jednocześnie w tymże ,raporcie dodaje, 
że ksiądz J. j. brał udział w powstaniu 1 863 r. i dlatego . 
był pod dozorem policji do 1 870 r. ,  a w aktach Kons. 
j. D. Sand. jest komunikat, że ksiądz J. J. został zaare
sztowany 24 sierp. 1 864 r.5 

72. Ks. Józef Michał Juszyńaki, 1793 t 1889, .
późniejszy bp sandomierski. 28 st. 1865 r. bp Juszyński 
zapłacił kontrybucj i  do rządu rosyjskiego 338 r. 65 kop., · 

przytem obok nazwiska bpa j. J. j est taka uwaga napi
sam ręką Gołubiewa, nłka woj n. na pow. sand. : „Biskup 
Juszyński, ilekroć razy urządzano manifestacje, a szcze
gólniej ,  gdy na Łysej Górze zebrało się do 12 tys. pod 
miasteczkiem Słupia Nowa, umyślnie przyjechał do Słupi : 
'i z miasteczka zanieśli bpa na górę do klasztoru, gdzie 
publicznie błogosławił powstanie, wcześniej przez księży 
przygotowane. 

„Również, gdy partja (powstańców) przybyła do San
domierza, bp uważał za niezbędn---e pobłogosławić wraz 
z duchowieństwem partię i nakazał odprawić po kościo-

1 A. A. D ,  XXIVI, k. 14. Patrz: ks. Piotr Choroszyńs�i i ks. Jó
z ef Gacki. Dopis. autora. 

2 A. A. D., LXXXVIIl2, k. 1 .  8 A.  K .  D. Sand., X1• 
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łach nabożeństwo za pomyślność dla tych wystąpień nie
legalnych. Ta właśnie partja rozgrabiła kasę w Sando
mierzu. Biskup więc Juszyński zapłacił 338 r .  65 kop. 
na , pokrycie brakującej sumy w kasie sandomierskiej. 
Reszta duchowieństwa na ten sam cel w.płaciła 950 r. " 1  

' Ta ópinja n lka wojn. pow. sand. o biskupie J. ]. nie
. miała charakteru nieszczerości ani nie była okazją tylko dla 
tegoż nlka zjednania sobie przychylności u swoich władz 
wy;ższych. Bp J. J .  bardzo dał się rządowi we znaki swo
ją� stanowczością, a nawet pewnym uporem w trzymaniu 
się tego, co raz zdecydował i co zarządził. A że rządy 
jego wypadły na czas niezmiernie trudny, bo na okres 

· pq:ygotowawczy do powstania s tyczni·owego, na samo
powstanie,  na lata pierwsze po powstaniu, gdy spręży
ną1 rządów w całym kraju był okrutny urząd jen. polic
m ajstra Trepowa, . następnie było przeprowadzone tak
zwane „urządzenie" kleru zakonnego i świeckiego., woj-

. skowe rządy w Kr.  P. hr .  Berga, przy pomocy w dzie
dzinie kościelnej Czerkaskiego, wreszcie bezwzględni sa
trapi, jakimi byli: pierwszy w. jen. gbr Kocebu i gbr radm. 
Anuczyn , stąd gdy waliły się gromy na wszystkie die
cezje  byłej Kongresówki, z których część dość znaczna 
za wybitny patrjotyzm duchowieństwa dóstała się diec. 
sand., bi skupi zaś nie byli w stanie powstrzymać tej . la
winy n ieszczęść, niektórym krytykom zdawało się, *e bp 
jusz. był słabym i „malowanym" rządcą diecez-j i .  

· 
Przyjrzyjmy się choć pobieżnie j ego \'\{alkom z rzą-

dem rosyjskim:2 

1 .A. . A. D., XXIV2, k. 14. Patrz ks. Piotr Choroszyński i ks. Józef 
Gacki. Dopis. autora 

· 

_2 o przykrościach, jakie zaznawał bp Juszyński ze strony ros. 
władz państwowych i o walkach, jakie z niemi staczał w chwilach, gdy 
cała Kongresówka krwią broczyła o zdobycie wolności ojczyzny dla 
przyszłych pokoleń, piszemy z tego tytułu, Że sprawa ta wchodzi ści
śle w z akres naszej niniejszej pracy. Żeby tę stronę kreślonej przez 
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Bp Juszyński wysyła 8 łut. 1862 r.  Nr. 240 1 dwa 
zawiadomienia: jedno do majora Gołubjewa, nlka wojn. 
pow. sand. i m. Sandomierza, drugie do kapitana Zub
kowskiego, nlka · żandarmerii w Sandomierzu. Treść tych 
zawiadomień, P.ełna stanowczości i opieki dla duchowień
stwa, brzmi, jak następuje: 

Z reskryptu dra gł. kom. rz. w. r .  i o. p. z dnia 
22 st. (3 lut.) r .  b. Nr. 543 ( 1296) 2 · dowiedziałem się, że· 
księża: Franc. Przybyłowski, Aleksander Bąkowski, Sta-

nas sylwetki bpa Jusz. w przeżywanych przezeń warunkach należycie 
ująć, trzeba to, co powiedzieliśmy na początku tego działu o walkach 
bpa J., ogólnie staczanych, połączyć z tern, o czem tu mówić będziemy. 
Poruszamy te szczeg6ły o bpie J. tern chętniej, Że od r. 1910, gdy wy
szedł tom Podręcznej Encyklopedji Kościelnej na litery J-K. ( 1 9-20),
a w nim krótka monografja bpa J., czuliśmy, Że autor jej użył pewnych 
wyrażeń i określeń, które osłabiają doniosłość wysiłków tego bpa, gdy 
ze sweiro stanowiska pasterskiego występował już to w obronie osób 
tak duchownych jak i świeckich, już to w obronie języka polskiego, 
gdy razem z nieszczęśliwymi wypadkami politycznemi pchały się wszyst- · 

kiemi szczelinami do publicznego życia naszego rusyfikatorskie zakusy 
rządu, już to wreszcie w obronie świątyń, praw Kościoła i t. d. Te wy
rażenia mniej zręczne, rzucają, zdaniem naszem, pewien cień na nie
zależaość charakteru tego bpa, jakoby nie umiejącego się oprzeć na- . 
rzucanym sobie przez rząd osobom. 

Nie prowadzimy tu polemiki z autorem tego artykułu, sk:t\dinąd 
ze wszech. miar najczcigodniejszym. Ale nie możemy się najpierw zgo
dzić na jego zdanie: „Kiedy nadarzyła się jaka sposobność ujmował si� 
bp za duchowieństwem, choć bezskutecznie" (str. 169). Sprawy księży: 
W alen. Czapczyńskiego, Stanisł. Wydrychiewicza, Karola W oźnickiero, 
Fr. Przybyłowskiego, Aleks. Bąkowskiego, Stanisł. Andrzejewskiego, 
Aleks. Malanowicza, przeora dominikanów sandomierskich, paulina Mach
nickiego, sandomierzanina Woje. Sarnowskiego i innych przeciwne dają 
świadectwo. A zresztą, g-dyby nawet nie było tych dodatnich skutków
zabiegów bpa u rządu w �bronie uciśnionych i aresztowanych, nie moi- ·

na bagatelizować jego czujności i gorliwego serca. Oo bpa należało 
prosić, zabiegać. To ciągle robił, nie wyłączając osobistych wizyt, w tym 
celu podejmowanych w Radomiu i w Warszawie, a nie w jego było 

1 A K. D. Sand. 11 Op. c. 
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nisław Andrzejewski i przeor klasztoru księży dominika
nów w Sandomierzu Paulin Machnicki za uczestniczenie 
w „ buntowniczej" demonstracji skazanymi zostali na wy
:słanie do Rosji. Ponieważ przeświadczony jestem o nie
,winności wspomnianych kapłanów, przeto osobiście udaję 
się do jenerała Uszakowa, nlka wojn.  gub. radm. celem 
otrzymania zmiany wyroku. Gdyby przechodziło to moż
ność jenerała, postanowiłem cały stan sprawy osobiście 
,przedstawić jen. Liidersowi, p. o. nmka Kr. P. lub przez 

,mocy taką lub inną wymóc decyzję. Nietyłko o jednostki zaareszto
.wane bp się upominał, ale korzystał z każdej okazji, by ogólne mani
festy amnestyjne . wyzyskać dla duchowieństwa. To czynił w latach 1864, 
1897 i późniejszych. 

„Nie przyczynił się też do uświetnienia rządów narzu'cony mu 
oficjał w osobie księdza Michała Słapczyńskiego . . . " mówi dalej tenże 
biograf o ks. bpie Jusz. (str. 1 69). Nii'dzie w aktach archiwalnych nie 
natrafiliśmy na te zakulisowe sprawy: w jaki sposób rząd narzucił San
domierzowi oficjała w osobie księdza M �. Natomiast znaleźliśmy ten 
szczegół, że kiedy dotychczasowy oficjał ks. Jakób Gierasiński zakoń
czył życie 13 lut. 1868 r., w krótkim bardzo czasie bp Jusz. mianował·na to stanowisko księdza M. S., delegata diec. sand. do Kolegjum Duch.

1Rz. Kat. w Petersburgu. Jakie miał bp racje do ttgo wyboru niema
o fom mowy w dokumentach, natomiast to jest wiadome, Że przez cztery
lata z rzędu t.j . do r. 1 87 1  włącznie, bp nie odwołał ksi((dza M. S. z Pe
tersbura-a, z jego pomocy w zarządzie diecezji w tych latach nie ko
rzystał, sam sobie radził przy pomocy księdza surogata Józefa Urbań
skiego. Niebył więc ksiądz M. S. tą „prawą ręką" bpa, bez której bp-sam nic nie potrafił zrobić. Stanowiska, które ksiądz Jusz. zajmował 
przed biskupstwem, zaufanie, jakie- miał u społeczeństiwa, zanim objął 
zarząd diec. sand., wprost co innego mówią. Człowieka bez zdania, 
bez mocniejszej ręki, Że pominiemy wszystkie kościelne stanowiska, nie 
gowołanoby na marszałka · gminnt:go całego okręgu · sand., a tern mniej 
na rektora szkoły wydziałowej w Sandomierzu, gdzie spełniał te obo
wiązki przez przeciąg trzechletni i widocznie zdał dobry egzamin, sko
ro w 1 833 r. został w temże mieście rektorem szkoły obwodowej, którą 
kierował lat 15 i, jak piszącemu opowiadali niegdyś starzy sandomie
rzanie, nieraz dał dowód swemu otoczeniu i wycho�ank:om, że tam, 
rdzie tego wymagała potrzeba, ujawniał swą energję. Po tych latach 
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pośrednictwo tegoż zaniosę memoriał do · Najjaśniejszego 
monarchy i z tym zamiarem wyjeżdżam z · Sandomie_rza. 
Odnoszę się więc do Pana nlka Majora (Kapitana) i pro
szę, aby z zaaresztowaniem księży w Sandomierzu, do
póki ponowna nie zapadnie decyzja, wstrzymać się ra- ,
czył, za ich bowiem pewność i · pozostanie na miejscu
z urzędu mego poręczam. 

Z jaką odwagą i stanowczośc ią bp Jusz. występo
wał wobec władz rządowych, tak cywilnych jak i woj-

pracy oświatowo wychowawczej w szkolnictwie ksiądz J. otrz'ymał no· 
minację na odpowiedzialne stanowisko asesora Kom. Rz. Spr. W. i D.,
co wymagało stałego mieszkania w W ;uszawie i tu dla tych obowiąz
ków przebywał 4 lata. Dokąd wi�c nie znajdziemy udowodnienia doku· 
mentami innego zdania, musimy pozostać przy swojem, Że bp Juszyński, 
według ducha Kościoła rozumiejąc swe stanowisko pasterza diecezji, 
rządził nią w duchu monarchicznym, w wypadkach nieczęstych, ale
spotykaliśmy odpowiedź: „jako bp tak• pole�am i od tego nie odstąpię,"
a że nie kierował s'ię absolutyzmem wschodnim, na wzór carskiego, że 
nie brał do ręki, choćby przez rękawiczki, przysłowiowego dżagana, · 
któryby mu pomagał do roztrącania ludzi na prawo i lewo, Że nie lek
ceważył przeszłości diecezji, Jecz wszystko, co dobrego w niej zastał, 
podciągał dalej, tego mu historja za złe wziąć nie może. Tak, jak po 
konsekracji, którą przyjął w W ars za wie 10 lip; 1859 r., jego przejazd 
przez główne punkty do stolicy diec.: Białobrzegi Radm., Radom, Szy
dłowiec, Kunów i Opatów były widownią majestatycznego uczczenia bpa, 
tak wszystkie j�go następne obj a zdy były nacechowane tym samym ma· 
jes.tatem. W o bee władz rząd. nie wkładał płaszcza na dwa ramiona. Był 
grzeczny, uprzejmy ale się nie płaszczył ani jawnie ani pokryjomu. 
Wobec tego wierni nie stawiali znAku zapytania, czy to nasz . bp, czy 
rządowiec? ani nikt z przedstawicieli rządu „naszym" go nie nazywał. 

O ile zdołaliśmy zanalizować działalność . biurową bpa J. , dzie
limy ją na 2 okresy: czasy kanclerza Foltańskiego i czasy kanclerza 
Szubartowicza . P ierwszy · to okres przedpowstaniowy i w czasie po-

' . wstania, pełen uszanowania dla władz rządowych, a jedno<'ześnie śmia
łej, nieustępliwej i niezłomnej energji, Że znów prr;ypomnimy odesłanie . 
rządowi w czo sie lłtanu wojenr;ego trzech korespondencyj, nadesła
nych do Konsystprza po r:osyjsku, a bp odsyła je z powrotem, żądaj�c 
po polsku „by lepiej ich treść zro:wmieć'.'. Drugi to okres . likwidacji 
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sls.ąwych, świadczy i ego korespohdencia, którą wysłał 
ppd datą 26 maja 1 863 r. Nr. 715  1 do dra gł. kom. rz. 
w. r. i o. P� następującego brzmienia : „j .W. Pan odezwą 
swą z dnia 1 (13) maja r.b. Nr. 2555 (5510) ,  zawiadamia
jąc mię, że ks. Frydery� Włocki, wik� par. Zwoleń, pow. 
kozn„ gub. radm„ za występki polityczne skazany został 
n.a zesłanie do c iężkich robót w jednej z fortec sybir
skich na lat 8, po poprzedniem pozbawieniu go kapłań
stwa i wszystkich praw stanu.' raczył _zażądać odemnie

powstania, przeprowadzonej z bezwzglt<dnością dzikusa wschodniego 
jeµ.. policmajstra Trepowa i okres systematyczn�go ujarzmiania kraju. 
Tą w korespondencji ten sam ton grzeczny a wymagania mniejsze, bo 
więcej wymagać byłoby rzeczą oezcelową. Słowem, z przestudjowania 
alćt konsystorskich i w archiwach rządowych, dotyczących rządów diec. 
sarid. bpa J. ,  nabraliśmy przekonania, że był to poważny mąż kościelny, 
pphożny, mąż boży w rodzaju Wnorowskich, Jaczewskich, Bilczewskich 
(nie poruszamy tu wybitnej strony. naukowej tego ostatniego). Ostatnich 
lat życia bpa J .  dziewiątego krzyżyka, a było ich sześć, nie można mierzyć 
z lata�i czynu męskieg�. Wtedy było bezwarunkowo gorzej, wtedy o nie
jednym fakcie trzeba ujemne wypowiedzieć zdanie i powtórzyć sąd o diec . , 
jaki wydał, choć zbyt U0,2'Ólniony, warsz . jen. ghr Albedyński, gdy chodziło 
o. kandydata na stolicę sand. w 1882 r.1 Ale, gdybyśmy chcieli z ostatnich
lat pięciu Życia arcybpa Popiela wydać sąd o jego energji, którą wydo
b�wał z siebie w okresie lat zgórą 40 swego biskupstwa, nie mielibyśmy 
w .dziejach naszego Kościoła w Polsce eneri'icznych w duchu bożym 
Popielów z ich 7-mio letniem cierpieniem wygnańca dla sprawy Ko
śeióła. Gdybyśmy z ostatnich miesi'(cy Życia, złamanego straszną · ka
tas·trofą lasocińską, chcieli wydawać s�d o 17  latach zrównoważonej, 
ro1zplanowanej, opartej na radz.ie z Koseckimi, Kijankami, Sokalskimi
i innymi poważnymi kapłanami w diec.,� nie mielibyśmy tej niezwykłej 
w historji naszego św. Kościoła, majestatycznej postaci Sotkiewicza, 
lc'f6ry złotemi głoskami zapisał się w dziejach archid. Warsz. i diecezji 
sand. , którego duchem ta ostatnia, czy o tern myśli czy nie, czy ma 
dła niego wdzięczność czy nie, żyć 1 będzie w długie p0kolenia.

1 Op. c. 

l Patrz Pawe'ł Kubicki, bp, Antoni Ksawery Sotkiewicz. Zarys 
monograficzny. Sandomierz. 2 Op. c. 
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wiadomości: przez kogo i kiedy zdjęte zostało z niego. 
kapłaństwo. Niniejszem mam honor odpowiedzieć, że ani 
ja jako właściwy biskup ani mój Konsystorz z ks. Włoc_. 
kiego kapłaństwa nie zdejmował ani nawet przez żadną · 
władzę wżywany do tego nie byłem. Tak nazwana w pra
wie kanonicznem degradacja, oznaczona jest tylko za. 
zbrodnie, które na karę śmierci zasługują. Pewny zaś 
jestem, że ks. Włocki nikogo nie zabił ani · nie dopuścił 
się tak wielkiego występku, żeby aż z kapłaństwa miał 
być degradowanym. Niewiademo mi jest, za jakie wy
stępki polityczne wzięty został. Ale jakiekolwiek być 
mogły, nigdy jednak nie były tego rodzaju, żeby za nie, 
jak największy zbrodniarz, tak okropnie miał być kara
ny. Skoro j.W.P. w cytowanej wyżej odezwie wyraźnie 
wspomina, 7.e ks. Włockiego pozbawiono kapłaństwa, do
myślać się wypada, że władze wojskowe, którym sąd · 
wojenny jest poruczony, dozwoliły sobie takowe zawy
rokować. Nie mogę wyjść  z podziwienia, jakim sposobem, 
wbrew zasadom prawa, przywłaszczono sobie władzę wy
mierzania kary, którą , tylko właściwy biskup po przepro
wadzeniu kanonicznego procesu i niewątpliwem udowod
nieni u zbrodniczego czynu wymierzać może. W takim 
kroku widzę tylko nowy dowód ucisku, jednego z tych, 
jakich religja rz. katolicka w Kr. P. doznaje. I czyliż ser
ca katolików nie mają się zakrwawiać, widząc prawa Ko
ścioła swojego dowolnie gwałcone i kapłanów swoich , 
na szyderstwo i wzgardę wystawiony ch? Dlatego, nie 
uznając prawomocności wyroku, na ks. Włockiego wy
danego, śmiem cieszyć się nadzieją, że J. W. Pan, jako 
prezydujący w Komisj i ,  która nad duchowieństwem <opie
kę rozciągać powinna, użyje właściwych środków do 
cofnięcia skutków wspomnianego wyroku i dozwolenia 
duchowieństwu swobód, jakie mu według zasad religji 
rzymsko katolickiej służyć powinny.„" 
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Tej samej nieugiętej posta wy duchowej dowodzi 
korespondencja bpa Jusz. z sztabs kapitanem Jurkowskim, 
przewodniczącym komisji śledczej w Zawichoście w spra
wie wydelegowania kapłana do odbierania przysięgi. Bp 
przytacza warunki, w których przysięga jest godziwą 
1 może być wymaganą, a _między inneini to, żeby zezna
nia swoje świadkowie mogli czynić bez żadnego nacisku 
i terroru ze strony władz rządowych. 

Mimo czasu wojn. i tempa, w jakiem sądy polowe 
i. komisje śledcze sprawy załatwiały, korespondencja ta
ciągnęła się, a papi ery niemal codziennie mijały się w dro
dze, od 1 9  maja 1 863 r. do 29 tegoż miesią:ca.1 
� Dowód pieczołowitości  pasterskiej, a jednocześnie 
nieustępowania z właściwego stanowiska daje1 bp Juszyński 
w swej odezwie  do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. z dnia 
.i 7 lip. 1 863 r.  Nr. 91 8,2 która tak rzecz· przedstawia o are
sztowaniu księży, o stanie diecezji i ' pozycji bpa w tych 
wojennych okolicznościach: „Raportem swym z dn. 2 lip. 
1863 r. Nr. 8089 zakomunikowałeś mi j.W. Pan polecenie 
j. C. W. W. Ks. Nmka Kr. P., aby w razie. aresztowania
jakiegokolwiek duchownego za przewinienia polityczne 
�araz po otrzymaniu o tern zawiadomienia od nlka wojn. 
wyznaczać na 'miejsce aresztowanegb innego księdza dla 
dopełniania w tej par. wszelkich obowiązków religijnych.3 

1 i 2 Op. c. , 
3 Tego rodzaju żądanie Kom. W. R. i O. P·. rozesłała do wszy

atkich rządców diecezji i z temi 'sain emi racjami; które, zdawałoby sitt, 
świadczą o dbałości rządu, aby sprawa duszpasterska po para:fjach była 
w porządku. Tymczasem nie o to chodziło tym , czynnikom. „ N,ajpierw · 
niepokoiła ich. ciągle ludnoś.ć, . .  upominając się o zaaresztowanych kapła
�ów, a powtóre usiłowały też czynniki uniemożliwić wszelfą robotę 
rządu narodowego. Specjtllna bowiem Kancelaria przy nmku Kr. P. do 
spraw stanu wojn. zwracała sitt do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. 15 (27) 
c�rw. 1863 r. Nr. 3502 1 z tern, Że ;,rewolucyjny rząd a'arodowy ro.zesłał

i A. A. D., LXXXI2, k. 256.
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„Korespondencja obecna przekonywa mię, że j. ,W. 
Panu nie jest znane bolesne położenie, w jakiem się znaj
duje duchowieństwo i ja z niem w diec. sand. Kilkakrot
nie donosiłem o tern poprzednikowi JW. Pana i uprasza· , 
łem o w.stawiennictwo, żadnej jednak nie otrzymałem od
powiedzi. 

„Mam więc zaszczyt powiadomić ]. W. Pana, że od 
chwili zaprowadzenia w kraju stanu wojn. nlk wojn. ani 
o jednem aresztowaniu duch ownego mię nie zawiadomił,
chociaż z prywatnych doniesień wiem, że 10 kapłanów 
ma się znajdować w więz ieniu radm. ,  j eden w Kielcach 
i jeden w Końskich. Za co jednak wzięci , . za co tak su- ·

rowo karani, · niektórzy nawet wyrokami, to do twierdz 
w Rosj i ,  to do kopalń, to do rot aresztanckich, za co 
jeden z n ich przez sąd wojn. degradowany, to jest po
zbawiony przywilej.u stanu kapłańskiego, na jąkiej . zasa
dzie nlcy wojn. w zarząd Kościoła wchodzą, wydają po
lecenia, odnoszące się do nabożeństw, zakawją obrzędów 
praktykujących się od chwili zaprowadzenia u nas wiary . 
Chrystusowej, a polecają w inny sposób je wykonywać, 
tego zupełnie nie wiem, bo się to wszystko pomimo moich 
protestów do Wysokiej Kom. Rz., za każqą razą wnoszo
nych, dzieje. Umi lkłem więc i pozostaje mi tylko nadzieja 
w Bogu, że swym Kościołem zaopiekować się raczy, gdy 
na z iemi  u ludzi nie mogę wymiaru sprawiedliwości si ę 
doprosić. 

„Słowem pastersk iem zaręczam j.W. Panu, że wszy
stko, com tu powiedział, jest istotną pr;;iwdą, rzeczywistym 
obrazem stanu, w jakim s'ię na prowincji znajdujemy. 

„Dlatego najuprzejmiej upraszam J.W. Pana, aby ra
czył wejść w to smutne położenie uwięzionych kapłanów. 

do duchowieństwa okólnik, aby w razie zaaresztowania jakiego kapłana 
ża:den sąsiad nie spełniał w tej parafi i żadnych obrzędów, ani chrzcił, 
ani chował, ani ślubów dawał." 
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.•W Radomiu i wyjednał u Jego C. W. złagodzenia postę
,Jlowania z nimi. Upraszam; aby z wolności odpowiadać 
:mogli, aby w śledztwie formy procedury nasz·ej 1 zacho
.'.wane były, aby samowolność cząstkowych nlków wojn.
,i ich oddziałów mogła być powstrzymaną, abyśmy si� 
:ujrzeli pod zasłoną prawa . . 

„Może j .W. Pana wstawiennictwo szczęśliwy otrzy
\ffia skutek, może swą odpowie dzią J.W Pan pocieszy mię, 
;donosząc, że moi biedni kapłani, niewinnie cierpiący, po
wróconymi do swych obowiązków w parafji zostali. -

„Ostatnio zawiadomiono mię o aresztowaniu 1na dro
�dze ks. Piwarskiego, przełożonego księży fi lipinów w Stu
dziannie. Nie wiem, co powiedzieć na to, bo dotąd zna• 
łem ks. Piwarskiego jako bardzo spokojnego 'i moralne
go kapłana. 

„Piszą mi, że, jadąc do sąsiedniego prob?stwa z brycz
ki został wzięty. Racz, J. W. Panie, wpłynąć · swem wsta
wiennictwem na uwolnieni e tego kapłana, ze wszech miar 
bowiem zasługuje na to" .  . 

Pod datą 4 sierp. 1863 r. Nr. 1056 2 bp Juszyński 
zwraca się z gorącem słowem . do jen. Uszakowa, nlka 
wojn. gub. radm. o złagodzenie losu uwięzionych ks. Kon
stantego Piwarskiego ze Studz'ianny i ks� Adama Ry
cerskiego z Petryków. 

26 sierp. 1 86S r. Nr. 1 1 25 3 bp Juszyński znów pi
�ze do dra gł. kom. rz. w. r .  i o. p '.  o względy dla księ
ży: Konst. Piwarskiego, Adama Rycerskiegó, Ignacego 
Szymańskiego, prefekta przy szkole żeńskiej w Radomiu, 
Aleks. Jankowskiego, Wojciecha Zakrzewskiego i Józefa 
Tuszewskiego, znajdującego się w Kielcach. 

Po wyroku, wydanym na ks. Woje. Zakrzewskiego, 
skazującym go na osiedlenie w Syberii bez określenia 

1 To jest kościelnej. Dopis. autora. 2 i 3 A. K. O. Sand., X1• 
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czasu, ks. Adama Rycerskiego do ciężkich robót na lat 
10 i ks. Aleks. Jankowskiego do ciężkich robót na lat 1 2, . 
bp Juszyński 27 wrz. 1 863 r. Nr. 1 280 występuje do dr� 
gł. kom. rz. w. r. i o. p. o złagodzenie tych kar . 1  

O wspomnianej na początku niniejszych wiadomo
ści kontrybucji ,  którą zapłacił bp Jusz., w aktach jego 
osobistych znaleźliśmy .charakterystyczną odezwę · nlka 
wojn. pow. sand., przysłaną do bpa 28 st. 1 865 r. Nr. 212 2 , 
z polecenia  jen. Bellegarda, nlka wojn.  oddz. radm.1 

· 

Odezwa ta brzmi, jak następuje: „Nlk wojn. oddz. · 

radm., rozpatrzywszy akta śledztwa o zabranych p ienią
dzach 21 st. (2 łut.) 1 863 r.  przez powstańców z sando
mierskiej kasy pow. i z miejskiej kasy razem 6288 r. , 
65 kop., przyszedł do przekonan.ia, że, gdy powstańcy ..
zabierali pieniądze, to mieszkańcy Sandomierza byli ne- · 

utralnymi widzami tego, co się dzieje, a duchowieństwo 
sanp. zamiast wpływem swoim nie dopuścić do zabrania· .· 
pieniędzy rządowych, pomagało w tern, błogosławiąc · 
partię i odprawiając nabożeństwo o szczęśliwy wyni 
nielegalnego.przedsięwzięcia. Wobec tego nlk wojn. 20 gr. '. 
1864 r. Nr. 13799 nakazał: na wyrównanie zabranych pie
n iędzy z sandomierskiej pow. i miejskiej kas ściągnąć . .z duchowieństwa sandomierskiego 1288 r. 65 kop. a re
sztę z majątku Skotnickiego. Na bpa wypada zapłacić. 
338 r. 65 k., które raczy bp wpłacić i dać tern przykład . 
dla duchowieństwa w wykonaniu zarządzeń władz pań- , 
stwowych, inaczej to rząd wytrąci z pensj i" .  

73. Ks. Korneli Kaczmarski, 1 821 t 1876. Były ·
franciszkanin  z klasztoru zawichostkiego, pow. sand., gub. 
radm. Przełożony zakonu oo. franciszkanów w Kr. P. ks. · 
Pikosa na prośbę księdza K. K. odpowiada mu 12  (24) list ' 

t A .. K. O. Sand., x1: 2 A. K. D. Sand., XXX1•
3 Jen. Bell. objął obowiązki nlka wojn. na oddxiał radm. 4 (16) ICw. 

1864 r. 



DIECEZJA SANDOMIERSKA. 127 

1848f r. ,  że go czasowo zwolni z klasztoru, 4 zaś list. 
1855 ,r . . Stolica Apostolska nadesłała wiadomość, że po
z
.
walą księdzu K. K. pozostawać poza klasztorem i zając 

jakieś beneficjum, a w 1856 r. otrzymał ksiądz K. K. for
malną .sekularyzację, poczem został komendarzem par. Ode-.
c�ów, pow. i . gub. radm., następnie komendarzem par.
Krzyżanowice, pow. · iłż., gub. radm.1 

· 
DŻiekan dek. kunowskiego, prob. z Szewny ks. lg�acy 

Grynfeld 24 list. 1 863 r. donosi do Kons. Jen. D.  Sand., 
że 21 b .  m. ksiądz K. K., adm. par. Krzyżanowice,  został 
przez . władze wojskowe zaaresztowany i wywieziony do 
Radomia pod zarzutem, że odbierał.przysięgę w sprawie 
patrjo.tycznej.2 

· 

� Specjalna Kancelaria nmka Kr. P . . do spraw stanu 
w'ojepnego powiadomiła 14  (26) l ist. 1 863 r. Nr. 6483 3 gł. 
dra kom rz. w. r. i o. p. ,  że ksiądz K. K., prob. z Krzy
ża.nowie, za czynny udział w powstaniu został areszto-
wany i jest obecnie pod sądem wojennym. Dr. zaś gł. 
kom. rz. w. r. i o. p. donosi 3 ( 15) gr. 1863 r. Nr. 6891 4 
. ( 1S588) do bpa sand., że Kancelarja nmka Kr. P. do spr. 
stanu woj . powiadomiła go 14  (29) list. b. r. Nr. 6483, że 
ksiądz K. K., komendarz z Krzyżanowic, za naganny udział 
w powstaniu został zaaresztowany i oddany pod sąd pol. 

Zarząd nlka woj. oddziału radm. 25 list. (7 gr.) 1 863 r. 
lNr. 8130 5 nadesłał do bpa sand. powiadomienie, że wła
:dze - wojskowe zaaresztowały księdza K. K., prob. par. 
i<;rzyż�nowice, pow. iłż. ,  za to, że odbierał przysięgę od 
włościan  na wierność rządowi rewolucyjnemu. · 

Dżiękan radm. ks. Fr. Brzozowski 16 kw. 1 864 r. 
Nr. 84 6 składa raport do Kons. Jen. D .  Sand„ o tern, że 
ksiądz K. K. pozostaje nadal w więzieniu. 

, 1 A. K. D. Sand. , XXVJl . 2 Op. e .
3 A. A. D„ LXXIl2, k.  126 i LXXXII2, k. 273.
4 A. K. D. Sand., XXVJ I .  5 i 6 A .  K. D.  Sand„ x1. 
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Dziekan- dek. radm,. ,  prob. ze W soli, ks. Franc. Brzo· 
zowski 28 kw. 1 864 r. Nr. 96 1 donosi do Kons. Jen. O.
Sand., że „dziś między wieloma innemi przeprowadzono 
z Radomia do Warszawy księdza K. K." ,  z którym ten· 
że dziekan widział się w Jedlińsku, najbliższem miastecz
ku za Radomiem i dowiedział się w�edy, że w Radomiu 
władze rządowe wcale mu nie ogłosiły wyroku . 

Jen. ple. na Kr. P. w 1864 r. , w korespondencji Nr. 3221 
(13488) komunikuje kancelarii nmka Kr. P. ,  że ksiądz K. K., 
za namawianie włośc ian do powstania i za podniecające 
kazania, które wygłaszał w Krzyżanowicach, został wy
słany do robot katorżnych na lat 8 do jednej z fortec 
syberyjskich i pozbawiony wszystkich praw stanu.2 

Ksi�dz K. K. był zesłany w kwietniu 1864 r. do ka
torgi na 8 lat z wyroku sądu wojn., zatwierdxonego przez 
nmka Kr. P. Z katorgi przeniosły go władze rosyj5kie 
w 1874 r. do Kirsanowa, gub. tambowskiej, gdzie umarł 
19 czrw. 1876 r.3 · 

74. Ks. Kacper Kamieński, ur. 1 806 r., prob.
w Obrazowie, pow . sand., gub. radm� Na pokrycie kwo· 
ty 4 pieniężnej, która zginęła z miejskiej kasy � Sando
mierzu podczas posto}u w tern mieście powstańców, ro· 
syjskie władze wojskowe 28 st. 1 865 r. nałożyły na księ
dza K. K. 50 r. kontrybucji.5 

75 • . Ks . .  Mateus�· Kasprzycki, ur. �830 r. Ksiądz 
M. K. skończył szkołę powiatową w Sandomierzu, póź
niej tamże semin. diec. Wyświęcony na kapłana w 1 853 r. 
kolejno pracował na wikarjatach diec. sand.: w Radoszy
cach, w Koprzywnicy i od 1860 r. w Wierzbicy.6 

1 A. K. D. Sand., x1. 2 A. A. D., LXXf f', k. 126.
3 A. A. D., LXXIV2, k. 229 i cv2, Nr. 34.
4 Patrz ks. Piotr Choroszyński i ks. Józef Gacki. Dopis. auto11a. 
5 A. A. D., XXIV2, k. 14. 6 A. K. D. Sand . . XXV111.
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Od pierwszych ruchów patrjotycznych powstania 
·styczniowego ;ksiądz M. K:, brał czynny udział w różnych
wypadkach tego ruchu narodowego aż do r. 1 864. Dwa 
razy był aresztowany i przypieczętował swój czyn pa
,trjotyczny katorgą syberyjską. Dzieje jego prześladowa
nia udało się nam wyłowić w archiwach w następują

�ych faktach.1 
1. Dziekan radm., prob. ze W soli ks. Franc .  Brzo

żowski 31 st. 1 863 r. Nr. 37 składa raport do Kons. Jen. 
) D. Sand., że 29 st. 1 863 r. władze wojskowe zaareszto

wały w domu księży wikarjuszów w Szydłowcu bawią
cego tam prebendarza z Wierzbicy, pow. i gub. radm.,  
księdza M.  K. ,  i dotąd · trzymają go w więzieniu popraw
azem w Radomiu.2 

1 A .  K. D. Sand. X1.  
z Więzienie karno poprawcze w Radomiu rządowe władze ros. 

�rządziły w klasztorze p.  p . . benedyktynek wkrótce po ich skasowaniu; 
lćtóre nastąpiło w 1809 r. Charakter ten i nazwę tę nosiło to więzienie 
do r. 1863. Na zasadzie ukazu cesarskiego z 27 paźdz. (8 listopada) 
186.( r„ rdy kasowano w Kongresówce klasztory, o. o. bernardynów, 
z Radomia wywieziono do Wielkowoli 15 (27) l ist. 1864 r. o g. 1 1  wie
c.zorem. Wtedy reszta . budynków klasztornych czyli  już cały klasztor 
liernardyński w R,adomiu przeszedł w ręce władz rządowych, główne 
bowiem gmachy już przed półtora rokiem lwładze wojskowe po poro
zumieniu się z władzami administracyjno rządowemi, jak zaraportował 
o tern 1 1  lip. 1863 r. Nr. 98 d ziekan radomski do Kons. J. Diec. Sand„
z·abrały na miejsce badań i poprawy dla zwykłych przestępc.ów prawa 
czyli, Że w budynku głównym klasztoru radm. o. o. bernardynów urzą-

. dziły więzienie karno poprawcze dla przestępców cywil nych, dotych
. czasowe zaś więzienie w gmachach poklasztornych p .  P• benedyktynek 

w Radomiu przeznaczyły na  więzienie dla politycznych i odtąd zaczęło 
iię ono nazywać więzieniem politycznem. Wszystkie okna klasztoru o.o. 
bernardynów . zaopatrzono w kraty.1 W 1867 r. więzienie poprawcze 
w Radomiu wróciło na swoje dawne miejsce czyli do gmachu p. p.  be

, nedyktynek. 

1 O tern powiadomił bpa sand. dr gł. kom. rz. w. r. i o. p.  2 (14) 
�ist. 1863 r. Nr. 6282 (14369). 

Bojownicy t. III .  9 
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2. Tenże dziekan radm. 1 1  łut. 1 863 r. Nr. 37 1 do
nosi do Kons. Jen. D. Sand., że w godzinach przedpo
łudniowych księdza M. K. , prebendarza z Wierzbicy w oto
q;eniu kompanji czy, roty wojska wraz z innymi wi�ź
niami poprowadzono na m. Zwoleń, pow. kozn. ,  gub. 
radm., ku fortecy lwangród. 

3. O tern, że ksiądz M. K. był zamknięty w fortecy
iwangrodzkiej (dęblińskiej) znajdujemy dokument w ar
chiwach rządu ros.2, a następnie 1 arcyb. metrop. warsz„ 
Szcz�sny Feliński na prośbę\ bpa Jusz. 1 0  kw. 1864 r. 
Nr.  1 177 8 zwracał się do dra gł. kom. rz. w. r .  i o p. 
„o zwolnienie z twierdzy dęblińskiej księdza M.  K., wik. 
z Wierzbicy" ,  pow. i gub radm. Lecz zanim papier ks. 
arcyb. Fel. doczekał się swej kolei w Komisji Rządowej, 
władze wojskowe spraw� tę już zakończyły wcześniej, bo, 
jak 22 mar. 1 863 r. Nr. 65 4 doniósł do Kons. Jen. D. 
Sand. ks. dziekan Brzozowski ,  ksiądz M. K., prebendarz 
w Wierzbicy, zwolniony ze swego więzienia, wracał 
20 mar. 1 863 1r. na Radom do Wierz�icy. To były pierw
sze przeżycia więzienne księdza M. K. 

4. Drugie miały miejsce w · następnym roku, o czem ·
zarząd nlka wojn.  oddz. radm. 6 czrw. 1 864 r. Nr. 5288. 
(15) 0 donosi do bpa sand., że „ksiądz M. K. siedzi w ra·1 
damskim żamku wittziennym," a dziekan radm. ksiądz Fr. 
Brzozowski donosi raz 16  kw. 1 864 r. Nr. 84, że 1 4  tego� 
mies . . o godz. 10 rano wojsko przywiozło księdza M. K. 
z Wierzbi cy do politycznego więzienia radm., drngi raz.! 
1 1  sierp. 1 864 r. Nr. 143 6 komunikuje władzy diecezjal· 
nej ,  że „ksiądz M. K. nadal pozostaje w więzieniu radm.'"' 

5. Nmk Kr. P. i głównodowodzący armji Kr. P.
2 1  wrz. 1864 r. Nr. 2316 zatwierdził wyrok, wydany na 

1 A. K. D. S aad. X 1 .  . a A. A. O., LXXXl2, k. 192 i 193. 
11 Op.  c., k. 192. 4 A. K .  D. Sand., x1. 5 i 6 Op. c.
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wik. par. Wierzbica, księdza M. K., mocą którego poz-
. bawiono go wszelkich praw stanu i wysłano do katorgi 
na lat 15 w kopalniach za współdziałanie ze złymi ludź
mi w powieszeniu mieszczanina z Wierzbicy Aleksandra 
Zielonki ,-za to , że dał im podwodę, na której wywieźli 
Zielonkę za miaste�zko, że sam jeźdz ił z nimi na miejsce 
kaźni, by tam wyspowiadać skazanego na śmierć i - że 
padało na niego podejrzenie, iż był naczelnikiem pow
stania w miasteczku Wierzbica" .1 

W aktach osobistych księdza M.  K., przechowanych 
w Kurji Biskupiej Sandomierskiej, znajdujemy o nim je
szcze następujące szczegóły: a) uwięziony był (po raz 
drugi) 14 kw. 1863 r., b) z publicznego więzienia radm. 
był wywieziony do Rosji 8 wrz. 1 864 r.  i c) pod dniem 
10 kw. 1880 r. ksiądz M. K. przysłał z Tunki; gub. irkuc
kiej do Kons. Jen. D. Sand. korespondencję, w któ
rej omawia sprawę pozostawionej przez się osobistej wła
sności w Wierzbicy, skąd, jako tamtejszego prebendarza 
zabrały go władze wojskowe.2 

76. Ks. JÓzef Kędzierski, 1838t1894. W księdze
konduit gbra radm. ksiądz J. K., wik. przy katedrze w San

. domierzu, ma zapisane te słowa: „sprzyjał rewolucji i brał 
udział w manifestacjach koś�ielnych" .3 

77. Ks. Józef Kiepas, 1850 t 1932. Nlk pow. iłż.
20 kw. 1877 r. Nr. 22 doniósł do gbra radm., że ksiądz 

. J. K., wik. par. Sienno, pow. iłż., gub. radm.,  nie chciał 
. podpisać adresu wysyłanego wówczas do cesarza.4 

78. Ks. Apolinary Knothe, 1844t1894, prob. par.
Niekrasów i Połaniec ,  pow. sand., gub. radm. i Łagów, 
pow. opt., gub. radm., oraz długoletni prof. semin. diec.  

1 A. A. D.,  cv2, N r .  36. 2 A. K. D. Sand., XXVI l 1 .  · 
I A. P. R� dm., vua, c z .  I, Nr.  3 1 0. 
4 A. P. Radm., VII3, c z .  J ,  Nr. 94.
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sand. Gbr radm. charakteryzuje księdza A. K. jako jed
nostkę politycznie nieprawomyślną, a pisząc o tern do 
w. jen. gbra 29 wrz. 1 893 r. Nr. 636 dodaje fakty, że 
ksiądz A. K., mówiąc o wrogach katol icyzmu i papiestwa, ,

czynił aluzję do rządu rosyjskiego. 1 i 2 
W księdze konduit kancelarji · gbra radm. ksi ądz A.

K. taką ma opinję: „osobistość nieprawomyślna" .3 

79. Ks. Michał Kobierski, 1 804 t 1876. Rosyjskie
władze wojskowe skazały 19  wrz. 1 864 r. księdza kanon. 
M. K., prob. par. Radom, na 200 r. kary za to, że w miej
scowym kościele parafjalnym władze policyjne wykryły 
sztandar „rewolucyjny." 4  

80. Ks. Adam Komorkiewicz, 1 836 t 1 894. Ksiądz
A. K. ur. się we wsi Bl iskowice,  gm. Annopol, pow. jan., 
gub. lubl . ,  z Michała i Marjanny z Średnickich. Wraz z ro
dzicami przeniósł się w Sandomierskie i uczył się najpierw 
w szkole powszechnej w Opatowie, następnie skończył 
w 1852 r. szkołę powiatową w Sandomierzu , gdzie od 
1 853 do 1 855 r. przeszedł przez miejscowe semin. diec. 
Wyświęcony na kapłana, zajmował w diec. sand. stano
wiska: wik. w Siennie, pow. iłż. , Połańcu, pow. sand., 
prob. w Świerżach, pow. kozn., a od 1879 r. do śmierci 
(t 1 8  (30) st. 1894 r.) w Sieciechowie, tegoż pow.u 

1. Dziekan dek. stasz. ks. Jul .  Brzozowski 4 paźdz. ,
1 863 r. pisze do Kons. Jen. D .  Sand., że „w dn. 3 paźdz. 

1 i i A. A. D., cva, Nr. 1 8. i A. P. Radm. , Vll3, cz. I, Nr. 328.
11 W cale sit( gbr nie mylił, mówiąc to o ks. Knothem.  Była to 

dusza, żyjąca ciągłe myślą o Polsce i cokolwiek budziło pamittć z daw· 
nych dziejów lub wzm acniało myśl o jej wskrzeszeniu, ks.  K nothe całą 
aiłą to podtrzymyw ał. Jako długoletni mieszkaniec Sandomierza i prof. 
miejscowego semin. duch., pamiątki Sandomierza czcił całem sercem. · 
Gdy nllc straży ziemskiej Kumański  zrzucił orła z wieży ratuszowej, 
wystąpił w obronie tej pamiątki, za to wpadł w duże niełaski u rządu. 
Dopis. autora. 

" A. A.  D„ XXIV:.!, k.  18 i 30-ł l . ;; A .  K .  D .  Sand„ XXIX1• 
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b.r. około godz. 8 -ej wiecz. konwój wJjskowy przywiózł 
do Staszowa, pow. sand., gub .  radm., księdza A. K., wik. 
z Połańca i zamknął go na odwachu wojsk. w areszcie."1  

2 . Tenże dziekan 8 st .  1864 r. Nr. 1 ,  donosi do Kons. ,
· że Kom. Sądu Wojn.  w Radomiu uwolniła księdza A. K. ,  

który 7 tegoż m. i r. powrócił do Połańca.2 
3. 5 list. 1 863 r. Nr. 1 76 3 składa raport dziek. radm.

ks. Franc. Brzozowski do Kons. jen. D. Sand., że w dniu 
1 l ist .  1863 r. ksiądz A. K. ,  wik. par. Połaniec, przypro
wadzony do Radomia z Kielc, pozostaje pod badaniem 
sądu wojn. w tutejszem więzieniu politycznem. 

Na skutek tego raportu bp Juszyń. 13 list. 1 863 r. 
zwraca s ię  do Kom. Rz. W. R. i O. P.  z temi .słowy: 
„Otrzymawszy doniesienie od właściwych dziekanów, że .. . 
ksiądz A. K.,  wik. par. Połaniec,  został zaaresztowany 
przez władze wojskowe, mam zaszczyt udać się z uprzejmą 
prośbą do Kom. Rz. o wstawiennictwo za nim, aby mógł 
do własnych obowiązków powrócić".4 . 

4. Nlk żandarmerji radm. 1 paźdz. 1 886 r. Nr. 1 132 5
doniósł do gbra radm.,  że ksiądz A. K. ,  kiedy w 1863 r .  
był wik. par. Połaniec ,  pow.  sand.,  brał udział w po
wstaniu i wskutek t.ego siedział w więzieniu. 

81. Ks. Władysław Kosecki, 1823 t 1886. „Pod
względem politycznym ksiądz W. K., prob. par. Smogo
rzów, pow. opcz., gub. radm.,  jest krańcowo nieprawo
myślnym, należał do tych, którzy spowodowali rozbicie 
kozaków przez powstańców przy Wielkiej Woli, pow. 
opcz. " . Tak don iós ł  gbrowi radm. nlk wojn. pow. opcz.6

82. Ks. Kacper Kotkowski, ur. 1 814  r. l. Choć
postać księdza K. K .  była wybitniejszą wśród bojowni-

1 i 2 O p .  c . :: i �· A .  K. D. Sand. ,  XXVI ! l 1 •  
r, A .  P. Radm., VI Iil, c z .  I . ,  Nr.  320. 

" A. P .  Radm , VII3, cz. I ,  Nr. 42.
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ków czynnych za „wolność" ojczyzny, w aktach jednak 
urzędowych tak Kons. D .  Sand. jak i rządowych , bardzo 
n iewiele znaleźl iśmy o n im szczegółów. Wiemy z n ich tyl
ko, że _urodził s ię we wsi Czerwona Góra, par. Ruszków, 
gm. Sadowie, pow. opt., gub. radm., że był komendarzem 
a następnie prob. par. Ćmielów, pow. opt., że, będąc 
prob. w tymże Ćmie lowie,  jednocześni e  miał urząd re2"en
sa domu poprawczego dla zdrożnych kapłanów na Łysej
Górze i tam głównie mieszkał, rzadko z·aglądając do Ćmie
lowa, że był kanon. hon. koleg. kalis . 1  

2. Jen. ple .  w raporcie ' swym z dnia 14  (26) kw.
1865 r. Nr. 326, zali czając księdza K. K. do księży poli
tyczni e  n ieprawomyślnych, dodaje, że uciekł zagranicę, 
a w raporc ie  z 18 (30) l ist. 1 866 r .  Nr.  451 16 (659'.2) na
zywa go nader n iebezpiecznym dla kraju, bo był j ednym 
z najważn iejszych polski ch agitatorów zagrani cą.2 

3. Radm. gbr cyw. 15  (27) łut. 1 866 r. Nr.  512
przypomina bpowi sand. konieczność obsadzenia parafji 
Ćmielów, „boć wiadorlłem jest, że były prob. par. ćmie
lowskiej ksiądz K. K. rla początku 1 863 r. najp ierw udał ·
s ię  do partj i ,  a potem !zagran icę i był tam jednym z naj -

. bardziej czynnych dzi�łaczy powstan ia z wpływem na tu-
tejszą gubernię" :  

. 

Jakim działaczem był ksiądz K. K. zagranicą na rzecz 
dogasającego powstania, tego_ w żadnych nie znaleźliśmy 
aktach. Ze zbiorów raperswylskich to wiemy jedyn ie, że
·odegrał dość �użą rolę w zorganizowaniu emigracj i  pol
skich kapłanów, którzy, by un iknąć 'mściwej ręki rządu ·
rosyjskiego, szukal i  w ucieczce ratunku dla s iebie .  Dola
i ch zagranicą nłe była wesołą, ale te szczegóły będą
przedmiotem specjalnego rozdziału zaraz po omówieniu
wszystkich diecezji p. 't. Emigracja kapłanów Kr. P. po
powstaniu styciniowem.

1 A. K. O. Sand., X XX I  I 1 •  2 A. A.  O.,  CV2, Nr.  35.
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Daty i miejsca śmierc i  księdza K. K. rówmez w ar
chiwalnych dokumentach nie napotkal iśmy nigdzie .  Ręką 
ks .  Jana Wiśniewskiego, autora pracy o udzia le  kapła
nów w powstan iu  styczniowem, znalezl iśmy uczynioną 
wzmiankę .w osobistych aktach ks. Józefa Tuszewskiego, 
przechowywanych 

·
w Archiwum Kons. Jen. D. Sand., że 

ksiądz K.  K .  umarł w Antwerpj i .  
. 

· 
W skorowidzu Archiwum państwowego lwowskiego 

spraw· pol itycznych sądowych pod Nr.  787 mamy stre-
, szczony <i kt: „ Proces o naru szenie spokoju pub licznego 

(par. 66. u.  k.) " .  Obwiniony Kacper Kotkowski, proboszcz 
w Ćmielowie (Król. Pąl .). W samym zaś akcie jest tylko 
List Gończy (drukowany) · Nr. 2199; 1864, C. 4 (78) na
stępującej osnowy: · „Do ścigania Kacpra Kotkowskiego, 
o zbrodnię naruszenia pub licznej spokojności w stan
oskarżenia postawionego, który jako za kaucją na wolnej 
nodze zostający inkwizyt c. k. Sądu krajowego w spra
wach karnych w Krakowie ,  bez 'pozwolenia z miejsca
mieszkania swego Krakowa niewiadoma dokąd od 24 l ist . 

. \ 863 r. oddalił s i ę. Tenże jest z Czerwonej Gó.ry, pow. 
opat. , w Król . Pol .  rodem i aż do wybuchnięcia powstania 

· polskiego był łacińskim' proboszczem w Ćmielowie,  pow. 
opt . ,  w Kr .  P .  - ma 50 lat ,  średni wz rost, wątłą budo
wę ciała , owalną twarz, b ladą cerę,  c iemne krótkie wło

. sy, nisk i e  czoło, siwe oczy, mały nos, zwyczajne usta, 
. mówi po polsku i po ł ac in ie  i nos i ł  ubranie księskiego 

stanu .  Tego ś ledzić, w razie przydybania przytrzymać 
· i pod pewną strażą do c .  k.  Sądu k rakowsk iego w . Kra

kowie przystawić.  Kraków 8 J ut. 1 864 r. " . 1 

83. Ks. Tomasz Kotkowski, u r. 1 829 r .  · Władze
po l icyjno wojskowe przeprowadz iły rewizję na plebanj i 
par .  R uszków, pow. opt . ,  gub.  radm.,  u księdza T. K. ,  

.1 A .  P .  Lwów, 1 '1 1 •
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brata ks. Kacpra Kotkowskiego i znalazły tam p ieśni „re
wolucyjne" ,  za to skazały go 8 kw. 18�4 r. na 35 r. kary.1 

84. Ks. Grzegorz Kotowski, 1839 t 1899. Gdy bp
sand. przenosił księdza G. K. z Tumlina, pow. i gub. 
kielc . ,  w 1 894 r. do Jedlni, pow. kozn., gub. radm., wtedy 
gbr kielc .  w korespondencji do w. jen.  gbra scharakte
ryzował księdza G. K., „że jest wielkim patrjotą i wro� 
giem wszystkiego, co rosyjskie"  .2 

85.  Ks. Józef Kownacki, ur. 1874 r . Gł. n lk kraju
wobec powstałych rozru chów w czasie  wojny ros . - japoń�

skiej , uważał za konieczne dla uspokoj enia kraju między 
innemi zapobiegawczemi środkami - zamknięcie księdza ]'. 
K. w klasztorze o.o. karmel itów w Ob orach, pow.  rypin., 
gub. płoc. i decyzję swą polec ił 7 l ist. 1905 r .  Nr.  1435 
wykonać bezzwłoczn i e  czasowemu wojn. jen .  gbrowi radm. 
Ponieważ jednak  w tym właśnie czasie ustał stan wojn. 
w kraju ,  przeto wyrok powyższy nie został wykonany . 

Czasowy wojn.  jen.  gbr radm. w szyfrowanej depe
szy z 5 l i st. 1905 r .  Nr .  601 doniósł do w. jen. gbra, że

ksiądz j. K .  30 paźdz. 1 905 r .  poświęcał sztandary z „re
wolucyjnemi"  napisami ,  które przyniosła do kościoła 
w Smardzewicach ,  pow. opcz. ,  gub. radm.,  gromada ma
nifestantów w l i czbie około 600 i tegoż dnia wypowie
dział kazanie ,  w którem nawoływał, aby drogą nieposłu
szeństwa względem władz rosyjsko-państwowych dobijać 
się do au tonomji Polski . Przytem ganił parafjanom , że 
nie brali udziału w narodowej manifestacj i  w Tomaszo
wie Rawskim i za chęcał, aby i ch nie brakło w manife
stacji ,  która ma s ię  odbyć w Sławnie  pod Opoczn em . 
Wreszcie z je:lo in icjatywy ob ecn i  o dśp i ewal i hym n „re
wolucyjny" .  (t.j . Boże . coś  Polskę!" Dopis .  autora).  

1 A. A.  o ,  x x 1v2. k .  2 1  i 22 . 3 A. A. D , CV�, Nr. 32.
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.. Czas. wojn .  jen.  gbr na pow.: radm., kozn. i op cz. , 

. gub. radm. 15 st. 1906 r. powiadomił w. j en .  gbra, że 
ksiądz j.  K. w dalszym ciągu działa wśród włościan na 

. niekorzyść państwa. To się jaskrawiej uwydatniło od cza
su wiecu włościan, który ksiądz J. K. u rządził w Smar
dzewicach,  w swej parafj i ,  w gmachu poklasztornym 1 1  
gr. 1905 r . ,  n a  którym było kilkuset włościan. Ksiądz j .  K . 

. przekonywał zebranych między innemi o konieczności 
natychmiastowego wprowadzenia j ęzyka pol. we wszyst
kich i nstytucjach rządowych i radził im, aby na zebraniu 
gminnem zaraz (w grudniu) przeprowadzili taką uchwałę 
na rzecz własnej  gminy i sam przygotował projekt tej 
uchwały. (Przytem ks. Kownacki groził, że, gdyby urząd 
gminy 9pierał się takiej uchwale, to wójt i pisar7. gminy 
Zajączkowice, pow. opcz., zostaną usunięci.) 

Wtedy w. jen. gbr 26 st. 1906 r .  polecił wyżej wzmian
kowanemu czas. jen. gbrowi zamknąć księdza J. K. w kla
sztorze w Oborach. Gdy wypadło wykonać tę decyzję ,  
gbr radm. doniósł do Warszawy, że  ksiądz J .  K.  23  st. 
1906 r. opuścił swą parafję i gdzieś się ukrył. Po długi ch 

" jednak zabiegach, w których wzięło udział wojsko z armatą , 
odnaleziono go i, jak · zaraportował czas.  wojn. jen.  gbr 

· radm. od 30 maja 1906 r .  ksiądz J. K. już siedział w Obo
. ra�h. Lecz wk.rótce,  bo 23 czrw. t. r. bp płocki doniósł, 
że ksiądz J. K. znikł z k lasztoru. Wówczas władze rzą
dowe były w niemałym kłopocie.  

Tymczasem ksiądz j .  K. sam się zwróc ił z prośbą 
: do Petersburga, którą Departament Spr.  D .  Obc. W. 20 l i st. 
1906 r. za Nr. 5786 odesłał do w. j en. gbra. W kor es 
pondencj i tej ks iądz j.  K .  pros i  o ponowne rozpatrzenie 

. swej  sprawy i przywrócenie mu stanowiska w Smardze
wicach. Na to w. jen .  gbr odpowiedział De partamento
wi ,  że wina księdza J. K. n ietylko jest  do.statecznie stwier
. dzona, ale nadto w czas ie  rewizj i ,  przeprowadzonej w je
go mieszkani u ,  wyk ryto formalnie urządzoną szkołę na 
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30 dzieci .  Wobec tego tenże w. jen .  gbr, mając na uwa
dze szkodliwą działalność dla państwa rosyjskiego tego . 
księdza, który wówczas zami eszkał czaaowo w Łodzi, ja
ko n ie  mający żadnego stanowiska, zabronił mu pobytu 
w całem Kr. P. i o tem 1 mar. 1907 r. Nr.  802 i 803 po
wiadomił gbrów: radm., do którego należały Smardze
wice i Piotrk. ,  w którego terytorjum było miasto Łódź. 

26 mar. 1907 r .  ksiądz ]. K. wyjechał do Kijowa, 
wniósłszy przedtem do ros. władz rządowych piśmienną 
prośbę, a raczej żądanie zwrotu rzeczy (albo i ch wartość), 
które mu zabrali przeprowadzający rewizję w j ego -miesz
kaniu w Smardzewicach. , 29 i 30 maja 1 907 r. Nr. 2450
i 2451 Warszawa powiadamia czasowego wojn. j en. gbra, 
a także Mstwo Spr. W. ,  że prośba księdza J. M. pozo
s taj e bez skutku . Kiecły zaś wkrótce tenże ksiądz zwrócił 
się o powrót do kraju ,  w. j en. gbr I l ist .  1907 r. dał na 
to odmowną odpowiedź. Taką samą odpowiedź otrzymał 
bp sand. w 1908 r., k iedy projektował naznaczyć księdza

·

]. K. na wikarjat do Kowal i ,  pow. i gub. radm. Tak 
sprawa ciągnęła się aż do wybuchu wojny wszechświa
towej. Na parokrotne swe prośby bp zawsze otrzymywał 
odmowę na równi z Warszawy, jak i z Petersburga.1 

86. Ks. Kazimierz Kozłowski, ur. 1817  r .  Rosyj- .
skie policyjno administracyjne  władze skazały księdza K. K. 
-prob. par. Ruszków, pow. opt. ,  gub. radm. , na  35 r .  kary, gdy 
znalazły u n iego przechowywane „re wolu cyjne '' pieśni.2

87. Ks. Tomasz Księski, ur. 1 837 r .  Jako wik. par„
Przedbórz, pow. knc. ,  gub. radm., ksiądz T. K. w 1 864 r. za
płacił 15 r .  kary za niegrzeczne (w oryginale :  d erzkoj e) za- .
chowanie się w s tosunku do szeregowca Szew czyka.3 i t 

1 A. A. D„ CV2, N r. 64. 2 A. A.  D. ,  XX I V:J, k.  30-41 . 
' a A. A. D., XXIV:t, k. 1 9  i 20. 

, 1 Był to stan wojn„ łatwo więc można było si« narazić komu· · 
kolwiek z przedstawicie l i  władzy woj skowej c zy admini stracyjnej,  uśmie� 
rzającej powstanie Dopis.  autora. 
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88. Ka. Hipolit Dionizy Kulesza, dominikanin.
6 l ip. 1865 r .  Nr. 187 1 dziekan dek. radm., prob. ze Wsol i ,  
ks. Franc.  Brzozowski, powiadamiając Kons. Jen.  D .  
Sand. o szczegółach sprawy ks .  Tomasza Tu1 akiewicza, 
wik.  z Końskich, gub. radrn. ,  wspomina w tejże korespon
dencji ,  że  wik. z Kozienic ,  gub. radm., ksiądz H. D. K. 
nadal pozostaje w radm. więzie niu politycznem. 

89. Ks. Józef Leśniewski, ur. 1820 r .  Dziekan
dek. opcz. ,  gub. radm. 27 l ist. 1 863 r .  Nr.  54 2 ks.  Woj
ciech Drążkiewicz w raporcie swym powiadamia Kons. 
Jen . O. Sand., że wójt gminy Błogie ,  pow. opcz. ,  21 list. 
b. r. don iósł mu, iż  oddział wojsk cesarsko ros. 18  l ist. 
tego roku, przechodząc przez wieś Błogie,  zaaresztował 
proboszcza miejscowego księd�a j. L. i wysłał go do m.
Piotrkowa. Wobec powyższego rapqrtu bp J usz. 9 gr. 
1863 r .  Nr .  1646 3 zwraca się do Kom. Rz. W. R. i O .  P . ,
ż e  18  list. 1863 r .  wojsko zaaresztowa,ło księdza j. L.  
i prosi o wypuszczenie uwit:tzionego z aresztu. 

90. Ks. Antoni Lewandowski, 1 838 t 1908, były
f�lip in .  Nlk wojn .  na pow. opcz. informuje jen. plea na 
Kr. P. ,  a ten 17 (29) czrw. 1865. r .  kancelarię nmka Kr. 
P., że ksiądz A. L., często stykając się z powstańcami 
w klasztorze o.o. fi l ipinów w Studziannie ,  pow. opcz. , 
gub. radm., sam jest podejrzany o udział w powstaniu,  
dlatego zaliczony j est do pol i tycznie nieprawomyśl nych.4 

91. Ks. Apolinary Lipczy'ński, 1839t1906, były
dominikanin. Tak o księdzu A. L. ,  prob. par.  Chotcza, 
pow. iłż. , gub. radm., mówi księga konduit gbra radm.: 
„ w  czasie powstania miewał podniecające kazania" .5  Opi
nja ta  o księdzu A. L. pochodzi z jego czasów życia za-

t A. K. D .  Sand. ,  X L i f l .  
:.l i a A .  K. D. Sand., Xl. i A .  A .  D . ,  LXXXII2. 
1 A. A. D., CVF, Nr. 2 .  5 A. P. Radm.,  V l l3, c z, I ,  Nr. 360.
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konnego, gdy w kościele dominikańskim krasnobrodzkim 
miewał te kazania· „podburzające" . 1  

92.  Ks. Kazimierz Lisikiewicz, 1832 t 1914. 
1 . Dziekan , dekan .  radm. ,  prob. par. Wsola, ks. Franc.
Brzozowski, składając 6 lip. 1865 r. Nr. 187 2 raport dą 
Kons. Jen. D .  Sand. o sprawie wik. z Końskich, gub. 
radm. ,  jednocześnie dodaje, że ksiądz K. L. ,  wik. z Brzó
zy, pow. kozn. ,  gub. radm., nadal pozostaje w więzieniu 
politycznem radm. 

2. Cywi lny gbr radm. 16 (28) kw. 1866 r. Nr. 499 3 
komunikuje kancelarj i nmka Kr. P. ,  że ksiądz K. L., wik. 
par. Brzóza, stawiał rewolucyjne krzyże i w czasie pow
stania miewał . podn iecające kazania.  

3. Wskutek politycznej nieprawomyślności  ksiądz
K. L. w 1886 r. n ie  uzyskał zgody rządu na objęcie pro
bostwa w Brzózie, pow. kozn. i z racji tych okoliczności 
został tam wikarjuszem. Księga konduit kancelarji gbra 
radm. dodaje, że ksiądz K. L. dwa razy' był aresztowany 
za utrzymanie stosunków z powstańcami.' 

93. Ks. Jan Lisowski, ur. 1826 r. Na zasadzie
rozporządzenia ros. władz wojskowych ksiądz J .  L. 2 czrw. 
1 864 r. zapłacił, będąc prob . par. Wieniawa, pow. i gub. 
radm„ 50 r. kontrybucji za to, że uznał prawowitość wła
dzy „rewolucyj nej" . '> 

94. Ks. Maurycy Łyczewski, 1 835 t 1908, seku
laryzowany domini kanin. 1 ą74 r. Jen. ple. na Kr. P. 22 kw. 
(4 maja) 1 865 r. Nr. 5654 ( 1 3922) mówi o księdzu M. Ł., 
jako dom inikaninie z Janowa, diec. podl . ,  że m iewał pa
trjotyczn e, „podburzające" wiernych kazania, c ieszył się 
wpływem na ludnośc,  przeto si edział , w kazamatach .  

1 A. A. D . ,  xu2, k. 3 1  i 1 27 .  ii A .  K. D. Sand„ XLI I1.
B A. A. O„ CVI2, Nr. 7 .  4 A. P. Radm., Vl l3, c z .  I ,  Nr. 82.
5 A .  A. o ,  x x 1 v1. k. 1s i 30 - 4 1 .
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Te same szczegóły powtarza nlk wojn. pow. sand. , 
�tóry interesował się osobą księdza M. Ł.,  mieszkającego 
�o kasacie , klasztorów w Klimontowie,  pow. sand.1 

Wkrótce po rozproszeniu zakonów w Kr. P. ksiądz 
M. Ł. pracował jako ksiądz świecki w diec. sand. w róż
nych parafiach,  ostatnią placówką . jego były Wojciecho-

ice, pow. opt., gdzie umarł w 1 908 r. 
� 95. Ks. Wincenty Łubek, 1 828 t 1 906. Gdy 2 1  kw.
J.865 r. zaaresztowano i uwięziono kapłanów w Kozieni
'.6ach, a ksiądz W. Ł., prob. par. Magnuszew, pow. kozn., 
gub. radm., będąc wówczas dziek. kozn., nie urządził tam 
�araz zastępstwa, co wywołało wśród wiernych tej parafii 
·przykre uwagi i nastroje nieprzychylne dla rządu, został
za to skazany na zapłacenie 50 rb. kary.2
: 

96. Ks. Józef Magnuszewski, ur. 1 822 r. W cza
�ie powstania styczn. ksiądz J. M., prob. z Lasocina, pow. 
bpt. , gub. radm., płacił dwukrotną kontrybucję. Pierwszą 

· 50 r. z zarządzenia n lka wojn. okr. radm. za Nr. 3206 
z racji powieszen i a  8 kw. 1864 r. we wsi Sulejów, gm. 
Ciszyca Górna, pow. iłż . ,  gub. radm., miejscowego wła
�ciciela folwarku, Adolfa Boczkowskiego.3 Drugą 100 r. 

· a pokrycie sumy, którą zabrali powstańcy w Zawicho
�cie w solnym magazynie rządowym, co zarządził rów
'· fiież nlk wojn. okr. radm., Nr. 1 3819 w 1864 r .  
; . W księdze gubemjalnej konduit jest jeszcze wzmianka,

�e ksiądz j. M. poświęcał na terenie swej parafj i krzyże 
·. patrjotyczne'� . 4 

1 A. A. D., CVI2, Nr. 16. � A. A. D., CV2, Nr. 12. 
B Jak zwykle w tego rodzaju, okolicznościach powieszenia do

konali powstańcy pośpiesznie, podług trybu sądu doraźnego. Po fakcie 
�ytworzyła sitt opinju, Że A. B.  był niesłusznie posądzony i niewinnie 
powieszony. Akt zajścia A. B. jest w parafji Tarłów,  pow. iłż., a pom
nik na tamtejszym cmentarzu 2'rzebalnym. Dopis. autora. 

4 A. A. D., XXIV�, k. : 7-12 i 30-41 , A. P. Radm„ VIP, cz. l i,
s'tr. 128 i A. Aut. XV12. 
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97. Ks. Roman Majewski, 1828 t 1903. 1 .  Ozie·
kan dekan. kunowskiego 16 . mar. 1 863 r. Nr. 31 1 donosi 
do Kons. Jen. D. Sand.,  że „w dniu 14 b. m. i r. nlk 
żandarmerji wezwał księdza R. M. ,  prob. z Ostrowca, 
gub. radm., do Opatowa, tam przybyłego zaaresztował 
i dotąd go trzyma w .areszcie" .  

· 

2. Cząstkowy nlk wojn. na powiaty sand. i opt. do·
nosi do bpa sand. w marcu 1863 r. Nr. 21 ,2 że ksiądz 
R. M. został zaaresztowany na rozkaz n lka wojn.  oddzia· 
łu radm. 

3. Jen. ple. na Kr. P. 16 (28) mar. 1 865 r. Nr. 9248
(3764)3 komunikuje kancelarji namiestnikowskiej, że na sku: 
tek zarządzenia wojn .  nlka pow. opt. ksiądz R. M., jako 
prob. w Ostrowcu, pow. opt., gub. radm. zapłacił 44 r.
aa pokrycie kwoty, którą powstańcy zabrali z rządowej 
poczty ostrowieckiej za to, że nie przeszkodził powstańcom 
zabrać z poczty gotówki. 

98. Ks. Aleksander Malanowicz, 181 6 t 1893.
1 .  Dziekan dekanatu radm., prob. ze Wsol i ,  ks. Franc. 
Brzozowski 31 st. 1 863 r. Nr. 37 4 powi.adamia Kons. Jen 
D.  Sand., że władze wojskowe zaaresztowały księdza A. 
M., prob. w Szydłowcu, pow. konc. ,  gub.  radm. i trzy· 
mają go w poprawczem więzieniu radm. 

2. Tenże dziekan 1 1  łut. 1863 r. Nr. 37 5 składa ra·
port do Kons. Jen. D. Sand., że 10 łut. 1863 r. w godz. 
przedpołudniowych prob. par. Szydłowiec księdza A. M. 
wśród innych uwięzionych w ótoczeniu kompanj i  czy 
roty wojska z Radomia poprowadzono na miasto Zwoleń 
do fortecy i wangrodzkiej . 

3. Bp sand. 4 mar. 1863 r. Nr. 245 6 zwraca się do

i i 2 A. K. O. Sand., XXXII l 1 .  
3 A. A. D. ,  CVI2, Nr. 4 . .  i xx1v2, k .  21 ,  22 i 30-41. 
4_6 A.  K. D. Sand. X1. 
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dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. ,  że wojsko gdziekolwiek 
bywa pot yczka z reguły 1 zabiera stamtąd i więzi kapła-

l Taka jest zawsze dola kapłanów katol. W czasie wojny wszech
światowej w 1 9 1 4  r. władze wojska niemieckiege wszędzie jako zakład 
ników brały miejscowych k_apłanów, jak księdza P. Górskiego w Ra
d'omiu, ks. R. Mateuszczyka w Słupi Nowej pod św. Krzyżem, władze 
�ojskowe austrjackie w 1915 r. włożyły na piszącego te sfowa, odpo
wiedzialność za każdego żołnierza austr. węgierskiego, gdyby któremu 
z nich stała się jakakolwiek krzywda. Wojsko ros .  w 1914 r. prowa
dziło przez Sandomierz do Rosji wik. par. Kolbuszewa, diec .  przemys. 
Jaki los spotykał kapłanów, zabieranych jako podejrzanych i wywożo
nych do niewoli, umieszczamy tu na wieczną rzeczy pamiątkę „ Prze
życia z czasów niewoli niemieckiej" z wdzięcznością dla ich bohatera 
ks. Wi'ncentego Michalakiego, kapłana diec. sand., który na naszą prośbę 
nadesł�ł je nam pod datą 18 czrw. 1932 r. Przeżycia te zamieszczamy 
w całości tak, jak je otrzymaliśmy od jej autora. 

„Przeżycia z czasów niewoli niemieckiej.I 
„W roku 1914 w połowie sierp. wybuchła wojna wszechświatowa, 

do której Niemcy pnygotowywali się zgórą 40 lat, � powodem było 
zabójstwo w Serajewie arcyksięcia Ferdynanda wraz z małżonką, na
stępcy tronu austrjackiego . W oj ska niemieckie wkroczyły na ziemię 
polską, zajęły bez oporu Sosnowiec, Częstochowę i posunęły się coraz 
d�lej lecz z małemi siłami. Dopiero po bitwie pod Kraśnikiem, gdzie 
armja austjacka poniosła klęskę, Niemcy przygotowali ofensyw('( do 
zajęcia Warszawy. Posuwały się wojska niemieckie dobrze uzbrojone, 
pewne zwycięstwa, jednak pomimo takiego przygotowania się pod W ar
szawą i Dttblinem ponieśli klęskę, cofając się pod Częstochowę i tam 
następującą armję ros. zatrzymali. Po dwutygodniowych utarczkach na 
froncie częstoc�owskim Rosjanie, cofając się, utworzyli nową linję 
obronną tak, że moja parafja Mnin � znalazła się na linji bojowej, rowy 
strzeleckie wojsk niemieckich r:aledwie były położone o kilkadziesiąt 
metrów od kościoła i plebartji. Była chwila, kiedy wojska ros. opusz
czały par.1 Że mogłem również wycofać sitt i opuścić parafjan Nale
gali na to oficerowie ros., rodzina prosiła, lecz pomny na wolę pasterza 
diec.,3 by proboszczowie, o ile możności, nie porzucali par„ pozostałem 
na froncie. Pamiętam jak dziś, siedząc samotny i przygnębiony na ple
banji, ujrzałem wieczorem wkraczające do Mnina wojska niemieckie. 

1 A. Aut., XV P2. 2 Pow. konc . ,  gub. radm . Dopis. autora. 
3 Bpa Ryxa. Dopis. autora . . 



144 DIECEZJA SANDOMIERSKA. 
============================== 

nów. W korespondencji  tej wspomina bp, że księdza A.
M. władze już zwolniły z fortecy. 

Saksończycy, roz2'ościli się jak u siebie w domu; przebyłem z nimi dwa 
tygodnie pod moim dachem w dość znośnych stosunkach. Nastała zmiana 
wojsk na froncie, wojska saskie zastąpiły pułlci śląskie i jeden pułk 
z Hamburga, dowódcą kt6rego był wyjątkowo zacny Niemiec. 

„Odprawiałem nabożeństwa w niedziele i w tygodniu, pogrzeby, 
jeździłem do chorych, spowiadałem żołnierzy katolików, słowem zast�
powałem kapelana wojskowego. Życie jednak na naszym froncie było 
niezmiernie przykre i pełne niebezpieczeństw, ponieważ codziennie grały 
armaty z jednej i drugiej strony. Sz<;zególnie Niemcy strzelali od rana 
do nocy, w nocy zaś utarczka i strzelanina karabinowa. N ieraz całe , 
noce przechodziły bezsenne. Tak przeżywając z dnia na dzień, docze
kałem się końca 1914 r .  W dzień sylwestrowy Niemcy rankiem napadli 
na pozycję pod Łopusznem, zdobyli je dość łatwo, prawie bez strat, 
uradowani opowiadali, Że Rus jest już pod Kielcami. Od południa tego 
dnia przechodziły wojska niemieckie na zdobytą pozycję bez przerwy 
do godz. 3-ej w aocy. Oficerowie zaś wraz z dowódc� dywizji jen. v. 
Millerem ucztowali na plebanji, w nocy von Miller poprosił mnie do 
siebie, podziękował ;ia gościnę i pożegnawszy się, podążył za wojskami. 
Opowiadanie niemieckie było mylne,_ bo Rus na drugi dzień w Nowy 
Rok 1 91 5  o świcie, rozpoczął straszną walkę, która zakończyła się przed 
p�łudniem pełnym pogromem Niemców. Gen. Miller na początku bitwy 

• został ranny, lecz dosyć lekko i, nie czekając końca walki odjechał.
Niemcy utracili wszystkie tabory, szpitale pnlowe, ą z wojska wróciło
zaledwie 40 żołnierzy całych z owym zacnym pułkownikiem, reszta legła
na placu boju, lub ' też dostała się d� niewoli. Rosjanie nie poszli dalej,
zadowolnili się jedynie napowrót odebraną pozycją. Pogrom był straszny,
bo na cmentarzu pod Łopusznem, w Baryczy, leży 4 tys. żołnierzy i przy
tern osobny cmentarz, na którym pogrzebana jest szarża, a po chwilo- .
wem zawieszeniu broni Niemcy zwozili całą noc i dzień swoich ludzi
rannych, z których kilkudziesięciu leży na cmentarzu parafjalnem. Roz
wiała się nadzieja moja wyrwania się z tego prawdziwego piekła; na :
nowo pędziłem to przykre życie frontowe, gdzie każdej chwili można
było zginąć. W połowie stycznia Rosjanie ostrzeliwali dwór w Mninie
i plebanję, padło dziesiątki pocisków z ciężkich armat, wszystkie szyby
z okien wyleciały, ledwie z kilku żołnierzami, upatrzywszy chwilową
przerwę, wydostaliśmy się na szosę i ukryli pod ścianami domów. Po
tej strzelaninie, kt6ra się częściej powtarzała, poszedłem do sąsiedniej
wsi Wólki do p. Rakowskiego, sekretarza sądu i tam mnie aresztowano
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4. Dziekan dekan. szydł., prob. z Miedzierzy, ks. Kac
per Barabasz pod datą 22 mar. 1863 r. Nr. 32, otrzymawszy 

z rozkazu generała niemieckiego von Rudolfa, przywieziono do Mnina 
i um'ie'szczono w karczmie pod eskortą żołnierzy, na płebanję, pomimo 
prośby, nie pusz�zono. Za chwilę przyprowadzili pod bronią mo�ch 
współpracowników: organistę, Ignacego Grabca, kościelnego · Henryka 
Nowackiego, jego hrab gospodarza i pod eskortą odesłano nas do 
stacji kolejowej Włoszczowa. Było to dosyć późno, żołnierze, nie znając 
dobrze drogi, zb łądzili w lesie i zamiast do Włoszczowy zaledwie do
jechaliśmy do Ol eszna �śród deszczu i rozmaitych przyród, bo prze
feżdżając przez wioskę pod Olesznem, żołnierze rezerwy wybiegli z do
mów ·i p�witali n :is kułakami. Mnie na szczęście dostał się tylko jeden 
kułak, zawdzięczając . sierżantowi eskorty, który stanął przy mnie i na 
bestjalski wybryk nie pozwolił. W Oleszaie wśród ciemnej deszczowej 
nocy zaprowadzili nas ·do domu komendanta, trzymali dość długo na 
dworze i potem . odesłali na noc do stajni obywatela miejscowego p. 
Sergjusza Niemojewskiego. Po tej bezsennej nocy, zmęczeni i rano po 
;,obfitym" posiłku, który się składał z garnuszka czystej kawy, wyru
szyliśmy w dals7.ą drogę do Włoszczowy. Tam zastaliśmy stację zupeł
nie .zburzoną, sterczały tylko ściany bez dachu, po środku sali paliło 
się ognisko, przy którym grzało się dwóch jeńców ros., siedząc na swo
i,ch tobołkach. Jeden z nich, ujnawszy księdza wstał, podsunął swój 
tobołek i prosił usiąść, jednakże eskorta nie pozwoliła na to· i zmuszony 
byłem cały czas aż do odejścia pociągu stać, oparty o ścianę. Późnym 
wiec1orem znaleźliśmy się w Częstochowie, postawiono nas przed dwor
�em, zbiegła się gromada Niemców i z przekleństwem na ustach pluto 
nam w twarze, w końcu po tej zabawie pognano nu do Komendy mia
sta jednej, potem drugiej i nigdzie nie było wolnego miejsca, więc na
reszcie ulokowano nas w miejskim areszcie. Nlk aresztu, Rosjanin, czło
wiek jeszcze młody, był w kłopocie, bo nie miał wolnej celi, gdzieby 
mórł mnie pomieścić osobno, tylko wspólne sale. Towarzyszy moich 
jak:os tam rozlokował, a mnie, choć z pewną obawą, zabrał do swego 
mie·szkania na noc, nakarmił zgłodniałego i wycieńczonego, dał mi 
czystą, zapewne swoją, bieliznę, zamiast mojej przemoczonej i dopiero 
p� · dwuch dniach znalazł się wolny pokój. Po tygodniu więzienia miej
skiego przybyli ci sami żołnierze, by nas transportowar. dalej, wypro
wadzili na ulicę, lecz szybko zebrał się tak lic,:my tłum, Że nieomal nie 
do'sZło do strzelaniny i zmuszeni byli cofnąć nas z powrotem. Dowie
dzieli się o tern obywatele miasta Częstochowy, rozpoczęli robić sta
rania w Komendzie, by mnie internowano w klasztorze, lecz te stara-

Bojownicy t. III. 10 
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od bpa sancl. wymówkę, że nie od niego, tylko od innych 
dziekanów odbiera wiadomośc i  o jego dekanacie, pisze 

nia zacnych obywateli, którzy ponadto chcieli ręczyć swojemi majątkami, 
spełzły na niczem i po tygodniu wyruszyliśmy do Lublińca .  Tu powtó
rzyła się awantura częstochowska, lecz w innym sensi'e, tam tłum stanął 
w obronie nas, tu zaś tłum zebrany chciał nas rozs zarpać, cofnięto nas 
z powrotem do gmachu Komendy, wzmocniono straż i pod osłoną żoJ· 
nierzy odprowadzono do więzi"nia. Stan�liśmy przed obliczem nlka woj· 
skowe2'o, który wymyślał i przeklinał nas, nim załatwił swoje czynności 
i wkońcu oddał nas w ręce służby więziennej . Te zbiry swoim zwycza· 
jem przeprowadzili dezynfekcję: zdarli z nas ubran ie  i wyprawili nam 
prysznic z zimnej wody, a potem przebrali w więzie nne łachy. Tak wy· 
strojony, kiedym spojrzał na siebie, pomimo wszystko, wybuchnąłem 
spazmatycznym śmiechem. Rozlokowano nas każdego z osobna. Mnie 
się dostała cela na dole, wilgotna, prawie be:.i; światła; łóżko rodzaj niby 
tapczanu i na dzień, bym nie mógł chwilę wypocząć, przyśrubowywano

. 

do ściany, pożywienie podawano mi przez otwór we drzwiach, kawałek . 
chleba i coś tam rzadkiego na misce, rozpoznać tego w półmroku, co · 
to było, nie mogłem. Tu przyjdzie mi, pomyślałem sobie, chyba zamrzeć, 
lee.z po trzech tygodniach tych katuszy, przyszedł dozorca i popraw•· 
dził na górę. Na korytarzu zastałem już swoich towarzyszy przebranych 
po dawnemu, zwrócono i mnie moje ubranie i zaraz otoczyło nas czte· · 
rech uzbrojonych żołnierzy. Za chwilę przybył urzędnik i wręczając im 
papiery, rzekł: „Odwieziecie ich do Glatzu, miasteczka na Dolnym Ślą
sku, w mieścit mogą się zaopatrzyć w pożywienie, a we Wrocławiu zaś 
w oczekiwaniu na pociąg do Glatzu zjeść obiad na dworcu" .  

„Kiedy przybyliśmy do Wrocławia, zbiegła s ię gron:iada Niemców . 
oglądać przywiezionych jeńców; popatrzyli na nas i z wyrazem „tfu cy· 
wił gefangen" rozeszli się 

„Eskorta, według danego jej rozkazu, chciała nas p�prowadzić 
na dworzec na obiad, jednak nie pozwolili na to i do przedziału w wa· 1 
gonie przysłali żołnierza, młodzika, który z wielką powagą zarepetował 
karabin w naszej obecności i z najeżonym bagnetem s.tanął przy drzwiach 
przedzi.ału jak mumja, nam zaś zamiast zapowiedzianego obiadu na dworcu, 
przysłali w tekturowych torebkach po odrobinie czarnej kawy. Po tak 
„sutym" obiedzie wyruszyliśmy w dabzą drogę i, .u celu podróży, sta· 
nęliśmy o godz. 1 2-ej w nocy. Tu znowu ta sa.ma historja, co w Lublińcu, 
kąpiel, ale ku naszemu zdziwieniu, ciepła i . w względnie . przyzwoitej· 
wannie, po której otrzymaliśmy skromny posiłek i jazda do celi, gdzie 
według przepisu więzien. odbyliśmy 3-tygodniową kwarantannę. Po tej 
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do Kons. Jen . D. Sand., że pojechał do Szydłowca i, zba
dawszy rzecz

. 
na miejscu, takie przesyła sprawozdanie:1 

izol�cji, otworzono nam cele, można było spacerować cały dzień po ko
rytarzach, odwiedzać się wzajemnie, godzina spaceru na podwórzu wię
ziennem, otoczonem siedmiometrowym murem, cele czyste i suche, do 
spą:tiia tapczany z poduszką słomianą i pledy do okrycia. 

„Pożywienie w pierwszych dwuch miesiąc�ch było względnie moż
liwe. Rano i wieczór kawa, chleba zaś wydawano bardzo mało, nie pa
miętam dobrze, lecz zaledwie kilkanaście gramów, na obiad zupa gro· 
chówka lub jakaś inna z kawałkiem mięsa. Później jednak z każdym 
dniem się pogarszało, na obiad wydawano jednego śledzia z kilkoma 
ziemniakami, a wko.ńcu dwa, trzy kawałki śledzia z czterema ziemnia
kami w skórkach. Wolno jednak było - zaopatrywać się w pożywienie 
z miasta, co uskuteczniali chętnie dozorcy więzienia za małym wyna
�rodzeniem. Kto więc miał grosze, to głód częściowo zaspakajał. W ta
kie'.m szczęśliwem położeniu znalazłem się i ja, zawdzięczajcie arcbpowi 
gnieź . -pozn. księdzu Dalboro,wi, który od czasu do czasu zasilał mnie 
gotówką, zaopatrzył mni� w bieliznę i ubranie. Skąd o moim pobycie 
w Glatzu się dowiedział, nie wiem. Raz znowu otrzymałem. 100 marek 
z Raciborza, od jakiejś pani, nazwiska jednę.k nie znam, ptmieważ na 
przekazie było tylko podane imię „Zofja. " W śród tych kłopotów jedyną 
pociechą była mo.żność odprawiania Mszy św. w miejscowej więziennej 
kaplicy, która nie miała stałego kapelana. Zastęp.ował go miejscowy 
ksiądz, który raz na miesiąc zaledwie odprawiał nabożeństwo. Trudności 
żadnej pod tym względem nie robił mi miejscowy k�mendant fortecy, 
alzatczyk i na prośbę moją w parę dni postarał się u ks. bpa z Pragi 
Czeskiej o pozwolenie, do którego Glatz pod względem duchowym należał. 

„Tak przepędziłem życie w więzieniu glatzkiem, liczba j�dnak 
wi,ęźniów z każdym dniem się zwiększała, przybywało c�ra� �ięcej osób 
inteligentnych, pomiędzy któremi znalazł się inżynie� z Zawiercia Michał 
Terech, kolega mój gimnaz. z Radomia, wkońcu nastąpiło p�zepełnienie. 

„ Wówczas część więźniów odesłano do obozów koncentracyjnych, 
a resztę wraz ze mną w liczbie osób 60 wywieziono po 9 miesiącach 
pobytu w Glatzu do więzienia . wojskowego we Wrocławiu. Tu warunki 
były bardzo ciężkie, z11mykano nas na 16 godz. dziennie w celi, rzadko 
kiedy byliśmy na powietrzu, przeważnie gromadzono nas w duiej sali, 
idzie mogliśmy z sobą pogawędzić, zagrać w domino lub szachy. Po-

. żywienie marne, rano kawa, a na obiad parę kawałkó� śledzia i trzy 
1 A. K. D. Sand. X1.
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„W nocy z 22 na 23 st. 1863 r. wybuchło w Szydłow
cu powstanie. W chwili starcia wszyscy miejscowi księża 

ziemni aczki, nieraz zgniłe. Przy tern dwa razy na tydzień zamiast śledzia 
podawano gularz, jako specjał, ale z psi rgo mięsa, cz e m  się raczyl i  zbun
towani żołnierze niemieccy, których z n a :n i  siedziało 'zgórą 5 tys., lecz 
my, Polacy, jeść tych specjałów nie mogliśmy, a kurować w mieście ni�  
wolno było, zresztą i za pieniądze n icby n ie  dostał, taki  j uż w Niemczech 
panował głód. Podobnie jak w Gl atzu, zwróciłem sit� za pośredni ctwem 
komendanta du ks. bpa Bertrama z pro ś bą o pozwolenie odprawiania 
Mszy św. w m iejscowej kapl icy więzien nej i po 6-c i u  tygodniach otrzy· 
małem odmowną odpowiedź, a podany motyw stresz :: zał się w słowach, 
że może jestem przez swego bpa suspen : l owany. Nie dałem za wygrane 
i na tę odpowiedź odmowną wystosowałem drugą p rośbę, wyjaśni ając 
szczegółowo w ja\<ich  o kolicznościach byłem aresztowany i wreszcie po• 
zwolił, ale nie w kaplicy więziennej t) lko w celi, a po szaty i naczynia litur
giczne kazał mi się udać do Poznani a, bo on w swojej katedrze kielicha 
i ornatu zbędnego n iema. Kapelan więz ienia zdobył gd:zieś albę i ki el ich, 
żołnierze chętnie urząd lili mi  ołtarz w celi i tam dwa razy od prawiłem 
Mszę św. Przychodzę dnia trzeciego do swej kapl i cy, a tam pustka, 
pytam się ż�łnier1y, co się stafo? otrzymałem odpowiedź: była wczoraj 
inspekcja więzieni� i p ułkowlnik kazał to wszystko wyrz ucić i celę opróż• 
nić i po tych szykanach zrezygnowałem z odprawiania Mszy św. 

,;Szósty miesiąc dobiegał ty ch udręczeń i na szczęście moje kilku 
żołnierzy okradło kasę więzienną i w jakiś tam sposób, pomimo warty, 
zbiegl i .  To wywołało zamiesz anie i rewizję, skutkiem których wyrzu cono 
komendanta więzienia, człowieka znienawidzonego przez nas wszystkich. 
Nastał nowy, wprawdzie też Niemiec, ale katol ik, ten nie mógł znieść 
poniewierki kapła'n a i pewnego dnia odwiedził mnie w celi  i namówił 
do napisania prośby, by mnie i nternowano w klasztorze o.o. franciszka· 
nów w Carlowicaćh, ua przedmieściu Wrocławia. „ Prośbę księdz a poprę 
w kancełarj i komendanta Wrocławia, o. o. franciszkanie również mi nie 
odmówią, z który mi w tej sprawię w tygodniu pomówię". 

„ Wystosowałem więc prośbę i w krótkim czasie cała sprawa wzięła 
dla mnie szczęśliwy obrót, bo po sześciu miesiącach więzienia wrocław
skiego powędrowałem w towarzystwie tego zacnego i szlachetnego czło
wieka do klasztoru. Tu prÓwad ziłem życie klasztorne, wraz z zakonni
kami chodziłem na wspólne  pacierze i różaniec, odprawiałem codziennie 
Mszę św. ,  intencje miałem klasztorne, za co · dostawałem życie, które 
było przyzwoite i dostateczne, <'hoć i zako n nicy j uż odczuwal i pewien 
brak, jednakże wobe c poniewierki po 

_
więzieniach, to można nazwać po-
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byli w domu. Po rozproszeniu powstańców wziętym zo
stał tamtejszy proboszcz ksiądz A. · M., wikarjusze zaś 

byt w klasztorze r: jem; mi eli piękny ogr ód owocowy i spacerowy, ładną 
bibljotekę, z której można było korzystać, więc czas upływał szybko 
i spokojnie. Jedno tylko było n i eprzyjemne i cierpiało się moralnie, po 
nieważ niemal wszy scy zakonnicy, to zdeklarowani rządowcy - hakatyści, 
Na kazaniach w n ie dziele i świ ęta słyszało się po większej części wyli
czanie zdobytych kilo metrów i coraz słowo „der heilige Kaiser" - nic 
więcej. Pewnego dn ia byłem ś w i adkiem takowego zdarzenia: po obiedzie 
zwy kle o godz. 2-J chodziliśmy do refektarza na kawę. Raz spóźniłem 
się i zas tałem gron o samych k leryków, w tern wpada furtjan z . gazetą 
� ręku, biegnie szybko do ich stołu i coś tam rozradowany opowiada. 
Klerycy się podry wają, zaczynają  skakać i klaskać w ręce i ucieszeni 
wychodzą. Było to w czasie tej wielkiej bitwy pod Verdun, więc pomy
ślałem sobie, Że pewnie Niemcy zdobyli fortecę i Fran�ja przepadła. Po 
wyjściu kleryków z apy tałem fu rtjana, co się stało? A ten mi na to: to 
farosz nie wie? „� i enkiewicz u marł"! Przykro mi  się zrobiło, a tern bar
dziej na drugi dzieil, kiedy ogłosili rekreację, przerwąłi wykłady i po
dali sutszą kolacj ę z piwkiem dla kleryków, a winkiem dla profesorów 
i zakonn i ków. Na tyle jednak byli przezorni, Że mnie już nie prosili  
widocznie czuli ,  żebym odmówił .  

„J eszcze w więzieniu od wiedziła mnie  hr .  Marja Kwilecka i kie
dym się przeniósł d o  kl asztoru również nie omieszkała z tej sposobności 
korzystać, często mnie odwiedzała i raz nawet w towarzystwie zakonni ka 
byłem u niej na obiedzie. 

„Hr. Kwileckiej jedynie z awdzięczam moje uwoh1ienie, bo ta szla
chetna i zacna niewias ta, mając rozległe stosunki z niemieckimi baro
nami, poj echała do Warszawy do niemi�ckiego jen.  gbra Besselera i wy
jednała mi wolność. 

„Dnia 1 9  łut 1917  r. nit> spodzianie otrzymałem paszport, wolny 
p,rzejazd do ukochaP. ego kraj u .  Wróciłem na dawną swoją par. , byłem 
świadkiem jak N iemcy pobici wracali do swego Vaterlandu, doczekałem 
się chwil i  zmartwyc'nwstałej P .J lski, prędko zapomniałem o przebytych 
chwilach udręki, ale cóż? kiedy,  ni estety, w tej ukochanej · Polsce niema 
bratniej miłości i. zgody. 

„Wróciłem kaleką zreumatyzowanym tak silnie na pół ciała, że 
ręki nie mogę podn i eść do góry, a nogą powłóczę.  

J astrząb, dnia 18 czerwca 1932 r .
l\s. Wincenty Nichal&ki były proboszcz w Mnh1ię".
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skryli się przed Rosjanami. Na najbl iższą n iedzielę 25 st., 
z nabożeństwem przysłał ks. Józef Frydrych, sąsiedni 
prob. z Chlewisk swego wikarjusza ks. Sebestjana Kru
pczyńskiego, bo go burmistrz szydłowiecki powiadomił, -

że księży niema. 
„Pn:�chód wojska ros. przez kilka dni był duży. "Mie

szkańcy okoliczni wszyscy strwożeni. 2 łut . nabożeilstwa 
paraf. nie można było odprawić, tylko były r3no Msze św." 

5. Wojn. nlk oddz. radm. nałożył kon t rybucję mię
dzy innymi i na duchowieństwo miasta Sandomierza na 
pokrycie kwoty pieniężnej 6288 r. 65 kop . , którą pow- · 
stańcy zabrali z kas: powiatowej i miejskiej w Sandomie
rzu. Na ksittdza A. M., który wówczas był kanonikiem 
katedralnym i sędzią surogatem w Sandomie rzu, wypadło 
zapłacić 100 r. 

6. Jen: ple. na Kr. P. 24 czrw. (5 1ip.) 1865 r. Nr 10850
powiadamia kancelarję namiestnikowską, że ksiądz A. M., 
będąc podejrzanym o udział w powstaniu, został areszto
wany. (W 1863 r. Dopis. autora). 

7. 24 łut. (8 mar.) 1 866 r. Nr. 528 gbr radm. składa
raport kancelarii nmka Kr. P. o księdzu A. M. w nastę
pujący ch słowach: „Niema najmniejszej wqtpliwości ,  że 
ksiądz A. M. od 1 861 do 1864 r. był jednym z inspirato
rów i kierowników powtańczego ruchu gub. radm., opin ję
ogółu nastrajał przeciw państwu, a w nocy, k i edy wybuch"'. 
ło powstanie z 1 (22) na 11 (23) st. 1 863 r. zj awił się w Szy
dłowcu i jak należy przypuszczać u niego na plebanji mialo 
ostoję trzech „złoczyńców", którzy kierowa l i  napadem na 
Szydłowiec. Tej nocy władze rządowe wojn . ,  zaaresztowa
wszy księdza A. M., najpierw odesłały go do Radomia, a na
stępnie do fortecy w Iwangrodzie. Ta jedynie. okolicz
ność, że w początkach 1863 r. sprawy wzięły inny obrót,
księdza A. M. nie oddano pod sąd wojn., lecz go zwol
niono od odpowiedzialności, Nadto1 cokolwiek w sando· 
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mierskiem dziej e się złego na krzywdę państwa, między 
innymi '  on dużo jest temu winien. Usunięcie go <;>d wpły
wów w Sandomierzu i zarządzenie ścisłej nad nim obser
wacji uważam za rzecz niezbędną" .1 

8. Uwolnienie swoje ks. Malanowicz zawdzięczał
usilnym staran iom bpa Jusz. Jak widać z papierów A. 
A. D. Nr. 2881 bp sand .  4 mar. 1 863 r. Nr. 245 już po
raz drugi zwra cał się do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. 
i powołując się na taką samą odezwę z 19 łut. 1863 r. 
Nr. 207, prosił o zwolni enie księży, niedawno zaareszto
wanych. W korespondencji  z 4 mar. 1863 r. bp pisze, że 
ksiądz A. M., kan. sand . ,  już został zwolniony.2 

9. Za to, że nie wykonał polecenia komisji kielc.
do spr. włościańskich, które wyszło 29 maja 1 864 r., ksiądz 
A. M. zapłacił 27 l ip.  tegoż roku 1 2  r. kary.5 

99. Ks. Antoni B1·onisław Markowski, ur. 1835 r.,
były dominikan in .  Wyś\\ ięcony w 1858 r. ,  zajmował sta
nowiska w diec. sand. : wik. w Sulisławicach, filjalisty 
w Słupi Nadbrzeżnej, wik. w Mircu, w Głowaczowie, Wią
zownicy, Ptkanowie, administratora w Kraśnicy, w Bieli-

. nach !"Opat. ,  w Skarżysk u Kośc. i w Iłży.
1 .  W aktach Kons. J c n. D. Sand. takie znaleźliśmy wia

domości o księdzu A. B. M.: a) W Głowaczow ie w 1864 r. 
nlk woj n. oddał go · pod nadzór policji, b) z Kraśnicy 

, musiał ustąpić na żądan ie  zarządzającego spr. d. obc. w., 
c) prob. z lłży ks.  Józef Jopkiewicz 5 ( 1 7) czrw. 1870 r.
Nr. 30 donosi w raporc ie  do Kons. Jen. D. Sand., że 
władze rządowe nakazały księdzu A. B. M.  stawić się 
w cytadeli warsz. ,  dokąd się zaraz udał, lecz wrócił stam-

t A. Ą. D., CVFi, Nr. 1 2  i XXIVa, k. 14. Patrz: ks. Piotr Chot.>
szyński i ks. Józef Gacki. 

2 A. A. D., LXXXI2, k .  1 1 9. 
3 A. A. D., XXIV2, k. I 9, 20, 30-41, 
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tąd zaraz 23 tegoż miesiąca, ale tylko czasowo i z - wa
runkiem, że ma się znów tam stawić na każde wezwanie 
władz sądowo policyjnych, d) gbr radm. 4 s ierp. 1870 r. 
Nr, 3151 pisze do bpa sand., że zgadza się na wysłanie 
księdza A. B. M. „za polityczne stosunki" do klasztoru 
o.o. dominikanów do Wysokiego Koła, pow. kozn., gub. 
radm., e) prob. par. Iłża 2 paźdz. ) 870· r. Nr. 63 donosi
do Kons. Jen. D. Sand .. że w nocy z 1 na 2 paźdz. b.r. 
władze rządowe zaaresztowały księdza A.B. rvJ . i wywiozły 
do cytadeli warsz., f) nmk Kr. P. 16 (28) łu t. 1872 r .  za
wiadomił bpa sand., że zgodnie z życzeniem swojem ksiądz 
A. B. M. otrzymał paszport zagraniczny i wyjechał, g) ksiądz 
A. B. M., nie przestając być dominikaninem, chodził z poz
wolenia wfadz duchownych w sukni księdza świeckiego. t 

2. Czasowa wojn. śledcza Komisja 18  maja 1 871 r. 
Nr. 855 2 doniosła do kancelarii nmka Kr. P. ,  że nmk Kr. 
P. 22 łut. (3 mar.) 1 871 r. zatwierdził wyrok na księdza 
A. B. M., skazujący go _na wygnanie do Syberii za to, że 
w 1863 r. był kapelanem w oddziale Czachowskiego. Gdy 
był już w drodze na Sybir, wrócono go z kraju i w 1 872 r. 
wyjechał zagranicę. 

3. W innem miejscu w aktach rządu ros. spotyka
my jeszcze takie szczegóły o księdzu A. B. M.: W końcu 
1 870 r. było wszczęte śledztwo przeciw księdzu A. B. 
M. o to, że brał udział w powstaniu, że z jego wiedzą 
powstańcy znęcali się nad kowalem Czyżewskim. Po za
kończeniu śledztwa odsądzono księdza A. B .  M. od wszy 
stkich praw stanu i postanowiono wysłać go na Syberj \ .
Gdy był już w drodze, władze' cofnęły go z powrotem
i osadziły w cytadeli. Nmk Kr. P. sprawę całą badał po
wtórnie. Wtedy spostrzeżono, że z najwyższego ukazu 
z 1 867 r., który darował kary wszystkim, będącym w kraju 

1 A. K. D. Sand., XXXIV1. 2 A. A. D., CVI2, Nr. 23. 
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politycznym przestępcom, nie wzięto pod uwagę, gdy -' _ 
władze w 1 870 r. sądziły ks . Markowskiego. Ukaz zaś, 
wyżej przytoczony, nie pozwalał _ oddawać wtecly prze
stępców politycznych pod sąd wojen-ny, ani zatwier
dzać wyroku głównodowodzącemu armją. Wobe.c ,tego 
nmk prosif 7 (19) sierp. 1 871 ' r . mstra spr. w.,  aby pozwo-
m naprawić tę omyłkę, uszanować wolę cesarską, a· sprawę 
zakończyć wydaniem księdzu A. B. M. emigracyjnego 
paszportu. W części zaś 1 1 1 - c iej akt tej samej kategorj i ' 
czytamy, że · ks iędza A B. M. władze wysłały - żagran i cę _
rannym pociągiem 28 st. 1872 r. z darmowym emigracyj-

. 

nym paszportem i z zapomogą 1 50 r. Zanitn zostały za
łatwione potrzebne na wyjazd formalności ,  _ksiąąz A. B. 
M. siedział w areszcie policyjnym w Warszawie/ 

· 

tQO. Ks. Seweryn Moczydfowski, j816 f 1893.
w księdze kond\lit kancelari i gbra radm., ' ks'iądz s.'_ .l\'1., . 
prob. par. Janowiec, pow. kozn . ,  gup. radm .,  ma zan�to
wan'e: -„miewał podniecające kazania i zawsze był pqe- ,
ciw rządowi."2 

· 

101.  Ks. Tomasz Molecki, ur. 1822 r. Będąc prob. 1
par. Bardo, pow. opt., gub. tadm., ksiądz T. , Mi , · Uil}ieścił
na ołtarzach w swoim kościele qiaie orły polskie, >):>y tym
spo_sobem budzić wśród włościan uczucia patrjotyczne, ,._. 

a tern samem sympatję dla powstania. Za to, jak mówi · 

wykaz nlka woj . na pow. sand. 7 stt . 1 �65, . r. ,  _ �_ap�ącił
50 r. kontrybucji.3 Dochodzenie w tej sprawie dągf.l_ęło 
się dosyć długo. Ksiądz T. M. był za.raz zaaresztowąny, 

; gdy wiadomość · 6 orłach w koście,le bardzkim ,doszła . _ ·po-
władz państwowych. Bp wstaw_ił się za nim i prnsił <?. zw,�1- : '

· 

nienie z więzieni�, na co 27 paźdz. 1 864 · r �  Nr. 1 1700 4 
-�----

1 A. A. D., LXXIII2, k. 342, 344 i 347.
2 A. P. Radm. VII•, cz. I, Nr. 19-1 .  
s A. A. D.,  XXIV2, k. 7- 1 1  i 30�41 .  4 A. K. D.  Sand., Xi.
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odpowiedział bpowi ·nlk wojen .  oddziału radm. jen·. Bel-1legard, że o sprawie tej jeszcze nie ot rzymał sprawozda
nia, skoro tako.we przyi.gzie, będzie miał na uwadze prośbę.

102. Ks. Konstanty N arwid, ur. 1872 r. Czaso� 
wy wojenny jen. gbr. radm., 7 stycz. 1 906 r. Nr. · 26 1 do
.. niósł do kancelarii w. jen. gbra, że ksiądz K. N., wik. 
z Janowca, pow. kozn., gub. radm. , wraz z innymi naro
dowymi działaczami urządzał w grud. 1905 r .. w mias tecz
ku Janowcu, niedozwolone zebrania włościan, aby wśród 
nich szerzyć ideje przeciwpaństwowe.2 

103. Ks. Jan Naulewicz, w 1865 r. NI� radm. 
żandarmerji gubernjalnej , 23 r.zrw. 1909 r., Nr. 5286 i nlk 
pow. opt., 15 lip. 1909 r. Nr. 2 1 9  pisze cl.o gbra radm.,
że ksiądz J .  N., prob. par. Ostrowiec, pow. opt., gbr . . radm., 
jest skrajnym narodowcem, wrogo odnosi się do rządu 
i do wszystkiego, co ruskie.8 

104. Ks. Ignacy Nobla, ur. 1 803 r. Powstańcy za 
zdradę powiesili w Klwowie żonę i syna żyda Kryngiela. 
Gdy sprawa ta doszła do wiadomości ros. władz wojsk., 
te 20 kw. 1864 r. skazały księdza I . N., prob. par. Klwów, 
pow. opcz. , gub. radm., na 25 r. kary za to, że dopuścił 
do tego czynu na terenie swej p arafji.4 

105. Ks. Kazimierz Ochman, 1801 t 1866, ka
płan z instytutu łysogórskiego. Dziekan dek. opt. , gub. 
radm� ,  ks. Feliks Paczewski prob. w Łagowie pow. opt., 
gub. radm. ,  24 list. 1 863 r. Nr. 96 5 doniósł do Kons. J. 
D .  Sand., ze w nocy z 21 na 22 b. m. i r. pałkownik Szul� 
man prze9hodził przez Cisów, wieś kościelną, pow. i gub. 
kielc., z oddziałem wojska cesarsko rosyjskiego i zatrzy-

1 A. A. D., CVP1, Nr. 12. 
2 To znaczy ideje narodowe. Dopis. autora.
I A. P. Radm. VI ia, cz. I," Nr. 189. 
4 A. A. o., xx1v2, k. 19, 20 i 30-41 . 5 A. K. o .  s��d., x1, 
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mawszy się tam do rana, o g. 8, przed nabożeilst\Vem; 
· zaaresztował księdza K. O.,  chwilowo bawiącego w Ciso

wie oraz nakazał go wysłać ku Kielcom. 

106. Ks. Ludwik Olsiński, 1855 t 1 929. Z decyzji 
w. jen. gbra, datowanej 11 wrz. 1880 r. Nr. 1 552 1 . zapła
cił ksiądz L. O., 25 r. kary za to, że wbre.w zarządze.niu

. w. jen. gbra hr. Kocebuego, wydanego 7 { 1 9) sierp. 1 871  r.,
bę�ąc wezwanym do sądu pokoju w Sand. 28 kw. 1 880 r., 

· nie chciał odebrać przysięgi od ławnika Janeckiego po
rosyjsku lecz po polsku. Oprócz powyższej kary · za to 
prźewinienie władze rządowe n ie  chciały wyrazić dla nie
go swej zgody na probostwa: Kraśnica w pow. opcz. 

· i Lipsko pow. iłż., na które �iskup przedstawiał go kolejno.

107. Ks. Karol Okomski, ur 1802 r. Z rozporzą
dzenia rosyjskich władz woj skowych ksiądz K. 0., : · prob. 
par. Sidziny, po� . opt., gub. radiu., zap.łacił 50 r .

, 
kon

trybucj i na po.krycie 2507 r. 49 kop: , które zabrali pow-
: st�ńcy z magazynu solnego w Zawichoście.2 . · · · 

108. Ks. Antoni Omiński, ur. 1825 r. 1 .  Dr gł. 
Kom. Rz. Sprawiedliwości zwraca się do 1 Kom. Rz . . · W.
R. i O. P. 1 4  (26) st. 1 863 r . ,  że w Bodzenty.�ie, pow. 
i gub. kielc., przy tamtejszym kościele ;parafialnym stoi 
od niedawna krzyż z napisem: „Za . poległych w 1861 
,i 1862 r. " , i że za to odpowiadają miejscowi mansjonarze: 
'ksiądz A. O. i ks. Izydor Ciągliński. Za powyższe należy 
�obydwóch wzmiankO\yanych księży usunąć z Bodzentyna.8 

. 2. Bp sand. 14 kw. 1864 r. Nr. 49'7 4 pisze do dra
,gł. kom. rz. w. r. i o. p., że wychodzący w Warszawie 
organ urzędowy „Dziennik Powszechny," przybrał kieru
nek ni�przychylny dla Kościoła i _duchowieństw

.
a katol. 

1 A. A. D., CVI2, Nr. 2. 2 A. A. D. ,  XXIV2, k. 12a . . · , .
s A. A. D., LXXXJ2, k. 32. 4 A. Ą. D., LXXXUI2, k. 142 i 143."
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Między innemi w Nr. 27 z 1863 r. pismo to podało wia· 
domość, że ksJądz A. O.,  mansjonarz par. Bodz�ntyn, 
zabił wystrzałem podporucznika ros. Rappa, gdy tymcza
sem sam dr gł. 28 st. (9 lut.) 1863 r. Nr. 6 1 7  (1 1 1 7) za
rządził śledztwo i to wyświet l iło, że podporucznika Rappa 
zabił, nie ksiądz A. o., ale żołnierz ros. , który strzelał do 
powstańca , a trafił w tego oficera. „Na żądanie moje,  do· 
daje ' bp, Dziennik nie ódwołał tej fałszywej wiadomości". 1  

109. Ks. Dionizy Ostrowski, ur. 1875 r. Gbr radm. 
powiadomił 1 1  czrw. 1908 r. Nr. 1205 2 kancelarię w. jen. 
gbra, że ksiącb: D. O., wik. par. św. Jana w Radomiu, 
odmówił  przyjęcia przysięgi po ros. od urzędników rządu 
gubernjalnego. Ze wzglę-du na wyjątkowe okol iczności 
(nie powiedziano: jakie. Dopis. autora.), w. jen. gbr tylko 
oznajmił mu za pośrednictwem gbra radm. ,  że nie j�st 
w porządku. 

110. Ks. Feliks Paczewski, 1 802 t 1873. 1. Władze 
wojsk. ros. 19 łut. 1864 r. skazały księdz_a F. P . ,  prob. 
par. Łagów, pow. opt., gub. radm., na zapłacen ie  30 r. 
kary za to, że przyjął i częstował u siebie pows tańców , 
zamiast zar&z powiadomić o ich przybyciu do miasteczka 
odpowiednie władze rządowe. 8 

2. Na pokrycie sumy 250 rb., którą powstańcy zabrali
z kasy miasteczka Łagów, ros. władze rządowe 4 łut. 
1865 r. Nr. 842 ściągnęły z księdza F. P . ,  tamtejszego 
proboszcza, 100 r. kontrybucji .4 

3� Gdy powstańcy w okolicy Łagowa odbili swego 
j eńca, który był w rękach wojska rosyjskiego, rządowe 
ros. władze skazały miejscowego proboszcza księdza F. 
P. na 25. r. kary.ó 

1 Ksiądz A. O. wraz z drugim ks. I zydorem Ciąglińskim, man
sjonarzem tamtejszy�, po tym wypadku byli aresztowani. O ks. A. O.
patrz Emigracja z 1863 r. Dopis. autora. 

1 A. A. D., CVIZ, Nr. 4. 3 A. A. D., XXJV2, k. 21, 22 i 30-41,
4 i 5 Op. c., k, 30-41,



is? 

Wik.  z Baćkowic ,  filji par. Łagów ks. Marcin Mo
. mentowi cz 2 mar. 1 864 r. powiadomił Kons. jen. O. Sand . , 
że 29 l u  t. b. r. władze wojskowe zaaresztowały księdza 
F. P., dzie1kana opt. i prob. par. Łago'w i wywiozły · go

. do Opatowa. 1 
O tern samem doniósł dziekan dekan. opt. 2 mar. 

1 864 r. Nr. 30.2 
111.  Ks. Andrzej Gentiljusz Parczewski, 1822 

t 1 896, były franciszkanin. jen. p ic. na Kr. P. powiado
mił kancelarję nmka K.r. P. 18 (20) maja 1865 r. Nr. 6609 

· (1 6230) ,  że ksiądz A. G. P. w czas ie  ruchu powstańczego 
brał czynny udział w paru wypadkach.3 .. 

Podług raportu nlka żandarmsk iego zarząd� w' Ka 
liszu z 8 (20) st. 1871 r. Nr. 2976 4 ksiądz A. G. P. w cza
sie rozruchów powstańczych swemi kazaniami usiłował 
.wzbudzić wrogi nastrój społeczeństwa do rządu. 

Ks. A. G. P. umarł w par. Grzegorzowice, pow. opt. , 
gub. radm. 

112. Ks. Stefan Parka, ur. 1832 r . ._Ksiądz S. P.,
k. św. teol., były wik. par. Opoczno, gub. radm., później
prof. semin. diec. sand. pisma św. i j.ęzyka łacińskiego, 
. „skompromitowany" w czasie powstania 1,$6: f r. pokry
jomu wyemigrował z kraj u.'5 

113. Ks. Stanisław Paskal, 1829t1887. Jen. ple. 
· na Kr. P. 15 (27) czrw. 1865 r .  Nr. 21984 (9440) 6 zawia
domił kancelarję nmka Kr. P., że ksiądz S� P., prob. par. 
Krępa, pow. iłż., gub. radm., zapła'cił 1 00 r. kary za to, 
że razem z innymi pozwolił powstańcom powiesić oby
watela wsi Sulejów, gm. Ciszyca Górna, pow. iłż., gub. 
�adm., Adolfa Boćkowskiego, właściciela miejscowego fol
warku. Nadto na skutek zarządzenia wojn. nlka okręgu 

I i .:! A. K.  D. Sand ' X1 •  3 i 4 A. A. D. , CVI'�, Nr. 5.
5 A. K. D. Sand., Xl. 6 A. A. D., cv12„ Nr. 6 i XXIV2, k. 1 2-15. 
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radm. księdza S. P ., prob. par. Krępa, - skazano na za
płacenie 163 r. na poczet zabranej przez powstańców 
kasy miejskiej w Tarłowie. 1  

114. Ks. Paweł Pawłowski, 1825 t 1897. W ar
chiwum państwowem Radm. znajdujemy dokument, który 
stwierdza� że ksiądz P. P. z jedlińska był podejrzany o to, 
że zorganizował szycie kożuchów dla powstańców i za 
.to władz.e �ojskowe . zaaresztowały go i osadziły w wię
zieniu p,Ólityc'znem radm. 2 ' L:>'ziek�n .dekanatu . radm. ks. Ęranc . .Brzozowski, . prob. 
ze W,soli, 16 wrz. 1 863 r. Nr. 139 3 ponawia do Kons. Jen.
D. Sand. ' swój raport Nr. 135, w którym doniósł, ie ksi�
dza f>. P�, wik. , par. Jedlińsko, pow. i gub. radm., władze 
wpj$kowe za�r�sztowały 10 wrz. _ 1863 r. i dotąd trzymają. 
go w więzieniu politycznem radomskiem. 

115, Ks. Stanisław Pietruszyński, ur. 1855 r. 
Gbr radm. 1 L paźdz. 1892 r.. Nr. 828 złożył raport do w. 
jen. gbra, że ksiądz S. P., prob. par. Dąbrowa, pow. opcz!; , 
gub. radm., systematycznie i z , rozmysłem nie przestrzega 
zarządzeń państwowo-rządowych, lekceważąc sobie wie
lokrotne żądapja władzy . cywilnej. Mając powyższe na 
uwadze, głowny nlk , kraju  27 paźdz. 1892 r. Nr. 1 6  za
żądał usunięcia go z probostwa w Dąbrowie i przenie
sienia na wikarj.at. Bp wtedy przeniósł księdza S. P. do 
Końskich, gub. radm., _a 23 gr. tegoż 1892 r. do Czarnej, 
f_ilji pod Konskiem i. 4 

116 • .  Ks. 'Euzebjusz Pinakiewicz, 1 81 7  t 1 865, 
były dominikanin, który sekularyzował· się w 1 856 r. 

z plebanii par. oębnq, pow. i gub. kieł., 13 (25) kw. 
1864 1 r. władze wojskowe zabrały i uwięziły tamtejszego 
prob. księdza E. P. ,  a następnie .wywiozły go do Rosji.0 

1 A. A. D., CVI!il, Nr. 6 i XXIV3, k.  12-15. 
2 A. P. Radm., VIJ3, cz. I, Nr. 103. a Ą. K. D. Sand., x1. 

- ' A. A. D., cvi2, Nr.  14. 5 A. A. D., LXXl12, lt. 156. 
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2. Parafjanie z Dębna pod datą 27 kw. 1864 r. przed
stawili bpowi sand. to, że władze wojskowe 26 kw. b.r. 
zaaresztowały ich proboszcza, zabrały go z plebanji ,  na
zajutrz zaś przyprowadziły go do Dębna, gdzi e uległ bar 
dzo ciężkiej karze cielesnej z rozkazu dowódcy przecho 
dzących tamtym szlakiem wojsk rosyjskich. Parafjani e 
clębnińscy udawali s ię do Wierzbnika, z prośbą do do„ 
wódcy wojska ros. o uwolnienie swego proboszc,za, lecz 
nietylko nic nie uzyskali, a le jeszcze · kozacy batami wy
pędzili ich z mias ta.1 ' 3. Bp sand. Jusz. 7 maja 1864 r. Nr. 609 2 wnosi in„
stancję do nlka wojn. gub. radm. za księdzem E. P. 

4. Dziekan dekan. radm.,  prob. z W�oli, ks.  Franc.
Brzozowski 1 1  sierp. 1 864 r. Nr.  143 donosi do Kons. j.
D. Sand., że 9 b.m. i r .  rosyjskie władze rządowe wy
prowadziły księdza E. P., prob� z Dęb9a, z radm. wię
zienia politycznego i wysłały na Warszawę do Rosji, nie 
·ogłosiwszy mu w Radomiu wcale wyroku.

· 

5. Osobista kancelarja nmka Kr. P. pod datą· 20 łut.
·(3 mar.) 1868 r. pisze do zarządzającego _spr. d. obc. w . ,
że „ksiądz E. P.,  lat 50,  prob . .  z Dębna, . .  Mtrzymywał sto
_sunki z powstańcami, przyjmował ich u ,s iebie w domu, 
wyl<onywał ich polecenia, rozsyłał i ch piśmienne zarzą
'dzenia w sprawie zaprowiantowania ich szeregów, jawnie
pomagał wszystki emi możliwemi sposob�mi  do  podtrzy
mania ru chu powstańczego. Za , to wszystko · z decyzj i
wojn. ·nlka okręgu radm. władze krajowe wysłały go do 
środkowej Rosj i tam mianowicie,  gdzie wskaże mster spr. w.8 

6. Ks. E. P. 1 ( 13) mar. 1 865 r. umar'ł w mieście po
wiatowym Makarewie, gub. kostromskiej .4  i 5 
---- --

1 A. P. Radm., xs, k. 6, 21-26. 2 A. K. D .. Sand , XXXVl. 
3 A. A. D„ LXXII2, k. 156. 4 A P. Radm., X5, k. 6, 2 1-28. 
5 Wiadomości te \VZięte są z Archiwum Państwowego w Rado-

miu z testamen �u. który z czasem przyszedł do kraju. Na testamencie 
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117. , Ks . . Jozafat Piotrowski, 1831 t 1899, były
· .:bernardyn, później sekularyzowany. Wojn. nlk pow. radm . . 

w 1865 ,r; Nr� 5435 1 złożył raport do kar:icelarji nmka Kr.
p�:, że wszyscy o.o. bernardyni w Radomiu, a w ich licz
·bie ojciec Piotrowski, śpiewali polskie narodowe rewolu-

"' cyjne hymny, miewali „podburzające" kazania i wogóle 
sympatyzowal i  z · ideą powstania. 

118. Ks. Konstanty Piwarski, 1824 t1889. Oso
. biste ·akta księdża K. P., przechowane w Kons. jeR. Sand.,
podają z jego życia następujące szczegóły: . · „Urodźif się „ we wsi Ruda, pow. i gub. radm., z Fe
liksa· r Eleonory . ze Szczepańskich. 

,;W · r. 1834 wstąpił do gimnazjum radm., gdzie się. 
uczył ·· do 1 841 r. poczem został prywatnym nauczy
cielem do 1845 r. t.j . do czasu ws.tąpienia do zgromadzenia 
księ7.y filipinów w·  Studziannie, pow. opcz., gub. radm.,. 
które · zaraz wysłało go do sand. semin. diec., 13 maja
1849 · r .  został kapłanem. Odtąd przez 3 lata pracował·
juz� to jako'· wikarjusz diec. sand. w par. Raków, pow. opt., 
ffrz·„ to jako administra�or par. Bardo tegoż pow. do 6 czrw. 
t852 · r.," poczein 1 1  tegoż miesiąca objął w administrację
zgromadzenie księży fil ipinów w Studziannie, które 12 kw.
1854 . r. na uroczystej elekcji obrało go na proboszcza tej 
parafji. Na tern ' stanowisku ksiądz K. P. pozostał do 4 li�t. 
1863 r. 

· · 

' „W tym driiu został przez wojska ros. wywieziony 
na Sybir, gdzie przebył w ciężkich robotach czyli kator-

tym są podpisy świadków, które świadczą o wspólnikach wygnania 
ksit(dza E. P;, a którymi są: ks. Józef Żmijewski, prob. ze Złakowa, 
archid. warsz., ks . . W alerjan Różycki, prob. z Kliszkowa, diec.„ kuj.-kal., 
ks. Antoni Żół nowski , prob. archid. warsz., Aleksander Mackiewicz, 
obywatel pow. czausowskiego, gub. mohyl., Antoni Artur. Niewiński„ 
starszy kontro.ler Głównej Dyrekcj i  Towarzystwa Kr. Ziem. w Warsza
wie i Eustachy s. J ędrzeja Matuszewicz, szlachcic gub. mińskiej. 

1 A. A. ' D., CVI2, Nr. 16 i LXU2, k. 1 17.
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dze do połowy kw. 1 868 r . ,  od tego zaś czasu do 1 gr. 
1a13 r. we wsi Tuqka, gub. itkuckie.j, ą od 1 gr. 1 873 r. za
mieszkał w lrkµcku. Po 9 miesiąc�ch opuścił Irkuck, uda
jąc się do Spaska, gdzie po�os'tawał lat 6, ·do połowy 
wrz. 1 880 r. W ty.m roku uzy�k<;lł p�,szport dl� odwiedze
nia kraju i w \coń�u wr.ześnia stanął w Warszawie. 

„Udało mu się rok czasu, mianowicie· od · 4 paźdz. 
1 sao r. dp 10 paźd�. 1 881 r., przen:iieszkac przy rodzinie 
we wsi Wysokin, gil). Qssa, pow. opcz., a następnie, uzy
skawszy za�wiadpzenie lekarskie, jakQ chory od 1 O paźdz. 
1881 r. do 10 i;naja 1 882 r. p,0zost�wał w Warszawie. Ale 
ciągle się liczył jako zesłaniec. Dlatego 10 maja 1 882 r. 
wyjechał do Smoleńska, g.dzie pozostawał do 25 st. 1 884 r. 
Wtedy uzy;skał zupełne uwolnienie z wygnania i w koń
cu stycznia 1 884 r. czyli po 20 latach katorgi, osiedlenia 
i tułaczki prŻybył znó,w do wsi Wysokina, pow. opcz. Bi
skupem sand. był wówczas A„ Sotkiewicz, który naznaczył 
go w początkach 1 885 r. na wikarjusza qo Klwowa, pow. 
opci., a w czerwcu teg.oż roku na takie samo stanowi
sko do par.· Tczów, pow. kozn., gub. radm.

„Na tę pracę l<.apłańską księdza K. P. ,  po powrocie · 
jego z wygnania, · administracja rosyjska . patr.zyła pobła
żliwem okiem, bo na zasadzie litery prawa, będąc w 1 863 r. 
pozbawio�y,m przez wyrok sądu polowego godności ka
płańskiej, nie , powinien .był spełniać żadnej czynności 
kościelnej. fropiero 5 paźdz. 1 885 r. Nr. 1491 w. jen. 
gbr Hurko · zawiadomił bpa sand., że cesarz na przedsta
wienie kierqjącego mstwem spr. w. 16 wrześ. 1885 r. po
zwolił „byłemu księdzu K. B. przywrócić godność ka- . 

· płańs.ką'' . Niedługo, bo niepełne 4 lata, ksiądz K. P. ko
rzystał z możności tej pracy, wkrótce zaczął słabnąć i 14 łut. 

· 1$89 r. umarł w Tczowie'� .1

1 Ą. �· J?.� � nd._ , XXXVI1• 

Bojowaicy t. HL 1 1  
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Oprócz powyższyeh danych w różnych archiwalnych 
zwojach na.trafiliśmy na niektóre szczegóły o przejściach 
księdza K. P. i o.ne uzupełniają sylwetkę tej świetlanej 
postaci, która życie swoje poświęciła dla idei kapłańskiej 

. w zgromadzeniu, a spędziła je w samotności, na wygna
niu, w ciężkich warunkach, dla sprawy ojczyzny. Przy
taczamy je punkt za punktem. 

18 lut. 1 863 r. Nr. 2 1 od ks. Józefa Bagińskiego, 
filipina ze Studzidnny, zastępującego miejsce przełożo
nego klasztoru studziańskiego, z ustnego upoważnienia 
księdza K. P., Kons. Jen. D. Sand. otrzymał zawiado
mienie, że wojsko rosyjskie, dokonawszy rewizji klaszto
ru studziańskiego w poszukiwaniu pow�tańcow, którzy 
w końcu stycznia 1863 r. byli tam dwa razy, zabrało z so
bą przełożonego zgromadzenia księdza K. P. do Opocz
na. Powodem aresztowania miało być to, że ksiądz K. P., 
jako gospodarz domu, obowiązany był zawiadomić wła
dze rządowe o pobycie w klasztorze powstańców. W ra
porcie tym ks. Józef Bagiński dodaje, że w czasie do· 
konywania rewizji żołnierze ros. dopuścili się rabunku 
·i że wykaz strat, wtedy poniesionych, podał nlkowi
wojen. pow. opcz. Opinja miejscowa stwierdziła, że wła
dze wojskowe wkrótce zwolnią księdza K. P. Okazało
się to o tyle prawdziwem, że za jakiś czas ksiądz K. P.
był zwolnionym, a następnie ponownie zaaresztowanym
i osądzonym. Wtedy 24 czny. 1864 r. Kons. D. Sand. pi·
sze do ks. j. Bagińskiego: „ponieważ przełożony zgro
madzenia księży filipinów: w Studziannie ksiądz K. P. do
,Rosj i  wywieziony został, przeto władza diec. upoważnia
księdza j. B. do pełnienia zastępczego obowiązków prze
łożonego. "2

Zestawiając powyższe terminy zaaresztowania i wię
zienia księdza K. P. z raportami poniżej podanemi, �s. 

1 A. K. D. Sand. ,  Xl. 2 A. K. O. Sand., XXXVII1.
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]. Bagińskiego, ks. dziekana opcz., ks'. dziekana radm., 
a także z korespondencji władz rządowych z bpem sand., 
wnosić należy, że ksiądz K. P. byf po pierwszem zaa re
sztowaniu w m. łut 1863 r. w klasztorzt'.· na krótki czas 
zwolniony, lecz w bardzo niedługim czasie został po
nownie zaaresztowany w bryczce, gdy jechał do Drzewicy. 
w aktach bowiem czytamy jeszcze następujące dane: 

Dziekan dek. opcz. ksiądz Józef Jopkiewicz, prob. 
par. Sławno, pow. opcz., gub. radm., 6 lip. 1 863 r. Nr. 23 1 
powiadamia Kons. Jen. D. Sand., że 29 czerw. r. b. ja
dący ze Stu�zianny do Drzewicy przełożony księży fili-

. pinów ksiądz K. P. został zaaresztowany i uwięziony
w Opocznie. Była nadzieja, że go władze wojskowe zwol
nią, a le wczorajszej nocy z Opoczna wywiozły. Ks. J . 

. Bagiński, zastępca księdza K. P., donosząc � lip. 1863 r. 
o tym fakcie do Kons. jen. D.  Sand., mówi, że księdza
K. P. zaaresztowano w Drzewicy 28 czerw. b. r. 

7 l ip. 1863 r. Nr. 97 2 dżiekan radm., ks. Franc. Brzo'
. zowski w raporcie swym do Kons. J. D. Sand. oświad
cza, że „dziś o godz. 11 rano między jedenastoma oby
. watelami z Op cz. przywieziono księdza K. P., prob. ze
· Studzianny, do Radomia pod strażą wojskową i osadzo
no w więz ieniu." 

Te.nże dziekan, 12  wrz. 1863 . r. Nr. 136 s powiadamia 
Kons. j. O. Sand., że w . wojennym sądzie m. Radomia 
iapadł wyrok, skazujący księdza K. P., na 10 lat ciężkich 
robót z pozbawieniem pra� .i że ten wyrok został wy
słany do · zatwierdzenia nlkowi Kr. Pol. 

4 zaś list. 1 8q3 r. Nr. 171 ł również ten sam dziek. 
składa raporf do Kons. Jen. D. Sand., że „w dniu 3 l ist. 
1 863 r., między wieJoma innymi, ksiądz K. P., prob. zgro
ipadzenia księży filipinów ze Studzianny, został zawyro
kowany na 1 0  ląt ciężkich robót w Syberii i przeprowa-

1-' A. K. 
'
D.

1 
'sand., x1. 



d�ąny s�p�� k.µ W �rsz�wie." W ty.m CH�st� ��łąci� �� P. 
był cię��� słą,by i wyięcp�ł l��ą� ną p,oQ.wodz\e� 

ll9. lb! lła-w;ę,1 ł'«>11łuszya�k.i, ur. 1 868 r. Na sku
t�k rap<ntl.l g:pr� :radm., że ksiądz P. P., wik. par. Opocz
no, gqb. radm., wnvi�ra Qjemny wpływ pod �zględem 
państwp,wym na lµdno�ć p.ols�ą i w działalności kapłań
skiej wychodzi po�a sferę swycł,l obowiązków kapłańskich, 
w. jen. gbr zażądał od bpa, aby księdza P. I?. przeniósł 
na qiedp.y wil<.arjat, zdała od Opoczna. Przeszedł wtedy 
k�iądz P. P. dq Goźlic, pow. sand., gub. radm. Następnie 
przez pługie lata władze rządowe nie dopuszczały go dq 
probostwa.1 

120. Ks. Stanisław Posobkiewicz, 1 825 t 1901. 
1. Dziekan dekan. szydłow., prnb. z Mi1edzierzy ks. Kac
per Barabasz. 26 kw. (8 maja) 1 864 r. Nr. ,48 2 donosi do 
Kons. Jen. D. Sand., że 4 maja b.r. po południu wojsko 
ros. zaaresztowało księdza S. P., . prob. par. Grzymałków, 
pow. i gub. kielc. i uwięziło w Końskich. Tamtejsi para
fjanie w dużej l iczbie codziennie udają się do Końskich 
do ros. władz tamtejszych, by wyjednać zwolnienie dla 
swego proboszcza. 

2. Za przeprowądzenie powstańców do miejscowego
organizatora, nlk wojn. oddz. radm. oddał 3 wrz. 1 864 r. · 

Nr. 3495 � k$iędza S. P. pod nadzór policji od 9 wrz. 1 864 r.3. Jen. ple. na Kr. P. 16  (28) mar. 1 865 r. Nr. 37�4
(9248) powiadomił kancelarię nmka Kr. P ., że ksiądz S. P., 
prob. z 

.
Grzymałkowa, za udział w powstaniu 63 r. zapłacił 

9 paźdz. 1864 r. grzywny 1 50 rubli.4 , 

121. Ks. F�aqcis�e-" Pr�ybyl9w•ki, ur. 1831 r.!
kand. św. teoJ. , wy�więcony 1858 r., od 1 859 �· był w:i�. 

1 A. A. D., cv1a, Nr. 31 .  
� · �. K.  D. Sand., X1•  a A. P. Kielc., XIV7.
4 A. A. D., cv12, Nr. 19 i XXIV1, �· 19, 20, �-41.
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w Szydłdwd.i, pów. kHc., tub� r�ł:łfu., rtastęi:)iiie profeso
ł�m semin. diec. w SahtlomiSłztl, a od 1862 r� ·prtib. par. 'MtRilibłit�Yee, p6w� oJ:>L; gub. tadm.

. · L P� o. hmka Kr. P. 16  (28) st. 1 862 r. Nr. 7'97 po
·Wiadoiritł dra gł. koili.. rż. w. r. i t>. p., że polecił hlkowi
:wójn. Bkf; didnL ża udżiał W , fjowstanitl . Wyśłać księdża
w. P. tib Rosji. Gtly jeanak op jtlszynski ptźetłstawił tacie
i ókolicin8śći łag88.zące winę księdza F. P., Jj. o. nmka 

wzglętlnił je, ksi�d'źa F. P. od kary uwolnił. Bp Jusż.
:1 2  kw. 1 862 r. Nr. 643 powiadomił tegoż dra, że ksiądz
F. P. wrócił db S�nddttlierza pd odsiedzeniu aresztu 
� Radomiti.i 

· 

2. 2 mar. 1 864 r. Nr. 30 2 dziekan kunow. powiada
mia Kóns. j .  D. Sand., że ś.p . ksiądz F. P� przy ataku

.. ba GttnHdw żgittął; ntosąc tattiiyrri pbmdc religijną. 
d :hiareM:tdwahiU i uwięzienhi księdza F. P. w 1 861  r. 

, �est niowa w ogóinych wiadomościach tego działu di ·ec. 

,sand. , a także przy nazwisku bpa Juszyńskiego.
1 Co się dotyczy śmierci księdza F� P.,  nigdzie , poza 

tiwyższyrn ra}:>Ortern dziekańskim, w aktach urzędowycH 
.nie spdtykalistny O tetn Wżrtiiahki.3 

1 A. A. D., LXXIXlł, k. 288. 2 A. K. D. Sand.; X1• 
:i Ofiarne życie ksitttlża f; P. i j ego tragiczna śmierć, którą po

'niósł w shiżBie kapłańskiej dla dobra ojczyzny, tyle mają w sobie ilroku; 
ie, odrzuciwszy wszelkie legendarne opowieści o tych faktach, szukali 
smt szczegółów historycznych, wśród których zgasło Życie 33-:letniego 
kapłana, który, stanąwszy na posterunku swego powołan ia, by ratować 

ierających w boju, sam życie swe oddał z całą świadomością tego, 
sitt z niłti sarhyin Ża chwil� sta� mogło. Udało się to nam dosyć 

szt:z�śliw! e. W par. bowiem Modliborzyce pod Opatowem, w której ks. 
F: P. oył prbboszciem, żnaleźliśmy w 1932 r. starca Anton. P ierściń

s· iego, iir. w 1848 r., thieszkarica wsi Rudniki, gm. Modliborzyce, pow. 
opt. Pierściński mimo swoich lat 84, ha Utnyśle był żupełnie przytomny, t . . . 
jasno wyhiżał śwe myśli ,  nie cofał si(( przed ptiblicznemi nawet prze-
nł-5wieniarni, ja.I<: tO było pbdtżas ingresu bpiego, gdy u bramy cmenta
�z kościelnego {Vobec parotysi!tcznej rzesży wiernych, ki lkunastu ka-
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Dla uczczenia pamięci księdza F. P., ks. Sz. Pióro, 1 
kan. kolegjaty opt., p. o. prob. tamtejszej par. i dziekan · 
dek. opt., w r. 1 930 przy ogradzaniu ogrodu kolegjackiego 
parkanem kamiennym, na zakręcie od. ul. Ostrowieckiej,
pomiędzy mostem a starożytną bramą Warszawską , . po- : 
pularnie nazywaną Opatowską, na wzgórku tegoż ogrodu 
postawił pomnik z piaskÓwego kamienia kunow. w kształ
cie krzyża z figurą metalową P. Jezusa. Krzyż ma 3 m, ".

wys., a wraz z podstawą 4 metry. Zwrócony jest w stronę . 

planów i swego proboszcza, �tojącego za nim w drzwiach kościelnych 
wielkich, przemawiał 31 sierp. 1932 r. A miał przytem taką przytomność 
umysłu, że oceniał stopień własnej przytomności. Gdy czuł, Że się może 
załamać podczas wystąpienia publicznego · lub opowiadania potocznego, , 
gdzieś nikł momentalnie. 

1 -go przeto wrz. zetknęliśmy się z Antonim Pierścińskim i na 
nasze zapytanie: czy nie słyszał czego o ks. F. P., odpowiedział z całą 
stanowczością, Że nietylko słyszał, ale znał go doskonale i dziś jakby · 
przed oczyma ma tę postać. „Przecież miałem wtenczas już lat 13 skoń- ' 
czonych, mówił Pierściński, służyłem do Mszy św. ze swymi rówieśni
kami poprzedniemu naszemu długoletniemu proboszczowi, starcowi, ks. 
Antoniemu Zagardowiczowi , prałatowi, a później jego następcy, który 
młodo do nas przybył z Sandomierza, gdzie był profesorem semin. duch„ 
ks. Franciszkowi Przybyłowskiemu. 

„Zapamiętałem tę miłą postać (tu załzawił się Pierściński i przer
wał na chwilę opowiadanie), bo dla chłopca takiego jak ja, niezwykł� 
rzeczą był ten zwyczaj księdza F. P„ Że w każdą niedzielę i święto 
brał nas obydwóch ministrantów na obiad na plebanję i siadaliśmy ra · 

zem we czworo do wspólnego stołu: ks. prob„ jego matka i nas dwóch 
chłopców. 

„ To, co teraz powiem, było w niedzielę, ale daty nie pamiętam� 
Pod koniec obiadu ks. prob. w bardzo serdecznym tonie zwrócił się do
matki: „matuchna wydostanie mi z komody czystą komżę i stułę, a wy 
chłopcy powiecie p. o�ganiście, żeby mi przyniósł tu na plebanję z ko
ścioła tę bursę, której używam do chorych, a służącemu, by zaraz pod- .
j echał, to mnie odwiezie do Opatowa." 

„Nie domy�laliśmy się niczego, bo nie spodziewaliśmy się, Że
w Opatowie szykuje się p9tyczka powstańców z wojskiem ros„ a ksiądz .
prob. właśnie to miał na myśli. Kiedy go matka zapytała: „po co, iynu, 
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mostu. W parkanie tym przed krzyżem jest artystyczna 
brama :żefazna z emblematami powstania: lancami, kosami, 
szablami.· Na cokóle figury jest wyryty napis: „ 1 864 R. 
W powsta·nie, · .za ojczyznę, na bliskim tu moście, poległ 
ś.p. X. Franciszek Przybyłowski .  Cześć Jego pamięci. " 

122. Ks. Karol Pytlewski, ur. 1879 r. Pomocnik 
jen. gbra w dziale policyjnym przedstawił 4 paźdz. 1909 r. 
w. jen. gbrowi, że ksiądz K. P., wik. z Ćmielowa, pow.
opt., gub. radm., zjawił się po pensję do powiatowej kasy 

masz z temi rzecz�mi jechać do Opatowa," na to usłyszała odpowiedź: 
„matuchno! tam, gdzie  bc:tdzie się krew serdeczna lała, powinienem i ja być<' 

„ Wszystko się stało, jak ks. prob. zarządził. Po obiedzie pojechał 
do miasta (Opatowa). a nam w pamięci strwożonej zostały ostatnie jego 
słowa, wypowiedziane na plebanii: „matuchno! tam, gdzie bc:tdzie się k'rew 
serdeczna lała, powinienem i ja być." 

„Za kilka godz. naft młodziutki prob. już nie żył. " Skądże wie 
o tem Pierściński? zapytałem miłego starca, wieśniaka.

„To później powiem, a teraz dokończę o tern, co się działo 
w Opatowie tego wieczoru. 

„Ks. prob. widocznie był powiadomiony, że ma być starcie krwawe 
w Opatowie, a Że z ruskimi miał już nieprzyjemności w Sandomierzu 
i odczuł ich dzikie pragnienia na własnej skórze, musiał być odważ
niejszy i widocznie ofiarował swe usługi dla naszych rannych. Ale, jadąc 
do Opatowa, chyba nie wiedział, że kozacy już tam byli pochowani 
z bronią na poddaszach i strychach budynków. 

„Nasi Polacy mieli gorącego ducha, ale, jak się okazało, nie 
mieli potrzebnych urządzeń, a głównie nie mieli wywiadowców i to tak 
dalece, Że nie wiedziały o sobie dwa oddziały, idące luzem ku Opa
towowi': je.den od Staszowa, drugi od ł'�agowa. 

„Już się ściemniać zaczęło. Ks. prob., ubrany w komżę, pozosta
wał w szpitalu opatowskim św. Leona i oczekiwał chwili właściwej. 

„Gdy o zmroku dwie partie zbliżyły się pod samo miasto i tylko 
niewielki klin podmiejski je dzielił tak, że do strzału przestrzeń była 
dostateczna, nie wiedząc o sobi e, jedna i druga sądziła, że . się zbliża 
równolegle nieprzyjaciel i dawaj prażyć i ogniem sypać ku sobie. 
Po dobrej , a nie bezskutecznej strzelaninie ktoś w mieście spostrzegł, 
że nasi uśmiercają się nawzajem, wpadł więc do szpitala, by ks. prob. 
modliborski przerwał ten ogień. 
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w Opatowie i na należne mu pieniądze przedstawił po
kwitowanie, napisane po polsku� Na uwagę p� Martysza, 
pobotcy tej kasy, że takiego pokwitotvania przyjąc nie 
moźe , ksiądz K. P. podniesionym głosem oświaEłtżJł, ze
po rosyjsku nie będzie pisał� ze takie pokwitawanie po�
winno być wystawione po polsku; - że urzędnicy prawa 
nie znają, - że, będąc po1akami, przedziedgnęli się w ro
sjan. W tym momencie jeden i urzędników kasowych 
napisał pokwitowanie po rosyjsku i podsunął księdzu k. 

„Nasz prob. nie kazał sobie dwa razy powtarzać tego samego. Za
rzucił na siebie płaszcz i w komży pod nim biegł, hy pr.zerwać strzelaninę.
Mimo zmroku, płasz�z, gcly śpieszył w nim ks. prob„ powiewaiąc swemi 
skrzydłami, odsłaniał białą komżtt, która na tle szarówki uwydatniała 
posta� kaplana. jeden z kozakó.W, siedzących na strychu domu, wziął go 
na cel, spu�cił kurek i nasz prob„ dobiegłszy · zaledwie do mostu na 
Opatówce, na przedmieściu ostrowieckiem, padł trupem". 

Skąclże te szczeg6ły wiecie? pytam ponownie �ierścińskiego. 
„Opowiadał mi o tern Piotr Nowacki, pracujący długie lata, bodaj 

czy nie od powstania pierwszego (listopadowego), przy; kolegjacie opa
towskiej. On to właśnie podniósł już nieżywego ś. p. ks. Franciszka 
Przyhylowskiego. 1 

- -�-·--
1 Żeby przekorlać się o wiarogodności tego opówiadarila a pHy

najmniei przekonać się czy niema w niem jakiejś sprżeczności faktów 
lub qąt, prosi liśmy ks. Franciszka Drewnowskiego, kapelana z Kobyląrt, 

· gin. Modliborzyce, pow. opt., aby te rzeczy możliwie najściślej zbadał
i razem zes tawił. Na tę naszą prośbtt otrzymaliśmy rżecz omówioną 
z całą precyzją. Z tego sprawozdania 1 widać, że Piotr Nowacki, ojciec 
Stefana a dziadek ks. Henryka Romana Nowackiego; znartego dziś mu
zyka gregorjanisty, kapłana diec. sand.„ a pracującego na terenie War
szawy, już w 1837 r. pracuje przy kolegjacie, był synem .An�oniego 
i Katarzyny Głąbiów, urodżony w 1802 r., umarł 12 paźdz. 1884 r. 

23 hit. 186;4 r. Piotr Nowacki staje jako świadek przy spisaniu 
aktu ·zejścia  Batorego Belli, „kapitana wojsk cesarsko-austrjaćkich pułku 
ksittcia Gustawa Wazy z Ołomuńca", . „ Władysława Rejmana i czter
dzięstu sześciu innych , z imion i nazwisk jak nie mniej i mi ejsca po'i,!ho
dz�nia. nieznanych, w Opatowie o godz. 5 wiecz„ . dnia 21 łut. poległych
„� czasie . bojów powstańców z wojskami rosyjskiemL"1 · 

W ówczesnych księgach metrycznych par. Opatów, Piotr Nowacki 
często występuje.3 Piotra Nowackiego, pisze ks. Fr. Drewnow�ki, stai:si 
ludzie w Opatowie jeszcze pamiętają. Umarł i pochowany w Opatowie. 

] A. Aut. xvt112 i xv111 1 2  :! R. n1s, Rok 1864, Nr.  aktu 14. 
il Op. c„ I I I 1 R  i 1v 1s .
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P� de f>ódfiliu, J.Uory f:1'0dfiisat p8 pt':)lskil, dodają�; zt ttie
zna języka rosyjskiego i znae ni� ch�e. �g6iiził się tylkó 
rta prop�zyeję p. MartyszaJ aby t�n polski Jjodpiś zale
galizował miejscowy dziekan i tak się stałe. W sżystko 
się działo, referuje tenże pomocnik; w obecności nietylko 
urzędników kasowych, ale i całej gromady włościan, wpła-
:tających tega dnia podatki . 

Wobec takiego faktu, głewny n lk kraju zwrócił s ię 
17 gr� 1'09 r. Nr. 2992 do Mstwa Spr. W. a zwolnienie 
księdza K. P. z zajmowanego stanowiska. Na to Mstwo 
15 łut. 1910  r. Nr. 1 743 nadesłało do Warszawy odpo
:wiedź, ze zwrociło się dó adfuirliśtnitor·a diec. sarid. Ć> uka-

' ranie .księdza K. P. i że ze św ej slróriy usunięcie . go
z patafji uważa za konieczne . 

' 

Acłmiriisfrator dieceżji ksiądz M. Ryx prosił o co-

. fnięcie
. 
tego żądania, ale napróżno. Do 1914 f. każde wy

stąpieńie admfoistratora a późniejszego bpa Ć> przywró
cenie księcłza K .. P. iui stanowisko, spotykało się ze sprze
ciwem ze stróny władz adminishac]i paiistwowej .  Dopiero 
18 fuaja 1 91 4  r. Nr. 4451 mster śpr. w� wyrażił prżychyl
he w tym kierunku swe zdanie, kładąc wszakże waruriek, 
ieby ksiądz k. P.  w kance iarji jen. gbra złOżył egzamin 
dostateczriy z języka pansŁwowego. i Wkrótce wybuchła 
wszechświatowa wojna i ksiądz K. P. ma tę satysfakcję, 
że teraz wśzędzie, bez prżeszkód kładzie swój podpis 

, po polsku, do częgo dobijał się z narażeńiem siebie na 
, przykre następstwa. 

f 1 23. Ks. Kazimierz Rogozłiiskl, i82i t 1 904.
· w sierpniu i861 r. w ko�ciele �w. Krzyża na Łysej Gó

. ze w czasie nabożeństwa żałobneg-o za spokój duszy 
zmarłego w Paryżu na emigracji Adama Czartoryskiego, 
ks iądz K. R., prob. z Mamina, pow . opt. , gub. radm., po-

1 A. A. D„ CVl,2 Nr. 37. 
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wiedział mowę o zasługach nieboszczyka dla Ojczyzny 
i za to otrzymał od rządu naganę.1 

1 24. Ks. Ignacy Różański, 1840t1 920. W aktach 
osobistych księdza I .  R., przechowywanych w Kons. jen. 
D. Sand., · j est wzmianka krótka bez żadnych jnnych 
szczegółów: „ksiądz I .  R. powrócił do parafjf z'' aresŻtu". 
Od siebie dodamy, że aresztowailia / kapła�ów tegó, cż�só
odnoszą się do powstania styczniow·e'ko · · j że wówczas, 
w czasie powstania, ksiądz I. 'R. był na wikarjacie w Żar
nowie, pow. opcż., gub. radrn:2 

125. Ks. Adam Rycerski, , ·ur. 1 826 r. Poza wia
domościami, które podaliśmy o księdzu A. R. na początku 
niniejszego działu diec. sand. i przy nazwisku bpa Jusz., 
znaleźliśmy jeszcze o nim w różnycfi aktach urzędowych, 
co następuje: 

1. Dziek.an skrzyński w raporcie · swym z 15 czrw.
1863 r. Nr. 1 8  3 powiadamia .Kons. Jen. D. Sand., że przed
trzt1ma tygodniami przybyła jedna rota · wojsk cesarsko
rosyjskich na plebanję w Petrykozach, pow. opcz., gub. 
radm., zapytując o księdza A. R., tamtejszego plebana, 
którego nie ·zastawszy, wróciła na swe miejsce. Gdy ksiądz
A. R . . powrócił do domu i dowiedział się o tej wizycie, 
sam z własnej woli nazajutrz pojechał do Radomia i do
tąd tam pozostaj.e. Wiadomem jest, że stamtąd nie wolno 
mu się ruszyć. 

2. Raport zai dziekana radm. ks. Franc. Brzozowskie
go, prob. ze Wsoli, z 7 czrw. 1863 r. Nr. 854, tyle do
nosi w tej sprawie: 29 maja b.r. ksi

.
ądz A. R., prob: par . . 

Petrykozy, uprzedzając aresztowanie, sam stawił się przed 
jen. Uszakowym, chcąc wytłumaczyć poczynione mu przez 
włościan tamtejszej parafi i zarzuty polityczne, którzy na-

1 A. A. D„ CVl2, Nr. 9. 
ił A. K. D. Sand., X1. 

2 A. K. D. Sand. ,  XXXVII l 1 .  
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wet chcieli się dopuścić gwałtów na osobie swego pro
boszcza, za co są pod śledztwem · i są nawet uwięzieni .  
Jen. Uszaków pozwolił księdzu A. R. odpowiadać z wol
nej .stopy, kładąc warunek, aby nie wyjeżdżał z Rado
mia i zjawiał się na każde wezwanie sądu. Ks. A. R. za
mieszkał w domu rodziny Kadłubowskich. 

3. 22 czrw. 1863. r. Nr. 91 1 dziekan radm. donosi
do Kons. Jen„ D. Sand., że ksiądz A. R., prob. z Petry
kóz, dotąd odpowiadający z wolności, 17  czrw. b.r. zo
stał uwięziony w areszcie. 

4. Specjalna Kancelarja nmka Kr. P. do spraw stanu
wojn. doniosła 28 wrz. (lO paźdz.) 1 863 r. Nr. 5558 2 do 
dra gł. kom. rz. ,w. r. i o. p., że księdza A. R., prob. par. 
Fetrykozy, pow. opcz., gub. radm., władze wojskowe za
aresztowały pod zarzutem, że namawiał i · ściągał wł o
dan do powstania. Sąd· wojn.  ·skazał go do ciężkich . ro� · 
bót w Syberii na lat 10. .-, ,„ 

5 . Tenże dziekan .-rę:cd111tł J2 'Vv!.TZl. < 1863 r. Nr. 1 36 3
przesyła do Kons. jen. IJ> . . · :Sand11 ,wiadomość, że wy.rok 
księdza A. R. , skazujący gohna 1 0  lat ciężki ch robót w Sy� 
berji i pozbawienie wszystkich praw stanu, został już 
w Warszawie zatwierdzony i za dni ki lka skazanego mają 
wywieźć z Radomia, l zaś paźdz. 1 863 r. Nr. 149 do
nosi, że dziś w iOdzinach rannych ksiądz A. R. wraz 
z wieltt innymi skazańcami wywieziony został na Jedlińsk 
do Warszawy, skąd pojedzie w głąb Rosj i .  

· 

· 6. Na skutek wstawiennictwa bpa juszyńskiego o zła
godzenie kary, wymierzonej na księdza A. R., dr gł. kom. 
rz. w. r. i o. p. 4 (16) paźdz. 1863 r. Nr> 58�9 (13283) 
nadesłał odpowiedź, że ksiądz A. R. podług akt jego 
sprawy, werbował włościan mimo ich woli do „band" 
powstańczych, ogłosił ludowi w kościele wezwanie „bunto-

1 Op. c. l! A. A. D ' LXXXIl1, k. 103, 104, 1 1 1 . i 1 1 2. 
8 A. K. O. Sand., X1 •  



wnitze" i fał�zyWie esk�fZył 3 wł0§�Uih d famiteH ha i�;. 
gtl iycie� J eh; Berg� roztJatfzywszy nez�gdły tej śphlW}t� 
uźnał wyltftl�zenie k�ię8za !A� R za IHlaer ważtie; wyfbk 
zas sądu wtljii. i źatWiertlzenie kśi�Cia rlmłHi za U�asarl! 
nione, fllatek'o file tiwaz� za rlH:l�liwe tobie jalHeRolwiek 
kroki o łaskę morlanzą� 

7. W ltbrespond.encji Osobistej Kancelatji nmka Kr.
P. do żarzątizającego spr. cl. obe. w� z W lut. (3 maf:) 
1868 r. ezY,tamy; eb tHiStęptije: ;;ksiątiż A; R., prob. z Pe.:. 
trykóz, pow. opcz. , uznany za rwinMgb w Hiesi�łiiU po.:. 
ttiC>cy rewóhkyjneriitl · shdnniCtwil; lHertijącemil pdwsta
niem W Kr: P:, - w  poWodowaniU rożwbju pdwstariia 
dtógą werbunku · włoscian wbrew ich Woli do szajki 
powstań:cżej ,  oprócz tego fi ogła�zari iu z ambony kośćiel
nej wiernym ·,;pcH:łbt:itźając�g-o" wezwatriia; co miała za
chęcie Włościan do wzięćia ti:tiziałti w powstariiU,- w fał
szywem doniesieniu na trzech włokiah; którzy jakoby 
mieli  się targnąć na jego żytie,  a ucżyhił to w celu wy
dalenia ich z miejsca zamieszkania i usunięcia przeszkód, 
które stawiali mu ci właśnie włościattie w jegb „doezyn
czycłi'' zamiarach i tżynrlościach, z decyzj i hr. rimka �f.
P., wyd�hej 1 5  sihp. 1863 r. został pbźbawiohy wsżyst
kich praw startu i zesłany do katorżnych robót db je'<:ł
hej z sybetyjskich fortec "  . 1

t 26� Ks. Antoni Rylkowiki; 1825t t88o. 1 .  Cywil
ny gbr radm. w odeżWle swej z 14 (26) kw. 1866 r. Nr. 4572 
db karicelarj i  rińika Kr. P. tak sch�takteryżbwał politycz
rle ustdsuhkowahie się  księdza A. R: , piob. par. jasfrżąb, 
pow. i g�b .  radm., do państwa rdsyjskiego:

„ \VJ dasie bstatniego ·powstania stawiał rewólticyi�e 
kd:yże, śfjiewał narodb:We hyin i1y, mi�wał „jfodbuhają
ce każarlfa". · 
---··- --··-··· ·-·----

1 A. A� D., LXX1 12, k. lÓS i LXXXW, k. 103 i 104. 
� A. A. D., CVl2, Nr. 14.



2. Jen. ząś ple. na Kr. P. tak o nim piszę 31 paźdz.
(12 list.) 18�6 r. Nr. S628:i ,„ksiądz A. R. w po.czątkach 
zlikwido.wane,go o.b�rnnie powstania starał się u�ilnie wpa
jać ·'o/ wło.ścian niel.lfno�e do._ rządu rosyjs�ieg:o, a . nawet-

1 uczucie nienawiści do wszystkiego, co rosyjsk!e. jednych 
wysyłał do partji z pienięźną po.mocą, drugim nakazywał 
kuć kpsy, ·· a w nocy z 10 (22) 'na 1 1  (23) st. 1 8.63 r. sam 

. b:Ytł wśród uzbrpjop.ych, którzy szli na Szypłowiec. Po
n,aqto niejednokrotnie wyprowadzał Gddzi�ły z hłog:osła
wień.stwem. na bój przeciw wojskom państw�wym�' . 

1 27. Ks. Marjan Józef Ryx, 1853t1930, później-
. szy bp sandomierski. Chcąc ocenić zasł'-;lg-i księdza M. ]. 
R., jako administratora i bpa diece'.?ialneg� w w.alce z rzą
dem rosyjskim, trzeba wniknąć w przykre zajśc�a, jakie 
przeżywali w tym okresie czasu kapłan{ w walce o przy-

. naleźne prawa dla języka polskiego, dla szkoły polskiej, 
. w walce o wolność ojczyzny przez urządzanie różnycli 
manifestacyj� obchodów narodowych i t.p. Wszystkie na
stępstwa tych śmiałyC-h i odważnych ,poczynań,,, kończą
cych się pozbawianiem przez rząd kap�anów stanowisk 
parafjalnych i więzieniem · lub wypęd��nie,m ie� z kraju,  

· musiały się odbić w sercu bpa; dla którego nie wys,tar
czało platoniczne współczucie ,  lee.z · był on tarczą

· i zasłoną dla swęgo duchowieństwa. Kto prz�to będzie
kiedyś monograficznie op�ac�·�y\'vał · �za:sy » · bi�kupstwa

. księdza M. R., musi wniknąć w ak�a ks�ęiy: Aptonieg� 
Aksamitowskiego (0drzywół i Rado.m,), jóżefa Cyrańskie
go (Sławno),  Józefa Kownackiego (Smardzewice), Kar�la 

· Pytiewskiego (Ćmielów) i inąych. My na t�ip mi�jscu ną
wet o sylwe,tkę hist<?ryczną księdza M. R. kuąić �ię nie .
możemy, bo do tego brak obecnie perspe�tywy cŻasu . 

. Choć przeto pobieźnie wysuniemy cŻęść„ mater��łu z żr-·" „ 

i A. A. D., CVJ2, Nr. 14. 
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cia diecezji sand. z lat 1 881  - 1930, materiału l epiej nam 
niż komukolwiek znanego, jako dwudziestosześcioletnie
mu współpracownikowi ks. M. Ryxa: z regensem semi
narjum i rządcą diecezji, a przyszły historyk znajdzie 
w tern drogę do swego celu. W aktach Kons. Jen. D. 

· Sand. o księdzu M. R. znaleźliśmy, co następuje: 
Ksiądz M. R., urodzony w Warszawie 1854 r . ,  dzie

ciństwo swoje spędził we wsi Stromiec, pow. i gub. rad., 
uczęszczał do gimnazjum radm., - mieszkając · u ks. Jana 
Wencla przy kościele pobernardyńskim, poczem wstąpił 
w 1 873 r. do semin� diec. sand., które wysłało go do 
Akad. Duch. Petersb. w r. 1 876. Stamtąd wrócił ze sto
pniem M. św. T. w 1 880 r. 

Od wstąpienia do seminarjum t. j .  od r. 1873-go 
wszystkie swe lata z przerwą czteroletnią (od 1876�1880), 
którą poświęcił na akademię duch. w Petersburgu, spę
dził w Sandomierzu, zostając zaraz w . 1 881 r. prof. semin. 
diec.: historj i kośc. i powszechnej, wymowy i katechizmu 
a jednocześnie rektorem kościoła poreformackiego św. 
Józefa. W semin·. przez pewien okre� czasu pełnił :Za
stępczo obowiązki wiceregensa, a następnie był regen
sem od 1895 do 1 907 r. Na stanowisku prof. pozostawał 
do 1 907 r.  

Długie lata, nie opuszczając Sandomierza, był prob. 
par. Wierzbica, pow. i gub. radm. (od 1 888 do 19 10  r.), 
w 1 894 r. został kanonikiem kat. sand. 10 st. 1 908 r. Po 
śmierci bpa Zwierowi.cza Kapituła katednlna wybrała go 
na . administratora diecezji, a w 1 91 O r. papież Pius X
mianował go bpem diec.  sand., którą rządził przez 1. 20.1 
Cechą charakteru księdza M. R. była wyjątkowa uprzej
mość i subtelność w obcowaniu z ludźmi. Przymioty te 
wyrobił w sobie tak dalece, że, gdy spotykała , go osobi- · 
sta przykrość, zwłaszcza, gdy już był na czołowem sta-

1 A. K. O. Sand„ uv1.
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npwisku, robił często wrażenie, że nie śmiał się upom
nieć o swoje prawa. To bywało wielkiem upokorzeniem 
na wypadek zapomnienia się kogokolwiek. Jako prob. 
wierzbicki z wikarjuszami s woimi utrzymał przyjacielski 
stosunek. Nawet w testamencie, po wielu latach, każdemu 
z nich żyjących zostawił jakąś pamiątkę., Na parafję wpraw
dzie nie zjawiał się często, ale, g_.,dy przyjeżdżał, zawsze 
wnosił w żyde tamtejsze dużo swej powagi, połączonej z wy
soko wyrobionemi formami towarzyskiemi i z usilną pracą
w kościele, szczególniej w konfesjonale. W życiu towarzy
skiem był bardzo miły i ożywiał je dużą dozą humoru 
i dowcipu, do którego za przedmiot najczęściej używał 
własnej· osoby, co było również cechą szlachetności jego 
charakteru. Nigdy nie bawił się cudzym kosztem. 

Największą część życia swego ksiądz M. R. poświęcił 
dla seminarjum diec. W pracy tej spotkało go to szczę
ście, że jako regens, przygotował nową siedzibę dla du
c}lownej szkoły diec. Wiedziął bp Zwierowicz, że ksiądz 
M. R. nie uważał się za specjalistę w , każdym kierunku, 
że swój -wysoko wyrobiony smak i gust estetyczny włoży 
w tę budowę, a w rzeczach fachowych zwróci się za
wsze do fachowców w myśl często powtarzanych i sto
sowanych do siebie słów tegoż bpa: „ w każdej sprawie 
pytam o zdanie różnych osób, bo wiem, że kto się 
więcej radzi, ten mniej błądzi". Przeto bp Zwierowicz 
obdarzył go całkowitem zaufaniem w urządzeni u nowej 
siedziby dla scmin. diec. Nie doznał bp zawodu, ksiądz 
M. R., obok opinji i decyzji star.szych i znanych w kraju 
bµdowniczych, korzystał stale przy tej przebudowie z pra
cy młodego wówczas ale pełnego zapału i wyższych 
aspiracyj architekta Zygmunta Słomińskiego (późniejszego 
pr.ezydenta m. Warszawy). To też wszystkie przeróbki 
dwóch pawilonów tego monumentalnego iabytku, sięga
ją�ego początku XVII w. i niemal nowa . budowa całego 



pawilonu od ogrodu, noszącego na sobie datę 1906 r. I 
wszystko razem stanowi majestat, utrzymany w jednym 
charakterze, w jednym stylu. Trzeba powiedzieć, że, o ile 
pod względem pHktycznym seminarjum sand. niema ide- · 

alnych warunków, jak to bywa przy każdej zresztą prze
róbce, gdzie nie wolno . burzyć murów dowolnie, to pod . 
względem wspaniałoś�i bQdy:nku, z utrzymanem w nim ,

trójdachowem nakryciew, jest dziś nąjpiękniejszym gma
chem ze' wszystkich seininarjów ducHównych w całej 
Polsce. To stanowi wyłączną zasługę księdza M; R. 

Za jego administracji w dalszym ciągu rozbudowy
wało się sem. diec. Powstała nowa kaplica, nowe refek
tarze dla alumnatu i księży profesorów, urządzenie w su
terenach kuchni i wszystkiego, co j est z nią złączone, 
powstały budynki gospodarcze z łaźnią dla alumnów. 
Następnie w czasie biskupstwa uporządkowany plac na 
wirydar.zu, V:I: którym stanęła artystyczna figura Dobrego 
Pasterza, wykonana w pracowni br. Łopińskich w War
sząwie, a nadewszystko odnowiono całkowicie kościół 
$eminaryjny św. Michała. Oprócz murów, które pozostał'Y
qawne, nietknięte, odrzwi kamiennych, chóru, ambony, 
dwóch bocznych ołtarzy i głównych drzwi, reszta wszystkó 
w nim all:�o nowe alb0 przerobione. 

Ped koniec swego życia bp Ryx miał tę radość, że 
widział dalszy rozwaj budowlany szkoły duchownej, bo 
za niego zaczęto i skończono gmach pod semin. mniejsze. 
Stało się to już na zmierzchu jego żyda, kiedy; znękany 
chorobą nie mógł osobiście zająć się tą bud0wą, był jej 
je<foak oddany serdeczną i stałą myślą. 'Budowa ta posu
wałą się naprzód w bardzo ciężkieh warunkach material
nych i nie wiadome było, jakie zaznaczyć jej ramy. Wtcdf 
bp Ryx przechylił szalę na powiększenie pierwątneg� 
pr_oj.ektu i zC!ieGydował budowę qrugiego piętra. To więc, 
że Qbe�nie mł,odz!ei parę kłas gimnazjalnych pod tym 
kończy dachem, jemu trzeba zawdzięczać. , Wprawdzie, 
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nie zdążył bp osobiście uregulować wszystkich tych ra
chunków budowlanych, ale, w chwili , gdy zamykał oczy,  
kartę „ Winien" w . budowlanych rachunkach ogólno diec. 
zostawiał w takim stanie, że był p_ewny i spokojny 
o to, iż każdy ktokolwiek będzie jego następcą, bez trudu
i kłopotu te rachunki załatwi.1 Poza życiem kościelnem 
sprawa organizacyj katolickich była przedmiotem szcze
gólniejszej troski bpa Ryxa. Kiedy próba utrzymania sto
warzyszeń diec. w Radomiu, choć pod względem komu� 
nikacji \Y'Ygodniejszym od Sandomierza, zaczęła zawodzić, 
myślał o przen iesieniu z powrotem diec .  biura Stowarzy
szenia Robotni ków Chrześcijańskich i Związku Młodzieży 
Polskiej do Sandom ierza. Zawsze najwygodniejszym na 
te biura wydawał się budynek, zwany dla swej formy 
zewnętrznej „biretem". W tym celu poprawiane były w nim 
fundamenty, schody i t. d ... Niestety, głód mieszkaniowy 
powojenny w Sandomierzu był w tych latach tak dokucz
liwy, że niepodobna było myśleć o usunięciu prywatnych 
lokatorów z „biretu, " jednak mimo tych trudności, bp nie 
odstępował od myśli wycofania z Radomia centrali diec. 
organizacyj społeczno - oświatowych. Dalsza restauracja 
ruin podominikańskich, zapoczątkowana przez ks. profe
sora Juljana Młynarczyka, miała rozwiązać tę kwestję. 
Kiedy z.a:ś ucisk z mieszkaniami w mieś�ie zaczął się zmniej
szać, i projekt wykorzystania „biretu" stawał si� możl iw
szym, bp zbliżał się już do grobu i energia lat ostatnich 
musiała maleć. 

Żeby skończyć o zasługach bpa Ryxa w kierunku 
budowlanym, należy wspomnieć o jego trosce o dom Dłu
gosza i katedrę. P<:>d wpływem tej troski Kapituła katedr.
postarała się o plany, fachowca architekta Qawlika, odno
wy tej starożytnej, historycznej budowli, domu Długosza 
i zaczęła zbierać na ten cel fundusze. Zabiegi te dały 

1 A. K. D. Sand., L V1. 
Bojownicy t. Ili. 12 
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bardzo skromny wynik, ale idea sama żyła w członkach 
gremjum prałatów i kanoników. Co się dotyczy" katedry 
sand., dużej rzeczy dokonał bp R., kiedy szarpniętą przez .
pociski armatnie -Wojsk ros. ,  strzelających od Obrazowa, .
sygnaturkę doprowadził do porządku i postrzelany przez 
odłamki szrapnelowe dach w znacznej mierze przerzucił, 
kryjąc sporą część powier.zchni zupełnie nową miedzią
(blisko frontonu).  Ale, zdaniem naszem, katedra ma do 
zawdzięczenia bpowi Ryxowi większą jego myśl i czyn 
znakomitszy. Mamy na myśli freski XV w. w prezbiterjum 
katedralnem, które przez dwa wieki kryły się pod warstwą 
narzuconego na nie wapna. Tu z całym pietyzmem i sza
cunkiem dla l>rzeszłośći należało się wziąć do dzieła. Na 
takie przymioty i na taki punkt widzenia właśnie umiał . 
się bp Ryx zdobyć. Mimo trudności i zapór kordonowych 
sprowadził z Krakowa najtęższe siły rzeczoznawców, by 
zasadnicze wydali orzeczenie i zostawili wskazówki, na
stępnie robotę oddał w ręce powołane 2-ch malarzy: Ka
rola Frycza i Jana Talagi. Wynikiem tych zabiegów mie
liśmy w początkach wojny wszechświatowej jedno · pole 
całkowicie wykończone, drugie odsłonięte. 

O wielkim pietyźmie bpa Ryxa dla tej roboty i o jego 
względem niej dalszych zamiarach najlepiej świadczy odez
wa, w której wystąpił 23 łut. 1920 r. Nr. 758 1 do Mstwa 
sztuki i kultury w Warszawie. Oto jej brzmienie: 

„Katedra sarid. posiada, między innemi cennemi za
bytkami malowidła ścienne, pochodzące z daru Władysława 
Jagiełły. Klęski, jakie przechodził Sandomierz, a wraz z nim 
katedra, sprawiły, że malowidło zostało znacznie uszko
dzone, a wreszcie w większej części nawet zabielone 
w 1713 r.  W 1913 r. postanowiłem przedsięwziąć odsło
nięcie i roboty konserwacyjne około tych malowideł. W tym 
celu zaprosiłem Komisję złożoną z rzeczoznawców, dele· 

1 A. K. D. Sand„ LVP. 
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gowanych przez Krakowskie Koło Konserwatorów i War-' 
szawskie Towarzystwo Opieki nad zabytkami, jako  to 
pp: Tomkowicza, Kopery, Mączyńskiego, Muczkowskiego; 
Stefana Szyllera, Wojciechowskiego oraz miejscowych 
sił jak pp: Zygmunta Słomińskiego, architekta diec., Leona 
Mroczkowskiego, architekta powiatowego, ks. Kanonika 

· Rokosznego, Juljusza Targowskiego i artystów - mala
rzy: Frycza i Talagi. 

„Komisja orzekła że: obecnie widoczne, średniowiecz
ne freski w prezbiterjum okazują tak wyjątkową wartość 
dla historii sztuki w Polsce i są tak cennym jej pomni
kiem, że uważamy za rzecz konieczną i nieodzowną od
krycie dalszych pól. 

„Po tej uchwale powierzyłem dalsze roboty, na zle
cenie Warszawskiego T-a Opieki nad zabytkami, arty
stom-malarzom Fryczow i i Taladze, którzy mieli praco
wać pod kontrolą wyżej wymienionego T-wa. Odretuszo
wali oni przęsło już odsłonione, a następnie odsłonili jesz
cze jedno przęsło, lecz, n iestety, retuszowania dokończyć 

· nie zdołali skutkielll wybuchu wojny .
„ Obecny stan malowideł jest następujący: 
„Jedno pole w prezbiterjum odsłonięte i wyretuszo

wane, drugie pole odsłonięte ale retuszowanie niedokoń
czone; pozostają nieodsłoniętemi cztery pola na ścianach 
i nieznane bliżej fragmenty na sklepieniach oraz w są
siedztwie wielkiego ołtarza. 

„Środki, jakiem.i rozporządzałem przed wojną, zupeł
nie się wyczerpały i obecnie tak ważny zabytek oczeku
je na umiejętną opiekę konserwatorską. 

„Zwracam się przeto do Ministerstwa z uprzejmą 
prośbą o wyasygnowanie pewnego funduszu na dalsze 
odsłonięcie i konserwację tych cennych malowideł. Na 
ten rok uważam za niezbędną sumę przyqajmniej 20000 mk."  

Względem katedry bp Ryx miał od  początku swych 
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rządów diecezją daleko idące projekty,. o których głośno 
nie mówił, bo to nie leżało w jego charakterze, ale kwe
stię stawiał zawsze zasadniczo i na pewnym gruncie. 
W tym celu już w październiku 1 912  r. urządził rodzaj 
narady, która miała zakreślić plan robót restauracyjnych 
katedry. Protokół tych narad przechowuje się w tychże 
aktach.1 Wystarczy przytoczyć nazwiska podpisanych pod 
nim, by się przekonać, jak bp R., w wielu szczegółach 
swych rządów, posuwając się naprzód po drodze, na którą 
wszedł niezwykłej miary bp Sotkiewicz, w podobny spo
sób jak ten wielki jego poprzednik rzecz poważnie trak- . 
tował. Sam był estetą, sam miał duże pod tym względem1 
wyrobienie, ale umiał widzieć w tym kierunku ludzi 
mocniejszych od siebie. Oto ich podpisy: D-r  Feliks Ko
pera, D-r Józ�f Muczkowski, Juljusz Targowski, obywa
tel ziemski, Stefan Szyller, architekt, Jarosław Wojcie-, 
chowski, architekt, Zygmunt Słomiński, architekt, Leon 
Mroczkowski, architekt, Jan Talaga, art. malarz, Karol 
Frycz, art. malarz, ks .  Antoni Rewera, p.o. prob. katedry 
i ks. Józef Rokoszny, prof. hist. sztuki seminarium diec. 
w Sandomierzu. Z bieżących spraw budowlanych oprócz 
tych, o których mówiliśmy, restaurowanych za czasów 
bpa R. i jego troską, zasługują jeszcze na wspomnienie: 
domy mieszkalne bpa ordynarjusza i bpa sufragana, dom 
kapitulny, dzwonnica katedralna, wieżyczki na frontonie 
katedry, dom Długosza (dach) i budynki gospodarcze 
przy obydwóch domach biskupich. Jak poważne były to 
rzeczy, ś�iadczą o tern rachunki, przechowywane w ak
tach Konsystorza Sand. 2 

Dla uzupełnienia całości zasług bpa R. w kierunku bu
dowlanym należałoby w aktach kościoła św. Krzyża na Ły
sej Górze · wynaleźć ciągłe przypominania, z któremi zwra
cał sit; do ówczesnych rektorów (po wojnie wszechświa-

1 i a Op. c .. 
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towej) i do Komitetu odbudowy tego szacownego pom
nika po ben·edyktynach w tern ognisku, z którego pło
mienie światła, nauki i kultury przez długie wieki spa
dały na całą Polskę. 

Za czasów również bpa R. powstał dom · emerytalny 
dla kapłanów diec. sand., ich kosztem pobudowany, pod
ług projektu i planów jednego z najznakomitszych archi
tektów i estetów polskich, Stefana Szyllera z Warszawy. 

To są główniejsze przedmioty budowlane, któ_re pow
stały w Sandomięrzu, albo · z pracy i inicjatywy bpa R. , 
albo przy jego pomocy i zgodzie. 

Gdy przyszły historyk opracuje tę kartę życia bpa 
R., a przejdzie do jego działalności pasterskiej, najpierw
musi przedstawić tło tych dŻiejów, a · więc a) koniec
caratu i konwulsyjne chwytanie się, ostatnich desek 
przez urzędników cesarskich, by utrzymać , dotychczaso
wy system wschodni absolutnego rządzenia krajem, b) kil
ka lat wojny wszechświatowej, a w czasie której usiło
wano stosować w życiu pogańską zasadę: gdy broń brzę
czy, Parnas wtedy milczy, c) następstwa wojny i d) zwykłe 
koleje życia ludz. w chorobie i starości każdego człowieka. 

Tu wypadnie. 1 . przerzwcić liczne karty regulowa
nia, w tych latach, granic parafij . 

2. przeliczyć nowoutworzońe parafje .
3. uwypuklić koronację cudownego obrazu w Suli

sławicach 8. IX. 1 913 r. 
4. rozważyć podział nowy diecezji na właściwe de

• .  kanały z uwzględnieniem teraźniejszych potrzeb i �anych 
historycznych w tym wzglftdzie, dotyczących nazw de
kanatów z. przed 1865 r., gbyż bp R. wprost hołdował tej 

, właściwości kościelnej, która niezbyt lubi nowośc.i i po
śpiechu, a raczej ma cechę konserwatyzmu i możliwie 
najściślejszego łączenia przeszłości z teraźniejszością, by 
mocną tworzyć przyszłość. 
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5. ocenie . przeprowadzenie synodu diecezjalnego
w : 1922 r. ,  pierwszego po Wars7.awie w b� K r. P. i w ak
tach tego . synodu podkreślić, osobisty . udział w tej pra
cy bpa R., który nie opuścił bodaj ani . jednego . posie
dzenia, gdy rzecz przechodziła fazę przygotowawczą 
i w tym celu w swojem . mieszkaniu, urządził biuro sy- . 
nodalne. 

6. uwydatnić wy,siłek biskupa, z jakim pomagał w zor
ganizowaniu Zawodowej Męskiej szkoły w Zawichoście, 
z której, juz za j ego życia, paruset chłopców wyszło pod· 
ciągniętych w wykształceniu ogólna naukowem i w jed
nym z fachów rzemieślniczych, wykwalifikowanych (kra- · 
wiectwo, szewctwo, stolarstwo, ślusarstwo). 

7. wspomnieć o życzliwem moralnem poparciu pow
stającego w Radomiu domu Sióstr Najświętszej Marji Panny 
Miłosierdzia, który, za życia bpa, mógł się wykazać zgórą 
trzystu jednostkami, urabianemi sercem zakonnicy, oddanej 
temu dziełu bożemu . . 

8. zaznaczyć dążenie bpa Ryxa do wydania nowych
ustaw dla kapituły katedralnej, której żlecił przygotowanie 
projektu w tym względzie, gdy uporządkował prawo diec.1 
a po n iem statuty kapituły kolegjaty opatowsk' ej. 

9. uwydatnić, jak bp Ryx pojmował pracę zakonów
w diecezji. Oprócz bowiem powyżej wskazanych faktów 
historja zaznaczy, jak w pierwszej możliwej chwil i  przy
wrócił o.o. benedyktynów na św. Krzyżu i o.o. kamedułów 
w Rytwianach pqw. sand., gub. radm., i jak bolał, gdy zakon
nicy obydwóch tych . reguł opuścili swoje stare siedziby. 

10. uwypuklić szeroki pogląd bpa Ryxa na akcję do
broczynną w czasach, gdy wojna wszechświatowa usku
teczniała niszczycielską robotę w kraju. Do uwydatnienia 
tego punktu, dwa posłużą fakty: 1. Gdy zaczęły się tworzyć 
Komitety ratunkowe w kraju, do zorganizowania tako
wego w Sandomierzu bp Ryx dał inicj atywę. 2. Gdy War-
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szawa, będąc pod okupacją niemiecką, przeżywała bardzo 
ciężkie warunki żywnościowe i wogóle ekonomiczne, co
najbardziej odbiło się na dzieciach, bp Ryx moralnym 
swym wpływem powołuje do życia Schronisko dziecięce 
w Zawichoście dla dzieci warszawskich.1 

1 R. y1s. Podajemy w streszczeniu dzieje historyczne tej insty
tucji nie tyle ze względu na stośunek bpa R. do niej ,  lecz żeby prze
kazać pamięci potomnych szczegóły złąciione z wojną wszechświatową. 
Takie zebraliśmy wiadomości o Schronisku dziecięcem w Zawichoście 
dla dzieci warszawskich w latach 1916-1918. 

W 1915 r. bp R., będąc u pp. Jialjuszowstwa Targowskich w Wi
niarach, pow. sand., z całą wrodzoną sobie ostrożnością i delikatnością, 
zwrócił się podczas rozmowy_ o wypadkach wojennych do p. domu w sło
wach: „wśród klęski wojny obecnej najbardziej na sercu leżeć nam 
wsiystkim muszą dzieci opuszczone i głodne. Wszędzie takiej dziatwy 
pełno, ale W ars za wa wprost jęczy z bólu, Że dzieci bezdomne, głodne 
i niemal nagie coraz liczniej wychodzą na ulicę. Czy nie powinnibyśmy 
okazać jakąś pomoc w tym względzie w formie jakiegoś schroniska, 
przytuliska czy czegoś podobnego?" „Czy tego ks. Bp naprawdę sobie 
życzy?" zapytała pani dornu Irena Targowska. „Byłbym bardzo z tego 
zadowolony i wdzięczny, gdyby na terenie mojej diec. coś podobnego 
powstało." 

„Pomyślimy," bnmiała odpowiedź. 
W aktach, z których czerpiemy te wiadomości w kwestj i tej 

milczenie trwa do stycznia 1916 r. Bp R. widocznie uważa za konieczne 
przypomnieć tę sprawę komu należy, bo przewednicząca koła ziemianek 
w sprawozdaniu, które przesłała swym paniom zrzeszonym w Kole 
Ziemianek Sandomiersko - Opatowskiem, pod datą 18 paźdz. 1920 r. 
pisze między innemi: „w styczniu 1916 r. na odezwę ks. bpa sandomier
skiego ... zakomunikowałam Paniom te prośby: „moralnie i fi zycznie ra
tujcie dzieci " . Wszystkie Panie, pisze dalej przewodnicząca Koła, przy
chyliły się do powstałego projektu zorganizowania Schroniska, co też zo
stało wykonanem w przeciągu dwóch tygodni, mianowicie: zrobiono 40 
łóżek, uszyto 80 poszewek, 160 prześcieradeł, 40 sienników, r�czniki, 
wyrestaurowano wynajęty domek przy ul. Sandomierskiej, (obecnie 11 list.) 
u p. Aleksandra Rakowskiegp, właściciela apteki miejscowej. W szyciu 
i · znaczeniu pomogły dużo niewiasty wiejskie z Kółka Winiarskiego.' 

„Ze względów nieporozumień pomiędzy władzami okupacyjnemi, 
narazie nie pozwolono na przybycie dzieci, które w liczbie 40 przyje-
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11. uwzilędnić pracę pasterską w diecezji, do czego
poza aktami konsystorskiemi materjału dostarczy księga 
czynności biskupich bpa Ryxa. 

· Ale to nie wszystko. Historia działalności bpa R. bę
dzie musiała omówić stosunek jego do konferencyj episko
patu polsk. Z tego między innemi okaże się widocznem, jak 
n iełatwą była w ówczesnych warunkach kwestia organi
stowska zwłaszcza , gdy sobie przypomnimy ten nieumiar-

chały z Warszawy dopiero 13 kw. 19 16  r. Dzieci z biedy różnej i śro
dowisk bardzo rozmaitych . . . 

„Dzieci prawie wszystkie przyjechały ze świerzbem„. Niektóre 
w takim stanie, Że Żywe prawie od robactw'a łachmanki, często powierz
chownie strojne, zdjąć trzeba i spalić, a włosy do samej skóry poobci
nać. Bezpośrednio po przyjeździe dwoje zachorowało na szkarlatynę. 
Przytaczam słowa dra S. Kr., gdy je zobaczył: „wszystkie się wam po
łożą, a połowa wymrze" .. 

„W styczniu 1917 r. 17 dzieci zapadło na ciężką hiszpankę, 7-ro na 
tyfus plamisty, którego ofiarą padła przełożona Karolina Stopczańska ... 

„Ochroniarkę chorą na tyfus odesłano do szpitala„. 
„Wszystkie dzieci, wyjeżdiając, zaopatrzone były w ubrania, płasz

c zyki, bielizny 2 zmiany oraz żywność na drogę. 
„W miarę ubywania dzieci z Warszawy, przybywały dzieci 

z okolicy . . . 
„Ks. Bp sandomiersk i  odwiedzał parokrotnie schronisko."  
Zawdzięczając więc inicjatywie i wpływom ks .  bpa R.  40 dzieci 

warszawskich od kw. 1916 r. do końca 1918 r. wyrwario z nędzy i pa
szczęki ulicznej . 

„Na zorganizowanie schroniska otrzymałam od Komitetu Bpa 
Krak. 6000 koron. Oprócz ziemianek, 2-ch kół wzmiankowanych, pomocą 
w utrzymaniu Schroniska były koła gospodyń wiejskich: Dwikowskie 
Winiarskie.i 

1 Zdobycie'· tych wiadomości zawdzięczamy p. juljuszowej Irenie 
Targowskiej .z Winiar, )<:tóra z archiwum swego domu łaskawie użyczyła 
nam do przejrzenia sprawę Schroniska. Tern chętniej porobiliśmy wy
ciągi z tych papierów, bo to daje nam możność podkreślenia, że duszą 
tej sprawy, jak zresztą i wielu innych w dziedzinie dobroczynności pu
blicznej w dużej połaci pow. sand. nietylke w czasie wojny wszechświa
towej ale przed nią i po niej była właśnie p. Ir. Targowska. Dopis. autora. 
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kowany powiew wolnościowy, _który nie pominął i tej 
katego-rji ludzi w Polsce. Ten właśnie referat konfereitcja 
episkopatu złożyła w ręce bpa sand. Długie lata na po
rządku dziennym zawsze była ta sprawa, którą, z syste
matycznością, z nalezytym umiarem, z uwzględnieniem 
praw jednej i drugiej strony, prowadził bp Ryx aż do 
momentu, kiedy każda diecezja przeprowadziła u siebie 
unormowanie tej drażliwej sprawy.1 

W r. 1919 jeden z bpów, trzeba dodać bardzo impul
sywny; uczestniczący w ogólnej konferencji episkopatu, 
po dyskusji gorącej w tej sprawie, w której wszyscy nie.; 
·mal obecni brali żywy udział, podszedł do piszącego te
słowa i rzekł: „ Trzeba podziwiać waszego Ryxa, jaki to czło
wiek opanowany, jaki wstrzęmięźliwy w odpowiedziach, 
mogących komuś przykrość wyrządzić i jak przytem do 
podziwu delikatny w stosunku do swego przeciwnika". 

Każde postanowienie konferencji, choć w zasadzie 
nie może być prawem obowiązującem każdego bpa, idy 
jednak chodziło o dobro ogólne, bp uważał za święte dla 
siebie. Dla potrzeb ogólnych Kościoła w Polsce uszczu
plał wydatki diecezjalne, bo „ tego wymaga dobro ogólne 
naszego Kościoła", mawiał do swego otoczenia. Tę zasadę 
riastosował, gdy wypadło załatwić sprawę przy ulicy Aleja 
Szucha Nr. 1 0, gdy trzeba było powołać do życia K.A. P-wą, 
gdy należało wzmocnić szeregi kapłanów, pracuj ących 
wśr·ód emigracj i  polskiej lub w naszej nowopowstającei 
armji, gdy uniwersytety wołały o siły fachowe, gdy ka
tolicka społeczna szkoła w Poznaniu zwróciła się o ko

niecznego dla niej profesora, gdy uniwersytet katolicki 
w Polsce potrzebował pomocy materjalnej. 

W organizacjach misyjnych bp Ryx nie pozostawił 
swej diecezji .w tyle za i nnemi. Wszystkich kapłanów złą-

1 A. K. D. Sand., LVII 1 •  
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czył w „Związek misyjny duchowieństwa" ,  wszystkię trzy 
dzieła papieskie: R. W., D. J i Dz. św. Piotra wprnwa-
dził w życie. 1 

· 

Mocno zaznaczyć trzeba, że bp Ryx nie był człowie
kiem dojutrkowym. Przyszłość di ecezji bardzo mu leżała 
na sercu. Najbardziej uwydatniło się to w kształceniu kferu. 
Seminarjum diec. pod względem poziomu naukowego zys� 
kało w tym czasie bardzo wiele. Wyższe kszt�łcenie du
chowieństwa diec. sand. zajęło bardzo wydatne miejsce 
wśród innych diecezyj. Cyfry z nazwiskami, podane w ka
talogach diec. ( 1 920-1 939) od zmartwychwstania ojczyzny, 
a z tern możności wysyłania na studja uniwersyteckie, 
same mówią za siebie, a mowa to bardzo mocna. W latach 
tych studjowało kapłanów i alumnów w wyższych zakła
dach naukowych: · w 1 920 r.: 12, w 1921: .  12,  w 1922: 17, 
w 1 923: 15,  w 1924: 17, w 1 925: 17,  w 1926: 13, w 1927: 12, 
w 1928: 12, w 1929: 12 i w 1930: 14. Wynikiem tych wy
siłków bpa, na którego spadała odpowiedzialność utrzy
mania wszystkich studentów było to, że duży procent 
ogółu duchowieństwa, diec . sand. miała z wyższem uni
wersyteckiem wykształceniem, a wśród tych wykształco
nych widzimy dawnych studentów .z lat 1920-1 930 r.: 
z Fryburga, Szwajcarji, Insbruka, Krakowa, Lublina, Pa
ryża, Poznania, Strasburga, Rzymu i Warszawy. 

Gdy życie Kościoła ·w Polsce domagało się organi
zacyj diec., bp Ryx ·szedł w tym kierunku wytrwale. Nieraz 
zdawało się, że ostatnia deska się łamie, że konieczno
ścią jest dla braku funduszów zwinąć który z sekretarja
tów. Bp na to nie poszedł. „Może jutro, mawiał, będzie 
lepiej. Łatwo coś zwinąć i z widowni życia usunąć, a nie 
zawsze się udaje to „coś" do życia powołać" . Z chwilą, 
gdy okazała się konieczną drukarnia diec . ,  zwrócił się 

1 A. K. D. Sand., LXl 
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do· kapłanów o pomoc, sam obmyślił· · pomieszczenie na 
Diecezjalny Graficzno Drukarski Zakład i sprawa boża 
ma w nim punkt swego oparcia, a seminarjum diec. sfało 
1się jego właścicielem w 1 925 r.  (?) na mocy wspaniało
'.myślnej uch�ały �sięży dziekanów. Ażeby uniknąć zależ"'.
ności od wpływów, które niewiadoma kiedy i skąd wy
konają atak na pracujących w drukarni i t.a w każdej 
chwili zatrzymać. może swoje maszyny, postarał się o wy
robienie pewnych ludzi, którzy wolni są od zewnętrznego 
nacisku radykalizmu socjalnego. ·W tych warunkach die
cezjalny miesięcznik dla duchowieństwa miał zapewnione 
istnienie, a kiedy napłynęła na. di ec.  sand. fala herezji 
tak zw. kościoła narodowego, Ks. Dr St. Grelewski roz
począł wydawać „Prawdę Katolicką" w Radomiu. Łatwiej 
mógł to uczynić, mając w . rezerwie Sandomierz z jego 
urządzeniami. 

Wreszcie dodać trzeba, że jeżeli organizacje diece
zjalne o celach bezpośrednich oświatowo - społecznych 
miały silne poparcie w księdzu bpie R., to tern więcej 
organizacje · czysto kościelne. Za jego to rządów zorga
nizowano, we wszystkich bez wyjątku p·arafjach, w całej 
.diecezji Trzeci Zakon św. Franciszka Serafickiego, a w in
nych organizacjach, szczególniej bractwach, w dalszym 
ciągu pracę poprzedników bp R. uzupełniał i posuwał 
naprzód. 

· · 

Robota, której zakres całkowity wyczerpać nie jest 
·zadaniem naszem, szła zawsze �a episkopatu bpa R. c i 
cho, spokojnie, n i.e  ogłas:iana po gazetach, naprzód, a czę
sto przemi lczana nawet po fakcie dok'onanym, ale posu
wała się ciągle i wcale' nie była W' szarym ogonku wszy
stkich innych · diecezyj w Polsce: Umysł bp R. miał wy
bitnie analityczny, więc ciągle wyszukiwał słabe strony
każdego projektu, by ich uniknąć przy wykonaniu jakiejś
sprawy. To była główna przyczyna zwłoki w zarządze-
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niach, a druga była ta, że, będąc człowiekiem chorym, 
ciągle był w obawie, czy w dniu, w którym ma z czemś 
wystąpić osobiście, będzie zdrów i czy będzie mógł swe 
postanowienie wykonać. „A może czuć się będę niedob
rze, albo gorzej niż dzisiaj i zrobię zawód, więc wol� 
o tern mówić dopiero wtedy, gdy będziemy bli żej za
mierzonego faktu" ,  tak często mawiał. 

Wreszcie pięknym rysem jego charakteru było to, 
że nie łatwo się obrażał , a · jeśl i zrobił komukolwiek, 
choćby najmłodszemu z podwładnych niesłuszną przy
krość czy wymówkę i o tern się przekonał, umiał si� 
zdobyć na wyraz „przepraszam", wypowiedziany z sym
patycznie brzmiącym . Vf; głos:ie� żalem do sieb ie. 

Do powyższego dorzucimy jeszcze fakt jeden, który 
wskaże jak bp R. oceniał całą przeszłość kapłana, jak 
umiał być wdzięczny za jego pracę i życie budujące, do 
jakich granic posuwał wyrozumiałość i subtelność w ob� 
chodzeniu się z ludźmi. Mamy na myśli zdarzenie z ks . . 
infułatem Piolrem Górskim, prob. z Radomia. Koniecz
ność życiowa wymagała podziału kilkodziesięciotysiącz
nej par. św. Jana w Radomiu, zwłaszcza, gdy kościół 
Opieki Najś. Marji Panny był tam już na ukończeniu. 
Po długich wahaniach bp R. zdecydował się na załat
wienie tej sprawy, z jednej dotychczasowej parafj i miało 
powstać 3 nowych i jedna stara us�czu plona. Projekt . 
miała przygotować Komisja, do której weszli: miejscowy 
prob. ks. P. Górski i dawnych 3- ch wikarjuszów tej pa
rafi i ,  ,a dziś proboszczów w różnych punktach diecezji: 
ks. Franc. Wilczyński, ks. Franc. Góralski i ks. Dr Adam 
Popkiewicz. Gdy Komisja zakończyła swą czynność, pi
szący te słowa, jako jej przewodniczący, omawiał szcze
góły z bpem R., by przyjść do ostatecznych wniosków. 
Utknęliśmy na punkcie drażliwym dla ks. P. Górski.ego,
któremu chodziło o pozostawienie j·akiegoś terytorjum 
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przy dawnej parafii. Zdania nasze były rozbieżne. Bp R. 
dyskusji nie wyczerpał i po parodniowym namyśle (jak 
to często zwykł robić) tyle  powiedział do przewodniczą
cego Komisji: „Cala sprawa dla księdza P. G. nie jest 

. p'i-zyjemną • . W .  tej .chwili . chodzi o jeden szczegół, który 
można nazwać małym odsetkiem w stosunku do całości. 
Jego przeszłość i zasługi w diecezji nakazują nam oszczę-

. dzić go w miarę możności. Dlatego podług jego myśl i 
wypadnie rzecz ostatecznie załatwić. Nic w życiu nie ro
bimy z bezwzględną doskonałością. Każda rzecz przecho
dzi swe fazy i idzie k u  lepszemu . My zmieniamy granice  
parafj i , zakreślone przez naszych poprzedników, to  po 
nas następcy, jeśli okaże się konieczność, poprawią ten 
szczegół, a ks. Górsk�emu trzeba zrobić pewną satysfakcję". 
Tak mądre i spokojne zdanie nie mogło nie zakończyć 
dyskusji podług myśli biskupa. 

Wspominaliśmy, że bp R. często był nadzwyczaj po
wolny w wydawaniu decyzji .  Ale trzeba zażnaczyć, że 
tam, gdzie chodziło o istotne sprawy, o decyzję w kwe
stjach zasadniczych, tam decydował w tempie nieuchwyt
nym. Dzieje powstania parafii Krasna, pow. konecki,1 
z,apoczątkowanie par. Aleksandrów 2 i Pętkowice,• pow. 
ił.ż., gdy herezja „narodowców" zaczęła wkraczać do 
diec. sand., momentalne zjazdy duchowieństwa z zagro
żonych okolic w Sandomierzu, w Czyżowie u ks. dzie
kana kanonika Józefa Gbaziszewskiego, w· Siennie u ks. 
dziekana szambelana j. Świąt. Teofila Ździebłowskiego 
świadczą, że bp Ryx umiał w takich wypadkach zdobyć 
si� na energię i krok stanowczy. 

* * * 
W późniejszych latach swoich bp R. pragnął zająć 

się uporządkowaniem podziemi katedry i o tern· nieredno-

1 Brał tu żywy udział ks. prefekt Franciszek Malarczyk z Sando
mierza, wykonawcit w tej sprawie myśli bpa. 

2 A. K. D. Saad. LVl lJl . 3 A. łC D. Sand., LIX1•
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krotnie wspominał do swego otoczenia, wypowiadając 
s�czegóły swego projektu� Nie zdążył tego zrobić. Zo
stawił wszakże fundusz, za który zaraz po jego sm1erci 
myśl tę przeprowadzono tak, że katakumby pod katedrą 
to dzieło bpa Ryxa. 

128. Ks. Ignacy Rządkowski, 1821  t 1895. jen. 
ple .  na Kr. P . . 7 (19) mar. 1 865 r. . N r. 8487 (3505) powia
damia kancelarję nmka Kr. P., że ksiądz I. Rz., prob. 
z Szumska, pow. opt., gub. radm., na skutek decyzj i ·wojn. 
nlka okręgu radm., wydanej za Nr. 13178 zapłacił grzyw
ny 300 r. za dostarczanie powstańcom prochu i za udzie
lenie im błogosławieństwa na bój przeciw wojskom ro
syjskim. To samo· potwierdza ksi�ga konduit kancelarii 
radm. gbra.1 

1 29. Ks. Franciszek Sawicki, 1809 t 1882. Ros.
władze wojskowo administracyjne 15 st. 1865 r. Nr. 349 2 
nałożyły na księdza F. S., prob. par. Skarżysko Kościel
ne,  pow. iłż., gub. radm., 100 r. kontrybucji na wyrów": 
nanie 1000 r., które powstańcy zabrali z worka poczto
wego między Suchedniowem a Szydłowcem.3 

130. Ks. Józef Siedlecki, 1 823 t 1 884. Jen. ple. 
na Kr. P. w odezwie swej do kancelarji namiestnikow
skiej z 15 (27) �zrw. 1865 r. Nr. 9440 (21984) 4 komuni
kuje, że ksiądz j. S. ,  prob. par. Ożarów, pow. opt. ,  gub. 

1 A. A. D., XXJl!, k. 7- 1 1 ,  30 - 41, CVI2, Nr. 8 i A. P. Radm.,
y1P, cz. li, Nr. 27. 

2 A. A D., XXJV2, k. 21 i 22 i CVJ2, Nr. 2. 
3 Skarżysko Kościelne nie jest na gościńcu między Suchedniowem 

a Szydłowcem i do obydwóch tych miejscowości ma po kilkanaście kim.,
ale przez wioski, które wówczas należały do tej parafji, szedł ten go
ściniec, na którym Polacy, mówiąc językiem wojo., zarekwirowali pie
niądze rządu rosyjskiego . Za to proboszcz miejscowy odpowiadał swo
jem mieniem. Dopis. autora. 

4 A. A. D., XXIV2, k.: 7-1 1 ,  30-41 i CVJ2, Nr. 22.
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radm., dopuścił do powieszenia we wsi  Sulejów, gm. Ci
szyca Górna, pow� iłż., gub. radm., Adolfa Boczkowskie
go, właściciela miejscowego folwarku i za to zapłacił 
grzywnę w wysokości 250 r. 

Nadto ksiądz J. S. zapłacił jeszcze drugą grzywnę 
w kwocie 50 r. za to, że nie przeszkodził gwałtowi, jaki 
powstańcy zadali zapasowemu lekarzowi, rosjaninowi, 
Aleksiejewskiemu, zabierając mu rzeczy, które miał przy 

. sobie i czynnie go znieważając.1 i 2 
131 .  Ks. Wojciech Siwecki, 1860t1909. Gbr radm. 

2 list. 1896 r. Nr. 8979 doniósł do w. jen. gbra, że w sierp. 
1896 r.  w urzędzie gm. Rębów, pow . . opt. , gub. radm.,
wypadło odebrać przysięgę od wójta, sołtysa i pełno
mocników tamtejszej gminy. Ponieważ wszyscy przysię
gający · znali dostatecznie język ros., przeto nlk pow. za-. 
żądał od miejscowego prob. z Szumska, pow. opt., księ
dza W. S., aby w tym języku załatwił tę czynność. Tym
czasem ksiądz nie chciał się do tego zastosować i przy
sięgę odebrał po polsku, bo, jak się później tłumaczył, 
bp Sotkiewicz w l istopadzie 1894 r.,  zalecił, aby przy
sięgę odbierać po polsku. Jak itię okazało bp S., strze
gąc kościoły przed językiem ros., zabronił w nich uży
wania tego języka przy odbieraniu przysi<:egi. Wtedy 31 gr. 
1894 r. Nr. 2509 3 w. jen. gbr zwrócił się do bpa, aby 
udzielił księdzu W. S. surowej wymówki. 

132. Ka. Paweł Slabowski, 1829 t 1917, k. św. 
t. Podwójną miał niekorzystną notatkę ksiądz P. S. u rzą

- du: 1. że, jako wiceregens semin. diec. sand. brał udział 
w manifestacjach przeciwrządowych 1863 r. , również 

1 A. A. D., XXIV:t, k. : 7-11, .30-41 i CVl2, Nr. 22. 
2 Ożarów jest w pow. opt. i kilka wiorst oddalony, tak od Su

lejowa, jak i od miejsca, gdzie był znieważony D-r. Aleksiejewski. 
Dopis. autora. 

a A. A. D ,  LXX2, k. 16-21 .  



i w partjaeh i 2. że za czasów jego regensury w semin. 
diec. wielu alumnów tegoż semin. opuściło zakład, udało 
się do powstania, a ksiądz P. S. jako regens nie prze· 
ciwdziałał temu.1 Taką samą w 1885 r. opinię o księdzu 
P. S. do.starczyła jen. gbrowi Hurce j ego kancelarja, po.;. 
wołując się na odezwę jen. plea 1865 r. i dodając, że 
w 1 872 r. księdza P. S. spotkała nagana za to, że jako 
rektor kościoła św. Józefa w Sandomierzu w 1872 r. nic 
chciał dać z tamtego kościoła katafalka na pogrzeb pra· 
wosławnego Michajłowicza.2 

133. Ks. Franciszek Solarski, 1 843 t 1904. Za
to, że nie chciał mówić po rosyjsku w powszechnej szkole 
w Jedlińsku, pow. i gub. radm., z nlkiem naukowej dy· 
rekcji radm., ksiądz F. S. prob. tamtejszy, otrzymał od 
w. jen. gbra 1 4  czrw. 1899 r. surowe na_pomnienie.il

134. Ks. Walenty Starzomski, ur. w 1871 r. Ja· 
ko wik. par. Stromiec,  pow. i gub. radm., dostał się pod 
dozór policji z tego względu, że był podejrzany o utrzy· 
mywanie stosunków z o.o. jezuitami w Krakowie.4 i 5 

13S. Ks. Jan Stawski, 1820 t 1 894. 1. Bp sand. 
4 list. 1864 r . . Nr. 1521 6 pisze do jen. Bellegarda, nlka
wojn. gub. radm., że „w dniu dzisiejszym przybyła doń 
delegacja włościan par. Rzeczniów, pow. iłż., gub. radm., 
z usilną prośbą o zaniesienie wstawiennictwa do J. W. 
Pana za księdzem J. S., ich proboszczem, zaaresztowa· 
nym i znajdującym się w więzieniu radm.1 

Na to jen. Bellegarde 27 paźdz. 1864 r. Nr. 1 17000 7 
między innemi donosi do bpa sand., że o zaaresztowa-

1 A. P. Radm., Vll8, cz. I . ,  Mr. 65. 2 Ą. A. D. CVIII1, k. 22 . . 
11 A. P. Radm., v1111, cz. I, Nr. 92. 4 A. A. D., CVP', Nr. 13 . 

. 5 Fakt, że lcsiądz W. S. sprowadzał dość dużo książek wyda·w•· 
nych prz.e,z o.o. jezuitów w Krakowie, ściągnAłł na niego podejrzliwe 
oko ros. władz policyjnych. Dopis. autora. 

11 A. K D. Sand., LXt. 7 A. K. D. Sand., x1.
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nym księdzu j. S., prob. par. Rzeciniów sam jeszcze nic 
ma sprawozdania, skoro je  otrzyma, będzie miał na uwa
dze prośbę bpa. 

2. Za to, że jako prob. w Rzeczniowie, w 1865 r.
ksiądz J. S. był obecny przy czytaniu włościanom „fał
szywego" (od partji narodowej, dopis. autora) manifestu 
o nadaniu im ziemi, wojn. nlk radm. okręgu nałożył nań
karę 37 r. i oddał go pod nadzór policji.1 

136. Ks. jakób Stępniewski, 1814 t 1896. · Tyle 
o księdzu J. S. niówi księga konduit kancelarii gbra radm.
„Niezwykle uroczyście stawiał krzyże „rewolucyjne," a gdy 
je .włościanie chcieli usunąć, strofował_ ich za to" .. Ksiądz 
J. S. był wówczas prob. w Mniszku, pow. i gub. radm.:! 

137. Ks. Jan Stępniewski, ur. 1 838 ' r . wyświę
cony 1861 r., został wikariuszem w Skaryszewie, pow .. 
i gub. radm., stąd przeniesiony do Mniszka tegoż pow. 
Jen. ple. na Kr. P. w 1 864 r. zakomunikował kancelarji na
miestnikowskiej, że ksiądz J. S. za udział w powstaniu 
,wysłany został na osiedlenie na Syberię, do mniej odda
lonej miejscowości. Z akt zaś Komisji Rządowej, zawie
rających spis księży · wysłanych od października 1 861 r. 
z Kr. P., widać,  że ksiądz J. S. od 31 gr. 1864 r. po
bierał na swe· utrzymanie po 15  kop. dziennie i po 
1 r. 20 kop. mie�ięcznie na mieszkanie. Mieszkał wów
czas w m. Omsku'. 3 

Z odezwy, którą 1 1  (23) wrz.) 1867 r. Nr. 8139 ' 
otrzymał ząn:ądzający spr. duch. obc. w. od Specjalnej 
Kancelarii nmka Kr. P. do spraw stanu wojn. widać, że 

, ksiądz J. S., który liczył lat 26, za to,  że opuścił wikarjat 

1 A. P. Radm., VII1, cz. I, Nr. 80, 
� A. P. Rt dm., vws, cz. I l, Nr. 6 
"' A A. D.; LXXXV2, k. 68 i cv12, Nr. 26. 
" A.  A. D., LXXII, k. 143. 

Bojowaicy t. III. 1 3  
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w Szewnie, pow. opt., gub. radm. i brał udział w czasie 
powstania w 2-ch partiach, z decyzji ,  którą wydał głów
nodowodzący I armią w Kr. P. i nmk Kr. P. 5 paźdz. 
J864 r., został wysłany' na mieszkanie do mniej oddalo
nych miejscowości Rosji .  

138. Ks. · Dominik Strachowski, 1 828t1 897. Gbr 
radm. 24 wrz. 1866 r. Nr. 3307 skazał księdza D. S. ,  wik. 
w Bodzentynie, pow. i gub. kielc., na 10 r. kary za to, 
że odprawił nabożeństwo żałobne za powieszonego przez 
wojska rosyjskie w m. Bodzentynie powstańca, Żygadle
wicza, a zebranym wiernym kazał się modlić za niego 
jak za męczennika.1 

W aktach archiwum państ. kielc. o księdzu o. · S. 
powiedziano, że „rewolucyjnie nastraja mieszkańców" .2 

139. Ks. Augastyn Strojnowski, urodzony w · Ska
ryszewie, pow. i gub. radm. Za kazanie przeciwpaństwo
we i wogóle za nieprawomyślność polityczną z decyzji 
nlka wojn. okręgu radm., wydanej 28 maja 1864 r. Nr. 4133, 
ksiądz. A. S. wysłany został do cesarstwa.3 

Z odezwy Osobistej Kancelarii nmka Kr. P. pod · 
datą 20 lut. (3 mar.) 1868 r. do zarządzającego spr. d. 
obc. w., widać, że w motywach, dla których nlk wojn. 
wysłał księdza A. S. do Rosji (środkowej) · na miejsce, · 

jakie mu wyznaczy mster spr. w. był i ten, że ksiądz A. 
S. wypowiadał „karygodne zdania przeciw rządow�".4 

140. Ks. Kazimierz Strugalski, ur. 1 831 r., syn .
Szymona i Agnieszki z domu Jastrzębskiej .  Uczył się 
w Sandomierzu najpierw do 1844 r . w szkole powszech
nej, na5tępnie w powiatowej. Po skończonem semin. du
chownem w 1853 r. czekał dla braku lat na kapłaństwo. 

1 A. P. Radm., V IP, cz. Il ,  Nr. 7. 2 A. P. K ielc. XIV7• · 
a A. A. O., cv12, Nr. 27. 4 A. A. D., LXXII�, k. 1 56.  
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Od 1853 r., przez lat 10, był urzędnikiem w Kons. Jen. 
D. Sand. i jednocześnie profesorem semin. diec. 

1. Dziekan dekan. radm., prob. ze W soli ks. Franc .
Brzozowski 11  sierp. 1864 r. Nr .  143 doniósł do Kons. 
Jen. D. Sand„ że w więzieniu politycznem w Radomiu 
pozostaje nadal ksiądz K. S„ prob. z Zawichosta, pow. 
sand„ gub. radm. 

2. Na skutek decyzj i wojn. n lka okręgu radm.,  ogło
szonej pod datą 24 łut. 1865 r., ksiądz K. S., jako prob� 
w Zawichoście, zapłacił 50 r. kontrybucji na pokrycie 
strat, jakie poniósł rządowy magazyn soli w Zawichoście 
podczas pobytu w nim powstańców przez zabranie z niego 
tego, co się dało. 1 

3. W konduicie zaś gubernjalnej ma taką zapisaną
charakterystykę: „skryty i ostrożny, fanatyk, oddany re
wolucyjnej idei" . 2  

141 .  Ks. Aleksander Studencki, ur.  1804 r . ,  re
zydent przy kościele w Suchej, pow. kozn., gub. radm. 
Dzieka n dekan. zwoleńskiego ks. Karol Woźnicki 26 st. 1863 r., złożył raport do Kons. Jen. D. Sand., że ksiądz
A. S., rezydent Suchej, 24 st. pojechał ze swoją osobistą 
sprawą do ks. kan. Józefa Gackiego, prob. w Jedlni, te· 
goż pow., tam zaaresztowały go władze wojskowe i od
prowadziły do więzienia radm.3 

142. Ks. Stanisław Świątkiewicz, 1 821 t 1 885. 
ł. jako prob. par. Czyżów, pow. opt., gub. rad�., z de
cyzji nlka woj n. okri(gu radm., wydanej pod ' datą 17  (29)
tnar. 1865 r„ zapłacił 1 50 r. na pokrycie strat, wyrządzo
nych przez powstańców w rządowym magazynie soli 
w Zawichoście,  przez zabranie stamtąd 2507 r. 49 kop.' 

1 A. A. D., CVI2, Nr. 20. � A. P. Radm„ VII•, cz. I, Nr. 109. 
3 A. K. D. Sand , X1• ł A. A. D„ CVl2, Nr. 1 .  
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2. Z rozporządzenia ros. władz wojskowych ksiądz
S. S., prob. z .Czyżowa 25 st. 1865 r. zapłacił 65 r. kon· 
trybucji na wyrównanie funduszów kasy miasteczka Za· 
wichosta, pow. sand., z której w czasie pobytu tam pow
stailców zginęło 3 1 0  r.1 i 2 

143. Ks. Józef Szczepański, 1827 t 1882. Ksiądz 
J. Sz. uczył się w gimnazjum radm., skończył semin. diec. 
lubl., następnie Akademję Duchowną w Warsz. w 1853 r.
ze stopniem Kandydata św. Teol.  i został wik. przy ka· 
tedrze lubi., potem prob. w Łańcuchowie, pow. chłm., 
gub� . lubi. W 1856 r. przeszedł .do diec. sand., gdzi�·
został prof. i wiceregensem semin. diec., a w 1860 r. 
prob. w Regowie, pow. kozn., gub. radm. 

Cywilny gbr radm. 16 (28) paźdz. 1866 r. Ni. 3871 
powiadomił kancelarię nmka Kr. P., że ksiądz j. Sz. wy· 
rokiem sądu polowego zatwierdzonym przez nmka Kr.

P. 23 wrz. (5 p aźdz.) 1866 r. został pozbawiony wszyst
kich praw stanu i wysłany na Syberję za to, że odbie
rał od swych parafjan przysięgę na wierność sprawie 
narodowej, - że zachęcał włościan, aby wstępowali do 
partji, a później na czele tych, którzy zdecydowali się 
pójść do powstania, sam stanął z krzyżem w r�ku, za· 
prowadził ich do 'Langiewicza i dopiero po miesiącu 
wrócił do domu.3 

144. Ks. Karol · Szczepański, 1831t1 916. W cza·
sie powstania 63 r. ksiądz K. Sz., w ik. w Mikułowicach 
(Wojciechowicach)' pow. opt., gub. radm., brał udział 
w śpiewie · „rewolucyjneg·o" hymnu i był podejrzany 
o utrzymywanie bliskich stosunków z powstańczą orga�
nizacją.4 

1 A. A. D., XXIV2, . k. 12 a. 
� Czyżów od Zawichosta. dzieli przestrzeń 6-cio kilometrowa.

Dopis. autora. 
s A. A. D., CVII2, Nr. 1. i LXXIl:1, k. 148.
' A. A. D., v112� cz. II, Nr. 26. 
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145. Ks. Ignacy Szymański, ur. 1831 r. Ksiądz 
I. Sz. skończył powiatową szkołę w Sandomierzu w 1850 r . ,  
w 1856 semin. diec. w Kielcach, wyświttcony w 1856 r. 
poszedł na wikarjat do Zagórza, pow. będź., gub. piotrk., 

. a w 1858 r.  przeniósł się do diec. sand., gdzie otrzymał 
wikarjat przy katedrze w Sandomierzu, w 1860 r. pre
fekturę w powszechnej szkole w Radomiu, w 1 862 r. pre
fekturę w pow. szkole w Końskich. 

1 .  „Za udział w tajnem „rewolucyjnern" stowarzy
szeniu, którego celem było wywołać zbrojne powstanie
w Kr. P. ,  został wysłany na Syberję d

.
o ciężkich robót

w kopalniach" .  
2 .  Z korespondencji Kom. Rz. W.  R .  i O. P .  widać, 

że księdza I. Sz. władze wojskowe zaaresztowały w Ra
. domiu 5 st. 1863 r.  i osadziły na odwachu.1 

3. Rząd ros. już dawno miał na oku księdza I .  Sz.,
który od pierwszych manifestacyj patrjotycznych 1861 r.  
wyład�wywał swe patrjotyczne uczucia. Już 10 (22) maja  
186 1 r. Nr .  2270 (953) 2 dr gł. kom. rz. w.  r .  i o. p .  zwraca 
się do bpa sand., że ksiądz I. Sz., prefekt żeńskiej szkoły 
rządowej, w kościele bernardynów w Radomiu, miał prze
mowę, lud „podburzającą",  która ośmieliła wiernych do 
śpiewania w kościele pieśni, nieprzychylnych dla . rządu . 

. Żąda przeto tenże dr, aby bp  udzielił nagany księdzu I. 
Sz. i jednocześnie go ostrzegł, że jeśliby jeszcze miał 

1 jakąkolwiek przemowę, nieprzychylną dla rządu, odesła
ny będzie albo do Instytutu zdrożnych księży na Łysą 

: Górę albo do jednej z fortec. 
4. Dziekan dekan. radm. ks. Franc. Brzozowski, prob.

" ze Wsoli 1 1  łut. 1863 r. Nr. 37 1 składa raport do Kons. 
Jen. D. Sand. o tern, że zaaresztowany ksiądz I. Sz. po� 
zostaje na odwachu więzienia wojskowego w Radomiu. 

1 i 2 A. A. D„ LXXXP, k. 64, CVII2, Nr. 7 i A. K. D.  Sand., x1.
3 A. K. D Sarid. X1• 
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5. Tenże dziekan 22 czrw . 1863 r. Nr. 65 1 daje znae
do Kons. Sand., ż.e w sprawie księdza I. Sz. robią różni 
ludzie usilne starania. 

6. Tenże dziekan 7 czrw. 1863 r. Nr. 84 2 donosi do ·
Kons. jen .. D. Sand., że sprawa księdza I. Sz. przybiera 
niepomyślny obrót, ale śledztwo j eszcze nie skończone. 

7. Tenże dziekan 22 czrw. 1863 r. Nr. 91 3 powiada
mia Kons. jen.  D. Sand., że ksiądz I. Sz., dostawszy 
drżenia w ręku, przeniesiony został do szpitala i że wszy
scy zaaresztowani duchowni w politycznem więzieniu 
radm. są umieszc2eni pod jednym Nr. 12. 

8. Tenże dziekan 7 l ip. 1863 r. Nr. 97 4 donosi do
Kons. Jen. D .  Sand., że ksiądz I. Sz. od paru tygodni 
przeniesiony do szpitala, pomieszczonego w koszarach 
wojskowych, życie czyli stół ma z kotła, dostarczania mu 
żywności z miasta władze zabroniły. 

9. Tenże dziekan 26 st. 1864 r.  Nr. 15 ° donosi do
Kons. Jen. D. Sand., że księdzu I. Sz. władze sądowe 
już odc,zytały wyrok i w tych dniach ma być wywiezio· 
ny na Syberję. 

10. Tenże dziekan l7 mar. 1864 r .  Nr. 51 6 powia
damia Kons .. Jen. D. Sand., że ksiądz 1. Sz. w tych dniach 
wywieziony został z więzienia radm. do Rosj i stosowni� 
do wyroku, który go skazał na 8 lat robót ciężkich. O ile 
mogłem czegoś się dowiedzieć, pisze dziekan, zdaje mi 
się, że ksiądz I. Sz. dostał umysłowej choroby. 

146. Ks. Juljan Szynkiewicz, 1864 t 1 918. Nlk
gubernjalnej żandarmerji radm. 1 0  list. 1892 r.  Nr. 1668 
nadesłał raport do gbra radm„ że ksiądz J. Sz., wik. 
radm. przy kościele par. św. Jana, żywi silną antypatję 
do wszystkiego, co jest rosyjskie.7 

1_4 A. K.  D. Sand., X1• s i ti Op. c. 
7 A. P. Radm. VIP, cz. I, Nr. 2 1 8. 
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147. Ks. Karol Targowski, ur. 1 860 r. Według 
'taportu nlka gubernjalnej żandarmerji radm. ksiądz K. T., 
wik. par. katedralnej w Sand., należy do naj bardziej fa
natycznych księży diec.  sand., od Rosjan stroni zawsze. 
Wskutek tego główny nlk kraju na przedstawienie gbra 
radm. z 16 mar. 1900 r., Nr. 1991 zażądał 29 mar. 1900 r. 
Nr. 574 od bpa sand. usunięcia księdza K. T. z Sand.1 

148. Ks. Ludwik Tarłowski, 1826 t 1903. W 1869 r. 
�br radm., powiadomił kancelarię nmka Kr. P., ie z na
kazu wojennego nlka okręgu radm., z 29 st. 1865 r.  Nr. 2 32 
ksiądz L. T. , mans. wik. w m. Iłża, gub. radm., jest pod 
dozorem policji jako podejrzany o współudział w powie
szeniu pocztmistrza w Iłży, Przybysławskiego.2 

149. Ks. Paweł Tatkiewicz, 1809 t 1880. Jen. 
ple. na Kr. P. 14(27) czerw. 1 865 r.  Nr. 21984 (9440) za
:wiadomił kancelarję namiestnikowską, że ksiądz P.  T., 
prob. par. Łukawa, pow. sand., gub. radm., zapłacił kary 
125 r. za to, że przechodzącym przez Łukawę powstańcom 
dawał podwody.3 

O fakcie powyższym ksiądz P. T., prob. z Łukawy, 
14(27) kw. 1864 r. sam złożył do bpa sand. raport, że 
10 kw. 1 864 r. nlk wojen. m. i pow. sand. nałożył na 
niego kontrybucji 50 r. za to, że wraz z dzierżawcą ma
jątku Łukawa dawał powstańcom podwody, a gdy ni e . 
miał z czego zapłacić tej . kwoty, tenże nlk 13 (26) 
kw. 1864 r. za Nr. 1 177 wezwał go do Sandomierza, tu 
go zaaresztował z tern, że dotąd będzie go trzymał w aresz� 
cie, dokąd nie zapłaci tej kontrybucji.4 

150. Ks. Józef Tuszewski, ur. 1 838 r. Akta oso
biste księdza ]. T. przechowywane w Kons. Jen. Diec. 
podają o nim następujące szczegóły: 

1 A. P. Radm.,  VI 13, c z .  I ,  Nr. 1 53. 2 A. A. D., CVf1, cz. II .
3 A. A. D., CVII, Nr. 6. i x x 1v2, k .  7-1 1 ,  30-41 .
4 A.  K. D. Sand., X1. 
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Skończył w 1856 r. szkołę powiatową, a w 1861 r. sem. 
diec. w Sandomierzu i w tymże roku otrzymał święceni� 
kapłańskie, poczem 25 mar. 1861 r.  naznacżony został na 
wikarjat do Ćmielowa, pow. opcz., gub. radm., gdzie prob. 
był ks. Kacper Kotkowski . 1  

Dziekan dek. kuno w.,  prob. z Szewny ks .  Ignacy
Grynfeld 10 mar. 1863 r. Nr. 20 2 donosi do Kons. jen.
Diec. Sand., że 7 b. m. i r. żołnierze ros. dopuścili się 
nowego gwałtu i bezprawia, napadli bowiem w Ćmielo
wie na księdza j. T. w jego własnem mieszkaniu, zaare
sztowali, zawieźli do Opatowa, gub. radm., i tymczasowo 
osadzil i  go w tamtejszem w ięzieniu  z zamiarem wszakże 
wywiezienia go dalej. 

1 6. mar. 1863 r . Nr. 30 3 tenże dziekan pow iadamia 
Kons. j. D. SRnd. ,  że na usilne prośby włościan par. 
Ćmielów ksiądz J. T. uzyskał zwolnienie z więzienia 
i wrócił na swoje s tanowisko. 

Tenże dziekan ·23 kw. 1863 r. Nr. 46 4 nadsyła raport 
do Kons. Jen. D. Sand. ,  że w d.aiu 21 kw. b. r. władze 
wojskowe powtórn ie zaaresztowały księdza J. T. i osa-
dziły go w Opatowie. · 

Konsystorz Jen . D.  Sand. 1 maja 1863 r. zwraca się 
do p. pułk. Gołuchowa, nka wojn. pow. opt . ,  gub. radm., 
przypomina m u  fakt, że na prośbę bpa raz zwolnił księ
dza J. T. na czas spowiedzi wielkanocnej i prosi tegoż 
n lka ponownie , aby księdza J. T. zwolnił, gdyż parafja 
Ćmielów jest rozległą i nalezy do licznych, a pozbawiona 
obecnie prob. księdza K. K., który n iewi adoma gdi ie się 
obraca, pozostawała jedynie na opiece księdza j. T.5

1 maja 1863 .r. p i sze do bpa Jusz . z więzienia sam 
ksiądz j .  T., te słowa: „ Trzykrotne gromadzenie się pa
rafian ćmielowskich pod oknami mego więzienia, a zwłasz-

1_R A .  K. D. Sand. , XLP. 4 i ,-> A. K. b. Sand., x1.
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cza błagalny płacz (wołanie) małych dzieci, przepełniło 
.mnie boleścią. Ponieważ nie mam nadziei rychłego uwol
nienia proszę o opiekę dla tej parafj i" . 1  

Nlk wojen. pow. sand. ,  Gołubjew 14  maja 1861 r.  
(st. st.) Nr. 191 2 zwraca się do Kons. Jen. D. Sand. z wia
domością, że ksiądz j .  T. poraz drugi został zaareszto
wany z rozkazu nlka wojen .  oddzi.ału radm., że obecnie 
jest uwięziony w Kielcach, gdzie sądzić go b�dzie Wojn. 
Śledcza · Komisja. 29 maja 1863 r. ,  Nr. 717 3 bp sand. pisał 
do dra gł. kom. w. r .  i o. p. , że 10 maja 1863 r.  wojsko 
ros. zaaresztowało księdza J. T. w Ćmielowie ,  wsadziło 
go do .więzienia kielc. , prosi . więc o puszczenie go na
wolność. 

Bp administrator, wik. apostolski diec. kielc-krak., 
18 maja 1863 r. Nr. 646 4 powiadamia bpa sand., że księ
dza J. T. wik. z Ćmielowa, wojsko ros. zaaresztowało 
w jego własnem mieszkaniu 10 maja b.  r., przywiozło do 
więzienia kielc. ,  w którem pozostaje dotąd. 

Dziekan dek. radm.,  ksiądz Fr. Brzozowski 4 list. 
1863 r. Nr. 1 7 1  5 donosi dq Kons, Jen. D. Sand., że w dniu 
3 l ist. b .  r .  ksiądz. J. T., wik. par. Ćmielów, zawyroko
wany na osiedlenie w Syberii na czas nieograni czony, po
prowadzony został z więzienia radm. szosą · ku Warszawie. 

Jen. ple. na Kr. P. 21 l ist. (3 gr.) 1 864 r.  Nr. 1 7326 6 
powiadomił kancelarję nmka Kr. P., że ks iądz J. T. , lat 
25 mający, zesłany został na osiedlenie do Syberji za 
czynny udział w powsta�iu.  W Ćmielowie bowiem mie
wał kazania „podburzające" ,  a władze wojn. w czasie re·
wizji znalazły w j ego mieszkaniu spis nazwisk powstań
ców,  wysłanych z bronią do boju. Księdza j. T. wysłała 

1 A.  K. D. Sand., XLI1. 2 O p .  c.
a A. A. D., LXXXI!:!, k .  28 1 .  4 i !i A .  K. O .  Saad., X1•

6 A. A. O., CYI, Nr. 3. 
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na osiedlenie do Syberii ros. rządowa administracja, któ
rej wyrok nmk Kr. P. zatwierdził 2 wrz. 1 863 r. 

Ksiądz J .  T. powrócił do kraju w 1 883 r.1 i zamie
szkał w gub. lubl. za pozwoleniem cesarski em, udzielo- · 
nem mu 28 lip. 1883 r. Zatrzymał się wtedy w Wąwol
nic.y, pow. pułw., gub. lubl. , u swego brata przyrodniego„ 

18 st. 1 882 r. ksiądz j. T. pisał do administr. diec. 
sand., co następuje: „w 1863 r. zostałem wysłany na 
osiedlenie w Syberii. Obecnie moje mieszkanie mam w m. 
Smoleńsku. Przybyłem do kraju na 3 miesiące dla od
wiedzenia rodziny, a głównie zestarzałego ojca. Proszę 
o wystąpienie do rządu w mojej sprawie".2

W aktach Konsystorza Lubelskiego czytamy jeszcze 
takie szczegóły o ks. Józefie Tuszewskim: 

Urodził się we wsi Dębno, pow. sand., gub. radm. 
W Ćmielowie za pracowitość w kierunku kościelnym 
i oświatowym zjednał sobie taką miłość u parafjan, że 
nie szczędzili kosztów i trudów w celu wydobycia go 
z wygnania, mianowicie ze Smoleńska, gdzie przebywał 
cały czas aż do powrotu do kraju .  

W 1900 r. został wik. w Wąwolnicy, a w 1901-na 
fili i w Kluczkowicach, pow. pułw., w 1902 prob. w Czę
stoborowicach, pow. kranost. i tu w. jen. gbr 9 czrw. 
1902 r. Nr. 228 na skutek przedstawienia gbra lubl. , ska
zał go na 30 r. kary za to, że na plebanji u siebie za
trzymał na mieszkanie niejakiego Maksymiljana Ławnic
kiego, który nie miał paszportu.3 

151 .  Ks. Tomasz Tutakiewicz, ur. 1837 r. Skoń
czył powszechną szkoł� w miasteczku rodzinnem Klimon
tów pod Sandomierzem, pow. szkołę w Sandomierzu 

tam semin. diec. W 1861 r. wyświęcony na kapłana, 

1 A. A. D., LXXYl2, k. 10.
a A. K. D. L., LXXVII6. 

2 A. K. D. Sand., XLI1. 
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poczem wysłany został na wikarjat do Końskich, gub. 
radm.1 1. Jen. ple. na Kr. P. 3 (15) lip. 1 865 r. Nr. 10194 2 
zakomunikował kancelarii nmkowskiej, że księdza T. T., 
wik. z Końskich za przestępstwa polityczne Audytorjat 

· Polowy pozbawił wszystkich praw i przywilejów stanu, 
oraz · skazał na wysłanie do oddalonych miejscowości 
Syberii. 

2. Korespondencja Osobistej Kancelarji nmka Kr. P.
do zarządzającego spr. d. obc. w. z 20 łut. (3 mar.) 1868 r. 
mówi o księdzu T. T.,  mającym lat 28, jako wik. z Końskich, 
za udział w powstaniu Kr. P., a mianowicie, że „odbierał 
„ występną" przysięgę prawie w samym początku pow
stania od niektórych · mieszkańców przed ich wstąpie
niem do powstańczych partyj, decyzją nmka z 21 czrw. 
(3 lip.) 1 865 r. na  skutek raportu Polowego Audytorjatu 
został pozbawiony wszystkich szczególniejszych praw 
stanu i przywilejów tak osobistych jak i nabytych z ra
cji stanowiska i zesłany na mieszkanie do mniej oddalo
nych miejscowości Syberi i" .  

3 .  Z aktu: „Spis księży wys.lanych od paźdz. 186 1  r ." 
widać, że ksiądz T. T. przebywał w gub. omskiej i po
bierał tam od 16 wrz. 1 865 r.  na swe utrzymanie 7 kop. 
dziennie.3 

4. O zaaresztowaniu i skazaniu księdza T. T. bp
sand. otrzymął dwie wiadomości. Pierwszą 6 lip. 1 865 r. 
Nr. 1 87 4 nadesłał dziekan dekan. radm. prob. par. · W sola 
ks-. Franc. Brzozowski, donosząc, że „dnia 6 lip. b. r .  
ks.iądz T. T.,  wik. z Końskich, został odprowadzony z wię
zienia politycznego radm. do Warsza�y, gdzie ma ocze
kiwać na wyrok i że wraz z nim prowadzono 2 kapła
nów z diec. kielc. i wielu obywateli z pow. stopo.". Dru-

i A. K. D.  Sand. ,  XLII1 .  
2 A. A. D., CVP, Nr. 4. i LXXII2, k. 1 27.

3 A. Ą. D., LXXXV�, k .  68. 4 A. K. D. Sand„ XLII1.
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gą 1 5 . (27) l ip. 1865 r. Nr. 5932 (23195) 1 od Kom. Rz. 
Spr. W. i D. z odezwą jen. plea na Kr. P. z 3 ( 1 5) lip. 
Nr. 10194 tej samej treści, którąśmy przytoczyli wyżej. 

1 52. Ks. Maciej Tymiński, 1 8 17t1865. Kand. św. 
T., dziekan dek. soleckiego, prob. w Ciepielowie, pow. 
iłż, gub. radm. Gdy rosyjskie władze policyjno wojsko we 
wykryły, że ksiądz M. T., prob. par. Ciepielów, gościł 
u siebie powstańców, zamiast zawiadomić odpowiednie 
władze rządowe o ich przybyciu do tamtejszego miasteczka, 
skazały go na zapłacenie 50 r. kary.2 

153. Ks. Józef Urbański, 1 802 t 1885, ur. w Bo
dzentynie, pow. i gub. kielc. 

W aktach osobistych księdza J .  U., przechowywa
nych w archiwum Kons. jen. D iec .  Sand. , inamy o nim 
ki lka szczegółów, które przytaczamy podług kolejności 
chronologicznej: 

1. Sam ks. j .  U.  z więzienia przedborskiego 31 paźdz.
1 863 r. składa o sobie raport do Kons. Jen .  Diec. Sand. 
„D n ia  27 b. m. i r .  zostałem zaaresztowany, jak również 
i mój pomocnik ks. wikary Tomasz Księski. ja zostałem 
ulokowany na odwachu pomiędzy żydami i nie wolno 
mi się n igdzie wydalić, a ks. wikary w drugiej stancji ,  
któremu na każdą posługę duchowną towarzyszy dwóch 
żołnierzy. Zostal iśmy już przesłuchanymi, ale ja  do do
datkowego objaśnienia n i e  jestem przypuszczony, chociaż 
o to prosiłem w obecności ks. Hieronima Latalskiegp,
prob. ze Skórkowic. W niczem nie miałem udziału prócz 
liwerunku w skutku nacisku, zagrożonego mi śmiercią".3 

2. Ks. Hieronim Latalski , prob. ze Skórkowic,4 pow.
opcz., gub. radm., 10 l ist. 1863 r. donosi do Kons. Jen. 

l A. K. D. Sand., XLIP. � A. A. D., XXIV2, k. 2 1 ,  22 i -'0-41. 
11 A. K. D. Sand. ,  XLllJ I .
4 W 1 863 r.  par. Skórkowice należała do dekanatu koneckiego.

Dopis. autora . 
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D. Sand�, że dziekan dek. knc., prob. par. Przedbórz, 
ksiądz j. U., 5 b. m. i .r .  z are.sztu prz�dborskiego zo
stał wywieziony do Końskich, a 8-go tegoż m. i r. z Koń
skich do Radomia . 1  

3. Dziekan dek. radm., prob. , ze ' W soli, ks .  Franc.
Brzozowski · 10 list. 1 863 r .. Nr. 1 82 skła.da raport do Kons.
Jen. D. Sand. ,  że 8 list. r. b. · przyprowadzony został do 
radm. więzienia polit. . · ksiądz j. U. ,  prob. z ·Przedborza 
i dziekan konc.2 

4. Bp sand. 1 3  list. 1 863' t. zwraca się do Koni. Rz.
W. R. i O. P., z tej treści odezwą: „Otrzymawszy do
nies ienie od właściwych dziekanów, że ksiądz j.  U. ,  kan. 
hon. sand., dziekan dek. konc., prob. par. Przedbórz, zo
stał zaaresztowany, mam zaszczyt udać się z . uprzejmą 
prośbą do Kom. Rz. o wstawiennictwo za nim, aby mógł 
do własnych obowiązków powrócić.3 

5. Prob. par. Pilczyca ks. jakób Kubik 30 list. 1863 r.,
jako najbl iższy sąsiad par. Przedbórz, pow. konc. ,  gub. 
radm.,  �,mam honor donieść, pisze do Kons. j. D .  Sand. ,  
że ksiądz kan. j. u., przez rosyjskie władze wojskowe 
został aresztowany."4 · 

6'. Dziekan dek. radm., ksiądz Fr.· Brzozowski 3 gr. 
1863 r. Nr. 204 5 składa raport do Kons. jen. D. Sand., 
że ksiądz j. U., 1 gr. b. r'. został zwolniony z radm. 
więzienia· . polityczn·egb'; · 

jak widać i.. niżej przytoczonego raportu żandar
merji, przyczyną tego więzienia i przewożenia z aresztu 
do aresztu księdza j. U., było jedynie podejrzenie. Po
dług bowiem raportu · · IH wydziału III okręgu korpusu 
żandarmskiego, z 6. ( 1 8) mar. ·1864 r., Nr. 1 31 ,  ksiądz j. U. ,  
prob; . z . Przedborza, pow. konc., gub. radm., dziekan ko
necki; jako podejrzany o czytanie włościanom podburza-

i_5 · A. K. D. Sand., XLIII 1 .  
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jącej powstańczej proklamacji był aresztowany, ale sąd 
go uniewinnił i uwolnił z aresztu.1 

Na zakończenie powyższych danych przytaczamy 
jeszcze parę szczegółów z życia księdza J. U. W Przed
dborzu był proboszczem od 1851  r. , od 1867 r. miał sta
nowisko sędziego surogata w Kons. Jen. D. Sand. i prob. 
par. Osiek, pow. sand., gub. radm., w 1873 r. przeniósł 
się na probostwo do Radoszyc� pow. konc. ,  gub. radm., 
pozostając na stanowisku sędziego surogata do 1881 r., 
kan. ·kat. sand. został w 1864 r., umarł 9 st. 1885 r. jako 
jubi lat, prałat archidiakon kat. sand. i prob. w Radoszycach. 

1 S4. Ks. Józef Urbański, rodem z Iłży. 1 827 
-t 1906. W sekretnej księdze konduit gbra radm. ksiądz 
J. U.,  później prob. radomski i prefekt gimn. radm. ma 
zapisane: „był oskarżony o sympatię do powstańców · 
1 86� r., jego polityczna prawomyślność jest. wątpliwa". 
Doniósł o tern do gbra radm. 26 wrz. 1 866 r. Nr. 41 80 
oficer żandarmski sztabowy gub. radm.2 

t s s. Ks. Jan Werweczko, 1848 t 1903. P. o. w. 
jen.  gbra 1 0  gr. 1 896 r. Nr. 97 nałożył na księdza J. W., 
prob. par. Gliniany, pow. opt. , gub. radm., 25 r. kary za 
to , że w swoim czasie nie ogłosił manifestu z 14 ma
ja 1886 r.3 

1 S6. Ks. Jan Wencel, 1840 t 1 915. Wojn. nlk 
pow. radm. taką dał o księdzu F. W. opinię: „wrogo 
usposobiony do rządu".4 

1 S7. Ks. Feliks Widuchowski• ur. 1 833 r. 12 wrz. 
1 864 r. ksiądz F. W., prob. par. Wolanów, po'w. i gub. 
radm., z rozporządzenia rosyjskich władz wojskowych 

1 A. A. D., CVI2, Nr. 1.. i LXXXII1, k. 22.f.
z A. P. Radm., Vl l3, cz. I, Nr. 67. a A. P. Radm. VIl1, cz. I .
4 A .  P.  Radm. VII�, c z .  I ,  Nr .  1 14. 
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zapłacił 25 r . , kary na skutek skargi włościan, że ksiądz 
F. W., jako proboszc�, miesza się w ich sporne 1 sprawy 
z ziemianami.2 

158. Ks. Andrzej Wierzbicki, 1 827 t 1903. Za
rząd I I I -go oddz. I I I-go okręgu Korpusu żandarmeryjne
go 27 mar. (8 kw.) 1863 r. Nr .  662 zaraportował do kan
celarji nmka Kr. P. ,  że księdza A. W. oddano pod do
zór policyjny za to, że w kolegjacie opatowskiej odpta- � 
wił nabożeństwo żałobne za straconych przez rząd ros. 
powstańców. Za to samo również w 1 %4 r. władze pań
stwowe nie zgodziły się na jego nominację na prob.3 

159. Ks. Jan Wiśniewski, ur. 1874 r. „ W Rado
miu, tak brzmiał raport gbra radm., w drukarni j. Gro
dzickiego wydrukował ksiądz j. W. swoje poezje pod 
tytułem „ Wiersze" ,  w których wypowiedział myśli, ma
jące na celu podsuwać wrogie ustosunkowanie się naro
du polskiego do rosyjskiego panowania. Główny nlk 
kraju na zasadzie obowiązujących przepisów, wydanych 
2 czrw. 1907 r., 15 gr. 1907 r .  Nr. 86 postanowił: wydaw
nictwo to sko.nfiskować i cały nakład zniszczyć" .4 

W 1 908 r. w „Pamiętniku podróży do Ziemi św." 
.księdza j. W. rząd ros. dopatrzył się nieprawomyślności 
politycznej autora. r> 

To też, gdy w 1912 r. bp Ryx przedstawił księdza 
J. W. na probostwo do Wysokiej , pow. konc. ,  gub. radm„ 
administracja rządowa nie przyjęła tej kandydatury „ wro
ga rządu i armji" .6 

1 60. Ks. Fryderyk Wlocki, ur. 1 835. Z akt oso
bistych księdza F.  W. widać, że szkołę powiatową skoń-

1 Były to bezpośrednie chwile po wprowadzeniu w Życie uwła-

szczeniowego manifestu cesarskiego z 19 lut. (2 mar.) 1864 r. Dopis. aubra. 
2 A. A. O., XXIV2, k. 18 i 30-41 i A. P. Radm., vna, cz. I, Nr. 35.
a A. A. D., CV2, Nr . .3. 4 A. A. D., . cvz, Nr. 25. 
5 i t1 A. Aut. XIV11. 
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czył w 1854 r. w Sand. i tamże semin. diec. w 1 859 r. Po 
wyświęceniu na kapłana został w diec. sand. : wik. w Szew
nie, Bielinach Opat. i w Zwoleniu, pow. kozn., gub. radm.1 

18 łut. 1863 r. prob. par. Zwoleń ks. Karol Woźnic
ki zawiadamia Kons. Jen. D. Sand. , 7.e w nocy z dnia 
12 na 1 3  łut. 1863 r. wojsko cesarsko - ros. z wikarjatu 
zabrało miejscowego wik. księdza F. W. i do dziś trzy
mało go pod strażą na odwachu w Zwoleniu, dziś zaś 
18 łut. odesłało go do Radomia.2 

Bp sand. 4 mar. 1 863 r. Nr. 245 zwraca się do dra 
gł. kom. rz. w. r. i o. p. z tern, że wojsko gdziekolwiek 
bywa potyczka, z reguły zabiera stamtąd i więzi kapła
nów. Między zaaresztowanymi i uwięzionymi był w tym 
czasie ksiądz F. w.s 1 

Dziekan dekan. radm. 18  kw. 1 863 r. Nr. 70 złożył 
raport do Kons. Jen. D .  SaRd. o tern, że 16 kw. b.r. księ
dza F. W. sąd polowy skazał na 8 lat rot aresztanckich 
z pozbawieniem godności kapłańskiej i praw stanu. Wła
dze policyjne okutego wyprowadziły z Radomia na War
szawę do jednej z fortec ros. 

O tem samem powiadamia bpa sand. dr gł. kom. 
rz. w. r. i o. p. , zapytując zarazem, ponieważ wyrok zo
stał wprowadzony w wykonanie, kto z księdza F. W. 
zdejmował suknię.• 

Korespondencja Osobistej Kancelarji nmka Kr. P. 
do zarządzającego spr. duch. obc. w. z 20 łut. (3 mar.) 
1 868 r., przestępstwo księdza F. W. nazywa zdradą stanu. 

W aktach zaś Kom. Rz. W. R. i O. P. j est tej treści 
korespondencja: 

. 

„Zarząd nlka wojn.  oddz. radm. 1 5  kw. 1863 roku 
przedstawia drowi gł. kom. rz. w. r. i o. p. kopję decyzji 

1 i 2 A. K. D. Sand., XLIV1•  s A. K. D. Sand., X1• 
ł A. K. D. Sand., xuv1.
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Audytorjatu Poloweg-o · wojsk w Kr. P. wojn. sąd. sprawy 
o ks. Fryderyku Włockim, wik. par. · Zwoleń 26 marca
1863 r. Nr. 260. 

„Ks. F. Włocki, jak brzmi Ja kopja, był sądzony
o zdradę państwa .

. 
Przy rewizji A

f
iesżkania ks. Włockiego

w jego papierach znaleziono notę Miziewicza, jednego 
z członków tajnego towarzystwa, zaadresowaną do · ks. 
Włockiego. Z tego widać, że k_s:: Włocki nakłaniał lud
ność do powstania, bo tam były: dwa kazania „podbu
rzającej" treści i pierwszy numer pisma rewolucyjnego 
„Strażnica", - że ks. Włocki 'zebrał i doręczył do woje
wództwa sand. 1366 zł. 20 gr., - że zbierał dla powstań
ców kosy i piki .  Wobec tego Audytorjat Pol. postano wił; 
ks. Fr. Włockiego na zasadzie 177, 1 78 i 1 561 ar�. 1 księgi 
wojn. karnej ustawy i 287, 288 art. XV t. 1 księgi zbioru 
praw, po pozbawieniu wszystkich praw stanu i godnośc i  
kapłańskiej, skazać na śmierć przez rozstrzelanie. Wniosek 
ten przedstawić do uznania nmka Kr. P." 

Na marginesie oryginału powyższego wniosku na
pisano: ks. Włockiego, po · pozbawieniu godności kapłań
skiej i wszystkich praw stanu, zesłać do robót katorżnych 
do jednej z fortec syberyjskich na 8 lat, na resztę zga
dzam �ię. Konstanty. 8 maL 1863 r. m. Warszawa.1 

Dr gł. kom. rz. w. r. i o. p. zwrócił się do bpa sand. 
o degradację ks. Włockiego. Nie otrzymawszy na to od
powiedzi, prosi o takową. Wtedy bp Juszyński 26 maja 
1863 r.  Nr. 715, odpowiadając drowi gł., oświadcza, że 
ks. Włockiego nie pozbawił godności kapłańskiej, gdy� 
ten nikogo nie zabił ani nie dopuścił się takiego występku, 
żeby miał być aż degradowany. Z.a jakie zaś polityczne 
przewinienie ks. · Włockiego skazano do ciężkich robót, 
o tern bpowi n ic  nie wiadomo.�

1 i 2 A. A. u., cv2, Nr. 14, LXXXI:a, k. 189, 190, 248 i 249 
i LXXll:i, k. 128. 

Bojownicy t. lll . 14 
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161. Ks. Wincenty Wołosewicz, 1 841 t 1905. Za 
· szkodliwy wpływ na parafię w Sieciechowie, pow. kozn.,
gub. radm., ksiądz W. W· miał sprawę sądową, którą
mu wytoczyły władze i;�dowe.1 i 2 . 

162. Ks. Juljan i:t\rosińskł, 1833t1900. Nlk wojn.
oddz. radm„ 19 wrz. 1864 r.: Nr" 6266 3 doniósł do dra gł. 
kom. rz. spr. w., że „przeprowa.dzone śledztwo wykazało, 
iż uczniowie gimnazjum sand.: Bolesław Skrzycki, Wita
lis Dziarski, Wincenty Chlumny, Walenty Siwecki, An
toni · Czaplicki, Stanisław Wajs, Pius Staszewski i Stani
sław Gorzelewski opuścili swoją szkołę, poszli do pow
stania, uprzedzając o tern swego prefekta księdza j. W., 
który nie przedsięwziął żadnych środkpw, aby odciąg
nąć swych uczniów od tego zamiaru, ani nie zawiadomił 
<> tern nlka wojn. pow. sand. Dlatego, pisze dalej tenże 
nlk, postanowiłem na niego nałożyć grzywnę w wysoko
ści rocznego jego utrzymania i usunąć go ze stanowiska 
prefekta." 

Bp san.cl. 18 paźdz. 1864 r. Nr. 1 426 wystąpił do 
dra gł. kom„ rz. spr. w� w obronie ·księdza J. W., ale to 
nie odniosło żadnego skutku. 7 st. 1865 r. za ten wypa
dek z uczniami nlk wojn. oddz. radm. nałożył na księdza ]. 
W. 330 r. kontrybucji ,  a w 1866 r. odmówił swej zgody 
na mianowanie go proboszczem w Solcu nad Wisłą. 

1 A. P. Radlll., Vila, cz. I, k. 260. 
2 Ks. W. Wołosewicz z pochodzenia był litwiiiem, kochał zwy

czaje litewskie, ziemię litewską, o czem często rozmawiał z piszącym 
te �łowa, jako ze swoim wikarjuszem, ale jednecześnie kochał Polskę 
i był polskim . Patriotą. Stąd od przedstawicieli rz11du ros. trzymał się
zawsze zdała. A Że należał do wybitniejszych jednostek wśród kleru, 
gniewało to bardzo rozmaitych urzędników ros. To też, odwdzięczaj�c 
mu się nawzajem, nie dopuszczali go do probostwa przez lat bezmała 
-40. Dopis·. autora. 

s A. A. D., LXXXIV�. k:. 67 i 108, xx1v2, k. 7-1 1  i 30-41 . 

i CV�, Nr. 1 1 .  
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163. Ks. Józef Woźniakowski, 1846 t 191 3. Po
dług raportu nlka pow. konc., gub. radni�, ksiądz J. W., 
wik. z Borkowic, tegoż pow., jest fanatykiem i najbardziej 
politycznie nieprawomyślnym.1 

164. Ks. Karol Woźnicki, 1 808t1887. W · 1 864 r. 
władze wojskowe zaaresztowały księdza K. W., prob. 
par. Zwoleń, pow. kozn.,  gub. radm. Wtedy bp Jusz. 
wniósł za nim instancję do nlka wojn. oddz. radm. Na 
to tenże nlk jen. Bellegard 27 paźdz. 1864 r. Nr. 1 1700 
nadsyła do bpa odpowiedź, że na skutek tej instancji na 
księdza K. W. nałożył tylko grzywnę za to, że tolerował 
„szkodliwą" działalność polityczną swego wikarego ks. 
Fryderyka Włockiego.2 

W tychże aktach jest raport dziekana radm., prob. 
par. Wsola, ks. Franc. Brzozowskiego, w którym donosi 
14 sierp. 1 864 r. Nr. 143, do Kons. Jen. D. Sand., że „były 
student akademji duch. warsz. Karol Woźnicki wywie
ziony został do ciężkich robót3 syberyjskich na lat 12 . " 

Jen. ple. na Kr. P. 1 6  (28) mar. 1 866 r. Nr. 9248 
(3784) informuje kancelarję nmka Kr. P., że ksiądz K. 
W. ze Zwolenia, zapłacił kar(( 1044 r. 59 kop. za to, że 
nie postawił sprzeciwu w chwili, . kiedy tamtejszy apte
karz zabierał z miejscowego kościoła sztandar powstań
czy, za to, że nie powstrzymał swego ks. wikarego od 
działalności powstańczej i za to, że o jednem i drugiem 
nie doniósł władzy rządowej . 

1 A. P. Radm., VII3, cz. I, Nr. 1 17. � A. K. D. Sand., x1.
3 Przy tern samem nazwisku fakt ten podaiemy, bo w aktach 

ksitedza K. W., dziekana i prob. zwoleńskiego, iest ten raport księdza 
dziekana radomskiego. Zdaie się jednak, Że to o inną chodzi osobę. 
W spisie duchowieństwa diec. sand. za 1862 r. oprócz dziekana księdza 
K. W., urodzonego w 1808 r., jest wydrukowany student akademji duch. 
warsz. Karol Woźnicki, urodz. w 1840 r. minoryta. W spisach lat na
stępnych już tego akademika nie spotykamy. Widocznie zginilł w otchłani 
syberyiskiej. Dopis. autora. 
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Cywilny gbr radm. 1 5  (27) lut. 1866 r. Nr. 503 zro
bił doniesienie do kanceiarji nmka, że ksiądz K. W. za
płacił kary 400 r. i siedział jakiś czas w więzieniu za to, 
że w czasie powstania święcił i odsyłał do oddziałów 
powstańczych rewolucyjne sztandary. 

Ten sam cywilny gbr- radm. znów raportuje 14 (26) 
kw. 1866 r. Nr. 1457, że ksiądz K. W. święcił i wysyłał 
do oddziałów powstańczych „rewolucyjne" sztandary, za 
co był skazany na zapłacenie 1077 r. 59 kop. i osadzony 
w politycznem więzieniu . 

Departament Spraw Duch. Obc. W. 16 l ip. 1872 r. 
Nr. 2023 przysyła wiadomość do kancelarji w. jen. gbra, 
że wyrok Karnego Sądu w Kielcach 14 łut. 1872 r. ska
zał księdza K. W. na najsurowszą naganę i zapłacenie 
kosztów sądowych .1  

165. Ks. Tomaaz Wrześniakowaki, 1794 t 1868. 
Dziekan dekan. radm.,  prob. par. Wsola, ks. Franc. Brzo
zowski, donosząc 6 lip. 1 865 r. Nr. · 1 87 2 do .Kons. Jen. 
D. Sand. o sprawie ks. Tomasza Tutakiewicza, wik. z Koń
skich, gub. radm., jednocześnie dodaje, że prob. z Ko
zienic, gub. radm., ksiądz T. W., pozostaje nadal w wię
zieniu politycznem radm. 

166. Ks. Stanisław Wydrychiewicz, 1806t1878. 
1. Z polecenia nlka wojn. okręgu radm. z 10 maja 1 865 r.
Nr. 1 162 i na skutek zarządzenia gbra radm., wydanego 
pod datą 12 (24) st. 1 868 r. ,  ksiądz S. W., prob. par. 
Sienno, pow. iłż., gub. radm., został oddany pod dozór 
policji za wygłoszenie podn.iecającego kazania do partji 
Czachowskiego, przechodzącej .przez Sienno. 

2. Przed tym wypadkiem władze wojskowe zaare
sztowały księdza S. W. w Siennie. Gdy bp Jusz. wniósł 
za nim instancję, wtedy 27 paźdz. 1864 r. Nr. 1 1700 nlk 

1 A. A. D., CV2, Nr. 6. 2 A. K. D. Sand., XLIP. 
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wojn. oddz. radm. jen. · Bellegard odpowiedział bpowi, że 
na skutek jego wyjątkowej prośby uwolnił z aresztu 
księdza s. w.1 · 

167. Ks. Ignacy Zakrzewski, ur. 1818 r. O are
sztowaniu księdza I .  Z. ,  wik. kolegjaty opatowskiej i po
wodach tego aresztowania dwa znaleźliśmy źródła w Ar
chiwum Akt Dawnych: Specjalna Kancelarja do · spraw 
stanu wojn. przy nmku Kr. P. pod datą 2 (14) gr. 1861 r. 
Nr. 298 2 powiadamia Kom. Rz. W. R. i O.  P., że z po
lecenia p. o. nmka Kr. P. ksiądz I .  Z., wik. z Opatowa, 
gub.  radm., był wysłany z miejsca swego zamieszkania 
najpierw do więzienia · radm., a następnie 29 list. (11 gr.) 
1861 r. z więzienia radm. do Rosji pod surowy dozór 
policji za kazania, które wygłosił 1 1  sierp.. i 14 wrz. 
1861  r. w kolegjacie opt. , a także 14 wrz. pod krzyżem, 
wystawionym ku uczczeniu księcia Adama Czartoryskiego.8 

· 1. Z odezwy, czasowego głównodowodzącego 1-ą 
armją i p. o. nmka Kr.  P. ,  datowanej 2 czrw. 1862 r .  
Nr.  2358 do p.o. dra gł. kom. rz .  w. r .  i o. p. widać, że 
ksiądz I .  Z. ,  wik .  z Opatowa, w gr.  1 861 r .  został wy
słany do Rosji do jenisejskiej gub. za to, że „niejedno
krotnie wygłaszał kazania podburzające w sierp. i wrz. 
1 861 r. z ambon kościelnych, a mianowicie 13  (25) sierp. 
(1 wrz.), gdy prowadził pielgrzymkę ila Łysą Górę do 
kościoła św. Krzyża i w Gierczycach, · pów. ołi)t., gub. 
radm.,  31 si erp. (12 wrz.), następnie podczas nabożeństwa 
żałobnego w kolegjacie opatowskiej, odprawio��go z ka-

. t  A. P.· Radm., IV� i · A. K. O. S<łrid.; X1. ' 
z A. A. D., LXXIX2, k. 129 i 246. 
3 Z Radomia władze wojskowe odesłały ksi�dza I. Z. najpierw 

do fortecy modlińskiej, gdzie przybył 15 list. 1861 r., w tamtejszem wię
zieniu fortecznem przesiedział 12 dni i 27 list. tegoż roku był wysłany
do gub. jenisejskiej.1 

. 

1 A. A. D.,  CXX l2, Nr. 132. 



21-ł DIECEZJA SANDOMIERSKA. 

tafalkiem i patrjotycznemi chorągwiami jakoby za zabi
tych w Wilnie, także 1 (13) wrz. w Opatowie, gdy na
deszły tam patrjotyczne procesje z Zawichosta i Sando
mierza, wreszcie 2 ( 14) wrz. na Łysej Górze około krzy
ża, wystawionego ku uczczeniu Adama Czartoryskiego. 
W tern ostatniem przemówieniu wyraźnie zachęcał zebra
nych do jawnego wystąpienia przeciw rządowi". 1  

2 . Kapituła kolegjaty Opatowskiej pod datą 28 mar.
1862 r.  pisze do arcbpa Felińskiego „ . . .  ksiądz I. Z. , pod
kustoszy i wik. kolegjaty opatowskiej, zdolny, pobożny 
i gorliwy kapłan, został wzięty i wywieziony w Syberię 
do miasta Krasnojarska. Całą jego winą było (jeśli to wi
ną nazwać można), że, stosując się do ducha czasu, przed 
stanem wojn., gorliwe miewał kazania, w których jednak 
nic nie miał na oku, tylko chwałę Jezusa Chrystusa i zba
wienie bliźriich ... Racz J. W. Pasterzu swym wpływem ... 
wyrobić uwolnienie niewinnie wywiezionego kapłana ... ". · 

3. 25 łut. 1883 r. Nr. 715 (1802) 2 bp sand. otrzymał
od władz rządowych zawiadomienie, że ksiądz I. Z. ,  były 
wikarjusz kolegjaty opatowskiej , wywieziony do Rosji, 
umarł w Saratowie 21 gr. 1 862 r. (2 st. 1 863 .r .) .  Z ko
respondencji, którą znaleźliśmy w A. A. D., nadesłanej 
z kancelarji nmka Kr. P. · do Kom. Rz. W. R. i O. P. 24 st. 
(5 lut.) 1 863 r. Nt. 559, widać, ż.e kf:iądz L Z. był prze
w

.
ieziony do Saratowa z gub. jenisejskiej . 

, 168. Ks. Wojciech Zakrzewski, ur. 1 81i r. z Ma. 
teusza i Katarzyny w diec. kuj. - kalis. , prawdopodobnie 
w Kowalu 3 pow. włocł., gub. warsz., do szkół świeckich 

, uczęszczał we Włocławku. Do zgromadzenia księży mi 
sjonarzy warsz. wstąpił 26 list. 1 837 r., wyświęcony w 1846 r., 

1 A. A. D., LXXX2, k. 87. 2 A. A. D., LXXX12, k. 59. 
3 Siastra ksi�dza W. Z. Apolonja Dudzińska miała słyszeć od 

swego ojca, że jej brat ks. Wojcrech jakoby si� urodził w jakiejś wsi 
Rembów, ale 2'dzie jest ta wieś, nic o tern nie wie, zdaje si� w gub. kalis. 
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był pewien czas prof. semin. diec .  włocł., a także lubl. 
Gdy się przeniósł do diec. sand., był tu wik. w par. Ła
gów Opt., Kozienice, Sieciechów, a od 1855 r. prob. 
w Lisowie,  pow. i gub. radm. 

Dziekan dekan. radm. ks. Franc. Brzozowski, prob. 
ze Wsoli, 4 czrw. 1863 r. Nr. 83 1 składa raport do Kons. 
jen. D. Sand. następującej osnowy: 

„Dnia 2 · czrw. r. b. żołnierze wojsk cesarsko-rosyj
skich w posżukiwaniu oddz. polskiego spotkali  księdza 
W. Z., prob. par. Lisów, pow. i gub. radm., przejeżdża
jącego rano z cywilnym na granicach jego parafji i j edliÓ..;. 
skiej około wsi Zawady, gm. Jedl ińsk, pow. radm., przy
trzymali, ku Głowaczowowi 2 z sobą poprowadzili, a dnia 
3 czrw. o godz. 6 wieczorem, powracając z innymi' kil
koma, bryczką, końmi i człowiekiem tegoż księdza I . Z. 
przez W solę ku Radomiowi przewieźli" .  

16 czrw. 1863 r. Nr .  84 8 tenże dziekan przesyła spra
wozdanie do Kons. Jen. D. Sand. o zabiegach, które po
czynili parafjanie lisowscy dla wydobycia swego. prob. 
z więzienia. Udali się mianowicie w liczbie 18 roztro
pniejszych mężczyzn 5 czrw. 1863 ·r.  z prośbą piśmienną 
do p .  o. nlka wojn.  gub. radm., w której tłumacząc, że 
niejedn'okrotnie , powstańcom każdy musi · wyświadczyć tę 
czy inną przysługę, bo inaczej, sprawa może s ię dla od
mawiającego smutnie zakończyć, ręczą za swego prob.
i proszą o' zwolnienie z więzienia t'embarc.łziej ,  że zbliża 
się uroczystość Bożego Ciała, ··podcza's której byłoby pa
rafianom cięiko bez

.
proboszcza. Jen .  Uszakow hzykrot-

. nie · im przyrzekł., że- księdza W. · z. zwolni , tyrn.�Z,asem 
major Kuzanowic

.
z, zasiadający w sądzie wojennym:�''mifub

otrzymanego od nlka wojn. radm. Uszakowa : · rozkaźu 
twierdził, że od przelęknionego służącego księdza W. Z .  

1 A .  K .  O .  Sand., Xt. 
2 Główna osada w pow. kozn., gub. radm. 3 Op. c .
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zaczerpnął kompromitujących w tej sprawie wiadomości 
i księdza nie zwolni .aż otrzyma objaśnienie , za co .został 

. ksiąpz W. Z. zaaresztowany . . Szczegóły te posiada puł
ko�nik, który obecnie jest na wyprawie ·wojennej. 8 czrw.
parafjanie powtórnie udali się do jen. Uszakowa, by do
trzymał danej ,im obietnicy, ale niczego nie dopięli. 

Pod datą 1 lip. 1863 r. Nr. 95 1 dziekan' dekan. radm. 
powiadamia Kons. Jen . D. Sand., że sąd wojn. oddziału 
radm. zawyrokował księdza W: Ż. na 2 miesiące aresztu 
z zaliczeniem mu tego, co dotąd przesiedtiał. Zdaje się, 
pisze dziekan, że karę tę ksiądz W. · Z. odsiedzi w wię
zieniu radm.2 

- Tenże dziekan 12 sierp. 1 �63 r. Nr. ·1 1 2  donosi do 
Kons. Jen. D. _Sand ., że ksiądz - W. Z., prob. z Lisowa, 
jest zawyrokowany na osiedlenie w Syberji bez określe-

nia czasu. . 
16  wrz. 1863 r. Nr. 139 tenże dziekan powiadamia 

Kons. Jen. o.· Sand., że: 4 . wrz. ' b. r. władze wojskowe 
w rannych godzinach wyprowadziły księdza W. �- na go
ściniec

. 
zwoleński ku lwangrodowi i na tym samym ra

porcie jest jego „P. S ." ,  w któ rem pisze: „w tej chwili 
brat księdza W. Z. pokażał mi list z Warszawy, pisany 
z cytadeli, gdzie ten żąda przysłania tamże garderoby. 
Nadmienił przytem o ostatecznych środkach ratowania 
go w W ars za wie, ale z małą nadzieją. 

Stąd wnos imy, że z Iwangrudu odprowadzono go
w dal��ą .drogę na . Warszawę". 
� - · · · 'Na .:sk.utek wystąpienia bpa Jusz. pod datą 27 wrz.

A"tł63 r� Nr. 1 280 do nmka Kr. P. o ułaskawienie dla księ- ' 
· '·Cłia� · W: · �· dr gł. kom. rz. w. r. i o. p. 4 (16) paźdz.

1 Op. c. 
:! Była to wiadomość fałszywa, którą władze rzlłdowe rozpuściły 

umyślnie, aby tą drogą uzyskać· spokój w par. Lisów.1 

1 A. K. D. Sand., X1•
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1863 r . .  Nr. 5899 (13283) odpowiedział, że w aktach spra
wy . księdza W. Z. jest stwierdzone, że był on aresztowa
ny 24 maja (5 czrw.) b.r.  wówczas, gdy jechał z byłym 
nlkiem sztabu w „bandzie" Kononowicza i sam przyznał 
się, iż dał u siebie nocle2" pięciu powstańcom .

. 
Obecny 

nmk Kr. P., zwa:Zywszy te przestępstwa, uznał je  za wy
kroczenia nader ważne, wyrok zupełnie uzasadniony, za
twierdzenie wyroku zupełnie prawidłowe. Wobec tego 
mając na względzie . teraźniejsze okoliczności . kraju, nie 
uważa za możliwe występować o łaskę monarszą dla
księdza w. Z.1  

. .  

25 paźdz. (6 list.) 1874 r . . Nr. 1 1 82 bp Jusz. o�rzy
muje odezwę od zarządzającego spr. d. obc. w., 'w któ
rej ten pisze, że „dla uwolnionego w bieżącym roku z pod 
dozoru policji i przeniesionego ze wschodniej Syberji do 
gub. archangielskiej przestępcy politycznego, byłego prob. 
par. Lisów, pow. i gub radm., członka zgromadzenia księ
ży misjonarzy ks. W. Z. potrzebne są dokumenty jego 
urodzenia, pochodzenia, wyświęcenia i t.p." 

Bp zebrał te wiadomości, choć dokumentów żadnych 
nie znalazł z tej materj i ,  wysłał je  do Warszawy i na 
tern kończą się osobiste akta księdza W. Z. Jaki był jego 
koniec, w archiwach nie znaleźliśmy o tern wzmianki 
żadnej.2 Dopiero Kancelaria w. jen. gbra otrzymała od 
zarządu gub. kurlandzkiej 30 kw. 1 882 r. Nr. 2776 3 świa
dectwo śmierci . za Nr. _ . .  45 ks. Wojciechaf syna Mate u". , · 

szaJ�akrzewskiego, który ostatnio rnjeszkał. w Szenbergu, 
pow: :' bauskiego, gub. kurlandzkiej . · 

· 

, 
�·· W ·odezwie Osobistej Kancelarji nm�a Kr. P.' do za

rządzającego spr. d. obc. w., daty 20 łut. (3 mar.) 1 868 r. ,  
jest powiedziane, że ks. Zakrzewski był wysłany na osie
dlenie do Syberii z decyzj i  nmka Kr.  P. z 14  l ip .  1 863 r.4 

l A. K .  D. Sand . ,  X 1 •  z A. K.  lJ. Sand., 1x1. 
3 A. A. D., LXXVI', k. 1 08. 4 A. K. D. ,  L X X I J2, k. 125 i 1 26. 
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Księga konduit kancelarii w. jen. gbra, nie wskazu
jąc źródł'a, z którego czerpie, takie podaje wiadomości 
o księdzu W. Z . :

Ur .  we wsi  Wola Chrószczyńska, pow. gostyń., skoń
czyr szkołę świecką we Włocławku, 1837 r. wstąpił do 
zgromadzenia ks.ks. misjonarzy św. Wincentego a Paulo, 
jako misjonan: został wikarjuszem przy kościele św. Krzy
ża w Warszawie, następnie kapelanem szpitala Dzieciątka 
Jezus w Warszawie. Od 1 843 r. był profes. semin. diec. 
w Lublinie. W 1 857 r. opuścił zgromadzenie ks. ks. mi
sjonarzy i przeniósł się do diecezji sand., gdzie został 
wikarjuszem na filji w Baćkowicach, pow. opt., gub. radm., 
później sekretarzem kons. w Sandomierzu i wikarjuszem 
przy miejscńwej katedrze. W 1 850 r. znów wrócił do 
Baćkowic, skąd przeszedł · do Kozienic i Sieciechowa, 
pow. kozn., gub. radm. Od 1 856 r. był prob. w Lisowie, 

. pow. radm. Gdy miał lat 46, za to, że pracował jakiś czas 
w Centralnym Narodowym Komitecie, że był dowódcą 
partji, że wydał nakaz powieszenia żyda, wysłano go z Li
sowa do W schodni ego Sybiru do ciężkich robót, a póź
niej przeniesiono do gub. archangielskiej . Umarł l O kw. 
1 882 r. w mieście· Szenbergu,  gub . kurlandzkief. 1 

169. Ks. Konstanty Zdybiowski, ,1 �33 t ,1914. 
1 . Będąc prob. w Glinianach, pow. opt. , gub. ra:dm., ksiądz 
K. z. wraz ze swymi parafjanami i st. 1 865 r. zapłacił 
150 r. kontrybucji na rzecz kasy rządu rosyjskiego_ za to, 
ie wspólnemi siłami nie przeszkodził powstańcom czyn
nie znieważyć (w oryginale: za obidu) lekarza rezerwy 
Aleksiejewskiego, , rqsjaąina · i zabrąć mu ,  ]aki · z:niał przy 
sobie, mają.tek osobist'y, 2_ ·Na księdza K. Z. wypadło · ża-
płacić 75 r. ,  reszta - �a · pąra,fia,n·. _

· · 

l A. A. D ,  CV2, Nr. 9.
2 A. A. D., xx1v2, k. 1-1 1 i 30-40.
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2. W księdze konduit kancelarii gbra radm. ksiądz
K. Z., prob. par. Gliniany, ma zapisane, że „w 1863 r. 
brał udział w powstaniu i utrzymywał stosunki z ks. Kac
prem Kotkowskim", prob. z Ćmielowa, tegoż pow.1 

3. Cyw. gbr radm. 16 (28) kw. 1 866 r. Nr. 499 za
raportował do kancelarii nmka Kr. P., że ksiądz K. Z. ,  
prob. z Glinian, poświęcał krzyże „rewolucyjne" i utrzy
mywał bliskie sto�unki z ks. Kacprem Kotkowskim, prob. 
z Ćmielowa, nlkiem rewolucyjnym województwa sand.l! 

170. Ks. Kajetan Zieliński, 1 828 t 1 903. Gbr radm. 
30 list. 1893 r. Nr. 1 3041 8 zdaje relację ze śledztwa, które 
wykazało, że ksiądz K. Z., prob. z Wrzeszczowa, pow. 
i gub. radm., zamiesz�ny był do powstania 63 r . 

„Sprawa· zbyt przedawniona, by ją wznawiać," tak 
zdecydowały wyższe sfery rządowe. . 

Księga zaś konduit kancelarji gbra radm. tak mówi 
o księdzu K. Z.: „śpiewał w kościele hymn „zakazany"
i utrzymywał bli$kie stosunki z dowódcą partj i . Stami
rowskim" . 4

171.  Ks. Kacper Zielonka, 1862 t 1920. Podług 
. raportu, który złożył nlk pow. opcz. gbrowi radm. 8 st
1891 r., ksiądz K. Z., wik. w Opocznie, gub. radm., jest 
skrajnym fanatykiem. 

Nlk pow. opt 15  łut. 1 9 1 3  r. w korespohdencji, na
desłanej do gbra radrn., charakteryzuje księdza K. Z., 
który wówcżas był prob. w Ćmielowie, pow. opt. ,  gub. 
radm. ,  że nie zasługuje  na zaufanie władz rządowych.5 

172. Ks. Ludwik Żmudowski, 1826t189L 1. Jak
doniósł nlk żandarmerji na radm. gubernję 29 st. 1881  r .

1 A. P. Radm., VII3, c z .  I ;  Nr.  290. 2 A. A. D., CV2, Nr, 4. 
a A. A. D., cv2, Nr. 6 .  4 · A. P.  Radm., VIP, N r. 292. 

ó A. P. Radm„ vna, c z .  I, Nr. 58.



gbrowi radm. ksiądz L. Ż. ,  prob. w Białobrzegach, pow. 
opq;., gub. radm., za udział w powstaniu siedział w wię
zieniu w Piotrkowie. 1  

2. Zarząd nlka wojn. oddz. warszawsko-wiedeńskiej
drogi żelaznej powiadomił swą odezwą za Nr. 21 65 za
rząd nlka wojn. oddz. radm., a ten 26 list. (8 gr.) 1863 r. 
Nr. 7758 2 bpa sand., że wojska zaaresztowały księdza 
L. Ż., prob. par. Białobrzegi Opocz., pod zarzutem bar
dzo ciężkich wykroczeń pol itycznych. 

3. Kary, nakładane przez rząd na duchowieństwo
katól. z ókazji nabożeństw galowych. · 

1 .  Ks. Stanisław Andrzejewski, 1 830 t 1888. 
W 1 874 r. za niez�chowanie przepisów rządowych, obo
wiązujących w czasie galowego nabożeństwa za dom pa
nujący, ksiądz S. A., prob. par. Krępa, pow. iłż., gub. 
radm., został skazany na dwa dni rekolekcyj ,  które miał 
odprawić na plebanji dziekana w Radomiu.3 

2. Ks. Teofil Banaszkiewicz, 1 851 t 1907. Ksiądz
T. B., prob. z Szewny, pow. opt. , gub. radm. , ma 
zanotowane, że w czasie galowego nabożeństwa, odpra
wionego za dom panujący, siedział w konfesjonale.4 

3. Ks. Seweryn Bielski, ur. 1869 r. Podczas ga
lowego nabożeństwa za carski dom 6 maja 1898 r . ,  ksiądz 
S. B., będąc wikarjuszem w Staszowie, pow. sand., gub . . 

radm. , .s iedział w konfesjonale.5 
· 

!' 4. Ks. Edward Chrzanowski, ur .  1873 r. Gbr
radm. 31 st. i 28 łut. 1901 r. Nr. 1 1 5 i 220 nadesłał do 
kancelarj i  w. jen:  gbra wiadomość, że ksiądz E. Ch., . 

1 A. P. Radm., VIP, c z .  I .  Nr. 286. 2 A. K. D. Sand., X 1 •
s A .  A. D . ,  cv2. ,1 A. P. Radm., VJI3, cz. I, Nr. 24. 

r, A. P. Radm , VI JI, cz. 1 1 ,  Nr. 86. 
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prof. sem. diec. w Sandomierzu, w czasie galowego na
bożeństwa za dom panujący, które odprawił w Obrazo
wie, pow. sand., gub. radm., opuścił modlitwę za rząd 
rosyjski, co uczynił na skutek nakazu administratora tejże 
parafii ks. Michała Hell icha. Główny illk kraju przesłał 
księdzu E. Ch. wymówkę za pośrednictwem władzy du
cbownej . 1  

5. Ks. Hipolit · Czapczyński, 1827 t 1 912. Wojn.
nlk radm. 26 łut. (1 O mar.) 1866 r. Nr. 1065 zaraportował 
do kancelarji nmka Kr. P., że ksiądz H. Cz., prob. w Przy
tyku, pow. i gub. ra9m.,  zapłacił 1 50 r. kary. za to, że nie 
odprawił w swoim czasie galoweg� nabożeństwa w· rocz
nicę wstąpienia �esarza na tron i za inne „niepochwal
ne" czyny w czasie ostatniego powst�nia.2 

. 
6. Ks. Józef Falkiewicz, 1835 t 1 899. 1 .  W dwa

dni galowe cesarskie 1 9  lut. (3 mar.) i 26 łut. (10 mar.) 
1869 r. w parafj i  Kowala, pow. i gub. r'adm., ksiądz J. F., 

· prob. tamtejszy, kazał postawić na środku kościoła ka
tafalk, odprawił żałobne nabożeństwo, a następnie, na
wet nie usunąwszy katafalka, zmienił tylko kolor szat li
turgicznych i odśpiewał modlitwy za dom panujący. Za 
takie „krańcowo naganne" postępowanie . nmk 1 4  (26) -
maja 1869 r. Nr. 1230 polecił wysłać go na p�kutę do 
klasztoru w Wysokiem · Kole, skąd wrócił 27 gr. (8 st. ) , I 
1869/70 r.3 

2. W. jen. gbr 27 wrz. 1882 r.  Nr. 1367 sk�zał księ
dza J. F. ,  prob. na filji SJrzegom, pow. sand., gub. radm.,  
na 50 r.  kary za to,  że w czasie nabożeństwa galowego 
za dom cesarski spowiadał w konfesjonale. 

3. Nlk pow . . sand. doniósł 2 lip. 1891 r. gbrowi .
radm., że 5 maja 1891 r. ksiądz J. F. w Wiśniowej, pow. 
sand., słuchał spowiedzi w czasie galowego nabożeństwa 

• A. A. D., tvna, Nr. 1 1 .  I i 3 A. A.  D. ,  cv112, Nr. 2.
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za dom panujący. Za to przewinienie w. jen. gbr skazał· 
księdza j. F. na rok klasztoru u o.o. reformatów - w Piń
czowie.1 

7. Ks. Józef Gulina, 1845 t 1908. Za  niestosowa
nie . się do przepisów, odnoszących się do sposobu od
prawiania nabożeństw galowych za dom panujący, w. 
jen. gbr zażądał od bpa sand., aby przeniósł księdza J. 
G. z wikarjatu miasta Hży, gub. radm., na wikarjat wiejski.! 

8. Ks. Aleksander Jankowski, 1 833 t 1 �1 1 .  Bę
dąc w gościnie w Zawichoście na nabożeństwie galowem 
14 maja 1 903 r. ksiądz A. ]. z Klimontowa, pow. sand.,· 
gub. radm., nie zastosował się do przepisów rządowych, 
omawiających nabożeństwa galowe, za co 17 lip. 1903 r.
Nr. 1,204 gbr radm. skazał go na 25 r. kary.3

9. Ks. Michał Karwaciński, 1845t1909. W 1 874 r.
za to, że ksiądz M. K., wik. kol. opt. ,  gub. radm., nie za
stosował się do przepisów, omawiających, jak należy od� 
prawiać nabożeństwa galowe za dom panujący, bp otrzy· ' 
mał od władz państwowych żądanie, aby go przeniósł 
na wikarjat wiejskiej parafi i .  W ów czas ksiądz M. K. prze· 
szedł do miasteczka Żarnowa, pow. · opcz., gub.  radm.�

10. Ks. Józef Khaun, 1834 t 1 904. Ksiądz j. K.,

prob. par. Kozienice, gub. radm., „nie pilnuje dokładnie 
należytego odprawiania nabożeństw galowych za cesar· · 

ską rodzinę. Skutek tego był taki, że miejscowy wikary 
ks. Adam Sadowski 31 maja 1870 r. po nabożeń:.;twie ża
łobnem za następcę tronu zaśpiewał „Ciebie Boga chwa� 
limy" zamiast modłów żałobnych." ·, 

Nlk pow. kozn., 1 1  list. 1894 r. Nr. 1 41 ,  powia�omił 
·gbra radm., że ksiądz j. K. 7 l ist. 1894 r. w Kozienicach

t A. P. Radm., VW!, cz. I, Nr. 1 15. 
a A. P. Radm., vns, cz. I l ,  Nr. 144. 

2 A. A. D„ cv2, Nr. 19. 
4 A. A. O.,  Cv112,. Nr. 3. 
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odprawił nabożeństwo żałobne za zmarłego cesarza Ale
ksandra III nic w czarnym kolorze.1 

11. Ks. Józef Kiepas, 1 850 t 1 932. Nlk pow. iłż.
doniósł 2 sierp. 1 879 r. Nr. 62 do gbra radm., że ksiądz 
]. K., wik. par. Sienno, pow. iłż. , gub.. radm., w czasie · 
galowego nabożeństwa, które . qdprawiało się za dom pa"' 
nujący, spowiadał w konfesjonałe.2 

12. Ks. Szymon Krzeczkowski, l 855tl910. Gbr
radm. otrzymuje raport, że ksiądz Sz. K., wik. par. św. 
Jana w Radomiu, uchyla się od udziału w nabożeństwach 
galowych, odprawianych za dom panufący.3 

13. Ks. Józef Pawłowski, 1822 t 1 881 .  Za to, że 
4 (16) kw. 1877 r. ksiądz J. P., prob. par. O ciesęki, pow. 
i gub. kielc. ,  nie odprawił za cesarski dom nabożeństwa 
galowego, w. jen.  gbr skazał go na 10 r. kary.' 

14. Ks. Jozafat Piotrowski, 1828tt888. Z decy
Żji w. j en.  gbra w 1875 r .  ksiądz J. P., prob. par. Wy
soka, pow. konc. ,  gub. radm., zapłacił 10 r. kary za to, 
ze 13 (25) lip. 1875 r. w czasie galówki nie stał przy 
ołtarzu, lecz słuchał spowiedzi św. w konfesjonale.0 

1 5. Ks. Stanisław Raczkowski, 1860 t 1 918. Na 
skutek zarządzenia gbra radm. pod datą 21 czrw. 1890 r. 
Nr. 5480,' ksiądz S. R., prob. par. Brzóza, pow. kozn., 
gub. radm., zapłacił .kary 5 r. za to, że przeszkadzał soł
tysom, którzy, w czasie nabożeństwa galowego za dom 
cesarski, zbliżali się z chorągwiami , pod ołtarz. 

16. Ks. Edward Szałowski, 1 854 t 1918. Księga 
konduit kancelarji gbra radm. taki podaje fakt o księdzu 

1 A. P.  Radm., vna, cz. I ,  Nr. 1 12. 
2 A. P. Radm., VIl1, cz. I, Nr. 94. 
I A. P. Radm., v11s, cz. I, Nr. 46. ' A. A. D., CVIll, Nr. 2. 
5 A. A. D., CVJ2, Nr. 15. 6 A. P. Radm., Vlfl', cz. I, Nr. 14.
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E. Sz., wik. w Klwowie, pow. opcz. ,  gub. rad.: „w kw� 
1879 r. w czasie nabożeństwa galowego za doni panują
cy spowiadał, a w czasie ·śpiewu „Boże, cesarza chroń!" 
wyszedł do zakrystji " . 1  

17. Ks. Jan Szylińskł, ur .  1839. - r. W. jen.  gbr 
Koce hu 15  (27) paźdz. 1874 · r. ·Nr. i 140 2 nałożył karę
w kwocie 10 r. na ksi ędza J. Sz., wik.' przy katedrze 
w Sandomierzu za to, że w czasie nabożeństwa galowe
go, które odprawiało się w temże mieście w kościele · 

św. jakóba, spowiadał wiernych, siedząc w konfesjonale. 

1 8. Ks. Konstanty Zdybiowaki, 1833 ' t 1914. 
1 .  W 1874 r. za niestosowanie się do przepisów, wskazują
cych, jak należy odprawiać nabożeństwa galowe za dom 
panujący, ksiądz K. Z. miał naznaczoną karę, która po
legała na dwudniowych rekolekcjach u dziekana w Opa
towie, spowiedzi i napisaniu nauki na temat „O wiernem 
i dokładnem posłuszeństwie władzom" .3 

2. Gbr radm. 17 gr. 1891 r. Nr. 940 4 zakomuniko
wał w. jen . . gbrowi, że .ksiądz K. Z., będąc prob . . par� 
Gliniany, pow. opt., gub. radm., . 3.0 sierp. 1891 r. wcale 
nie odprawił nabożeństwa galowego za . dom panujący.
Za to. rprzestępstw9 główny nlk kraju 7 st. 1892 r. Nr. 3 
pozba�ił go prob„ w Skrzyńsku, pow. opcz�, gu.b. radm.1 
z tem, że może p'ójść na wikarjat. Wtedy .ksiądz K. Z. 
otrzymał filję Kazanów pod Końskiemi, gub. radm. 

19. Ks. Adam Zieliński, 1850 t 1925. Nlk pow. 
opcz. doniósł do gbra radm., że ksiądz A. Z. prob. w Smo
gorzewie, pow. opcz., gub : radm., 26 łut. 1890 r. odpra- . 
wił galówkę nie dosyć uroczyście.5 

1 A. P. Radm., V II3, cz. I l ,  Nr. 15 . 
. a A. A. D., cvn2, A. K. D. Sand., IP, k. 57 i A. P. Radm., Vns, 

c z .  l i ,  Nr. 25. 
3 A. A. D., cv2, Nr. 4. 4 A. P. Radm., VII3, cz. I , Nr. 290.
5 A. P. Radm., VII', cz.  I, Nr. 57. 
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20. Ka. Franciszek Żardecki, 1825 t 1899. P. o.
gbra radm. zaraportował 9 lut. 1 878 r. Nr. 463 do kan
cetlarji w. jen. gbra, że ksiądz F. Ż. ,  prob. w Gierczy
cach, pow. opt., gub. radm.,  .wcale nie odprawił 14 list. 
1877 r. nabożeństwa galowego za dom panujący. W. jen. 
gbr, mając na uwadze m_elancholijny stan umysłu tego 

: , księdza, polecił dać mu napomnienie za pośrednictwem 
· nlka pow.1 

4. Kary za przekroczenie przepisów
paszportowych. 

1 .  Ka. Antoni Ambrożewicz, 1 8 1 8 t 1 891 .  Z de
cyzji zarządu pow. radm., zapadłej 29 list. 1 890 r. Nr. 1073, 
ksiądz A.· A„ prob. par. Wrzos, pow. i gub. radm., za
płacił 12 r. kary t. zw. paszportowej.2 

2. Ka. Józef Bagiński, 1 835t1904. Za udział w od
puście w par. Sulejów, pow. opcz�, bez paszportu, 25 paźdz . . 

1867 r. gbr radm. nałożył na księdza J. B., prob. par. Wój
cin, pow. opcz., gub. radm., 25 r. kary.8 

3. K•• Feliks Braziewicz, 1842 t 1910. Za dwu
krotny wyjazd bez paszportu do Bzina i Szydłowca 1 i 9 
lip. 1 880 r. ksiądz F. B. zapłacił kary 24 r. (Był wów
czas ksiądz F.  B. prob. w Wąchocku, pow. iłż., a parafja 
ta jest w bczpośredniem sąsiedztwie z Bzinem - dopis. 
autora).4 

4. Ka. Feliks Cerkoi'iakł, 1 860 t 1 930. 1 .  Będąc
prob. w Regowie, pow. kozn., gub. radm., za udział 
w zjeździe księży w Gołębiu;  pow. pułw., gub. l ubl. ,  we 
wrz. 1 900 r. u ks. Ignacego Stefańskiego, z decyzji głów-

1 A. A. D., CVI», Nr. 1 . 1 A. P .  Radm., VII', c z .  I, Nr. 1 .
8 A .  P .  Radm., vn•. C ź .  I , Nt. 248. 
• A. P. Ridm. VII', cż. I, Nr. 244. 

Bojowaicy t. Ili. 1 5  
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nego nlka kraju, datowanej 30 czrw. 1901 r. Nr. 205, 
ksiądz F. C. zapłącił 50 r. kary.1 i 2 

2. W. jen. gbr w 1901 r. skazał księdza F. C., prob.
par. Regów, pow. kozn., g�b. radm., na zapłacenie kary 
50 r. za sprawę paszportową.3 

5. Ks. Józef Chybowsk.i, ur. 1 846 r. 31 gr. 1890 r.
Nr. 16658 zapłacił ksiądz J .  Ch., prob. w Rozniszewie, 
pow. kozn.,  gub. radm., 12 r. za „nieprzestrzeganie prze
pisów paszportowych" .4 

6. Ks. Adam Ćwikliński, 1 836 t 1915. Gbr radm.
9 czerw. 1892 r. Nr. 5314  skazał .księdza A. Ć., prob. 
par. Gowarczów„ pow. konc., gub. radm., za pobyt w Ra
domiu bez paszportu, na 12 r. kary.5 

7. Ks. Hipolit Czapczyński, 1827 t 1913. 29 list.
1 890 r. Nr. 1073 powiatowy urząd· radm. nałożył na księ· 
dza H. Cz. ,  prob. w Przytyku, pow. i gub. radm., kary 
12  r. za przekroczenie przepisów paszportowych.6 

8. Ks. Jan Dąbrowski z Iłży, 1848 t 1917. Za
wzięcie udziału w poświęceniu kamienia węiielnego pod' 
kościół Opieki Najśw. Marji Panny w Radomiu 1 9  wrz. 
1�99 r. , na mocy decyzji urzędu, powiatowego w Rado
miu, ksiądz J. D.,  prob. par. Odechów, pow. i gub. radm., 
zapłacił 12 r. kary, jak doniósł tenże urząd do gbra radm.7 i 8 

1 A. A. D., CVll2, Nr. 8 i A. P. Radm., VI P!, cz. I, Nr·. 244. 
2 Był wówczas w . Gołębiu zjazd koleżeńsko-przyjacielski, a przy

tem parafja· ta liczyła się jako sąsiedztwo Regowa, przedzielone Wisłą. 
Dopis. autora. 

· 

s A. P. Radm„ VII'' , cz. I I, Nr. 31.
4 A. P. Radm„ v11s, cz. 1 1 ,  Nr; 1 9. 

, 5 A. P. Radm„ VIl3, cz. I, Nr. 185.

11 A. P. Radm„ vns, cz. I l ,  Nr. 22. 
7 A. P. Radm., VIP', cz. I, Nr. 177.
8 Odechów jest w bezpośredniem sąsiedztwie z Radomiem, a po

święcenia kamienia dokonał wtedy bp sand. Sotkiewicz. Dopis. · · autora. 
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9. Ks. Antoni Długosz, 1 844 t 1922� W 1890 r .
ksiądz A. D.,  prob. par. Gródek, pow. kozn. ,  gub. radm. ,  
zapłacił 12  r. kary, a w 1901 r. 50 r. za sprawę paszportową1• 

10. Ks. Józef Gajewicz, 1 820 t 1 898. Zarząd po
wiatowy w Radomiu ,  29 list. 1 890 r. Nr. 1 073, skazał księ
dza J. G. ,  p rob. par. Cerekiew, pow. i gub. radm., na za
płacenie 1·2 r. kary za przełamanie przepisów paszport.2

11. Ks. Eustachy Aleksander Garlikowski,
ur. 1 822 r. Urząd pow. radm., 29 list. 1 890 r. Nr. 1 073, 
skazał księdza E. A. G., prob. z Jastrzębia, pow. i gub. 
radm., na 1 2  · r. kary za niezachowanie przepisów pa
szportowych. 

W 1904 r.  ksiądz E. A. G. wyjechał zagranicę i tam 
wkrótce umarł.3 

1 2. Ks. Józef Godziszewski, ur. 1 870 r. Za ucze
stniczenie w uroczystości poświęcenia kamienia węgiel
nego pod kościół Opieki Matki Najśw. w Radomiu, któ
rego dokonał w 1 899 r. bp sand. Sotkiewicz, ksiądz j. 
G., wik. z Głowaczowa, pow. kozn., gub. radm., zapłacił 
12 r.  z decyzji powiatowego urzędu radm., zapadłej 
21 list. 1 899 r.� 

1 3. Ks. Walenty Górecki, 1 837t1 890. Gbr radm. 
12 st. 1879 r. nałożył na księdza W. G., wik. par. Szy
dłowiec, pow. konc. ,  gub. radm., 2 r. kary za wyjazd bez 
paszportu na pogrzeb . Bronisławy Plewako do Skarżyska 
Kościelnego, pow. iłż. ,  gub. radm.5 i 6 

1 A. A. D., cv2, Nr . . 2 i A. P. Radm., VII3, cz. I, Nr. 1 06.
2 A. P. Radm„ VIP, . cz. I, Nr. 262. 
s A. P. Radm., VIl3, cz. I, Nr. 264.
4 A. P. Radm., VIl11, cr.. Il, Nr. 64. 
5 A. P. Radm., VIia, cz. I ,  Nr. 224. 
6 Parafje: Szydłowiec i Skarżysko Kościelne były dla siebie •ą

l'iedztwem bezpośredniem. Dopis. autora. 
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14 • . Ka .• Marceli Grajew,ski, 1 85>3 t 1 932. Powia
towy urząd w Radomiu skazał księdza M. G., 29 list. 1 890 r. 
Nr. 1 073, na 1 2  r. kary za niezachowanie przepisów pa
szportowych. Wówczas ksiądz M. G., l iczył się prob. par. 
Kaszew, pow. i gub. radm„ a jako prefekt mieszkał 
w Radomiu.i 

l S. Ks. Ignacy Grynfeld, 181 0t1883. W gr. 1864 r.2 
ksi11dz I .  G., prob. z Szewny, pow. opt., gub. radm., za
płacił 10 r.  kary za przejechanie bez paszportu granicy 
swego powiatu. 

16. Ks. Teodor Janowski, ur. 1 858 r.  W 1 890 r. 
ks. T. J., wik. par. Ciepielów, pow. iłż., gub. radm., za
płacił 12 r. kary za niezachowanie przepisów paszpor
towych.3 

17. Ks. Józef Kiepas, 1 850 t 1932. Zapłacił 5 r. 
kary za niezachowanie przepisów, obowiązującyeh rzym
sko-katolickie duchowieństwo (nie powiedziane, jakich 
przepisów, ale ponieważ tej formułki najczęściej używa
no przy karach paszportowych, dlatego do tej rubryki '

kwalifikujemy ten wypadek - dopis. autora).4 
1 8. Ks. Antoni Kosakiewicz, 1 840 t 1 925. Gbr 

radm. 1 kw. 1 877 r. skazał księdza A. K., wik. par. Ra
ków, pow. opt., gub. radm., na 2 r. kary za to, że sie
dział w konfesjonale w czasie naboieństwa galowego, 
odprawionego za dom panujący.5 

19� Ka. Marjan Kotowski, 1863 t 1933. Urząd 
powiatowy w Radomiu, 7 st. 1 891 r. Nr. 94, skazał ksi�
dza M. K., wik. par. Cerekiew, pow. i gub.  radm., na 
12  r. kary za niezachowanie przepisów paszportowych.6 

1 A. P. Radm., VIia, cz. I, Nr. 105.

:i A. A. O., XXIV, k.: 21 i 22.
I A. P. Radm., VII8, cz. I, Nr. 9.3.
4 A. P. Rądm., V113, cz. I, Nr. 94*. 
5 A. P .  Radm., VIII, cz. I, Nr. 81.
' A„ P. Radm., Vll1, cz. l. Nr. 148.
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20. Ka. Paweł Kubicki, ur. 1871  r. W 1 896 r., b�-. 
dąc wik. w Opatowie, gub. radm., wyjeżdżał do swego ro
dzinnego miasta Radomia, mając .paszport z pow. opt. Za 
to jednak, że paszportu tego nie zaawizował w policji 
w Radomiu, zarząd powiatu opt. w składzie: Katina, nlka 
pow., Kołojaniego; nlka straży ziemskiej, skazał go na 
zapłacenie kary 15 r. , którą następnie ten sam urząd 
zmniejszył do 1 .50 r.1 

21. Ks, Adam Łaski, 1 847 t 191 6. Za wyjazd bez
, paszportu zagranicę i pozostawanie tam, Sąd Okręgo
wy w Radomiu 20 mar. 1882 r. pozbawił ksi-�dza A. Ł. 
wszystkich praw stanu i skazał na wydalenie z państwa, 
gdyby zaś wrócił, będzie wysłany na Syberj�. Manifest 
z 1:5 maj a  1 883 r.  pozwolił mu wrócfć bezkarnie, wszak
że poza Królestwo, zachodnie gubernie  i terespolską die-

. (i:ezję, tylko oddany był. na 2 lata pod dozór policji. Gdy 
zjawił się 28 maja 1895 r. na pogranicznej komarze w Ale•
ksandrowic, podług własnego wyboru odstawiony był do 
Mohylowa, a za rok otrzymał pozwolenie na zamieszka• 
nie w powiecie opcz.2 

22. Ks. Adolf Machnicki, 1844 t 191 3. Powiato
wy urząd radm. 29 l ist. 1 890 r. Nr. 1073 skazał księdza 
A. M., prob. z Błotnicy, pow. i gub. raqm., na karę 12 r. 
za przekroczenie przepisów paszportowych. a . 

. . 23. Ks. Piotr Majewski, 1841 t 1 898. Urząd po
wiatowy radm. 29 l ist. 1890 r. Nr. 1 073 śkazal ks"iędza 
P. M., prob. ze Wsoli, pow. i gÓb. radm., _ na żapła,ceriie  
1 2  r. kary za przekroczenie przepisów paszportowych.' 

24. Ka. Wiktor Majewski, l860fl .899. 'ybr radm.:
skazał księdza W. M., wik. par. Klwów, pow. ·opcz., 

l A. .  K. O. Sand.„ X L  Vlll. 2 A. P „ Radm , VIP, cz. li, Nr. 80. 
ii A .  P. Radm. ,  VIP, cz. I, Nr. 1 50. 
4 A. P. Radm., Vll11, c z .  l, Nt. 207„
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gub. radm., na 1 2  r. kary za niezachowanie przepisów 
paszportowych. 1 

25. Ks. Aleksander Malanowicz, 1816 t 1893.
Nlk pow. konc., 12 gr. 1890 r. ,  skazał księdza A. M., proh. 
par. Szydłowiec, pow. konc., gub. radm., na 12 r. kary 
za „pogwałcenie" przepisów paszportowych.2 

26. Ks. Franciszek Malesza, 1823 t 1894. Nlk
pow. iłż. złożył raport do gbra radm. 13 kw. 1891 r., że 
ksic:tdza F. M., prob. par. Kaz'anów, pow. iłż., gub. radm. , 
skazał na 12  r. kary za przełamanie przepisów paszport.3 

27. Ks. lgnacy Myślakowski, 1841t1898. W 1890 r.
ksiądz I. M. ,  będąc prob. w Górze Jar�szyńskiej, pow. 
kozn., gub. radm., zapłacił 12 rubli kary za wykroczenie 
przeciw przepisom paszportowym.4 

28. Ks. Stanisław Nurowski, 1860 t 1919. Gdy
ksiądz S. N. był ;wik. w parafji Wierzbica, pow. i gub. 
radm.,  urząd powiatowy w Radomiu skazał go, 29 list 
t890 r. Nr. 1 073, na 12 r. kary za sprawę paszportową.5 

29. · Ks. Feliks Paczewski, 1802 t 1 873. Prob. par. 
Łagów, pow. opt. , gub. radm.,  ksiądz F. P., w grudniu 
1864 �· zapłacił · 5 r. kary za przetrzymanie paszportu.6 

30. Ks·. Paweł Pawłowski, 1825 t 1897. Urząd
powiatowy w Radomiu nałożył na księdza P� P. prob.
par. Jedlińska, pow. i gub .

. 
radm., 29 l ist."t:l.890 r. Nr. 1073, ·

12 r. kary za n iezachowanie przepisów p�azportowych.7' . ' ,· ,'� 

1 .A. P. R�adm.f � VI.13, c z ( . I, Nr. 8.3. ,. � · -· 

2 A. P . . Rad.m„ VII8, cz. I, Nr. 53.
3 A.'' P . ·· Radm., VII3, ci� t, Nr. 183.
" A. P. R,adm., VH3, cz. I. 5 A. P. Radm., VIP, �z. I, Nr. 139. 
6 A. A. D., xx1v2, k. 21 i 22 j .30-4L

' 

7 A. P. Radm., Vffl, c z .  l, Nr;-;;: 103.
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31. Ks. Michał Pietrzykowski, 1816:t 1 878, prob.
· z. Gielniowa, pow. opcz., gub. radm. Ksiądz M. P. zapłacił 
10 r. kary za sprawę paszportową w 1 864 (5) r.1 

32. Ks. Kazimierz Podwysocki, 1860 t 1918.
W 1890 r. ksiądz K. P. ,  będąc wik. w Skaryszewie, pow. 
i gub. radm., zapłacił 12 r. kary za niezachowanie prze
pisów paszportowych, Doniósł o tern gbrowi w Radomiu 
nlk pow. radm. 7 st. 1 891 r. Nr. 94.2 

33. Ks. Marcin Radkowski, 1820 t 1903. Zarząd
powiatu radm. 29 list. 1890 r. Nr� 1073 nałożyf karę 1 2  r. na 

. księdza M. R., prob. w Jankowicach, pow. i gub; · radm., 
za niestosowanie się do · przepisów paszportowych. Za to 
samo zapłacił drugie 12  r., gdy przyjechał 19  wrz. 1 899 r.
na poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół Opieki 
Najśw. · Marji Panny w Radomiu. Ceremonji tej. dokonał 
bp sand. Sotkiewicz. Ksiądz M. R. był wówczas . prob. 
w jastrzębiu, pow. i gub. radm.3 

34. Ks • . Mieczysław �adomski, 1868 t 1917.  Za
udział w zjeździe księży. w Gołębiu, pow. - pułw., gub,.., 
lubi., u ks. , Ignacego Stefańskiego we wrz. 1 900 r., głów:
ny nlk kr�ju 30 .czrw. 1901 r . . Nr. 205 skazał księdza M.
R., prob. par. Góra Jaroszyńska, pow. kozn., gub. radm�, 
na 25 r. kary.4 

, ? • ' 

35 . . Ks. Józef Rożek, 1858 t 1932 .. jak zaraport,0".' 
wał nlk pow. radm. 7 st„ 1891 r. Nr. 94 do gbra radm., 
ksic!dz j. R., 'w,:ik .. par. ,  jastrząb, pow. i gub. 

·
radril'./ zapłacił

kary ·12  r .  za n
.
iezachowanie :przepisów p·aszportowych.§

36. Ks. Franciszek Sawicki, 1809 t 1882 . . Pr�h.�
ze Skarżyska Kośc. ,  pow. iłż. ,  gub. radm., ksiądz F. s�·20 lip. · 
1864 ·r.6 zapładł 5 T· kary zą przetrzymanie : pas·zpqrtu.

l A. A. D., XX IV2, k. 30-41 .  2 A .  P .  Radm.; V'IP, cz: t Nr. 4 1.
· · · .  3 ·A. P: Radm.·,- VIl1, c z .  I ,  N r .  397. · . 4 A. A. D ,  GVIt.1, Nr. 28.

5 A. P. Radm . ,  VIFI, cz. I ,' ·Nr. 1 63. .il A. A D:; XXIV2, k.: 21 ,  22. 
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37. Ka. W•wrzyn-iec Siek, ur. 1860 r. Z zarzą
dzenia w. jen. gbra z 10 lip. 1 884 r. Nr. 1337, ksiądz W. 
S. zapłacił 25 r. kary za wyjazd bez paszportu. 1 

38. Ks. Frandsz.ęk Solal'aki, 1 843 t 1904. Nlk
pow. radm. 21 paźdz. 1899 r. Nr. 1 5619 powiadomił gbra 
radm., że ksiądz F. S. ,  prob. par. jedl ińska, pow. i gub. 
radm., zapłacił 12 r. kary z� to, �c był w Radomiu na 
uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego 19 wrz. 
1899 r. bez paszportu, gdy ceremonii te j przy kościele 
Opieki Matki Boskiej dokonywał bp sand. Sotkiewicz.2 

39. Ks. Jan Staws�i, 1820t1 894. Jak widać z ra
portu nlka pow. iłż. z 19 łut. 1883 r •. 

· ·Nr. 8, ks,iądz J. S .
. płacił karę (w . raporcie ni� podany jej wymiar, ·dopis .

. autora) za wyjazd z domu ;t j � z �r. Rzecz,niów, pe�. iłi. , 
gub. radm., bez paszportu. 

W 1690 r. zapłacił znów kary 12  r. za wyjazd bttz 
paszportu z par. Jedlnia, pow. kozn., gub. radm.3 

40. Ks. Dominik Strac·howaki, T824tl900. Z de
cyzji powiatowego zarządu ra9:m. ksiądz D. S., prob. par. 
Kowala, pow. i gub. radm., zapłacił 29 list. 1890 r. 
Nr. 1073 1 2  r. · kary za ni·ezachowanie przepisów pa
szportowych.4 

41. Ks. Mikołaj Strachowskł, ur. 1825 r. Zapła
cił jako karę paszportową 12  r.5 i 6 

42. Ks . .  E.-1-ward Szątow��l, 1854 t 1 9 l8. Zarząd
powiatowy rad�; 

"29 list. 1g�fo 'r. Nr. 1 073 skazał księdza
E. Sz .. L fo·U'-b. w Wola.nowie, pow. i gub. radm.,  Il� 12 r.

· �ary t. "z�. paszportowej .7 • � ., ' 
��-----� �, · '." ·  ' .. . t· d'-Radm., VH3, cz. l, Nr. 9. 2 Ą. P. Radm., vua, c�. I, Nr. 92. 
· s: .· • 'f>. Radm., VW', cz. I. 4 A. P. Radm., VIJil, c:z • . II, Nr. 7. ' 

fi A. P. Ra�rn-., VIP,. cz. l i ,  Nr. 8. 
6 .  W · ksi�dze tej niema Żądnych int.irch · $:&-ęzegó.łów. DoRis. autora.
7 A. P. Radm., VIFl, ' cz. Il, Nrr. 1 5. 
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43. Ka. Karol Szczepański, 1832 t 1916. Gbr
radm. 17 czrw. 1 892 r. Nr. 5754 skazał księdza K. Sz., 

. prob. par. Klwów., pow. opcz., gub. radm., na 12  r. kary 
za to, że pi:zyjechał do Radomia bez paszportu.1 

44. Ks. Kazimierz Tłakor, . 1 857t1 893. Za udział
. w pogrzebie ks. Glicerego Chybowskiego w par. Wie· 
. Diawa, pow. radm., ksiądz K. T. , wik. kościoła pober
_nardyńskiego w Radomiu, na mocy decyzji zarządu pow. 
radm. z 29 list. 1 890 r. Nr. 1050 zapłacił 12 r. kary za 
to, że nie miał paszportu. 2 

45 • .  Ks. Józef Urbański, l802tl 885, kanonik, prob. 
w Przedborzu, pow. kpnc., gub. radm., zapłacił w 1864 r . ,  
na �ocy zarządzenia wojn. nlka, 10  r .3  · za to,  że ieździł 
po P,owi;�cie sand. Z •.: pasz\portem pr:zeda wniony.m. ···· 

46. Ka. Feliks Włcłuchowakł, 1832 t 1 903.
1. W 1 900 r. ksiądz F. W., prob. par. Oleksów, pow. kozn.,

. gub. radm., zapłacił 1 2  r� kary za niezachowanie przepi
sów · pa1izportowych.' 

2. Za udział w zjeździe księży we wrz. 1900 r.,. bez .
· paszportu, u prob. w Gołębiu, pow. pułw., gub� lubi., 

główny nlk kraju 30 czrw. 1 901 r. Nr. 205 skazał Jcsiędza 
, F. W., prob. z Oleksowa, pow. kozn., gub: radm., na 
, 50 r. kary.5 i 6 

· 47. Ks. Czesław Wijaałńaki, 1 864t1 9l 3. Zarząd
powiatu radm. 29 list. 1890 r. Nr. 1 078 skazał księdza Ćt.

� W., wik. par. Stromiec, pow. i gub. radm., na 1 2  r. kary 
za niezachow anie!nprzepisciw paszportowych.7 

·"' 

1 A. P . . Radm , VIP; cz. I I„ Nr. 26�;, 
I A. r: Radm .  VU3; cz . I, Nr. 51,
a A. Ą. D.� X�1va,: k.: 19 i 20,, 30�41 .  
ł A. P. Radm., VIP, c z .  I, Nr. 3$. 1 A. A.  9., C�. Nr. 4„ 
6 Było to zebranie sąsh�dżkie„ ą Oleksów lieiył �ię' są1,iędztwem 

dla Gołębia, tylko przedzielony Wisłf\. Do.pis. au.tort-
7 A. P. Radm , VIPJ, cz. I, :r�fr. 77.
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48. Ks. Franciszek Wilczyński, ur.. 1 865 r. Za·
przy.jazd bez paszportu do Radomia 1 9  wrz. 1 899 r. na 
poświęcenie kamienia węgieln. pod kościół Opieki Najśw. 
Marji Panny, którego to poświęcenia dokonał bp Sotkie
_,wicz, ksiądz F. W., prob. par. W sola, pow. i gub . . radm., 
zapłacił 1 2  r. kary, na skutek decyzji u�zędu pow. radm.1 i 2

49. Ks. Jan Wiśniewski, ur. 1 874 r. Za przyjazd
19 wrz. 1 899 r. na poświęcenie kamienia węgielnege pod 
kościół Opieki N ajśw. Marji Panny, czego dokonał bp Sot-· 
kiewicz, ksiądz J. W., wik. z Cerekwi, pow. i gub . . radm., 
zapła�ił 1 2  r.8 i 4. 

50. Ka. Wincenty Wołosewicz, 1841 t 1 905.
W 1 890 r. ksiądz W. W., jako wik. filj i Brzeźnica, pow .. 
kozn. ,  gub. radm., zapłacił kary, tak zwanej paszporto
wej, 1 2  rubli, ale księga konduit kancelarji gbra ra dm. 
nie mówi .w jakich .okołicznoścjach.5 

51. L�· � ,  Kajetan Zieliński, 1 828 t 1 903; Urząd
powiatowy radm . ,  29 list. 1 890 r. Nr. 1 073, skazał księdza 

· K. Z., prob. par. Wrzeszczów, pow. i gub. radm., na 12 r. 
kary za · zaniedbanie przepisów paszportowych.6 

52 . . Ks. Kacper · Zielonka, 1S62 t 1 920. Zarząd'

powiatu opcz� skazał księdza K. Z. ,  wik. par. Opoczno, 
g•1b. radm., na 1 2  · r . . kary za .niezachowanie .Przep�sów 
paszportowych.7 . 

' · � · · ./: 
l A. P. R•dm., ,VW', .cz . J, Nr: 157. , 
2 W sola jest bezpoś�edniem sąsieqztwem Radomia, odległem od

niego 9 kim. po szosie. Dopis. autora.
B A. P. Radm., Vl l5, . cz. Il, Nr. 102. 
4 Cerekiew jest ·bez;pośredniem sąsiedztwem dla Radomia, odle-

głem odeń 7 kim. Dopis. autora . . · 
· 

5 A: P. Radm.; Vll3, . cz . I, Nr. 260 . .  : 
6 A. P. Radm„ VIP, cz .. I, · Nr. 292 . 
7 A. P. Radm . , Vl ls, cz . . I, Nr'. 58. 
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53. Ks. Andrzej Zubrzycki, 1 852 t 1 905. Powia
towy urząd radm. 29 list. 1 890 r. Nr. 1073 skazał księdza 
A. Z., prob. par. Jarosławice, po.w� i gub. radm., na 12  r.
kary za kwestię paszportową.1 

5. Alumni sand. seminarjam diecezjalnego.

Młodzież duchowna sand. semin. diec. razem ze 
. swymi kierownikami i całym narodem przeżywała uczu
cia patrjotyczne lat 60-tych . . Nie znal eźliśmy wprawdzi�
dowodu na to, że w 1861  r., gdy rząd miał aresztować 
prof. miejsco,\Y'ego 

' semin . . duchown. ks. Franc. Przyby-
- łowskiego, ·�l.umni umyślnie spowodowali pożar sadz
w jednym z · domów · miejskich. Ale kto zna młodzież i je'j
wynala�czość, zwłaszcza, gdy poryw serca pcl'pchnie ją 

· w jakim kierunku, temu myśl gwałtem ciśnie się do gło-:
wy, . że zrobili to umyślnie, by w wywoł.anem zamiesza
niu i popłochu nie odd.ać w ręce . nieprzyjaciela swego
profesora. W odezwach rządowych władz kierowniczych
do bpa sand. j est wyrażone to właśnie przypuszczenie,

. że alumni usiłowali nie dopuścić do uwięzienia ks. Fr. 
P.

rzybyłowskiego. . · , „ 

._ T�go patrjotycznego nastroju rząd długi� la�a nie 
mógł zapomnieć alumnom 'sandomierskim, a zem$cił. się 

: zań na i�h kierowniku z czasów powstania. Jak pisali:
' śmy przy nazwisku ks. Pawła Słabowskieg·o, byłego re
. gensa semin. diec . . sand., bp Sotkiewicz na czas swego 
wyjazdu do miejscowości leczniczej chciał właśnie księ· 
dzu P. S.  zostawić zastępcze · rządy diecezj i. Wtedy wła.;. 

· die państwowe, juź w dwadzieścia zgórą lat po powsta-
. niu styczniowem, wykorzystały tę okazję _ i odpowicdzia- · 

-ły, że nic mogą się zgodzić na to zastępstwo właśnie 
dl.atego, że ksiądz P. · S:, będąc regensem semin. ,  wyka„ 

1 A. P. Ę.adm., VII11, cz, I, Nr. UO .. 
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zał swą bezczynność wtedy, gdy jego wychowankowie, 
alumni, samowolnie opuścili szkołę dur.howną i gromad
nie udali się na Łysą Górę, gdzie odbywały się manife
stacje patrjotyczne, i gdzie bp juszyński swoją obecnością 
wszczepił w tysiączne tłumy potrzebę pówst�nia zbroj
nego, jak o tern doniósł nlk wojn. miasta i pow. sand.
Gołubjew do nlka wojn. oddziału radm. 

To był drugi objaw patrjotyczny alumnów. 
Ale ponad te rozumowane dowody znaleźliśmy w ak· · 

tach urzędowych fakty, które tu przytaczamy, by były 
świad�ctwem, jak na·uka : katolicka, wszczepiona w serca 
wiernych czy w s·erca przyszłych sług ołtarza, nie kosmo
polityzm wskazuj.e iako ideał, le�z wychowuje i pielęgnuj� 
ducha patrj0tyc�nego.'.. 

Oddzielna Kancełarja nmka Kr. P. 8 (20) kw. 1863 r. 
Nr. 1781 1 komunikuje drowi gł. kom. rz. w. r. i o. p. 

, .l istę alumnów _ seminarjum diecezjalnego w Sandomierzu, 
�tórzy opuścili swój zakład wychowawczy i poszli do 
powstania: Kacper Strychalski , Tomasz fusiarski, Mich�ł 
Molier, Wincenty Cyrański ,  Szymon Wieczorek, Ignacy 
Myślakowski, Feliks Orzechowski, Wincenty Kozłowski, · 

Karol Krasnoszelski, Franciszek Kaca i Boles'ław Sarnecki, 
Z rap·ortu zaś, złożonego bpowi sand. przez ów

czesnego regensa seminarjum ks. Antoniego Misiórskieglo 

1 A. A. D., LXXXI2, k. 203 i 204: W tymie dokum�ncie p<>d*ne 
są Ji'azwisk • osób świeckich, któ're poszły do powstatlia, a qiianowicie 

Drużkowska,. uczennica radomskiej żeńskiej pens·i i, 
Aleksander Dona jski I

. . . , 1. · . . ' . ·· . 
F, . . ·. . · · .

· a·.: . . UC'ZR'lOWłe rea 
.
nego gtmną•ZJtlm.· t�mclszek . roth . w ., Kielcach . . 

Stanisław 8otheński ' 
Ecł'�a·rd Pon·iu!t, ucteń szkoły realnej: w R*tłomiu,. Aleksander Penset, 

uczeń· politedtaicznego :instyttitu' w N�wej Al'eks�nąrj:i · (czytaj w P\da
wach, Dopis. autora.), Antoni Kubik, uczeń gimnazjum w Kielcach i M;r.

· celi Żuko wski, nauczyciel pow.iatow�j szkoły w Mari'arnpołu
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z datą 1 czrw. 1863 r .1 ,  widać, że oprócz wymienionych 
alumnów opuścił jeszcze semin. alumn Mikołaj Molecki. 

jeszcze o jednym alumnie sand. semin. diec. zna
leźliśmy w archiwach rządowych wzmiankę, którą przy
taczamy na zakończenie tego r ozdziału. 
, Jen. ple. na Kr. P. powiadamia 21 mar. (2 kw.)
1865 r. Nr .  4067 (9954) 2 dra gł. kom. rząd. w. r. i o. p . ,  
że  alumn diec. sand. juljan Pryliński, na mocy wyroku 
zatwierdzonego pnez nmka Kr. P. 15  (27) mar. 1865 r. , 
za polityczne przestępstwa został pozbawiony wszystki�h 
praw stanu i wysłany na osiedlenie do Syberji. Ten sam 
Pryliński poprzednio był alumnem seminarjum diecezjal
nego w Lublinie. 

1 Op. c.,  le .  259-262. 2 A. A. D., LXXXIV2, k. 309. 



ROZDZIAŁ XXJV. 
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t. Dla sprawy Kościoła.

1. Ks. Ludwik Adamowicz,- ur. 1855 r. 1. Gbr suwt.
doniósł do kancelarji w. jen. gbra, że ksiądz L. A., prob . 
par. Hoża v. Sylwanowce, pow. august., gub. suwl., wyspo� 
wiadał włościanina Józefa Dudzińskiego, prawosławnego. 
W. j en. gbr, uwzględniając to, że ksiądz L. A., dotąd nie 
był zaliczony do tych, którzy mieszali się do spraw pra
wosławnych, 12 mar. 1 888 r. Nr. 401 2 ograniczył się tylko 
do kary 50 r. lecz z ostrzeżeniem, że na wypadek, gdyby 
ksiądz ten dopuśc ił się w przyszłości podobnych niele
galnych czynności, bttdzie pociągnięty do surowej odpo-" 
wiedzialności. 

2. Na skutek decyzji w. jen. gbra z datą 14 paźdz.
1 889 r. Nr. 1 834,1 ksiądz L. A., admin. par. Hoża v. Syl
wanowce, za to, że wyspowiadał i wykomunikował 2 osoby, 
wyznania prawosławnego, zapłacił 1 00 r. kary i musiał 
się wynieść poza strefę unicką. 

1 Nie wiele udało nam się zebrać materjału, dotyczącego diec .. 
sejn. Archiwum tej diecezji rozproszyła wojna wszechświatowa, archiwa 
pań stwowe mało mają zachowanych dokumentów dawnych gub.: łomź,. 
i suwl., z działu np . kar za galówki, znaleźliśmy tam tylko cztery literl 
alfabetu nazwisk kapłanów. Słowem, rozdział ten jest bardzo ni ekom
pletny. Dopis. autora. 

1 A. A. D., XXXU::!, Nr. 15. a Op. c. 
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3. Za to, że, będąc jeszcze wik. w Suwałkach, dał
ślub włościaninowi, prawosławnemu, z katoliczką, ksiądz 

. L. A. z decyzji w. jen. gbra, wydanej 6 mar. 1 890 r. Nr . 
336,1 zapłacił 50 r. kary. 

4. Za zbieranie składek samowolnych wśród parafian
na potrżeby swego kościoła parafialnego, w. jen. gbr 

· 27 lip. 1 899 r. skazał księdza L. A. na 50 r. kary. 
5. 9 gr. 1 899 r. Nr. 1 72 2 na mocy decyzji w. jen.

gbra, ksiądz L. A. ,  prob. par. Wigry, pow. i gub. suwl., 
zapłacił 50 r. za to, że przekroczył przepisy wojn.-poli
cyjne, ogłoszone jako obowiązujące w czasie wizytacji 
pasterskiej bpa z Sejn, dokonywanej w miesiącach: maju 
i lipcu, parafij gub. suwalskiej. 

2. Ks. Jan Akielewicz9 1835 t 1907. Za niezacho
wanie przepisów policyjnych, dotyczących wizyt paster

- skich biskupich na parafiach, ksiądz J. A., prob. par. Je
leniewo, pow. i gub. suwl., zapłacił 50 r.  kary, na mocy . 

· postanowienia wydanego 9 gr. 1899 r. Nr 172.3
3. Ks. Wincenty Akielewicz, 1834 t 1909. Na

skutek decyzji z 9 gr. 1899 r. Nr. 1724 ksiądz W. A., prob . 
. par. Zawady, pow. i gub. łomż., zapłacił 50 r. kary za 
niezachowanie przepisów policyjnych w czasie pasterskiej 
wi�yty, w maju i czerwcu 1899 r . ,  ·w parafjach gub. suwl. 

4. Ks. Franciszek Augustajtys, ur. 1848 r., K. św.
Teol. 1 .  Za to, że, będąc prof. sem. diec. w Sejnach, ksiądz 
F. A. spowiadał os'oby prawosławne, w. jen. gbr 6 (18) list. 
1876 r. Nr. 2010,5 uwzględniając jedynie przedstawione 

· przez bpa trudności z obsadzeniem stanowiska profesora
sem., na ten jedyny raz poprzestał na karze 50 r. ,  którą
mu 

·
naznaczył do zapłacenia. Ale tenże j en. gbr ostrzegł, 

ie, jeżeli w przyszłości powtórzy się coś podobnego, wów-_ 

i Op. c. 2 Op. • - i A. P. Łomż., XXVIII", k. 4.
a A. A. D., XXXII2, Nr. 5. 4 Op. c., Nr. 4. 5 Op. c . ,  Nr. 13. 
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czas księdza F. A. nietylko po_zbawi stanowiska profe
sora, ale nadto ukarze go surowo. 

2. Na mocy decyzji w. jen. gbra, daty 1 9  kw. (1 maja)
1880 r. Nr. 535 1 ksiądz F. A., zapłacił 10 r. kary za to, 
że, 24 wrz. (6 paźdz.) 1878 r. w kościele w Sejnach, 
ochrzcił dzieci byłych greko - unitów i nie spisał ich aktu 
chrztu w księgach Urz. St. C. Jednocześnie tenże jen. 
gbr uprzedził księdza F. A., że bezwzględnie spotka go 
dotkliwa kara, jeżeli będzie wdawał się w sprawy byłych 
greko- unitów, a obecnie prawosławnych. 

3. Na zasadzie zarządzenia w. jen . . gbra, zapadłego · 

21  czrw. 1880 r. Nr. 339,2 ksiądz F. A., prof. semin. diec. 
w Sejnach, otrzymał surową naganę i zapłacił kary 25 r. 
za to, że udzielił w katedrze w Sejnach sakramentów 
śśw. przyłączonym do prawosławia, byłym greko-unitom. 

Nadto za te przewinienia w. jen.  gbr 20 lut. 1886 r. 
Nr. 34 3 odmówił swej zgody na propozycję bpa sejn., 
który chciał księdza F. A. naznaczyć na wikarjusza przy 
katedrze w Sejnach, zatrzymując go jednocześnie na prof. 

' S. Ks. Józef Bacewicz, 1 848 t 1 895. Żandarmerja 
doniosła do kancelarii w. jen. gbra, że 1 3  gr. 1 878 r., , 
w uroczystość katolicką Bożego NC;lrodzenia ksiądz J. B., 
wik. par. Hoża v. Sylwanowce, pow. august. ,  gub. suwl. , · . 
wygłosił kazanie w tamtejszym filjalnym kościele w Teo
linie, tegoż pow., gdzie zebfani byli wierni, a wśród nich 
b. greko-unici, - że 15 paźdz. 1 878 r. ksiądz j. B. miał · 

kazanie w swoim kościele w Sylwanowcach w czasie na
bożeństwa, na którem była obecna duża liczba przyłączo
nych do prawosławia b. greko- unitów i - że po tern ka
zaniu ksiądz j. B. zgromadził młodzież, której przeczytał 
przysięgę " bractwa Matki Boskiej szkaplerza św. ,  poświęcił 

l_S Op. c.
ł Żadne bractwo nit odbiera przysięgi od swych cdonków. Do- . 

pis. autora. 
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szkaplerze i rozdaw?ł je bez różnicy zarówno katolikom 
jak i b.-greko unitom. W. jen gbr w treśc i  tych kazań, . 
upatrzył dwuznaczność i dążność do tego, aby wpoić 
w byłych greko-unitów zlekceważenie do przyjętej przez 
nich wiary prawosławnej. Wobec takich o złych zamia
rach faktów w. jen. gbr 6 (1 8) st. 1 879 r.  Nr. 21 351  po-

·. stanowił usunąć go z wikarjatu par. Sylwanowce i za
mknąć na pokutę w klasztorze o.o. kapucynów w Łomży 

· na przeciąg 6 miesięcy z . tern, że, gdy skończy się ta 
pokuta ksiądz J. B. otrzyma wikarjat na małej parafji, 
odsuniętej od miejscowości, w której nie mieszkają b. 
greko unici, przy.łączeni do prawosławia. 

6. Ks. Andrzej Bakunowski, ur. 1 821  r. Ms ter · 

spr. w. 25 maja 1875 r. Nr. 1888 2 zawiadomił w. jen. gbra, 
· że ksiądz A. B., prob. par. Wisztyniec, pow. wołkowsk. , 

gub. suwl. ,  za to, że wydał Wincentemu Dangielewiczo
wi nieprawdziwą metrykę urodzenia, zasądzony był na 
oficjalną wymówkę, która ma być wniesiona do jego li-
sty stanu i na zapłacenie sądowych kosztów. 

7. Ks. Mateusz Balun, 1 848t 1 9 1 2. Mając na uwa
dze , że ksiądz M.  B., prob. par. Hoża v. Sylwanowce, 

· pow. august., gub. suwl . ,  niejednokrotnie spowiadał i ko
munikował „prawosławnych" 3 nadto pozwolił swemu wik. 
ks. Wincentemu Krawczyńskiemu (ur. 1 855 r.) odprawić 

· Mszę św., o którą go prosił Andruszkiewicz, „prawosław
·, ny," w. jen. gbr 21 kw. 1 887 r. Nr. 621 4 zwrócił się do

1 A. A. D., XXXII2, Nr. 12. 
2 Op. e.,  Nr. 3. Chodziło o to, Że, gdy rząd przepisał unitów na 

prawosławie i zabrał księgi Urz. St. C. z kancelaryj katol. do prawo
sławnych, kapłani, na zasadzie ksiąg kościelnych, wydawali w miarę po

·. trzeby zgłaszającym się interesantom zaświadczenie, Że byli ochrzczeni
' podług obrządku katolickieiro. Dopis. autora. 

3 Chodziło o unitów. Oopis. autora. 4 Op. c . ,  Nr. 5.

Bojownicy t. III . 1 6  
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bpa w Sejnach, aby przeniósł księdza M. B. na wikarjat 
do miejscowości, gdzie n iema unitów. 

8. Ks. Jan Baltruszajtys, ur. 1 858 r. · Przepro
wadzone śledztwo, którego protokół gbr suwl. przedsta
wił w. jen. gbrowi 1 2  st. 1 901 r. Nr.  1 56, wykazało, że 
ksiądz j. B., wik. par. Wiejsieje, pow. sejn. ,  gub. s�wl., 
8 paźdz. 1 900 r. w swoim kościele (w Wiejsiejach) gło
sił kazania, których treśc ią  między innemi było poniże
nie (w oryginale - poricanje) prawosławnego wyznania. 
Za występek ten p.o. w. jen.  gbra 28 st. 1 901 r. Nr. 1 95 1  
ukarał go grzywną 25 r. 

9. Ks. Jan Bartkus, 1 842t1 905. W kazaniu ,  które
· wygłosił ksiądz J. B. , wik. par. Kulesze, pow. mazw.,
gub. łomż., 1 2  (24) maja 1 874 r. , a w niem, mówiąc o roz
szerzeniu się kato l icyzmu po całym świecie,  o prześla
dowaniach, jakie niegdyś przecierpieli apostołowie ze
strony pogan i o tern, że rz.-kat. wiara bez względu na
wszelkie przeszkody ostatnich czasów nie przestaje się
wzmacniać i rozszerzać, dodał jeszcze: „nasi sąsiedzi uni
ci  cierpią obecnie prześladowanie ,  ale Bóg ich nie opu
�ci" .  Mając na uwadze powyższe wystąpienie w. jen.  gbr
skazał księdza j. B. 2 ( 14) lip. 1 874 r. Nr. 612 2 na za
płacenie 10 r. kary.

10. Ks. Józef Bartoszkiewicz, ur. 1846 r. Na
mocy postanowienia w. jen. gbra daty 9 gr. 1899 r.
Nr. 172 3 ksiądz j. B., prob. par. Przerośl, pow. i gub.
suwl., zapłacił 50 r. kary za niezachowanie w maju
i czerwcu 1898 r. poleceń władz policyjnych, wydanych
o sposobie przyjmowania bpa, przybywającego na wizy
tację parafj i .

11. Ks. Michał Batowski, 1842 t 1900. 1 .  W. jen.
gbr 19 kw. (1 maj.) 1 880 r. Nr. 535 4 skazał księdza M. B., wik.

1 Op. c., Nr. 51 .  
a Op. c . ,  Nr. 9. 

2 Op. c., Nr. 7. 
4 Op. c., Nr. 10. 
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katedry w Sejnach, gub. suwl., na 10 r. kary z to, że 
Q4 wrz. (6 paźdz.) 1878 r. w tamtejszym katedralnym ko
.ściele chrzcił dzieci  byłych greko-unitów i nie spisał 1 
·.o tern aktów w księgach Urz. St. C. 'Przytem ksiądz M.
a. otrzymał ostrzeżenie, że, jeśli raz jeszcze będzie przy
�apany na _mieszaniu się do spraw byłych greko-unitów, 
obecnie „prawosławnych, " bezwzględnie spotka go bar
dziej surowa kara.-

2. Na skutek decyzji w. j en. gbra, wydanej 21  czrw.
[880 r. Nr. 939, ksiądz M. B., wik. katedry w Sejnach, 
zapłacił kary 25 r. i otrzymał surową naganę za to, że 
w tamtejszej katedrze udzielił posług religijnych przyłą
?zonym do prawosławia, byłym greko-unitom. 

12. Ks. Józef Bejnarowicz, 1 849 t 191 2. Ponie
�aż ksiądz J. B., wik. par. Teolin, pow. august., gub. 
suwl., 27 sierp. 1875 r. wyspowiadał włościanina Stefana 
�rysagę , mieszkańca wsi Sani cze, pow . august., który 
jak się okazało, jest synem rodzi ców greko-unitów, a obec
hie „prawosławnych" i był ochrzczony w kościele gr.
.unickim w Sapieżyszkach, pow. marjamp., gub. suwl. ,  któ
ry obecnie jest cerkwią prawosławną, w. jen. gbr 6 (1 8) 
�aźdz. 1 875 r. Nr. 1508 2 zażądał od bpa w Sejnach, aby 
uprzedził (w oryginale -predworit') księdza J. B. , że je
żeli jeszcze raz będzie stwierdzone, że udziela religijnych 
posług „prawosławnym" lub unitom, to zostanie wysłany 
na mieszkanie do Rosji. 

1 3. Ks. Michał Bludziński, 1842 t 1 909. l .  Karę 
pieniężną w kwocie 50 r. zapłacił ksiądz M. B., prob. 
pł:łr. Krasnybór, pow. august., guł;>. suwl., z decyzji w .  

1 Akta tego rodzaju kapłani w tym wypadku spisywali w sekret
nych ksi�gach, niedost�pnych dla rządu. Gdyby było inaczej, kręciliby 
na siebie bicz prześladowców unji, bo byłby to dowód ich „przestęp
czości" . Oopis. autora. 

2 Op . c ,  Nr. 14.
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jen. gbra, wydanej 21 kw. 1 887 r. za Nr. 632 1 za to, że · 
20 paźdz. 1 886 r . wyspowiadał, co stwierdziło ś ledztwo, 
b. gr. -unitów, mieszkańca wsi Starożynce, pow. august.,
Wincentego Krzywickiego i mieszkankę wsi Skiebl ewo, ·
tegoż pow. , Marjannę Sitysz. 

2. Z decyzji, którą wydał w. jen. gbr 9 gr. 1 899 r·
Nr .  1 722 zapłacił ksiądz M. B. 50 r. kary za to, że w cza
sie wizyty pasterskiej bpa sejneńskiego w maju i czrw. 
b.r. nie zastosował się do przepisów policyjnych, wyda
nych na te uroczystości.  

14. Ks. Szymon Błażanis, 184St1896. Gbr suwl.
31 mar. 1 887 r. Nr. 841 3 otrzymał polecenie od w. jeJ."l. 
gbra, aby ściągnął z księdza Sz. B., wik. fi lji Sztabin, 
pow. august., gub. suwl., karę w kwocie 50 r. za to, że 
ksiądz ten 27 sierp. 1 886 r. wyspowiadał w par. Krasny
bór, tegoż powiatu, „prawosławnego" włościanina. 

1 5. Ks. Jan Brazajtys, 1840 t 1 890. Gbr suwl. 
1 2  st. 1 884 r. Nr .  306 doniósł do w. jen. gbra, że b. wy- , 
�howaniec  semin. diec. w Sejnach, a obecnie - w Żyto
mierzu, Wincenty Makowski 24 lip. 1883 r. po sumie po
wiedział kazanie w Krasnopolu, pow. sejn. ,  gub. suwl., 
a następnie odprawił nieszpory. A ponieważ na zasadzie 
rozporządzeń rządowych alumni nie mogą odprawiać na
bożeństw publicznych, przeto w. j en. gbr 24 st. 1 884 r. 
Nr.  1 27 4 skazał księdza J. B., administ. par. Krasnopol, 
za to, że pozwolił przekroczyć rozporządzenie, o którem 
jest mowa, na zapłacenie kary pieniężnej w kwocie 50 r. 

16. Ks. Stanisław Brusak, 1 873t1909. Gbr suwi. 
1 9  wrz. 1903 r. Nr.  6498 5 przedstawił w. jen. gbrowi ze
znania w sprawie księdza S. B., wik. par. Krasna, pow . . 
kalw., gub. suwl . ,  dotyczącej chrztu, którego ksiądz S. B. 

i Op. c ., Nr. 18. 
4 Op. c . ,  Nr. 23.

2 Op. c . 3 Op. c . ,  N r. 1 7. 
il Op. c . ,  Nr. 52. I , 
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udzielił 5 mar. tegoż roku nielegalnym 1 dzieciom 2-ch 
panien, mieszkanek wsi Łojki, pow. august. , a mianowi
cie córce Michaliny Balińskiej lwanownej i synowi Ro
zalii Balińskiej Pawłówny, obydwóch „prawosławnych" . 
Rozważywszy przedstawione sobie szczegóły, w .  jen .  gbr 
nakazał zwrócić się do admin. diec. sejn. ,  aby przypomniał 
duchowieństwu par. Sylwanowce (? autora), aby przy 

. posługach religijnych było więcej uważne. 

17. Ks. Antoni Brzozowski, ur. 1 809 r. 1 . W 1875 r.
ksiądz .A. B. , emeryt rezydent w Augustowie, gub. suwl. , 
miał z rządem zatargi o kazanie, które wygłosił w sierp. 

· 1875 r. w par. Adamowicze, pow. august. , w którem ja
koby powiedział, że nikomu nie odmówi spowiedzi św., 
ktokolwiek o nią zwróci się do niego, bez względu czy 
to będzie katolik czy „prawosławny" i t.d. Za to w.  jen. 

· gbr 29 wrz. 1875 r. Nr. 1525 2 skazał go na wysiedlenie
· do diec. kuj. kalis. Wktótce ksiądz A. B. otrzymał po

zwolenie na powrót do Augustowa, o czem powiado
mił w. jen. g br bpa w Sejnach, zastrzegając sobie, aby 
księdza A. B. nie delegował na zastępstwo do żadnej pa
rafji , choćby . na czas najkrótszy. 

2. Gbr suwl. 1 9  wrz. 1879 r. Nr. 2594 powiadomił
w. jen. gbra; że ksiądz A. B. 26 sierp. tegoż roku udał
�ię do par. Janówka, pow. august., i po odprawieniu t�m 
nabożeńs twa powiedział kazanie, w którem zwrócił się 
do niewiast ,  aby namów iły swych mężów na pielgrzymkę 
do m. Gietrzwałdu w Prusach, gdzie ukazała się Matka 
Najśw. , a jeśli to mężowie ich zrobią, powróciwszy, z pew
nością zan iechają p ijaństwa .  Wtedy w. jen. gbr 2 paźdz. 

1 Wszystkie śluby unitów, które nie były zawarte w prawosław
nej cerkwi, rząd uważał za nie byłe, a dzieci z takiego małżeństwa zro
dzone za nielegal.ne. Dopis. autora. 

� Op. c., Nr. 24.
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1 879 r. Nr. 1 588 1 orzekł, aby bezwzględnie księd�u A. B. 
bp zabronił miewać w przyszłości kazania. 

1 8. Ks. Piotr Budzejko, 1 841 t 1 907. Gbr suwl. 
24 mar. 1 875 r. Nr. 676 doniósł do w: jen. gbra, że na
leży oddać do sądu sprawę księdza P. B„ który, będąc 
wik. przy kat edrze w Sejnach, ochrzcił chłopca, syna sze
regowca, Aleksandra Wejtera, „prawosławnego" i Mar
celi z Sienkiewiczów, katoliczki. Sprawę tę w. jen. gbr 
przedstawił do Petersburga i stamtąd mster spr. w. 2 list. 
1 875 r. Nr. 3677 2 odpowiedział, że księdza P. B .. za ten 
chrzest oddał do sądu, by. ten pociągnął go do karnej 
odpowiedzialności. 

· 

19. Ks. Mateusz Bujewski, ur. 1 838 r. N lk wojn.
pow. kalw. , gub. suwl., 2 mar. 1 866 r. Nr. 1 436 3 doniósł 
do dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że ksi ądz M. B., wik. 
par. Kalwarja, gub. suwl., odsunął od spowiedzi pannę 
Emilję Landę dlatego, że wychodziła za prawosławnego. 

20. Ks. Wincenty Bukaty, ur. 1 840 r. 1 .  ksiądz
W. B. słuchał spowiedzi i udzielał Komunji św. choremu·, 
synowi włościanina Jakóba Borodiuka, „prawosławnego," 
za co w. jen. gbr 1 8  wrz. 1 884 r.  Nr. 1 633 ' skazał księ
dza W . . B., wik. par. Poniemoń F ergiissi, pow. władysł., 
gub. suwl. , na karę pi eniężną w kwocie 30 r. 

2. Za to, że 1 5  maja 1 885 r. ksiądz W. B., prob. par.
Adamowicze, pow. august„ gub. suwl. ,  spowiadał i udzie
lał Komunji św. dwom włościankom, byłym unitkom, °:a 
skutek decy7.j i w. jen. gbra, wydanej 30 lip. 1 885 r. 'Nr. 
1 242,0 zapłacił karę 1 OO r. 

3. W końcu 1 884 r. ,  będąc prob. w Adamowiczach,
ksiądz W. B. ochrzcił dzieckq małżonków Józefa Azur-

1 Op. c. 2 Op. c„ Nr. 27. 
·l A. A. o., x x x 1 12, Nr. 29.

3 A. A .  O., LXX12, k. 38. 
5 Op. c. 



DIECEZJA SEJNEŃSKA. 247 

kiewicza i Antoniny z Borodziuków, „prawosławnej" wia
ry. W. jen. gbr 1 7  maja 1 886 r. Nr. 925, 1 mając w pamięci, 
że ksiądz W. B. już dwukrotnie płacił karę pieniężną za 
mieszanie się do spraw „prawosławia," zażądał od bpa 

· sejn. zaraz usunąć go ze stanowiska prob. par. Adamo
wicze i naznaczyć go na wikarjusza gdzieś w powiatach: 
wołkowyskim, marjampolskim lub władysławowskim. 

21. Ks. Juljan Czarnowski, ur. 1860 r. 1 .  W ra
porcie swoim 28 łut. 1891 r. Nr. 2 140 gbr łomż. donió�ł 
do w. jen. gbra, że do mieszkańca wsi Carewo, gm. Szu
mowo, pow. i gub. łomż., Leona Kamińskiego, przyjecha
ło z gub. siedl. , do 8 par płci obojga unitów dla za
warcia ślubów małżeńskich, które miał pobłogosławić 
wik. par. Szumowo, pow. i gub. łomż., ksiądz j.  Cz. 
Prawnie faktu tego nie dało się stwierdzić, dlatego w. 
jen. gbr poprzestał na wniosku gbra łomż. , aby księdza 
]. Cz. przeni eść 2 z Szumowa na inny wikarjat. Zanim. 
jednak ta decyzja została wykonana, bp sejn. zawia
domił władze rządowe, że księdza j.  Cz. przeniósł na 
wikarjat -do par. Rajgród, pow. szczuczyń., gub. łomż. 

2. Gbr łomż. w 1896 r. Nr. 10689 nadesłał w iado
mość do w. j en. gbra o tern, że ksiądz ]. Cz., rektor ko
ścioła filjaln. w Szczuczynie, _gub. · łomż., nie przyjął do 
spowiedzi mieszkanki Szczuczyna Marji Kacelskiej, kato
'l iczki, dlatego, że miała zamiar wyjść za prawosławnego 
policjanta Piwniuka. Za fakt . powyższy w. jen .  gbr na
znac·zył na księdza j. Cz. karę pieniężną wysokości 1 OO r. 
swą rezolucją, którą wydał 4 paźdz. 1 896 r. Nr. 94.3 

3. Wobec tego, co gbr przedstawił 14 maja 1904 r.
Nr. 3258 w. j en. gbrowi, że mianowici e ksiądz J. Cz. poz
wolił w swoim kościele w Szczuczynie odpr awić nabo
żeństwo ks. Franc. Pomichowskiemu, który wówczas nie 

1 O p .  c . 2 i a A. A.  o. ,  xxx1v2, Nr. s. 
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zajmował żadnego stanowiska, a n ie  prosił na to pozwo
lenia władz rządowych, w. jen. gbr 30 sierp. 1904 r. , 
Nr. 288 1 skazał księdza J. Cz. na 30 r. kary. 

22. Ks. Marcin Czepulewicz, 1842 t 1909. Będąc
prof. semin. diec. w Sejnach, ksi ądz M. Cz. wyspowia
dał „prawosławnego". Gdy fakt ten wyszedł na j aw w. 
jen .  gbr chciał go usunąć z profesury, wobec jednak 
braku kandydata na to stanowisko 6 (18) list. 1 876 r. 
Nr. 20 10 2 wydał taką decyzję :  na ten jedyny raz ogra
niczam się do nałożenia na księdza M. Cz. kary pie
niężnej ,  wysokości 50 r. , z ostrzeżeniem wszakże, że, o ile 
powtórzy się podobny czyn księdza M. Cz., to nietylko 
będzie musiał opuścić seminarjam, ale nadto spotka go 
jeszcze surowa kara. 

23. Ks. Antoni Dajlida, ur. 1 870 r. 17 czrw. 1900 r. 
Nr. 3049 gbr suwl .  powiadomi ł w. jen. gbra, że ksi�tdz 
A. D., wik. par. Gryszkabuda, pow. władysław. , gub. 
suwl . ,  znów miesza się do spraw „prawosławia" ,  bo, cho
dząc po kolendzie, nawiedził niektóre domy b. gr.-uni
tów. Wobec tego w. jen. gbr w lipcu 1900 r. Nr. 182 8 
nałożył na księdza A. D. pieniężną karę, wysokości 50 r. 

24. Antoni Dauksza, ur. 1842 r. 1 6  czrw. 1 884 r.
Nr. 1 164 4 w.  jen. gbr nałożył 30 r. kary na księdza A.
O., prob. i dziekana w Augustowie ,  gub. suwl. ,  za to, że 
mieszał się w sprawy „prawosławia". 

25. Ks. Mieczysław Tytus Dereszkiewicz, ur.
1 868 r. Gbr łomż. 7 l ist. i 29 gr. 1904 r. Nr. 341 i 383 , 

nadesłał do w. jen.  gbra protokół śledztwa, który mówi, 
że 1 list. 1904 r. wik. par. Łomża, ksiądz M. T. D. ,  któ
rego wezwał naczelnik naukowej dyrekcji w Łomży, aby 

i A. A. D . ,  XX X I V:.J, Nr. 5.
3 A. A. D ,  X X X IP', Nr. 35. 

� Op. c � ,  Nr. 1.
·.l Op. c „  Nr. 2.
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poświęcił młode drzewka w czasie uczniowskiego święta 
sadzenia drzew, uchylał się od spełnienia tej czynnośc i  
dlatego, że  otrzymał od tajnego przeciwpaństwowego to
warzystwa „Związek Białego Orła" komunikat, który 
współpracę polaka katolika z rządem uważa za niemo
żliwą, nie do pomyślenia. Wobec powyższego w. jen. gbr
uznał dalszy pobyt księdza M. T. D. w Łomży za nie
możliwy i dlatego 15  łut. 1905 r. N�. 3320 1 zwrócił się 
do ks. administr. diec. sejn., aby bezzwłocznie go prze
n iósł na jaknajmniejszą parafję. , 

26. Ks. Piotr Dworanowski, ur. 1 863 r. 20 sierp.
1909 r. Nr. 9320 gbr suwl. przesłał do w. jen. gbra pro
tokuł śledztwa, które przeprowadził w sprawie księdza 
P. D., prob. par. Adamowicze, pow. august., gub. suwl., 
że proboszcz ten w paźdz. 1908 r. przyłączył do Kościo
ła katolickiego włościankę, pow. august. , Marję Gierasi 
mik, pominąwszy okólnik mstra spr. wewn. z 18  sierp. 
1905 r. Nr. 4628, również i j ej córkę Annę, która jeszcze 
nie skończyła: 16-stu lat, w lutym zaś' 1909 r. dał ślub 
Annie Gierasimikównie z katolikiem Feliksem jarmusi
kiem, nie zapisawszy tego w księgach metrycznych. 

Wobec tych faktów w. jen. gbr 1 9  wrz. 1909 r. 
Nr. 4328 zwrócił się do mstra spr. wewn. z prośbą o zwol
nienie księdza P. D. ze stanowiska parafjaJnego. Wtedy 
Departament Spr. Duch. Obc. Wyzn. 3 st. 191 0 r. Nr. 1 172 
odpowiedział temuż jen. gbrowi, że Mstwo Spr. Wewn . 
zwróciło się do administr. diec. sejn. o zwolnienie księ
dza P.  D. z probostwa w Adamowiczach, co się też 
stało 29 mar. 1910 r. Nr. 636. 

27. Ks. Jan Falkowski, ur. 1828 r. Na mocy de
cyzji, którą wydał w. jen. gbr 2.8 wrz. 1 892 r. Nr. 10,3

1 Op. c., Nr. 28. 2 Op. c., Nr. 24. 3 A; A. D., XXXIV:.i, Nr. I .
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ksiądz j. F.1  zapłacił kary 25 r. za to, że, będąc we wsi 
Prostyń, pow. węgr., gub. siedl., bez pozwolenia rządo
wego spowiadał w tamtejszym kościele mieszkańca z Syl
wanowców Andrzeja Saczuka. 

28. Ks. Michał Gawialis, ur. 1 856 r. 7 kw. 1887 r.
Nr. 3525 gbr suwl. doniósł do w. jen. gbra, że mieszka
jący czasowo w par. Krasnybór, pow. august., gub. suwl., 
ksiądz M. G. spowiadał i Komunji św. udzielał b. greko
katolikowi, mieszkańcowi wsi Kuryjanki, gm. Koniecbor, 
gub. suwl. , Fran. Żukowskiemu. Za to „przestępstwo" w.
jen. gbr 12 maja 1887 r. Nr. 804 2 nałożył na księdza M.
G. karę pieniężną, wysokości 25 r. ,  a pozatem zwrócił 
się do bpa sejn. o usunięcie go z par. Krasnybór do miej
scowości bez unitów z tern, żeby na jego miejsce nikt 
nowy nie przychodził. Bp wtedy delegował księdza M. G. 
do par. Władysławów, gub. suwalskiej . 

29. Ks. Jan Giedraitis, 1859 t 191 0. 1 .  Ponieważ
ksiądz j. G., dopjero co naznaczony na wik. do katedry 
w Sejnach, gub. suwl . ,  załatwiał w 1885 r .  obrzędy reli
gijne niektórym gr.-unitom, przyłączonym do p rawosławia, 
mieszkańcom pow. august., którzy specjalnie w tym celu 

· przybyli do Sejn na odpust, przypadający tam 22 wrz., 
w. jen. gbr 23 list. 1885 r. Nr. 1 731  3 nakazał zrobić mu
wymówkę. Łagodność tej kary należy tern tłumaczyć, że 
dotąd nie było jeszcze wypadku, aby ksiądz j .  G. po
pełnił coś „karygodnego" i że świeżo przybył do katedry. 

2. Za niezastosowanie się do rozporządzeń policyj
nych, które zostały wydane w sprawie przyjmowania bpa 
sejn., gdy przyjeżdża do parafji z wizytą pasterską, ksi2łdz. 

1 W spisie diecezjalnym duchowieństwa diec. sejn. za 1892 ro'k, 
ks. Jan Falkowski zapisany jest jako niemający żadnego stanowiska. 
Dopis. autora. 

2 A. A. D., XXXII2, Nr. 16. <i Op. c., Nr. 20. 
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J. G., prob. par. Urdomin; pow. kalw., gub. suwl., za
p�acił 50 r. kary na skutek decyzji, którą wydał w.  jen. 
gbr 9 st .  1 900 r. Nr. 1 73.1 

30. Ks. Jan Gudowski, ur. 1 815  r. Za to, że ksiądz
]. G., prob. par. Sylwanowce,  pow. august., gub. suwl., 
udzielił błogosławieństwa po porodzie b. greko - unitce, 
przyłąc zonej do prawosławia Katarzynie Jakimowicz, w. 
jen. gbr 17 (29) paźdz. 1 878 r. Nr. 1756 2 postanowił na
łożyć na n iego karę pieniężną wysokośc i  25 r .  z ostrze 
żeniem, że, jeżeli w przyszłości będ�ie udzielał jakich
kolwiek obrzędów rel igijnych byłym greko-unitom, przy
ł14czonym do prawosławia, strac i  wtedy swe stanowisko 
parafjalne. 

2. W. jen. gbr 18  (30) l ist. 1 878 r. Nr. 1910 8 pole
cił gbrowi suwl. ,  aby stwierdził p rawdziwość wyjaśnie-

. nia, które dał ksiądz J. G. w sprawie błogosławieństwa
Jakimowiczowej. Ponieważ, jak doniósł gbr suwl., tłuma 
czenie księdza ]. G. jest bezpodstawne, przeto w. jen. 
gbr 6 ( 1 8) st. 1 879 r. Nr. 21 22 ponowił karę, którą przed
tem . naznaczył za fakt powyżej opisany. 

31. Ks. Józef Gustaitis, ur. 1 861 r. W 1902 r. 
ksiądz J. G., prob. par. Piekuty, 'pow. i gub. łómż., był
pod zarzutem, że odprawił nabożeństwo żałobne za zmar
łego, byłego unitę Demjanczuka, ale d la braku prawnych 
i rzeczo wych dowodów władze rządowe nie miały pod
stawy w jakikolwiek sposób go karać, uznały jednak za ko
nieczne ostrze c  go, aby na przyszłość . był uważniejszym 
przy wykonywaniu swoich obowiązków.4 

32. Ks. Józef Hollak, ur. 1 852 r. 1 .  Na skutek de
cyzji w. jen. gbra, zapadłej 1 9  kw. ( 1  maja) 1880 r. 
Nr. 535 5 ksiądz J. H., wik. katedry w Sejnach, gub. suwl. , 

1 Op. c. 2 Op. c „  Nr. 12. 3 Op. c .

4 Op. c „  Nr. 21 .  0 O p .  c., Nr. 7 .  
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zapłacił 10 r. kary za to, że 24 wrz. (6 paźdz.) 1878 r. 
w tamtejszej katedrze ochrzcił dzieci b. greko - un itów 
i nie spisał i ch aktu chrztu. Nadto ksiądz J. H. otrzymał 
ostrzeżenie, że, jeżeli jeszcze raz będzie s twierdzony fakt 
jego mieszania się do spraw byłych gr. -unitów, a obec
nie „prawosławnych,'' wtedy bezwzględnie spotka go bar
dzo surowa kara. 

2. 21  czrw. 1880 r. Nr. 939 1 w. jen. gbr skazał księ
dza j .  H. na 25 r .  kary i udzielił mu surowej nagany za 
to, że w katedrze w Sejnach udzielił rel igi jnych obrzę
dów byłym greko- imitom, przyłączonym do prawosławia, 
mieszkańcom pow. august. 

3. Na skutek decyzji w. jen. gbra, wydanej 30 czrw.
1899 r. Nr. 157 ksiądz ]. H.,  wik. katedry w Sejnach, za
płacił  50 r. kary za mieszanie się do spraw „prawosła
wia", które się ujawniło w tern, że dał ślub o. gr. -unicie. 

33. Ks. Maciej Hollak, 1864t1 9 1 2. 1 .  Na skutek
przedstawienia gbra �uwl., daty 1 5  mar. 1 901 r. Nr. 1327 
o tern, że ksiądz M. H. ,  prob. par. Adamowicze, pow. august.,
gub. suwl. ,  miesza się do spraw prawosławia, gdyż cho
dził z błogosławieństwem po domach b. unitów, w. jen. 
gbr uznał za konieczne, aby przenieść go z tego pro
bostwa na równoległe, ale poza strefą unicką i o to zwró- · 

c ił się dv bpa sejn. Wtedy ksiądz M. H. przeszedł do 
par. Słucz, pow. szczucz., gub. łomż.2 

' 2 .  W 1904 r .  jako prob. Krasnopola, pow. sejn. ,  gub.
suwl. , ksiądz M. H. miał rządowe śledztwo o to, ze po
chował na cmentarzu katoli ckim Jana Romańczuka, „pra
wosławnego", a le  w. j en. gbr 30 kw. 1904 r. Nr. 9073 3 
sprawę umorzył dla jej przedawnienia. 

34. Ks. Adam Hryniewicz, ur .  1845 r. W. jen. gbr
� st. 1900 r. Nr. 175 4 nałożył na księdza A. H. 50 r. ka-

1 Op. c. 2 Op. c . ,  Nr. 22 i A. P. Łomż. , XX I XR, k .  9 i 36.
3 Op. c., k. 36. 4 A. A. D., XXXII2, Nr. 10 . 
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ry za to, że jako prob. par. Udrya, pow. kalw.., gub. 
suwl . ,  nie zastosował się do rozporządzeń policji ,  wy
danych na czas wizyty pasterskiej b pa diec .  sejn .  

35. Ks. Józef Jaksztys, ur. 1858 r. Ksiądz J .  J .
jako wik. katedry w Sejnach był  jednocześnie prefektem 
w szkołach. Gdy bp sejn .  7 paźdz. 1889 r. Nr. 934 prze
niósł go do W i zny, pt,w. i gub. łomż. i zawiadomił o tern 
władze rządowe, wtedy w. jen. gbr zażądał, aby bp  cof
nął z powrotem księdza j. j. do Sejn, bo nie otrzymał 
zwolnienia z pr efektury od właściwych władz szkolnych. 
Mimo tego zarządzenia ksiądz J .  j .  nie chciał powrócić 
z Wizny do Sejn, wskutek tego w. jen. gbr 27 st. 1890 r. 
Nr. 1 01 1 skazał go na dwa lata klasztoru. 

36. · Józef Jastrzębski, 1849 t 1906. 1 .  Gbr łomż. 
10 czrw. 1882 r. Nr. 36 doniósł do w. jen.  gbra: a) że 
ksiądz J. j., prob. par. Piekuty, pow. mazow. ,  gub łomż., 
17 mar. tegoż roku spowiadał i udzielał Komunji św. 
byłym gr.-unitkom, mieszkankom wsi Hody szewo, gm. 
Pieku.ty, pow. mazow. ,  wdowie Franciszce Urbanowej 
i Wiktorji Miałkowskiej. O tern, że ma im udzielić tych 
sakramentów, kobiety te otrzymały wcześniej karteczkę, 
b) że 23 mar. 1882 r.  ksiądz j. ] .  odprawiał w Piekucie
nabożeństwo na prośbę mieszkanki w:->i Hodyszewo, wdo
wy Petroneli Demiańczuk, c) że 14  kw. tegoż roku ksiądz 
j .  j. odprawiał w Piekucie nabożeństwo żałobne za zmar
łego gr.-unitę Antoniego Demiańczuka, d) że wogole 
ksiądz j. ] .  ma bardzo szkodliwy wpływ na byłych uni� 
tów, połączonych z prawosławiem. Wobec tego w. jen. 
gbr 21 czrw. 1882 r. Nr. 209 2 zwrócił się do bpa sejn. ,  
aby bezzwłocznie pozbawił księdza J. J. stanowiska prob. 
par. Piekuty z tern, że może wystąpić bp do rządu o ta-

1 A. A D., XXXIV:i, Nr. 6. 2 Op. c . ,  Nr. 4.
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kie sai:ne stanowisko dla niego, ale poza powiatami: au
gustowskim i mazowieckim. 

2. Na skutek wystąpienia gbra łomż., pod datą
18 paźdz. 1901 r. Nr. 1428 1 do w. jen. gbra tenże jen. 
gbr wydał swą decyzję 14  list. 1901 r. Nr. 2 1 3,1 mocą 
której skazał księdza J. j., prob. par. Szczepankowo, 
pow. i gub. łomż. ,  na 25 r. kary za to, że bez należyte
go pozwolenia rządowego zgodził się na to, że w jego 
parafjalnym kościele uczył dzieci katechizmu ks. Win
centy Buchowiecki, który nie zajmuje żadnego parafjal
nego stanowiska. 

37. Ks. Mateusz Jodyszus, 1855 t 1 897. Gbr suwl.
nadesłał wiadomość do w. jen. gbra, że ksiądz M. J., pre
fekt gimnazjum w Suwałkach nie chciał wziąć osobiście 
udziału w pogrzebie zmarłego tam dyrektora tego zakła
du, prawosławnego, powodując się własnem „fanatycznem" 
przekonaniem j wogóle źle oddziaływa na uczącą się mło
dzież. Wobec tego w. jen. gbr powiadomił kuratora warsz. 
okręgu nauk., aby zwolnił księdza M. J. ze stanowiska . 
prefekta gimnazjum.2 

38. Ks. Wincenty Jodzewicz, 1847 t 1 912. Nowo
wyświęcony kapłan Franciszek Walery Mocan�ki, b. wy
chowaniec semin. diec.  sejn. ,  jako t. zw. majowy 3 przez 
władze rządowe nie dopuszczony do żadnego stanowiska 
kościelnego, · odprawił 10 paźdz. 1903 r. nabożeństwo uro
czyste w kośc.ie le par. Tyko.cin, pow. mazow., gub. łomż., 
gdzie był proboszczem ksiądz W. j. 30 list. 1 903 r. Nr. 
7400 i 21 łut. 1 904 r. Nr. 916  o fakcie tym gbr łomż. po
wiadomił w.  jen. gbra, dodając, że jest to zdarzenie, sprze
ciwiające się zarządzeniu mstra spr. w. z 12 mar. 1886 r. 
Nr. 1210, o którem Kolegjum Duch. w Petersburgu po-

1 Op. c., Nr. 4. 2 A. A D„ XXXlll2, Nr. 6. 
3 Patrz tom. I. Korespondencja w sprawie sem. diec., str. 149. 
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wiadomiło duchowieństwo rz.-kat. Wobec tego w. jen.  
, gbr 10 maja 1904 r. Nr.  283 1 decyzją swą, którą wydał 
tegoż m. i r. Nr. 283, skazał księdza W. ]. na 50 r. kary 
i powiadomił o tern gbra łomż. 14 tegoż mies. za Nr. 652. 

39. Ks. Kazimierz Jonkaitis, ur. 1835 r. Cywil.
gbr august. 5 (1 7) lip. 1866 r. Nr. 2229 2 doniósł do dra 
gł. kom. rz. spr. w. i d., że polecił nlkowi wojn. na pow. 
marjamp., gub. suwl., nałożyć na księdza K. ]., wik. par. 
Preny, pow. marjamp., 1 0  r. kary za to, że nie chciał wy
spowiadać żony podoficera Derewiagina, prawosławnego. 

40. Ks. Wincenty Jurgiłas, ur. 1 861 r. Podczas byt
ności bpa sejn. z pasterską wizytą w par. Szumsk, pow. 
marjamp., gub. suwl., ksiądz W. ]. ,  wik. tejż·e parafji, nie 
zastosował się do poleceń policji, które rząd wydał z ra
cji tych okoliczności, za co w. jen. gbr 9 st. 1900 r. Nr. 1733 
skazał go na 50 r. kary. 

41 . Ks. Antoni Katyll, ur. 1848 r. W 1900 r. 
ksiądz A. K., prob. par. Sereje, pow. sejn., gub. august., 

. na mocy decyzji w.  jen. gbra, z daty 9 st. 1900 r. Nr. 6734 
zapłacił 50 r � kary za to, że nie zastosował się do roz
porządzeń policj i ,  które ta wydała o sposobie przyjmo
wania bpa sejn., przybywającego do parafji z pasterską
wizytą. 

' 

42. Ks. Jan Katyll, ur. 1854 r. 1 .  Przeprowadzo
ne śledztwo wykazało, że ksiądz J. K., wik. par. Sylwa
nowce, pow. august., gub. suwl., 5 (17) kw. 1881  r. po
święcił w filjalnym kościele Teolinie, tegoż pow., pokar-

. my wielkanocne byłym greko-unitom. Wprawdzie ksiądz 
J. K. chce całą winę · włożyć na policję, że ta nie wska
zała mu, którzy z obecnych w kościele należeli do b. 
greko-unitów, lecz świadkowie stwie'rdzili, że ksiądz J. 

1 Op. c., Nr. 1. 2 A. A. D., LXXF, k. 7. i 8. 
• A. A. o., xxx1v2, Nr. 1 .  4 A .  A. o., xxx1111, Nr .  5 .
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K. poświ�cał wielkanocne pokarmy nawet tym, o których 
policja wyraźnie mówiła, że są gr. unitami. Wobec tego . 
w. jen. gbr 11 gr. 1 881  r. Nr. 2095 1 wydał decyzję, że
n ie  uznaje za możliwe, aby ksiądz j. K. nadal pozosta
wał w Sylwanowcach, a przeto uważa za konieczne·, aby 
przeszedł na małą paraf ję z tern jeszcze zastrzeżeniem, 
żeby w jej okolicy nie było wcale gr. unitów. 

2. Zo to, że ksiądz ] .  K. w połowie gr. 1881 r. przy
był do wsi Osaczniki, gm. Wołowiczówka, gub. suwl., 
i tam spowiadał i Komunji  św. udzielał Annie Krzywic
kiej, córce wdowy Ewy Krzywickiej, która powinna na
leżeć do b. gr. unitów., a teraz do prawosławnych, a tak· 
że za to, że ksiądz ten wielokrotnie udzielał posług re
l igijnych osobom b. gr.-unickiego obrządku, w. jen. gbr 
8 października 1882 r. Nr. 1444 2 postanowił: dać mu na
pomnienie i oznajmić, że, jeżeli podobna działalność je
go jeszcze się powtórzy w przyszłości ,  to w administra
cyjnym porządku władze rządowe wysiedlą go z Kr. P. 

3. Za to, że ksiądz J .  K., będąc wik. w par. Sylwa
nowce, 2-om gr.-unitkom udzielił błogosławieństwa po po
rodzie, mianowicie Annie Sowaniewskiej i Antoninie Ek
smerowiczowej , nadto udzielił Komunji św. dwom b. gr. 
unitom: Józefowi Balińskiemu i Szymonowi Tarasiewiczo
wi, na skutek zarządzenia p. o. w. jen .  gbra, wydanego · 

29 mar. 1883 r. Nr. 422,3 zapłacił kary 15  r .  

43. Ks. Tomasz Kiadys, ur. 1 843 r. Z decyzji, któ
rą wydał w. jen .  gbr 9 st. 1900 r. Nr. 1 179,4 ksiądz T. K., 
prob. par. Berzniki, pow. sejn. ,  gub. suwl., zapłacił SO r. 
kary za to, że nie zastosował się do rozporządzeń, jakie 
wydała policja o sposobie przyjęcia bpa sejn. ,  przybywa
jącego na wizytację parafji. 

J _a Op. c . ,  Nr. 7. ' Op. c . ,  Nr. 9. 
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44. Ks. Wincenty Kijewski, ur. 1862 r. 1 9  ł ut.
1892 r. Nr. 1828 gbr łomż. doniósł w. jen.  gbrowi, że ksiądz 
W. K., wik. par. Władysławów, g-ub. suwl. ·za paszportem,
który otrzymał oą nlka s wego pow., przyjechał do par. Pie
kuty, pow. mazow., gub. łomż., odprawił w tamtejszym ko
ściele nabożeństwo, a następnie jeździł zaopatrzyć św. sa
'kramentami chorą Bogdańską we wsi Hodyszewo, pow. 
mazow., licznie zamieszkałą przez upornych „byłych" 
greko unitów. 

Fakt ten w. jen. gbr 16 mar. 1891 r. Nr. 424 1 pole
·.�ił wnieść do konduity księdza W. K.

45. Ks. Kazimierz Kolbaczewski, ut. 1855 r.
Za pośrednictwem gbra suwl. księdzu K. K., rektorowi
kościoła filjalnego Wejwery, pow. marjamp„ w. jen. gbr
udzielił oficjalnego upomnienia za j ego pełną „fanatyzmu"
działalność. Jak bowiem doniósł tenże gbr 17  st. 1905 i-.
Nr. 352 2 ksiądz K. K. spowiadał wielu „prawosławnych"
włościan oraz ochrzcił dziecko „prawosławnych" rodzi
ców, za co 6 wrz. 1884 r. za Nr. 1597 na żądanie w. jen.
gbra, bp Wierzbowski zmuszony był przenieść go z wik.
par. Sylwanowce, pow. august., gub. su�l.

46. Ks. Stanisław Kossakowski, ur. 1 833 r. Bp
K. 1. Łubieński zwrócił się z pismem, datowanem �anie
wo 1 1  gr. 1866 r., do dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że na
skutek reskryptu tegoż dra z dn. 28 list. 1 866 r. Nr. 3 1968
(1203) august. gub. cyw. nałożył 50 r. kary na księdza
S. K„ prob. par. Pietkowo, pow. mazw., gub. łomż. za
to, że 15 (27) sierp. 1866 r. w czasie święta patronalne
go gr.-unickiej cerkwi w Hodyszewie; pow. mazow., od
prawiał tam nabożeństwo i udzielał sakramentów św.1

. 47. Ks. Jan KraHowski, 1 8 1 7  t 1889. Za to, że
ksiądz J. K., prob. par. Dąbrówka, pow. mazow., gub.

1 O p. c . ,  Nr. 42. 2 Op. c . ,  Nr. 39. 

Bojownicy t. I l i .  

3 A. K. K. B. A. ,  1 1 17.

17  
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łomż., udzielał wszystkich religijnych potrzeb rodzinie b. 
gr. unickiego ks. Bońkowskiego, par. Horduszewo, pow. 
mazow., gub. łomż., którego żona, dwaj synowie  i 7 có
rek wszyscy przyjęl i  chrzest św. podług obrządku wschod
niego, a 0sta tni raz 14 lu t. 1 874 r. ks iądz J. K. spowia · 
dał i udzie lał  Komunii św.  dwom córkom ks. Bońkow
skiego: Izabel i  i Dominic e razem z innemi katolikami, 
a nadto w święta Matk i Boskiej n iektórzy z tej rodziny 
byl i  również u spowiedzi u księdza J. K., w. jen. gbr 10 
(2'.2) kw. 1 876 r. Nr. 41 5 1 postanowił: skazać księdza ]. 
K. na zapłacenie kary w kwoc ie  15  r. z ostrzeżeniem, 
że, jeżeli w przyszłości będzie w ten sam sposób postę
pował, spotka go wtedy surowsza kara. 

48. Ks. Wlncenty Krawczyński, ur. 1855 r'. 1. Gbr
iłl;lWl.  29 maja 1 886 r. Nr. 4342 powiadomił w. jen. gbra, 
że ksiądz W. K., wik. par. Syl wanowce, pow. august., 
gub. suwl., chodził po kolendzie do n iektórych domów 
b. gr. - unitów pow. august. , w. jen.  gbr za to „karygodne"
przestępstwo 9 lipca 1886 r. Nr. 1081 2 skazał go na 
zapłacenie 50 r. kary. 

2. 21 kw. 1887 r. Nr. 621 3 w. jen .  gbr zwrócił się
do bpa sejn., aby przeniósł księdza W. K. z Sylwanowie 
na inną parafię poza strefę unicką wobec tego, że ksiądz 
ten odprawił Mszę św. na prośbę włościanina Andru
szk iewicza „prawosławnego" wyznania . 

. 49. Ks. Wincenty Kuderkiewicz, 1 880 tl  915. 
Gbr łomż. 10  gr. 1 9 1 2  r. Nr. 3852 polecił n lkowi pow . 
august. przeprowadzić śledztwo w sprawie udzielonego 
chrztu przez ks.W. K.,  Jadwidze Kośko, córce „prawosław
nego" Stefana Kośko. Zebra·ny tą drogą materiał gbr łomż . . · tl 
przekazał sędziemu śledczemu, aby pociągnął księdza W. 
K. do odpowiedzialności .4 

1 A. A.  O., XXXIII2, N r. 2 1 .  
4 A. P. Łomż. , XXXl ls, k .  5. 

2 i 3 Op. c . ,  Nr. 34. 
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50. Ks. Paweł Krzypkowski, 1832 t 1900. 1 .  1
(13) lip. , 1866 · r. . Nr. · 1 980 1 gbr <august. doniósł do Kom. 
Rz. Spr. W. i D.,  że ksiądz ,P. K., prof. semin. diec. w Ty
kocin ie, w j ednem ze swych kazań , a) niesłusznie po
wstawał przeciw obecnym szkołom, mówiąc, że nie mają 
one mocnej podstawy moralnej, a przeto nie wychowają 
dobrze, czego dowodem jest szkoła w Tykocinie, b) gdy 
wyszło wo]sko z Tykocina, wyśmiewał tych  obywateli, 
którzy przyjmowali w swych domach oficerów, zapytu
jąc jednocześnie: „cóż, dobrze odprawadzaliście moskali?", 
c) udzielił ślubu swej parafjance Bobińskiej z przestępcą
politycznym, mieszkańcem .gub. grodzińskiej Kazimierzem 
Płońskim, który j est pod sądem w Grodnie, na zapytanie 
za� tamtejszej Komisj i Śledczej w sprawie tego ślubu, 
ksiądz P. K. odpowiadał ogólnikamj i wymijająco, licząc 
na to ,  że ci, do których mówi, nie znają obowiązujących 
praw Kr. P. Donosząc o powyższem, tenże gbr zaznaczył, 
że nałożył za to wszystko na księdza P. K. karę pienięż
ną w kwocie 1 5  r. 

2. Gbr łomż. 16 lip. 1 886 r. Nr. 5480 2 doniósł do
w .  jen. gbra, że Zarząd pow. Wysokie Mazowieckie, gub . 

. łomż. ,  skazał księdza P. K., prob. par. Waniewo, tegoż 
pow. na 6 r. kary za to, że gr.-unicie włościaninowi Czacho
rowskiemu udzielił gościny w swoim domu i pozwolił 
mu korzystać z obrządków Kościoła rz.-:katolickiego. 

51. Ks. Jan Kudyrko, ur. 1854 r. Wobec raportu
gbra suwl. z datą 2 ' l ip .  25 list. 1899 r. Nr. 3510 i 3921 w. jen. 
gbr 9 gr. 1 899 r. Nr. 172 8 skazał księdza j. K., prob. par· 
Bakałarzewo, pow. i gub. suwl. : na 100 r. kary za to, że 
nie zastosował się do zarządzeń, jakie wydała policja 

. o. sposobie przyjmowania bpa Baranowskiego, gdy bp 

. pr�yjechał z pasterską wizytą do tej parafj i. 

1 i 2 A. A. D. ,  XXXIIP, Nr. 22. I Op. c . ,  Nr. 35.
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52. Ks. Józef Lendo, 1836 r. Śledztwo, przepro
wadzone w par. Piekuty, pow. mazw., gub. łomż., stwierdzi
ło, że tamtejszy prob. ksiądz J. L. , ujemnie wpływa na „pra
wosławnych" par., którzy często bywają w kościele kat. je
go par., w niedzielę palmową, podług kalendarza gregor
iańskiego, powracali do domu z kościoła z poświęconemi 
palmami, a w Wielką Sobotę z kawałkami ciernia, jak to 
jest we zwyczaiu u k atolików. Wobec powyższych fak
tów i maiąc na uwadze, że na księdza J. L. często po-.
dawały władze cerkiewne oskarżenia, że przeciwrlział a 
sprawie połączenia b .  gr.-unitów z prawosławiem, owszem · 

robi wysiłek, aby ich utrzymać przy katolicyźmie, w. jen . . 
gbr 27 kw. 1881 r. Nr. 713 1 wydał decyzję, aby usunąć 
księdza ]. L: z par. Piekuty i przenieść go na inną, gdzie 
niema byłych gr.-unitów, przyłączonych do prawosławia. 

53. Ks. Sylwester Leonowicz, ur. 1845 r. 1.  Ze
względu na to, że ksiądz S. L., wik. par. Metele, pow. 
sejn. , gub. suwl., często bywa w Teolinie, pow. august. , 
tejże gub. i tam odprawia nabożeństwa, w. jen. gbr na 
wniosek gbra suwl., daty 1 7  list. 1883 r. Nr. 1637 2 ska
zał k�iędza S. L. na 50 r. kary. 

2 . Za „szkodliwą" działalność względem prawosła
wia w. jen.  gbr 6 wrz. 1 884 r. Nr. 1597 3 księdza S. L., 
prob. par. Sylwanowce, pow. august., spowodował usu
nięcie z tej parafji ,  przeniesienie na wikarjat i nałożył 
nań karę w kwocie 150 r. 

3. Ponieważ po powyższej decyzj i z 6 wrz. 1 884 r.
Nr. 1 597 ksiądz S. L. znów ujawnił swe nielegalne mie
szanie się do spraw prawosławia, w. jen. gbr 5 st. 1885 r. 
Nr. 5 "  naznaczył nań nową karę wysokości 150 r. 

4. Za przeprowadzenie robót parafjalnych i zbierą
nie na nie składek od parafjan w nielegalny sposób w. 

1 Op. c., Nr. 5. 2-4 Op. c., Nr. 6. 
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j en .  gbr polecił oddać pod sąd księdza S. L., prob. par. 
Łuksze, pow. władysław., gub. suwl. W sprawie tej gbr 
suwL 10 gr. 1 909 r. Nr. 8309 1 powiadomił kancelarję w. 
jen. gbra, że Okręgowy Sąd w Suwałkach skazał księdza 
S. L. na 5 r. kary. 

54. Ks. Karol Lubowicki, ur. 1826 r. Nlk żan
darmskiego urzędu na pow.: koln. i szczucz. doniósł za 
Nr. 35 2 1 867 r .  do dra gł. kom. rz. spr. w. i d. , że ksiądz 
K .. L., prob. par. Lachowo, pow. szczucz. ,  gub. łomż. ,  nie 
pozwolił przystąpić do Komunji św. Marji Komisarowej 
dlatego, że jest za „prawosławnym." 

55. Ks. Szymon Łopiński, ur. 183 1  r . ,  prob. par.
Adamowicze, pow. august., gub. suwl. W. jen.  gbr 23 mar. 
(4 kw.) 1876 r. Nr. 534 pisze do bpa w Sejnach, że w par. 
Adamowicze ukazały się chorągwie żałobne z czarnej . 
materji wełnianej, dwie mniejszego rozmiaru z chwastami, 
obszyte biało, a jedna większa, obszyta białą taśmą, na  
czarnym drzewcu, owiniętem białą taśmą. Te  chorągwie 
mają związek z zamknięciem kościoła w Lipsku, pow. 
august. i są demonstracją przec iw temu zamknięciu. Za
pytany o to ksiądz Sz. Ł. nadesłał objaśnienie do Kons. 
Sejn .  1 ( 13) kw. 1876 r. Nr. 1 2, że kościół w Adamowi
czach istotnie posiada 4 chorągwie żałobne z czarnemi 
drzewcami. jedna z n ich była sprawiona w 1839 r. ,  a że 
była zbyt z11iszczona, włościanie ze wsi Tarusicze, gm. 
Łabno, pow. august . ,  sprawili w 1866 r.  nową dla upro
szenia u P. Boga końca cholery, która trapiła tamtejszą 
okolicę w 1866 r. W 1 874 r. sprawili ci sami drugą, a wło
ścianie ze wsi Nawiki , tejże gm. i pow., sprawili dwie 
małe w 1874 r. Ostatecznego wyniku tej korespondencji 
niema w aktach.3 

t Op. c . ,  Nr. 6. :i A. A. D., LXXl2, k. 23, n. i 5 1 .  
a A.  K. K B. A. ,  1 1 1 1. 
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56. Ks. Konstanty, Konrad, Henryk, Ireneus�
Łubieński, 1 825 t 1869, bp sej n .  Ksiądz K. I. Ł. był 
synem hr. Henryka, wiceprezesa Banku Polskiego, pó
źniejszego wygnańca do Kurska i Ireny, wnuczki Szcz. 
Potockiego. Uczył się: w domu, we Fryburgu Szwajcar. , 
w seminarjach duch. kielc .  i św.  Krzyża u Misionarzy 
w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1 849 r., po
czem został wik. przy św. Krzyżu w Warsz. , a w 1850 r. 
w Wiskitkach, pow. grodz. , gub. warsz. W grudniu tego 
roku wyjechał do ojca, który przebywał na wygnaniu 
w Kursku i przesiedział u niego do maja 1 852 r. Na ten 
wyjazd ks. I . Ł. uzyskał pozwolenie nmka Kr. P. 6 ( 18) l ist. 
1 850 r. Nr. 83321 .  Powróciwszy do Wiski tek, zaczął myśleć 
o przeniesieniu się do diec .  mohyl . , żeby mieć możność
łatwiejszego zbli żenia się do ojca. Ostateczne pozwole
nie na to uzyskał dopiero 8 (20) maja 1 856 r. Nr. 8002 
z wydziału paszportowego Kancelarii nmka Kr. P. Zanim 
jednak sprawa tak ostatecznie została załatwioną ksiądz 
K. I .  Ł.  znów jest razem z ojcem w Kursku od grudnia 
1852 r. do kw. 1 854 r. Od tego czasu otrzymuje kolejno 

. stanowiska w Petersburgu :  katechety, kaznodziei dla Fran
cuzów przy kle św. Katarzyny i od 12 łut. 1 858 r .  kape
lana przy kościele maltańskim. Lecz wkrótce, gdy wpadł 
w niełaskę arcbpa Żylińskiego, otrzymał nominację na 
wik. do Charkowa, a stąd na prob. do Rewla. Aicbp 
warsz. ks. F ijałkowski wyniósł go do godności honor. 
kanon. warsz. 16  mar. · 1 863 r. Stol i c a  Ap. prekonizowała 
go na bpa sejn. ;  przed konsekracją 1 paźdz. 1 863 r .  od
był ingres do katedry sejn. ,  a 20 gr. tegoż r .  konsekro
wał go w Janowie Podl. tamtejszy bp Benjamin Szymań
ski przy współkonsekratorach bpach: Józefie Twarowskim, 
sufraganie podl. i Walentym Baranowskim, sufraganie lubl. 

.: A. A. D., CXII2, k. I . 2 Op.  c . ,  k .  10. 
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W diecezji swej dbał o podniesienie poziomu u mysłowe
go duchowieństwa i w tym celu każdego z młodych ka
płanów i alumnów, .którzy odznaczali s ię zdolnościami 
większemi , wysyłał na st 1 1dja zagran icę .  Wśród kleru  
i wiernych, zwłaszcza u pośledzonych , by ł  jak ojc"iec w ro
dzinie, której oddawał się serdecznie.  Obcujący z n im 
bliżej podkreślają to ,  że  łatwo zapom inał np jwięks ze o s o 
biste przykrości. Pomny na swą podróż z Petersburga do 
Charkowa czyli na własne p rzeżycia p rzykre, bardzo się 
strzegł jawnej czy ukrytej mściwości , przebaczając i za
pominając o wszystkiem, co bolesnego przeżywał od ko
gokolwiek . 

1 .  Zarząd diecezją bpa K. I. Ł . wypadł na czasy 
pOVt'staniowe i popowstaniowe w kraju , . kiedy rząd ros. 
za , czynny udział duchowieństwa w ruchach narodowych 
wywierał zemstę na Kościele katol. Dwie najbatdziej spra
wy poróżniły bpa K. I .  Ł. z rządem ros. i doprowadziły 
do tego, że go oderwano od diecezji: a) odbieranie przez 
rząd majątków Kościołowi po parafjach, z czem było złą

czone samowolne· regu lowanie przez pa ilstwo utrzymania 
kleru świeckiego i b) zaprowadzanie t. zw. Kolegjum O. 
Rz. -K. w Pete rsburgu z kompetencją na Kr.  P. Pierwszą 
jeszcze sprnwę uprzedził zatarg bpa z rządem o zabie-

. ranie ziemi kościelnej z .ra cj i ukazu . uwłaszczeniowego 
z 1 9  lut. (2 mar.) · 1 864 r. Z tej racji bp K. l .  Ł. otrzymał 
bardzo przykrą odpowiedź od jen. Mu rawjewa . 1

W sprawie nowego urządzen ia2 duchowieństwa w Kr. 
P. m i ędzy bpem K. L Ł. a Kom. Rz. Spr. W. i D. po-

1 A. A .  D. ,  CXIII2, str. 1 1 .  
2 Obydwi.e zaznaczone przęz n :ls sprawy bpp. . K .  I .  Ł., przedsta

\<\'iamy w takie� oświetleniu, w jakiem podają na� źródła rządowe ros. 
Pozatem mamy w literaturz'e opracowanie monograficzne stanowiska bpa 
K. I .  Ł., gdzie analitycznie poruszone są te kwestje i napomknięta jest 
sprawa przypuszczalnego otrucia bpa. Dopis. autora. 
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średniczył gbr suwl. Żerwe. Ten 1 4  (26) mar. 1866 r. do
nosi do dra kom. rz. spr. w. i d. księcia Czerkaskiego, 
że rozmowa jego z bpem Ł. ostatecznie nie odniosła po
żądanego skutku. Bp się wahał, zostawił sobie trzy dni na
mysłu, poczem odpowiedział odmownie, prosząc, aby je
go racje przeds tawić cesarzowi.  „Mówiłem mu wtedy, że 
takie sta·nowisko wyjdzie na szkodę i jemu i diecezji .  Mi
mo wszystko odrzekł, że udziału w nowem urządzeniu 
d ie cezj i  nie weźmie" .  Gdy tak się sprawy wałkowały, bp 
Ł. wysłał do władz rządowych dwa w tej materii memo
rjały, jeden ki lkudziesięc ioarkuszowy w języku francu
skim z datą 12  (24) maja 1866 r., drugi na 3 arkuszach 
1 (13) czrw. 1866 r.1 Ostatecznie rząd swoje przeprowa
dził podług wydanego u k azu , a le bp Ł. w historii  pozo
stanie jako obrońca praw Kościoła. Sprawa asesora, któ
rego Pete.rsburg żądał do Kolegjum ze wszystkich die
cezyj Kr. P.,  a więc i z sej neńskiej, zakończyła się, \ak 
wiadomo, dramatem śmierci bpa w czasie, gdy wieźl i go 
na wygnanie. 

Kapituła sejneńska już wybrała do tego Kolegjum 
ks. Franc iszka Andrzejewskiego, k .  św. t. , prob. ze Sło
wik, pow. władysław. ,  gub. suwl. ,  ale ten odkładał swój 
wyjazd z woli bpa Ł. Gdy nmk Kr. P. hr .  Berg powiado
mił w 1869 r. Nr . 700 Departament Obc. W. w Peter
sburgu, że zamierza si łą zawieść do Petersburga księdza 
Franc.  Andrz., otrzymał stamtąd odpowiedź 4 mar. 1 869 r .
Nr. 16 2 że decyzja użycia siły do wysłania księdza Fr. 
Andrz., jako prz.edstawiciela kapituły sejneńskiej w Ko
legjum, jest nieco n iebezpieczna, bo bp K. I. Ł., jak wia
domo rządowi , był już przedtem tajnym ajentem Stol icy 
Rzym&kiej i teraz, prawdopodobnie, jest nie i,na<":zej. „Cho
�.iaż ,  kończy swą d1 ugą korespondencję mster spr. w.

1 A. A. D.,  XLYIII2, str. 1 -3. � A. A. D., cx1v2, Akt 4.
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A. Timaszew, już ks. Fr. Andrz. objął to stanowisko i wyr 
konał nań przysięgę, pożądaną byłoby rzeczą, aby bp 
Łub. przysłał mu swoją instrukcję. Trzeba w�zakże to 
umiejętnie i zręcznie przeprowadzić, bo odmowa lub la
wirowanie ze strony bpa Ł. pogorszyłoby jeszcze sprawę" . 

Po tej wymianie myśli następuje korespondencja 
nmka Kr. P., wysłana 19  (31) mar. 1869 r. Nr. 1416 1 do 
mstra spr. w., w której między innemi pisze hr .  Berg, że,  
chociaż 6-ciu przełożonych diecezjalnych wysłało już 
przedstawicieli do Kolegjum, sprawa jednak się plącze, 
bo wywiezienie za ten ·opór bpa Popiela wstrząsnęło ca
łem duchowieństwem, nadto, mimo czujności rządu, pismo 

· kardynała sekretarza stanu Antonellego do bpa Staniew
skiego, (sufr. mohyl. ,  przewodn. Kolegium. Dopis. autora)
opublikowano w. gazetach. Ks. Kazimierz Sosnowski, ad
ministrator, prałat z Lublina, wskutek tego pisma uci ekł
zagranicę, cofnąwszy ks. juljana Sobolewskiego, asesora
diec. lubl., co pochwaliła Stolica Ap. Nadto bp Łubieński
otrzymał z Rzymu naganę i nakaz cofnięcia delegata,
wysłanego do Kolegjum, pod grozą kar kościelnych.

Na to hr. Berg otrzymuje odpowiedź od mstra Ti
maszewa 4 kw. 1869 r. Nr.  27,2 a w niej ,  że cesarz prze
czytał list. z J (19) mar. 1869 r. bpa Łub. i nie może w nim 
pogodzić wyrażonych uczuć wiernopoddaństwa ze sprze
ciwem woli cesarza. Wobec tego trzeba wyjaśnić bpowi 
Łub., że Kolegjum nie posiada żadnej władzy duchownej , 
a jedynie ujednostajnia zarząd administracyjny Kościoła 
kat. w cesarstwie i w Królestwie. Przytem należy dać 
bpowi Łub. surową naganę i napomnienie, aby na przy
szłość unikał tego· rodzaju uporu, który · _w. tym wypadku 
jedynie z miłos ierdzia cesarskiego pozostaje b'ez kary. 

Wkrótce 18 kw. 1869 r. Nr. 29 3 dr dep. duch. spr. 
obc. w. Siwers wysyła zapytanie do Aleksandra Siergie-

i Op.  c .  Akt 6 . <! Op. c .  Akt 8. 3 Op. c . ,  Akt 9. 
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jewicza Muchanowa, dra kom . rz. spr. w .· i d., sekret
nie, aby doniósł, czy powtórzona wiadomość w Głos ie 
z 13  (25) kw. 1869, w n i edzielę, za Dziennikiem Poznań
skim, że bp Łub. wydał pasterski l ist do duchowieństwa, 
aby nie przyjmowało rozporządzeń od Kolegjum i czy 
bp sand. Juszyński otrzymał z Rzymu ekskomunikę za 
wysłanie delegatd do Kolegjum, prawdą jest ? 

Na to 1 ( 1 3) maja 1869 r. N r .  2 1401 odpowiada hr. Berg 
do Andrzeja Jegorow icza Timaszewa, mstra spr. w:, że pra
łat Stani sław Zwolifiski administrat warsz. ,  przy widzeniu 
się z Muchanowym doręczył m u  list past. bpa  sejn. 
Łub. z 20 mar. 1869 r. o Kol egjurn ,  w którym bp oświad
cza swą chęć naprawienia zgorszenia, jakie dał i nnym 
rządcom diecezyj swem zarządzeniem w tej materj i ,  robi 
apel, aby tak jak on i inni  bpi założyl i  protest przeciw 
Kolegjum, że bezwzględnie odwoła swego delegata. 

Pozostawić  ten krok bpa bez surowej kary, cofać 
s ię  od systemu rządu w stosunku do rz. - kat. ducho
w ieństwa , byłoby zaprzepaszczanie całej s prawy, dlatego 
proponuję usunięc ie bpa Łubieńsk iego z diecezji , ale nie 
do imperjum, bo to wywołuje n iepożądane skutki dla 
rządu, podrażnia wszystkich i sprawy n ie  załatwia, a zwra
ca uwagę ogólnej opinj i  całej Europy, gdyż wywożenie 
do cesarstwa robi wrażenie prześladowania rz.-kat. Ko
ścioła. Dlatego lepiej w podobnych wypadkach wysyłać 
rządców rz. -kat. diec .  bezpowrotnie zagranicę, naj lepiej 
do Rzymu ,  dać im emigracyjny · paszport i 1ylko na ko
szta podróży. W ten sam sposób załatwić się ze wszyst · 
kiemi ,  będącymi obecnie w cesarstwie.2 

1 1  (23) maja 1 869 r.3 nadeszł a szyfrowana depesza 
do nmka · Kr. P. od rostra spr. w: tej treści :  „Cesarz roz
kazał wysłać bpa Łub. ńa mieszkanie do Permu w towa-

1 Op. c .  Akt 1 0. :i Op. c „  k. 1 1 . a Op.  c. Akt 24.



DIECEZJA SEJNEŃSKA. 267 

rzystwie oficera żand-armer} i .  Konieczną jest rzeczą, aby 
z bp Łub. w drodze n ikt się nie mógł komunikować. 
Marszrutę i szcz_egóły uło7.yć w myśl wysłanego do Pa
na pisma. O dniu wyjazdu bpa Łub. proszę telegrafować". 

W piśll!.ie wspomnianym Timaszew, mster spr. w. ,
z 11 maja 1 8.69 r ._ Nr. 1 237," donosi, że a) „bp Łub.  nie 
może być nadal c ierpiany w diecezji ,  b) że wysyłać bpów 
do Rzymu obecnie nie można, <;) cesarz nakazał wysłać · 
go do Permu pod surowy i prawomyślny nadzór, d) bpa 
trzeba wysłać . koleją na Dynanburg, Smoleńsk, Orzeł, 
Moskwę, Niżn i  Nowgorod, a stamtąd okrętem do Permu" .  

Nmk poler.ił wykonać powyższe jen .  Mailerowi, pod 
datą 17 (29) maja 1869 r .1 powiadomiono o tern bpa Łub. 
i w piśmie do niego dodano, że nmk liczy ńa ·to, że bp 
ułatwi tę przykrą sprawę i naznaczy na miejce swoje na
stępcę, przeciwko któremu rząd nie musiałby protesto.: 
wać i prosi o tę wiadomość. 

Do towarzyszenia bpowi Łub. do Permu wydelego
wano szt. kapit. Kurzelewskiego 17 (29) maja 1869 r.2 

19 (3 1 )  maja 1 869 r.3 depeszuje z Suwałk gbr Żer
we „Nakaz, włożony na jen.  Mollera, p. o. nlka warsz. 
okręgu żandarrnerji, wywieść bpa Łub. z Sejn  do Grod
na, wykonany dziś o 6 rano przy pomocy moich urzęd
ników. Papiery zabrane, mieszkanie opieczętowane. Po
rządek nie był naruszony".  

Kopja raportu jen .  Mollera z 2 1  maja (2 czrw.) 1 869 r.
Nr. 2974 „n ie zastałem gbra, przeto zabrałem z sobą z Su
wałk pomocnika szefa kancelarj i Grzybowskiego, aby 
ze mną poj echał do gubernji w sprawach służbowych. 
Do Sejn przyjechałe'm z Grzybowskim o ·2 po półn. 1 9  maja.
Zebrałem strażników, 2 żandarmów, raniutko o świcie 
udałem się z nlkiem pow. i n lkiem str. ziem. do mieszka-

1 Op. c '. ,  k. 26. 2 Op. c .  Akt 27. 3 Op. c. Akt 28.
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n ia  bpa,  zakazawszy s urowo wypuśc ić  stam tąd kogokol
wiek. Bp przeczytał l ist, do niego pisany, zachował się 
spokojnie i powiedział, że w tej chwil i  jest gotów pod
dać s ię temu zarządzeniu. Po załatwieniu przygotowania�

wyjechaliśmy o 6 rnno. Kilka niewiast, które wypadkowo 
znalazły się przy bramie, z krzykiem i płaczem rzuciły 
się do karety bpa, prosząc o błogosławieństwo. W Grod
nie oddałem bpa Kurzelewskiemu, a papiery zabrane 
Muchanowowi. 

Zarząd diecezji  zostawił bp Ł. w zap ieczętowanej ko
percie dziekanowi łomżyńskiemu, hon. kanonikowi lubi. 
i warsz. ,  ks. Pawłowi Andruszkiewiczowi ,  któremu dorę
czył ten dokument 24 maja 69 r. gbr łomż. ,  pułk. M ienkin." 1  

W tej  sprawie jeszcze gbr Żerwe 29 m aja ( 10 czrw.) 
1 869 r.2 telegrafuje z Suwałk do Warszawy: „ W kaplicy 
bpa Ł. znaleziono brewe papieskie i inne ważne doku
menty, dowodzące rozszerzania wśród duchowieństwa 
i biskupów innych diecezyj rezul tatów taj nych stosunków 
z Rzymem. Zaraportować Nmkowi ,  czy n i e  przysłać tych 
papierów przez S)ecjalnego urzędnika."  

Telegraficznie otrzymał gbr nakaz: „przysłać przez 
żandarma" .3 

Z Moskwy 1 6  czrw. 1 869 r.4 nmk Kr. P. o 4,30 po 
poł. otrzymał depeszę, podpisaną przez wie c -gub . Frede
ryksa „.„pogrzeb się rozpoczął. " 

7 ( 1 9) czrw. 1 869 r.0 Mster Spr. W. depeszą do hr. 
Berga zabronił przewozu ciała. Bp K. I .  Ł. wyjechał z Sejn 
3 1  maja 1 869 r . ,  a umarł w drodze do Permu w Niżnim 
Nowgorodzie 1 6  czrw. 1 869 r. Wśród mniejszych i więk
szych wspomnieil o bpie Łubieńskiem spotyka s ię  znak 
zapytania przy s łow ie umarł. W tym znaku zapytania łat
wo wyczuć dodatek śmiercią nienaturalną. Dopis. -autora.� 

1 Op. c., k. 33. 
4 Op. c. Akt 59. 

2 Op. c. Akt 45. a Op. c. Akt 46
'' Op. c. Akt 60. 

G W sprawie bpa j. w aktac11 niema ani słówka. Dopis. autora.
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2. Nietylko kapłani mieli kłopoty o udzielanie unitom
sakramentów św. Biskupom nie darowano tej „ winy" i rząd 
ros. przeprowadzał dochodzenia w tych sprawach, i lekroć 
razy trafiał na ślad, że bp jaki  b. unitom udz ielał np . 
bierzmowania św. Mamy taki fakt w diec.  sejn. ,  kiedy 
Sąd Policji poprawczej w Kalwarji 13 (25) maja 1868 r .  
Nr. 12729 zwraca się do biskupa K. I . Ł .  z tej osnowy 
korespondencją: „Do pewnej sprawy karnej potrzebna 
jest sądowi wiadomość czy Jego Ekscelencja, udzielając 
w Marjampolu przed trzema laty sakramentu bierzmowa
nia, udzielił takowy pomiędzy innymi i Magdalenie Man
dziuk i czy mógł wiedzieć, że ona jest prawosławnego 
wyznania". Kiedy bp nie dawał zaraz na to odpowiedzi , 
sąd ponownie 21 czrw. (3 lip.) 1868 r. Nr. 1 8396 zapy
tywał go o to samo. Wtedy bp 1 7  l ip .  1 868 r. Nr. 1 028 
odpowiedział, że świadomie tego napewno nie uczynił 
choćby dlatego, że we wschodnim obrządku bierzmowa
nia Kościół św. udziela dzieciom zaraz przy ich chrzcie św.1 

57. Ks. Ambroży Łukaszewicz, 1826t1893. 1 .  Po
nieważ ksi ądz A. Ł., prob. par. Lipsk, pow. august. , gub.
suwl. ,  

.
spełniał czynności rel igijne gr. - unitom, przeto na 

· skut�k decyzji, którą wydał 10 (22} maja 1 872 r. Nr. 459 2 
nmk Kr. P. ,  zapłacił karę w kwocie 50 r. 

2. 13 li st. 1874 r. ksiądz A. Ł. ochrzcił dziecko gr.
unity Jana Janusza, a w st. 1 875 r. w kazaniu z ambony 
powiedział, aby gr. -un ici więcej nie przynosil i  do chrztu 
swych dzieci ,  natomiast radził, aby sami ojcowie je chrzci l i  
lub matki w domach, do czego wystarczy przeżegnać 
dziecko wodą i wypowiedzieć wtedy słowa: „ja ciebie 
chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha . Świętego" . Mając te 
fakty na uwadze, w.  jen. gbr 17 łut. (1 mar.) 1 875 r. 
Nr. 231 8 zadecydował: usunąć księdza A. Ł.  z pro bo-

1 A. K. K .  B. A„ J17. 2 i a A. A. D., XXXIIIZ, Nr. 12. 
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stwa w Lipsku i przenieść go na takie samo stanowisko lecz 
poza powiaty august. i mazw., nadto skazać go ha karę 25 r. 

3. Podczas rewizj i ,  którą policja przeprowadziła
w mieszkaniu włościanina osady Lipsk, Trochimowicza, 
wpadł jej w ręce l ist księdza A. Ł., w którym ten pisze, że, 
gdyby nowy prob. par. Lipsk nie zechciał odprawiać na
bożeństw żałobnych za zmarłych ir.-uni tów, to on jest 
gotów to czynić. Jednocześnie policja znalazła tam na. 
ten cel ofiarowanych 1 7  r. i kilka egzemplarzy kartek 
z modlitwą różańcową i podpisem księdza A. Ł. 

Za wyliczone wyżej przestępstwa w.  jen. gbr 6 { 1 8) 
paźdz. 1 875 r. Nr. 1 54 1 1 postanowił usunąć księdza A. Ł. 
z prob. par. Ni edźwiadna, pow. szczucz . ,  gub. łomż. i prze
nieść go na wikarjat do diec.  kielc . , zabraniając mu zja
wiania się w diec.  sejn . ,  nadto skazać go na karę pie
n iężną wysokości  30 r. Ponieważ jednak podług świeżo 
otrzymanych wiadomości decyzja, wydana 6 ( 1 8) paźdz. 
1 875 r .  Nr. 1 541 ,  nie · ma pewnych dowodów, to w. jen. 
gbr 1 6  (28) lut. 1 876 r. Nr. 213 wydał nową, na mocy 
której kara pieniężna - 30 r. pozostaje w swej mocy, � 

a bp sejn. jest w prawie  porozumieć s ię  z administrato
rem diec. kielc. ,  by  księdza A. Ł. ,  przyjętego do tamtej-" 
szej diec . ,  zwolnił i wystąpić z przedstawieniem go na 
wiejskie prob. , byle nie do powiatów august. i mazow. 

5 J. Ks. Jan Michniewicz, ur. 1647 r. „Mimo kil
kakrotnych uwag i ostrzeżeń ksiądz j. M. czasowo dele
gow any do zarządzania parafją Teolin ,  pow. august. , gub. 
suwl. ,  n ietylko spowiadał osoby „prawosławne" ,  ale je� 
szcze swojemi fanatycznemi kazaniami  usiłował obudzić 
w ludności uczuc ie  nienawiści do prawosław ia,  za co w. 
jen. gbr 8 (20) wrz. 1876 r. Nr. 1 589 2 postanowił usunąć 
go z Teolina i wogóle całego terytorjum pow. august. 

i A. A. D., X X X I IF, Nr. 12. 2 Op. c . ,  Nr. 13. 
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59. Ks. Michał Migowski, ur. 1853 r . 1 .  Ponieważ
w czasie wizytacj i · bpa sejn. par. Olita, pow. kalw. , gub. 
suwl. , ksiądz M.  M., tamtejszy prob. nie zastosował się 
do przepisów, jakie policja wydała w tym względzie, 
przeto z rozporządzenia w .  jen .  gbra, daty 9 st . ,  1900 r. 

· Nr. 173 1 zapłacił 50 r. kary.
2. Gbr suwl. 2 czrw. 1 9 1 0  r. Nr. 3606 powiadomił

w. jen. gbra, że prob. par. Olita, księdza M. M.  pociąg
nął do sądowej odpowi_edzialności za to, że 29 maja
1908 r. przyjął do katol i cyzmu niepełnoletniego Józefa 
Wagerę. Wyrok tego sądu wydany 29 maja 1908 r. ,  po
twierdzony przez Rządzący Senat 8 mar. 1910 r. usunął 
księdza M. M. na przeciąg 3 miesięcy ze stanowiska 
proboszcza w Olicie.2 

60. Ks. Franciszek Walerjan Mocarski, ur. 1 880 r.
Wbrew rozporządzeniu, które na żądanie Mstwa Spr. W. 
(odezwa mstra spr. wewn. z 12  mar. 1886 r.) rozesłało 
Kolegjum Duchowne całemu rz. -kat. duchowieństwu, neo
prezbiter, ksiądz F.  W. M., 1 9  paźdz. 1903 r. odprawił 
publiczne n�bożeństwo w par. kościele w Tykocin ie, pow. 
mazow. ,  gub. łomż. Na skutek tego w. jen.  gbr 10 maja 
1904 r .  Nr.  283 3 nakazał go napomnieć, a zarazem 
ostrzec ,  że na wypadek, gdy w przyszłości  powtórzy sitt 
coś podobnego, utraci  na zawsze prawo do jakiejkol.-
: wiek parafjalnej placówki . 4  

61, Ks. Józef Montwill, ur.  1 885 r. 1 .  Gbr suwl. 
QO 111ar. 1910 r. Nr. 2967 nadesłał protokół śledztwa, ·pro
wadzonego w sprawie księdza J. M. ,  b. wik. par.  Lipisk, 
pow. august. ,  gub. suwl, obecnie wik. par. Lubowo, pow. 
kalw., tejże gub. ,  o to, że spowiadał i udzielał Komunji św. 
mieszkańcowi wsi Lipszcźan ie ,  gm. Hołynka', pow. 

' i  2 Op. c., Nr. 1 0. a Op. c . ,  Nr. 37 i A. P. Łomż., XXIV.s, k. 5.
4 Był to tak zw. ksiądz majowy, patrz t .  I ,  tego dzieła, str. 1 49. 
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august., Wincentemu Ziniewiczowi, „prawosławnemu", 
będącemu na łożu śmierci. W. jen. gbr zwrócił się do 
Mstwa Spr. W. 27 kw. 1910 r. Nr. 1687 o zwolnienie ksict
dza j. M. z par. stanowiska. W odpowiedzi na to, De
partament Spr. Duch. Obc .  W. 5 łut. 191 1 r.  Nr. 1021 
powiadomił w. jen. gbra, że mster spr. w. 29 st. 1 911  r. 
Nr. 872 1 zwrócił się do bpa_ sejn. ,  aby zwolnił księdza 
J. M.  z parafi i .  

2 . Tenże gbr suwl. 1 3  mar. 191 0 r. Nr. 2771 powia
domił w. jen. gbra, że ksiądz j. M.,  były wik. par. Lipsk, 
w końcu września przeszłego roku ochrzcił córkę wło
ścian, Ludwika i Antoniny małżonków Kończyków, ko
rzystających z obrządków rel igijnych -w prawosławnej
parafji Rygałówka, gm. Kurjanki, gub. suwl. i że w tej 
sprawie rozpoczęte zostało dochodzenie sądowe. Wre
szcie tenże gbr dał znać w. jen. gbrowi 27 maja 1911 r. 
Nr. 5443, że wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkac 
1 1  maja 191 1 r. osądził księdza j. M. na zapłacenie kary 
w kwocie 25 r. z zamianą w razie niezamożności na je� 
dnodniowy areszt oraz na usunięcie go z zajmowanego 
stanowiska na 3 miesiące. Wyrok ten uzyskał swą siłę 
prawomocną. 

62. Ks. Jerzy Narkiewicz, ur. 1 844 r. W. jen. gbr
skazał 9 st. 1900 r. Nr. 1 73 2 księdza j .  N., wik., par. Lu
bowo, pow. kalw., gub. suwl. ,  na 50 r. kary za to , że si� 
nie zastosował do zarządzeń,  które wydała policja z ra
cji pasterskiej wizyty bpa sejn. 

63. Ks. Jan Naujokaitis, ur.  1857 r. Przeprowa
dzone śledztwo wykazało, że ksiądz J. N„ prob. par. 
Adamowicze, pow. august., g ub. suwl. ,  spełniał obrząd
ki religijne i udzielał sakramentów prawosławnym, by
łym gr. -unitom. Po wykryciu i udowodnieniu tego w. jen. · 

1 A. A. D., XXXIff�, Nr. 41 .  a Op. c . ,  Nr. 2 .  
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ibr uznał za niemożliwy dalszy pobyt jego w par. Ada
mowicze, powiadomił o tern 21 st. 1 902 r. Nr. 27 1 1 bpa 
sejn. i na s,kutek tego ksiądz J. N. · otrzymał tranzlokatę 
do Niedźwiadny, pow. szczuczyń., gub. łomż. 

64. Ks. Wincenty Nowicki, ur. -1863 r. Jak świad
czy korespondencja, którą nadesłał do w. · jen. gbra g.br 
suwl. 28 łut. i 4 czrw. 1901 r. · Nr.Nr. 1 068 i 3002, ksiądz 
W. N., prob. par. Augustów, gub. suwl., pozwolił na to, 
że wik. par. Grajewo, ks. Mieczysław Tytus Deres2kie
wicz, pow. szczucz., gub. łomż., który nielegalnie przy
był do Augustowa, odprawiał w parafjalnym kościele 
w Augustowie i w kaplicy na przedmieściu nabożeństwo 
i inne czynności kościelne. Za tego rodzaju przestępstwo 
p.o. w. jen.  gbra 24 lip. 1901 r. Nr. 210 � postanowił księ
dzu W. N� zrobić wymówkę. 

65. Ks. Ferdynand Nowowiejski, ur. 1 862 r. 1. Na
skutek nadesłanego przez gbra suwl., pod qniem 30 list. 
1 900 r. protokółu śledztwa, z którego widać na krzywdę 
prawosławia szkodliwą działalność księdza F. N., prob. 
par. Hoża v. Sylwanowce, pow. august., gub. suwl. Ksiądz 
ten,  jak śledztwo wykazało, spowiadał i udzielał Komunii 
św. mieszkańcowi wsi Besarab.y, Makarczykowi, „prawo
sławnego" wyznania. Wobec powyższego w. jen. gbr 
20 gr. 1 900 r. Nr. 1 89 8 skazał księdza F. N. na 25 r. kary. 

2. P. o. w. j en.  gbra, p rzekonawszy się z protokółu
śledztwa, j aki nadesłał. gbr suwl. 1 8  łut. 1 902 r. Nr. 1 063, 
że ksiądz F.  N., prob. z Sylwanowców, pozwolił swemu. 
wik., ks. Janowi Piaszczyńskiemu, na tóżnorodną działal
ność, szkodliwą dla interesów prawosławia, wydał 6 mar. 

· · 1 902 r. Nr. 222 4 decyzję, aby księdzu F.  N. udzielić wy
mówki oficjalną drogą. 

1 Op. c., Nr. 5. · z Op. c . . Nr. 7. a i 4 Op. c.,  Nr. 6. 

Bojownicy t. I II. 18
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66. Ks. Jan Orynt, ur. 1 844 r. Na mocy decyzj i
w. jen. gbra, wydanej 9 st. 1 900 r. Nr. 1 73,1 ksiądz J. O.;
prob. par. Ludwinów, pow. kalw., gub. suwl. ,  zapłacił 
50 r. kary za to, że nie zastosował s ię  w czasie  paster
skiej wizyty bpa sejn. do rozporządzeń policj i ,  na tę oko
liczność wydanych. 

67. Ks. Jan Ostrowski, ur. 1 840 r. Chociaż stwier-
. dziły władze policyjne, że ksi.ądz ]. O., prob. par. Piet
kowo, pow. mazw. , gub. łomż. ,  ochrzcił . dziecko zapaso
wego szeregowca Józefa Oleksiejewicza, „prawosławn�
go" ,  jednak, ponieważ przestępstwo to miało miejsce przed 
ogłoszeniem cesarskiego manifestu z 1 5  maja 1 883 r. ,  kary 
żadnej . ksiądz ]. O. za to nie otrzymał. Wszakże w. jen. 
gbr 1 1  sierp. 1 884 r. Nr. 1 463 2 zwrócił s ię  do bpa sejn., 
aby księdzu ]. O .  dał napomnienie ,  że ·za mieszanie się 
do spraw prawosławia w przyszłośc i ,  j eśli to powtórzy 
się ponownie, będżie surowo odpowiadał. 

68. Ks: Władysław Palukajtys, ur. 1 852 r.  Po
nieważ ksiądz W. P., prob. par. Krasnopol, pow. sejn., 
gub.· suwl., w czasie pobytu bpa sejn. z pasterską wizytą 
w tej par., nie zastosował się do przepisów, które wy
d.ała policja . w tej materj i , . przeto w. jen. gbr 3 st. 1 900 r.
Nr. 2880 3 nałożył na niego 50 r.  kary. 

69. Ks. Piotr Pawłowski, 1 836 t 1 884. G br łomż.
1 0  czrw. 1 882 r. Nr. 36 powiadomi ł  w. jen. gbra, że ksiądz 
P. P., prob. par. Pietkowo, · pow. mazow., gub. łomż., 
w 2-gą niedzielę Wielkiego Postu spowiadał i komuniko
wał byłych gr. - unitów, mies,;kańców wsi Hodyszewo, 
gm. Piekuty, pow. mazw., gub. łomż.: Bartłomieja Tom
czuka i jego córki Elżbietę i Marjannę, w 6-stą niedzielę 
Wielk. Postu - mieszkańca wsi Hodyszewo,  b. gr. -unitę, 
Wawrzyńca Sadowskiego, przytem go pochwalił, że od-

1 Op. c„ Nr. 2. z Op. c . ,  Nr. 4. " Op. c . ,  Nr. 19. 
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stąpił ' od prawosławia, dając mu naukę, by do końca ży-
. efa trzymał' się rz.-kat. wiary, bo ona tylko j edna prowa
dzi do zbawienia · duszy, w trzecie zaś święto wielkanoc
ne tegoż roku - córki starosty z Hodyszewa Stefana Mi
chalczuka: Zofję i Marjannę. Wogóle ksiądz P. P. znany 
jest z najbardziej „szkodliwego" wpływu na połączonych 
z prawosławiem b. gr.-unitów. Wobec  tego w. jen. gbr 
16 czrw. 1 882 r.  Nr. 909 1 odniósł się do bpa sejn. ,  aby 
bezzwłocznie zwolnił księdza P. P. ze stanowiska prob . 

. par. Pietkowo, a przedstawił go w zwykłym porządku 
na podobne probostwo poza powiatami: mazw. i august. 

70. Ks. Stanisław Pardo, ur. 1 882 r. 1. W Teo
linie, pow. august., gub. suwl., ksiądz S .. P. 20 kw. 1 908 ·r. 
w czasie kazania, wskazując parafjanom na prawosławny 

, klasztor żeński w Teolinie , powiedział do nich: Bracia 
parafjanie ! to ·nasza matka, ona na nas spogląda i pła
cze, trzeba ją napowrót zamienić na świątynię katolicką.2 

2. Kance.Jarja w. jen. gbra 1 2  paźdŻ. 1 908 r. Nr. 451 3
doniosła w. jen. gbrowi, ż e  ksiądz S .  P �  - spełnił kat. 

. obrządek religijny nad niepełnoletnim prawosławnym.3 
3. 1 2  paźdz. 1 908 r. ksiądz S. P. w Teolinie w cza

sie kazania wygłosił, że wiara katolicka jest najlepszą, 
najsprawie<lliwszą, najsilniejszą i żywą, ponieważ w Pa
pieżu ma swoją głowę, a inne wyznania, nie mając tej 
głowy, są martwe i niesprawiedliwe. Wiarę katolicką nie
przyjaciele prześladują, a ona z każdym dniem rosme 
i powiększa się. Prawosławna wiara też martwa, ponie
waż nie ma gfowy, jest tylko dla · Rosj i i opiera się ha 
nie sprawiedliwości, na swoim rządzie, na policj i .4 

4. Gbr suwl. 1 0  kw. 1 909 r. N r. 3994 nadesłał do
w. jen. gbra sprawę o oskarżenie księdza

· 
S.  P . ,  wik. 

par. Teolin, pow. august., gub. suwl., że  krzywdzi pra-

1 Op. c „  Nr. 2. 2_4 A. P. Łomż. , XXIII8, k. 6. 
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wosławie. Rzecz jest w ręku sędziego śledczego s praw 
ważniejszych, który pociągnął księdza S. P. do sądu 
w charakterze obwinionego w materj i przewidzianej w p. , 

1 i 2. § 73 Kodeksu karnego. Prokurator warsz. izby są
dowej 5 list. 1 909 r. Nr. 1 2527 zawiado.mił w. jen. gbra,
ie korespondencja ó oskarżenie delegowanego do rz.-k. 
parafji  w Teolinie księdza S. P. o to, że kazanie, które 
wygłosił 7: ambony 29 paźdz. 1 909 r. zawierało w sobie 
krzywdę dla prawosławia, dlatego Sąd Okręgowy w Su
wałkach uznał go winnym i zasądził na zamknięcie w for
tecy na półtora roku. Wkrótce 24 list. 1 909 r. Nr. 13051 
gbr suwl. powiadomił w. j en. gbra, że ksiądz S. P. wniósł 
apelację od p owyższego wyroku, a 7 st. 1 91 1  r. N r. 1 0095 
prokurator warsz. izby skarbowej - że wyrok tejże izby 
wydany 26 list. 1 9 1 0  r. skazał księdza S. P. na 5 miesię
cy aresztu i 24 gr. tegoż roku wyrok ten. uzyskał swą 
siłę , prawomocną, a zatem będzie wykonany. Ksiądz S. 
P. odsiedział ten areszt u o.o. kapucynów w Łomży.1 

71 . Ks. Michał Jan Piaszczyński, ur. 1 872 r. 
Z protokółu śledztwa, które 18 lut. 1 902 r. Nr. 1 063 na- . 
desłał gbr suwl. do w. j en. gbra, tenże jen. gbr przekonał 
się o karalnem postępowaniu księdza M. J. P. ,  wik. par. 
Sylwanowce, pow. august., gub. suwał., a mianowicie: 
a) był 1 O st. 1 90 1  r. po kol endzie u mieszkańca wsi Ba
lenienta w par. Teolin,  pow. august., Antoniego Gedroy
cia, b) że w czrw. 1 901  r. urządził kościelną procesję 
poza ogrodzenie cmentarza, a nie postarał się o uprzed
nie pozwolenie władz policyjnych, c) że katechizował 
dzieci „prawosławne" b. gr.- unitów i d) źle uspasabiał 
parafialną ludność w stosunku do cerkiewno-parafialnych 
szkół początkowych. Wobec powyższych w. j en. gbr 
uznał 2 dalszy -p.obyt · księdza M. P. w Sylwanowcach za 

1 A. A. O.,  XXXIII2, Nr. 19. 2 Op. c . ,  Nr. 32.
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n i ewskazany i za kon ieczne, aby bp . diec. bezzwłocznie
go przeniósł na parafję, oddaloną od strefy unickiej i że 
to jest ostrzeżenie przed dużo większą karą, gdyby coś 
podobnego powtórzyło się w przyszłości . 

72. Ks. Kazimierz Pietruszkiewicz, ur. 1 856 r.
Gbr łomż. 8 l ist. 1 9 1 0  r. Nr. 1 001 4 nadesłał do w. jen. 
gbra protokół śledztwa, które władze poli cyjne prowadzi
ły przeciw księdzu K. P., prob. par. Zawady, pow. i gub. 
łomż., o to, że zbierał nielegalnie pieniądze na projekt 
nowego kościoła w tej parafji i na świętopietrze. W. jen. 
gbr 13  st. 1 9 1 1  r. nałożył 1 .na księdza K. P. , obecnie prob. 
par. Szumowo, tegoż pow., ·25 r. kary. 

73. Ks. Aleksander Piliczowski, ur. 1 849 r. 1 .  Prob.
par. Adamowicze, pow. august., gub. suwl., ksiądz A. P., 
jak doniósł 10 s t� 1 887 r. Nr. 261 gbr suwl. w. ) en. gbrowi, 
w roku zeszłym pochował włościankę Karasiewicz, „pra
wosławną" i spowiadał włościankę Lis, również „prawo
sławną". Za te obydwa „przestępstwa" . w. jen. gbr 31 st. 
1887 r.  Nr. 165 2 skazał księdza A. P. na 100 r. kary. 

2. Wkrótce po powyższem powiadomieniu tenże
gbr nadesłał nowe fakty, że mianowicie ksiądz A. P. spo
wiadał i komunikował dwie „prawosławne" kobiety: Ka
rolinę i Józefę Augusewicz, za co w. jen. gbr 3 mar. 
1887 r. Nr. 399 a naznaczył na księdza A. P. 1 50 r . kary 
z ostrzeżeniem, że na wypadek dalsze.go. mieszania się
w sprawy prawosławia spotka go bardzo dotkliwa kara. 

3. W kilka miesięcy potem znów gbr suwl. 5 paźdz.
1887 r. Nr. 1 1 502 4 don iósł do w. jen. gbra . o mieszaniu 
się księdza A. P .  do spraw prawosfa:wia; gdyż spowia
dał, Komunj i św. udzielał i grzebał „prawosławnych", 
a nadto w styczniu 1887 r. chodził po kolendzie do . ro
dzin połqczonych z prawosławiem. Za tego rodzaju po-

1 Op. c „  N r. 1 8. '.!_� Op.  c�, Nr. 4 .
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stępowanie w. jen. gbr 24 paźdz. 1 887 r. Nr. 1 896 zwró
cił się do bpa sejn., aby przeniósł księdza A. P.  na wi
karjat do innej parafji ,  odsuniętej od miejscowości, w któ-
rych mieszkają byli unici .  

. 

74. Ks. Franciszek Pomichowski, ur. 1 851  r.
1 .  jak doniósł 9 list. 1 902 r .  Nr. 7 12  gbr suwl. do w. jen .  
gbra, ksiądz F. P. ,  prob. par.  Adamowicze, pow. august., 
gub., suwl. ,  święcił pokarmy wielkanocne w miejscowo
ściach, w których mieszkają byli gr. -unici ,  co samo przez 
się budzi podejrzenie, że ksiądz ten „ma zamiar" mieszania 
�ię do spraw prawosławia. Mając to na uwadze, w. j en. 
gbr polecił 30 l ist. 1 902 r. Nr. 4202 1 gbrowi suwl . ,  aby 
zwrócił uwagę księdzu F. P. na to, że bez zastanowienia 
się spełnia obrzędy religijne w miejscowościach z ludno
ścią b.  unicką, a tarazem go uprzedził, że władze rzą
dowe postarają się usunąć go z odpowiedzialnego sta
nowiska proboszcza, jeżeli nie zmieni w tym kierunku 
sposobu swego postępowania. 

2 . .  Nowe do.niesienie gbra: suwl. pod datą 28 czrw.
1 903 r. Nr. 5 143 stwierdza, że ksiądz F. P., n ie  bacząc 
na ostrzeżenie,  które usłyszał w listopadzie 1902 r. znów 
udzielał posług religijnych byłym gr.-unitom. Wobec  te
go w. jen. gbr uznał, że ksiądz ten nie może nadal po
zostać na swem odpowi�dzialnem stanowisku ,  a przeto, 
żeby nie być zmuszonym surowiej go karać, 5 sierp. 
1903 r. Nr. 256 2 zwolnił go z zaimowanego probostwa 
z tern, że w przyszłości może otrzymać wikarjat przy 
prawomyślnym proboszczu lub administratorze, ·ale poza 
granicami pow. august. , gub. suwl. i mazw. , gub. łomż. 

75. Ks. llic'hal Pożarowski, ur. 1 822 r., prob.
par. Augustów, gub. suwl . 23 lip. 1 875 r. ksiądz M. P. 
donosi do bpa sejn . ,  że · rządowa władza administracyjna 

1 i � Op. c . ,  Nr. 8. 
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wymaga od k�płanów, aby w konfesjonale żądali od swych 
penitentów osobistej książeczki legitymacyjnej, by prze
konać się z niej, jakiego są  wyznania.1 

76. Ks. Leon Potocki, 1 825t1886. 10  czrw. 1 882 r.
za Nr. 36 gbr łomż., doniósł do w. jen. gbra, że „w szó
stym tygodniu Wielkiego Postu w 1 882 r. ksiądz L. P. ,  
prob. par. Poświątne, pow. mazw. , gub. łomż., spowiadał 
i komunikował byłego gr. - unitę, mieszkańca wsi Hody
szewo, gm. Piekuty, pow. W. Mazowieckie, Józefa Jako
w]ewa Demianczuka, a w 1 880 r.- matkę żandarma Kon
draciuka i innych tamtejszych współmieszkańców w ko
ściele par. Piekuty, przytem do Kondraciukowej powie
dzi ał, aby raz na zawsze opuściła prawosławie i mocno 
stanęła przy Kościele katolickim. 

„Po tym fakcie ksiądz S. P. odebrał od służby ko
ścielnej przysięgę, aby wszystko, czego była świadkiem 
przed chwilą, zachowała w tajem·nicy. Następnie wyraźnie 
wypowiedział się przed nlkiem pow. mazw., że uważa za 
swój obowiązek działać w duchu rel igji rz. -k. w stosunku do 
wszystkich bez żadnego wyjątku i że tych przekonań n ie 
zmieni  pod żadnym pozorem. 

„Jako przyład „fanatycznych" poglądów księdza L. P. ,  
niech służy fakt nasfępujący: jeden z sąsi ednich ziem
skich obywateli zaprosił do siebie na imier.iny prawo
sławnego d uchownego Gursa z par. Hodyszewo. Kiedy 
do tego domu przyjechał również ksiądz L. P. i dowie
dział si�, że wśród gości zastan ie  duchownego Gursę, 
w tej chwili wyjechał z powrotem, oświadczając, że nie 
może się znaleźć w towarzystwie  z duchownym „pra-
wosławnym" .  

· 

„ W ogóle ksiądz, o �tórym j est mowa odzna�za się 
najbardziej „szkodliwym" wpływem na połączonych gr.
unitów z prawosławiem". 

1 A .  K K. B. A.,  1 1 1 7 .
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Tą wszystko wziąwszy pod uwagę, w. jen. gbr 16 . 
czrw. 1 882 r. Nr. 909 1 zwrócił się do bpa sejn., aby bez
zwłocznie usunął księdza L. P. z probostwa w Poświąt
nem i wystąpił do rządu w zwykłym porządku o nazna
czenie .go na to samo stanowisko poza powiatami: mazo
wieckim i augustowskim. 

77. Ks. Szymon Raczunas, ur. 1 850 r. Ponieważ
ksiądz Sz. R., prob. par. Krakopol, pow. kalw., gub. suwl., 
nie zastosował się do rozporządzeń, które policja wyda
ła w przedmioc ie wizyt pasterskich bpa sejn., przeto w. 
jen. gbr . 9 st. 1900 r.  Nr. 173 2 skazał go na 50 r. kary. 

78. Ks. Anfóni Radziński, 1-849tl903. 1. Ponie
waż 22 wrz. 1 885 r. ksiądz A. R., prof. semin. di�c. w Sej
nach spełniał religijne posługi niektóry� byłym unitom, 
przyłączony m  do prawosławia, a przybyłym na odpust 
z pow. august. do Sej r:i ,  w. jen. gbr 23 l ist. :1 885 r.  Nr. 17313 
wydał decyzję, z mocy ktorej ksiądz A. R. zapłacił 25 r. kary. 

2. W. jen. gbr 9 st. 1901  r. Nr. 1 73 4 skazał księdza
A. R., prob. par. Mirosław, pow. sejn., gub. suwl. ,  na 
50 r .  kary za to, że w czasie w izytacj i  pasterskiej bpa 
sejn., nie 7:astosował s ię  do przepisów polic j i ,  w tym 
kierunku wydanych.  

79. Ks. Antoni Raduszys, ur. 1848 r .  1 .  jak do
n iósł gbr suwl. 26 czrw. 1 878 r. Nr. 1 240 do w. jen. gbra, 
ksiądz A. R., w ik .  · par. Sylwanowce, pow. august. ,  gub. 
suwl., 28 maja  1 878 r. w filjalnym kościele w Teolinie 
wygłosił „karalne" kazanie . 7 zaś lip. tegoż roku Nr. 1 337, 
że 17 czrw. 1878 r.  w �apl icy we dworze Hoża Sylw,a
nowce znów wypowiedzi ał kazanie, w istocie swej iden
tyczne '/, tern, które miał 28 maja 1878 r. w kościele w Teo
l inie. · Rozważy wszy to wszystko i przepatrzywszy te ka
zania, w. jen.  gbr uznał za niewłaś ciwe, aby ksiądz A. 

1 O p. c ,  Nr. 9. 2 Op.  c., Nr. 8. a i 4 Op c., Nr . 3. 
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R. swemi kazan iami podniecał ludność, co czynił dotąd 
niejednokrotnie, przeto 2 (14) sierp. 1 878 r. Nr. 1 215  1 
postanowił dać mu surowe upomnienie, za wygłoszone 
zaś kazania ściągnąć z niego grzywnę w wysokości 10 r. 

2. Tenże gbr doniósł 13 mar. 1 879 r. Nr. 657 o tern,
że ksiądz A.  R. nie uszanował pogrzebu prawosławnego, 
wobec  czego w. jen. gbr, mając jeszcze na uwadze, że to 
nie j est jego pierwszy wypadek „antagonizmu" w sto
sunku do prawosławia, 24 mar. (5 kw.) 1 879 r. Nr. 980 2 
postanowił przenieść go z Sylwanowie na wik. _na nie
wi�lką parafję poza powiaty: wołk. ,  august. i mazow. 

80. Ks. Antoni Raulinajtys, ur. 1 852 r. Na mocy
postanowienia w. jen. gbra z dnia 9 gr. 1 899 r. Nr. 1 723 
ksiądz A. R., prob. par. Kaletnik, pow. i gub. suwl . ,  za
płacił 50 r. kary za to, że w czasie wizyt pasterskich, 
które bp sejn. odbywał w miesiącach: w maju i czerwcu 
tegoż roku, nie zastosował się do wydanych w tym przed
miocie zarządzeń policji. 

81 . Ks. Jakób Rółkowski, ur. 1 865 r .  Gbr suwl.  
doniósł 18 łut. 1902 r. Nr. 1064 do p.  o .  w. jen. gbra, że 
ksiądz J .  R . .  prob. par. Sztabin ,  pow. august., gub. suwl. , 
popełnił nielegalne czyny, a mianowicie, że 9 czrw. 190 1  r. 
urządził kościelną pro.cesję bez uzyskania na to potrzeb
nego rządowego pozwolenia. Za to „przestępstwo" p. o .
w. jen. gbra skazał 4 go na 25 r. kary.

82. Ks. Maciej Kuszyński, ur. 1 854 r. W. jen.
gbr 25 list. i 2 gr. 1 889 r. Nr. 2057 i 2 126 5 skazał księ
dza M.  R., prob. par. Adamowicze, pow. august. , gub. 
suwl., po 50 r. za każdy z następujących czynów: 

że spełniał różne rel igijne obrzędy byłym unitom , 
jak: słuchał i ch spowiedzi, grzebał, odprawiał za nich 
nabożeństwa żałobne,  dawał śluby i ochrzcił dziecko. 

1 i 2 Op. c . ,  Nr. 5.  
4 Op. c ,  Nr .  16

::i Op. c ,  Nr. 7.

,-, Op. c . ,  Nr. 13. 
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83. Ks. Wincenty Ruszyński, ur.  1825 r. Ze
względu, że ksiądz . W. R., będąc prob. par. Kopciowo, 
pow. sejn., gub. suwl . ,  wykonywał wszystkie religijne pb
sługi włościaninowi Piotrowi Kondraszewiczowi, „prawo
sławnemu" ,  na wet mu błogosławił ślub małżeński, wiedząc 
o tern, że Kondraszewicz należy do „prawosławia",  w. 
jen .  gbr 16 (28) list. 1 875 r. Nr. 1765 zwrócił się do mstra 
spr. w. z tern, żeby księdza W. R. za to, że przeciągnął · 
Kondraszewicza z prawosławia na kat. ,  oddać pod sąd 
karny . . Po wszechstronnem wszakże zbadaniu sprawy oka
zało się, że niema dowodów na to, że ksiądz W. R. umy
ślnie przeciągnął Kondraszewicza z prawosławia na ka
tolicyzm, dlatego zgodzi l i  się wspólnie na jedno i mster 
i w. jen. gbr, żeby na księdza W. R. nałożyć 1 25 r. kary. 

84. Ks. Bolesław Sadowski, ur. 1861 r. 1. Po
nieważ ksiądz B. S., prob. par. Pietkowo, pow. mazw., 
gub. łomż., ochrzcił córkę Ewy Sopkiewicz, „prawosław
nej'' ,  a w ten sposób mieszał się do spraw prawosławia, 
w. jen. gbr 19 wrz. 1 898 r. Nr. 139 2 skazał go na zapła
cenie kary w ilości 50 r. 

2. Będąc prob. par. Pietkowo, ksiądz B.  S.  dał . ślub
b. unitce ze wsi Wilkowo, pow. mazw., gub. łomż., Ewie
Stelmasiuk, „prawosławnej " ,  należącej do par. prawosław
nej hodyszewskiej, z mieszkańcem m. Janowa, gub. siedl. 
Antonim Hariewiczem. Chociaż śledztwo wykazało, że 
Ewa Stelmasiuk była ochrzczona w kościele katol ickim 
w Pietkowie i tam zapisana w księgach urodzenia, jed
nak Konsystorz Chełmsko-Warszawski (prawosławny, do
pis. autora) 4 mar. 1902 r. uznał ją  za prawosławną.3 
Wobec powyższych danych ksiądz B. S. nie jest bez wi-

1 Op. c., Nr. 1 1 . 
2 A. A. O . ,  XXXIV2, Nr. 91 i A. P. Łomż., x xs, k. 21 .  
3 Zasady, na  mocy których Konsystorz prawosławny określał wy

znanie wiary, były ogłoszone w ukazie cesarskim z 2 l ip .  1 898 r. 
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ny, a przeto w. jen. gbr 18  gr. 1902 r. Nr. 1769, to mu 
podkreślił (postawił na wid) i zarazem ostrzegł, że go 
surowo ukarze, jeśli coś podobnego powtórzy się w przy
szłości.1 

3. Na podstawie p.p. I i XI I I ,  wydania 3 paźdz. 1903 r.
Zbioru obowiązujących postanowień, w. jen. gbr 21 maja 
191 1 r. Nr. 2172 2 nałożył na księdza B. S., prob. par. 
Tykocin,  pow. mazw. , gub. łomż., 100 r. kary z zamianą 
w razie n iezamożności ukaranego na miesiąc aresztu. Ka
rę tę zastosował jen. gbr za to, że ksiądz B. S.  bez nale
żytego pozwolenia ze  strony władz rząd. zwołał zebranie 
parafjalne dla przeprowadzenia składek na rzecz parafj i .  

85. Ks. Franciszek Sakowicz, ur.  1824 r .  Nlk
�żandarmskiego okręgu warsz. 5 (17)  lut. 1869 r .  Nr. 13995 
donosi do zarządzającego spr. duch. obc .. w. Kr .. P., że
ksiądz F. S., wik.par. Mały-Płock, pow. koln. ,  gub. łomż. , 
24 list. 1868 r. odmówił spowiedzi Barbarze Siemiono
wej, żonie Aleksieja, za to, że jest za „prawosławnym. " 

86. Ks. Józef Sidorowicz, 1845tl912. 1 .  Organa
poli�ji przeprowadziły śledztwo, które wykazało, że ksiądz 
J. S. ,  prob. par. Sylwanowce, pow. august., gub. suwl., 
okazał się winnym w tern, że spełniał religijn e  óbrzędy, 
z których korzystali byli gr. -unici, za co p.o. w. jen. gbra 
ien. baron Krideger 24 mar. 1883 r. Nr. 406 4 postanowił 
usunąć go z prob. Hożej Sylwanowce na wik. do par., 
odsuniętej od okolicy, w której mieszkają byli gr. -unici. 

2. Na skutek odezwy . gbra suwl., datowanej 20 maja
1883 r .  Nr. 2822, z której widać, że ksiądz j. S., prob. 
par. Sylwanowce, poświęcał pokarmy wielkanocne 12 mar. 

1 A. P. Łomż„ XX8, k.  50. 
� A. A. O., XXXIV2, Nr. 9 1  i A. P. Łomż„ XX8, k. 21 .  
s A. A. O., LXXI•, k. 2 15-217. 
4 A. A.  o. ,  xxx1v.i, Nr. 6. 
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tegoż roku na folwarku Kiebaski ,  g.n. Balla Wielka, pow. 
august., a 13 tegoż miesiąca i rok11 uczynił to samo w Syl
wanowcach w domach byłych gr. -unitów, chociaż wójt 
tej gminy ostrzegał go o wyznaniu tych mieszkańców, p.o. 
w. jen. gbra 21 czrw. 1883 r. Nr. 815 1 postanowił ściąg
nąć z niego karę 25 r. niezależnie od przeniesienia go 
z probostwa na wikarjat, o· czem była mowa powyżej. 

87. Ks. Wincenty Wilhelm Sienkiewicz, 1849 
t 1911 .  Wyszło na jaw, że 8 (20) . czrw. 1 879 r. w ka·
tedrze w Sejnach ksiądz W. W. S. ,  tamtejszy wikarj usz, 
wyspowiadał i dał Komu nję św. mi_eszkańcom wsi Ru
dawki, należącej do parafj i  Smolany, gm. Sej ny, Bartło
miejowi i Marjannie Kozielskim i szesnastoletniemu ich 
synowi, Pawłowi, należącym do li czby przyłączonych do 
prawosławia, . a byłych gr.-unitów. Za powyższe przestęp- :
stwo w. jeri.  gbr 2 1  czrw. 1 880 r. Nr. 867 2 skazał księ-

dza W. W. S. na 10 r. kary. 
· · 

88. Ks. Tadeusz Skarżyński, 1 840t1904. 30 kw.
1892 r. gbr. suwl. powiadomił w. jen. gbra,  że ksiądz T.
S., prob. par. Bałgrów, pow. august . ,  gub. suwl ., już od 
1884 r. poprzez kolejne 3 lata, nie uzyskawszy na to od 
właściwych władz pozwolenia, zbierał składki od swoich 
parafjan na różne parafjalne ce le, jako to: na utrzymanie 

· drugiego kapłana, przez etat rządowy nieprzewidziane
go, na kupno dzwonów, wreszcie na restaurację kościoła 
parafjalnego. Za taką nieprawne! działalność w. jen. gbr 

. 5 paźdz. 1 892 .r. Nr. 13 3 skazał go na zapłacenie kary 
. wysokośc i  75 r. 

89. Ks. Maciej Skrzyński, 1 842 t 1907. Gdy bp  
sejn. w 1 900 r .  odwiedzał jako pasterz parafję Wiejsieje, 
pow. sej n. ,  gub. suwl . ,  ksiądz M. S. ,  prob. miejscowy, nie 
zastosował się do przepisów policyjnych, które rząd wy-

1 A.  A. D., XXXIV2, Nr. 6 . . 2 Op. c . ,  Nr 32. ; i  O p . c . , Nr. 9.  
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'dał na te uroczystości. Za powyższe przestępstwo w. ie�.
gbr 9 st. 1 900 r. · Nr. 173 1 skazał g.o na 50 r.  kary. 

90. Ks. Mateusz Smoleński, ur. 1855 r. Bez po
zwolenia władz rządowych ksiądz M. S., wik. par .  Wiej 
sieje, pow. sejn. ,  gub. suwl., odprawił nabożeństwo w ka
tolickim kościele we wsi Ilgieniki ,  tegoż powiątu, za co 
w. jen. gbr 1 9  paźdz. 1 885 r. Nr. 1 544 2 skazał go na
100 r. kary. (KośdQł ten z wiedzą władzy rządowej wy
budował w llgielnikach, jako w swoim majątku, hr. Wa
lewski .  Dopis. autora). 

91. Ks. Kazimierz Stepszys, 1 848 t 1904. Ducho
wieństwo par. Suwałki, a w li czbie tej i ksiądz K. S. ,  tam
tejszy wik., odmówiło pogrzebu rz.-kat. zmarłemu w woj
skowym szpitalu szeregowcowi Walentemu Galekowi, ka
tolikowi. Za taki „nieetyczny" czyn w.  jen. gbr 7 grud. 
1885 r. Nr. 1 804 1  skazał go na 30 r. kary. O tym pogrze
bie doniósł do w. jen.  gbra gbr suwl. 22 l ist. 1 885 r. Nr. 9753. 

92. Ks. Józef Strymowicz„ ur. 1829 r. Władze
policyjne przeprowadziły śledztwo, które wykazało, że 
ksiądz J. S., prob. par. Wysokaruda, pow. marjamp., gub. 
suwl., jak o tern doniósł do w. j en. gbra ibr suwl. 14 czrw. 
1903 r. Nr. 4880: a) zorganizował zbieranie wśród paraf
ian wysokorudzkich dobrowolnych ofiar na budowę orga
nu, a na te składki nie wyjednał uprzednio od władz rzą
dowych potrzebnego pozwolenia, b) . za zebrane pienią
dze samowolnie zamówił organ bez udziału organizacyj 
'parafjalnych i c) nie przedstawił z tego sprawozdania. 
Za powyżs:ze przestępstwa p. o. w. jen. gbra 26 czrw. 
�903 r. Nr. 254 • skazał . księdza J. S. ,  na 25 r. kary. 

93. Ka. Dominik Szweda, ur. 1 853 r. Ponieważ
15 maja 1885 r.  ksiądz D. Sz.t wik. par. Kopciowo, pow. 

1 Op. c . ,  Nr. 1 1 .  
n O p. c.,  Nr. 22. 

:.i Op. c . ,  Nr. 16.  
4 Op. c . ,  Nr. 26. 
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s�jn. ,  gub. suwl. ,  odprawiał nabożeństwo żałobne, o które 
prosił pewien włościanin, a w wilję tego dnia odprawiał 
również nabożeństwo żałobne w kaplicy we wsi Warwi
szki, ·gm. Wołowiczowce, pow. august., gub. suwl. ,  nale- l 

żące} do par. Kopciowo i na tern nabożeństwie było 
wielu unitów, przeto w. jen.  gbr wydał dec_yzję 30 lip. 
1 885 r. Nr. 1242, t mocą której ksiądz D. Sz. zapłacił 
kary 1 OO rubli . 

94. Ks. Ludwik Talarowski, 1824 t 1902 . Wobec
okoliczności ,  które przedstawił w swych koresponden
cjach gbr łomż. w. jen. gbrowi. 27 l ut. 1893 r.  Nr. 237 1 
i 22 kw. 1893 r. Nr. 4579, a mianowicie ,  że ksiądz L. T., 
prob. i dziek. w Kolnie, gub. łomż., odznaczając się fanatyz
mem religijnym, nie pozwolił pochować na cmentanu 
zmarłego Smirnowa, syna członka pogranicznej straży, 
„prawosławnego", w. jen.  gbr 14 maja 1 893 r. Nr. 33 2 po
stanowił: usunąć księdza L. T. ze stanowiska dziekana 
i przenieść go na inne probostwo poza powiaty : koln.,1 

mazw. i august. 

95. Ks. Franciszek Tomkiewicz, ur. 1840 r., prob.
w Teolinie ,  pow. august., gub. suwl. W. jen. gbr 23 mar. 
(4 kw.) 1876 r., Nr. 534 pisze do bpa sejn.: w rz. - kat., 
kościele w Teolinie miejscowy administrator ksiądz F. T. 
już przez 5 tygodni odprawia w niedzielę sumę w tym 
samym żałobnym ornacie z białym galonem, ze słupem 
ciemno niebieskim na plecach i w takiejże stule i mani
pularzu,  welon · zaś na kiel ichu ma zupełnie żałobny, 
a przecież wiadomo, że w rz.-kat. nabożeństwach orna
tów czarnych nie używa się na sumie nigdy, chyba, że 
za zmarłych i to bywa o w cześniejszej godzinie i w Wielki 

1 O p. c . ,  Nr. 7. ::i Op. c., Nr. 1 .  
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. Piątek. Ornat ten w Teolinie j est zupełnie · nowy uka
zał się po zamknięciu kqścioła w Lipsku.1 i 2 

Oprócz tego ksiądz_'.- F. T. 22 ł ut. (5 mar.) 1876 r.
odprawiał mszę św. w jakiś inny

. 
sposób, bez wymawia

. nia przepisanych wyrązów w zupełnej c ichości, a naród 
. śpiewał wtedy wielkopostne pieśni „ Gorzkie żale" ,  do
zwolone tylko w czasie nabożeństwa nieszpornego. 

Wobec tego w. jen.  gbr Kocebu pro�i bpa o na. 
tychmiastowe usunięcie księdza F. T. z Teolina. 

Ks. F.  T. nadesłał 31  mar. (12 kw.) 1 876 r.  Nr. 1 1  
1do Kons. w Sejnach tłumaczenie, że ornat, o którym jest 
mowa, sprawił do kościoła cztery lata temu miejscowy 
.parafjanin Ejnerowicz, że ornat ten jest wpisany do in. wentarza kościoła teolińskiego i był używany jeszcze za 
poprzednich proboszczów. Sumę zaś 22 lutego (5 mar.) 
1876 r. ,  będąc chorym oaprawił cichą, a swej choroby 
. przedstawił świadectwo lekarza.3 

96. Ks. Henryk Tyszka, ur. 1 857 r., wik. par. Au
·gustów,  gub. suwl. R. 1881 przeciwko księdzu H. T. wła
, dze policyjne prowadziły dochodzenia · śledcze, które
wszakże nie dały żadnego wyniku dodatniego, dlatego
śledztwo zostało przerwane.4

97. Ks. Jan Trzasko, ur. 1886 r.  Przeprowadzone
śledztwo wykazało, jak doniósł gbr suwl. do w. jen .  gbra
3 maja 191 1  r. Nr. 4604, że ksiądz j. T., obecnie nade
tatowy wik. par .  Sokoły, pow. mazw., gub. łomż. , odwie
dzając rodzintt · Kuczyńskich, namawiał Magdalenę Ku
czyńską, aby przeszła na katolicyzm. W sprawie tej w. 

1 Władze rządowe rosyjskie zamknęły kościół w parafji Lipsko 
' pow. august., gub. suwl., aby ułatwić sobie skasowanie unji w tamtej 
okolicy. Dopis. autora. . 

2 Ornat był fioletowy, jak zwykle w W. Poście. Dopis. autora. 
il A. K. K. B. A., 1 1 1 7. 4 . A. A. D., · XCI I I2, k. 8 1 .
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jen. gbr 5 sierp. 1911  r. Nr. 3360 1 wystąpił do Mstwa 
Spr. W., aby z tej racji i za agitację księdza J. T. prze· 
ciw szkole cerkiewno-prawosławnej zwolnić go z para
fjalnego stanowiska i tak się stało. ' (Patrz dział patrjotycz
ny tejże diecezji: ks. Jan Trzasko). 

98. Ka. Michał Turczynowicz, 1808 t - 1891.
1 . W dni odpustowe ·; 14 lip. i · 27 sierp. 1 885 r. w ko
ściele parafjaln ym w Gliwice, pow. wołkowys., gub. suwl., 
zbierano „nielegalne" składki, o czem wiedział miejsco
wy prob., ksiądz M. T., w. jen. gbr skazał go na 25 r. kary. 

2. Za to, że ksi ądz M. T. ,  prob. par. Olwita, zbierał
od parafjan dobrowolne składki (na rzecz parafii. Dopis. 
autora), w. jen. gbr 11 czrw. 1888 r. Nr. 1 166, nałożył 
na niego 1 00 r. kary, a zarazem ostrzegł, że, jeżeli nie 
zaniecha nadal podobnych nielegalnych czynności, to 
spotkają go przykre następstwa.2 

99. Ks. Henryk Tyszka, 1 857t1 880. Decyzją swą,
datowaną 1 6  czrw. 1 884 r. Nr. 1 1 64,3 w. jen. gbr skazał 
księdza H. T. ,  wik. par. Augustów, gub. suwl., na 30 r. 
kary za to, że się mieszał do spraw prawosławia. 

100. Ks. Jan Użypis, ur. 1 848 r. Gdy w czasie 
pobytu bpa sejn. z pasterską wizytą w par. Święto - Je
ziory, pow. sejn., gub. suwl., tamtejszy prob. ksiądz J. 
U. nie dostosował się do rozporządzeń policyjnych, któ· 
re rząd wydał w tej materji, w. jen. gbr 9 st. 1900 r. 
Nr. 17� 4 skazał go na 50 r. kary. 

101. Ks. Franciszek Walajtis, ur. 1864 r. 1. Na
mocy decyzj i, którą wydał w. jen. gbr 17 maja 1888 r. 
Nr. 961 5 ksiądz F. W., w ik. par. Hoża v. Sylwanowce, 
pow. august. , gub. suwl., zapłacił 25 r. kary za to, że, 

1 A. A. D., XXXIVa, Nr. 14 i A. P. Łomż., X XVls, k. 4 i 18. 
2 A. A. O., XXXIV2, Nr. 3. 3 Op. c., Nr. 6. 
• Op. c., Nr. 1 . i A. A. D., XXX1, Nr.  38.
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sw1ęcąc pokarmy wielkanocne swym parafjanom, nie omi
nął niektórych· domów „prawosławnych". 

2. 14  paźdz. 1889 r. Nr. 1 828 1 w. jen. gbr postano
wił usunąć księdza F. W. z wikarjatu w Sylwanowcach 
i polecił mu oznajmić, że w przyszłości nie może otrzy
mać etatowego wikarjatu, ponieważ wiele osób „prawo
sławnych " przyjmował do spowiedzi i udzielał im Ko
munji świętej. 

102. Ks. Józef Wałajtis, ur., 1 861  r. Z decyzji 
w. jen. gbra, daty 1 7  maja 1 888 r. Nr. 961,2 ksiądz ]. W.,
wik. par. Augustów, gub. suwl., zapłacił 25 r .  kary za 
to, że, poświęcając pokarmy wielkanocne, nie pominął 
przy tym obrzędzie niektórych domów „prawosławnych".  

103. Ks. Szymon Warkałło, ur.  1836 r. Nlk żan
darmskieio okręgu warsz. 18 (30) mar. 1 896 r. Nr. 2829 
doniósł do zarządzającego spr. d. obc. w. Kr . . P., że ksiądz 
Sz. W„ wik. z Kalwarji, gub. suwl., 8 mar. b.r. odmówił 
Komunji św. Teofi li Muchinowej, żonie majora, dowódcy 

· kalw. komendy powiatowej i Pelagj i Redkinowej , żonie 
kapitana 9 grenadierskiego pułku syberyjskiego. Po otrzy
maniu powyższego zawiadomienia tenże zarządzający na
desłał 10 (22) kw. 1869 r. Nr. 1 530 (1461 ) 3 do bpa sejn. 
decyzję nmka Kr. P., który skazał księdza Sz. W. na 
6 miesięcy klasztoru u o.o. kapucynów w Zakroczymiu, 
pow. płoń.,  gub. płoc. 

104. Ks. Konstanty Warzycki, ur. 1 827 r.  Za 
czynny udział w nawróceniu z prawosławia i w przyłą
czeniu do katolicyzmu Filareta Łukjanowa Sąd Karny 
gub. płockiej i august. 1 0  (22) st. 1 867 r.  skazał 4 księdza 
K. W. na zamieszkanie w tomsk.iej -lub tobolskiej gub., 

1 A. A. D., XXX2, Nr. 38. :. Op; c., Nr. 35. 
3 A. A. o., LXXII, k. 273, 280, 283 i 290. 
4 A. A. D., XXXIP, Nr. 28. 

Bojowaicy t. III. 1 9  
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lecz zanim zapadł wyrok wyższej instancji ksiądz K. W. 
umknął zagrani cę. 

105. Ks. Maciej Wasilewski, ur. 1843 r. Na sku
tek protokołu, który przedstawił gbr suwl. w. jen. gbrowi 
6 gr. 1901 r .  Nr. 6921 (3553), z którego widać, że a) ksiądz 
M. W., prob. par. Dauksze, pow. kalw., gub. suwl., gdy 
spowiadał Paulinę Nowick<1, która ma męża prawosław
nego, surowo ją karcił i groził odmową Komunji św. za 
to, że uczęszcza ze swemi dziećmi do cerkwi prawosław
nej, Że , b) przerwał słuchanie spowiedzi i odmówił Ko
munj i  św. służącej wzmiankowanej Nowickiej , Annie Pe
genkis, która wyznała, że jako służąca towarzyszyła dzie
ciom swego państwa do cerkwi prawosławnej. W. jen. gbr 
1 1  st. 1 902 r. Nr. 219 1 postanowił: zamknąć księdza M. 
W. w k lasztorze o.o. karmelitów w Oborach, gub. płoc., 
na przeciąg _6 miesięcy i zwolnić go z zajmowanego prze
zeń wikarjatu w par. Giże, pow. wołk., gub. suwl. 

106. Ks. Konstanty Wawrzycki. Bp K. I .  Łu
bieński pisze odezwę do dra gł. kom. rz. spr. w. i d., ' 

datowaną Waniewo 1 1  gr. 1 866 r., że na skutek reskry
ptu tegoż dra z dnia 28 list. 1 866 r. Nr. 31 968 (1203) gbr 
cyw. august. nałożył 50 r. kary na księdza K. W., ko
mendarza par. Poświątne, pow. mazw. ,  gub. łomż., za to, 
że 15 (27) sierp. 1 866 r. w czasie święta patronalnego 
gr.-unickiej cerkwi w Hodyszewie odprawiał tam nabo- , 
żeństwo i udzielał sakramentów św.2 

107. Ks. Bernard Włostowski, ur. 1 827 r. Za
rząd sprawami gr.-unickiego obrządku 19 (31 ) st. 1868 r. 
Nr. 49 powiadomił Zarząd Obc. Wyznań przy w. jen. 
gbrze, że ksiądz B. · w.„ prob. par. Lipsk, pow. august., 
gub. suwl., znów ochrzcił podług łacińskiego obrządku 
dziecko Szymona Pionickiego, gr.-unity. Nmk Kr. P„ ma-

1 Op. c „  Nr. 4: :i A. K.  K. B.  A. 11 17. 
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jąc na pamięci, że ksiądz A. W. już nie pierwszy raz 
łamie prawo państwowe, postanowił 1 nałożyć n�ń karę 
wysokości 50 r. 

108. Ks. Wincenty Wojczun, 1837t1909. 1. Kie
dy dyrektor państw. gimn. w Łomży rozesłał okólnik, 
wzywający wszystkich nauczycieli tego gimnazjum na na
bożeństwo fałobne za zmarłego kolegę Mołotkowa, pra
wosławnego, ksiądz W. W., prefekt tego gimnazjum i miej
scowego progimnazjum żeńskiego oświadczył dyrektoro
wi,· że tego rodzaju żądanie od katolików jest przeciw
ne zasadom i nauce Kościoła katolickiego, a więc ucz
niowie nie mogą . być na tern nabożeństwie w prawosław
nej cerkwi, jak również obecność uczniów 4 kw. 1 876 r. 
na placu w czasie galowego prawosławnego nabożeń
stwa uważa również za niezgodne z zasadami Kościoła 

. katolickiego. Przy tej rozmowie z dyrektorem ksiądz W. 
W. wspomniał, że prawosławnych \iważa za heretyków, 
tak bowiem uczy rz. -kat. Kościół. Na zapytanie zaś dy
rektora, czy to samo wpaja w swych uczniów, ksiądz W. 
W. odpowiedział na to twierdząco. Oprócz tego z oka
zji · tego nabożeństwa za profesora Mołotkowa ksiądz 
W. W. oświadczył przełożonej żeńskiego progimnazjum 
w Łomży, że katolicy podług karności rz.-kat. Kościoła 
nie mogą brać udziału w żadnem innowierczem nabożeń
stwie. Wreszcie niedawno przed tym faktem ksiądz W. 
W. wobec nlka łomżyńskiej naukowej dyrekcji, tłuma
cząc uczniom obowiązek, · płynący z 4-go przykazania 
Boskiego oddawania czci różnym przełożonym, nic nie 
wspomniał o . tym obowiązku względem cesarza. 

Uczniowie i uczenice byli na nabożeństwie, które 
�··ndprawiało duchowieństwo prawosławne za zmarłego Mo
: .łotkowa i zdaje się ksiądz W. W. w tym wypadku nie 
· wywierał żadnego na nich nacisku, dodaje raport.

I Ą. A. O., XXXIII, Nr. 12.  
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W. jen. gbr, widząc z tego wszystkiego nieprawo
myślne , nastawienie księdza W. W. i jego skrajny religijny 
fanatyzm oraz brak tolerancji, 20 kw. 1876 r. Nr. 710 1 
zażądał od władz naukowych, aby zwolniły go ze sta.;. 
nowiska prefekta gimnazjum męskiego i progimnazjum 
żeńskiego w Łomży. 

2. Za niezachowanie zarządzeń policyjnych, które
były wydane o sposobie przyjmowania w par. bpa sejn., 
przyjeżdżającego do niej na wizytację pasterską, z de- · 

cyzji ,  zapadłej 9 st. 1890 r. Nr. 173,2 ksiądz W. W., prob. 
par. Płonka, pow. mazw., gub. łomż., zapłacił 50 r. kary. 

109. Ks. Kazimierz Edward Wojsznar, 1817 t 
1903. Zarząd Warszawskiego Żandarmskiego Okręgu 
22 maja 1884 r. Nr. . 5061 doniósł do w. jen .  gbra, że 
ksiądz K. E. W., prob. par. Teolin,  pow. august., gub. 
suwl., wykorzystał złe stosunki, które zapanowały mię
dzy gr.-unitami a ich prob. Żypowskim w Sopoćkiniach, 
a także terytorjalne warunki tamtejszego rz.-kat. kościoła, 
który jest niedaleko unickich parafij : Sopoćkinie, Per
stuń i Hołynka i ostatniemi czasy udzielił kilka razy , 
religijnych obrzędów unitom według obrządku rz.-kat. · 
jednocześnie ksiądz K. E. W. osobiście oświadczył ks. 
Żypowskiemu, że i nadal będzie postępował w podobny 
sposób, gdyż od swojej władzy niema żadnego piśmien
nego zakazu w tym względzie. 

Wobec tego w. jen.  gbr 4 (16) czrw. 1 874 r.  Nr. 510 3 
zażądał od bpa sejn., aby udzielił księdzu K. E. W. wła
ściwego upomnienia, że dotychczasowa jego działalność 
była „niepewna" i zarazem go ostrzegł, że, jeżeli coś po
dobnego jeszcze się powtórzy, wtedy władze rządowe 
ukarzą go surowo. 

110. Ks. Józef Wolągiewicz, ur. 1866 r.  Za nie
zastosowanie się do przepisów policyjnych, które były 

1· i 2 Op. c., Nr. 21. 1 1  Op. c . ,  Nr. 22 .
. 
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wydane, jak należy · przyjmować bpa sejn. ,  gdy wizytuje 
parafj e ,  ksiądz J. W., wik.  par. Kopciowo, pow. sejn. , 
zapłacił 50 r. kary na mocy decyzji ,  zapadłej 9 st. 
1900 r. Nr. 1 73.1 

1 1 1 .  Ks. Ludwik Zaleski, 1857t1 907. 1. Ponieważ 
ksiądz L. Z . , prob. par. Adamowicze, pow. august., gub. 
suwl., spowiadał, udzielał Komunji Ś":N· i dawał śluby 
parom, dwom unitom, w. jen. gbr 25 wrz. 1890 r. Nr. 1643 2 
nałożył na niego karę pieniężną wysokości 1 00 r. i za
żądał przeniesienia go z Adamowicz do parafj i ,  leżącej 
poza strefą unicką. Wobec tego ksiądz L. Z przeszedł 
do par. Lipniki, pow. koln. ,  gub. łomż. 

2. Dwa raporty nadesłał gbr suwl. do w. jen. g bra:
29 wrz. 1 890 r. Nr. 14141 i 5 mar. 1 89 1  r. Nr. 3471 w spra
wie wykrycia ponownego mieszania się księdza L. Z . ,  
prob. par. Adamowicze do prawosławia, gdyż zaopatru
je w religijne potrzeby byłych gr.-unitów. Ze względu 
jednak, że ksiądz L. Z. dopiero co wyszedł z Adama,-

. wi cz, to w. j en. gbr decyzją swą, którą wydał 9 paźdz. 
1 890 r. Nr. 2795 i 19 mar. 1 891 r. Nr. 469, koresponden
cję w tym wypadku polecił przerwać. 

112. Ks. Stanisław Zalewski, ur. 1869 r. 1. Przy 
odezwie swej , datowanej 20 mar. 1910 r. 'Nr. 2967, gbr 
suwl. nadesłał protokuł śledztwa przeciw prob. par. Lipsk, 
pow . . august., gub.  suwl. , księdzu S. Z., w sprawie po
chowania na cmentarzu rz.-kat. podług obrządku rz.- kat. 
mieszkańca wsi Lipczany, pow. august. ,  Wincentego Zi
niewicza, „prawosławnego" .  O przestępstwie tern w . . j.en .  
gbr 27 kw. 1910 r. Nr . 1687 powiadomił mstra spr. w., 
od którego, za pośrednictwem Departamentu Spr. Duch., 
5 łut. 1 911 r .  Nr. 1 02 1  otrzymał odpowiedź, że Mstwo 
Spr. W. zwróciło się do b pa sejn. 29 st. 19 1 1  r. Nr. 872,3 

1 Op. c . ,  Nr. 39.

a Op. c . ,  Nr. 6. 
2 A. A. D., XXXIll2, Nr. 3.
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aby zwolnił księdza S. Z. ze stanowiska parafjalnego, co 
się też stało 1 0  l ut. 1911  r .  

2 . Gbr suwl. 13  mar. 19 1 0 r .  Nr .  2741 powiadomił
w. jen .  gbra, że były prob. par. Lipsk, ksiądz S. Z.,
w końcu  września 1909 r. pozwolił swemu wik. ks. Jó
zefowi Montwiłowi, ochrzcić podług obrządku rz.-katol. 
córkę włościan Ludwika i Antoniny małżonków Kończy
ków, korzystających z posług religijnych w prawosław
nej par. Rygałówka, gm . Kurjanki, pow. august. Wobec 
tego, sprawę tę władze policyjne  skierowały do sądu. 
Sąd Okręgowy w S uwałkach wydał. wyrok 4 maja 1 91 1  r., 
na mocy którego ksiądz S. Z. miał zapłacić 25 r. kary 
z zamianą w razie niemożności wpłacenia tej sumy na 
tygodniowy ateszt i na zawieszeniu go w czynnościach 
proboszcza na 3 miesiące. Wyrok się uprawomocnił. 

113.  Ks. Wincenty Zieliński, u r. 1 856 r., Mag. 
św. Teol. „5 mar. 1 887 r. po godz. 1 0-ej wiecz. ksiądz 
W. Z. przybył do szpitala św. Ducha w Łomży i tam wy
spowiadał chorą, zupełnie nieprzytomną luterankę, Marj(( 
Bojbz .. , udzielił jej Komunj i  św. i przyłączył do katol i
cyzmu ,  jakoby podług jej woli" .1  i 2 

114. Ks. Jerzy Zienius, ur. l 849 r.� Gdy ksiądz 
J. Z. ,  prob. par. Lejpuny, pow. sejn. ,  gub. suwl., nie za
stosował się do zarządzeń, które wydały władze policyjne 
na czas pobytu bpa sejn. z wizytą pasterską parafji , w. 
jen. gbr skazał 4 księdza j. Z. na 50 r. kary. 

1 1 5. Ks. Andrzej Złotkowski, ur. 1877 r. 1. Gbr 
s uwl. 25 łut. 1910 r. Nr. 2083 doniósł do w. jen.  gbra, 

1 A. P. Łomż., XXVIIB, k. 28. 
2 Przytaczamy dosłownie podany fakt w źródle oficjalnem. 

Dopis. autora. 
3 W spisie duchowieństwa diecezji sejneń. za rok 1900, rok uro

dzenia księdza J. Z. jest podany 1845.

4 A. A. D., XXXIIF, Nr. 1. 
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że wik. par. Augustów, gub. suwl. , ksiądz A. Z., chodząc 
14  st. b.r. po kolendzie, ganił w domach kat. wiarę pra
wosławną i karcił tych polaków, którzy mają u siebie na 
mieszkaniu prawosławnych, przytem dodawał, że tam nie 
wstąpi, gdzie · są prawosławni, moskale, kacapi, bo pra
wosławna wiara cuchnie, a gdy zobaczy prawosławnego, 
wtedy dostaje torsyj . 

2. Ksiądz A. Z. nie wydał w W. Poście karteczki
do spowiedzi mieszkance m. Augustowa Ludwice Zna
sowskiej , dlatego, że pozwoliła córce swej przyjąć pra
wosławie i wyjść za prawosławnego. 

3. Księdzu A. Z. władze policyjno-administracyjne
wytoczyły proces, a gbr miejscowy (Stremouchow) prosił 
w. jen. gbra, aby w porządku administracyjnym ks iędza
A.  Z. usunął ze stanowiska parafjalnego, nie oczekując 
wyniku sprawy. Wtedy w. j en. gbr zwrócił s ię  30 maja 
1 9 10  r .  Nr. 2207 do Mstwa Spr. W. o to zwolnienie.  Na 
to Mstwo Spr. W. 4 sierp. 1 9 1 O r. Nr. 6785 1 nadesłało 
do Warszawy odpowiedź, że nie widzi dostatecznej pod
stawy do htkiego załatwienia sprawy. 

Gbr suwl. 1 1  list. 1 91 0  r. Nr. 1 1 824 powiadomił w. 
j en. gbra, że Sąd Okręgowy w Suwałkach zasądził księ-. 
dza A. Z .  na 4 mies. więzienia, lecz zasądzony wniósł 
apelację do Izby Sądowej w Warszawie. 9 mar. 1 9 1 1 �
Nr. 1 0638 prokurator izby sąd. w Warszawie nadesłał 
wiadomość, że instancja ta skazała księdza A. Z. na 2 
miesiące aresztu, którego miejsce ma wskazać jego wła
dza duchowna. 

• 5; ... \ 
116. Ks. Tomasz Zubrys, 1843tl908 . . 1 .  W dwu-

krotnych odezwach, datowanych 31 gr . 1 882 r. Nr:
· 

552
i · 3 łut. 1 883 r. Nr. 646, gbr suwl. doniósł do w. j en. gbra, 
że władze cywilne już nie raz miały wiadomość o „szko-

1 Op. c . ,  Nr. 7. 



dliwej " działalności księdza T. Ż. ,  prob. par. Adamowi
cze, pow. august., gub. suwl. ,  na niekorzyść prawosła
wia, - że 27 sierp . 1 882 r. po skończonem nabożeństwie 
kośc ielriem ksiądz T. ż., ubliżył parafjanom, nazywając 
ich prześladowcami i donosicielami, następnie zdjął z sie
bie na amhonie stułę i komżę, prawdopodobnie z tym za
miarem, aby je  r zucić, chociaż tego na śledztwie nie 
dało się stwierdzić z całą pewnością, ale nie można 
wątpić, że miał na myśli swoje prześladowania, jakim 
rzekomo podlega za mieszanie się w sprawy religijne 
byłych gr. unitów, - że 1 8, paźdz. 1882 , r .  ochrzcił w ko
ściele par. Adamowicze nowonarodzonego syna włościa
nina wsi Koniu chy, gm. Łabno, ,po.w. august . ,  Piotra Ko
złowskiego, którego żona,  a matka dziecka, należy do 
byłych gr .-unitów, a obecnie do prawosławnych. 

Wobec tak k arygodnego sposobu postępowania p. 
o. w. j en. gbra 22 łut. 1 883 r. Nr. 196 1 postanowił uka
rać księdza T. Ż. grzywną 50 r. i ostrzec go, że, jeżeli 
w przyszłości znów wykaże „złe" postępowanie w tym 
k ierunku, to władze rządowe postarają się o usunięcie 
go zupełn ie ze stanowiska parafjalnego. 

2. Na skutek raportu gbra suwl. , nadesłanego do
w. jen. gbra, że ksiądz T. Ż. 13 mar. 1883 r. w uroczy
stość katolickiej Wielkanocy poświęcił pokarmy wielka
nocne byłym greko-unitom, a śledztwo najzupełniej fakt 
ten potwierdziło, w. j en. gbr, mając na uwadze, że ksiądz 
T. Ż. już nie pierwszy raz mieszał się w sprawy prawo„ 
sławia, wykonując „nidegalne" czynności, 5 paźdz. 1 883 r. 
Nr. 1 494 2 postanewił przenieść go na inną parafję, poza 
granice ' pow., ;august. 

3. 24 czrw. 1 884 r. Nr. 1 249 8 p.  o. w. jen. gbra ska
zał księdza T. Ż. ,  byłego prob. w Adamowiczach, na 25 r. 
za mieszanie do spraw prawosławia. 

i _a A A. O,, XXXll2, Nr. 2.
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4. Za niezastosowanie się do zarządzeń policyjnych,
które władze wydały z racj i wizyt pasterskich bpa sejn. 
w maju i czerwcu 1 899 r., w. jen. gbr 9 gr. 1 899 r. Nr. 
1 72 1 nałożył karę 50 r.  na księdza T. Ż ., prob. filj i Smo
lany, pow. i gub. suwl. 

1 17. Ks. Bartłomiej Żukowski, 1 835 t 1 88 1 .  Mster 
spr. w. powiadomił 2 1  czrw. 1 876 r .  Nr. 21 27 2 w. jen. _ 
gbra, że oddał księdza B. Ż. ,  prob. par.  Balwierzyszki ,  
pow. marjamp., gub. suwl., pod sąd 7.a to ,  że ochrzcił 
córkę Milewskiego, - „prawosławnego." 

2. · Dla sprawy Ojczyzny. 

Na wstępie tego punktu przytoczymy zdarzenie, 
o którem wzmiankę znaleźliśmy w archiwum ros. państ
wowem lubelskiem. Fakt ten świadezy, jak - rząd ros. 
żadnych nie zaniedbał środków, nawet towarzyskich, 
by przez zbliżanie społeczeństwa polskiego do domów 
i rodzin ros. wywierać wpływ rusyfikacyjny na sfery wy
hztałceńsze. Chodziło o udział w uczcie poślubnej , o któ
rej czytamy, c·o nast'ępuje: 

Jen. ple. na Kr. P. 18 (30) czrw. 1 866 r. Nr. 1 2 1 1 3,3  
pisze do gbra lubl., że prezydent m. Łomży za to,  że jego 
rodzina nie chciała być na weselu majora Uszakowa, na 
skutek decyzji nmka Kr. P. wraz z tamtejszym ks. Józe
fem Kozarskim, byli wysł<;i_ni na mieszkanie do Lublina 
pod nadzór policji .  Teraz w lutym b.r. nmk pozwolił b .  
prezydentowi m. Łomży, zajllć takie samo stanowisko, 
l ecz nie w Łomży, on zaś prosi o prawo zamieszkania 
w Łęczni e ,  gm. Ludwino, pow. lubrt. ,  �trb .  lubl. , u krew
nych swej żony. 

1 A. A. D., XXXII<!, N,r. 2. � Op. c . ,  Nr. 3. 
a A P. Lubl , XIX4, k. 122 .. 
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Jeszcze zanim prz.ejdziemy do kapłanów, pono.;;zą
cych różne ofiary bólu i c ierpień dla oj czyzny, powiemy 
o nadużyciu ze strony wojska ros. względem jednej ze
świątyń diec.  sejn. 

Administrator diec. sejn. ks. Jakób Choiński 7 list. 
1 861 r. Nr. 856 1 zwracał się do Kom. Rz. W. R. i O. P. 

_ z tern, że 27 paźdz. 1 86 1  r. w Augustowie, gub. suwl., 
w niedzielę, gdy po nabożeństwie ks ięża wyszli z kościoła, 
a lud w nim jeszcze śpiewał pieśni narodowo-religijne, 
podpułkownik kozacki Mołczanow wraz ze swymi żołnie
rzami uzbrojonymi wpadł z krzyki em i hałasem do ko
ścioła, kilka osób zaaresztował, a resztę uciekających 
kozacy rozpędzali batami i lancami. Prosi przeto ksiądz 
administ. o z< bezpieczenie świątyń na przyszłość przed 
podobną zniewagą. 

t.  Ks. Wincenty Akielewicz, 1 834 t 1 909. Gbr 
łomż. powiadomił Kancelarję nmka 5 (17) st. 1868 r. Nr.  182 
że ksiądz W. A. na skutek decyzji Wileńskiego Audy.
torjatu Po lowego, wydanej w 1864 r., jest pod dozorem 
policji za sprawy polityczne. Później ksiądz W. A. 3 zaj
mował się n iedozwolonem przez rząd nauczaniem dzieci 
wiejskich, jednem słowem miejscowe rządowe władze, 
·pisze ten gbr, dają o nim zupełnie złą opinję.

2. Ks. Wincenty Ambraziejus, ur. 1 880 r. 7 lut.
1 907 r. Nr. 662, gbr łomż. powiadomił Kancelarię w. jen. 
gbra, że ksiądz W. A., wik. par. Grajewo, pow. szczucz. , 
gub. łomż., będąc 25 i 26 gr. 1 906 r. z kolendą we wsi 
Bogusze, tejże parafji , rozdawał tamtejszym mieszkańcom 

1 A. A. o. xx1x2, k. 33. 2 A. A. o., xxx112, Nr. 4. 
3 Ksi«(ga konduit kancelarii w. jen. gbra wymieniona pod 

Nr. XXXII2, nie podaje bliższych szczegółów o ks. W. Akielewiczu. 
Z katalogu 7.aŚ sejneńskiej diecezji z najbliższego roku tych wy
padków, jaki posiadamy t. j. 1870, widzimy, Że  ks. W. Akielewicz byt 
1868 r. wikarjuszem parafii Mały-Płock p�w. koln., gub. suwl. 
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obrazki M. Bożej z godłami narodowemi: polskiem i l i
tewskiem, a także z koroną. Na plecach kaidego obraz
ka była wydrukowana modlitwa za Ojczyznę, w której 
mięrlzy innemi była prośba o wskrzeszenie Polski z j ej 
dawną chwałą. 

Sprawa poszła do Petersburga i Departament Spr. 
Duch. Obc. Wyzn. 1 0  kw. 1907 r. Nr. 1356 doniósł do 
w. jen .  gbra, że Mstwo Spr.  W. 30 mar. tegoż roku
za Nr. 1356 1 zwróciło się do administratora diec. sejn. ,  
aby przedzięwziął odpowiednie środki dla ukrócenia tej 
„szkodliwej " działalności ksiądza W. A. i upomniał go, że, 
jeżel i  powtórzą się podobne niekorzystne o nim wiado
moś ci ,  w takim razie będzie zwolniony ze stanowiska 
parafjalnego. 

3. Ks. Paweł Andruszkiewicz, 1806 t 1 892.
1 .  W 1863 r. władze policyjno-wojenne zaaresztowały 2 
księdza P. A., prob. par. Łomża za to, że w jego koście
le znalazły proch ukrywany, wkrótce jednak księdza P. 
A. zwolniono z więzienia. 

2 . Jen. ple. na Kr. P. 26 sierp. (7 wrz.) 1865 r.
Nr. 33354 (1572 1 )  3 powiadomił Kancelarję Rz. Spr. Wewn. 
i O., że u ks. Piotra Wierzbowskiego, sędziego surogata 
konsystorza sejn. i prob . Suwałki, pow. august. , gub. 
suwl. ,  odbył się zjazd księży w celu naradzenia si� nad 
sprawą powstania. Zjechało się tam około 20 księży, 
a w ich liczb ie  był również ksiądz P. A., który na dru
gi dzień po tych naradach, jak mówiono, udał się do 
Warszawy, by złożyć sprawozdanie narodowemu rządowi. .

4. Ka. Franciszek Andrzejewski, 1823 t 1885.
Od pierwszych lat pracy kapłańskiej ksiądz F. A. pono
sił prześladowania ze strony rządu ros. · za swe czyny 

, patrjotyczne. 

1 Op. c . ,  Nr. 24. 2 i 11 Op. c., Nr. 1 1 .  
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Za to, że należał do wykrytego w 1848 r. taj nego 
towarzystwa był wysłany w 1850 r. do gub .  wołgodzkiej, 
skąd powrócił na zasadzie zezwolenia cesarskiego, o któ
rem nmk Kr. P. 28 maja (9 czrw.) 1856 r. Nr .  4475 po
wiadomił władze duchowne i wtedy ksiądz F. A. został 
wikarjuszem w Suwałkach, a jednocześnie władze poli- · 
cyjne rozciągnęły nad nim swój nadzór, w którym, po
dług treści papieru nmka, miała im pomagać władza ko
ścielna. Przytem nmk zastrzegł, że ksiądz F. A. nie mo
że zostać proboszr,zem, zanim nie dowi edzie swego 
dobrego sposobu myśli . . Kara ta skończyła się dopiero
w 1861 r .  i ksiądz F , · A. ; · pozostając j eszcze pod dozo
rem policji, przeszedł na µrob. Słowiki ,  pow. władysł. , 
gub. suwl . 1  

5. Ks. Antoni · Baliński, ur .  1883 r. Gbr  łomż. do
niósł do w. jen. gbra 19 wrz. 1908 r., że w bibljotece
czytelni, założonej przez oddział Związku Katolickiego 
w par. Rajgród ,  pow. szczucin . ,  gub. łomż. wykryto nie
legalne gazety zagraniczne i wydawnictwa, z których pew
na część pozostaje dla rozdania włościanom gub. łomż., 
większość zaś była wysyłana na całe Kr. W. jen. gbr z uwagi, 
że kierownikiem bibljoteki-czytelni w Rajgrodzie jest miej
scowy w ikarjusz ksiądz A. B., który odpowiadać powi
nien za to, co nielegalnego dostaje się do tej instytucji, 
w odezwie swej,  z którą zwrócił się 5 paźdz. 1908 r. Nr. 4432, 
do mstra spr. w. p rosił o usunięc ie księdza A. B. z zaj
mowanego przezeń stanowiska parafjal nego, a jednetze
śnie sam wydał nakaz zamknięcia bibljoteki- czytelni:

· Na
skutek tak pos tawione,j sprawy D epartament Spr. Duch. 
Obc. W. 31 paźdz. 1908 r. Nr. 6954 2 zawiadomił w.  jen. 
gbra, że Mstwo Spr.  W. zwróciło się do · administratora 
d i e c. sej n. o zwolnienie księdza A. B. ze stanowiska 
parafjalnego. 

1 O p .  c . ,  Nr. 7 .  :i O p .  c . ,  N r. 62. 
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6. Ks. Ignacy Bartliński, syn W oj ci echa, 1 824
t 1 898. Kancelaria Specjalna nmka Kr. P. 1 1  (23) wrz. 
1 867 r .  Nr. 8 139 powiadomiła zarządzającego spr. duch. 
obc. w . , że a) za utrzymywanie stosunków z powstańca
mi, b) za przyjmowanie zbrojnych i rannych powstańców . 
do klasztoru i za ukryw anie powstańca Niedzińskiego; na 
wniosek Czasowego Polowego Audytorjatu, daty 30 lip. 
1864 r. , który zatwierdził dowodzący wi leńskim okręgiem 
wojennym, księdza I. B., prob. par. Liszkowo, pow. 5ejn . ,  , 
gub. suwl. .  władze pol icyjno-administracyjne wysłały do 
odległych miejscowości Syber j i ,  pozbawiwszy go wszy
stkich praw stanu i godności  kapłańskiej, 26 zaś sierp. 
(7 wrz.) 1869 r. Nr. 1 91 521 Kancelarja nmka zawiadomiła 
·Zarząd Obc. W.,  że- cesarz pozwolił księdzu I. B. powró
cić do ojczystej diec.  sejn. W 1 870 r. ksiądz I. B. po-

. wrócił z gub. tomskiej po 5 latach wygnania ,  spędzo
nych w Rosji .2 

Gdy gbr wojn. grodzieński 24 czrw. 1864 r. Nr.  6910, 
.powiadamiając Kom. Rz. Spr. W. i D. o karze, wymie
rzonej na księdza I. B., prosi o wykreślenie go z - l isty
osób duchownych.3 Wobec tego Komisja zwróciła się do 
do bpa K. I. Łubieńskiego, aby pozbawił księdza I. B .  
godności kapłańskiej , na co 15 wrz .  1864 r. Nr .  1 144 bp 
odpowiedział, że bez procesu kanonicznago i zapadłego 
na nim wyroku potępiającego nie m0że księdza I .  B. po
,zbawić godności kapłańskiej, a charakteru kapłańskiego 
nie może mu odjąć żadne prawo.4 

7.· Ks. Józef Bartoszewicz, ur. 1 826 r. Będąc 
wik. par. Godlewo, pow. marjamp., gub. suwl. , ksiądz J .  
B. nie powiadomił władze rządowe, że  na kościele ktoś 
przylepił „podburzającą" proklamację, nadto swemi ka-

1 A. A. D„ XXXII2, Nr. 8, LXXV1, k. 209 i 2 10, LXXII2, k. 148. 
z A. A. D., LXX llI2, k. 2 1 5  i n. 
a A. A. O., LXXXIV2, k. 1 i 2. 4 Op. c., k. 14 1 .  
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zaniami i przez czytanie włościanom rewolucyjnych pro
klamacyj skłan iał ludzi do powstania i wogóle pod wzglę
dem politycznym odznaczał się nieprawomyślnością. Wo
bec tego na zasadzie konfirmacji zastępcy dowódcy wi-

· leńskiego okręgu wojn. Potopowa, zapadłej 27 sierp.
1864 r . 1  władze wojn. wysłały ksit:edza ]. B. ,  nie pozba
wiając go praw stanu, na mieszkanie w Syberji.

8. Ks. Kazimierz Borusewicz, ur. 1 884 r. 3 ma
ja 1911  r. Nr. 4604, gbr suwl. nadesłał badanie w spra
wie księdza K. B., delegowanego w charakterze wik, par. 
Teolin, pow. august., gub. suwl„ obwinionego o agitację 
przeciw szkole rosyjs�iej we wsi . Porstuń, należącej do 
par. Teolin. Szkołą tą zarządza miejscowy żeński klasztor 
prawosławny. Tymczasem ksiądz K. B. zabronił chfop
com katolikom z Perstuni uczęszczać do tej cerkiewno
parafjalnej szkoły, nadto, obchodząc domy swych para
fjań z wodą święconą, odmawiał nawiedzenia tych, z któ
rych dzieci. uczęszczają dotąd do wzmiankowanej szkoły, 
Wobec tego w. jen. gbr w odezwie swej z 5 s ierp. 191 1 r. 
Nr. 3360 prosił mstra spr. w. o usunięcie księdza K. B. 
z zajmowanego przezeń stanowiska. Na to 1 2  paźdz. 1 91 1  r. 
Nr. 9 13  2 Departament Spr. D. Obc. W. zawiadomił w. 
jen . gbra, że Mstwo Spr. W. 24 wrz. 19 1 1 r. Nr. 8635 . 

zwróciło się do bpa sejn. o zwolnienie księdza K. B. 
z parafjalnego stanowiska. 

9. Ks. Brondzo. Za szerzenie książek zagranicz
nych treści przeciwrządowej w 1871 r. władze rządowe 
wysłały księdza B. do Rosj i .  s i 4 

1 A. A. D., XXXI12, Nr. 37 i LXXI I2, k. 148 . 
. � A. A. D„ XXXll2, Nr . 64. 3 A. A D., LXXV2, k. 210. 

4 W źródle, z którego zaczerpnęliśmy tę wiadomość o księdzu B.,
niema nietylko żadnych szczegółów o jego wywiezieniu do Rosji, ale 
nawet nie podane irnię. W spisie duchowieństwa diec. sejn. za 1862 'r. 
jest trzech księży Brondzów: Jan ur. 1801 r. emeryt, mieszkający jako 
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10. Ks. Stanisław Bukowski, ur. 1 824 r. komend.
i wik. w Małym - Płocku, pow. koln., gub. łomż. O przej
ściach księdza S. B. czytamy tyle: 

a) Po zaaresztowaniu w Małym-Płocku władze rzą
dowe przewiozły księdza S. B. do Grodna, gdzie wzywał 
żandarmów polaków i odbierał od nich przysięgę prze
ciw rządowi rosyjskiemu. Z decyzji gbra wojn. m. Grodna 
w 1 864 r. był pozbawiony wszystkich praw stanu i ze
słany do Syberji na 15  lat katorgi .1 

b) Gbr wojn. m. Grodna 27 mar. 1 864 r. Nr. 2900 2
doniósł do Kom. Rz. Spr. W. i ·  D. ,  że sąd wojn . . wydał
wyrok, przezeń zatwierdzony, mocą którego ksiądz S. B . ,  
kom. par. Płock-Mały za stosunki z żandarmami polskie
mi, mianowicie za ich przetrzymywanie u siebie w domu 
i odbieranie od nich przysięgi przeciw rządowi ros. ,  zo
stał zasądzony na pozbawienie wszystkich praw stanu, 
godności kapłańskiej i na 1 5  l at katorgi w kopalniach 
syberyjskich. 

, c) . Dr  gł. kom. rz. w. r. i o. p. zażądał od bpa sejn., 
aby przeprowadził degr�dację księdza S. B.3 

d) Gbr wojn. m. Grodna 25 sierp. 1 864 r. Nr. 9 1 95 4
doniósł do Kom. Rz. Spr. W. ,  że w myśl zapadłego wy
roku wysłał księdza S. B. do katorgi w kopalniach na 1 . 1 5. 

11.  Ks. Piotr Paweł Bukwicz, ur. 1 874 r. Bp sejn .  
25 st. 1 899 r. Nr.  312 neoprezbitera księdza P. B. ;  wyświęco
nego 17 gr. 1 898 r. naznaczył na wikarjat w par. Sereje, pow. 
sejn., ale w. jen. gbr na to się nie zgodził „wobec tego, 
że ksiądz P. B. jest pod śledztwem i zarzutem jakoby po„ 

rezydent w Urdominie, pow. kols., gub. suwl., Maciej, ur. 1S24 r. wik. 
par. Pilwiszki, pow. marjamp., gub. suwl. i Antoni, alumn sem. sejn . 

. W katalogach diecezjalnych od 1870 r. tego nazwisk� nie spotykamy 
wcale. Dopis. autora. 

1 A. A.· D., LXXV2, k. 104. 2 A. A. D., Lxxxm:•, k. 1 1 5  i 1 16. 
a i 4 A. A. O., LXXX1v2, k. 5, 6. i 73. 
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pełnił występek przeciw państwu" .  w tym czasie gbr 
suwl. donosi, że ksiądz P. B. zasądzony jest 1 na 6 mie
sięcy więzienia, a nastt'(pnie pod pewny dozór policji na 
rok czasu poza gub. kurlandzką Kr. P. (w oryginale -
Prywiślenskago kraja) i Północno-zachodniej części im
perjum. Do kancelarji w. jen. gbra nadeszła wiadomość, 
że ksi�dz P. B. nie siedzi w więzieniu, lecz jest pod
jawnym dozorem policji, a na' miejsce swego zamieszka
nia wybrał sobie m. Błagowieszczeńsk, w amurskim kraju. 

12. Ks. Erazm Czachorowski, ur. 1 833 r., były
bernardyn. Wobec tego, że ksiądz E. Cz. wbrew zatwier
dzonym 27 paźdz. (8 list) 1 864 r. przez cesarza dodatko
wym przepisom o klasztorach rz.-kat. w Kr. P., pozosta
je przy poklasztornym kościele w Tykocinie, pow. mazw., 
gub. łomż., a nadto postępuje w sposób przez rząd „ka
ralny" ,  przeto w. jen.  gbr 31 sierp. 1885 r. Nr. 1 36468 . 

postanowił usunąć go z wikarjatu przy poklasztornym 
kościele w Tykocinie i odesłać na stały pobyt do kla
sztoru o. o. bernardynów w Wielkowoli , diecezj i. sand.2 

13. Ks. Juljan Czarnowski, ur. 1860 r. 1. Będąc
wik. par. Łomża, ksiądz J. Cz. od nowego rocznika nie 
chciał inaczej przyjąć przysięgi tylko po polsku. Wobec 
tego w. jen. gbr 7 czrw. 1888 r. Nr. 1 1 51 3 skazał go na 
50 r. kary. 

2. jako rektor kościoła w Szczuczynie, gub. łomż.,
ksiądz. j. Cz. , jak doniósł gbr łomż. do w. jen. gbra 21 wrz. 
1899 r. Nr� 1 2957, ksiądz J. Cz. czytał dwa cesarskie ma
nifesty 14 czrw. i 1 sierp. 1 899 r. tak cicho i niewyraź
nie, że nic nie mogli zrozumieć stojący nawet najbliżej 
ambony. Za to w. jen gbr polecił z niego ściągnąć 4 
100 r. kary. • 

1 A. A." D., XXXff", Nr. 56. 2 A. A. D., XXXIV2, Nr. 4. 
3 i 4 Op. c.,  Nr. 5. i LXXXVI2, k. 1 16-121 .  
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3. Za utrudnienie w przyjęciu defilady nlkowi gar 
nizonu w Szczuczynie 23  kw. 1 902 r. , ksiądz J. Cz., rek
tor filialnego kościoła w Szczuczynie z nakazu, który wy
dał w. jen. gbr 2 czrw. 1902 r. Nr. 229,1 zapłacił 100 r. kary. 

14. Ks. Wincenty Da.-gis, ur. 1870 r. Zarząd wi
leńskiej gubernjalnej żandarmerji 29 sierp. 1 896 r. · zwró
cił się, jak o tern pisze nlk warsz� żandarmskiego okręgu 
6 wrz. 1 896 r. Nr. 7988 2 do w. jen. ibra, aby miejscowa 
żandarmerja przeprowadziła rewizję u nadetatowego wi
karjusza par. Olita, pow. kalw., gub. suwl., księdza W. 
D., który, jak wykazały badania na terenie wileń�kim, 
dostarczał ludziom zakazane wydawnictwa w języku 
żmudzkim. Chociaż rewizja nie wykazała nic faktycznie·kompromitującego, jednak ze względu na silne poszlaki, 
żandarmerja badała księdza W. D.  jako obwinionego'. Że
by zaś śledztw:o przeprowadzić normalnie, ksiądz W. O. 
miał zakomunikowane, że jest pod dozorem poli cji swe
go miejsca pobytu , którego nie wolno mu opuszczać. 
W następstwie sprawa była przekazana mstrowi sprawie-

, dliwości, a na jego przedstawienie, cesarz pozwolił za
łatwić ją w porządku administracyjnym w tym �ierunku, 
żeby oddać księdza W. D.  pod jawny dozór policji na 
trzy lata, ale poza stolicami państwa, stołecznemi guber
njami i miejscowości Kr. P. ,  a także południowo zachod
niego kraju. Rezultatem tego wszystkiego było to, że jak 
zawiadomił 20 maja 1897 r. Nr. 171 6  gbr suwl. w. jen. 
gbra, ksiądz W. O. był zesłany do Nieżyna, gub. czern. 

15. Ks. Stanisław Dąbrowski, ur. 1 812  r. 1. Kan
celarja Specjalna nmka Kr. P. do spraw stanu wojn. 1 4  
(26) list. 1893 r. Nr. 6483 3 doniosła do gł. dra kom. rz. 

1 Op. c. ,  Nr. 5 i LXXXVI2, k. 1 16-121 .  
2 A. A. D., XXXW1, Nr. 34 i A. P. Łomź., XXXB, k. 4 .  
s A. A. D., LXXXIl2, k. 273. 

Bojownicy t. I II. 20 
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w. r. i o. p., że za czynny udział w powstaniu władze 
wojskowe aresztowały księdza S. D. ,  wik. par. Wyszonki, 
pow. mazw. „ gub. łomż. i oddały go pod sąd wojenny. · 

2. Kancelarja w. jen. gbra 1 1  maja 1 884 r. Nr. 3398 1
otrzymała od gbra kurlandzkiego świadectwo o śmierci 
księdza S. D., wydane pod Nr. 76 (203), urodzonego w gub. 
warsz., zmarłego ' 1 9  gr. 1 883 r. w Rakiszkach, gub. kown., 
gdzie czasowo przebywał z pozwolenia Mstwa Spr. W., 
a przybył tu z. pow. iłłukskiego, gub. kurlandzkiej. 

3. Ksiądz S. J?. umarł na wygnaniu, o czem wiado
mość wraz ze świadectwem Nr. 132 nadesłał do Kance
larji w. jen. gbra gbr irkur.ki 28 łut. 1875 r.2 

16. Ks. Wawrzyniec Dłużniewski, ur. 1791 r. 
Arc bp metr. warsz. Szcz. Feliński 28 kw. 1863 r. Nr. 1 338 3 
wstawia się do gł. dra kom. rz. w. r. i o. p. ó uwolnie
nie z cytadeli dęblińskiej księdza W. D., prob. par. Płonka, 
pow. mazw., gub. łomż., starca zgórą lat · 10. 

1 7. Ks. Piotr Dworanowaki, ur. 1 863 r. Będąc 
delegowanym do przeegzaminowania uczniów miejskiej 
szkoły w Sejnach, ksiądz P. D., wik. katedry sejn. ,  a za-
razem ojciec duchowny semin. diec., wbrew wszelkiemu 
prawu, wypowiedział na publicznym akcie mowę po 
polsku, za co w. j en. gbr skazał go 17 l ip. 1 890 r. Nr. 1298 
na 50 r. kary.' 

18. Ks. Dziekoński. Władze policyjno-wojskowe 
skazały księdza Dz. na 1 00 r. kary za to, że nie doniósł 
im o tern, że wyspowiadał „niby" chorego, a była to ja
kaś j ednostka, którą powstańcy skazali na śmierć.5 

1 A. A. D., LXXVIIP1, k. 12 i 13. 2 A. A. D., LXX1va, k . 196. 
3 A. A. D., LXXXJ2, k. 1 94� . ł A. A. D., xxxiia, Nr. 24. 
5 A. A. D., XXIV2, k. 25. W dokumencie tym więcej żadnych 

nie znaleźliśmy szczegółów, fakt zaś podany jest w urzędowej formie 
wśród innych, bliżej i dokładnie określonych. Było w tym c zasie w .diec.
sejn. dwóch księży Dziekońskich: Gabrjel i Jan. Dopis. autora. 
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19. Ks. Józef Extowicz, ur. 1833 r. Gbr august.
29 czrw. { 1 1 lip.) 1866 r. Nr. 25837 (4802) doniósł do 
Kom. Rz. Spr. W. i D., że, jak pisze miejscowy wojn.  
nlk, ksiądz j. E. „pod względem moralnym j est w po
rządku, ale w 1864 r. był aresztowany, bo był pod śledz
twem Łomżyńskiej Komisji W ojn., za to, że mówił w koście
le „podburzające" kazania · i takież mowy na ulicach mia
steczka Wizny, gm. Bożejewo, pow . i gub. łomż . . Nastę
pnie władze wojskowe uwolniły księdza j. E.  od dalszej 
odpowiedzialności" .  Żandarmski zaś sztab oficer tak go 
scharakteryzował: „ W 1 864 r. był aresztowany i pod 
śledztwem za „podburzające" kazania, wypowiadane prze
ciw rządowi w kościele i na ulicach m. Wizna". Wreszcie 
gbr łomż. pisze o księdzu j. E., wik. par. W izna: „wobec 
nieprzychylnych o nim wiadomości, uważałbym, że go 
należy zmienić" .1 

20. Ks. Jan Falkowski, ur. 1 828 r. jako wik. par.
Suwałki, ksiądz j. F. okazał się „bardzo szkodliwym dla 
publicznego spokoju" ,  dlatego p .  o. nmka Kr. P .  4 (16) 
lip. 1861 r. Nr. 833 2 powiadomił Kom. Rz. W. R. i O. P., 
że polecił wysłać go do Rosji. Po powrocie z Rosji ksiądz 
j. F. duszpasterzował w par. jaminy, pow. august., gub.

' 

suwl. Przed wysłaniem do Rosji ksiądz J. F. siedział od 
24 czrw. (6 lip.) 1861 r. w fortecy Dynaburgu. 

21. Ks. Józef Gałecki, ur. 187 1  r. Gbr łomż.
31 mar. 19Q2 r. Nr. 4796 powiadomił w. jen.  gbra, że 
ksiądz J. G., wik. par. Zambrowo, pow. i gub. łomż., urzą
dził listę składek wśród miejscowych i okolicznych mie
szkańców w celu zorganizowania w os. Zambrowo skle
pu wiejsko-gospodarczych narzędzi jako oddziału towa
rzystwa handlowego w Łomży. Na tę sprawę ksiądz j.

1 A .  A .  D . ,  XXXIV3, Nr. 1 .
2 Op. c . , Nr. 1 .  i A .  P .  Łomż., XXXIIIB . 



308 DIECEZJA SEJNEŃSKA. 

G. zebrał około 4 tys. r., które przekazał prezesowi od
działu wzmiankowanego towąrzystwa. Za tego rodzaju 
czyn gbr łomż. udzielił księdzu J. G. napomnienia, a w.
j en. gbr rzecz całą kazał wciągnąć do kontroli u rzędu 
pGlicyjnego.1 

22. Ks. Wincenty Gawien, 1804t1885, b. maria
nin z Marjampola. Na wykazie zakonników z opinją o ich 
politycznej prawomyślności, który przedstawił jen. ple. 
na Kr. P.  z datą 19 (31 )  maja 1 865 r. Nr. 8 141 (78001 ) 2 
w.ojn. nlk pow. marjamp., tak scharakteryzował księdza 
W. G.: „ksiądz W. G., podobnież jak wsiyscy marjanie 
klasztoru w Marjampolu, gub. suwl., biorąc pod uwagę 
dawne ich zachowanie się w latach 1861  i 1862, kiedy 
brali czynny udział we wszystkich manifestacyjnych po
chodach, a nawet urządz'ili je sami ,  należy do osobni
ków nieprawomyślnych i nad nim rozciągnąć stały i czuj
ny nadzór" .  

23. Ks. Józef Giegużyński t i '887 r. B.  marja
nin z Igłówki, filji Marjampola, . gub. suwl., ksiądz J. G. 
nawiedzał powstańczy oddział, gdzie wyspowiadał 3-ch 
włościan, skazanych przez powstańców na karę śmierci, 
nadto namawiał ludzi do powstania i czytał w kościele 
rewolucyjne odezwy, pisane do narodu. Ponieważ do
wiedziono mu tego czynnego udziału w ruchu powstań
czym, przeto sąd, którego wyrok zatwierdził w początkach 
1'864 r. gbr kowień., pozbawił go duchown_ej godności 
i wszystkich praw szczególnych stanu, oraz osobistych 
przywilejów, a t akże skazał na konfiskatę majątku i wy
słał na mieszkanie · do gub. tomskiej .  Później z gub. tom
skiej władze rządowe wysłały księdza J .  G. pod dozór 
policji  do gub. kostromskiej.3 

1 A. A. D., XXXIIa, Nr. 34. 
:i Op.  c„ Nr. 13. 3 Op. c., Nr. 1 7. 



DIECEZJA SEJNEŃSKA. 309 

24. Ks, Józef Grodzki, ur. 1 871 r. Gbr. łomż.
7 łut. 1907 r. Nr. 662 doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz 
J. G., wik. par. Grajewo, pow. szczucz., gub. łomż., cho
dząc po kolendzie 25 i 26 gr. we wsi Bogusze, pow. 
szczucz., . rozdawał obrazki z wizerunkiem Matki Bożej, 
nad którą powiewały narodowe godła: polskie i litew
skie z koroną. Na odwrotnej stronie obrazka była mod
litwa w polskim języku „za ojczyznę" , · w której między 
innemi była wyrażona prośba o wskrzeszenie Polski 
i przywrócenie  jej dawnej chwały. Sprawę tę w. jen. gbr 
przesłał do Petersburga, skąd Departament Spr. Duch. 
Obc. W. 10 kw. 1 907 r. Nr. 1356 powiadomił go, że 
Mstwo Spr. W. 30 mar. t. r .  Nr. 1356 1 zażądało od admi
nistratora diec. sejn., aby przedsięwziął odpowiednie 
środki dla przecięcia tej „szkodliwej" działalności wzmian
kowanego kapłana, a j ednocześnie go uprzedzić, że, je
żeli w przyszłości będą o nim nieprzychylne wieści, 
wtedy straci stanowisko parafjal�e. 

25. Ks. Bartłomiej Grykietys, ur. 1806 r. Będąc
prof. semin. diec. w Sejnach, ksiądz B. G. wiedział o za
miarze powstańcó� powieszenia włościanina Jachimowi
cza, a nie dał o tern znać władzom wojn. Za powyższe 
z decyzji dowódcy wileńskiego wojn. okręgu, datowanej 
1.6 . kw. .. . 1 864„ r. , ,księdza B. G . . władze wojenno - sądowe ' 
·wysłały do kat9rgi w fabrykach na Syberję.2

;i 

26• K:s: ,1Salomon Hollak, ur. 1 832 r. 1 .  Jen. ple.
na Kr�. Y:?,: ·fr1'�;t·;wrz. (4 paźdz.) 1 865 r. Nr. 37419 (1 7599) 3 
doniósł Kom. Rz . W. R. i O. P., że ksiądz S. H., wik. 
katedry w Sejnach, gub. suwl., w czasie ·powstania brał 
udział w pochodach, których u czestnicy śpiewali pieśni 

1 Op. c . ,  Nr. 31. 
2 O p. c., Nr. 14, A. A. D., LXXJI:i, k. 141 i LXXVIl2, k. 80, 81. 
8 A. A. O., XXXI J2, Nr. 9. 



310  DIECEZJA SEJNEŃSKA. 

rewolucyjne. Nadto tenże ksiądz S. H. w swoich kaza
niach pobudzał ludność do powstania i udawał się na 
narady, które urządził u siebie prob. par. Suwałki, ks; 
Piotr Wierzbowski w sprawie wynikłego powstanfa. 

2. Gbr łomż., uzasadniając swą odmowę w zatwier
dzeniu księdza S. H. w charakterze prof. semin. diec. 
w Sejnach, zawiadomił 26 list. 1 868 r. Nr. 8170 1 Zarząd 
Obc. W., że ksiądz S. H. był pod policyjnym dozorem 
nie wskutek jakiegoś nieporozumienia, a z j ego wyraź
nego nakazu, który wydał wobec doniesienia b. nlka 
pow. koln., g11b. łomż., o politycznej nieprawomyślności 
tego księdza i o karygodnem jego zachowaniu się w cza
sie nabożeństw galowych .. Na zasadzie tego, a także ma- · 

jąc na uwadze posiadane w zarządzie gubernji wiado
mości o nieprawomyślnym nastroju księdza S. H., gbr . 
przyszedł do przekonania, że osoba, tak „szkodliwa" i tak 
wrogo odnosząca się do rządu prawowitego, pod żad
nym pozorem nie może stanąć na stanowisku prof. semin. 

27. Ks. Adam Hryniewicz, ur. 1 845 r .  Na zasa
dzie postanowienia w. jen .  gbra, z 13 maja 1897 r. Nr. 107,2 • . 

ksiądz A. H., prob. par. Udrya, pow. kalw., gub. suwl., 
otrzymał oficjalną wymówkę za to, że namawia dzieci, 
aby nie uczęszczały do szkoły i nie uczyły się języka 
ros. Przytem ksiądz A. K. usłyszał ostrzeżenie, że, j eżeli 
ponownie zostanie stwierdzona ·· taka sama jego robota, 
będzie wtedy surowo ukarany. 

28. Ks. Józef Hrynkiewicz, ur. 1866 r .  Z kore
spondencji , którą nadesłał . gbr suwl. . 25 kw. i 6 maja 
1 902 r. Nr. "'�9 i 43, jv. j en. gbr przyszedł do wniosku,

. że wik. par.� ,Suwałki, ksiądz J. H. z,achował się bardzo
„nietaktownie" w sprawie wprowadzonego zwyczajem 
śpiewu hymnu państwowego „Boże, caria chrani !" ,  który 

i Op. c., Nr. 9. 2 Op. c., Nr. 10.
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wykonywali chóralnie uczniowie katolicy gimnazjum su
walskiego. Wobec tego tenże jen. gbr, uznając za nie
właściwe, by ksiądz j. H. nadal zajmował stanowisko 
starszego , wikarego w ,  Suwałkach, zwrócił się 27 maja 
1902 r. Nr. 1929· 1 do bpa sejn., aby go natychmiast prze
niósł na jakąkolwiek parafję. Przeniesienie to ma mieć 
charakter przestrogi przed surową karą, jeśli coś podob
nego powtórzy się w przyszłości .  

29. Ks. Stanisław Jamiołkowski, 1834 t 1885,
k. św. t., wik. par. Sokoły, pow. mazw., gub. łomż. 1. Ks.
Jakób Choiński, administr. diec. sejn., 23 paźdz. (4 list.) 
1861 r .  Nr. 831 2 doniósł do Kom. Rz. W. R i O. P . , że 
w nocy z 3 na 4 paźdz. b. r. komendant żandarmerji zą
aresztował księdza S. J. i wywiózł go do Warszawy. 

2. Ksiądz S. j., wik. z Sokół, siedział w cytadeli,
z której zwolnił go p.o. nmka Kr. P. 17 (29) gr. 1861 r. 
Nr. 493.3 

3. Jen. ple. na Kr. P. 4 paźdz. 1865 r .  Nr. 17599
(37419) powiadomił Kom. Rz. Spr. W. i D., że ksiądz 
S. J. ,  wik. par. Sokoły, siedział w cytadeli z racji spra
wy skazanego do k atorgi ks. Walentego Osińskiego, swe
go prob. z Sokół. Przy badaniu ksiądz S. J. przyznał się 
tylko do tego, że, będąc wikarjuszem w Sokołowie, dy
sponował na śmierć jednego włościanina, którego po
wstańcy skazal i na śmierć.4 

4. Jen. ple. na Kr. P. 19  wrz. ( 1  paźdz.) 1866 r .  po„
wiadomił Kom. Rz. Spr. W. i D ., że na mocy decyzji 
�mka Kr. P., ksiądz S. J. zapłacił 25 r. kary za to, że:. 
wziął udział w niedozwolonym zjeździe księży w kościel · 

nej wsi Poświątne; pow. mazw., gub. łomż., 25 lip. 1866 r.,. 
urządzonego z celem . wrogim dla państwa.5 

1 O p. c . ,  Nr. 26. 3 A. A. -o., LXXIX2, k. 36. 
3 A. P. Łomż,, ·XXXms. 4 i . 5  A. A. D., XXXlV2, Nr. 2.
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30. Ks. Jan Katyll, ur. 1 854 r. Na podstawie §. 6
obowiązujących prdW, wydanych 31 sierp. 1910 r. w. jen. 
gbr decyzją swą, wydaną 20 lip. 1911  r.  Nr. 3149 1 ska
zał księdza J. K., wik. par. Udrya, pow. kalw., g,ub. suwl., 
na 50 ·r . kary z zamianą na wypadek jego niezamożności 
na areszt dwutygodniowy. Karę tę jen. gbr wymierzył za 
to , że w czasie wizy,tacji pasterskiej bpa sejn. parafij pow. 
władysł. , ksiądz ]. K. wy wiesił sztandary o kolorach „nie
używanych."2 

31. Stanisław Koćmierowski, u�. 1888 . r.  · Pro
kurator warsz. izby sądowej 20 gr. 191 2 r. Nr. 2775 po
wiadomił w. jen. gbra, że 4 gr. teg-.oż · roku na wyjazd.o
wej sesji w Wysokiem Mazowieckiem Sąd Okręgowy 
w Łomży rozpatrywał sprawę o oskarżenie Jana Sienkie
wicza, który stawił opór władzom. W sprawie tej nale
żało zbadać trzech  świadków katolików. Gdy prezydują
cy stwierdził ich wyznanie katol ickie i że wszyscy do
statecznie posiadają j ęzyk rosyjski, wezwał księdza S. K„ 
wik. par. Wysokie Mazowieckie, gub. łomż. ,  aby odebrał 
od nich przysięgę w języku ros. Na to ksiądz S. K. odez
wał się do prezydującego , że, ponieważ wszyscy świad� 
kawie są katolikami, dlatego powinni przysięgać po pol'." 
sku. Prezydujący wskazał księdzu S. K. punkt prawny, 
jaki w tych razach obowiązuje odbierającego przysięgę, 
mianowicie, że powinien odebrać ją w języku ros. Jed
nak ksiądz S. K. po pewnej wymianie zdań odmówił speł,
nienia W' ten sposół:vswego obowiązku. Wobec tego pre
zydujący wycofał z • r·ąk księdza rotę przysięgi i sam ją ' 
©d'ebrał ,·od świadków. Wobec powyższego faktu w. jen.
gbr- · 4· !<:tv. 1 913  r.

' 
Nr. 1 860 zwrócił się z prośbą do Mstwa 

Spr. W. o zwolnienie księdza S. K. z zajmowanego prze-

i A. A. D„ XXX.III!�, Nr. 7.

2 Ch'odziło o kolory narodowe polskie. Dopis. autora. 
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zeń parafjalnego stanowiska. 15 czrw. 1913 r. Nr. 5872 1 
Departament Spr. D.  Obc . .  W. zawiadomił w. jen. gbra, 
że zażądał od bpa sejn., aby zwolnił księdza S. K. z wi
karjatu. Dopiero 7 lut. 1 915  r. Nr. 935 mster spr. w. przy
znał księdzl,l S. K. prawo zajt:ecia stanowiska parafjalnego.2 

32. Ks. Jerzy Kolito, ur. 1848 r. W parafji Sapie
żysz�i, pow. marjamp., gub. suwl. ,. wójt miejscowej gminy 
zwrócił się do ks. prob. J, K., aby 19 lut. 1892 r. odpra
wił nabożeństwo żałobne za zmarłego cesarza Aleksan
dra Ili. Na to ksiądz J. K. odpowiedział: już odprawiłem 
nabożeństwo dla tych, którzy o to prosili za duszę Kon
�tantego. ; Zresztą .zaśpiewamy , Salve Regina, niech idzie 
do nieba lub do piekła! Gdy o tern 27 łut. 1 892 r. Nr. 2609 
i 7 mar. tegoż roku Nr. 3082 doniósł gbr suwl. do w. jen.  
gbra, ten ostatni telegraficznie powiadomił gbra· suwl. 
o swojej decyzji , jaką wydał 15 mar. 1 892 r. Nr. 48,8 że
ksiądz J.  K. ma być usunięty z probostwa, a nadto że 
trzeba go oddać pod sąd. Wkrótce, gdy sprawę całą 
w. jen. gbr przesłał władzom do Petersburga, Kancelaria
mstrów spr. w. i sprawiedliwości zawiadomiła go, że na 
zasadzie praw, wydanych 10 czrw. 1 88 1  z cesarskiego 

· nakazu ksiądz J. K. za przestępstwo, przewidziane w §§
246 i 248 o karach, ma podlegać uwięzieniu na sześć 
tygodni, następnie oddany pod jawny dozór policji na 
3 lata i nie wolilo mu pozostawać w Królestwie Pol., 
a :';t�i:e w · Półnócno i Południowo z�chodni<gh krajach:' 

1 '  33. · Ka. Stanisław Kossakowski, f833 t 1 897. 

t
jen� ·ple . na Kr. · P. 19 wrr.. (1  paźdz.) 1866 .f. Nr. 2ąso6 
(29462)5 powiadomił Komisję Rząd. Spr. W. i D., że nmk 

1 Op. c., Nr. 77. 2 A. P. Łomż., XXXls, k. 1 7, 18 i 30.
a A. A. D., XXXIIF.i, Nr. 1 3. 
4 Czyli ma być wysłany do Rosji. Dopi.s. autora. 
5 Op. c., Nr. 1 6. . 
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Kr. P. nakazał ściągnąć z księdza S. R. karę 25 r. ,  prob. ' 
par. Pietkowo, pow. mazw., gub. łomż., za to, że wziął 
udział w „karygodnym" zjeździe 1 6  księży w kościelnej 
wsi Poświątne, tegoż powiatu, 25 l ipca 1 866 r. 

34. Ks. Józef Kozarski. Jen. ple. na Kr. P. 18 , 

(30) czrw. 1866 r. Nr. 1 2113 1 pisze do gbra lubi., że 
ksiądz J. K. z Łomży i tamtejszy prezydent, pierwszy, 
że nie chc iał osobiście, drugi, że nie chciała jego ro
dzina być na weselu majora Uszakowa w Łomży , na 
skutek decyzji nmka został wysłany na mieszkanie do 
Lublina pod nadzór policj i .  

35. Ks. Jan Kriszczukaitis, ur.  1 866 r. Gbr suwl.
3 maja 191 1 r .  Nr. 4604 nadesłał do w. jen. gbra proto
kuł śledztwa, które prowadziły organa policyjne w spra
wie księdza j. K., prob. par Teolin, pow. august., gub. 
suwJ .,  o to, że pozwolił swoiin nadetatowym wik.: ks. Ka
zimierzowi Borusewiczowi i Janowi Trzasce występować 
przeciw szkole rosyjskiej we wsi Perstuń, należącej do 
par. Teolin, którą prowadzą zakonnice prawosławne. 
Księża ci: Borusewicz i Trzasko zabronili chłopcom ka
tolikom wsi Perstuń uczęszczać do tej szkoły. Wobec 
tego w. jen, gbr zwrócił się do Mstwa Spr. W. 5 sierp. 
1 91 1  r. Nr. 3360 z prośbą, aby przenieść księdza J. K. 
n a  inną par. poza pow. august. 1 2  paźdz. 1 9 1 1 r. Nr. 9139 
D'epartament Spr. Duch. Obc. W. nadesłał wiadomość 
do w. }en. gbra, że Mstwo 24 wrz. 1 91 1  r. Nr. · 1 8645 2 
zwróciło się do bpa sejn., by przeniósł księdza J. K. poza 
pow. august. 

36. Ks . .  Kalikst Kru!!lzewski, 1 82 1  t 1 890. Jen. 1 

ple. na Kr. P. 1 9  wrz. ( 1  paźdz.) 1 866 r. Nr. 29462 (20806)3 
doniósł do Kom. Rz. Spr .. W. i D.;  że nmk Kr. P. naka-

1 A. P. Lubl., XIX4, k. , 122. 
2 A. A. D., XXXII I2, Nr. 48. 3 Op. c., . Nr. 23. 
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zał ściągnąć � księdza K. K., prob. par .  Tykocin, pow. 
mazw., gub. łomż. 25 r . ,  kary za to, że wziął udział w „ka
rygodnym" zjeździe 1 6  księży 25 l ip. 1 866 r .  w kościel
nej wsi Poświątne, tegoż pow. 

37. Ks. Jan Krzywicki; 1 83 1 t 1894. Jen. ple. na
Kr. P. 16 (28) wrz. 1865 r .  Nr.  14600 (36798) 1 powiado
mił K om. Rz. Spr. W. i D., że z decyzji, którą wydał 
mmk Kr. P. 1 1  (23) tegoż miesiąca i roku,  ksiądz j. K., 
wik. par. Filipowo, pow. i ' gub. suwl., skazany został admi
nistracyjnie na mieszkanie w jednej z dalszych gub. 
Rosji, gdzie będzie pod surowym dozorem policji. Winą 
księdza j. K. było to, że miewał „podburzające" kazania, 
aby podnieść ludność i pobudzić ją do wzięcia udziału 
w powstaniu, że układał „rewulucyjne" ogłoszenia, że 
sporządzał listy poborowe dla partyj powstańczych, że, 
jeżdżąc często do oddziałów powstańczych, spowiadał 
tam skazanych na śmierć lub umierających i że wogóle 
był „szkodliwym" w tutejszym kraju. Ksiądz J.  K. był wy.,. 
wieziony do gub. penzeńskiej, skąd cesarz pozwolił mu 
wrócić do kraju 12 kw. 1884 r., o czem powiadomił w. 
ren. gbr arcbpa warsz. 8 wrz. 1884 r.  Nr. 741 .2 

38. Ks. Szymon Łapiński, ur. 1831 r. 1 .  Gbr suwl.
19 paźdz. 1 876 ' r.  Nr. 2549 donosi do w. jen. gbra, że 19  
i 26  wrz. 1876 r .  administrator par. Adamowicze, pow. 
august., gub. suwl., przed rozpoczęciem Mszy św., już 
będąc ubranym do niej we wszystkie szaty liturgiczne, 
ukląkł przed ołtarzem, a ·z . nim wszyscy obecni 'W koście;. 
le i odmówił głośno wezwanie: „Matko Boska Częstochow
ska, módl się za Koronę Polski ''.· Drugi raz powtórzył tę 
samą modlitwę przed obrazem Matki B. Ostrobramskiej . 
Śledztwo, które w tej sprawie przeprowadził nlk pow. 

1 Op. c . ,  Nr. 30 i A. A.  D., LXXVIl2, k. 1 15 i 182. 
2 A. K. A. D., XXI9•
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august. , wykazało, że to bezsprzeczn ie była inodl itwa 
o wskrzeszenie korony polskiej. Na marginesie tego do
niesienia j en.  gbr Kocebu napisał: „księdza Łapińskiego 
bezzwłocznie wysłać do Rosji". 

Zaraz w tych samych aktach jest depesza mstra spr. 
wewn. Timaszewa do jen. gbra, datowana 25 paźdz. 1 876 r. 
„Racz Pan wysłać . księdza Łapińskiego do gbra ołoniec
kiego." 3 list. tegoż roku starszy. poli cjant N i cifor Brizga-
lew odwiózł księdza · S. Ł. 1  

· · 

2. O powyżsżem w. jen .  gbr 16 (28) l ist. 1876 r.
Nr. 2087 zawiadomił bpa sejn.2 . 

· 3.· Rząd:· ro'syjski wysłał na '�ygnani-e . ·księdza S. Ł.
w 1876 r. ,  który zamieszkał w , m. Pudożu, gub. ołoniec
kiej. ] 3  gr. 1880 r.  cesarz pozwolił księdzu S. Ł. powró
cić do kraju.s 

39. Ks. Aleksander Makowski, 1831 t 1 891. Jak
doniósł gbr suwl. 22 list. 1885 r. Nr. 9753 duchowieństwo 
par. Suwałki odmówiło pogrzebu zmarłemu w wojsko
wym szpitalu szeregowcowi Walentemu Halekowi, rz.
kat. wyznania. Na skutek tego w. jen. gbr, mając na 
uwadze ten nieuczciwy (w oryginale: nebłagowidnyj) 
czyn, postanowił 7 gr. 1885 r. Nr. 1804 ' ukarać prob. tej 
par., księdza A. M ,  grzywną wysokości 50 r. 

Na skutek odezwy gbra suwl., datowanej 21 wrz. 
1893 r. Nr. , 4954, że· ksiądz �-: M. umyślhi'·ei pozwolił pr·o
wadzić malarskie roboty w �ościele par. w Suwałkach 
w dzień galowy podczas samego nabożeństwa, co miało 
miejsce . 30 sierp. 1893 r., a głównie zważywszy na cha
rakterystykę, jaką daje o tym księdzu gbr suwl. pod da". 
tą 3 łut. 1892 r. Nr. 1, która wykazuje nieodpowiednią 
i niestosowną działalność, nieli cującą ze stanowiskiei:n 

1 A. A .  D ,  XXXIIl2, Nr. 13 i LXXIV2, k. 27 1 i 275. 
2 A .  K. , D. Płoc., XlVrn, k. 356 i A. Aut. 1x12, Nr. Dzienn. 

1 876 r. 1880. 
3 A. A. D., LXXV�. k. 128 i 1 29. t A. A. D ..• XXX l l II, Nr. I .
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dziekana i prob. w mieście gubernjalnem, w. jen. gbr 
13 list. 1 893 r. Nr. 53 1 zadecydował: usunąć księdza A.
M. ze stanowis:ka dziekana suwl .  i prob� par. Suwałki . 
Władza zaś diec. będzie w praw ie przedstawić go w spo
sób zwykły na stanowisko wiejskiego n ie licznego prob. 

40. Ks. Wincenty Miszkiel, 1811 t 1890. jen. ple.
na Kr. P. , 9 (21 ) . kw. 1 %5 r .  Nr. 49�0 (4988)2 powiadomił 
Kom. Rz. W. R. i O. P., że ksiądz W. M., prob. Gra
żyszki, pow. wiłkowysk., gub. suwl. , zapłac i ł  kontrybucję 
wysokości 50 r. za to, że przyjmował u s iebie powstańców. 

41. Ks. Wojciech Olszewski, 1 806t1889 .. W 1865 r.
jen. ple. na Kr. P. zawiadomił Kom. Rz. W. R. i O. P., 
że z racji powieszenia Szymona Suchockiego, ksiądz 
W. O., prob. par. Wigry, pow. i gub. suwl., zapłacił 3 
200 r. kary. 

42. Ks. Józef Jan Ornostowski, ur. 1 870 r.
Pierwsza sekcja Kancelarii w. jen. gbra 24 mar. 1899 r. 
Nr. 4690 4 powiadomiła 5-tą sekcję tejże Kancelarji, że 
księdza ]. O., wik. par. Syntowty, pow. władysł., gub. 
suwl., cesarz skazał za przeciwpaństwowe przest�pstwo 
na jawny dozór policji na przec iąg 2-ch la� poza grani
cami kurlandzkiej gub., Kt. P. i północno - zachodniego 
kraju.  Na skutek takiej decyzji ksiądz j. O. ,  jak o tern 
powiadomił w. j en. gbr gbra suwl. 17  mar. 1 899 r . ,  obrał 
sobie na miejsce tego dwuletniego zamieszkania miasto 
Smoleńsk. 

43. Ks. Stanisław Pardo, ur. 1 882 r .  Prokurator
sądu okręg. suwl. 28 kw. 1 908 r. Nr. 1 75 5 doniósł do 
w. jen.  gbra, że ksiądz S. P. 21 kw. 1 908 r. w czasie roz-

I A. A. D., xxxma, Nr. 1. 
2 A. A. D., xx1v2, k. 25 i XXXIII2, Nr. 17. 
3 A. A. D., xx1v2, k. 2s i xxx1112, Nr. 1. 
4 A. A. D., XXXIIl2, Nr. 7. 0 A. P. Łomż. ,  xxms, k. 6. 
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/ 
prawy sądowej w os. Sopockinie,  pow. august., gub. 
suwl., na sprawie karnej odmówił odbierania przysięgi 
od świadków po rosyjsku. 

Wspomnienia arcbpa jałbrzykowskiego podają, co 
następuje :  „ks. St. Pardo, prałat kolegjaty sejn. i dyrektor 
l iceum biskupiego w Sejnach, za pracę katolic

.
ką i oświa

tową wśród unitów w Teolinie, pow. august., a głównie za 
kazanie był skazany· na pobyt w klasztorze w 1 9 1 O r.
u o.o. kapucynów w Łomży".1 

· 44. K•. Fra.nciszek Paszukanis, ur. 1872 r. Cza
sowy jen. gbr na gub. łomż. 6 mar. 1906 r. Nr. 757 na
desłał raport do w. jen. gbra, w którym wspomina o za
łączonym jednocześnie protokule o „karalnej" działalno
ści księdza F. P., wik. par. Mały Płock, pow. koln. , gub. 
łomż. Z protokułu teg'o widać: a) że ksiądz ten, jeżdżąc 
po wsiach, rozdawał ludności medale, na których z jed� 
nej strony była Matka Boska i Orzeł Biały z wezwaniem 
„Broń Polskę !"  i lata: 1830, 1863 i 1905. b) że ksiądz 
ten, będąc kuratorem sklepów towarzystw spożywców, 
odwiedzał te sklepy niby dla kontroli i prowadził tam 
rozmowy 7. ludnością, w którą wpajał konieczność wy
zbycia się języka ros. z urzędów. W. jen. gbr odniósł się 
z tą sprawą do Mstwa Spr. W., które 27 kw. 1906 r. Nr. 1902 
nadesłało odpowiedź w tej kwestj i ,  że mster spr. w. za
żądał od bpa sejn . ,  aby zupełnie zwolnił księdza F. P. 
z wikarjatu.2 Nadto groziło mu uwięzienie, przed którym 
zemknął do Ameryki i dotąd tam przebywa.3 

. . 45. Ks. Michał Jan Piaszczyński, ur. 1 872 r. P. 
o. w. jen.  gbra, mając na uwadze, że ksiądz M. P., 'wik. 
par. Raczki, pow. august. , gub. suwl.: a) był z kolendą 
10 st. 1900 r. we wsi Balanięta, pow. august., u Antonie-

1 A. Aut. XXIV12• 2 A. A. D., XXXIll2, Nr. 31 . 
a Ą. Aut. XXIVJ2, Nr. 7 .
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go Giedrojcia i innych · gr.-unitów, b) zorganizował w lip. 
1 901 r. bez pozwolenia policji  procesję uroczystą poza 
cmentarzem kościelnym, c) katechizował dzieci „prawo
sławne" i b .  unitów, d) agitował wśród parafjan przeciw 
szkole  cerkiewnej, odniósł się do bpa sejn. 9 mar. 1902 r .  
Nr.  853 1 o przeniesienie księdza M. J. P. na inny wik., 
poza strefę unicką. To go o�łoni przed inną karą surową. 

46. Ks. Jan Petriko, ur. 1 885 r. Gbr suwl. 1 4  kw.
191 5 r. Nr. 3967 2 nadesłał· do w. jen. gbra odezwę, z któ
rej widać, że z rozporządzenia głównego naczelnika 
dźwińskiego okręgu wojn. ksiądz j. P., wik. par. Kal
warja i inni mieszkańcy m. Kalwari i, gub. suwl. , mają 
opuścić miejscowości, w których jest ogłoszony stan wo
j·enny na cały czas trwania tego stanu za pomaganie nie
przyjacielowi. Pomaganie to zasadzało się na tern, że gdy ' 
Niemcy nałożyli kontrybucję na m. Kalwarję, ks. j. Petriko 
wraz z innymi zbierał tę wymaganą przez nich kwotę.3 

47. Ks. Bartłomiej Piekarski, 1 81 7  t 1 885. jen.
ple. na  Kr. P. 19 wrz. ( 1  paźdz.) 1 866 r .  Nr. 20886 (29462)4 
zawiadomił Kom. Rz. Spr. W. i D ., że nmk Kr. P. naka
zał ściągnąć z prob. par. W aniewo, pow. mazw . ,  księdza 
B. P. 50 r. kary za to, że brał udział w zjeździe 1 6  księży 
25 lip. 1 866 r. Vfe wsi. Poświątne, pow. mazw., gub. łomż., 
a na zjazd ten nie by'ło rządowego pozwolenia. Przytem

' / . 

1 A. P. Łomż., XKII8, k. 4. 2 A. A. D., XXXII I2, Nr. 42. 
3 Umieszczamy ten wypadek na wieczną rzeczy pamiątkę tego, 

jakie było położenie kapłanów w czasie wojny. Gdyby ks. Pet�iko nie 
zbierał kontrybucji i Niemcy zbombardowaliby miasto, co dla nich nie 
było rzeczą wielkiego namysłu (historia Kalisza), do kapłan.ów miałoby
społeczeństwo pretensję, Że tak się stało wskutek ich nieczynności, 
a że pieniądze na kontrybucję zbierał, srodze  się naraził · Rosjanom. 
Według naszego sądu był to czyn szlachetny, obywatelski, dla dobra 
ojczyzny spełniony. Dopis. autora. 

4 Op. c., Nr. 1 2. 
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jen. ple. wy1asma, że każdego z. obecnych spotkała kara 
w zakresie 25 r. księdza zaś Piekarskiego 50 r. dlatego, 
że jako dziekan dopuścił do tego zjazdu. 

48. Ks. Franciszek Raczunas, ur. 1878 r. 1 .  '27 kw.
1911 r. za Nr. 4335 gbr. suwl. doniósł do w. jen. gbra, 
że towarzystwo literackie ,, Truwost" zyskało od władzy 
rządowej pozwolenie na urnądzenie płatnego rodzinnego 
wieczoru 12  lut. 1 91 1  r. we wsi Wesołe, par. Godlewo, pow. 
marjamp., gub. suwl., której wik. ksiądz F. R. był preze
sem tego towarzystwa. 

Ksiądz F. R. bilety wejścia polecił zrobić jedynie 
w litewskim języku, czem przekroczył § 7 obowiązują
cych przepisów, które wydał w. jen. gbr 31 sierp. 19 10  r. 
Za powyższe przekroczenia ksiądz F. R. zapłacił 10 r. 
kary z polecenia tegoż jen. gbra z 8 maja 1 91 1  r. Nr. 8512.1 

2. Ksiądz F. R. był wysłany do . Omska na wygna
nie, z którego powrócił 6 (18) wrz. 1 875 r.2 

49. Ks. Maciej Radziukinas, ur. 1 837 r., wik.
par. Godlewo, pow. marjamp., gub. suwl. Nmk Kr. P., 
jak doniosła o tern jego Specjalna Kancelarja do spraw 
stanu wojn.  zarządzającemu spr. duch. obc. w. 1 1  (23) 
wrz. 1 867 r. Nr. 8139,3 skazał księdza M. R. na osiedle
nie w Syberii za to, że ogłosił w kościele proklamację 
rewolucyjną. 

Ksiądz M .  R. od 22 czrw. 1865 r. był przeznaczony 
do m. Iszym, od 16  tegoż miesiąca pobierał od rządu 
po 15 kop. dziennie na życie,  a po 1 r. 20 kop. mie
sięcznie na mieszkanie." Z wygnania ksiądz M. R. po
wrócił w 1875 r. 

1 Op. c., _ N,r ... _24. � ,A. A. D., LXXIV2, k. 128. 
a A. A. D., LXXII2, k. 148. 
4 A. A. D., LXXXV2, k. 68 i XXXIIZ, Nr. 4. 
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SO. Ks. Augustyn Radziński, 1822t1 897. Wszy
stkie ruchy narodowe pobudzały księdza A. R. do walki 
za Ojczyznę. Księga konduit k.ancelarji w. jen.  gbra tak 
.o nim pisze: 

„ W 1851  r .  ksiądz A. R., będąc prof. sem in. diec. 
w Sejnach, dostał się na mieszkanie do irkuckiej gub. 
W 1855  r. wrócił z zesłania, , 1 1  lat rząd nie dopuszczał 
go do zajęć parafialnych, dopiero został wikarjuszem 
w par. Kalwaria, gub. suwl., 12  (24) kw. 1 866 r. 

„Zarządzający sprawami cywilnemi jen. hr. Krasiń
ski 30 st. ( 1 1  łut.) 1856 r .  Nr. 1 1 14  powiadomił Kom. Rz. 
Spr. W. i D., że ksiądz A. R., bę�ąc prof. semin. diec. 
w Sejnach · należał do tajnego Towarzystwa, wykrytego 
w 1 848 r., dlatego był wysłany do gub. irkuckiej pod 
surowy nadzór policyjny. Gdy wrócił z wygnania do kra
ju iltu go władze oddały pod surowy sekretny nadzór 
i poleciły to wykonywać nlkowi I I I -go okręgu korpusu 
żandarmskiego." 1  

S t .  Ks. Saturnin Rostkowski, ur .  1881 r .  jak 
doniósł nlk żandarmskiego łomż. urzędu gubernialnego 
do kancelarji w. jen. gbra 21 maja 1 905 r. Nr. 2151 2 
ksiądz S. R. 3 należy do skrajnych narodowców 4' i jest 
członkiem czynnym tej partj i. 

Ten sam nlk 21 maja 1909 r. Nr. 2505 5 donosi „se
kretni e"  do gbra łomż.; że ksiądz S. R. ,  prob. w Kolnie,  
gub. łomż. ,  j est pod policyjną obserwacją sekretną jako 
należący do parti i narodowej, której jest członkiem czyn
nym, nadto zajmuje stanowisko kasjera związku katolic
kiego i jest członkiem sklepu spożywczego w m. Kolnie. I - ,  

1 A. A. D., XXXIIlz, Nr. 2. 2 A. P. Łomż„, XXls, k. 3. 
i:! W katalogu 1905 r. diec. sejn. ksiądz S. R. zapisany jest na 

liście „Presbyte'ri sine oficio" (str. 40). 
4 Którzy wówczas uprawiali czynny patrjotyzm. 
� Op. c., k. 16. 

Bojownicy t. III . 21 
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52. Ks. Jakób Rółkowski, ur. 1 865 r .  Kiedy bp
scjn. wizytował par. Sztabin, pow. august., gub. suwl., . 
miejscowy wik. ksiądz j. R. urządził triumfalną bramę . 
i umieścił na niej sztandary narodowe,' za co w. jen. gbr 
1 4  paźdz. 19 10  r. Nr. 4341 1 polecił gbro wi suwl. nało
żyć na niego 25 r. kary. 

53. Ks� Feliks Jan Rynkiewicz, ur. 1 801  r. Za
to, że przyjmował u siebie powstańców, ksiądz F. j. R., 
prob. par. Krakopol, pow. kalw., gub. suwl., z zarządze
nia ros. władz rządowych zapłacił kary 1 12  r. 84 kop.2 

54. Ks. Bolesław Sadowski, ur. 1 861 r. 1. Pod
ług odezwy nlka pow. szczucz. z 2 maja 1892 r. Nr. 7664 3 
ksiądz B. S. ,  pracując w Suwałkach i w Szumowo, pow. 
i gub. łomż., odznaczył się fanatyzmem i niechęcią do 
władz rządowych. 

2. Ńa podstawie p. IX obowiązujących postanowień, ·
które 7 wrz. 1913 r. wydał w. jen. gbr, 8 maja 1914 r. 
Nr. 2248,4 tenże jen. gbr skazał księdza B. S. na zapła
c enie 25 r. kary z zamianą na wypadek niezamożności , 
ukaranego na tydzień aresztu za to, że wywiesił ogło
szenie  w sprawach parafjalnych tylko po polsku. 

55. Ks. Józef Sadowski, ur. 1864 r. Jako prob. 
par. Grabowo, pow. szczucz., gub. łomż. , miał duży kło- , 
pot od 1908 r. do 1 91 2  r. z ros. administracją rządową 
a następnie sprawę w sądzie o kazanie, które wypowie- · 
dział przeciw rządowi ros. ,  wyrażając swą niechęć do 
wszystkiego, co rosyjskie. Sąd nie znalazł cech przestęp
stw a, a Mstwo Spr. W. 31 st. 1 912 r. Nr. 1015  iprawę 
przecittło.5 

1 Op. c., Nr. 16. :i A. A. D„ XX1v:1, k. 25. 
3 A. P. Łomż., XX8, k. 1 4. ' A. A. D., XXXlV2, Nr. 91.
r, A. P. Łomż., XXV8, k. 21-72. 
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56. Ks. Tomasz Sękowaki, 1817 t 1 901 . Ksiądz
T. S., ur. we wsi Miliszki, gm. Zyple, pow. władysłw., 
gub. suwl . ,  z włościan, uczył się w gimn. w Sejnach 
i tamże uczęszczał do 1839 r. do seminarjum diec. ,  skąd 

· w r. 1 840 przeszedł do akademii duchownej w Warsza
wie, którą skończył ze stopniem K. św. T. Od 1844 r.
pracował w katedrze w Sejnach już to jako jej wik., już

. to jako podkustoszy, a w 1856 r. został prob. par. Poje
woń, pow. wołkow., gub. suwl. 

Z decyzji nmka Kr. P., datowanej 17 sierp. _1 863 r. ,
ksiądz T. S., prob. par. Pojewoń, wysłany z

.
ostał na  mie

szkanie do gub. wołogodzkiej za to, że namawiał pa
rafian z ambony, aby przyłączali się do powstania i zbie
rał dla powstańCÓW broń, Umundurowanie i prowianty.1 

4 paźdz. 1 884 r. cesarz zezwolił na powrót do kraju 
księdzu T. S. z warunkiem, żeby zamieszkał poza stre
fą uni cką.2 

57. Ks. Szymon Skinkis, ur. 1842 r. Na zasadzie
IX p. obowiązujących postanowień, ogłoszonych 9 wrz. 
191 1 r. ,  w. jen. gbr wydał 27 czrw. 1 91 2  r . Nr. 2780 3 
decyzję, mocą której księdza Sz. S., prob. par. Poniemoń 
Fergiissi, pow. władysł., gub. suwl., skazał na 50 r. 
kary z zamianą w razie niezamożności skazanego na dwa 
tygodnie aresztu. Ksiądz Sz. S. popełnił taką winę, że 
gdy urządził wieczornicę na rzecz budowy ·szpitala w m. 
Władysławowie, w sali, w której zbieraii się uczestnicy 
zabawy, umieścił napis tylko po litewsku z pominięciem 
języka rosyjskiego. 

SS. Ks. Michał Skiwski, ur. 1 816  r. Ksiądz M. S., 
ur. we wsi Tybory Wólka, gm. Wysokie Mazowieckie, 
gub. łomż. , uczył się w gimn. w Łomży, a nauki teolo-

1 A. A. D., XXXJV2, Nr. 34 i . LX XIP, k. 160.
2 A. A. D., LXXVIIJ2, k. 73-75. 3 Op. c., Nr. 10. 
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giczne przeszedł w seminarium duchownem w Tykocinie; 
pow. mazw. W diecezji sejn. zajmował stanowiska: wik�. 
w parafiach Sokoły, Kolno i Piekuty, od list. 1858 liczył 
się prob. par. Szumowo, pow. mazw., gub. suwl. 

.Nmk Berg 1 (13) list. 1 863 r. skazał go na pozba
wienie wszystkich praw stanu i do fortecznej katorgi na 
1 2  lat na Syberji. W motywach wyroku księdzu M. S. 
zarzucono: a) miewał „podburzające" kazania, b) przyj
mował w swoim domu powstańców, c) zaopatrywał ich 
w produkty spożywcze, d) zbierał na rzecz powstania 
pieniądze, jedzenie dla koni i to wysyłał do oddziałów, 
e) miał i przechowywał u siebie „rewolucyjne" wydaw
nictwa, f) chciał się ukryć przed prawną odpowiedzial
nością, g) złożył nieprawdopodobne z całą pewnością 
fałszywe zeznania w swej sprawie.1 

59. Ks. Franciszek Staniewicz, ur. 1 877 r. Przed
stawione sobie badania świadectw nadesłął gbr suwl. do 
w. jen. gbra 5 sierp. 1903 r. Nr. 5401 , które wykazały, że
ksiądz F. S. z Sejn, zawinił przeciw obowiązującym po
stanowieniom w sprawie odbierania przysięgi od rz.-kat. 
w rządowych instytucjach, a przeto w. jen.  gbr 19  sierp. 
1903 r. Nr. 258 2 skazał go na 25 r. kary.3 

60. Ks. Władysław Stefanowski, , wik. par. Stu
dzieniczna, pow. august. , gub. suwl. Nmk Kr. P. 24 maja 
1864 r. skazął księdza W. S. na  mieszkanie w Rosji za 
to, że brał udział w powstaniu ,  że ukrywał różne pro
dukty i zapasy, jakie mu zostawili powstańcy do prze
chowania.4 

. 61. Ks. Jan Strymowicz, 1.!r. 1 866 r. Na podsta
wie § 6 obowiązujących postanowień, które weszły w ży-

1 A. A. o., xxx1v2, Nr. 33 . z A. A. O„ XXXIV�, Nr. 70. 
11 Chodziło o to, Że ksiądz F. S. nie chciał odbierać przysięg-i 

po rosyjsku. 
4 A. A. o., XXXIV2, Nr. 35 i LXXII2, k. 1 60. 
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cie 31 sierp. 1 9 1 0  r . ,  w. j en. gbr 20 lip. 19 1 1 r. Nr. 31 49 1 
wydał decyzję, mocą której skazał księdza J. S. ,  prob. 
par. Słowiki, pow. władysł. , gub. suwl., na zapłacenie 
50 r. kary z zamianą jej na dwutygodniowy areszt w ra
�ie niezamożności skazanego. Kara ta spotkała księdza 
J. S. za to, że, gdy bp z Sejn był w jego par. z wizytą 
pasterską, powiewały tam · sztandary „nieustanowionych"2 
kolorów. 

62. Ks. Aleksander Szepietowski, ur. 1 81 3  r .
Administrator diec. sejn. 3 mar. 1 863 r. Nr. 140 3 zwró
cił się do Kom. Rz. W. R. i O. P., że zarząd wileńskie
go okręgu wojn. odniósł się do Konsystorza sejn. o po
zbawienie stanu kapłańskiego· księdza A. Sz., komendarza 
i wik. par. Płonka, pow. mazw., gub. łomż. i wyłączenie 
go z pod władzy duchownej j ako osądzonego przez 
polowy sąd wojenny na pozbawienie wszystkich praw 
stanu i wysłanie do robót ciężkich. 

Na to administrator odpowiada, że temu żądaniu nie 
może zadość uczynić, gdyż czynność ta należy do wła
dzy biskupiej, której administrator nie posiada, dodaje 
przytem, że księdza A. Sz. zabrała z jego własnego mie
szkania w Płonce komenda wojskowa i wywiozła do Bia
łegostoku. Z9'rząd zaś wojskowy wileńskiego okręgu wo
jennego 18 kw. 1863 r. Nr. 40 znów przesyła do Konsy
storza sejn. korespondencję, w której donosi, że księdzu 
A. Sz. dowieciziono winę zdrady państwa i po ' zatwier
dzeniu wyroku przez dowodzącego wojskami wileńskiego 
okręgu wojenl)ego zarazem jen. gbra ksiądz A. Sz. zo
stał pozbawiony praw stanu i zesłany do robót katorżnych. 

63. Ks. Józef Szntulksztys, ur. 1 866 r. Wydział
Kanc. w. jen. gbra 12 sierp. 1 899 r. Nr. 718 4 powiadomił 5 

i A. ·A.  o ,  xxx1v1, Nr. 53. 
2 Rządowi chodziło o to, Że flari nie były kolorów państwowych 
3 A. A . D. ,  LXXXI2, k.  1 54 i 1 56. 4 A. A. D., xxx1vi, Nr. 10.
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Wydział tejże kancelarii, że władze rządowe skazały księ
dza J. Sz., wik. par. Pokojnie, pow. marjamp., gub. suwl., 
za przestępstwo przeCiwpaństwowe, na dwuletni · jawny
dozór policji poza granicami Kr. P. ,  północno- zachodnie
go kraju, kurlandzkiej gub. i m. _Rygi . 1

64. Ks. Wincenty Szultz, ur. 1828 r.,  w 1862 r.
wik. par. Liszkowo, pow. sejn., gub. suwl. Dwie tylko 
wiadomości o księdzu W. Sz. podaje księga konduit „ 

kancelarii w. jen. gbra: 
1. „ W 1865 r.· j en. ple. na Kr. P. powiadomił Wy

dział Wyznań Kom. Rz. Spr. W„ że ksiądz W. Sz. jest 
obciążony karą pieniężną w kwocie 100 r. za to, że wie
dział, a nie doniósł . władzy o tern, że w klasztorze są 
powstańcy i za to, że nie odesłał do władzy powstańca 
Niedzińskiego, który się zjawił w klasztorze." 

2. „Kancelarja nmka Kr. P. 20 Jut. (3 mar.) 1868 r.
Nr. 2460 doniosła do Zarządu Spr. D. Obc. Wyzn. w War
szawie, że księdza W. Sz., pomocnik wileńskiego wojn. 
jen.  gbra wysłał 30 lip. 1 864 r. na mieszkanie w Syberj i" .2 

65. Ks. Wojciech · Święszkowski, 1838 t 1900.
jen. pk. na Kr. P. 19  wrz. ( 1  paźdz.) 1 866 r. zawiado
mił Kom. Rz. Spr. W. i D. ,  że nmk Kr. P. nakazał ściągN 

. nąć karę w kwocie 25 r. z księdza W. Ś., wik. p ar. Ku
lesze, pow. mazw., za to, że wziął· udział w nielegalnym 
i „karalnym" zjeździe 1 6  księży w-kościelnej wsi Poświąt
ne, pow. mazw.,  gub. łomż.3 

66. Ks. Antoni Tatare·, 1805 t 1889. Ksiądz A. T.
rodem ze wsi Rygiszki, gm. Gryszkabuda, pow. władysł. , 
gub. suwL, z pochodzenia włościanin, skończył liceum 
w Sejnach i tamże,. semin . . duch� Od 1834 r. był w diec. 

1 Czyli chodziło o wygnanie do Rosji. Dopis. autora . . 
2 . Op. c., Nr. 6, A. A. D„ XXIVa, k. 25 i LXXI'12, k. 148. 
il A. A. o.,  xxx1v2, Nr. 5. 
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sejn. na wikarjatach parafij :  Balwierzyszki, lłgowo, Łuk
sze, w 1852 r. komendarzem par. Syntowty, pow . władysł. , 
gub. suwl., a ód 1855 r. proboszczem tejże parafji .  

Kancelaria nmka Kr.  P.  1 ( 13) mar.  1 869 r. Nr.  4302 1 
powiadomiła Zarząd Spr. O.  Obc. W. , że ksiądz A. T., 
prob. par. Syntowty, jako podejrzany o pobudzanie wło
ścian do powstania i zaopatrywanie powstańców w pro
dukty, na mocy wyroku sądowego, który zatwierdził gł. 
nlk półn.-zachodn. kraju 12 list. 1863 r . ,  był wysłany wów
czas pod dozór policji do gub .  penzeńskiej. Jednocześnie 

. taż Kancelarja don iosła, że nmk obecnie pozwolił księ
, dzu A. T. powrócić do kraju z tern, że, przybywszy tu
na miejsce, może otrzymać stanowisko parafialne w gra
nicach gub. łomż. To też 30 gr. (12 st. )  1 87 1 /2 r .  ksiądz 
A. T. został wikariuszem w par. Ty.kocin, pow. mazw., 
gub. łomż. 

Kancelarja mnka Kr. P. 1 (13) mar. · 1 869 r. Nr. 4302 2 
nadesłała do zarządzającego spr. d. obc. w. tej treści 
odezwę: „były . . . par. Syntowty, gub. suwl. ,  ksiądz A. T., 
zesłany . 12  l ist. 1863 r .  do gub .  penzeńskiej, z decyzji 
nmka może powrócić i zaj ąć stanowisko w gub. łomż. "  

Jen. ple.  na  Kr. P .  3 1  mar. ( 12  kw.) 1 865 r .  Nr .  4122 
( 10101)3 przesłilł do dra gł. kom. rz. spr. w. wykaz 75 
księży, · wysłanych z Kr. P. do cesarstwa, między którymi 
był ksiądz A. T., który mieszkał w m. Horodyszczach, gub. 
penz. i od 28 st. 1 864 r. otrzymywał od rządu 15  kop. 
dziennie na życie,  a 1 r. 50 kop. na mieszkanie miesięcz
nie. Od 1 wrz. 1864 r .  rząd mu ,zaprzestał wypłacać tę 
zapomogę, bo gbr suwl. doniósł do dra gł. kem. rz. spr�J 
w., że sam będzie księdzu A: T. posyłał dostateczne 
środki na utrzymanie. 

1 Op. c . ,  Nr. 4.  2 A. A. D., LXXII I2, k. 5 1 .  
3 A.  A .  D .  LXXI l2, k .  5 4  i 56. 
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67. Ks. Franciszek Tomkiewicz, 1840 t 1910.
1 .  jen. ple. na Kr. P. 19  wrz. (2 paźdz.) 1866 . r. Nr. 20806
(29462) 1 powiadomił Kom. Rz. Spr. W. i D.,  że z decyzji , 
którą wydał nmk Kr. P., ksiądz F. T., wik. par. Płonka, 
pow. mazw., gub. łomż., zapłacił 25 r. kary za to, że wziął 
udział w „ n ielegal nym" zjeździe księży we wsi kościelnej 
Poświątne, tegoż powiatu 25 lip. 1 866 r . ,  który się odbył 
w ce lach zakazanych (w oryginale: s predosuditelnoju 
cielju.) 

2. Wobec nadchodzących stale wieści o nieprawo
myślności poli tycznej księdza F. T., prob. par. Teolin, 
pow. august., gub. suwl. i „złych" jego - wpływach na by
łych gr . -unitów, przyłączonych do prawosławia, w. jen. 
gbr 20 mar. 1876 r .  N r. 539 2 zwrócił się do bpa w Sej
nach, aby bezzwłocznie usu nął księdza F. T. z Teolina 
i przeniósł na inną parafję ,  poza powiatami: augustow. 
i mazw., gdzie „niema ludności rosyjskiej" .  

68. Ks. Jan Trzasko, ur .  1 886 r. 3 maja 191 1  r.
Nr. 4604 gbr suwl. ,  nadesłał do w. jen. gbra protokuł 
śledztwa, które władze policyjne prowadziły w sprawie 
byłego delegowanego wikarjusza par. Teolin, pow. august., 
gub. suwl . ,  księdza j. T., a obecnie nadetatowego wik. 
par. Sokoły, pow. mazw., gub. łomż. Z protoku�u tego 
widać, że ksiądz J .  T. prowadził agi tację przeciw rosyj
skiej szkole we wsi Pierstuń, gm. Hołynka, pow. august., 
którą kieruje prawosławny żeński klasztor z Teolina, 
k siądz z.abron i ł  d1fo'pcórri katolikom uczęszczać do cer
kiewno prawosławnej szkoły w Pierstuniu, a będąc po · ' 'kolendzHi'·:W par. Teol in ,  omijał te domy, z których dzieci
korzystają z tej szkoły. 

Wobec powyższego w. jen. gbr 5 sierp. 191 1 r. 
Nr. 3360 zwrócił się do Mstwa Spr. W., aby spowodo-

1 i 2 A. A. o ,  xxx1v.i.
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wało usunięcie księdza j. T. ze stanowiska par. Na sku
tek tego Departament Spr. D. Obc. W. 12 paźdz. 1 9 1 1 r. 
Nr. 9 139 1 zawiadomił w. jen. gbra, że mster spr. w. zwró
cił się do bpa sejn. 24 wrz. 1 91 1 r. Nr. 8635 o zwolnienie 
kl')iędza J. T. z parafjalnej placówki. 

69. Ks. Antoni Tulaba, ur. 1 873 r. Gbr suwl.
1 6  mar. 1 902 r. Nr. 1 651 powiadomił w. jen. gbra, że 
ksiądz A. T., będąc wik. par. Sylwanowce (1 900-1 901 r.) 
pow. august., gub. suwl . ,  bywał po kolendzie w domach 
dawnych greko unitów i tam przeciwdziałał przeciw szko
łom parafjalnym (cerkiewno prawosławnym, dopis. autora).  
Wobec tego w. j en. gbr 28 mar. 1 902 r.  Nr. 1 1 65 2 po
wiadomił p. o. gbra suwl., że ksiądz A. T. odtąd nie 
może być na żadnem st.anowisku w parafjach, należących 
do strefy unickiej . 

70. Ks. Józef Wailokaitis, ur. 1 880 r. jako re
daktor pisma „Saltinis" ksiądz j. W. miał dużo kłopotu 
i spraw z rządem. Mieszkał w Sejnach. ( = „Źródło") .  

1 .  Gbr suwl. 30 maja 1910 r. Nr. 5337 5 powiado
mił w. jen. gbra, że w 1908 r.  ksiądz J. W. odpowiadał 
przed sądem za przedrukowanie z gazety „Memoriał di
plomatique" sensacyjnej i fałszywej wiadomości „Zamach 
na cara".  Okręgowy Sąd w Suwałkach 27 maja 1 908 r. 
uznał go winnym w popełnieniu przestępstwa wskutek 
nieoględności, przewidzianego w p. 9, § 5, VIII r. cesar 
skiego rozkazu do Rządzącego Senatu daty 24 list. 1 905 r. 
i skazał go ,na  zapłacenie 1 00 r. kary. 

2. W tern samem powiadomieniu tenże gbr . dodaje,
że zwrócił się 16 łut. 1 91 0  r .  Nr. 1736 4 do prokuratora 
p rzy okręgowym sądzie w Suwałkach, aby pociągnął do 
sądowej odpowiedzialności księdza J. W. za wydrukowa-

1 Op. c., Nr 1 4. 2 Op. c., Nr. 10 . 
a i 4 A A. D. ,  XXXU:�, Nr. 46. 
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nie „Saltinis" korespondencji ,  która podawała wiado
mość o wypadku śmierci pobitego przez policję więźnia, 
nie mającym nigdy, jak się po tern okazało miejsca. 
18 znów mar. 1 910 r. Nr. 2895, tenże gbr prosił proku
ratora, aby pociągnął księdza J. W. do sądowej odpo
wiedzialności za wydrukowanie wiadomości niekorzystnej 
o działalności włościańskiego banku na Litwie, wreszcie
26 mai,a 191 0 r. Nr. 5218, tenże gbr zwracał się do pro
kuratora o to, by pociągnął do sądowej odpowiedzial
ności księdza ] .  W. za podanie w piśmie „Saltinis" arty
kułu o prześladowaniu przez rząd prasy litewskiej w daw
nych latach i o osiedleniu na Litwie kolonistów rosyj
skich w celach rusyfikacji kraju. 

3. Gbr suwl. 9 sit�rp. 1910 r. Nr. 8154 1 powiadomił
w. jen. gbra, że korespondencja o pociągnięcie do sądo
wej odpowiedzialności redaktora wydawcę pisma litew
skiego „Saltinis", które wychodzi w Sejnach, księdza J. 
W. za wydruko\<V anie w tern piśmie Nr. 21 z 1 8  maja 
1910 r. artykułu pod tytułem: „Litwa dawniej a teraz" , 
skończyła się tern, że Warszawska Izba Sądowa 27 lip. 
1910 r. sprawę zostawiła bez żadnych następstw dla bra
ku podstawy do wszczęcia karnego dochodzenia. · 

4. Prokurator Warszawskiej Izby Sądowej 28 kw.
1 91 0  r. Nr. 1032 2 doniósł do w. jen. gbra, że wyrok 
Okręgowego Sądu w Suwałkach z ] 3 list. 1909 r. zatwier
dziła Izba Sądowa, który skazał księdza ]. W. na 150 r. 
kary z zamianą na wypadek niezamożności na jeden mie
sią c  !Jresztu. Kara ta spotkała księdza ]. W. za to, · że, 
jako odpowiedzialny redaktor pisma „Saltinis," dopuścił 
do wydrukowania w Nr. 31 artykułu p.t. „Robota ciem
noty",  który ze świadomością rozpowszechniał kłaml iwe 
wiadomoś.ci o działaniu I zby Skarbowej w Suwał kach 

wszelkich rządowych instytucyj finansowych . 

1 i 2 Op. c . ,  Nr. 46. 
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5 Gbr suwl. 1 1  list. 1 9 1 0  r.  Nr. 1 1 825 1 powiadomił 
w. jen. gbra, że były wydawca redaktor litewskiego pi
sma w Sejnach „Saltinis" ksiądz j .  W. za wydrukowanie 
w niem w Nr. 7 z 19 10  r. korespondencji  p. t.: „Ofiara 
burzy" ,  w której jest podany wypadek, jaki nie istniał 
wcale o śmierci w więzieniu pobitego przez policję wło
ścianina, został skazany na 4 miesiące więzienia. 

6. Prokurator Warsz. Izby Sądowej 7 st .  19 1 1 r.
Nr. 23 2 powiadomił w. jen. gbra, że Warsz. Izba Sądo-

, wa 22 list. 1910 r. zatwierdziła wyro� Sądu Okręgowego 
w Suwałkach, na mocy którego podsądny ksiądz J W. 
został zasądzony na 3 miesiące więzienia. Wyrok ten już 
się uprawomocnił i będzie wykonany, gdy zapadnie no
wy wyrok z racji kilku jednakowych przestępstw, któ
rych się dopuścił ksiądz redaktor J. W. 

7. Prokurator Warsz. Izby Sądowej 4 czrw. 191 1 r.
Nr.· 1045 3 zawiadomił w. jen. gbra, że taż Izba, rozpa
trzywszy 1 1  mar. b .  r. apelacyjną skargę księdza J. W. 
na wyrok Okręgowego Sądu w Suwałkach, zapadły 9 list. 
1 9 10  r., która winnego skazała na 4 miesiące więzienia, 
wyrok ten zatwierdziła, nadto 1 1  m aja . 1 91 1  r. wydała 
dodatkowy wyrok o wspólności przestępstw, których się 
dopuścił ksiądz J. W. Wyrok ten skazał podsądnego na 
4 miesiące więzienia i na zapłatę 1 50 r .  z zamianą w ra
zie niemożności uiszczenia tej sumy na 1 miesiąc aresztu. 

' Obydwie kary podsądny winien ponieść podług 1 029 §
Ustawy Karnego Sądownictwa. Wyrok ten już jest pra
womocnym i Izba Sądowa poleciła go wykonać. 

71. Ka. Szymon Warkałlo, 1836 t 1 892. 1 .  20 mar.
(1 kw.) 1869 r .  gbr suwl. powiadomił w. jen. gbra, że 
l<siądz Sz. W·. ,  wik. par, Kalwarja, gub. suwl. ,  spowiada
jąc żony: nlka pogranicznej komendy powiatowej m ajo-

i_3 Op.  c . ,  Nr. 46.
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ra Muchi na i kapitana sybi rskiego pułku grenaderskie
bo Prodkuna, karcił je za to, że wyszły za prawosławnych. 
Do tego tenże gbr dodał, że ksiądz Sz. W. nie dopusz
cza do Komunji św. osób, które pracują jako służba do
mówa u Rosjan. Za tego rodzaju postępowanie w. jen. 
gbr 1 0  (22) kw. 1869 r. Nr. 146 1  zesłał księdza Sz. W. 
na pokutę do klasztoru o.o. kapucynów w Zakroczymiu, 
diec. płoc. ,  na przeciąg 6 miesięcy. 

2. W kwietniu 1 875 r. ksiądz Sz. W., będąc wikar
juszem przy katedrze w Sejnach, spotkał dzieci nlka stra
ży ziemskiej, pow. sej n. ,  porucznika Zamiatyna, z które-· 
mi szła 14- letnia niańka,  a usłyszawszy, że dzi ewczynka 
ta odzywa się do dzieci po rosyjsku, zapytał ją,  skąd 
pochodzi. Gdy zaś usłyszał odpowiedź, że niańka jest 
miejscowa, powiedział do niej :  „na jakiej zasadzie roz
mawiasz nie w swoim rodzinnym pol�kim języku"? Potem 
wskazał na dzi eci i dodał: „tyś powinna i ch  nauczyć 
swego języka i pamiętać, że jesteś Polką, a nie Rosjan
ką". Wobec tych faktów w. jen. gbr 19 (3 1 )  maja 1 875 r. 
Nr. 674 1 postanowił ukarać księdza Sz. W. grzywną pie
n iężną w kwocie 10 r .  i przenieść go z Sejn na inną par. 

72. Ks. Józef Wierzbicki, ur. 1 823 r., b. marja
nin .  Jen. ple. na Kr. P. nadesłał 1 9  (3 1 )  maja 1 865 r. 
Nr. 8 1 4 1  ( 1 800 1 ) Kom. Rz. W. R. i O. P. wykaz zakon
ników z określeniem ich stopn ia politycznej prawomy
ślności ,  w którym o księdzu J. W. (późniejszym wikarju
szu kapl icy publi cznej we wsi Lemany, należącej do 
par. Kolno, gub. łomż. Dopis. autora.) między innemi 
mówi: ., „ .mając na uwadze zachowanie się jego w latach 
1 861  · i 1 862, kiedy razem z innymi zakonnikami przyj
mował udział we wszystkich pochodach demonstracyj
nych, które urządzali oni sami ,  należy go otoczyć stałym 
i p i lnym dozorem" .  t 

1 Op. c„ Nr. 2 . � Op. c . ,  Nr.  26.

. •' 
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73. Ks. Wincenty Wojczun, ur� 1 837 r. K. św. T.,
prefekt gimnazjum w Suwałkach, nie zgodził się wykła
dać rel igj i  w języku ros. i za tQ został usunięty z pre
fektury. 1 

74. Ks. Apolinary Wojsz, ur. 1 876 r. Gbr łomż.
17 łut. 1902 r. Nr. 2498 2 powiadomił w. jen. gbra, że 
w kościele par. Grajewo, pow. szczucz., jak mu doniósł 

. nlk tegoż pow. ,  ksiądz A. W., chociaż otrzymał przysięgę 
tekstem ros. , nie chciał j ej w tym języku odebrać od 
szeregowca pogranicznej straży. Sprawę całą w. jen. gbr 
zostawił bez dalszych dochodzeń . 

75. Ks. Augustyn Wojsznar, ur. 1816 r., prob.
par. Wisztyniec, pow. wołkow.,  gub. suwl. W doniesieniu 
swem zarządzającemu spr. duch . . ob�. w. Specjalna Kan
celarja nmka Kr. P. do spr. stanu wojn.  1 1  (23) wrz. 
1 864 r .  Nr. 8 1 39 3

. 
komunikuje, że księdza A. W. na sku

tek · raportu Audytorjatu Polowego z 3 sierp. 1 864 r. po
mocnik jen. gbra wileńskiego, kowieńskiego, grodzień
skiego i mińskiego skazał na osiedlenie w Syberii za to, 
że utrzymywał stosunki z powstańcami i ukrywał nazwi
ska tych, co byli w partji. 

76. Ks. Kazimierz Wojsznar, ur. 1 8 1 7  r. Ze
względu, że  ksiądz K .  W., prob. par. Godlewo, · pow. 
marjamp., gub. suwl., osobiśc\e brał udział w powstaniu, 
władze rosyjskie administracyjno-wojenne skazały go na 
1 00 r. kontrybucji.4 

• 

77. Ks. Cyprjan Woronowicz, ur. 1 823 r. Kan
celarja Osobista nmka I}r. P. 2 ( 1 4) gr. 1 858 r. Nr. 1 23 1 6 ° 

I A. Aut. xx1v12, Nr. 3. 2 A. A. o.,  LXX2, k. 1 33-135.
s A. A. D., XXXII2, Nr. 27 i LXXIP, k. 148.
4 A. A. D., XX.IV2, k. 25. Ogółem duchowieństwo diecezji sejn. 

w latach 1864 i 1865 zapłaciło ros. rządowi kontrybucji 559 r. 48 kop. 
Sprawozdanie to podpisał szef biura Dembiński. Dopis. autora. 

5 A. A. o., xcv2• 
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donosi do dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że cesarz pozwo
lił księdzu C. W. wrócić z Wiatki, zwolnił go z katorgi 
i nadał mu prawo zajęcia nawet poważniejszego stano
wiska. Mimo to długie lata administracja rządowa w Kr. 
nie dopuszczała go · na probostwo. W 1 862 r. widzimy go 
w spisie duchowieństwa diecezji sejn., j eszcze jako wi
karjusza w Sejnach. 

78. Ks. Józef Zambrzycki, 1 81 1 t 1 888. Będąc
wik. par. Piekuty, pow. mazw., gub. łomż., ksiądz J. Z. 
brał udział w powstaniu. Na zasadzie tego po konfirmacji 

· p. o. nmka Kr. P. 8 paźdz. 1 869 r.  księdza J .  Z. pozba
wiono wszelkich praw stanu i wysłano do katorgi w for
tecach na przeciąg lat 8-miu. 

4 sierp. 1 883 r. cesarz pozwolił księdzu J. Z .  po
wrócić do kraju, a 1 6  wrz. 1 883 r. Nr. 1 434, w. jen.  gbr 
zawiadamiając o tern bpa sejn., dodał: należy zaliczyć 
księdza J. Z. do grona duchowieństwa diec. sejn. ,  ale na
razie nie można go naznaczać na żadne stanowisko par.1 

79. Ks. Wincenty Zieli:ński, ur. 1 856 r. M. św.
Teol. 1. Kurator warsz. okręgu nauk. zwolnił księdza W. Z. 
od 1 sierp. 1 886 r. ze stanowiska prefekta gimnazjów 
męsk. i żeńsk. w Suwałkach, jako podejrzanego o nie
prawomyślność polityczną. Podejrzenie to powstało na 
skutek rozmowy prywatnej księdza W. Z.  1 st. 1 886 r. 
w mieszkaniu nauczyciela gimn. suwl . Kozina z na�cz. 
gimn. żeńsk. Lipskim i z Kozinem. Oprócz powy.ższej
kary, w. jen .  gbr 30 gr. 1886 r. Nr. 2299 nakazał urzą
dzić nad księdzem W. Z. tajną .obserwację. Sprawa taki 
miała przebieg. P. Eugenjusz Kozin 5 st. 1 886 r. złożył 
raport inspektorowi . suwl. gimn. żeńsk., a w nim doniósł, 
że 1 st. t.r. o godz. 5-ej po poł. odwiedzili go Lipski, 
matematyk i ksiądz W. Z., prefekt. Lipski był podćhmie-

1 A. A. o.,  xxxm2, Nr. s i L xxvn::, k. 1 .
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lony, ksiądz zdawał się być trzeźwym. Między innemi 
Lipski tak się wyraził: „Mało j est tu ludzi uczciwych mię
dzy Rosjanami , . choćby w sferach nauczycielskich. Do 
przyzwoitych można zaliczyć: Kozina, Alfońskiego, może 
jeszcze kogoś, a inni.„, " to mówiąc, znacząco spojrzał na 
księdza. W odpowiedzi na to ksiądz W. Z .  poklepał mnie 
po plecach i rzekł: „jemu można to powiedzieć, • on nie
wyda" . . �,Słuchaj Kozin, rzekł wtedy Lipski, czyś - �łyszał
co o nieszporach w Warszawie?" Słyszałem i czytałem,  
brzmiała moja odpowiedź. „ Takie nieszpory wyprawimy 
wszystkim tym, dodał L. Pan domyśla się komu? Pan 
może być spokojny. Was, Alfońskiego i Maksimową, prze
łożoną gimnazjum żeńsk. nikt nie ruszy, a wszystkich in
nych wymieciemy jakby miotłą" .  Na to odpowiedziałem 
niby żartem: to ryzykowne, bo to pachnie Kamczatką. 
„Kamczatką? wtrącił ksiądz W. Z. Kamczatki się nie boi
my. Z zadowoleniembym tam pojechał, my mamy za. za
sadę: Drang nach Osten!" „Niech Pan nie myśli, że to się 
stanie dopiero kiedyś. To stanie się prędko. Ale · Pan 
O · siebie może być spokojny. Was nie ruszymy. Jutro, 
jak się spotkamy w gimnazjum, niech Pan uda, że nie 
wie o niczem". Do tego się zastosowałem. 

Wobec wielkiej wagi wyżej przytoczonego, nie je
ste'm w prawie zamilczeć o tern i czuję się w obowiązku 
o wszystkiem donieść W-mu Panu. Suwałki, 5 s1 . 1 886 r.
Eugenjusz Kozin.1 

2 . 10 list. 1 888 r. ksiądz W. Z. odmówił w Łomży
odebrania przysięgi od rekrutów, o czem gbr miejscowy 
powiadomił w. jen. gbra 7 l ist. 1 898 r. Nr. 2494.2 

3. Za czynny udział w propagandzie „łacino-pol
szczyzny" w. jen. gbr 25 czrw. � 899 r. Nr. 546 3 oddał 
księdza W. Z. pod surową tajną obserwację. 

:t_s A. P. ł'.omź., XXVns, k. 1 2, 1 7, 18  i 28.
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80. Ks. Franciszek Żukowski, ur. 1821 r. 1.  P.
o. nmka Kr. P. 7 (1 9) wrz. i861 r. Nr. 1 861 1 powiado
mił Komisję Rz. Spr. W., że ksiądz F. Ż. ,  prob. par. Racz
ki, pow. august., gub. suwl. ,  w kazaniach swych zawsze 
starał się obudzić w parafjanach nienawiść do Rosjan, na
zywając ich_ wrogami, tyranami i prześladowcami wiary 
katolickiej, doradzał ludności ,  aby wobec braku broni, 
używała kamieni i kołów, a nawet miał odwagę· samego 
cesarza nazwać tyranem. Nadto tenże ksiądz wszystkich 
swych parafjan pobudzał do śpiewania patriotycznych 
pieśni, sam je intonując i dodając do nich wezwanie 
o wygubienie i wyniszczenie Rosjan.

2. Bp nom. Konstanty Ireneusz Łubieński 30 list.
1863 r. Nr. 874 2 pisał z bezwzględną stanowczo�cią do 
dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., broniąc księdza F. Ż., ob
winionego przez rząd rosyjski o podburzanie · ludu. „Z ca
łą energią czystego a oburzonego sumienia odpycham
od Kościoła ubliżające. podejrzenia, które zdało mi się,
może niesłusznie, dostrzec w wyrażeniu j.W. Pana" .  

3. Nmk Kr. P. zwrócił s ię do bpa sejn., aby zabrał
prob. z Raczek, pow. august., g ub. suwl., księdza F. Ż. 
Wtedy bp Łubieński przeniósł go do Wizny.3 

4. Specjalna Kancelaria nmka Kr. P. 9 (2 1 )  mar.
1864 r. Nr. 984 4 donosi do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., 
że ksiądz F. Ż. ,  prob. z Raczek, jak zawiadomił nlk wo
jenny oddziału august., został aresztowany za czynny 
udział w powstaniu, a tenże dr gł., pisząc o tern do bpa 
sejn. 21 mar. (2 kw.) 1 864 r. Nr. 2019 (4756), dodaje, że 
ksiądz ·F. Ż., przeznaczony do pomocy duchownej prob·
w Wiźnie, brał czynny udział w powstaniu, bo przetrzy
mywał u siebie w domu powstańców, odsyłał do partii 
(w . oryginale - do band buntowniczych) nowo zwerbo-

1 A. A. D., xxxn2, Nr. s. 
. 3 A . A. D., LXXXlll2, k. 83. 

� A. A. D., LXXXII�. k. 213-215. 
( Op. c., k. 84 i �Ei • 
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wanych i zaopatrywaf ich · w rozmaite zapasy. Za to ksiądz 
F. Ż. pozbawiony został krzyża, medalu, pamiątek wojn. 
1 853 i 1 856 r. godności kapłańskiej, wszelkich praw 
i przywilejów i skazany na zesłanie do Syberji. 

81. Ks. Adam Tomasz Żyłil\ski, ur. 1 866 r. De
partament policj i Mstwa Spr. W. 10 lip. 1 892 r, . Nr. 3494 / 
powiadomił w. jen. gbra o tern, co następuje: 2 łut. b .r. 
z polecenia zarządu policji w Tylży na miejscowej pocz
cie władze zatrzymały książki i broszury rewolucyjnej 
treści, pisane w językach: ruskim, polskim i żydowskim, 
a przesłane były ze Szwajcarii pod adresem mieszkańca 
Tylży Jankusa, właściciela księgarni. Rewizja, którą prze
prowadziły władze policyjne w mieszkaniu tegoż Janku
sa, wykryła znaczną ilość przeciwrządowych wydawnictw 
i kilka listów, pisanych po żmudzku, z których jeden był 
zaadresowany „ Ksen T. Żylinskas" i podawał adres: łom
żyńska gub. przez Stawiski w Grabowo. Przeprowadzo
ne sledztwo wskazało, że w tych listach jest mowa o do
starczeniu dla Rosj i modlitewników i ascetyczno moral
nych książek w języku litewskim, których użytku wzbra
nia cesarski nakaz, wydany 1 866 r. Adres zaś, o którym 
wyżej jest wzmianka, dotyczy księdza A. T. Ż. ,  którego 
w 1 891 r. władze przeniosły z par. Grabowo do par . 

. Wysokie Mazowieckie, gub. łomż., który jest jednym 
z najczynniejszych pośredników dostarczenia i · rozszerze-
nia w Rosj i podobnych wydawnictw. 

· 

Wiadomość o tern wszystkiem otrzymał od w. jen. 
gbra: gbr w Łomży 14 sierp. 1 892 r. Nr. 1531,1  aby· urzą
dził tajny ale czujny dozór nad księdzem A. F. Ż. 

82. Ks. Kazimierz Żukowski, ur. 1831 r., b. ma
rjanin w Marjampolu, gub. suwl., 9 (21) lip. 1 866 r. 
Nr. 137 2 gbr siedl. powiadomił Kom. Rz. W. R. i O. P., 

i Op. c., Nr. 8. 2 Op. c., Nr. 4. 

Bojownicy t. III. 22 
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że zakonnik ksiądz K. Ż. pod względem politycznym jest
nieprawomyślnym,  że w czasie rozruchów powstańczych 
aresztowały . go władze wojenne i obecnie często gdzieś 
wyjeżdża z miejsca swego zamieszkania. 

83. Ks. Jan : .Żyliński, b.  marjanin klasztoru w. Mi
rosławiu, pow. sejn., gub. suwl. Za łączenie się z powstań
cami i odbieranie od nich przysięgi na wierność służby 
w szeregach powstańczych na zasadzie wniosku Audy
torjatu Polowego, daty 23 wrz. 1 863 r. Nr. 1384,1 który 
potwierdził nmk Kr. P. , władze wojenne wysłały księdza 
j. Ż. z par. lgłówka,2 pow. marjamp., gub. suwl., na mie-
8Zkanie w Rosji. 

3. Kary, nakładane przez rząd na duchowieństw•
katol. z okazji nabożeństw galowych. 

1. Ks. Maciej Bujewski, 1839 t 1891 . 1 1 -go sierp.
1885 r. ksiądz M. B., prob. par. Święto-jeziory, pow. sejn., 
gub. suwl., nie brał udziału w uroczystem nabożeństwie 
galowem, które się odprawiało w kościele miejscowym, 
lecz bez przerwy słuchał wtedy spowiedzi św. Za to wy-; 
kroczenie w. jen. gbr 19 list. 1885 r. Nr. 1701 3 skazał 
go na karę pieniężną w kwocie 25 r. 

2. Ks. Juljan Czarnowski, ur. 1860 r. Gbr łomż.
1 wrz . . 1 908 r. Nr. 4547 powiadomił w. jen. gbra� że 30 
lip. tegoż roku w Szczuczynie, gub. łomż. ,  w kościele, 
którym zarządza ksiądz J. Cz., w czasie modlitw za dom 
panujący, na środku kościoła stał katafalk, obstawiony 

· 1 A. A. o., xxxn2, Nr. 6.
2 W spisie duchowieństwa zakonnego · diec. sein. za rok 1862 

ks. Jan Żyliński jest zaliczony do o.o. marianów w klasztorze Mirosław, 
Igłówka zaś nie była parafją, lecz filią klasztoru o.o. marianów z Mar
iampola. Dopis. autora. 

3 A. A. o., xxxn2, Nr. 28. 
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zgaszonemi świecami. W. jen. gbr w zdarzeniu tern do
patrzył się wyraźnego zlekceważenia ze strony tego księ
dza nabożeństwa galowego, co zresztą potwierdziły ze
brane w tym względzie zeznania świadków i wydał 1 7  
wrz. 1 908 r .  Nr. 41 73 1 decyzję, aby gbr łomz. ściągnął 
z księdza j .  Cz. 1 00 r .  kary. 

3. Ks. Aleksander Makowski, ur. 1 83 1  r. , kan.
kat. sejn .  W 1 894 r. władze rządowe pozbawiły go pro
bostwa w Suwałkach za to, że w dzień galowy prowa
dzono roboty w kościele.2 . 

4. Ks. Płotr Masłowski, ur. 1 846 r. Na mocy de
cyzji w. jen. gbra, wydanej 9 kw. 1 885 r .  Nr. 443,� ksiądz 
P. M., kapelan wię:denia w Kalwarji , gub. suwl., zapłacił 
25 r. kary za to, że w miejscowej kaplicy więziennej nie 
odprawił 26 lut. i 2 mar.  1 885 r. nabożeństwa galowego. 

5. Ks. Michał Migowski, ur. 1853 r. Na wniosek ·
gbra suwl., datowany 21 czrw. 1901 r., w. jen. gbr 7 lip. 
1901 r .  Nr. 207,� uwzględniając łagodzące okoliczności , 
udzielił księdzu M. M.,  prob. par. Olita, pow. kalw., gub. 
łomż. , tylko wymówki, wszakże z ostrzeżeniem, że, j eżel i  
w przyszłości powtórzy się coś podobneg o, spotka · go 
bardziej surowa kara.  C hodziło w tym wypadku o to,  że 
ksiądz M. M.  14 maja 1901 r .  w dzień galowy pochował 
włościanina Baranowskiego, odprawiwszy przedtem . za 
jego duszę nabożeństwo żałobne i o to ,  że w dniu tym 
galowym nabożeństwa nie odprawiał sam ksiądz prob., 
lecz wydelegował do tej czynności ks. wik. W al entego 

' Antonowicza. 
6. Ks. Florjan Maciej Ragel, 1839t1906. Kape

lan-pomocnik par. Szczerba, pow. august. ,  gub. suwl., 
ksiądz F. M. R., jak doniósł gbr suwl. w. j en. gbrowi 

1 A. A. o., xxx1v�. Nr. s. 
3 A. A. D., XXXIIr', Nr. 7.

2 A. Aut. ,  XXIV12, Nr. 6. 
4 Op. c., Nr. 10.
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1 maja 1879 r. Nr. 1 13 1 ,  nie był obecny 17 kw. 1879 r. 
na uroczystych modlitwach za dom panujący, gdyż zaraz 
po Mszy św. wyszedł z kościoła i wogóle nigdy nie by
wa w kościele w czasie modlitw, śpiewanych w uroczy
stość galową. Mając to na uwadze, w. jen. gbr 22 maja 
1879 r. Nr. 722 1 zwrócił się do bpa sejn., aby księdzu 
F. M. R. udzielił surowego napomnienia, a zarazem go 
ostrzegł, że, jeżeli na przyszłość tak będzie postępował, 
to go spotka bardzo przykra kara. 

7. Ks. Karol Wyrzykowski, 1840t1899. W. jen.
gbr na mocy swej de cyzji ,  którą wydał 12  łut. 1898 r. 
Nr. 123,2 udzielił oficjalnej wymówki księdzu K. W., prob. 
par. Rajgród, pow. szczucz., gub. łomż., za to, że w cza
sie nabożeństwa galowego 1 7  paźdz. 1897 r. był w kon
fesjonale i spowiadał parafjan. 

8. Ks.- Kazimierz Żukowski, ur. 1 83 1  r., były
marjanin. Na skutek przedstawienia gbra suwl., z datą 
14 lut. 1901 r. ,  że ksi<Jdz K. Ż., rektor filji Sztabin, pow.
august., gub. suwl., niewłaściwie odprawiał nabożeństwo 
galowe i nie zwrócił swego pasterskiego serca ku para
fjanom, którzy uwydatnili i ujawnili swe wiernopoddań
cze uczucia, gdy włościanin Romanowski prosił sam o na
bożeństwo w intencji monarchy, w. jen. gbr 8 mar. 1 901 r. 
Nr. 198 3 skazał księdza K. Ż. na zapłacenie 25 r. kary. 

4. Kary za przekroczenie przepisów
paszportowych. 

1 .  Ks. Piotr Abromajtys, 1 854t1902. Na skutek 
decyzji w. jen. gbra, wydanej 26 wrz. 1 881 r. Nr. 1754,4 
ksiądz P. A., wik. par. Poniemoń Frentzela, pow. marjamp., 
gub. suwl., zapłacił 10 r. kary za niezachowanie przepi
sów policyjnych odnośnie do z jazdów księży na odpusty. 

1 Op. c., Nr. 1. 
3 Op. c., Nr. 4. 

2 A. A. D., XXXll2, Nr. 23. 
4 A. A. D., XXXII2, Nr. 2.
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2. Ks. Ludwik Adamowicz, ur. 1 855 r. Za sa
mowolny wyjazd do innej parafji 9 czrw. 1884 r. Nr. 10571 
ksiądz L. A., wik. par. Błogosławieństwo, pow. władysł., 
gub. suwl„ zapłacił kary 25 r. 

3. Ks. Wincenty Aleksandrowicz, ur. 1865 r.,
M. św. T. Gbr łomż. 8 paźdz. 1904 r� Nr. 6174 2 doniósł
do Kancelarii w. jen. gbra, że ksiądz W. A., prob. par. 
Piątnica, pow. i gub. łomż., na mocy postanowienia Za
rządu Powiatowego w Łomży z dnia 24 wrz. 1904 r. za 
wyjazd z domu bez paszportu miał zapłacić 12 r. Od ka
ry tej zwolnił go manifest cesarski z 1 1  sierp. 1904 r. 

4. Ks. Franciszek Andrzejewski, 1 823 t 1885.
Za samowolny wyjazd do obcej par. na odpust 9 czrw. 
1 884 r. Nr. 1057 3 ksiądz F. A., prob. w Słowikach, pow. 
władysł., gub. suwl. ,  zapłacił 25 r. kary. 

5. Ks. Sebastjan Baniewicz, 18 1 6t 1 888. W 1881 r.
ksiądz S. B., proh. par. Olita, pow. kalw., gub. suwl., 
za przyjazd na odpust bez paszportu do par. Udrya, te
goż pow. i wzięcie tam udziału w nabożeństwie odpu-
stowem zapłacił 20 r. kary.4 · 

6. Ks. Michał Batowski, 1 842t1900. 1 .  W 1883 r .
z rozporządzenia w. jen. gbra, wydanego 21 wrz. 1 883 r.5, 
ksiądz M. B., rektor kóścioła Kajmele, parafialnej filji par. 
Błogosławieństwo, pow. władysł. , gub. suwl. ,  zapłacił 
kary 12 r. za to, że wyjechał do drugiej pat. na odpust, 
nie otrzymawszy na to pozwolenia władzy policyjnej . 

2. Za wyjazd bez paszportu na odpust do sąsied
niej parafji, ksiądz M. B. ,  rektor filjalneio kościoł.a � Kaj
melach� 9 czrw. 1884 r. . Nr. 1 037 6 zapłacił kar� . 50 r.

7. Ks. Józef Bejnarowicz, 1849 t 1 9ł2. 9 czrw.
1884 r. Nr. 1057 7 władze rządowe skazały księdza j.  B., 

1 Op. c.,  Nr. 15. 

" Op. c ,  Nr. 6. 
2 Op. c . ,  Nr. 1 9. 

ri i 6 Op. c.,  Nr. 10. 
11 Op c.,  Nr.  7. 

7 Op. · c.,  Nr. 14 
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wik. par. Gryszkabuda, pow. władysł., gub. suwl., na 50 r. 
kary za to, że wyjechał bez paszportu do innej parafji. 

8. Ks. Michał Siudziński, 1842 t 1 909. W. jen.
gbr swem postanowieniem, które wydał 26 lip. 1 886 r. 
Nr. 1 301 ,1 skazał księdza M. B., prob. par. Krasnybór, 
pow. august., gub. suwl., na 50 r.  kary za to, że wyfe
chał bez paszportu do par. Studzieniczna, tegoż powiat.u. 

9. Ks. Franciszek Brazewicz, 1 845 . t 1898. W.
jen. gbr w 1 881  r .  za Nr. 1909 i 2040 2 naznaczył na księ
dza F. B., wik. par. Ludwinów, pow. kalw., gub. suwl., 
10 r .  kary za to, że bez paszportu pojechał na odpust 
do par. Udrya, tegoż powiatu i brał tam udział w na
bożeństwie. 

10. Ks. Antoni Brzozowski, ur. 1 809 r. Gbr suwl.
19 wrz. 1 819 r. Nr. 2954, powiadomił w. j en. gbra, że 
ksiądz A. B., rezydent z Augustowa, gub. suwl., bez pa
szportu pojechał do par. Janówka, tegoż pow. i tam od
prawiał nabożeństwo. Za przekroczenie tern przepisów 
o . paszportach, w. jen .  gbr 2 paźdz. 1 879 r. Nr. 1 588.3
skazał księdza A. B. na  zapłacenie kary wysokości 1 2  r. 

11. Ks. Tomasz Buczeniewski, ur. 1 820 r., wik.
z Poniemoń Frentzeli, pow. marjamp., gub. suwl., zapła
c ił w 1864 (1 865) r. 25 r .  za samowolny wyjazd bez pa
szportu z miejsca swego stałego zamieszkania.' 

1 2. Ks. Franciszek Buczys, ur. 1 849 r. 1 .  Za 
wyjazd bez paszportu do innej par., ksiądz F. B. ,  wik. 
par. Giełgudyszki, pow. władysł. ,  gub. suwl. ,  z decyzji 
w. jen. gbra, wydanej 9 czrw. 1 884 r. Nr. 1 057, 0 · zapła
cił kary pieniężnej 25 r. 

1 Op. c . ,  N r. 18. 2 Op. c . ,  Nr. 23. a Op. c., Nr. 24. 
4 A. A. O., XXIV:l, k. 25. 5 Op. c., Nr. 36.
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2. Za wyjazd bez paszportu z Giełgudyszek do par.
Szaki, tegoż powiatu, na pogrzeb tamtejszego prob. ks. 
Kazimierza Kolendy, na skutek decyzji zapadłej 27 czrw. 
1 892 r.1 ksiądz F. 13. zapłacił 25 r. kary. 

13. Ks. Ambroży Głowacki, 1 804t1 886. Na sku
tek decyzji w. jen. gbra, zapadłej 26 wrz. 1 884 r. Nr. 1 754,2 
ksiądz A. G., prob. par. Simno, pow. kalw., gub. suwl., 
zapłacił 1 5  r. kary, za nieprzestrzeganie przepisów o zjaz
dach księży na odpusty. 

Ks. A. Głowacki podał do mstra spr. w. prośbę, by 
go zwolnił z tej kary, dodając, że rozporządzenie mini
sterjalne, krępujące swobodę ruchów księży katolickich, 
jest bez sensu. Z a to, bardw nie na miejscu wyrażenie, . 
w. jen. gbr 8 st. 1 882 r. Nr. 2233 zwrócił się do bpa
sejn. ,  aby zrobił księdzu A. G.  najsurowszą wymówkę. 

14. Ks. Maciej Hollak, ur. 1 864 r. Na skutek de
cyzji, którą wydał 1 maja 1 901 r. urząd powiatowy augu
stowski, ksiądz M. H., prob. par. Adąmowicze, pow. august., 
gub�_ suw l. , zapłacił 1 2  r. kary za samowolny wyjazd do 
m. Grodna.3

1 5. Ks. Bolesław Sadowski, ur. 1 861 r. Na mo
cy postanowienia zarządu pow. łomżyńskiego z dnia 
26 wrz. 1 885 r. ksiądz B. S., wik. par. Szumowo, pow. 
i gub. łomż., zapłacił 1 2  r. kary za wyjazd bez paszpor
tu na odpust do Piątnicy, pow. i gub. równi,ż  łomż.4 

1 Op. c.,  Nr. 36. 2 Op. c„ Nr. 5 .
3 A . . P. Łomż., XXXIXB k. 9. 4 A. P. Łomż., XXB,



ROZDZIAŁ XXV. 

ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA. 

1. Dla sprawy Kościoła.

1. Ks. Piotr Ambrozewicz, ur. 1843 r. Za to, że
nie dopuścił na matkę chrzestną niewiasty prawosławnej, 
ksiądz P. A., p rob. par. Łąkoszyn, pow. kutn., gub. warsz . •
z nakazu w. j en. gbra, wydanego 7 sierp. 1893 r. Nr. 45,1 
zapłacił 25 r. kary. 

2. Ks. Franciszek Banaszewski, 1818 t 1899.
Wyrok Warsz. Karnego Sądu z dnia 17 (29) wrz. 1869 r.2 
skazał k siędza F. B. ,  prob. par. Kołbiel, pow. nowmińsk. ,  
gub. warsz., na  surową wymówkę i na zapłacenie kos�tów 
sądowych, za to, że ochrzcił podług obrządku łacińskie
go dziecko Denisiuka „prawosławnego" .3 

3. Ks. Juljan- Biały, ur. 1 841 r. W. jen. gbr 26 mar.
1888 r. Nr. 492 4 zarządził dozór policyjny tajny nad księ
dzem J. B., wik. par. Wszystki ch Świętych w Warszawie> 
jako nad podejrzanym o rozszerzanie bractwa Serca jez.> 
zabronionego przez władze rządowe oraz za tajne stosun
ki z o.o. kapucynami z Zakroczymia. 

4. Ks. Toiq•sz Bielawski, ur� 1850 r. 1 . Na mocy
decyzj i w. jen. gbr,_śl z 17 kw. 1897 r. ksiądz T. B., jako
prob. par. Brochów, pow. sochcz., gub. warsz., zapłacił 
25 r .  kary z a  to, że' pozwolił spełniać czynności kościel-

1 A. A. D.,  XXVII I2, Nr. 3. 2 Op. c., Nr. 4. 
3 Czytaj unity. Dopis. autora. 4 A. A. D., X XVIl lll, Nr. 18. 
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ne sw1ezo wyświęconemu kapłanowi, który nie uzyskał 
dotąd zgody rządu na żadne stanowisko parafjalne.1 

2. Za to, że wziął udział w wspólnych rekolekcjach
kapłańskich u dziek. w Sochaczewie ks. Franc.  Sadow
skiego, na które nikt nie prosił zezwolenia rządu, ksiądz 
T. B., prob. z Brochowa, na mocy decyzji w. jen. gbra, 
zapadłej 10 łut. 1903 r. Nr. 243,2 zapłacił 50 r. kary. 

5. Ka. Juljusz Boczkowski, 1835 t 191 1 .  Z zarzą
dzenia w. jen. gbra z 5 mar. 1 885 r. Nr. 3073 ksiądz j. B., 
prob. par. Bolimów, pow. łowie. ,  gub. warsz. ,  zapłacił 
25 r. kary za to, że pozwolił na terenie swej parafji zbie
rać ofiary dobrowolne na rzecz kościoła bez pozwolenia 
władz rządowych. 

6. Ks. Włodzimierz Bolechowski, 1833 t 1903.
P. o. w. jen. gbra baron Kridener 17 lip. 1884 r. Nr. 1361 ,"' 
skazał księdza W. B., wik. par. Pszczonów, pow. łowie. ,  
gub. warsz., na 100 r. kary za to, że zbierał od parafjan 
składki na budowę 2-ch kaplic ,  nie uzyskawszy na to 
pozwolenia od właściwej władzy rządowej. 

7. Ka. Ludwik Borkowski, 1804 t 1885, były be
nedyktyn. Wyrokiem swoim X-ty Departament Senatu 
Rządzącego, księdza L. B., prob. par. Strzegocin, pow. 
łęcz., gub. kałis., zasądził 5 na kolejne 6 zapłacenie na rzecz 
państwa 1 1 ,200 r. i 456 dukatów (w oryginale: czerwon
cew), jakie benedyktyni klasztoru .w Pułtusku mieli ukryć 
w czasie kasaty ich klasztoru . 

. 8. Ks. Antoni Bortkiewicz, 1834 t 1902. 1. . Gdy 
ksiądz A. B., prob. par. Latowicz, pow. nowmiń. ,  gub. 

1 i 3 Op: c., Nr. 33. 3 Op. c., Nr. 22.
4 Op. c„ Nr. 1 5. 5 Op. c., N r. 23. 
6 Ks. L. Borkowski · w ostatnim roku istnienia klasztoru przed

kasatą t. j .  1864 r. był w Pułtusku przeorem, ale sąd zasądził solidarną 
odpowiedzialność wszystkich tamtejszych zakonników. 
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warsz., odmówił Józefie Nóżka, żon ie Demjana, policjanta 
latowicki�go rewiru dlatego jedynie, że jest za „prawo
sławnym"; nadto jeszcze wypowiedział jej przykre słowa, 
w. j en. gbr 14 gr. 1876 r. Nr. 2212 1 zażądał usunięcia
go z tej parafii i zgodził się na przeniesienie do parafji 
Rybno, pow. sochcz., gub. warsz. 

2. Gdy arcbp Popiel wizytował par. Przybyszew,
pow. grój., gub. warsz., ksiądz A. B., prob. tej par. urzą
dził ingres uroczysty arcbpa do kościoła wbrew zakazo
wi nlka pow., za co w. jen. gbr 23 wrz. 1 889 r. Nr. 1718 2 
skazał księdza A. B. na 100 r. kary. 

3. Ponieważ ksiądz A. B. ogrodził cmentarz kościel
ny ze składek parafjalnych, na które nie prosił o pozwo
lenie rządu; nie prosił również o takież pozwolenie na 
samo postawienie ogrodzenia, zrobił to bez planu inży
niera i bez kosztorysu, przeto w. jen. gbr 7 sierp. 1 890 r. 
Nr. 1401 1 skazał go na 300 r .  kary. 

9. Ks. Emiljan Borzuchowski, 1810 t 1 888, były
benedyktyn. X-ty Departament Senatu Rządzącego 22 mar. 
i 23 kw. 1 875 r. skazał 4 księdza E. B., prob. par. Iłów, 
pow. ·sochcz., gub. warsz. , na wpłacenie do kasy państw. 
1 1 ,200 r. i 456 dukatów, jaką ukryli o.o� benedyktyni 
w Pułtusku w czasie kasaty i ch klasztoru.5 

10. Ks. Antoni Brauliński, ur. 1850 r. Gbr warsz.
27 wrz. 1888 r. Nr. 8758 6 wystąpił do w. jen. gbra o usu
nięcie księdza A. B. z probostwa w Szymanowie, pow. 
sochcz., gub. warsz., motywując swój wniosek tern: a) że 

i _a Op. c., Nr. 14. 4 Op. c . ,  Nr. 20.

5 W czasie kasaty klasztorów rząd zabierał im wszelkie majątki.
W danym wypadku przez wzgląd na ścisłą organizację zakonną rząd 
ścigał księdza E. B., który w tym · czasie t. j. w roku ostatnim 1864
istnienia klasztoru był w nim ma?"istrem nowicjuszów. Dopis. autora. 

6 Op. c . ,  Nr. 32. 



ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA. 347 

ksiądr; ten, będąc prob. w Cielądzu, pow. raw., gub. 
piotrk. ,  w czasie pogadanki religijnej usiłował wpoić 
w dzieci uczucia „skrajnie fanatyczne" i wrogie dla pań
stwowości rosyjskiej; b) że ksiądz A. B. wbrew istnieją
cym zarządzeniom władz rządowych pozwolił bawiącemu 
u niego na wakacjach studentowi Akademii Duch. w Pe
tersburgu Antoniemu Szlagowskiemu, w czasie nabożeń
itwa w Szymanowie, asystować w roli diakona i wygło
sić z ambony kazanie. Przytem, dodaje tenże gbr, usu
nięcie księdza A. B. z parafj i, „zarażonej" propagandą 
bractwa Serca jez., byłoby pożądane, a nawet konieczne. 

W. jen. gbr, zasiągnąwszy opinji o księdzu A. B. od 
gbra piotrk. , nie znalazł w całej sprawie dostatecznych 
dowodów, popierających oskarżenie i w tym duchu 31 st. 
1 889 r. Nr. 1 60 dał odpowiedź gbrowi warsz. 

1 1. Ks. Wojciech Dionizy Bryndza, ur. 1 871  r. 
Ksiądz W. D.  B., prob. z Lewiczyn, pow. grój. ,  iub. warsz., 
za to, że wziął udział w zebraniu wiernych swej parafj i 
Lewiczyn, omawiającem sprawy bieżące parafjalne, w� jen. 
gbr skazał go 28 gr. 1 905 r. Nr. 5555 1 na 50 r .  kary. 

12. Ks. Euzebjusz Brzeziewicz, ur. 1 858 r. W. 
oberplc. 20 paźdz. 1 91 0  r. Nr. 4007 ( 1 6039)2 doniósł w. 
jen. gbrowi, że w 1 905 r. ksiądz E. B., prob. par. św. Alek
sandra w Warszawie przyłączył do Kościoła kat. mało
letnią Serafinę I wanównę, „prawosławną". W. jen. gbr 
sprawę przeciął, nie karząc 3 winnego. 

13. Ks. Juljan Budziszewski, ur. 1 845 r. 1 .  Gdy 
bez pozwolenia władz rządowych ksiądz j. B. przystąpił 
do budowy nowego kościoła w Wrociszewie, powiatu 

1 Op. c., Nr. 52. a Op. c., Nr. 40.

8 Władze administracyjno rządowe uwzglttdniały niekiedy prawo 
przedawnienia winy, jak to miało miejsce w tym wypadku. Dopis. autora, 
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górnokalw., gub. warsz . ,  władze rządowe stawiały 1 mu 
przeszkodę zwłaszcza w zbieraniu składek na tę robotę. 

2. W 1 882 r. ksiądz ]. B. ,  prob. par. Osuchów, pow.
grodzis., gub. warsz., ochrzcił dziecko gr.-unity,  Teodora 
Czurniło. Sprawa wyszła na jaw, zajęły się tern władze 
poli c yj ne,2 ale umorzył ją manifest cesarski, który wy
szedł 1 5  maja 1 883 r. 

14. Ks. Antoni Chmielowski, ur. 1842 r. W. jen.
gbr 26 paźdz. 1 885 r. Nr. 1 585, nałożył na księdza A. Ch., 
wik. kolg. w Łowiczu, 1 00 r. kary za to, że nie dopuścił 
do spowiedzi Józefy Pierdas, która miała zamiar wyjść 
za „prawosławnego" .3 

1 5. Ks. Tomasz Chrempiński, t j r. l 849 r. Za to, 
że 1 0  czrw. 1 882 r., gdy przechodziła przez par. Jeżów, 
pow. brzez., gub. piotrk. ,  pielgrzymka z gub. warsz. na 
Jasną Górę, a ksiądz T. Ch., wik. par. Jeżów, wyprowadził 
j ą  poza osadę do polnego krzyża, przy którym wypo
wiedział do niej przemówienie, w. jen. gbr 1 5  lip. 1 882 r. 
Nr. 1 036' udzielił mu surowej wymówki, a zarazem ostrzegł, 
że, jeżeli jeszcze zdarzy się coś podobnego, to go wła
dze rządowe ukarzą surowo. 

16. Ks. Kazimierz Cichalewski, ur. 1 870 r .  Na
skutek postanowienia w. jen. gbra z 1 O łut. 1 903 r. Nr. 
243,5 ksi ądz K. C. ,  prob. par. Leoncin-Głusk, pow. sochcz., 
gub. warsz . ,  zapłacił 50 r. kary za to, że wziął udział we 
wspólnych rekolekcjach kapłanów u dziek. w Sochacze
wie, gub. warsz., ks. Franc. Sadowskiego, o których nikt 
nie powiadomił władze policyjne. 

17. Ks. Antoni Ciepliński, ur. 1873 r. Jako obroń
ca węzła małżeńsk. puy Sądzie Arcy biskupim w Warsz. 

', 

1 i :i Op. c . ,  Nr. 3 1 .

a A .  A .  D., XXXl2, Nr. 4 i c x m:.1; k .  1 68. 4 Op. c., Nr. 7. 
5 A. P.  Kal., VJlH i A. A. D . , XXXI2, Nr. 1 0 . 
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ksiądz A. C. miał sprawę razem z biskupem Ruszkiewi
czem i innymi w Sądzie Okręgowym Warsz. 1 9 1 2  r. 
o „przekroczenia władzy" .  Chodziło o to, że ksiądz A. C.
występował na rozprawie rozwodowej w Sądzie Arcybi
skupim w Warsz. Sękalski-Kędzierska, związanych wę
złem małżeńskim podług obrządku sekty marjawickiej, 
a następnie nawróconych na łono Kościoła katolickiego. 
Istotą j ego winy miało być to, że, gdy Sąd Arcybiskupi 
ogłosił to malżeństwo za nieważne, ksiądz A. C. ze świa
domością nie wniósł sprawy do drugiej instancji ,  jak to 
powinien był z urzędu uczynić ,  lecz oświadczył, że za
dawalnia się tym wyrokiem. 

Za bezczynność przeto w działaniu Sąd Okręgowy 
Warsz. skazał go na pozbawienie niektórych szczegól
nych i ze stanowiska kapłańskiego nabytych praw i przy
wilejów oraz na zamknięcie w twierdzy na 1 rok i 4 mie
siące. Nadto, gdy innych osądzonych Sąd przedstawił do 
łaski monarszej , nie zrobił tego w.zględem księdza A. C. 
Szczegóły tej sprawy patrz tenże dział: ks. Kazimierz Ru- . 
szkiewicz, arcbp sufr. warsz.1 

1 8. Ks. Ludwik Chyłkowski, ur. 1864 r .  Będąc 
wik. w Białej, pow. raws., gub. piotrk., ksiądz L. Ch. na 
skutek decyzji w. je·:n .  gbra z dnia 7 sierp. 1893 r. Nr. 452 
zapłacił 25 r .  kary za to, że nie udzielił dziecku chrztu 
św. katolickich rodziców, przy którym ojcem chrzestnym 
miał być „prawosławny". 

·19. Ks. Eugenjusz Czajkowski, ur. 1 871 r.  Jako 
prnb. Cegłowa, pow. nowmiń., gub. warsz., ksiądz E: Cz. 
miał z rządem kłopoty z powodu sekty inarjawitów, mia
nowicie, że nie chciał wydać wyciągu z parafjalnych 
ksiąg metrycznych, należącemu do sekty marjawickiej S. 
Żychowiczowi. Sąd Pokoju ,  jak doniósł 1 9  czrw. 1908 r.  

1 Op. c . ,  Nr. 1 2  i A. K. A. W., Il1. 2 A. A. D., KXXJ2, Nr. 1 5. 
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Nr. 1 1 332 1 do w. jen. gbra prokurator warsz. i�by sądo- . 
wej, polecił oddać hiędza E. Cz. pod sąd dyscyplinarny 
i nakazać mu, aby wydał rzeczoną metrykę S. Ż . 

20. Ks. Feliks .Dąbrowski, ur. 1 875 r." Widząc,
że Ignacy Jóźwiak zawarł małżeństwo z Antoniną u sek
ciarzy mariawitów, mimo to ksiądz F. D. ,  prob. par. Do
bra, pow: brzezińs., gub. piotrk. ,  dopomógł Jóźwiakowi 
do tego, że zawarł w katolickim kościele małżeństwo 
z Petronelą Urbanowicz. Sąd Okręgowy w Piotrkowie . 

2 paźdz. 1 91 O r. udzielił księdzu F. D. surowej wymówki. 
I zba Sądowa w Warsz. 1 8  kw. 1 91 1  r. zmieniła powyż
szy wyrok i księdza F. D. skazała na pozbawienie god
ności kapłańskiej oraz na 4 miesiące więzienia. Dopiero 
cesarz 30 wrz. 1 91 2  r .  przywrócił mu tę godność.2 

21. Ks. Ludwik Dąbrowaki, ur. 1 834 r. P.  o. w. :
jen. gbra 24 l ist. 1913 r. Nr. 5069,3 wysłuchawszy refe
ratu w sprawie księdza L. D. ,  prob. par. Przemienienia , 
Pańskiego przy ul .  Miodowej w Warsz. o przyłączenie · 

Antoniego Teofilara, „prawosławnego," do Kościoła katol., 
dalsze dochodzenie w tej kwestii polecił przeciąć. 

22. Ks. Jan Dębicki, 1 845 t 1898. W 1876 r. ksiądz .
J. D .  ochrzcił Piotra s. Kazimierza, „prawosławnego" 
i Magdaleny małż. Łyś. Manifest ces. pokrył tę winę, ale ze 
względu, że księdza J. D.  już niejednokrotnie władze rzą · · 

dowe zapisały, że miesza się do spraw prawosławia, w. 
jen. gbr 8 łut. 1 886 r. Nr. 225 • za pośrednictwem arcybpa 
warsz. uprzedził go, że jeżeli coś podobnego jeszcze się 
powtórzy, to go spotka surowa kara. 

23. Ks. Aleksander Dmochowski, ur. 1 854 .r.
1 .  W aktach osobistych księdza A. D. czytamy, że praco-

1 A. A. D.,  xxxa, Nr. 14. 2 A. A. D., XXVIII2, Nr. 40.
il �P· c ., Nr. 4. 4 Op. c., Nr. 29.
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wał przez całe życi� poza latami swego wygnania w .archd. 
warsz., a mianowicie:' na wik. Warka, Łódź, Raszyn, Na
rodzenia N.M;P. w Warsz. i na kapelanii u św. Kazimie
rza na Tarnce. • I 

6 paźdz. 1 890 r. w. jen. gbr zawiadomił arcbpa 
. warsz., że mster spr. w. skazał księdza A. D.  na  cztery 
lata wywiezienia do Rosji za mieszanie się do spraw 
„prawosławia". Po powrocie został wik. w Żychlinie, ka
pelanem w Guzowie. Pamiętając Marjampol,1 rząd · ros. 
odmawiał ksi((dzu A. D.  swej zgody na różne probostwa 
od 1 898 r., a w 1 910  r. wyrzucił go z kapelanii s. s. nie
pokalanek w Szymanowie, poczem nie zgodził się na ka
pelanię szpitala Przemienienia Pań. w Warszawie.2 

2. Zarządzający ,mstwem spr. w. 1 1  wrz. 1 890 r. ska
zał 3 księdza A. D., kapelana Instytutu św. Kazimierza na
Tarnce,

. 
za mieszanie się do spraw prawosławia na wy

wiezienie do gub. penzeńskiej . na 4 lata. Po skończonej 
karze ksiądz A. D. 'powrócił do kraj u.'

3. Przewodniczący sądu okręgowego łódzkiego pro
ponował 27 list 1897 r. księdzu A. D. ,  wik . w Łodzi, 
aby odebrał przysięgę od prawosławnych i żydów. Ksiądz 
A. D. dwukrotnie dał odmowę na tę propozycję, przy
czem wypowiedział swe uwagi, które nie podobały się 
Sądowi. Za . te uwagi w. jen. gbr 9 g r. 1 897 r. Nr. 1 1 7  5 
skazał go na rok do klasztoru w. Mariampolu, diec. sejn. 

24. Ks. Ferdynand Drescher, ur. 1 841 r. W. jen.
gbr 8 (20) kw. 1878 r. Nr. 499 6 nałożył na księdza F. D. ,  
ex-karmelitę bosego, wik. par. N. M. Panny na Lesznie 

1 Patrz dział „Dla ojczyz
.
ny" . 

2 A. K. A. W. XIII9. a A. A. D., XXVIII:j, Nr. 25.
4 Po powrocie jakiś czas należał' ksiądz A. D. do kapłanów bez

stanowiska; a w spisie duchowieństwa archid. warsz. za rok 1896 jest 
wik. par. Żychlin, pow. · kutn., gub. warsz. 

5 Op. c. s Op. c., Nr. 23. 
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w Warsz., 1 5  r. kary za to, że 1 0  (22) l ip. 1 877 r: ochrzcił
Marjannę, córkę małżonków Daniela, prawosławnego i Ju
ljanny ur. Netczuk, małż. Kiryczenko, mieszkańców Mię-
dzyrzecza, gub. siedl. . 

2S. Ks. Franciszek Dziamarski, ur. 1 859 r. 1 .  Gbr 
siedl. doniósł do w. jen. gbra, że w paźdz. 1 882 r. ksiądz 
F. O .  wieczorami zbierał u siebie w par. Mordy, pow. 
i gub. siedl., prawosławnych do zakrystj i i spowiadał ich 
tam przy drzwiach zamkniętych. Za to w. jen. gbr zażą
dał usunięcia księdza F. D. z diec. lubi. i wówczas ksiądz 
ten przeszedł do archid. warsz., gdzie otrzymał stanowi
sko wik. najpierw w Piątku, pow. łęcz., gub. kalis., a na
stępnie w Zgierzu, pow. łódz., gub. piotrk. 

2. jak doniósł gbr warsz. do w. jen. gbra 1 8  gr.
1 887 r. Nr. 1 1623, ksiądz F. D.,  wik. w Kampinosie, pow. 
sochcz., gub. warsz., j est mocno podejrzany o szerzenie 
bractwa Serca Jezusowego. Stwierdził to, przeprowadziw
szy tajne śledztwo, Majewski, urzędnik spraw poszcze
gólnych. Za taki sposób postępowania w. jen. gbr za
żądał od arcbpa warsz. usunięcia księdza F. D. z par. 
Kampinos.1 

, 26. Ks. Zygmunt Szczęsny Feliński, arcbp 
warsz., 1 822 t 1895. Postać arcbpa Fel. j est tak wielkłl, 
że mimo wielu mniejszych i większych prac, wyszłych 
o nim, wyczerpującej monografii o nim literatura polska
jeszcze i:iie posiada. My o nim powiemy to tylko, cośmy 
znalęźli w archiwach, powtórzymy jeszcze na wstępie dla 
pewnej całe>ści z jego życiorysu zna�e już skądinąd dane. 
Z. Sz. F. ur. się 1 822 r. we wsi Wojutynie na Wołyniu 
około Łucka z Gerarda i Ewy Wendorf. Pierwsze nauki 
pobierał w paru szkołach, a mianowicie w Nieświeżu, Ła
sku i Krzemieńcu, gimnazjalne zaś skończył w Klewaniu, 

1 Op. c. 
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poczem odbył studja na wydziale matematycznym w Mo
skwie,.1 gdzie otrzymał dyplom naukowy. Dalsze wyższe 
nauki pobierał w Monachium i Paryżu. Wkrótce po skoń
czeniu tych studjów brał udział w wypadkach poznań
skich. Diecezja · łucka-żytomierska, w której ukończył se
minarjum duch., wysłała go do Aka.demji Petersburskiej, 
gdzie był studentem od 1 852 r. Na kapłana wyświę
cony w 1 855 r. , został wik. przy kościele św. Katarzyny 
w Petersburgu, a od r. 1 857 w tamtejszej akademii pra
cował jako ojciec duchowny i prof. logiki i etyki. Poza 
zajęciami duszpasterskiemi i· profesorski emi ksiądz Z. S. F. 
oddawał się tamże pracy społecznej i pod jej wpływem 
założył ochronę dla sierot na 14-ej linji Wasilewskiego 
ostrowa. 26 st. 1862 r. przyjął konsekracj� bpią w ko
ściele maltańskim w Petersburgu, do Warszawy przybył 
9 łut. t.r. · i w tydzień po przybyciu do swej stolicy 1 6  
łut. odbył ingres d o  archikatedry. Jednem z pierwszych 
dzieł jego jako arcbpa było stworzenie ochrony, podob
nej jak na 1 4  linji, przy ulicy Żelaznej w Warszawie. 
Pasterzował Z. S .  F.  wszystkiego 16 miesięcy, a 14 czrw. 
1 863 r. rząd rosyjski spowodował jego wyjazd do Car
skiego Sioła pod Petersburg, skąd wkrótce znalazł się 
w Jarosławiu. Stąd zwolniony został i wyjechał w 1 883 r., 
a po audiencji w Rzymie od r. 1 885 przebywał w Dźwi
niaczce u hr. Koziebrodzkich na Podolu w b. Galicji. Umarł
yv Krakowie 1 7  wrz. 1 895 r. Wolna ojczyzn

.
a za .staraniem

kardyn. K. sprowadziła go do stolicy i pochowała w pod
ziemiach archikatedry warsz. Z. Sz. F. drukiem ogłosił 
kilka dzieł, wyzyskując na nie czas, który mu pozostał po 
powrocie z wygnania. Tytuły główniejszych z nich: Wiara 
i niewiara w stosunku do szczęścia osobistego (1 886), 

1 Niektórzy życiopisarze księdza Z. S. F. twierdzą, Że skończył
on w 1844 r. na uniwersytecie moskiewski,m wydział filologiczno-filozo
ficzny. Dopis. autora. 

Bojownicy t. III. 23 
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Konferencje o powołaniu (1890), Paulina, córka Ewy Fe
lińskiej 1 884, w 1897 r. okazały się jego Pamiętniki. 

Ciężkie i coraz bardziej czerniejące chmury zasła
niały horyzont polskiego nieba. Arcybiskup Feliński, od 
swego przyjazdu z Petersburga, nieufnie przyjęty przez 
zag-orzałe i zaczadzone głowy patrjotów. Wśród ty'ch 
osfatnich wielu było najlepszej i najszlachetniejszej myśli, 
ale chcieli oni podporządkować władze kościel. pod swe 
krótkowzroczne plany i wogóle Kościół uczynić powol
nem narzędziem swych zamiarów. A że Arcybiskup mu
siał stać i istotnie stał na stra,ży praw Bożych i zasad 
chrześcijańskiej moralności we wszystkich objawach ży
cia,  nie wyłączając patrjotycznego i politycznego, przeto 
ciągle był pomawiany prawie o zdradę kraju. Mimo to, nie 
zeszedł z raz obranej drogi w wykonywaniu swego pa
sterskiego powołania. Metodę swej stanowczości stoso
wał nietylko względem swych wiernych, ale również 
i względem świeckich władz rząd. Gdy zaś widział, że ucisk 
narodu przechodzi granice możliwości, nie poprzestawał 
na ścieraniu się z namiestnictwem, ale trafił do cesarza. 

Wbrew swej woli usunięty z Warszawy, ku czemu 
pretekstem dla rządu ros. był jego . właśnie adres, wy
stosowany do cesarza w sprawie ucisku i strasznych wa
runków' które przeżywał naród, arcybiskup wyraźnie 
oświadczył w Petersburgu, że nie przestaje być paste
rzem archidiec. warsz. Pod datą 8 lip. 1 863 r. Nr. 47 1 nmk 
Kr. P. otrzymał korespondencję z Mstwa Spr. W., a w niej, 
że wywieziony arcybiskup zlecił swemu sufraganowi Pa� 
włowi Rzewuskiemu załatwianie tylko bieżących spraw 
archidiec., a wszystkie ważniejsze zastrzegł sobie. 

Po wywiezieniu arcbpa Felińskiego doszło do wia
domości nlłlka Konstantego, że trzy wychowanki warsz. 

1 A. A. D., CXV3• 
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instytutu aleksan.-maryjskiego: Marja Szprenglewska, I .  1 4, 
Aleksandra Baszmakina, I. 12 i Marja G.rodzka, I. 14, prze
szły z prawosławia na katolicyzm. Wtedy po przeprowa
dzeniu śledztwa pod kierownictwem jen. Kucińskiego, nmk 
przyszedł do wniosku, że . głównym sprawcą tego faktu był 
arcbp, który je wybierzmował w przeddzień swego wyjazdu 
do Peters. 1 (13) czrw. 1 863 r., prosi przeto 29 lip. 1 863 r. 
cesarza, aby polecił zbadać w tej kwestii arcbpa, już będą
cego wówczas na wygnaniu w jarosławlu. Pod datą 1 sierp. · 
1863 .r. Kancelaria cesarza poleca tę sprawę za Nr. 3056 
mstrowi Królestwa. Śledztwo wykazało, że wszystkie te 
wychowanki pochodziły z mieszanych małżeństw. Przy
gotował je do katolicyzmu na skutek polecenia arcbpa 
Fe lińskiego katecheta ks. Optat Podlasski. Wobec spraw
dzonych faktów powyższych w�elki książę 29 lip. 1863 r.: 

1 . Usunął ze stanowiska przełożoną instytutu p. Pa
szkowicz i prefekta ks. Podlasskiego. 

2. Marję Szprenglewską przeniósł do instytutu poł
tawskiego. 

3. Przeniesienie Baszmakiny i Grodzkiej do instytu
tu imperjum przedstawił do Petersburga. 

4. Nakazał śledztwo, by Żbadać, jaki udział wziął
w tej sprawie arc bp Feliński. 

5. Zażądał projektu: kogo naznaczyć na przełożoną
i polecił wybrać dwie damy klasowe,· aby czuwały nad
wychowankami prawosławnemi. 

Na skutek odezwy mstra Kr. P. Płatonowa, datowa
nej 15 sierp. 1863 r. Nr. ·49, arcbp F. odpowiada z Ja
rosławla 10 (22) sierp. 1 863 r. Nr. 2, jak następuje: 

„Do J.W.' p.o. mstra sekretarza stanu, oderwany od 
archiwów i współpracowników moich w zarządzie archi
diecezją, nie jestem w stanie przypomnieć · szczegółów, 
tyczących się trzech uczennic instytutu aleksandryjsko
ma ryjskiego, o które mię J.W. Pan w odezwach swoich 
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z 3 (1 5) i 5 (17) Nr. 49 i 50 b. m. zapytujesz. Co do 
ogólnej wszakże zasady dziwi mię, że ].W. Pan zdajesz 
s ię upatrywać w · tego rodzaju wypadkach niezgodne 
z prawem obowią'lującem postępowanie, gdyż nie przy
puszczam, aby j .. W. Panu tajnem być mogło to, co mi 
Najjaśniejszy Pan własnemi usty oświadczyć raczył: „ma
cie prawo kanoni czne i ustawy Kościoła" ,  są słowa Naj
miłościwszego Monarchy, „rządźcie się wedle nich w rze
czach, do religji należących". Wiadomo zaś, że Kościół 
stanowczo nam zabrania. odpychać od wiary katoFckiej 
tych, którzy w niej zbawionymi być pragną. 

„Nadto naczelnik rządu cywilnego, wróciwszy ostatni 
raz z Petersburga, również mi oświadczył, że wolą jest 
Najjaśniejs.zego Pana, aby uciążliwe dla katolików prawa . 
karne z Kodeksu usunięte zostały. 

„ Wobec przytoczonych tu faktów niepojętą, wyzna
ję, byłoby dla mnie rzeczą, gdyby tak stanowczo wyra
żona Najwyższa wola nie była w stanie zasłonić od od
powiedzialności tych, których martwa tylko l i tera daw
nego p rawa potępićby mogła, i żeby postępowanie,  na 
monarszem przyrzeczeniu oparte, bezprawiem nazwanem 
być miało, dlatego jedynie, że władze, którym wykona
nie najwyższej woli poleconem zostało, n ie  zdołały dotąd 
prawodawczych prac swoich ukończyć. 

Arcybiskup metropolita warszawski Z. S. Feliński". 
Na powyższą odezwę mster sekretarz stanu W. Pła

tonow odpowiedział arcbpowi 2 (14) wrz. 1 863 r. za Nr. 51 ,  
że cesarz został zasmucony jej treścią i opacznem tłuma
czeniem słów jego. 

„Początek tej odezwy zdradza uchylanie się od rze
czowej odpowiedzi, której bez archiwów można było 
udzielić, fakt bowiem niedawno miał miejsce, odbył się 
bez naj�niejszych komplikacyj i załatwiony osobiście, 
ustnie przez księdza arcbpa. 
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L „Słowa monarsze, których cesarz nie cofa, nie mo
gą być zastosowane do omawianego wypadku, gdyż nie 
można z nich wyciągnąć wniosku, że zawiera się w nich 
upoważnienie do nawracania z prawosławia na katoli
cyzm, gdyż prawa ogólne, gwarantujące przywileje dla 
prawosławia, nie poz�alają na to. Prawa zaś te ks. arcbp 
znać powinien i im być posłusznym. 

„2. Nieletnie uczennice nie były w stanie objawić 
swobodnie swej woli. 

„3. Art. 5 statutu organicznego Kr. P .  z 1 832 r. gwa
rantował nietykalność ustaw Kościoła łacińskiego o tyle, 
o ile one przeciwne 1tnie są ogólnemu prawu cywilnemu.

„4. Powoływanie się na słowa nlka cywilnego rzą
du jest bezpodstawne, bo, dokąd nowe prawo nie zo
staje wprowadzone, zawsze obowiązuje stare. Nadto nie 
było myślą Najjaśn. Pana z naruszeniem ogólnych praw 
państwa zmieniać postanowienia, wzbraniając_e nawraca
nia prawosławnych na inne wyznania chrześcijańskie ."  

Na tern sprawa ta kończy s ię w aktach.1 
Rząd ros., zgadzając się w zasadzie na to, że arcbp 

zarząd archidiec. utrzymał w swem ręku, zezwolił na to, 
że Konsystorz Warsz. przesyłał mu miesięczne raporty 
do Jarosławia ,  z zastrzeżeniem wszakże,· że wszel ka ko
respondencja do arcbpa i od arcbpa będzie przechodzi
ła przez kan celarię Kom. Rz. W. R. i O. P. 

Tymczasem 2 (14) kw. 1 864 r. Nr. 2205 (5540) dr 
gł.  kom. rząd. w. r .  i o. p .  powiadamia ks. Pawła Rze 
wuskiego, bpa nominata, zarządzającego czasowo' archi
diecezją, że .ponieważ arcbp, wysłany n� mieszkanie do 
Jarosławia, koresponduje bezpośrednio z duchowieństwem, 
wbrew swemu przyrzeczeniu; pobudza duchowieństwo do 
utrzymania żałoby kościel·nej w kraju, która okazuje szkod
l iwy wpływ na „moralność" narodu, nie przestaje sta-

- -
1 A. A o„ cxv2. 
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wiać przeszkód do przywrócenia ostatecznej spokojno
ści w kraju,  Najjaśniejszy Pan postanowił usunąć w ·zu- · 

pełności ks. arcbpa Felińskiego od zarządu. jednocześnie 
czuwanie ze  strony rządu nad sposobem życia arcbpa 
coraz jest ściślejsze. Nawet często osobiste sprawy, jak 
wydatkowanie pensji staje się przedmiotem tego czuwania. 

W raporcie swym do nmka Kr. P. rlr gł. kom. rz. 
spr. d. i o. p. pod datą 14 (26) kw. 1864 r. Nr. 2610 
na skutek otrzymanego rozkazu z Mstwa Spr. W. 20 mar. 
(1 kw.) 1864 r. Nr. 82, aby wybadać na co są obracane 
pieniądze ks. arcbpa Felińskiego, pozostałe z miesięcznej 
pensji (z której dla siebie zarezerwował tylko 300 r.), pisze: ' . 

1 .  Ks. Fel iński przed wyjazdem z Warszawy zrobił 
akt rejentalny 1 (13) czrw. 1863( r., którym upoważnił
p.p. Ludomira Przyborę i D-ra Franciszka Krassowskie
go do zarządzania wszystkiemi j ego dochodami. 

2. Zażądane od nich sprawozdanie, stwierdzone
księgami rachunkowemi, wykazuje, a) że ks. Feliński, 
będąc w Warszawie, największą część swych dochodów 
obracał na cele dobroczynne, ą. przytem bardzo się za
dłużył głównie na kupno i na przeróbkę domów przy 
ulicy Żelazn·ej, gdzie urządził ochronę na 600 biednych 
dzieci, oddając je pod opiekę Matek Miłosierdzia, które 
utrzymywały zakład ten już to z funduszów ks. archpa 
już ' to własną pracą, b) że ks. · Feliński wziął całkowicie 
na siebie sześcioro krewny·ch sierot, które oddał na wy-. chowanie D-rowi Krassowskiemu, regulując za to rachun'." · 
ki z własnych funduszów. 

Na „powyższe dwa cele są obracane fundusze . księ
dza Felińskiego. · 

Ze względu, że Mstwo nakazuje stale kontrolę z asy
gnowanej ks. arcbpowi pensji, dr gł. (Leon D embowski) 
podsuwa projekt układania corocznego projektu budżetu 
na ·te cele, któryby obowiązywał wykonawców woli ks.
Fe lińskiego. 



ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA. 359 

Projekty tego budżetu spotykają się w dalszym cią
gu aktów, a także ich zatwierdzanie przez władze rządow�.1 

Mimo nacisku ze strony rządu ros. arcbp nietylko 
nie zrzekł się swej stolicy, ale 14 (26) gr. 1865 r. pi
sał bezpośrednio do cesarza list, aby mu pozwolił po
wrócić do Warszawy i objąć zarząd tamtejszej archidiec.2 
Lecz wygnanie w niezmienionych warunkach przedłuża 
się lat 20. Dopiero kiedy Aleksander III wstępował na 
tron ros. zaczęły się układy między Stolicą Ap. a rzą
dem ros., których wynikiem było to, że 21 kw. 1883 r. 
cesarz „okazał łaskę" i da.rował karę arcbpowi Felińskie
mu oraz bpom Krasińskiemu i Rzewuskiemu, pozwalając 
im wyjechać zagranicę lub zamieszkać w granicach Ro
sji z wyjątkiem Kr. P. i gub. zachodnich dla arcbpa Fe
lińskiego. i bpa Rzewuskiego, a gub. zachodnich dla bpa 
Krasińskiego. Wszyscy trzej mieli prawo do dalszego po
bierania całkowitej swej pensji. 

O powyższem doniósł mster spr. wewn. w. jen. 
gbrowi 26 kw. 1 883 r. Nr. 227 1 . 

27. Ks. Roch Filochowski, 1838 t 1896. 1 .  Gbr
warsz. nadesłał do w. j en. gbra raport, że w 1884 r. ksiądz 
R. F. , kan. archikat. warsz. i kapelan arcbpa Popiela, to
warzysząc arcbpowi w wizytacjach pasterskich w pow. 
grój . ,  mówił kazanie, w którem robił niewłaściwe i „dwu
znaczne" porównanie między władzą duchowną a świecką. 
Za to w. jen. gbr udzielił księdzu R. F.  wymówki i za
kazał nadal jeździć z arcbpem w objazd diecezji . . 

2. Ze względu, że, jak wykrył w czasie śledztwa
sekretnego urzędnik do specjalnych z leceń, Majewski, 
ksiądz R. F,, sędzia surogat archid. konsystorza, jest po
dejrzany o szerzenie bractwa Serca Jezus. i o tajne sto
sunki z o.o. kapucynami w Zakroczymiu, z polecenia w. 

1 A. A. D ·, cxx1v2. 2 A. A. O. Zarz. Wyzn., Nr. 4832.
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ie.n. gbra z 26 mar. 1888 r. Nr. 492 księdza R. F. władze 
pol i cyjne otoczyły swą obserwacją.1 

28. Ks. Antoni Gabrjelski, 1810 t 1896. · W. jen.
gbr za pośrednictwem administratora archid. w 1874 r. 
zrobił 2 wymówkę księdzu A. G., prob. w Zgierzu, pow. 
łódz., gub.  p iotrk. , za to,  że odmówił spowiedzi p. Jani
kowskiej ,  która ·wychodziła za „prawosławnego," nadto 
go upomniał, aby na przyszłość był „sumienniejszym" 
w wypełnianiu swych obowiązków duchownych, bo w prze
ciwnym razie spotka go surowa kara. 

29. Ks. Antoni Gąsiorowski, ur. 1842 r .  Oberplc.
m .  Warszawy 8 (20) kw. 1 870 r. Nr. 153.3 (27201)3 doniósł 
do zarządz. spr. d .  obc. w. Kr. P. ,  że ksiądz A. G., wik. 
par. św. Krzyża w Warszawie, odmówił spow iedzi Mar· 
jannie Wojtko wskiej ,  mamce z domu urzędnika E>.ziędzie
lewicza prawosławnego. W sprawie tej bardzo długq 
władze policyjne robiły dochodzenia, ale n ie  było 
żadnych następstw przykrych dla księdza A. G. · 

30. Ks. Aleksander Gibasiewicz, 1835 t 188 1 .
W 1869 r. ksiądz A.  G . ,  · będąc prob. w Plecki ej Dąbro
wie ,  pow.  kutn., gub. warsz. ,  za płacił kary 4 10 r.  za to, 
że zbierał składki  na odnowienie tamtejszego kościoła. 

31. Ks. Antoni Gniazdowski, ur. 1845 r .  Ponie
waż w 1884 r .  ksiądz prefekt A. G. miał zatarg ó z prze
łożoną instytutu panien, t. zw. aleksandryjskiego, przy ul. 
Wiejskiej VI Warszawie, o to, że zmuszała katoliczki do 
ws pól�ej rhogl i twy . z koleżankami „prawosławnemi," lu
terankami �:··"innych wyznań, przeto „ominął" go order 
cesarski .  

1 A .  A .  D ,  XXXJ2, Nr. 7. 
2 A. A. D., XXVIIJ2, Nr. 29 i X C 1 1 12, k. 206 i 269. 
il A. A. O., XCII l2, k. 5 i n. 
" A. A. O., X XVI IF, Nr. 18. · '1 Op. c., Nr. 34; 
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32. Ks. Marceli Godlewski, ur. 1 865 r. 1 .  Będąc
rektorem kościoła św. Marcina przy ul. Piwnej w Warsz. ,  
ksiądz M. G. był zmuszony w 1907 r. odnowić ten kościół 
i cudowny obraz Matki B. Bolesnej, jaki się tam znajduje. 
Dla zebrania na ten cel funduszu napisał odezwę do 
mieszkańców m. W ar sza wy i rozesłał ją w numerach 
dziennika „Kurjer Warszawski." Ponieważ nie prosił o po- . 
zwolenie na zbieranie tą drogą składek, w. j en. gbr ska
zał 1 go na 50 r .  kary. 

2. Oberplc .  m. Warszawy 9 kw. 1912 r. Nr. 2679
(9556)! powiadomił w. jen. gbra, że w 1905 r. ksiądz M. 
G., wik. par. św. Krzyża w Warsz., „nielegalnie" przyłą
czył do katolicyżmu Andrzeja „ Jaszczuka, „prawosławne
go." Dalsze dochodzenie tej przedawnionej sprawy w. jen. 
gbr polecił przeciąć. 

3. To samo uczynił tenże jen. gbr 8 lip,. 1913 r. Nr.
2980 3 ze sprawą, którą nadesłał oberplc. m. Warsz., że 
ksiądz M. G. w 1905 r.  „nielegalnie" przyłączył do l_(o
ścioła katol. Annę Prokopiuk, „prawosławną." 

4. W 1913 r. w. jen. gbr polecił 4 przerwać <locho- ·
dzenie o to, że w 1905 r. ksiądz M. G. „nielegalnie" przy
jął do katolicyzmu Ewę Radomską, „prawosławną." 

5. W 1913 r. w. jen.  gbr nakazał 5 przerwać rozpo
czętą sprawę o to, że w 1905 r. ksiądz M. G. przyjął na 
łono Kościoła kat. Marjannę Kołodziejczyk, „prawosławną." 

6. 8 sierp. 1913 r. Nr. 3494 6 w. jen. gbr nakazał
przeciąć sprawę o oskarżenie księdza M. G. o to, że przy
jął do Kościoła kat. „prawosławne:" Annę Karpiluk, Jad
wigę, Annę i Marję-Teklę Pociej . 

33. Ks. Franciszek Goliszewski, ur. 1866 r. De
partament Spr. D .  Obc.  W. 22 kw.  1914 r . N r. 3743 7 za
wiadomił w.  jen .  gbra, że księdza F. G. w l ipcu 1909 r. 

1-6 Op. c ,  N r .  64. 7 Op. c., Nr. 90.
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władza diecezjalna na żądanie mstra spr. w. zwolniłd z pr·o
bostwa w Kumaniu, pow. proskirow., gub . podol., za to., 
że w m. Wierzbowcu, pow. uszyc., gub. p odol. ,  łucko
żytm. diec. ,  nie chciał odebrać przysięgi w języku ros. 
od wiejskich urzędników, małorusinów. Żądając tej kary, 
mster miał na u wadze „skrajny fanatyzm" i wrogie sta
nowisko tego księdza do prawosławia i ludności ros. 

W 19 14  r. władza archid. warsz. przyjęła księdza 
F. G. do grona swego duchowieństwa i uplacowała go 
na wikarjacie N. M. P. Loretańskiej w Warsz. na Pradze. 

34. Ks. Kazimierz Gołaszewski, ur. 18 12  r. L Za 1 

to, że odmówił wydania świ<idectwa spowiedzi Katarzy- , 
nie Wiśniewskiej, która wychodziła za zapasowego pod
oficera, Uljana Semionowa, prawosławnego, p. o. w. jen. 
gbra baron Kridener 5 sierp. 1882 r. Nr. 1 1 50 1 wydał 
postanowienia: usunąć księdza K. G. z dziekanji i prob. 
w Kutnie i przenieść go na administratora jakiejkolwiek 
parafji ,  byleby nie do miasta powiatowego . .

2. 16 lip. 1885 r. Nr. 1 155 2 w. jen. gbr nałożył na
księdza K. G., prob. z Jeżowa, pow. brzez., gub. piotrk ., 
50 r. za to, że zbierał na odnowienie tamtejszego kościoła 
dobrowolne ofiary, a zebraną tą drogą sumę 250 r. po
lecił księdzu K. G. przelać na rzecz państwa do kasy 
rządowej. 

35. Ks. Jakób Gozdek, ur. 1844 r. 1 .  Gbr piotrk.
S maja 1869 r. Nr. 3574 3 doniósł do zarządzającego spr. 
d. obc.  w. Kr. P., że ksiądz j. G.,  wik. ze Zgierza, pow.
łódz., gub. piotrk. , 18 kw. 1869 r. odmówił Komunji św. 
córce dymisjonowanei"o pułkownika Emilii Rokilewicz, 
gdy chciała odbyć spowiedź przedślubną, wychodząc za 
prawosławnego. 

1 i 2 Op. c . ,  Nr. 27. a A. A. D., LXX12, k. 298, 324 i n .
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2. Władze rządowo administracyjne skazały księdza
j. G., prob. w Goszczynie, pow. grój. , gub. warsz., 10 czrw.
1890 r. Nr. 1 1 61 1 na zapłacenie 50 r .  kary za to, że zbie
rał składki na budowę nowych organów do kościoła 
miejscowego. 

36. Ks. Mikołaj Grochowalski, ur. 1 838 r. Jako
wik. par. N.  Marji P.  na Lesznie w Warszawie ksiądz M. 
G. w 1 872 r. miał nieprzyjemne zajścia z policją, która 
prowadziła śledztwo o to, że ksiądz M. G. odmówił sa
kramentów św. osobie, wychodzącej zamąż za prawo
sławnego. Wszystko j ednak zakończyło się bez przy
krych następstw dla r.iego. � 

37. Ks. Andrzej Gronczewski, 1 807 t 1 890. W.
jen. gbr 13 maja 1886 r. Nr. 907 3 nałożył na księdza A. 
G.,  dziek. i prob. w Gostyninie, gub. warsz. ,  50 r. kary 
za to, że urządził w trzecie święto wielkanocne procesję ' 
z kościoła parafjalnego do krzyża, stojącego przy szosie.  
Ze względu zaś, że na spowiedzi miał karcić jakąś peni
tentkę, która przyjęła obowiązek służącej w domu pra
wosławnym, w. jen. gbr wystąpił do arcbpa Popiela, aby 
zwolnił go z probostwa i dziekanji w Gostyninie. Stało 
się to w październiku 1886 r. 

38. Ks. Marcin Gruchalski, ur. 1866 r. Rządowe
władze administracyjne skazały księdza M. G., prob. par. 
Belsk, pow. grójc„ gub. warsz„ 5 st. 1906 r .  Nr. 10 5 na 
50 r. kary za to, że był obecny na uchwale parafjalnej, 
dotycząc�j jego parafji .  

i A. A. D.,  x xvm•, Nr. 31 .

·2 A. A. D. ,  XCIIP, k. 88. 3 . A. A. D., XXVIff�. Nr 1 .
4 Była to procesja z racji uroczystości św.  Marka, przypadającej 

w samą Wielkanoc. Procesję tę nakazują przepisy liturgiczne, a rubry
cela arch. warsz. z 1886 r. przypomniała ją na str. 62. Dopis. autora. 

s Op. c., Nr. 57. 



364 ARCHIDIESEZJA WARSZAWSKA. 

39. Ks. Aleksander Grudziński, 1 827t1 879, ,pijar.
Jak powiadomił jen. ple. na Kr. P. Wydział Wyznań 
Rząd. Kom. Spraw W. 14  (26) czrw. · 1865 r. Nr. 9997 1 
ksiądz A. G. w 1864 r. dał ślub dwom gr. -unitom i wo
gole działał w kierunku przyłąc.zenia gr. -unitów do Ko�
ścioła rz.-kafolickiego. 

40. Ks. Grzegorz Grudziński, ur. 1839 r. 1 0  łut.
1903 r. Nr. 243 2 w. jen. gbr nałożył na księdza G. G., prob. 
z Rybna, pow. sochcz„ gub. warsz., 50 r. kary za to, że 
27 sierp. 1902 r. brał udział we wspólnych rekolekcjach 
u swego dziekana ks. Franc. Sadowskiego w Sochacze
wie, na które nik t nie starał się o pozwolenie rządowe. 

41. Ks. Ignacy Habielski, 1812 t 1896. Będąc 
wik. archikatedry w Warszawie, ksiąd.z I . H. ,  w 1869 r. 
·ochrzcił dziecko „prawosławnej"  matki, za co Sąd :Karny
w 1 874 r . ,  gdy ksiądz I. 1:-ł ·  był już p roboszczem na Woli, 
udzielił 3 mu wymówki i skazał na zapłacenie kosztów 
sądowych. 

42. Ks. Mieczysław Hiibner, ur. 1870 r. W 1910 r.
ksiądz M. H., prefekt 2 go gimnazjum przy ul. Nowolipki 
w Warszawie, miał kłopot 4 z rządem o sektę marjawicką. 

. 43. Ks. Wojciech Jackowski, 1830t1903. W 1884 r.
władze policyjne wykryły, że w l istopadzie 1881 r. ksiądz 
W . . J dał ślub austrjackiemu poddanemu Stanisławowi 
Majewskiemu z mieszkanką wsi Ząbków; gm. Kudelezyn, 
pow. sokł., gub. siedl. ,  Janiną Zawadzką vel Daniluków
ną, której matka należy do b. gr.-ur:i i tów. Wobec tego 
w. jen. gbr 14 maja 1884 r. Nr .  789 ° zwrócił się do warsz.
arcbpa, aby księdzu W. j. nakazał pilniejszą uwagę przy 

I Op . . c., Nr. 22. 2 Op. c., . Nr. 44. ,i A. P. Piotrk , v1 10. 
0 A. A. D., XXX12, Nr. 1 .  4 A. A. D., XXVIIP, Nr. 6 1 .

') A A.  O., XXXP', N r .  t ·6. 
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wypełnianiu posług religijnych, bo w przeciwnym razie 
księdza tego spotka surowa kara. 

44. Ks. Augustyn Jakubisiak, ur. 1884 r. Sąd
Okręg. w Warszawie wyrokiem swym 1910 r. skazał 1 
księdza A. ]. ,  wik. św. Krzyża w Łodzi, na  100 r. kary 
za to, że jesienią 1 908 r. w Nowomińsku, gub. warsz., 
ochrzcił córkę Włodzimierza i Antoniny małżonków Ko
rzeniowskich, wiedząc, że należą ci rodzice do „prawo
sławia".  Pien iężną karę Sąd Okręg. na wypadek nieza
możności osądzonego pozwolił zamienić na  miesiąc are
sztu, nadto tenże Sąd księdza A. ]. zawiesił jednocze
śnie na 4 miesiące w spełnianiu obowiązków parafjalnych. 
Izba Sądowa w Warsz. 11 maja 191 1 r. skasowała wy
rok powyższy. 

45. Ks. Adam Jakubowski, 1801 t 1882, przybył
z Krakowa do Warszawy w 1861 r., właściwie jako czło
wieka nauki sprowadził go hr. Wielopolski, nlk rządu cyw. 
i powołał na członka Rady Oświatowej. 

W 1875 r. w. jen. gbr zwrócił się do władzy du
chownej ,  aby upomniała 2 księdza A. j. ,  prob. par. św. 
Krzyża w Warsz., o to, że ochrzcił dwócp chłopców, któ
rych ojcowie byli dawniej gr.-unitami. 

46. Ks. Wawrzyniec Jarczyński, ur. 1 848 r. Na
mocy decyzj i w. jen. gbrn z 23 mar. 1885 r. Nr. 367 3
ksiądz W. ]. ,  wik. par. N. Marji P. na  No;wein Mieście 
w Warsz., zapłacił 75 r. kary za ·to, że w końcu 1883 r. 
dał ślub w swej par. Karolowi Wieliczko, mieszkańcowL 
gub . . siedl. :z. Emilią Tyszkiewicz „prawosławną".

47. Ks. Bernard Jarzębski, ur. 1872 r. 1. · Bę
. dąc w ik. par. N. Marj i P. Loretańskiej na  przedm. Praga 

w Warsz., ksiądz B. ]. ochrzcił dziecko, ktorego ojciec 

I Op. c . ,  Nr. 31. z Op. c . ,  Nri 6. 3 Op. c., N r. 1 9. 
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był „prawosławnym", ale kara go ominęła, bo skasował 
ją cesarski manifest, ogłoszony 1 1  sierp. 1904 r.1 

2. Oberplc. m. Warszawy 4 list. 1 91 1  r. Nr. 61 980
(16737)2 nadesłał raport do w. jen. gbra, że ksiądz A. J., 
prob. par. Rzeczyca, pow. raw., gub. piotrk., przyłączył 
w 1 906 r„ do kat. Kościoła Eufemjusza Deca, „prawo
słavmegb" wraz z jego dziećmi. · W. jen. gbr polecił przer
wać . dalsze dochodzenie w tej sprawie. 

3. Taki sam rezultat spotkało korespondencję oberplca
m. Warszawy, w której doniósł w. jen. gbrowi, że ksiądz
B. ] . ,  będąc wik. na Pradze, przyłączył w 1905 r. „pra
wosławnych" do katolicyzmu.3 

48. Ks. Konstanty Jaźwiński, ur. 1 860 r. Gbr
warsz. nadesłał 18 gr. 1887 r. 'Nr. 1 1623 4 �o w. jen. gbra, 
że ksiądz K. j. ,  wik. par. Narodzenia N� Marji P. na Le
sznie w Warsz., b�dąc poprzednio wik. w Grodzisku, 
gub. warsz., gqrliwie rozszerzał zabronione przez pań
stwo bractwo Serca Jezusowego. Fakt ten wykrył Ma
jewski, urzędnik do specjalnych zleceń w. jen. gbra. 

49. Ks. Marjan Jaźwiński, ur. 1 862 r. Nlk :warsz.
żand. okr. 19 wirz. 1 8 89 r. doniósł do w. jen. gbra, że 
ksiądz M. j., wik. par. Kutno, gub. warsz., mieszkance 
m. Kutno, Józefie Gałek, gdy powiedziała, że jest mamką
w domu rosjan i że ojcem jej dziecka również jest ro
sjanin, odmó,wił jej . spowiedzi i Komunji św., wypędził 
z kościoła. Fakt ten w. jen. gbr polecił wpisać do księ
gi konduit5 

. SO. Ks. Adolf Jelowicki, ur. 1 863 r . , późniejszy 
bp sufr. lubelski. Obr ple. m. Warszawy doniósł do w. 
j en. gbra: a) 19 sierp. 1 9 10 r. Nr. 1 6687,6 że ksiądz A. j.,

prob. par. św. Trójcy na Solcu w War�zawie, przyjął na 

1-11 Op. c . ,  Nr. 27.
s Op. c., Nr. 24.

4 Op. c . ,  Nr. 23. ' 
s Op. c . ,  Nr. 4 .
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katolicyzm z „prawosławia" w 1907 r. wdowę Juljannę 
Dmitruk z małoletniemi jej dziećmi: Zofią, Nadzieją i .W ia
rą, b) 11 czrw. 191 1 r. Nr. 27756, 1 że to samo zrobił 
w 1 905 r. z Marją Szlesser i Franciszkiem Józefem Pie
trusińskim, c) 29 wrz. 1913 r. Nr. 4316,� to samo z Na
dzieją Barbarowicz. 

Na wszystkich tych korespondencjach jen. gbr pi
sał rezolucję: przerwać dalszy tok sprawy. 

51. Ks. Franciszek Kaczyński, ur. 185 1  r. 1. Za
to, że odprawił w kościele pobernardyński� w Warsz. 
29 maja (10 ezrw.) 1877 r. uroczyste nabożeństwo z ra
cji trzydziestoletniego jubileuszu papieża Leona XIII i wy
głosił wtedy kazanie, a w niem „ wprost ubóstwiał" pa
pieża, budząc dlań w słuchaczach współczucie z powodu 
rzekomych prześl adowań, które papież ma przechodzić, 
ksiądz F. K. otrzymał 3 od w. jen. gbra wymówkę, · po
łączoną z ostrzeżeniem, że go · władza świecka usunie z se
minarjum (nauczycielskiego w Łęczycy, dopis. autora),
jeżeli wyrobi sobie złą u rządu - opinję. 

. 

2. Kurator naukowego okręgu w Warsz. zwolnił '
kiiędza F. K. � prefektury semin. nauczycielskiego w Łę
czycy za to, że „podrywał" powagę przełożonych tego 
zakładu. 

52. Ks. Ignacy Kamiński, ur. 1804 r., kan. kolg.
łowie., prob. i dzieka n w Rawie, gub. piotrk. Bp Paweł 
Rzewuski 28 2'r. 1863 r. Nr. 3388 5 .doniósł do dra gł. kom. 
rz. w. r .  i o. p., że władze wojskowe w dniu 26 gr. tegoż 
roku, zaaresztowały księdza 1. K. w Rawie, a 27 gr. 1863 r. 
wywiozły go do Skierniewic za to, że odJ:pówił pogrzebu 
katolickiego żołnierzowi prawosławnemu. 

1 i :i Op. c., Nr. 4. a i 4 A. A. O., XXIX2, 49. 
5 A. A. D., LXXXII2, k. 297 i LXXXIII2, k. 161 i . 1 62. 
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53. Ks. Bolesław Karwowski, ur. 1876 r. 1. Ksiądz
B. K. był prob. w Strykowie, pow. brzez., gub. piotrk., 
w jednem z większych osiedli sekty marjawickiej, przeciw 
której walczył z całą bezwzględnością i z tej racji miał 2 
!prawy sądow'e .  Pierwszą za ślub juźwika w par. Dobra, 
tegoż pow., którą Sąd Okręgowy w Piotrkowie zakoń
czył 1 wymówką, jakiej udz ielił księdzu B. K., ale Izba 
Sądowa w Warsz. 18 kw. 191 1 r. wyrok ten skasowała, -
drugą za mowę przeciw marjawitom, którą wygłosił w tym 
samym kościele par. Dobra. Sąd Okręgowy w Piotrko
wie tym razem wydał wyrok liniewinniający podsądnego. 

2. Gbr piotrk.  31 paźdz. 1909 r. wystąpił do w. jen.
gbra z dwoma oskarżeniami przeciwko księdzu B. K., 
prob. ze Strykowa, również w sprawie sekty marjawitów. 
Wtedy w kwestii tej w. j en. gbr wystąpił do Mstwa Spr. 
W., które odpowiedziało, że nie uważa za właściwe tego 
rodzaju sprawy załatwiać w porządku administracyjnym. 
Sprawa przeto poszła do Sądu Okręg. w Piotrkowie, 
który 16 mar. 1913 r. uniewinnił księdza B. K. Wtedy pro
kurator przy tym sądzie zaapelował do Izby Sądowej 
w Warsz. i ta skazała ks iędza B. K. 16 st. 1914 r.  na 6 
miesięcy więzienia, ale znów ukaz cesarsk i 21 łut. 1 914 r. 
zniósł tę karę. 2 

54. Ks. Jozafat Kasiński, ur. 1868 r. Oberplc.
m. Warsz. złożył do w. jen. gbra dwa raporty, oskarża
jące księdza j. K., wik. par. św. Aleksandra w Warsz.: 
12 paźdz. 1910 r. Nr. 579 3 i 30 gr. 1910 r.  Nr. 20725 ł 
o to, że przyjął w 1905 r. do katolicyzmu Aleksandrę
Nassalczak, a w 1 906 r. Michała Skowroniuka, „prawo
sławnych". W. jen. gbr przeciął dalsze dochodzenie 
w tych sprawach. Następnie 5 kolejno powtarza się jeszcze 
16 podobnych wypadków z takim samym wynikiem. 

1 i 2 A. A. D., XXVI I I2, Nr. 40 i XXIX•, Nr. 105.
3-5 Op. c., Nr. 48. 
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SS. Ks. Stanisław Kazański, l862t1905. l .  16  l ist. 
1893 r. Nr. 15 1 w. jen. gbr ' za nieprawomyślność poli
tyczną 2 i inne „przestępstw a "  zażądał od arcbpa warsz. 
usunięcia księdza S. K. z kapelanii w Żyrardowie, pow. 
grodz., gub. wars2 .; a nadtQ oddał go _ pod nadzór miej 
scowej policji. · 

2. 30 list. 1894, r. cesarz nakazał rozciągnąć nad księ
dzem S.  K. jawny dozór policyjny w tulskiej gub. na  5 lat.3 

3. Z akt osobistych podajemy kilka szczegółów o księ
dzu S . .K. Ur. się w Przybyszewie, pow. grój. , gub. warsz., 
z Władysława i Heleny z Mantorskich, 1874 r. wstąpił 
do drugiego progimnazjum w Warsz., a w 1 878 r. do 
warsz. semin. duch., skąd władza semin. wysłała go na 
studja  do . petersb. akademji duch. 1883 r., którą . skoń
czył j ako M. św. T. w 1887 r. Kapłaństwo przyjął na rok · 
przed skońc,zeniem akademji. Od 1887 r. przeszedł w arch. 
warsz. te stanowiska: wik. w Łodzi, w par. św. Antonie
go w Warsz., św. Aleksandra w Warsz., na filji w Ży
rardowie, Matki B. w Warsz., i prob. w Bratoszewicach, 
pow. brzez., gub. piotrk. Umarł w szpitalu św. Ducha
w Warszawie.4 , , 

S6 . . Ks. Błażej Kisielski, ur. 1836 r. W 1882 r. 
ksiądz B. K., prob. z BÓglewic,  pow. grój . ,  gub. warsz., 
ochrzcił dziecko włościanina Czuryłły, był. unity, kary 
jednak za to nie ponosił, gdyż cesarski manifest z 15 ma-

1 Op. c. ,  Nr. 79.
� Koleżeńskie zobowiązania akademików w sprawie wzajemnego 

podtrzymywania w sobie ducha kapłańskiego rząd rosyjski nazwał po
lityką. Dopis. autora. 
. 5 Czyli, Że nakazał wywieźć go do Rosji. Było to w łączłtości 
ze sprawą zamknięcia semin. kielc. w 1894 r. Przebieg tych wydarzeń 
i wywiezienia księdza S. K. patrz. diec. kielc., księża: Frelek, Prawda 
i Senlć:o. Dopis. autora. 

' A. K. A. D. XIV9. 

Bojownicy t. III. 24 



ja 18�3 r . . �l<a�p�at �a�q�ą, s�o<,l���y!ą ��S J?t?:et? . wszy-
stko na doch.odzeniu p9licyjnem.1 · · · 

• • '< ' ' /. l'..) { ' � ; l ; 

. .57. ��� A.łć;Jf!��der. �ql:ly�Jj���' ur. i�60 r. Po

. ni.eważ j{�i.C}q� A· ' K.,, prop. pąr._ K<?.z.łó�· �i*upi, pow.
sochcz:, gub. war�z .. , ·�, l 9Q2 r• br�ł �d�iał W C· �spólnych 
kapłańskich rekolekcjach u swego Clziekąna . �:;. f ra?C·
SĄdow�kiego w �och�pewi�? na �t6rę nj�t. ,qie , prosił
rząc:Ju p poz,wC?łe�ie, i:>,rz.eto �· j�n. gbr 10 hit. . 1 903 r . .  
t':Jr. 443 p.ało�ył n� l<sięd�� A. K„ 5P r. ��qr)� 

58. Ks. · F:rands.zek Kola.czew�ki, 1 828 t " 1 895.
1 .  Za szerzenie towarzystwa trz.eźwośd, ksiądz F. K. otrzy
mał w 1 857 r. od rządu surową aa:gąp.ę.a 

2. 27 st 1 89() . r. ksiądz F. I<., pr:ob. w Mińsku, pow.
nt, wmiń., gub . . warsz., za udzi�lenie {los·ług religijnych by„ 
łym unitom, na źądanie w. jen. gbra· stracił probostwo 
i dziek. w Mińs;lrn, rząd się tylko zgodził, że może ksiądz 
ten otrzymać . probostwo, ale zdała od gub. &ied'l. i . i.ub U 

59. Ks. Marcin K�minek; ur. 1 863 r. Gbr warsz.
14 l i�t. 1909 r. ' Nr. 1 0673 5 dopióid w. j�n. gorowi, że 
ksiądz M. K., wik. z Czerniakowa', pow. i gub. wa'rs·z., przy
łączył do katolicyzmu „prawosławnych" .  1W jen. gbr po
lecił przerwać dalszą korespo�d�neję. w tej s.im�"wie. 

60. Ks. Kaj�ł'1� K9p�:ń��i, ur. � ą?1 r . . Na.. mą
cy decyzji, f.tórą wydał w. i�·n .  gbr 10 łut. 1 903 f · Nr. 2�3,&
ksiądz K. K., prob. z Młodzieszyna, pow. sochcz., gub. 
warsz., zapłacił 50 r. kary za to, że brał udział w reko
lekcjach kapłańskich u dziekana sochcz. ·ks. Fr. Sadow
skiego, na które n ikt · ni� prosił o . pozwolenie rządu.' ' · i'  ' ' •  ' I  • 

61. Ks. Kacper Kosi:ński, ur. 1807 r. Będąc prob.
par. Jeżów,' pow. brzez., gub. piotr., ksiądz K. K. w 1 871 r. 

1 Op. e., Nr. 58. � Qp. ę., Nr. 70 i /!tt.. P. f,j9trlc., VI10• 
3 i 4 A. A. D.,  xx1x2, Nr. 45. 
5 Op. c., Nr-. 75. s Op. c.,  Nr. 67. 
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miał z ros. rządem prz)(kro$ei o to, że nie dopuścił do 
sakramentów św. osobę, wych.odząc.ą za �ąż za prawo
sławnego, ale sprawa dia księdza K. K. zakończyła się 
bez żadnego skutku przykrego.1 

1 62. Ka. Konstanty Kostrzewski, ur. 1 879 r. W.
oberplc. 23 łttt. 191 1  r. Nr. 502 (21 52)2 powiadomił w. jea. 
gbra, że ksiądz K. K., prob� z Błonia, pow. łęczc . ,  gub. 
kalis., 24 gr. 1 907 r. przyłączył do katołiTcyzmu „prawo
sławną" Eugenj.ę Szyferman. Zważywszy okoliczności spra
wy, w. j en. gbr polecił ją umorzyć. 

63. ·Ks. Aleksander Kozarzewakł, ur. 1 881  r.
Czasowy jen. gbr. · miasta i gub. warsz. 28 wrz'. 1907 r.
Nr. 1600 8 nałożył na księdza A. K. 100 r. karyf 

64. Ks. Teofil Kozlowki, 1 838 t 1 9 1 1 .  Nlk pow.
rach., gub. warsz., zwrócił się w 1 882 r. do prob. i dziek.
w Radzyminie księdza T.· K., aby odprawił nabożeństwo ża
łobne za · zmarłego cesarza Aleksaadra Il, lecz ksiądz T. 
W:. odmówił, za co otrzymał 3 maja 1882 r. Nr. 508 5 od
,w. jen. gb:ra surową nagarię.

65. l(s. · Eusł,achy Krocin, ur. 1872 r. 1. Ponie
waż . ksiądz · E. K., prob. par.· Mikołajew, pow. sochcz., 
gub. warsz:, 27 sierp. 1 902 r. brał udział we wspólnych
rekolekcjach kapłańskich u swego dziek. ks. Frc

i
nc� Sa

dowskiego w Sochaczewie, na k tóre nikt nie prosił rządu 
' ą pozwolepie, przeto w. jen. gbr 1 O łut. 1 903 r. skazał 
k�iędza Ę . . K. na 50 r. kary.6 · 

2. W 1908 r. · ksiąqz E. K., prob. par. Leszno, pow.
błoń., gub. warsz., · miał � rządem nieprzyjemność 7 z ra-
cji sekty marjawickiej. 

· 

1 Ą. A. D., xc1112, �. 48 i n. 2 A. A. O., XXJXll, Nr. 1 07.
a Op. c., Ńr. 1 19.

. . . 

4 W księdze konduit kancelarii w. j en. gbra, skąd fakt ten przy
tacza�y, innych niema do tej sprawy szczegółow. Dopis. autorą. 

i Op. c., Nr. 1 1 . s i 7 Op. c . , Nr. 91 .
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66. Ks. Adam Remigjusz Krukowski, 1832tl905.
Ponieważ ksiądz A. R. K., prob. w Pawłowir.ach, pow. 
sochcz., gub. warsz., 27 sierp. 1902 r. brał udział w wspól
nych kapłańskich rekolekcjach w Sochaczewie u swego 
dziekana ks. Fr. Sadowskiego, na które rząd nie udzielał 
swego pozwolenia, w. jen. gbr 10 łut. 1903 r. Nr. 243 1
nałożył na księdza A. R. K. 50 r. kary. 

67. Ks. Piotr Krzywicki, ur. 1 842 r. W 1 884 r.
ksiądz P. K., prob. z Brzozowa, pow. sochcz., gub. warsz., 
zapłacił 2 100 r. kary za to, że nie pozwolił pochować na 
katolickim cmentarzu Ryszarda Pilarza i podburzył pa
rafjan, aby nie wpuszczali jego ciała na cmentarz. Oprócz 
kary pieniężnej w. j en. gbr zażądał usuni ęcia go z 'Brzo
zowa na jedną z najmniejszych wiejskich parafij . 

68. Ks. Wincenty Kuderko, 1837 t 1908. 1 .  Jen.
ple.  na Kr. P .  30 kw. 1866 r .  Nr. 1 917  3 pisze do Kom. 
Rz. Spr. W. i D. ,  że, chociaż ksiądz W. K., wik. z Je
żowa, pow. raw., gub. warsz., politycznie nie jest skom
promitowany, jednak ze względu na jego jaskrawy reli
gijny fanatyzm, na jego zabiegi o zyskanie dla siebie 
włościan, może być niebezpieczną jednostką. Na odezwie 
tej dr gł. k. rz. spr. w. i d. zanotow�ł: ·nie naznaczać 
księdza W. K. na żadne stanowisko, najwyżej na wikar
jat w wiejskiej parafji do starszego i prawomyślnego 
proboszcza. 

2. Gbr warsz. przeprowadził sekretne docho9zenie
w sprawie księdza W. K., poczem 1 8  gr. 1887 r. Nr. 1 1 632 ·4
złożył raport do w. jen. gbra, że ksiądz W. K., prob. 
par. Stanisławów, pow. nowmiń., gub. warsz., jest mocno 
podejrzany o szerzenie bractwa Serca Jezusowego. Wo
bec tego jen.  gbr 26 mar. 1 888 t. Nr . . 491 iażądał od 

1 Op. c . ,  Nr. 52 i A. P. Piotrk., v110. 
2 A. A. D., XXIX2, Nr. 29. 3 i 4 Op. c . ,  Nr. 13.
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władzy archidiec. usuni�cia go ze Stanisławowa i zgodził 
się na naznaczenie go aa takie samo stanowisko, lecz 
zdała od miejsca dotychczasowego pobytu. 

69. Ks. Jan Kurzyna, ur. 1876 r. W. j en. gbr
10  łut. 1 903 r. Nr. 243 nałożył na księdza j. K. 50 r .  kary 
za to, że wziął udział we wspólnych kapłańskich reko
lekcjach w Sochaczewie u ks. dziekana Fr. Sadowskiego.1 

70. Ks. Zefiryn Kutowski, ur. 1 879 r .  O berplc.
m. Warsz. powiadomił 2 w. jen.  gbra o trzech wypadkach,
w których ksiądz Z. K. ,  prob. z Łąk, pow. kutn. , gub. 
warsz. ,  przyłączył z „prawosławia" do katolicyzmu. Za 
każdym razem w. jen. gbr polecił sprawę umorzyć. 

71. Ks. Kacper Kwiatkowski, ur. 1 858 r. 24 mar.
1887 r. Nr.  51 O 3  w. jen. gbr usunął ze stanowiska księ
dza K. K., wik. par. św. Trójcy na Solcu w Warszawie, 
za jego niechęć do prawosławia i wszystkiego, co ros. 
Dowodem tego jest fakt z 8 łut. 1 887. ,  kiedy ksiądz K. 
K. usunął Teklę Barok, prawosławną, od chrztu, przy któ
rym miała być matką chrzestną. 

72. Ks. Zygmunt Lasocki, 1 823t1887. Gbr warsz.
29 maja 1 868 r .  Nr. 2807 4 doniósł do Zarządu Spr. D .  
Obc. Wyzn. w Warsz., że  ksiądz Z .  L . ,  będąc w Bro
chowie, pow. sochcz., gub. warsz., zaprowadził w tamtej
szym kościel e  różne bra�twa, których przedtem nie było, 
jak: różańca św., Serca jezusowego i inne, a dzień 29 list. 
1867 r. · ogło'sił .jako święto, przeznaczone na modHtwę 
za Kościół katol icki. 

73. Ks. Franciszek Lipiński, .ur. 1 808 r. Gbr
piotrk. 27· łut. · 1879 r. Nr. 275-1 ° zwraca się do kancelarji 

1 A P. Piotrk„ VP0• i A. A. D ., XXIX2, Nr .  109 . 
2 Op. c ,  Nr. 1 10. 8 Op. c .
4 A. A. D. ,  LXXI2. 5 Op. c., k. 1 49. 

• 
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w. jen. gbra z · tein; że ksiądz F. L., prob. z Nowego
Miiastar, pow. ra:w . �  gub. piotrk.„·J pod wpływem ks:. Franc. 
Szymanowskiego, 'kapucyna miejscowego klaszto:rn, nosi 
sitt

. 
z zą.,miar�m założen.iil brcact�,a. tr�eź�9�ci i . w · t�j ma

terii . już się .. zwrócił qo . swoj..ej diecezjalnej' władzy warsz. 

, 74• Ka. lgą.acy Lipka. 1·836-t19'15. 1 .  14 czrw. 1874 r. 
ksiądz. 1 I .  L,  prob. ·z. Brze.zim; :gub� · piotrk., zbliżył · si:ę do'. 
pielgrzymó':V, u,daią.<;y��_. się � do Cz�stocho,wy., �między in
nemi powięd?:.ic;tł ' . do ,njch: iµźcie, by qa mi�i.�c� świętem
umocnić swą mo�alnoŚć, alę , jednocześn�e .módJcit; się 
o moc�.ą �ią.r,ę, , za ·. którą , po�il}n�ści.e 9.yć got9wi . \<rew.
swą prz�lać, jak to. jyż uczyqiliście. w p�zeszło§ci� .�a to
w. jen. · gbr nałożył. 1.1a niego 10 , r. kary. 

, 

2. W
. 
1875 r. W.' jei)� 'gbr -· zWfódf tiW'agę kstędżu I. L.,

prob. z Brzezin, na to·, ze ni� będzie miał prawa mi�wać 
kazań, jeżel i powie jeszcze raz coś podobńego, co ' I  po
wiedział w jednej z ostatnich nauk, że wiara Ratollcka 
jest najlepszą

' 
i Ż(f . tylko ·w . niej można zbawić .duszę.i 

' 75. : Ks�
· 

Leopoi�l. · Łyszkows��' ur. „ 1ss3 · r� -. j�ko
jeden z członków sądu arc�pie$Q yv War_sz. l!liał sprawę, 
• , ·r , _t 1 .• i • J. J �.,� „ �- .,. " • 1 r . •  -
ktorą wytoczyła przęc1w �nemu prokuratoria P.an�twowa 
o to, że łącznie z inńym,i roztrzą�ał nieważnqść małzeń
st wa, iawa·rte,go podług ·rytu sekty rna�jawickiej„ale kary
żadnej nie ponłósł.2 . Patrz w trm dział�: · bp R!l�zkiewicz.

76� Ks. Piotr _ Majewski,, 1838 t 1914, b. karmelita. 
Za aluzję, której- ksiądz P. M., w:ik. par. M. · B. Naródz. 
przy ul. Le.szno w Warsz. użył w kazaniu na :utocz. ;M. 
B. �óżańco.wej,, , ja�\;�'.' ,�ygłosi� .w · ko,$yiele �w� - jacka 
w .  Warszawie 1876 r., ahy. modlili _się wszysąy o _u;�ol
nienie wiernych od obecnych turków-oprawców, w. jen. 
gbr kazał fakt ten zapisać w konduicie księdza P. M.3 ' ' 

1 A. A. D.,  XX1x2, N'r; 13. 2 Op. c . ,  Nr. 26. a Op. c., Nr. 28. 
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11� Ks. Czesław Maliszewski, Ur� t 8BO r. w 191 1 r. 
ksiądz Cz. M. rriiał dużo prżykrości i kfopbtu ó to, 'Ze, 
gdy był prob. par. LutkówRa, pow. błonsk�, gub. �·arsz., 
nie pozwolił na pogrzeb marjawity na cmentarzu paraf
jalnym katolickim. Za zdarzenie to władze . cywilne za-
żądały 1 zwolnienia go z probostwa. · 

78. Ks. Franciszek M:„rcinkowak:i, 1 �35 t 1 909.
Gbr warsz. 1 8  gr. 1 887 r. Nr. i" i 623 2 nade.słał . raport do 
w. jen. gbra, że · urzędnik gubernialny dQ ·speci�fnych zle
ceń, pi:zeprowadziwszy .dochodzenie, stwierdzif, że �siądz 
F. M., prob. w Szymanowie, pow. sochcz., gub. warsz., 
założył w swej parafii niedozwolone przez wład,ze pań
stwowe, bractwo Serca Jezus., aby tym · sposobem wpa
jać w parafjan fanatyzm religifny. Webec . tego tenże jen.  
gbr nie zgodził si� na propozycję arcbpa .Popiela, aby 
ksiądz F. M. przeszedł na wikarjat do św. krzyż� w Warsz., 
a nawet zażądał usunięcia go z Szymanow� i przeniesie
nia do niewielkiej paraffi wiejskiej, ,zdała' od pow. sochcz. 
jednocześni.e ksiądz F. M. otrzymał od władz rząa. ostr.i;e-

. żenie, że, jeżeli nadal ujawni się jego szkodliwa działaliło�ć, 
wtedy władze zastosują do , nie�o najs�r�wsze . kary. · ·

79. Ks'! Kazimierz 1 Matlakp,wski, . ur • . 187 1 . r. 
i . · Oberplc. m. Warszawy 1 gr. 1 909 r. Nr. :i6582 (68722)� 
doniósł do w. j en. gbra, że ksiądz K. M.·, p�e, f.ekt szkół
powsz: w · Warsz., będąc wik. par. św. · rKrzyj:� przy ul. 
Krak. Przedm., przyłączył w l ipcu l 905 r . r z „prawo�ła
wia" na katoliCyzm 12- letn,iego Stefai;i' j�czysą', ktp.r,e,go 
ojciec 'był ,,pra.wosławny�'.' . · Wobec tegQ �abu" W.� ję:n'. gb.r
�wrócił się do kurafora ' �arsz .. . okr. ,. 1'a'uk. ,, . .... �b.Y: · 'zw·Óln:ił 
księdza K. M. z p.refektury. � ' . . : ·" · '. , .  : . '  . ' ' „ . ' '.",· ': ' ' ! ' .:},\ f '  l. \ . ' • • • ' ' 

2. Podobne doniesienia tenże oberplc. zrobił jeszcze
dwa: 23 łut. 1912  r. Nr. 18654,4 ale obydwie te sprawy 
w. jen. gbr polecił m�orzyć. ; \  1 

1 Op. c., Nr. 70. � Op. c . ,  Nr. 6. 3 i 4 Op. c . ,  Nr. 59. 
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80 . . Ks. Teofil Matuszewski, 1 844 t 1 91 4. 1 .  Ober-. 
ple. m. Warszawy 13 paźdz. 1 91 1  r .  Nr. 437 1 1 doniósł 
do w. j en. gbra, że ksiądz T. M., prob. par. Wszystkich 
Św. w Warsz., w 1905 r. p�zyjął „prawosławną" osobę 
do katolicyzmu. W. jen. gbr nakazał sprawę przeciąć. 

2. Oberplc. rn.  Warsz. 17 gr. 1911 r. Nr.Nr. 18198
i 188.40 2 powiadomił w. jen. gbra, że w 1905 r. ksiądz 
T. M., prob. par. Wszystkich Św. w Warsz., przyjął do 
katolicyŻmu Jana Maksymiaka, „prawosławnego" .  W. jen. 
gbr polec.ił sprawę przeciąć. 

3. Oberpk . m .  Wars:l'.. 6 mar. 1912 r. Nr. 4052 3 do
. niósł do w.  jen .  gbra, że · ksiądz . T. M., prob. par. Ws.zy

stkich · Św., przyjął do katolicyzmu Łysiaka i jego córkę, 
„prawosławnych" .  Sprawa przecięta. 

4. To sarno z dnia 1 9  st. 1 9 1 3  r. ,  gdy chodziło
o Michała Soleckiego, którego ksiądz T. M. przyjął z „pra
wosławia" do katoli cyzmu.4 

81. Ks. Ignacy Medyński, 1 833 t 1 901 . Gbr piotrk.
31 mar. 1 880 r. Nr. 1 880 doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz 
I. M., prob. w Brzezinach, gub. piotrk., polecił dwom . 
uczniom rzemieślniczym Antoniemu Smurawskiemu i Jó
zefowi Łuczyńskiemu zbezcześcić dom swego majstra, 
luteranina Chana. Za tó w. jen. gbr 29 kw. 1 880 r. Nr. 
6 18  5 nałożył na księdza I .  M. 25 r. kary. 

82. Ks. Piotr"Michalski, 1 843 t 1 91 3, b . august
j 'anin klasztoru · przy. ul. Piwnej w Warsz. 1 .  Za ka�anie,
które mó;wił 1 O H�t:. 1 867 r. o męczeństwie Papieża i prze
śladowatjj� Koścfoła� :.kat� na całym świecie, na skutek 
decyzji; którą wydał'; ,  nmk Kr. · P. ksiądz P. M. zapłacił 
1 5  r.6 kary i otrzymał ostrzeżenie, że, jeśli powtórzy się 
jeszcze coś podobnego, wtedy władze rządowe wysiedlą 
go z granie Kr. P. 

i_,i Op. c . ,  Nr. 1 1 . 5 Op. c . ,  N
·
r. 12. 6 Op. c . ,  Nr. 31. 
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2. W 1 873 r. Sąd zasądził 1 wymówkę księdzu P. M.,
wik. par. św. Trójcy na Solcu w Warszawie, za to, że 
ochrzcił dziecko panny Teofi l i  Lebedewównej, „prawo
sławnej" .  

3. W 1 91 2  r .  ks iądz P .  M., jako członek arcbpiego
sądu, miał 2 sprawę karną w sądzie okręgowym za to, że 
brał udział w rozprawie o nieważność małżeństwa, które 
było zawarte według rytu sekty marjawickiej. Wyniku 
ujemnego dla księdza P. M. nie było.8 

4. Na raport swój w sprawie księdza P. M., wik.
par. św. Krzyża w Warszawie, że przyjął do katolicyzmu 
„prawosławną" Barbarę Pruszkowską � jej dzieci ,  oberplc. 
m. Warszawy otrzymał 31 sierp. 1 9 1 1  r. Nr. 3 12 4 odpo
wiedź od w. jen. gbra, aby przerwał dalsze dochodze
nie tego faktu. 

83. Ks. Wincenty Miechowicz, ur. 1 855 r. W 1 890 r .
władze policyjne wykryły, że ksiądz W. M., wik. par. 
Wszystkich św. w Warszawie, dał ś lub mieszkańcowi wsi 
Skryniki, gm. Balla Wielka, pow. august., gub. suwl . ,  
zapasowemu szeregowcowi Wojciechowi Aleszczykowi ,  
„prawosławnemu",  z p. Bronisławą Kędzierską. W. jen. gbr 
przeciął dalszy tok sprawy.0 

84. Ks. Piotr Mystkowski, ur. 1 837 r., misjonarz
lazarysta. Jen .  p le .  na Kr. P .  30 mar. (11 czrw.) 1865 r. 
Nr. 8744 temi słowy scharakteryzował księdza P. M., ko
operatora szpitala Dzieciątka Jezus w Warsz. „na ambonie 
zacięty fanatyk, człowiek bardzo niebezpieczny, ma duży 
wpływ i znaczenie wśród misjonarzy . i duchowieństwa".6 

� ·  . .

85. Ks. Klemens Niedźwiecki, ur.  1840 r., były
pijar. Karny Sąd w Warsz. 17 (29) wrz. 1 869 r. skazał 

1 i 2 Op. c., Nr. 3 1 .  
3 Patrz tenże dział bp  Ruszkiewicz. Dopis. autora. 
4 Op c . , Nr. 31 .  :. Op.  c . ,  Nr. 37 .  6 Op. c . ,  Nr .  27 .
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. . 

ks.iędza K. N., \vik par. Wiskitki , pow. grodzis. ,  gub. 
warsz., ńa surową nttgarię i opłacenie kosztów sądowych 
za tb, że ochrzcił dziecko, zrodzone z ojca „prawosfaw-· 
nego" Denisiuka.1 · · 

86. Ks. Piotr Nowacki, ur. 1866 r. 1 O łut. 1 903 r. 
Nr. '.i43 2 w. j en. gbr skażał księdża Ę>. N., .prob. par. za;; 
wady, pow. sochc-z., , gub. warsz., na 50 r. kary za to, �e; 
wziął w 1902 r. udział we wspólnych rekolekcjach kapłai\-'. 
s�ich u swe.go dziekana w Sochacże�łe ks. Fr. Sadow-' 
skiego, ci które nikt się nie zwracał do rządµ. 

87. Ks. Józef · Ojrzanowsk.i, ur. 1842 r. P_onie-·
waż ksiądz J. 0.,  prnb. w Giżycach, pow. soch cz., .guł:>..; 
warsz., brał udział w 1 902 r . .  we �spolnych kapłańskic;ł;i, 
rekolekcjach :w· Sochaczewie u s�ego dziekana . ks. Fr:1 
Sadowskiego, o którę n ikt nie pytał rząpµ, pq:eto w. jen. 
gbr 10 łut. 1903. r .. . Nr. 243 3 nałożył na . księdza j. O�.
SO r. kary. · ' · · 

. 
,� 

88. Ks. Karol Olkow:i�z, 1823t1 896. Gbr warsz;. ' 

24 maj.a 1890 r. Nr. 6244 4· . doniósł do w. j en.  g:bra„ ż�„ 
nałożył W r. �ary na księdza K. ·O., prob .. par. Promńa, 
pow. grój . , gub. warsz., za to, .że b_ez zezwolę,nia władz1 
rządowych zbierał dobrowolne ofiary na . budowę, nowe- ' 
gp .. ołtarza w swoini1 ·parafjalnym kościele. 

' 
I . . . \ \ 

89. Ks. Marja,n Orlowski, . 1 835 t 1.908. Władze;
r.ządowe w 1891 r. p0dwójną zarzucały winę księdzu f\1.·
O. ,  prob. Rar. Bolimów.,. ,pow. łow�ck�, gub. warsz., a mią-, 
now.ieie.:· a) .że zbierał. dob�owolne·', otia�y na odnowienie: 
kościoła i . .  n, <;t budynki gosppdarcze, nie mając na to po
zwoleiii'a · 9ą rządu i p'rzeprowadżił te roboty wb"rew bu-:, 
dov/ l.anym przepisom 'r'ządo'wym, b) że ;a prowadził ;.,,., swef, 
parafii bez zezwolenia rządu bractwo różańca św. 

1 f:.. A. D., xxx2, Nr . . 1 1 . 2 Op. c . ,  Nr. 22. · 
s Op. c . ,  Nr. 2. 4 Op. c ,  Nr. 3. , 
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Za powyższe czyny i wogóle wobec nieprzychyl
nych o nim wiadomości w. j en. gbr 5 łut. 1 891 r. Nr. 22 1 1 
postanowił zwrócić się do arcbpa Popiela o usunięcie 
księdza M. O.  z Bolimowa i naznaczenie go na prob. 
zdal'a od tej parafii. Grly zaś arcbp mianował go do Ko
złowa Biskupie.go, będącego w niedafekiem · sąsiedztwie
z .Bolimowem, w. jen� gbr na to się nie zgodził i ponow
nie się zwrócił do arcbpa, aby w zwykłym porządku wy
s�ąpił do rządu o probostwo dla księdza M. O. 

90. Ks. Władysław Osiński, ur. 1 875 r. 27 sierp.
1902 r. ksiądz W. O., będąc prob. par. Kozłów Szła:
ohecki, pow. sochcz., gub. warsz .,' brał udział w wspól
nych kapłańskich rekolekcj'ach u swego dziekana ks. Fr. 

· · Sadowskiego, o których urządzenie nikt nie prosił rządu.
Za to w. jen. gbr 10 łut. 1 903 r. Nr. 243 2 skazał księdza 
W. O. na 50 r. katy. 

91. Ks. Hieronim Palle, 1830 t 1 899. Za to, że
pozwolił nowowyświęconemu kapłanowi, Ludwikowi Ru
ciński.emu, który skończył semin. diec., ale nie objął j'e
szcze żadnego stanowiska parafialnego, odprawić nabo
żeństwo i sprawować inne posługi religijne, ksiądz H. P., 
prob. par. Krośniewice, pow. kutn., gub. warsz., zapła
Gił 25 r. kary na skutek decyzj i ,  którą • wydał w. jen. gbr 
l 7  kw. 1 897 r� Nr. 1 02.3 po tej, kary dołączyła jeszcze 
władza rządowa dla księdza H� · P. ostrzeżenie, że, jeżeli 
w. przy�złości dopuści się czegoś podobnego, spotka
go wtedy surows·z.a· kara.

92. Ksv Andrzej Panuf11ik, l 829t1 908, b. refor 
mat. Sąd Karny w Warsz. skazał 4 księdza A. P. za to, 
że ochrzcił Piotra i Pawła Medwiedewod, „prawosław
nych" ,  na surową naganę. 

1 Op. c., Nr. 5. 2 Op. c . ;  Nr. 1 7. 
a Op. c. " Op. c . ,  Nr. 27.
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93. Ks. Jakób Piątkiewicz, 1 838t 1 880, b. domi
nikanin. Prezydujący czasowej wojn.- śledczej komisji, jen. 
Tuchołko 23 maja (4 czrw.) 1 867 r. Nr. 2552 1 doniósł do 
Zarządu Spr.  O. Obc. W., że ksiądz J. P. każe się mo
dlić za Kościół katolicki, rzekomo przez rząd prześlado
wany, dlatego proponuje wysiedlić go z Warszawy. 

94. Ks. Stanisław Piekalski, 1 825t1884. W. jen.
gbr w sierpniu 1876 r. Nr .  1 92 2 skazał księdza S .  P. ,  
prob. par.  Główno, pow. brzeziń., gub. piotrk., na 30 r. 
kary za to, że ochrzcił córkę Jaroszewskiego, „prawo-
sławnego". . . 

95� . Ks. Adolf Piętka, 1843tl893. Ks iądz A. P. ,
wik. par. Wola, pow. i gub. warsz ., · w 1 868 r. miał pro
ces sądowy, że pogwałcił prawo cywi lne, dając ślub · 

w kościele św. Aleksandra w Warsz.  katolikowi Janowi 
Czesławskiemu z ewangeli czką p. Emilią Gross.3 

96. Ks. Teofil Pląskowski, ur. 1 863 r. Będąc
prob. w Białej , pow. raw. , gub. warsz., ksiądz T. P. miał 
ciężkie przejście z sektą marjawitów, które oparło się 
o Okręg. Sąd w Piotrkowie. Wyrok tego sądu · 23 gr.
1 908 r .  uniewinnił ksi ędza T. P. dla braku dowodów 
przestępstwa.4 i 0 · 

97. Ks. Feliks Pluciński, 1 830 t 1909. W � 902 r.
iako. prob; par. Trojanów, pow. sochcz. ,  · gub. warsz .. , 
ksiądz F. P� brał udzi ał we wspólnych kapłańskich re
kolekcjach u swego dziekana w Sochaczewie ks.  Fr .  Sa
dowskiego, o które nikt nie prosił władz rządowych. Za 
to w. jen. gbr 10 łut. 1 903 r. Nr. 243 6 skazał ks iędza F. 
P. na 50 r. kary. 

1 Op. c. , Nr. 32. � Op. c. , Nr. 6. 
3 Op. c , Nr. 10. 4 Op. c . ,  Nr. 48. 
5 Patrz tenże dział ks. Kaz. Ruszkiewicz. Dopis. autora. 
fi Op. c., Nr. 13 . 
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98. Ks. Karol Polikowski, ur. 1 869 r. W. jen.
gbr 24 mar. 1 898 r. Nr.  4960 1 wypowiedział swą opinję 
o księdzu K. P., wik. par. Wszystkich św. w Warsz. , że
wyróżnia się fanatyzmem religijnym i zaciętością patrjo
tyczną� 

99. Ks. Wincenty Chościak Popiel, 1 825t 1 912,
· arcbp· warsz. Ur. się w Czaplach Wielkich, pow. miech.,
· gub. kie lc. ,  uczył się w pensjonacie Kremera w Krako
wie,  następnie uczęszczał na kursa prawne w Warszawie,
które skończył w 1 845 r. i zaczął pracować w sądownic
twie, lecz z chwilą, gdy mu ojciec umarł, pomag ał matce,
wdowie w prowadzeniu majątku rodzinnego od 1 846 · r .

, W rok jednak później wstąpił do sem. diec. kiełc . ,  które 
skończył w 1 849 r. W tymże roku 5 sierp. otrzymał świę
cenia kapłań. i wyjechał na studja wyższe do Belgji ,  gdzie 
w Lowanium przez 3 lata studjował teol., z której otrzymał 
stopień bakałarza.  Studja te uzupełnił w Rzymie, gdzie 
w 1853 r. uzyskał doktorat teołogji .  Podczas pobytu swe� 
go na studjach w 1850 r. otrzymał kanonię krakowską, 
ale jej nie objął. W 1854 r. rozpoczął pracę w Konsy
storzu Kielc. na stanowisku kretar:za, a przedtem w koń
cu listop. 1 853 r. · objął profesurę filozofi i i stanowisko 
wiceregensa w tamteiszem seminarjum diec. Gdy te za
.jęcia nie dały się z sobą . pogodzić , opuścił sekretariat 
w Konsystorzu, a został �rzy sądzie bpim obrońcą spraw 
małżeńskich obok profesury i wiceregensostwa. W 1 856 r. 
bp lubL mianował go J�anon.' hon. swej katedry. 1 1  kw. 
1 862 r. został rektorem akademii warsz. duch., a 1 6  mar. 
1 863 r .  prekonizowany na katedrę bpią w Płocku, na co 
bullę otrzymał 1 5  lip. Poniewa7. Kościół w Polsce dzielił 
wówczas ciężkie losy wraz z całym krajem, który w po
wstaniu styczn. z orężem w ręku upominał się o swą wol: . .

ność, a o akt konsekracji bpiej w tych okolicznosciach 

i Op. c., Nr. 62. 
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ni� było łatwo, przeto, nie cze}.rnjąc n� nią,, obiąl rządy 
diecezji 24 i;ierp. 1 863 r., konse�row•ny zaś został 6 gr. 
tegoż roku. 

Wkrótce miał qo załatwienia wraz z całym episko
patem polskim trudną sprawę, wywołaną t. zw. �kazen,t 
uwłaszczeniowylij, który wydał cesar,z 1 9  lut.(2 mar.) 1 864 r. 

Ukaz , ten · uwł,aszczai,ący włościan, nie wyłączał dóbr 
kościelnych. Bp płocki zwrócił się w lipcu · 1 864 r. d9 
dra gł. spr. ci. i ·o. p. z tern, że czuje się niespok.ojnym
na sumieniu, bo mu nie wolno alienować dóbr kościel-. . 
nych, a 2'."o że �ohra te stanowią główną podstawę utrzy-
mania duchowieństwa. 

Komitet Unądzający odpowiedziął, że tu niema żad
nej wątpliwości i dobra ko�cieb1e poqpadają pod ten 
ukaz. Wtedy bp Popiel 2.4 wrz. (6 paźdz.) 1 864 r. pisze 
prośbę na · imię cesarza, aby sprawa ta była przeprąwa
dzona przez Kurję Rzymską. Nmk Berg wysyła tę pro
śbę do kancelarji cesarskiej .z dołączeniem memorjału
4-�o arkuszowe

.
go, który kończy swą 

·
propozycję słowa

mi „ wszystko wyżej wyłuszczone domaga się kategorycz.
nej decyzj i ,  któraby przec·  :a pretensje rzymsko-katoli;c
kich diecezjalnych przełożonych do ponownych sprzeci
wów zarządzeniom władzy najwyższ.ej i że, jak donió,ął 
pełnomocnik rządu cesarskiego przy Watykanie baroQ. 
Mejendorf 10 (22) wrz. 1 864 r� .z Kurii Rzymskiej wysła
no do arcbpa Popiela jakąś korespondencję, nie, jak te
go wymaia prawo, przez poselstwo lecz uboczną drogą 
wprost do Płocka, prawdopodobnie dotyczącą tej demop
stracji arcbpa Popiela" . Na marginesie · tego memorjału 
cesarz napisał „zgadzam się" 24 paźdz. (5 list.) 1 864 r. 
w Berlinie. W ten sposób majątki kości�lne postawiano 
na równi z i

.
nne�i prywatne.:Ui i instytuckiemi, o k!ó

rych 'zdecydują władz� ros. państwowe, bez odnoszenia 
się do Stolicy Apost. Były to kłopoty, jeśli je  tak można 
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nazw ac, zewnętrzne, ' gdy nie brak było i wewą!ttrząych , 
t.j .  doty czących duszpasterzowania. Pełen je.dnak z�p�łu
i energii bp Popiel posuwał naprzód z dnia pa dzień �pra\Yę 
ł>ożą głównie przez wizytacje pasterskie, w czasie których 
zał�twiał głównie s.prawy kościel . ,  ale przy tej spos�bności
ni� pomHM i iąnyĆh, wywoł�nych dziejami powstania.

· 

W kwietniu 1 864 r. bp
, 

Popiel był z . �izytą paster-
ską w Pułtusku, a dowiedziaw�Ży si

.
ę, ż� yv :P�łt.u��µ 

·
j��t

a��sztowanych 6 kapłanów, postfinp�ił oą.�ie,dzi� ich 
Vf wi�zien iu. Od Zajcowa, nlka mi�j�,cpw�go �ojn., µ któ
rego w tej sprawi,e . był osobiście, nietylk.o uzyskał na 
to pozwolenie, ale p.adto usłyszał . opi�·tnicę, ie uwięzio
�ych ��że przyprowądzić do sweg� P�.ste,rza. ' Tak więc
stan,ęli wpwczas przed bperp:· ,k� . . Fraµc: Szm�jtr, profe�.
semin. pułt., niezwykle blady, bo ąiepą�np gostał 300 
Q�tów, staruszek ks. Jan Uszynski z Klęczkowa, ks. An-„ . . . ł ' . „  „ 
tqni Grodzki ·z Goworowa i dwaj berąarąyni z Qstrołęki, 
których później wraz z ks. Uszyńskini' wywieziono na Sybir.. 

Po uśmierzeniu pow�tanfa rząd rosyjski z całą bez-
względnością , wy�ierał zem'sh� '·n�" d�iej�ch 'ko

1
ścioła i na

jego ducho�ień'st�ie. 'la ' w.��d�':l c'ei)� . . cpciął ods:uriąć
Kpściół w Polsce od wpływu nafl . �zymu, a z czasem . . „ f. ,  \ \ ., t ; 
c�łkowicie odeń oderwać. W tyµi c,elu postanowił · roz-
��erzyś działalność·: Pucho��� !<�legjp� ·Petersburskiego
�a Kr. P. i z�i�d�ł,. abr

. 
� � .�żąef d��cezji bis�upi wy

�ł�li do Petersburga s��ich, d.el�gat,ów, wchodząGych 
w skłaq tego : kolegj_u�. Bp Popi�l bezwzględ�i� �i� t�
mu przeciwstawił i bęz zezwolenia. Sto,licy Ap. na tę de
cyzję nie chciał się zgodzić. w o bee . �'t�nowczeg9 spr�e
ciw� został wezwany 28 sierp. 1868 r. 

'
q.o Warszawy l �y-

słany na wygna.ąie. · : 
W księdze konduit kancelarii w. je�. gbra o tern 

tylko tyle czytamy: „ W 1868 r. księdza W. P. rząd ska
zał na mieszkanie w Nowgorodzie �a to, że ńie chciał dać 
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piśmiennego polecenia kapitule katedralnej w Płocku, 
aby wybrała z pośród siebie kandydata na członka Ko
legium Duchownego w Petersburgu".1 

Przed ostateczną decyzją wywiezienia bpa Popiela, 
dr gł. Muchanow jeździł 'do Płocka, · by namawiać i skło
nić go do zad�syć uczynienia żądaniu władz panstwowych. 
Misja się nie udała. Wtedy pod datą 1 5  {27) sierp. 1 868 r. 
tcnie Muchanów pisze do bpa z Warszawy: „Ekscelencjo ! 
Hr. nmk po otrzymaniu mego raportu o wynikach łla
szych rozinów w Płocku zamierzał posłać mnie tam raz 
j eszcze, aby Ekscelencj i  zawieść odpowiedź rządu na je
go prośby. Jednak po zastanowieniu woli · sam osobiście 
Mu ją dać. Poleca więc porucznikowi Albertowi udać 
s ię do Ekscelencji, aby Mu towarzyszył w drodze do 
;Warszawy. Będę miał zaszczyt przyjąć Ekscelencję i za
prowadzić Go na zamek w celu ostateczn�go wyjaśnie
nia · sprawy z hr. marszałkiem. Racz przyjąć, Ekscelencjo 
zapewnienie mego głębokiego poważania.  Muchanow". 
Po rozmowie z namie$tnikiem rosyjskie władze rządowe 
wywiozły bpa Popiela do Nowgorodu, gdzie przebył 
przez przeciąg lat siedmiu.2 

Do ciężkich okoli czności, które przeżywał i odczu
wał bp Popiel, będąc na wygnaniu w Nowgorodzic, za
liczał brak kapelana, kapłana z diecezji. · Dwukrótnie pi
sał w tej materii do Muchanowa. Niestety, upływały · ca
łe · miesiące, a odpowiedź nie nadchodziła. Nareszcie miej
scowy ibr nowgorodzki nadesłał w tej kwestii pismó, 
ale treści odmownej, zaznaczając  wyraźnie, że żaden 
ksiądz z Kr. P. nie otrzyma pozwolenia na przyjazd do 
Nowgorodu. „ Wtedy zacząłem, pisze Biskup w swych 
pamiętnikach · (t. Il, 51 )  czynić starania, czyby na kapelana 

i A. A. o., xxxv n:.i, Nr. 41. . 
2 Pięknie i rzeczowo opisał swe wywiezienie �rcbp Popiel w swo-

ich drukiem ogłoszonych Pamiętnikach. Dopis. autora. 
. 
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nie mógł przyjechać 'ktO:ry -z kapłanów zesł�nych, a było
ich bli sko 500 po różp.ych kątach  -Rosji ' i Syberii .„" 

5 lip. 1875 r . . hp Popiel powrócił i wygnania do 
diecezji włocławskiej, którą rządził blisko 8 · lat, poczem 
objął po administracji Antoniego Sotkiewicza archidiec. 
warszawską, do której . ingres urÓczysty . odb)' J 10 czrw. 
1 883 r. i rządził nią bezmała l�t '30 do późnej swej sta
rości. · Umierając miał ·· lat 87, z których 

· kilka ostatnich
były nacechow an.e niedołęstwem.1 i 2 

W ciężkich warunkach · życia kościelnego pod za
borem ros. ważnyl}l momentem była za · czasów arcbpa 
Popiela pierwsza wspól�a konferencja całego episkopatu 
polskiego, która się odbyła w Warszawie po · wydaniu 
cesarskiego ukazu tolerancyjnego. Ze względu na j ej 
znaczenie czynimy o niej krótką wzmiankę w odnośniku.3 

1 Na wygnaniu bp Popiel czasu bezmyślnie nie tracił, los wy
gnańca go nie złamał. Wtedy napisał piękny wartościowy „Żywot Zba
wiciela świata Pana naszego Jezus� Chrystusa, spisany wedle czterech 
ewangelistów", Warszawa, 1881  r . .  603 str. W „Zakończeniu" tak pisze'sam autor o okoliczności powstania tej pracy: „ W ciężkich życia kole
jach zabrałem się do pisania niniejszej książki, a praca ta wiele mi 
pociech przyniosła".„. 

2 Dr. XXVII i A. Ą. D. Zarząd Wyznaniowy.
,3 Skrępowanie każdego kapłana, a zwłaszcza każdego biskupa 

rząd ros. słusznie uważał za jeden najbardziej celowych środków do 
hamowania kościelnego Życia i do powstrzymania rozwoju . tegoż Życia. 
Jeżeli władze administracyjne zabiegały o to w stosunku do jednostek, 
to. szczególniej im chod�iło, aby duchowieństwo nie urządzało wspól
nych zjazdów i nie miało możności porozumienia się dla jednolitego 
działania. Z tych racyj nawet liczniejszy udział kapłanów w rekolek
cjach był podejrzewany i ograniczany. Jeżeli obawiano się zjazdów 
kapłańskich, to szczególniej strz�żo�o tego, aby biskupi nie naradzali 
się wspólnie. Ten brak porozumienia, ta zasad�: �,dziel i rządź" nie 
wychodziła Kości-0ło"'i na korzyść� Do roku 1905 pod - pretekstem· wy
syłania cesarzowi noworocznych życzeń, biskupi zjeżdżali się do War
szawy w ostatnich dniach grudnia każdego roku. Ale to nie mogło być 
dostatecznem, zwłaszcza przy skompli�owanem i utrudnionem życiu 

Bojownicy t. III . 25 
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100. Ks. Romuąłcl�..-ożowski, ur. 1 872 r. Oberplc. 
m. Warsz. doniósł d�„- ��: : )en. gbra, że w 1905 r., jak wy
kazało śledztwo

·
, ksiądz . .'R.. P., wik. par. św. Aleksandra 

w Warsz., przyłączył „pr
,irwosławnych" do katolicyzmu.

Dla przedawnienia faktów w� jen. gbr przeciął sprawę 
zawiadomił o tern oberplca t sierp.- 1 912  r. Nr. 3301 . 1  

101.  Ks. Hipolit Pyszyński, m .  1878 r .  Ksiądz 
H. P., prob. z Dalikowa, pow. łęcz., gub. kalis., mfał dwa 
kłopotliwe dochodzenia policyjne w latach: 1911  i 1913 
o to,  że przyłączył do Kościoła 2 kat. dwie „prawosław
ne" osoby: Aleksandrę Pociej i Annę Burdzińską, ale w. 
jen. gbr przec iął jedną i drugą sprawę. 

102. Ks. Józef Rauba, ur. 1 857 r.  Jako prob. La
towicza, pow. nowmińsk., gub. warsz., ksiądz j. R. w 1911 r .  

Kościoła z e  strony rosyjskich władz rządowych. T o  też arcbp Popiel, 
rozumiejąc potrzebę wspólnych narad episkopatu, będąc przytem na
ciskanym przez innych diecezjalnych pasterzy, jak w tym wypadku 
przez bpa Wnukowskiego z Płocka, zaprosił do Warszawy wszystkich 
bpów dawnego Kr. P. dla wspólnego omówienia najdotkliwszych bolą
czek, które wymagały jednolitych zabiegów. Takie pierwsze posiedze
nie odbyło się w Warszawie w 1906 r. w arcybiskupim pałacu przy ul.
Miodowej Nr. 13 (obecnie Nr. 17). Nie mógł ten zjazd pozostać tajem
nicą dla ros. władz publicznego bezpieczeństwa. Każdego przechodnia 
zwykle policja śledziła na każdym kroku, tem więcej nie mógł ujść jej 
wzroku widok tylu naraz biskupów, którzy niespodziewanie, niemal 
wszyscy, zjawili się w stolicy. 

Seminarjum archidiecezjalne, gdzie mies"Zkało 4 bpów, hotel Euro
pejski, w którym zatrzymał się pasterz z Lublina,

. 
hotel Saski, do któ

rego zajechał administrator z Sejn były punktem, około którego, jak 
na dziwowisko, skupiały się zastępy ciekawych widzów. Policja urucho
miła wszystką swą siłę jawną i tajną, by wyjaśnić: po co i w jakit'h 
sprawach zjechali się rządcy wszystkich diecezyj. 

Przedmiot narad nie był tajemnicą stanu, ale też nie było racji 
wszystkim ogłaszać porządek dzienny. Kiedy sekretny wywiad ze s\rony 
policji nie wydał pożądanego rezultatu, trzeba było zebrać choć te szcze-

1 A. A. D., XXX2, Nr. 72. 2 Op. c., Nr. 69. 



ARCHIDIECEZJA ·
. WARSZAWSKA. 387 

miał sporo kłopotu i dochodzeń ze strony rządu z racji 
sekty marjaw. , przed którą musiał bronić swych parafj an.1  

103. Ks. Roman Aleksander Rembieliński, 
ur. 1854 r. W. jen. gbr 6 l ip. 191 1 r. Nr. 2937 2 skazał 
księdza R. A. R., kapel. kam. więzienia przy ul. Rako
wieckiej w Warsz., na zapłacenie 50 r. kary za to, że 
bez pozwolenia rządowego zbierał, zostawszy prob. par. 
Zbawiciela w Warsz., dobrowolne ofiary na sprawienie 
dla tego kościoła obrazów i chorągwi. 

104. Ks. Stefan Roguski, ur. 1 867 r. Gbr warsz. 
10 st. 1900 r. Nr. 372 8 nadesłał skargę do w. jen.  gbrn 
o to, że ksiądz S. R., kiedy był wik. w Chruślinie, pow.
łowie., gub. warsz., bez pozwolenia rządowego zbierał 
dobrowolne ofiary na odnowienie tamtejszego kościoła. 

góły, które nie powinny były ujść jej oka, a głównie liczbę uczestników. 
I to nie było narazie łatwem, bo z zasady każdy z biskupów miał oso
bistego doradcę, ale były wyjątki pod tym względem. W tern szamo
taniu się policja zdobyła się na odwagę i do Archidiecezjalnej Kurji 
nadesłała papier następującej osnowy: 

„Komisarz (pristaw) 2-go rewiru warszawskiej policji 3 1 gr. 1906 r. 
Nr. 1263. M. Warszawa. Oo Warszawskiego rz-k. Konsystorza Duchow
nego. Wobec wynikłej potrzeby najpokorniej upraszam nie odmówić mi 
odpowiedzi na tymże czy prawdą jest, Że w końcu b. r„ kiedy i gdzie 
mianowicie w Warszawie odbyła się kanoniczna konferencją wyższego 
rzymsko katolickiego duchowieństwa tutejszego kraju, w której między 
innymi brali udział księża: Tomasz Teofil Kuliński, Obuchowicz, Ja
czewski, Kwiek, Zdzitowiecki, Wnukowski, Nowowiejski, Zwierowiez, 
Ryx i Antonowicz 1 i czy niewiadomo, gdzie się zatrzymywali uczest
nicy tej konferencji i czy nie było więcej kogo, z przedstawicieli rzym
sko-katolickiego duchowi�ństwa, oprócz wymienionych powyżej".2 

1 Op. c„ Nr. 26. 2 Op. c„ Nr. 25. 3 Op. c„ Nr. 35. 

1 Jednym z najważniejszych punktów obrad tej konferencji była
sprawa szerzącej się herezji marjawitów. W czasie narad odegrał 
role; historyczną ks. K. Ruszkiewicz, biskup sufragan warsz. W ażkiem 
swem zdaniem i spokojną a mocną argumentacją, przechylił szalę za 
utrzymaniem zgromadzeń, które założył o. Honorat z Białej, kapucyn 
nowomiejski. 2 A. K .  A. W„ XXVII'.
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Ponieważ fakt ten miał miejsce przed kilku laty, przeto · 
w. j en. gbr przecięł dalszy tok sprawy.

105. Ks. Juljan Roczkowski, ur. 1 872 r. W 1 912  r. 
jako notarjusz duchownego arcbpiego sądu w W �rsza
wie miał sprawę 1 o „nadużycie władzy i in ." .  Chodziło 
rządowi ros. o to, że ksiądz J. R. brał udział w rozpa
trywani u nieważności małżeństwa, które zawarli marja
wici podług rytu swej sekty, a później nawróceni na łono 
Kościoła kat. W szczegółach 2 ksiądz J. R. był oskarżony, 
że, jako notarjusz arcbpiego rz.-kat. sądu , w · wydanych 
kopjach ze stwierdzeniem ich tożsamości z oryginałem, 
,;fałszywie" ,  „ze świadomością" zamieścił w nich motyw, 
którego niema w oryginale wyroku i który sprzeciwia 
się cesarskiemu rozkazowi z 28 l ist. 1906 r., decydują
cemu o ważności małżeństwa, zawartego w obecności 
duchownych marjawitów. 

Obrona księdza J. R. na 3 i pół arkuszach dużego 
formatu, pisana na maszynie, jest przechowana w osobi
stych aktach bpa Kazimierza Ruszkiewicza. Cały przebieg 

. tej sprawy, jej etapy i wy�ik ostateczny, patrz w tymże
' tomie i dziale przy nazwisku ks. K. Ruszkiewicz .. Tu tyl
ko dodamy, co ksiądz j. R. wyjaśnił na śledztwie i pod-
czas rozprawy w Sądzie Okręgo�ym, że. mianowicie w ak
tach sprawy zapisuje się i przechowuje sama tylko de
cyzja, a w oddzielnej księdze, zatytułowanej „Liber sen
tentiarul,Jl" wpisuje się wyrok w ostatecznej formie i z mo
tywami ·de.cyzja, a · sinopsis facti t.j. historyczny przebieg
spr·awy, "jako rzecz nieistotna, nie wnosi się do księgi
rezolucyj , a jeśli tego przebiegu . żądają strony, to pisze 
-j e  notarjusz, ale nie przechowuje się z tego oryginału. 
Te okoliczności wpisuje do wyroku notarjusz ze swoich 
notatek, te zaś notatki przechowuje w kopjale, aby ·układ 
spraw był j ednakowy. 

1 Op. c.,  Nr. 38. li A. K. A. W., 19• 
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W okolicznościach sprawy zamieścił nietylko to, · co 
jest zapisane w przebiegu sprawy, ale i to,  o czem była 
ustnie mowa w czasie rozpraw, motywy zaś rezolucji 

' i samą rozolucję wydał w dosłownem brzmieniu,  jakie 
są w Liber sententiarum. Chodziło o ustęp w historycz
nej części sprawy, omawiający ten szczegół, że i Stolica 
św. j eszcze nie orzekła czy małżeństwa, zawierane u ma
rjawitów, są ważne czy nie, o czem na rozprawie by.ła 
mowa, choć · to nie zostało wpisane do akt. 

106. Ks. Kazimierz Ruszkiewicz, 1 836 t 1925 . . 
Ur. w w Dzięciołówku, pow. marjamp. , gub. suwl. Szkołę 
powiatową skończył w latach 1 848 - 1 852, semin. diec. 
w Sejnach 1852 - 54, akademję duch. w Warsz. 1 854 -

· 1858 r. ,  gdzie otrzymał stopień K. św. T., poczem został
wik. w Augustowie, gub. suwl. i w Suwałkach. W 1862 r.
przeniósł się do archidiec. warsz. ,  gdzie przez trzy mies.
pełnił obowiązki dziennikarza w Konsystorzu. W latach
1 862 - 1 864 studjował na uniwersyt. w Rzymie, gdzie
zdobył doktorat św. T. W 1864 r. pełnił przez miesiąc
obowiązki wik. par . . św. Aleksandra i zarazem kapelana
św. Łazarza w Warsz. W 1865 r.  otrzymał stanowisko
prof. i wiceregensa semin. archidiec. ,  od 1 5  paźdz. 1 867 r.
p.o. regen'ia tegoż semin. i od 1 maja 1878 r. wik. rek
tora kościoła św. Józefa Oblubieńca na Krak. Przedm.
1 - paźdz. 1 881 r. · administrator archidiec. ks. A: '·Sotkiewicz
mianował go sędzią surr. Kons. Archidiec . ,  a 8 maja 1883 r.
tenże administrator proboszczem parafji św.

" 
Krzyża na

Krak. Przedm. Arc bp Popiel 13  wrz: 1883 r. p,ą,vyołał go na
oficjała. 1 884 r. zosfał ·bpem sufr. archidłe�: �arsz. ,  2 list.
19 17  r. S tolica św. dała mu tytuł arcbpa. Na probostwie
św. Krzyża pozostał do końca życia t. j .  do 25 mar. - 1925 r .

1 . Nlk warsz. żandarm. okr. 3 st .  1 878 r .  Nr. 106791
nadesłał do w. jen .  gbra swą opinję o księdzu K. R. : „za-

1 A. A. D. ,  XXX�. Nr. 1 .
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gorzały fanatyk i sympatyk jezuitów. Wrogą swą dzia
łalność uwydatnił jako autor wielu artykułów, drukowa
nych w tygodniku „Przegląd Katolicki" ,  dlatego· na nie
go nie można udzielić koncesji dalszego wydawania tego . 
tygodnika, bo jako „jezuita" wyzyska redaktorskie stano
wisko i będzie szkodliwie uspasabiał i urabiał katolików".  
Wobec takiej charakterystyki głównego szefa żandarmerji, 
władze cenzuralne poleciły księdzu K. R., aby Przegląd 
Katolicki przekazał komu innemu.1 

2. 10  paźdz. 1 905 r. za Nr. 20537 2 ksiądz bp K. R.
otrzymał od w. jen. gbra przykre wskazówki , jak ma po
stępować w podobnych wypadkach, gdy jako czasowo 
zarządzający archidiec. warsz. w czasie kuracji · arcbpa 
Popiela, udzielił pozwolenia ks. Janowi Gralewskiemu, 
rektorowi kościoła N. M. P.  Łaskawej w Warsz. , na wy
jazd do Petersburga. (Patrz dział patrjotyczny archidiec. 
warsz., ks. Jan Gralewski). 

3. W 1 910 r.3 władze rządowe rozpoczęły bardzo
przykry proces sądowy przeciw bpowi K. R., jako prze
wodniczącemu arcybiskupiego sądu duchownego o „prze
kroczenie władzy", gdy prowadził sprawę rozwodową 
o nieważność małżeństwa, które zawarli podług rytu swej
sekty, a później powrócili na · łono Kościoła kat. Sprawa 
była zasadnicza, więc wymaga obszerniejszego omówienia. 

Okręgowy Sąd w Warszawie sądził bpa Ruszkie
wicza z oskarżenia: 

„że a) 23 list. 1 907 r. jako pr�zydujący w Sądzie 
Arcybiskupim w Warszawie wbrew cesarskiemu rozka
zowi z 28 list. 1906 r., 1 89, 1 96 i 1 98 §§ prawa o związ-

1 Dotąd po ks. M. Nowodworskim �statnim redaktorem Przeglą
du Katolickiego był ks. Ant. S�tkiewicz, któ!Y wielce pożyteczne i po
ważne to pismo z chwilą, gdy zostawał administratorem archidiecezji 
warsz., musiał oddać w inne rttce. Dopis. autora. 

:.l A. A. D . ,  XXX2, Nr. 1 .  3 A.  K. A. W. 19•
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ku małżeńskim 1836 r. i 1 61 9  § Ustawy 1 Cywilnego 
Sądownictwa świadomie pozwolił temuż Sądowi przy
jąć sprawę mu niepodległą o nieważność małżeństw.a, za
wartego 4 czrw. 1 907 r. między Józefem Sękalskim i Sa
lomeą Kędzierską w m. Łowiczu, podług marjawickiego 
obrządku przez duchownego religijnej gminy mariawickiej 
Siedleckiego pobłogosławionego i uznał ten związek za 
nieważny tak, że stronom przysługiwało prawo do po
nownego związku. W ten sposób pogwałcił § 80 tegoż 
prawa o związkach małżeńskich i uwagi 2 do § 64. Usta
wy Obc. W. Przytem _ swój wyrok uznał za pełnomocny, 
bez apelacji do 2-giej instancji, a także wbrew § 1 537 
tegoż prawa nie powiadomił prokuratorskiego urzędu 
przy Warszawskim Okręgowym Sądzie o swym wyroku .. .  " 

„ W skutek takiego nadużycia władzy Kftdzier�ki i Sę
kalska wtedy, gdy istniał ich związek małżeński, niero
zerwany przez władzę prawowitą, zawarli drugie nieważ:. 
nie małżeństwa z błogosławieństwem rz. - kat. Kościoła, 
podlegające rozerwaniu: Kędzierska 28 st. 1 908 r. z Mar
cinem jakubowskim, a Sękalski 24 gr. 1909 r. ,z Józe
fą Sałek" .  

„że b) w tej samej sprawie nieważności małżeństwa 
Józefa i Salomei małżonków Sękalskich wbrew cesarskie-_ 
mu rozkazowi z 29 list. 1906 r. pozwolił, jako prżewodni
czący Arcybiskupiego Sądu, przedstawić w procesie są
dowym tej sprawy ks. Marcinkowskiemu relacji i napisa
nia pytań potrzebnych podczas procesu, a także roty 
przysięgi i protokulów z zeznań Sękalskiego, Kędzier- , 
skiej i świadków, Jana i Stefana Maratów i nadał tym ,., 
dokumentom mimo ich takiej .. formy s iłę · prawną. 1 

Czyny powyższe uztlane 'zostały . jako przewyższa
jące właHzę i iakwalifikowane podług · § 3�8 i 341 Ko
deksu karnego. Przeciw .przeto bpowi . Ruszkiewiczowi 
wszczęto karną sprawę w zwykłym trybie prawa na pod-

1 Chodziło o język polski. DÓpis. autora. 
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stawie decyzji Nr. 29 z r. 1 90 1  Karnego Departamentu 
Rządzącego Senatu. 

Obrona wspan iała ks. bpa Ruszkiewicza, pisana na 
maszynie na 1 3  i pół arkuszach, przechowuje się w jego 
aktach . osobistych.1 Ze względu na rozgłos, jaki sprawa ta 
przybrała w całem państwie rosyjskiem i w całym świecie, 
gdy na ła wie oskarżonych siedział. biskup katolicki z pa
ru kapłanami i ki lku wiernymi o akt sprawowania jury
sdykcj i  kościelnej ,  najpoważniejsze siły adwokackie w:.zię
ły w niej udział. Następnie, gdy rzecz ostatecznie została 
zakończoną, sfery adwokackie cały jej przebieg postano
wiły ogłosić drukiem. · Stało się to w Warszawie w 1914  r . .
na 10 1  stronicy druku.2 Z tego źródła podajemy w od
nośniku szczegóły tego rzadkiego procesu.3 

1 A. K . .  A .  W. I!l. 2 Dr. XXXVIll . 
a W szóstym wydziale karnym sądu okręg-owego warsz. na po

siedzeniach 6, 7, 8 i 9 łut. 1 91 2  r. odbyły się rozprawy w sprawie sądu 
arcbpiego warsz. 

Na ław.ie oskarżonych zasiedli: 1. Przewodniczący warsz . rz.-kat.
sądu arcbpiego, bp sufragan warsz. ks. Kazimierz Ruszkiewicz. 

2. Obrońca sakramentu małżeństwa ks. Antoni Ciepliński�
3. Pisarz sądu arcbpiego ks. juljan Roszkowski.
4. Prob. par. Pszczonów ks. Teofil Pląskowski.
5. a) Włościanie: Salomea Kędzierska, Sękalska, Jakubowska, 

b) Józefa Sałek - Sękalska, c) Józef Sękalski i d) Marcin Jakubowski.
Akt oskarżenia był osnuty na tern, 'że 6 gr. 1 907 r. sąd arcbpi 

rz.-kat. w Warszawie, rozważywszy pod przewodnictwem bpa sufragana 
Kazimierza Ruszkiewicza, przy udziale obrońcy małż. ks. Ant. Ciepliń
�kiego, sprawę o uniewążnienie małżeństwa, zawartego w dniu 4 czrw. 
1907 r. pomiędzy Józefem · Sękalskim i Salomeą Kędzierską w Łowiczu 
w obecnolbi duchownego· marjawickiego Stanisława Siedleckiego, uznał 
małżeńst�o tri za nie�ażne, ogłosił wyrok swój jako ostat�czny i ze
zwolił stro·n�in zawrzeć nowe związki małżeńskie.

Obrońca małżeństwa ks. Ant. Ciepliński oświadczył, Że jest „za
dowolony z wyroku" i nie wniós� sprawy do drugiej instancji sądu 
duchownego. 

W dniu 29 sierp. 1907 r. ks. Franciszek Marcinkowski, prob. 
z Pszczonowa przy swym raporcie nadesłał do Konsystorza archid. 
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107. Ks. Władysław Rutkowski, 1 843 t 1 904. 
Kiedy ksiądz W. R., będąc wik. w Zgierzu, pow. łódz., 
gub. piotrk., odmówił spowiedzi p. Jankowskiej, która 
wychodziła za prawosławnego, wówczas w. jen. gbr pod 
Nr. 5937 1 za pośrednictwem administratora arch. warsz. 

warsz. podanie Salomei Kędzierskiej, w którym prosi ona o wyrzecze
nie nieważności małżeństwa, które zawarła 4 czrw. 1907 r. z Józefem 
Sękalskim, będąc z nim w 3-cim stopniu pokrewieństwa, na co pozwolił 
przełożony gminy marjawickiej z Płocka. W chwili wnoszenia tej prośby 
Sal. Kędzierska już z powrotem należała do Kościoła katolickiego. 

Ponieważ od przeszkody pokrewieństwa władza legalna nie dała 
dyspensy, przeto Arcbp warsz. na mocy posiadanej władzy małżeństwo 
zawarte w · takich warunkach, uznał za nieważne i pozbawione swej 
mocy. 6 gr. 1907 r. zapadł taki wyrok: „warsz. sąd arcbpi niniejszym 
wyrokiem ostatecznym umaje i ogłasza za nieważne małżeństwo Józefa 
Sękalskiego i Salomei Kędzierskiej, zawarte w dniu 4 czrw. 1907 r. 
w Łowi<'Zu, w obecności odszczepieńca od wiary kat. Stanisława Siedlec
kiego, duchowo. sekty marjawickiej, wobec prawnej przeszkody, rozwiązu
jącej małżeństwo, pokrewieństwa trzeciego stopnia w linii bocznej, bez 

, wyjednania prawnego zezwolenia. Obie strony mają prawo zawrzeć po
nowne związki małżeńskie". 

Władze rządowe zrobiły z tego wypadku sprawę polityczną, wi
dząc w tym wyroku 1 .  pogw�łcenie rozkazu, który cesarz wydał 11  gr. 
1906 r., mocą którego uznał stowarzyszenitt religijne marjawitów za 
sektę, ważnie istniejącą i kon:ystającą z opieki prawa, mającą swoje 
prawa, nie·zależne od Kościoła rz.-kat . Nadto sąd arcbpi warsz. podług 
aktu oskarżenia zgwałcił art. 189 rozdz. V prawa o małżeństwie, obo
wiązującego w granicach jen. gubernatorstwa warszawskiego. 

Prawo powyższe i art. 1324 Ustawy post�p. karnego oddają 
śluby marjawitom kompetencji Sądów Cywilnych. 

2. Wykro.:zenie przeciw art. 80 prawa o małżeństwie z 1836 r.
o tern, Że gdy wyrok zapadł ostateczny, obrońca był zadowolony z wy
roku, sprawa przeto nie poszła do drugiej instancji i 3. niezachowanie 
art. 237 prawa o małżeństwie, które nakazuje, aby sądy duchowne po 
rozważeniu spraw małżeńskich zawiadamiały o swych wyrokach osta
tecznych prokuratorów, którzy komunikują te wyroki osobom, prowa
dzącym · księgi stanu cywilnego. 

Sąd arcbpi powiadomił o swym wyr0ku prob. z Pszczonowa 27 lut. 
1908 r. Po wyroku sądu arcbpiego Kędzierska wyszła zamąż za Mar-

1 A. A. D., XX X2, Nr. 15 i XClI J2, k. 206.
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przypomniał mu, aby był gorliwszym 1 w wypełnianiu 
swych obowiązków. kapłańskich 

108. Ks. Maciej Rychlik, 1807 t 1 890. Podczas 
rozpatrywania i osądzania w 1876 r. karalnych czynów 
o.o. kapucynów z Zakroczymia, pow. płońsk., gub. płock., -

cina Jakubowskiego, ślub dawał ks. Franciszek Marcinkowski 10 łut. 
1 908 r., Sękalski zaś, powróciwszy do katolicyzmu, ożenił się z Józefą 
Sałek. Ślub ten dawał prob. par. Pszczonów; ks. Teofil Pląskowski 
6 st. 1910 r. 

Nadto w toku śledztwa władze sądowe przekonały się, ie w spra
wie tej wszystkie raporty ks. Marcinkowskiego, pybnia obrońcy węzła 
małżeńskiego księdza A C., podpis roty przysięgi i protokuły badań 
były pisane w języku polskim wbrew punktom 1 i 2 rozkazu, jaki ce
sarz wydał 1 1  gr. 1906 r. o używaniu języków miejscowych w aktach 
instytucyj duchownych rz .-kat. w gubernjach Kr. P .  

Wreszcie przy zestawieniu podczas śledztwa kopji omawianego 
wyroku z notatkami pisarza sądu ks. Juljana Roczkowskiego "Z orygi
nalnemi dokumentami, jakie są w aktach tej sprawy ustalono, że za
mieszczonego w podpisanych i zaświadczonych przez tegoż pisarza 
jako zgodnych z oryginałem cesarskim z dn. 1 1  gr. 1906 r. i opiewa
jącego „nie rozstrzygając zgoła przed zdecydowaniem przez Stolicę Ap. 
kwestii czy . są ważne małżeństwa, zawarte · w obe�ności duchownych 
ods�czepieńców, tak zwanych „marjawitów", niema zupełnie w oryginal
nym wyroku sądu i motyw ten stawia samodzielny wniosek autora kopji. 

Oskarżenie w szczegółach dotyczyło 1 .  Bpa Ruszkiewi�za: a) że 
23 łut. 1907 r. jako prezydujący w warsz. sądzie arcbpim wbrew cesar
skiemu rozkazowi z 10 gr. 1906 r .  wbrew art . 189, 1 96, 198 prawa 
o małż. 1836 r. oraz art. 1324 ust. post. karn. świadomie osądził nie
podlegającą kompetencji sądu arcbpiego sprawę o nieważność małżeń
stwa, zawartego w dniu 4 czrw. 1907 r. pomiędzy Józefem Sękalskim 
a Salomeą Kędzierską w f.owiczu według obrządku mar1awickiego przed 
Stan. Siedleckim, duchownym marjaw., b} że, uznawszy. to małżeństwo
za - nieważne z nadaniem stronom prawa zawa,rcia nowego małżeństwa, 
ogłosił wyrok swój jako ostate<.'zny wbrew art. 80 prawa o małż. z 1836 r , 
c) Że wbrew art. 237 prawa o małż. z 1836 r. nie zawiadomił o tym
wyroku prokuratora sądu okręgowego, wskutek tego wyroku Sękalski . 

1 Przytaczamy dosłownie tę ka,rę, ahy czytelnik miał próhkę, jak
niekiedy, na�et wyżsi przedstawiciele administracji ros. w Królestwie 
musieli wobec siebie i społeczeń1twa odgrywać komedję. Dopis. autora. 
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wyszło na jaw, że ksiądz M. R., prob. w Mogielnicy, 
pow. grójeck. ,  gub. warsz.„ utrzymywał s tosunki z bę
dącym wówczas zagranicą a poprzednio zesłańcem na 
Syberii ks. Kacprem Grzywaczewskim. Za pośrednictwem 
tego księdza ksiądz M. R. otrzymywał różne papieskie po-

i Kędzierska przy istnieniu pierwszego małżeństwa, przez władze pra
wną nie rozwiązanego, wstąpili w ponowne związki małżeńskie, pobło
gosławione przez Kościół katol., d) Że w sprawie o unieważnienie mał
żeństwa Sękalskich wbrew rozkazowi cesar. z 12 gr. 1906 r. zezwolił 
na sporządz,enie w języku polskim do sprawy raportów ks. Marcinkow
skiego, oraz pytań, rot przysięgi i protokułów badań stron i świadków 
i uznał, Że tak sporządzone dokumenty posiadają moc prawną. 

2. Ks. A. Cieplińskiego, obr. węzła małż. przy sądzie arcyb.
warsz. : a) Że świadomie w sprawie niepodlegającej kompetencji tego 
sądu i nie przeniesionej wbrew prawu do drugiej instancji, oświadczył, 
Że zadawalnia się tym wyrokiem wskutek czego nastąpiło małżeństwo, 
b) Ż.e użył w procesie języka polskiego.

3. Ks. Juljana Roczkowskiego, notarjusza sądu arcbp. warsz. , Że 
do wydanych i zaświadczonych przez siebie co do zgodności z orygi
nałem kopji wyroku umyślnie i fałszywie wpisał nie znajdującą się 
w oryginalnym wyroku sądu zasadę, sprzeczną z rozkazem cesarza 
z 9 gr. 1906 r., uzależniającą rozstrzygnięcie kwestji co do nieważności 
małżeństw marjawickich od wyjaśnienia Stolicy Ap. 

4. Ks. Teofila Pląskowskiego, prob. par. Pszczonów, że, wiedząc 
o istnieniu zawartego w dniu 4, czrw. 1907 r. według obrz. marjawic
kiego małżeństwa, pomiędzy Sękalskim a Kędzierską, prawną władzą 
nie rozwiązanego, skorzystał z wyroku sądu arcbpiego z dn. 2.3 list. 
1 907 r. i pobłogosławił 6 st. 1910 r. związek małżeński Sękalskiego 
Józefa i Salomei Kędzierskiej . 

5. Józefa Sękalskiego i Salomeę Kę.dzierską o to, że, pozostając
od 4 czrw. 1907 r. w prawnym związku małż. ,  zawartym podług obrz. 
marjaw. przez prawną władzę nie rozwiązanego, skorzystali z niepra

' widłowego wyroku sądu arcb. i zawarli ponowne związki małż. Sękal
ski 6 st. 1910 r., Kędzierska 10 lut. 1908 r. 

6. Marcina Jakubowskiego i Józefy Sałek, że, wiedząc o istnieniu 
nierozwiązanego przez władzę prawną małżeństwa Sękalskiego z Kę
dzierską, skorzystali również z nieprawidłowego wyroku sądu arcb. 
i zawarli związki małżeńskie: Jakubowski z Kędzierską, a Józefa Sałek 
z Sękalskim. 
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pozwolenia, których nie przedstawia t . dla ko ntro.li  rządo
wi, za to zapłacił 25 r. kary z decyzj i, jaką wydał w.
jen.  gbr. za  Nr . . 1 963.1 

109. Ks. Paweł Rzewuski, ur. 1804 r. we wsi Te
laczu, pow. horodecki, gub witebska. Po skończeniu se-

Po przeczytaniu aktu oskarżenia wszyscy podsądni oświadczyli„ 
że się nie przyznają do winy. 

Bp R. oświadczył, Że sprawę o unieważnienie małżeństwa Sękal
skiego i Kędzierskiej uważał za podlegającą kompetencji rz. -kat. sądu, 
ponieważ uważał ich za .katolików, Że niezależnie od osobistego poglądu 
wykonywał rozporządzenie arcbpa, a język polski był 'w ustalonej 
praktyce. 

Ks. A. C., Że jest tyl ko obrońcą spraw małżeńskich i nie działa 
w sądzie w charakterze prokuratora, Że j ego obowiązki określają prze
pisy kanoniczne, dotyczące sakramentu małżeństwa, a praw świeckich 
przestrzeganie wcale nie należy do niego. 

Ks. J. R., Że mogą być w kopjach różnice stylistyczne, ale istota 
pozostaje ta sama. 

Ks. T. P., ponieważ wyrok sądu arcb. zezwala Sękalskiemu wstą
pić w nowe związki małż., więc danie mu ś lubu uważał za swój obo
wiązek proboszcza. 

Sękalski, Że zawsze był katolikiem, a kiedy ks. Fr. Marcinkowski 
odmówił mu ślubu, poszedł do Siedleckiego, nie wiedząc, że to jest 
inny ksiądz. 

Kędzierska, Że m;:irjawitką nigdy nie byłam, sądziłam, Że księża 
marjawiccy są katolickimi. 

Jakubowski i Józefa Sałek sądzili, Że ich małżonkowie mają pełne 
prawa do małżeństwa. 

Po zeznaniu świadków i wygłoszeniu przerriówień obrońców Sąd 
Okręgowy 9 lut. 1912  r. ogłosił wyrok: 

Wikarjusza jeneralnego tytularnego bpa berysseńskiego Kazimierza 
s. Andrzeja Ruszkiewicza, l . 74, księdza obrońcę spr�w małż . przy sądzie
arcb. Ant. s. Dominika Cieplińskiego, l. 38 i ks. prob. par . Pszczonów 
Teofila s. J ana Pląskowskiego, L 38, po pozbawieniu bpa Ruszkiewicza 
i ks. Cieplińskiego niektórych specjalnych praw i przywilejów skazać 
na zamknięcie w twierdzy na rok i 4 mies. każdego, a Pląskowskiego 
na surową naganę; włościan gminy Łuszkowice, pow. łowi<'. , gub. warsz., 
wsi Seroki, Salomeę córkę Szczepana Kędzierską (obecnie Jakubowską) , 

1 Op. c., Nr. 17.  
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minarj um archidiec.  w Warszawie został kapłanem w 1827 r. , 
a w następnym roku wikarj uszem przy par. św. Aleksan
dra w Warsz. i stanowisko to piastował około 30 lat, zaj
mując jednocześnie inne urzędy, jak profesora i w i cere
gensa duchownego semin. głównego, prefekta w obwo-

l. 20, Marcina s. Michała Jakubowskiego, l. 28, wsi Łogów , Józefę córkę 
Józefa Sałek (obecnie Sękalska), 1. 30 i wsi Pszczonów, Józefa s. Szcze
pana Sęka.'lskiego l. 24 i ks. notarjusza sądu archpiego jułjana s. Pio
tra Roczkowskiego 1. 38 uznać za uniewinnionych. 

Wyrok powyższy co do. bpa Ruszkiewicza po uprawomocnieniu 
się przedstawić przez Mstwo Sprawiedliwości do uznania Jego cesar
skiej mości z prośbą o złagodzenie wyznaczonej skazanemu kary do 
złożenia z urzędu bez pozbawienia praw. 

Prokurator założył protest przeciwko uniewinnieniu ks. Roczkow
skiego i uwolnieniu od kary 2-ch par małżeńskich oraz przeciwko zbyt 
łagodnemu wymiarowi kary ks. Pląskowskiego. 

Obrońcy skazanych- kapłanów również zaskarżyli wyrok i obrońca 
tych czworga ludzi, których sąd uznał za winnych bigamji, a tylko 
zwolnił od kary . . Obronę· wniósł główny adwokat sprawy Adolf Pepłow
ski . I I zba Sądowa w III departamencie karnym roztrząsała tę sprawę 
21 , 22 i 23 maja 19 12  r . i wydała wyrok: 

1. Wikarjusza jeneralnego bpa berysseńskiego Ks. R-cza skazać
na zamknięcie w twierdzy na 4 mies.; 2. proboszcza par. Pszczonów 
ks. Teofila Pląskowskiego po pozbawieniu kapłaństwa skazać na areszt 
w więzieniu ·na 3 tygodnie; 3. notarjusza sądu arcbpiego ks. Juljana 
Roczkowskiego po pozbawie,.niu ·wszystkich szczególnych praw i przy
wilejów skaza� na roty aresztanckie na rok · jeden ze skutkami przewi
dzianemi w p. 1 art. 58 - I i 58 - U kod. kar. ; 4. włościan Józefa Sę
kalskiego i Salomeę Kędzit:rską skazać: · Sękalskiego na pozbawienie 
wszystkich szczególnych praw i przywilejów i zamknięcie w wieży na 
1 .rok i 4 mies. ze skutkami, przewidzianemi w 2 p. art. 58 I i 58 Il 
kod. kar., a Kędzierską na zamknięcie w wieży na 4 mies.; 5. włościan 
Marcina Jakubowskiego. i Józefę Sałek po pozbawieniu wszystkich szcze
gólnych praw i przywilejów skazać na zamknięcie w wieży na rok i 4 
mies. ze skutkami przewidzianemi w p. 2 art. '58, I i 58, l i  kod. kar. 
Opróc� te.gQ podsądnym włościanom wyznaGZYG pokutę -kościelną .we- - . 

1 Obrońca.mi bpa R. i księdza A. C. byli Adolf Pepłowski i Chro
stowski, księdza J. R. Wacław Pepłowski, ks. Płaskowskiego Jan No
wodworski i czworga włościan Trejdosiewicz. 
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dowej szkole i od . 1 857 r. prof. akademii duchownej. Ja-: 
ko członek kapituły archidiecezjalnej zbliżył się do arcbpa 
Fijałkowskiego, u którego cieszył się całkowitem zaufa
niem, którem obdarzał go również administrator Ant. 
Białobrzeski, poruczając mu między innemi w komisji zba-

dług uznania zwierzchności duchownej; 6. kopję niniejszego wyroku po 
uprawomocnieniu na zasadzie 1028 art. ust. post. karn. przesłać władzy 
duchownej ·skazanych- księży: Cieplińskiego, Pląskowskiego i Roczkow
skiego dla pozbawienia ich kapłaństwa, wyznaczając władzy duchow
nej termin miesięczny do wykonania tej części wyroku i zawiadomienia 
o tern Izby Sądowej; 7. wyrok niniejszy po uprawomocnieniu na zasa
dzie art. 945 ust. post. karn. przedstawić co do ks. Roczkowskiego przez 
rostra sprawiedl. do uznania Jego Cesarskiej Mości; · 8. tenże wyrok 
po uprawomocnieniu na zasad�ie 775 art. ust. post. karn. przedstawić 
przez rostra sprawiedliwości do uznania Jego Cesarskiej Mości z pro
śbą o zmianę kary, wyznaczonej w tym wyroku dla skazanych: co do 
bpa Ruszkiewicza - na złożenie z urzędu, co do ks. Pląskowskiego na 
are.szt, przewidziany w art. 86 kod. karn. bez pozbawienia kapłaństwa, 
co do ks. Roczkowskiego - na zamknięcie w twierdzy na 4 mies. bez 
ograniczenia praw; a co do Kędzierskiej, Sękalskiego, Sałek i Jakubow
skiego z prośbą o zupełne ułaskawienie; 9. koszta sądowe ściągnąć 
ze ska7.anych; 10.  w pozostałych częściach wyrok Sądu Okręgowego 
zatwierdzić. 

Sprawę wtedy obrońcy wnieśli do Senatu w drodze kasacji, a roz
bierał ją Karny Departament Kasacyjny senatu rządzącego po poprzed
niem rozstrzygnięciu na ogólnem zebraniu 1 -go i kasacyjnych departa
mentów senatu zasadniczych wątpliwości . 

Decyzję senat wydał 13 maja 1913 r. 
1 .. Wyrok Izby Sądowej co do bpa Ruszkiewicza oraz księży 

Cieplińskiego i Roczkowskiego wobec pogwałcenia art. 1 ,  1086, 1088. 
i 1 105 ust. post. karn. uchylić jako też oddanie pod sąd i całe po
przednie postępowanie; 

2. Tenże wyrok Izby wobec niewłaściwego zastosowania do ks.
Pląskowskiego art. 1557 kod. karn., jako te ż wobec niewłaściwego za
stosowania do Sękalskich i Jakubowskich art. 1 554 i 1555 kod. karn., 
oraz na mocy art. 1 ust. post. karn. i art. 1 kod. karn. uchylić z całem
poprzedniem postępowaniem; ' 

3. Akta Sprawy zwrócić Warszawskiej I zbie Sądowej cele_m skie
rowania jej zgodnie z prawem. 
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danie sprawy sprofanowanych kościołów w Warsz. przez 
· żołnierzy ros. Większym jeszcze stopniem zaufania ksiądz 
P. Rz. cieszył się u arcbpa Felińskiego, który powołał go 
na oficjała a swojemi wpływami u margr. Wielopolskiego 
sprawił to, że księdza P. Rz. przedstawiono na sufragana·

Jakie stanowisko zajęł� prasa ówczesna? W sprawozdaniach pism 
czuć niewolę słowa. W numerach od 6 do 11 łut. 21 -23 maja 1912 r. 
i 26 maja 1913 r. najpoważniejszych wówczas pism: Kurjer Warszawski 
i Gazeta Warszawska są urzędowe sprawozdania, · ale i z nich przeziera 
nastrój społeczeństwa. Przedruki z gazet ros. też nie są bez znaczenia. 
Prokurator Chołoszczewników w mowach swoich (Gazeta Warsz. z .8 lut. 
19 12  r.) domaga się kary na bpa, „który złamał prawo państwowe, bo
wiem dekret papieski niema mocy zmieniać praw ogólno-państwowych." 

„Ks. Ciepliński, mówi dalej prokurator, winien kary, gdyż jest 
przedewszystkiem urzędnikiem państwowym, obowiązanym stać przede
wszystkiem na straży prawa państwowego. 

„Nieprawny wyrok sądu arcbpiego nie jest pomyłką. 
„Przenigdy, kończy prokurator, oni rozumieli doskonale, co robią. 

Mieli jedną myśl tylko: unieważnić ślub marjawicki, wzbudzić nieufność 
. do ważności ślubów marjawickich". 

Ogłoszenie wyroku, pisze Gazeta Warsz. (z 9 łut. 1912 r.) wy
warło wielkie wrażenie na sali wśród licznie zebranej publiczno�ci . 
Wiele ośób podchodziło do j.E. ks. bpa i składało pocałunki na jego ręce, 

Przytem taż Gazeta podaje charakterystyczny przedruk z ros. 
dziennika „Riecz" (pismo kadetów, konst. post.) z dnia 16 łut. 1912 r., 
który pisze: „Obecnie, gdy w społeczeństwie polskiem rosną te grupy, 
które walczą z władzą i wpływem kleru, władze ros. na wszelki sposób 
podtrzymują jego autorytet, skazując na . kary jego kierowników. Roopo
wie i Ruszkiewicze, którzy ucierpieli za ideę narodową (język polski 
i t. p.) jakby zobowią�ują wszystkich Polaków, nawet antyklerykałów 
do podtrzylllania hierarchji katolickiej ". 

Kurjer Warsz. z 1 1  łut. 1 91 2  r. pisze: „Z różnych stron przycho
dzą do redakcji pytania, dotyczące procesu." 

Tenże Kurjer z 23 maja 1912 r. przytacza ciekawy ustęp z mowy 
prokuratora w procesie apelacyjnym. „Nie darmo przelewali Rosjanie 
krew ód Pragi aż do Oceanu Spokojnego, aby nie podle�ać obcemu 
mocarstwu, wpływom władców świeckich czy Papieża." 

Wreszcie Kurjer W. z 26 maja 1 9 13  r. podaje krótką wzmiankę, 
że sprawa umorzona w Departamencie Senatu. 
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warsz. i na tę godność otrzymał prekonizację Stolicy Św. 
1 6  mar. 1863 r. z tytułem bpa prusseńskiego. Konsekrą
wanym wszakże wcale nie był z powodu trudności, któ
re stale w tym względzie robił rząd rosyjski. W dwa lata 
po otrzymaniu prekonizacji bp nominat P. Rz. robi w tym 
przedmiocie . wyrzut w oficjalnej korespondencji, którą 
wysłał 15 (27) mar. 1865 r.  do księcia Czerkaskie2'o, . dra 
gł. kom. rz. spr. w. i d . ,  pisząc te słowa: „ponieważ rząd 
wysoki nie dozwala mi, pomimo nominacji Najjaśniejsze
go Monarchy i prekonizacji Apostolskiej oraz przysłanej 
mi bulli ,  przyjąć konsekracji biskupiej , obowiązków przeto 
powyższych spełniać nie mogę" .1 Przed wyjazdem do Pe
tersburga arcbp Feli ński ustanowił go pierwszym swoim 
zastępcą w zarządzie archidiec. ,  zostawiając przy sobie 
jej kierownictwo zasadnicze. ' Historja nazywa bpa Rż. 
perłą duchowieństwa warsz. 

Ten tytuł należy mu się z wielu bardzo racyj, a zwła
szcza dla prawości charakteru i niezwykłej pracowitości. 
Ta ostatn ia zaleta dopomogła mu do zdobycia kilku ob
cych języków, z których przyswoił dla rodzinnej litera
tury kościelnej kilka prac, jeśli nie pierwszej wagi, to 
w każdym razie nie bez znaczenia będących.2 To tłuma
czenie było w latach pierwszej połowy 19-go wieku, gdy 
stosunkowo zdobycze z obcych l iteratur nie miało j esz.cze 
w Polsce obfitego żniwa, wielką zachętą i pobudką do 
pracy na polu piśmiennictwa kościelnego. Charakter mę
ża kościelnego nie był na rękę dla rządu ros. w osobie 
bpa Rz., który w zastępczem zarządzaniu diec. trzymał 
się linji, obranej przez arc bpa Felińskiego i wniósł w te 
ciężkie koleje życia kościelnego swą silną indywidual
ność, kochającą sercem prostem, ale głębokiem Kościół 

I A. K. A. w. XXII9 
1 Wyliczenie tych prac patrz ' Encyklop. Kościelna ks. Nowod

worskiego, t. XXIV. Dopis. auto ra. 
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i }ego ducha. Dwom panom bp Rz. nie um'iał służyć, jak 
to zobaczymy z jego odezw, wysyłanych w różnych ma
terjach, z których przytoczymy choć · parę, bo na więcej 
nie pozwala nam zakres naszej pracy. · W formie swej 
korespondencj i ,  w wyrażeniach w ni ef używanych bp Rz. 
nietylko był uprzejmy, ale nawet odnosi się wrażenie, 
że był uniżony, ale nie czuć uniżoności, gdy o treść chb':. 
dziło i ohronę zasad lub praw Kościoła. To też rząd ros. 
nie mógł go .znosić, chciał się go za wszelką cenę po
zbyć · i stało się to w nocy z 26 na 27 paźdz. 1865 r., gdy 
go wywiózł · do Astrachania. Komisja Rz. Spr. W. i D. 1 1  
(23) gr. 1865 r. Nr. 43S59 (9831) powiadamia „administra- · 

tora" archi diec. prałata Stanisława Z wolińskiego, że były 
administrator archidiec. warsz. bp nominat P. Rzewuski, 
wysłany na mieszkanie do m. Astrachania, nadesłał przez 
a systującego mu w podróży oficera l ist do ks. Piotra 
Męczyńskiego, zarządzającego parafj ą  św. Karola Boro
meusza w Warszawie. 

Protokuł posiedżenia warsz. kapituły archidiec. z dnia 
25 czrw. 1 868 r. opiewa, że bp Rzewuski od r. 1865 prze
bywa w Astrac_haniu.1 

Pierwszą rzeczą, której nie mógł nigdy darować rząd 
ros. bpowi Rzewuskiemu było jego zarządzenie z 9 l ip. 
1863 r. ,  rozesłane do całej archidiecezji, w sprawie żało
by, którą diecezja powinna była obchodzić, jak tego wy
magał duch prawa koście lnego. Żałobę tę ogłosił bp Rz., 
skoro otrzymał pod datą 3 lip. 1863 r. zawiadomienie od 
arcbpa Felińskiego, że go wywożą z Gatczyny do jaro-
sławla .2 

· 

O powyższem zarządzeniu b p  Rz. zawiadomił wszy
stkich rządcó.w b . . Kr. P., którzy wydali p od obny na
kaz w swych diecezjach z racji  tej ,  że prowincja warsz. 
straciła swego metropolitę.3 

1 R. v1 11s. 2 A. A. D., LXXXII2. 3 A. P. Płoc„ XV15, k. 188. 

Bojownicy t. l l l .  26 
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Poniewąż "męska obrona praw Koś�ioła do,kuczała 
q,ądowi ros., gdyi �p " �z. · nigdy, .gdy 'chodziło o za-

. sady, nie ustępował na jedną chwilę · i nie . milczał tam, 
gdzie mówić był p;pwinien, ponieważ rząd ,chciaf koniecz
nie .widzieć . admin�·strafora arcł:iidiec. w osobie, przez się 
upatrzonej, z rozkazu cesarsk.i ego bp P. · Rz. na przedsta
wienie nmka Kr. P. z 27 sierp. (8 wrz.) 1865 r. Nr. 36 
był wywieziony 15 (27) paźdz� 1865 r� do Astrachania. 
'Gdy chodził() o wyznaczen�e · pensji bpowi, . pozostające
mu na wygnaniu, zapytany o to nmk. Kr. P.·, tak. odpo
wiedŹiał mstrowi spr. w. 1 (13) mar .. . 1 872 r. Nr. 1 87: 
„Gdy były dr gł. kom. rz. spr. w. · i d. przedst�wiał mi · 
dokł�dnie cały przebieg sprawy bpa sufragana Rzewu
sk.iego, między . innemi słyszałem od niego, ie zarządze
nia i całe zachowanie się bpa jako administratora archi
diecezii warsz. było przeciwne planom i zamierzeniom 
rządu."1  Ta . motywacja wyjaśnia nam istotną przyczynę 
wyzbycia się bpa Rz. · z Warszawy . 

. W Astrachaniu  bp · .Rz. przemieszkał, )�k podaje ' t. 
XXIV Enc. Kośc. k�. Nowodworskiego, lat 2 1 ,  skąd zwol
nił ·go „rozkaz" Aleksandra I I I .  Wtedy bp Rz. wyjechał 
do Krakowa i tam umarł 24 paźdz. 1892 r. · 

. Zanim przejdziemy do szczegółów� wskazujących na 
hart ducha bpa 'Rzewuskiego,' zaznaczmy, że przez blisko 
30 m iesięcy rządów archidiec  . .  warsz., które spr_a.wował 
Y" .istoCie rzeczy sam�dzielnie, nadaw�ł im wszakże 'za
wsze taką formę, czego zresztą wymagała ljtera prawa ko
ścielnego, żeby rosyjskie władze państwowe wiedziały, 
że stolica archidie.c. jest pozbawiona swego pasterza dro
gą gwałtu, że arcbp Feliński jest w dalszym ciągu jej pa� 
sterzem, a rządy archidiec. spoczywają ty�ko w ręku za
stępcy. Z tych racyj we wsŻystkich. · aktach public.znych 

1 A. A. D , LXXJV2, k. 10. 
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bp Rz. używał b lankietów „Arcybiskup Metropolita War
szawski" ,  a podpisywał �ię z należnym sobie tytułem bpa 
prusseńskiego, wikarjusz jeneralny. Przejdźmy · do głów
niejszych odezw, które bp Rz. wysłał do rządu, a które 
charakteryzują moc jego ducha, jako męża: · prawdziwie 

nawskroś kościelnego. 
I . W sprawie wykład'ów religji w szkołach. 
Arcbp Metrop. Warsz. w Warszawie 16 paźdz. 1B63 r. Nr. 137. 

Do Komisji Rząd. W. R. i O. P.1
... „ Nigdy nie mogłem powziąć mocnego przekonania z po�tępo

wania dotychczasowego Komisji Oświecenia, .żeby wielką wainoś_ć przy
wiązywała do oświecenia religijnego młodzieży i do jej bogobojności, 
a to, z następnych powodów:

. , , 

„1-o Że Komisja sama oznacza przedmioty re�igijne, jakie mają 
być w szkołach wykładane, sposób nawet wykładu i liczbę godzin, 
a tymczasem sąd o tern wszystkiem należy wyłącznie do bpów. Oni to 
po�inni oznaczać, jakie to gałęzie nauk religijnych powinny być w szko
łach wykładane, żeby młodzież po wyjśc iu ze · szkół miała dokładną 
znajomość religji. Młodzież w szkołach powi'niia i;nieć , wyłożone dogmaty 
religji katolickiej i zasady moralności, historję bi'blijną st. i n. zakonu, 
historję i znaczenie świąt; obrzędy kościelne, historję 1 9-tu blisko wie
ków Kościoła, przynajmniej w krótkoś.ci, powinna mieć przedstawi�ne 
uprzedzenia i przesądy świata; biegające zarzuty przeciw religji kat. 
i wykazaną ich niedorzeczność; powinna być uprzedzoną o onych kłam
stwach i potwarzach, jakie historycy protestanccy, a nawet i katolicy, 
porzucali na papieży, bpów i . na Kościół katoli�ki, a które nauczyciele 
historji, powierzchowną tylko mając znajomość rzeczy. zuchwale, jako 
udowodnioną prawdę, jej na lekcji powtarzają i mieć , gruntownie pozbi-' 
jane te baśnie, kłamstwa i potwarze; lecz na to wszystko, ile nauczy
cielowi religji. potrzeba godzin, któż będzie kompetentnym sędz.i�: 
komisja czy też biskup? _ 

„2-o .„Tymczasem I. X. Solarski, naucz. w szkole powiatowej I l ,  
zawiadomił mię pod dniem · 27 z .  m., Źe w rzeczonej szkole połączono 
na religję klasę III z IV, a zatem ujęto jeszcze · tak ważnemu przed
miotowi dwie godziny � sądzę, że to nastąpiło z wiedzą Komisji. Lecz. 
jestże to dowodem szacunku dla tego przedmiotu? Któż tu poważy się. 
zaprzeczyć tego, że im więcej jest uczniów w klasie, tern rzadziej mogą 

1 A. A. D., CXXVll. 
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być wszyscy egzaminowani, a następnie i tern mniej można będzie spo
dziewać się należytego postępą . . . 

„3-o Komisja Oświecenia sama bez zniesienia się z . biskupami 
przepisuje nawet metodę nauczania religji. Na pensji bowiem P·P· wizy
tek, gdzie dotąd wykładałem 1 religję, oświadczono mi, że odebrano po-

. lecenie, ażeby dwie gotlziny wykładać religję, a trzy mor�lność; powa
żam się oświadczyć, iż ten rozdział jest niestosowny, nawet niedorzecz
ny, jest on wynalazkiem bezbożn,ości xvm w., która poważyła się na
uczać, że, nie wierząc naw.et w Boga, można być człowiekiem moralnym, 
bo cnota to ma w sobie samej nagrodę i dosyć powabu do pokochania 
siebie. Ponieważ młodzież w szkołach ma być wychowywaną nie na uczci
wych pogan, ale na dobrych i bogobojnych chrześcijan, zatem jej wszy
stkie -czyny nietylko powinny być zgodne z rozumem, ale takż� odnie
sione do Boga, jako swego ostatecznego końca, następnie niema żadnej 
potrzeby odłączania moralności chrześcijańskiej od dogmatu religijnego, 
bo z każdym łączy się ściśle moralność". 

4. W p. 4 występuje ks. Rz. przeciw usunięciu kapłana od czu
wania nad moralnością młodzieży, a pozostawienie go tylko na stano
wisku nauczyciela religji, oddając pierwszą czynność inspektorowi, czę
sto protestantÓwi i dodaje: „Nie wierń"

. 
czy· to 'takż·� budował� "kat�iicką

młodzież, kiedy inspektor protestant szedł z nią do kościoła na Mszę, 
w którą sam nie wierzył lub kiedy jej zapowiadał, Że jutro u was bę
dzie święta spowiedź". 

5. w p. 5 zbija twierdzenie, Że nauczyciel religii nie potrzebuje
przygotowywać się do wykładów nauki religji, ile nauczyciele do spe
cjalnych przedmiotów. „Na to, czytamy w tej odezwie, nie mogę z Ko
misją się zrodzić,' jeżeli religja ma być z korzyścią dla młodzieży · wy
kładaną. „Katechizm katolicki jest to najwyższa filozofja", powiedział 
jeden z uczonych XIX w. Łatwiej jest wykładać religję' z katedry uni
wersyteckiej młodzieży juz dojrzałej, jak po szkołach uczyć młodzież 
katechizmu w sposób dostępny i zajmujący i dlatego to we . Francji 
i Niemczech katolickich nauczanie publiczne katechizmu· poruczają naj
znakomitszym uczonym i najgłębszym teolog )m . . .  " 

6. W p. 6 przypomina bp, Że bez znajomości języka ros. lub ma
tematyki można być c�łowiekiem uczciwym i szczęśliwym, a nigdy bez 
znajomości religji. 

„7. Nie . mogę także milczeniem pominąć, Że przez cenzurę, zo
stającą pod kierunkiem Komisji, przechodzą najbezbożniejsze i najszkod-

1 Ks. Rzewuski wykładał kolejno religję przez lat przeszło 30 
w semin. głównem, Akademji Duchownej, w szkołach rządowych i na 
p ensji p. p. wizytek. 
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liwsze dla młodzi�ży i całego społeczeństwa dzieła, jak np. Laurand, 
Straus, Renan i tym podobne, które na własne oczy widywałem po księ
garniach, a tymczasem z trudnością przechodzą dzieła, mówiące o wła
dzy papieża nad całem chrześcijaństwem lub przyzn.lłwające całl:\ cywi
lizację ludów dobroczynnemu wpływowi Kościoła katol. i tym podobne 
oraz, Że w perjodycznych pismach aż nadto często Kościół i religja 
katol. są krzywdzone, a duchowieństwo potwarzane. Dla zapobieżenia 
temu ś.p. arcbp Fijałkowski zażądał od okręgu nauk„ aby w cenzurze 
znajdował się jeden członek duchowny, jak to przedtem bywało, ale 
jego żądanie, tak słuszne, nie doszło do skutku." 

8. W p. 8-ym dziękuje ks. bp za to, Że nauczyciele religji będą
w pensj i  zrównani z innymi nauczycielami, dziękuje „w imieniu religji 
i sprawiedliwości " . Kończy się referat wyrażeniem nadzi�i, że klasy 
łJI i IV zostaną rozdzielone na lekcjach nauki religj i . 

Druga odezwa, zwrócona do nmka Berga przedsta
wia istotę i wartość _ życia zakonnego oraz stanowisko 
Kościoła wobec rządu prawego i - uczciwego. Jest to re
ferat bez podpisu i daty, przez kogoś przepisany, ale, że 
poprawiony ręką bpa Rz. i broni skasowanych zako 
nów, a więc po roku 1 864, wno�ić z pewnością należy, 
że jest odezwą bpa Rzewuskiego. 

li. „Bóg, Stwórca wszechrzeczy, odróżnił ludzi od zwierząt tern, 
Że im dał rozum, któren jeszcze oświecił prawdami objawionemi dla 
uczynienia go zdolniejszym do rozpó�nania, co jest złe, a co dobre, co 
sprawiedliwe i z Jego świętą zgodne wolą a co niesprawiedliwe, a tern 
samem Jemu przeciwne. Dał też - każdemu człowiekowi Stwórca prawo 
obrony na wypadek doznal)-ych pokrzywdzeń, a jeśli zwierzchność okrył 
powagą swoją, to włożył przecież na nią takie święty obowiązek przyj 
mowania zażaleń i wymierzania sprawiedliwości, nie inaczej wszakże, 
jak wedle odw�ecznych i obja\fionych światu praw swoich. 

„Pogańskie nawet rządy, jakkolwiek nieprzyjazne chrystjanizmo�i, 
nie zaprzeczały przecież jego wyznawcom przywileju upominania się 
o prawa odwieczne, prawa słuszności i sprawiedliwości. Oto Kwadra
tus i Arystypes, .filozof chrześci-jański, około 1 25 r. poda.li ce,arzowi 
Adrjanowi s�oje obrony chrześcijańskiej wiary i jej wyznawców, 2) św. 
Justyn w połowie 2-go wieku podał takąż obronę cesarzowi Antonino -
wi, która spowodowała wyrok na obron<( c'.i rześcijan , .3) Melit, bp sar
deńslci, Milcjades, filozof chrześci jański, Klaudjusz Apolinary, biskup 
hieropolitański, Atanagoras, fi lozof ateński, sławna apologja, podana 
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�enatowi rzymskiemu -przez Tertulja:na, 4) św. Grz�gorz Nazn. do ce
s�rza Juljarta ·dwie mowy, św. J ana Złotoustego prze�iw niesprawiedli
wościom cesarzowej' Eudoksji, św. Ambrożego przeciw występkom Teo
dozjusza · W. 

„�zyż więc my, pasterze · katoliccy, pisze bp Rzewuski, możemy 
być obojętńi na to, że, kiedy wszystko się wznosi, · pomnaża i rozwija 
na świ'ecie, w Polsce . jednak i w gub: zachod. cesa�stwa ros. przeciwnie 
się dzieje, gdzie bowiem pod panowaniem Polski wiara . św. tak pięknie
kwitnęła, tam dzisiaj liczba świątyń i wyznawców katol. znacznie się 
zmniejszyła i zmniejsza się ciągle pomimo zapewnienia, a nawet ur-0� 
czystego public'znego zaprzysiężenia przez Katarzynę li,  cesarzową w jej 
i następców imieniu uczynionego, że pod względem religji wszystko bę
dzie w dawnym zachowane stanie. Jeśli chcemy pokazać się. i być r:że�
czywiście prawdziwymi pasterzami, a nie najemnikami' czyż możemy być 
obojętni na to, Że Kościół katolicki w Polsce, niegdyś tak . . znakomite 
miejsce w Europie zajmujący, obecnie pod rządem ro�. moie �ię stać 
wkrótce pustą Arabją, jak się nią już stał w .zachodnich gubernjach; 
wszak młodzież katolicka, wyprowadzana na boje z dzikimi w odległ� 
strony, umiera tam najczęściej bez kapłana i świętych sakramentów, 
a .rc;lrugfi. jej część dla braku religijnej opieki i właściwej instru.kcji po
�;ac� do kraju, . zapomniawszy znajomości najpierwszych . naw.et chry.,.
stjaniżmu zasad. . . . ' ' . ' ' ' 

„C'zyż możemy być obojętni na to, Że tyle praw szkodliwych dla 
Kośdoła katoL postanowiono z nieukrywaną wcale dążnością zmniej
szenia . . Ji:czby jego owieczek, 7e Kościół· nasz z własności swojej został 
ogołoconyi że majątki po klasztorach, w r. 1 818  n·a mocy bulli Piusa Vll
skasowanych dla uposażenia kapituł i sem'inarjów, w 1830 r. wcielone 
zostały do Komisji skarbu i dziś nie m'8my żadnej wiadomości, na · co 
S�\' obracane; 

.:,-że klasztory męskie poznoszone zostały za błędy kilku . żakon.: 
ników, chociaż Pan Jezus, którego wszyscy są · obowiązanF naśladować, 
nie wypędził Z• · nieba Apostołów za to', · że pomiędzy nimi znajdował 
się Judasz. . 

„Czyż ··możemy być obojętni, że szczególniej . fo: zgromadzenia pe>'� . 
zwijano, które si� odznaczały · większą gorliwością o pomnożenie chwały 
Bożej i zbawienia wiernych jak np. kapucynów, mi�jonarzy, :be�nardy� 
nów, dominikanów, 

· 

' 
...-..:. Że ' pozamykano mianowicie takie klasztory, które w swiątyniaćh 

swoich przechowywały albo obrazy . cudow�e-, jak w'' "Przyrowie; w Skę.:
pem, ·w Mied.�iewicach, w Leśnie- albo gd'zic złoż«:n'l� były ciała : świętych; 
ak 'bł. f..adysława z Gielniowa ·przy konwencie bern'ardyńs·kiin w Wat� 
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szawie, św. Bonifacego przy takimże konwencie w Czerniakowie, bł. 
Rafała Chyiiński�go przy ' .konwencie frandszkańskim w Łagiewnikach. 

„Czy my, pasterze, moiemy być obojętni na to, Że rząd skazał 
na powolne konanie zakonników zniesionych klasztorów, wyznaczając 
im na utrzym�nie to jest na pokarm, odzież, opał i usługę po rs. 40 
na rok, kiedy stróż domowy więcej jest płatny, że rząd wywi.ózł zakon
ników do takich miejsc, gdzie ciasnota i ubóstwo skazują ich na głód 
i zimno, że rząd przeznaciył dla tych, którzy wyjdą zagranicę, po zł. 
p. 1000 rocznie, co wcale nie nasuwa myśli o Życzliwości rządu dla Ko
ścioła katolickiego w Polsce, ż'e rząd nie ma żadnego względu na po
bożne zapisy, uczynione na wiecżne ctasy, a połącżone Ś('iśle z własno
ścią klasztorów, że tym sposobem, naruszywszy własność Kościoła i kla
sztorów w tak pobożnych legatach, osłabił wiarę publiczną i od religij-
nych celów lud wierny odstręczył. 

. 

·„Dlatego też nasze sumienie pasterskie nie pozwala nam odtąd
przyjmować iadnych zapisó_w �ieczystych i nakaz�je do zachęcania prze
stać na jednorazowych ofiarach Kościołowi. 'wszakże, jeśli z jednej 
strony rząd dla p�lepszenia . stan� żołnierzy, niższych urzędników, wy
robników, sług, nie zmniejsza pensji jenerałom, wyższym urzędnikom 
i nie odbiera majątku kapitalistom, to dlaczegóż chce usprawiedliwić 
zabór własno�ci Kościoła i klasztorów celami społeczeństwu u.żytecz
nemi? Czyż chrystjanizm, a nawet rozumowa etyka dozwala dla dopię
cia dobrych celów używać złych środków. · Gdyby tak było, o jakże 
smutne i zgubne skutki popłynqłyby z tego dla społeczeństwa, cóżby 
się w nim nie działo? . 

. 

„Czyż możemy być dalej obojętni. na to, że liczba klasztorów
żeńskich, tych przytułków chrześcijańskiej cnoty, bogo'myślnqści i umar
twienia dobrowolnego :. 1 cor:az zostaje . �mniejs:z;aną, a:· tym�zase� liczba 
domów nierządu i ' rozpusty w Warszawie,. ćią.gle się pomnaża, a ilość 
w nich osób nie doznaje żadnego ogr�niczenia. 

„-:- że rząd znipsł panny . ma:rja�itki bez . ża:dnei . z ich stroqy 
winy i to wtedy, kiedy tylko co za dozwol�niem jego, własną pracą, 
podróżami po całym : k.raju. '�Ua zebrania funduszu, niewygodne�i i krwa
wemi, m�Żna powiedzieć, zachodami wybudowały kościół . z klasz�orem
w Częstochowi� i dla ok�fićy całej tak wielce były pbŻY,_teczne przez 
wychowywani� dzieci; · · · · · · ·. · · ' · · ' · 

,'�że rząd p.'p: wizytkom ·warszawskim, tyle zasłuża'�ym dla kraju 
przez bogobojne wychowywanie córek obywateli, ' dziś z�bie�.a' własność
w · domach 

·
�zniesio'nych ich po��gami' i . moz�lną pr.ac'ą . około pen.sji,

chociai ż
.
e nietylko nie nalei�ły. w niczeITl do . politycżny�h ·i'azru�hów

ale nawet znaięziona u · nich, a p.odrŻucona niegdyś u forty· 'p'rzez nie-
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znajomą osobę nagana tak zwanego rządu narodowego wykazuje, Że nie 
chciały uiścić podatku czyli składki narodowej w celach powstańczych. 

„Cz:yż możemy być obojętni na to, · że 'rozpędzone zostały panny 
felicjanki, o których można sumiennie powiedzieć, że całą winą było to 
tylko, Że swem ubóstwem, Życiem umartwionem i poświęcaniem się ch .. o
rym, sierotom, ludowi wiejskiemu i nauczaniu dziatek ubogich rodziców 
przypominały przykłady najpiękniejszych cnót i poświęcenia panien 
pierwszych wieków chrześcijaństwa czyli, że się tak skutecznie przy
czyniły do pomnożenia chwały Boga i umoralnienia ludu, a to wszystko 
nie tamować a podnosić jest świętym ob�wiązkiem rządu prawego. 

. 

„Czyż możemy być obojętni na to, Że Komisja, ustanowiona do 
zniesienia zakonów, nie liczyła w sobie żadnej osoby z katolików, ani 
świeckiej ani duchownej, . a o przychylności dla Kościoła katolickiego 
składających ją członków żadnych zgoła nie mamy dowodów. · 

„Czyż możemy być �bojętni n� to, Że chociaż raport Komisji do 
rozpoznania spraw zakonów mówi, że wszystko na dowodach piśmien
nych jest oparte, jednak mieści. w sobie zaraz na wstępie fałsz o mo
wie rewolucyjnej, mianej na pogrzebie jenerałowej Sowińskiej przez 
zakonnika Spleszyńskie'go, który jest przecież pastorem kalwińskim, że 
tenże raport mieści fałsze o odbywanych procesjach politycznych przez 
zakonników po mieście, fałsze takie o sprzedawaniu po kościołach pieśni 
i obrazów rewolucyjnych, fałsze o ukrywaniu drukarni u p. p. felicjanek, 
fałsze o schadzkach politycznych po zakonach, fałsze o tern, jakoby 
wszyscy zakonnicy byli zrewolutowani, kiedy właśnie były to wyjątki, 
jakie i w wojsku rosyjskiem miały miejsce, którego pułków rząd prze
cież za winy pojedyńczych nie pozwijał. 

„Czyż możemy być obojt(tni na to, Że kiedy we wszystkich pra
wie krajac.h, z wyjątkiem tylko dzikich i nieucywilizowanych, winni mają 
prawo obrony, to jednak rząd rosyjski, uznający się za ucywilizowany, 
winnym obrony odmawia i na zasadzie jednostronnego badania wyroki 
swe opiera; 

· 
„że Dziennik :Warsz. · miota fałsze i obelgi na duchowieństwo kat, 

na papieży, bpów, a osobliwie na zakony, nazywając je instytucją Śred
niowieczną, niezgodną .rt 'duchem naszego wieku, chociaż ona sięga cza
sów apostol�kich i je�t zaleconą przez samego Chrystusa Pana; 

„Że d��n�Jk , tę,p ,�,�emi rozumowaniami fałszywemi, o zniesieniu
zakonów głoszon·emi za wiedzą i upoważnieniem rządu, gorszy lud wier
ny i niejako upoważnia do naśladowania · siebie, bo jakże to dziennik 
rozumuje? Znoszono, mówi, klasztory w krajach protestanckich, w Anglji, 
w Szwecji, w Danji, w Holandji, ale nie wykazuje on wcale prawdxiwej 
tego przyczyny i celu: nie mówi, Że to czyniono dla rozpowszechn.ienia 
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protestantyzmu .'i obalenia katolicyzmu; Mówi dalej, znoszono je w kra
jach katolickich, jak w Hiszpanji, Francji, we Włoszech, ale nic nie mówi 
tego, kto wtedy. i jaki duch moralności i niedowiarstwa owładnął był 
monarchów. tych krajów i ich mstrów i tenże przykładami usiłuje i uspra
wiedliwia zniesienie znacznej liczby klasztorów w Polsce: Otóż będzie 
on miał wkrótce swych naśladowców, za jego bowiem przykładem są 
ludzie, co już rozumując, podobnie jak on, mówią: strzelano do królowej 
angielskiej, hiszpańskiej, strzelano także do cesarz.a francuskiego, au
strjackiego, do króla pruskiego, a więc podług rozumowania i logiki 
Dziennika wolno strzelać i u nas. Dalej: są we wszystkich krajach roz
boje, kradzieże, wiarołomstwa, krzywoprzysię$twa, a więc one i u nas 
·dozwolone. Otóż jak to piękna moralność i jak to wie lk: e p ożytki dla
społeczeństwa z rozumowa1i Dziennika płyną.

„Na te potwarze i fałszywe rozumo�ania nie wolno nam odpo
wiadać! Tak więc milcze.ć musim, kiedy policzki K ościół św. odbiera, 
kiedy święte jego instytucit'. na potyranie i bezcześć Dziennik W ars z. 
wydaje. A wszakże, jeśli chodzi o zakony, to kiedyż ich większa po
trzeba, jak dziś. Zakonnik jest żyjącą nauką posłuszeństwa starszym 
i zwierzchności w wieku takim, jak nasz, gdzie słuchać wzbraniają s ię 
niemal wszyscy, a każdy chce rozkazywać. 

„Kiedyz więksŻa potrzeba klasztorów jak dziś? Zakonnik swoim 
ubóstwem jest Żywą nauką dla z.inaterjalizowanego łakomstwem . oraz
zbytkiem i miękkością zatrutego społecżeństwa. 

„Kiedyż większ� potrzeba klasztorów iak dziś? Zakonnik śbbem 
dozgonnej czystosci jest żywą a tyle potrzebną nauką dla dzisiejszych 
ludzi, l'O bez względu na stan, godność, obowiązki, przykład żyją w swa
woli, rozpuście na Jonie brudnych, zwierzęcych namiętności? Dzieje Ko
ś�ioła poświadczają, że monarchowie tak pogańscy, jak w rozmaitych 
wiekach chrześcijańscy po rozważeniu przedstawień biskupów i iniiych 
rządców Kościoła, jedni całkiem cofali swoje wyroki, drudzy je zawie
szali, inni surowość ich miarkowali, dlatego nie.płonną mamy nadzieję, 
Że Najjaśniejszy Monarcha, idąc za przykładem najcnotliw�zych cesarzów 
i królów, ulży losowi Kościoła katolickiego• · jeżeli tylko dojdzie doń 
głos pasterzy, błagający o łaskę i sprawiedliwość. 

„Żebyśmy zaś tern skuteczniej upragnioną łaskę cesarską i spra
wiedliwość wybłagać mogli, poważamy się jeszcze przedstawić stosunek 
naszej religji i Kościoła katolickiego do rządu. Każdy katolik obowią
zany jest do uległości swemu monarsze, bo Pismo św. mówi: „Oddajcie, 
co jest cesarskiego, cesarzowi" „ „ W szelka dusza niech będzie poddana 
zwierzchnościom, albowiem niema zwierzchności· tylko od Boga, a które 
są, od Boga są postanowione . •  � 

/ 
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„Tak więc Pismo Boże ątacza władzę powagą B'�ską, grozi na
wet pot�pieniem tych, którzy na opak zwierzchności dzi�łają, bo powia
da toż Pism'o: „którzy �ię zwierzchności · sprzeciwiają,' potępienia naby
wają sobie. " 

. „Wprawdzie toż Pismo Boże ogranicza poni�kąd uległość i po
słuszeństwo zwi�rzchno�ci tego świata, bo człowiek ma · najprzód nad 
sobą władzę Bożą, gdyż Pismo św. pow.iada: „Oddajcie, co jest Boskiego 
B'ogu" i zno�u: „Lepiej jest być posłusznym Bogu, niż - człowiekowi."
Wszakże to ograniczenie. odnosi się tylko do tego, w czem prawa wład
ców tego �wiata mogą być sprzeczne z przykazaniami Bożemi, a nigdy 
Pismo w najdrażliwszym naw�t stosunku między zwierzchnością i pod
danymi, nie uwalnia' tych óst�tni�h od czci i miłości w�ględem pierwszej.

„Jakkolwiek P_ismo św. wyraźnie określa stosunek poddanych do 
rządu, przecież dziwna rzecz, że sekty religijne bardzo często w imię 
Pis�a św. uderzały na· 'tę podstawę społeczeństwa, jaką są rządy, a ra
cjonaliści i socjaliści ostatnich czasów, chociaż nie wierzą w boskość 
Pism� św., powołując �ię jednak jako na najdoskonalszy kodeks moral
ności,' w imi� właśnie tegoż Pisma podkopywały i podkopują rządy 
św,ieckie. Przyczyna tego ostateczą.ego zjawiska leży w tern, że często 
ludzie własnym rozumem stosują Pismo św. do · społeczeństwa, fałszują, 
wywracają i przekręcają jego znaczenie, gdy tymczasem katolikowi w tłu
inaczen�u Pisma własnym rozumem rządzi� się nie wolno, bo dla niego 
tłumaczem Pisma św. jest Kościół z Ojcem św. czyli Papieżem. Kościół 
ten dla katol_ika ma -powagę Boską, bo je�t Kościołem Jezusa C:hrystusa, 
który do Piotra rzekł, że na nim �buduje - Koś�iół swój, a gmach, na
leżący do · samego Boga, musi mieć Boską powagę, jaką ma. Jezus Chry
stus. Oprócz tego do Piotra powiedział P. Jezus: „Paś owce moje„ paś 
baranki . moje" • . Słowa te odnoszą .�ię . do wszystkie� następców Piotra
św. czyli Papieiy, bo nigdy potrz�ba pasienia owieczek ńa tym �wiecie 
nie ' ustawała i nie · ustąję� 

' - · 

„Kościół zatem z papiestwem · na c�ele j est w swojej Boskiej ·po� 
wadze stróżem znaczenia Pisma f3ożego; nie_ pozwoli dn fałszo.wać go, 
wyroków j�go osłabiś,ć i zacie�niać zręcinie zaczerpniętemi po r6ż
ny<'h księgach tekstaini, j�st zatem filare.�, utwier-dzenie� i sprzymie
rzeńcem rządów, a im swobodniej moź� _ _  on _ działąć, _ im więcej rządy 
wpływać 01u na _ }�dy dozwolą, . te�' cześć, �ilość i · posłuszeństwo dla 
rz�du; a te� s�lllem bezpieczeństwo i pokój �kuteczniej będą zapewnione„
Tę ci;e�ć, miłość i posłuszeństwo du'chowfoń�t�o - k�t. tern obficief szerzy 
i 'zap�wnia bezpieczeń�t�o i.' pokój - _  sp'ołecz�ństwu, im w blii�zym do
Kościoła zost�je stosu�k� • . im - je ś�iślejszy \�ęzeł Z papiestwem łączy� 
Dlatego też żadne z niewierczych wyzna� nie �najduje t ak nieubłaga-
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nych nieprzyjaciół w rewolucyjnych . i socjalistycznych stronnictwach jak 
Ko�ciół katol„ papiestwo i duchowieństwo · katolickie. Dla tego też 
stronnictwa tewolucyjne czynią zarzut Kościołowi katolickiemu przechy
lania się na stronę absoluty�mu rządów,' na�ywają duchowieństwo kat. 
konserwatywnem. Z teg-o tez powodu · Kościół kat. do dziś dnia nie 
uznał wywłaszczenia książąt, włoskich. 

„Duchowieństwo francuskie i belgijskie, tak swobodne i ciągłe 
z Rzymem, z papiestwem mające stosunki, jest filarem rządów świeckich 
w swych krajach i ciągle walczy ze stronnictwem anarchji. Gdziekol
wiek stronnictwo jakie uderia na rząd 'i chce go obalić, jednocześnie 
uderza o.no też ·na Kościół kat., papiestwo i jego duchowieństwo, któ'
re, otaczając· rządy powagą z wysoka, jest radykalnie przeciwne za-
mieszkom i przewrotom społecznym: 

. 

„Otóż, Jaśnie Oświecony· Hrabio Namiestniku, jeże'li się na nie
szczęście . zdarzyło, że w ostatnich zamieszkach w Królestwie wynikłych, 
niektórzy duchowni udział przyjęli, ie.żeli wogóle rząd z postawy du
chowieństwa objawił niezadowolenie, sumienie moje nakazuje m.i na po
wyższych zasada('h pokornie przedstawić, że w · gruncie rzeczy Rząd 
Najwyż'szy: 

„1 . niema się zupełnie duchowieństwa i Kościoła katol. obawiać, 
„2. że przyczyna owego' niezadowolenia znajdzie radykalne lekar

stwo w zbliżeniu i· pomnożeniu stosunków duchowieństwa katolickiego 
w Polsce z Rzy�em albo lepiej powiedzieć Ż papiestwem. 

. 

'„Jaśnie Oświecony Hrabio :Namiestniku! 
„„:(nieczytelnie.„) ciąży mi na sercu niezadowolenie rządu z postawy 

duchowieństwa, wś�akże jesteśmy aż nadto· pewni, Że, 'gdyby nuncjusz 
papieski patrzał zbliska na to, co się w kraju działo, nie był ory przy
szło ·· do smutnych. ostateczności ·i do tych stosunków niemi !y  :h między
Stoli·cą . Apostolską ·a rządem, jakich dzienn.iki krajowe nie kryj ą by:;.
najmniej. Odległość Rzymu, bałamuctwa prasy, a co najgorsza, przeko.;. 
nanie Stolicy Apostolskiej, iż rząd krajowy· zawsze t>granitiał 1 1. !b  prze.
ćiilał stosunki duchowieństwa z Rzymem, są dzisiaj podstawą nie ufo oś i,
którą. dla 'Kóścioła katdlickiego w Polsce smutne pociąga n�Śt ttpshva. 
Nie ukrywamy tych następstw przed sobą, ji.iż patrzym na nie w pła· 
czu i boleściath serca, oczekujemy jeszcze smutniejszej p rzyszłoś ci,

błagamy Boga, aby r'ząd najwyższy:·uznał zachowawcze Kościoła zasady 
i w strapieniach naszych mamy· nadzieję, że uznać j e  raczy rząd naj· 
wyższy, opierając się .na sile; może ufać swej potędze, ale siła ta składa 
się z ludzi, była · ona niegdy�' potężną i wyćwiczoną w bojach, w poshi• 
szeństwie a wierności dla monar.chy swego we Francji, a przecież zmo

gły ją za.sady antyreligijne ludu i pomimo całych · z�stępów . bagnetu,
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przyszło w onym kraju do rewolucyjnych i krwawych dla społeczeństwa, 
a nieszczęsnych dla tronu "zaburzeń. 

„Mógłby ktoś zarzllcić, czemuż wówczas duchowieństwo katol. 
nie ur.atowało - -rządu i społeczeństwa? Na to jest' .dwojaka odpowiedź: 

„1. bo zasady gallikańskie, popierane przez rząd ówczesny, zbyt 
oddaliły duchowieństwo od Rzymu i papiestwa; 

„2. bo rząd przez wiek cały poprzednio dozwalał .bezkarnie pod
kopywać Kościół katolicki i obalać jego dogmaty i dlatego przepisy 
moralne a zachowawcze osłabły. 

. „ Wszyscy rewolucjoniści ówcześni, podobnie jak dzisiejsi, nie byli 
katolikami, lecz w obronie swego monarchy powstała Wandea, ta część 
kraju, gdzie duchowieństwo było najwięcej papieskie, a lud najbardziej 
katolick i. Szanować przeto Kosciół, podpierać jego instytucje, dozwalać 
swobodnych stosunków duchowieństwa . z Rzymem, na papiestwie opie
rać właściwe. stanow�sko i powołanie duchownych jest to, .J. O. Hrabio 
· Namiestnikµ, podstawa rządów . najmocniejsza i społecznego .porządku
i pokoju pewna rękojmia. Jaśnie O�wiecony Hr.abio! Podstawami spo
łeczeńsfwa są rząd, prawo, własność, rodzina, lecz, jeśli tego wszyst
kiego nie uświęci religja, jeżeli jej głos żywy, poważny, nieustanny,
połączony ze znamieniem misji miłości, pokoju, rpracy i zaparcia siebie,
nie będzie powstrzymywał rozumu. w jego zwykłych ku fałszom zapę
dach, jeżeli głos ten nie otoczy rządu promieniem Boskiej powagi, jeżeli
prawa nie będą miały za podstawę boskich przykazań, jeżeli przepisy
wiary nie będą wpa jane, jale na jczęściej i jak najgłębiej, w umysły i serca
ludzkie, to prędzej czy późni ej nastąpi w . społeczeństwie przewrót tak
straszny, że wszystko na nieszczęście i zgubę najdroższych interesów
w powodzi łez i krwi nurzać się będzie.

„Dzisiaj Koś.ciół z zapowiedziami tego przewrotu walczy, stawa· 
w obronie rządów, w obronie praw, w obronie własności i rodziny, misja 
jego w tym względzie aż nadto widoczna i aż nadto czynna. Idzie tylko 
o to, żeby rządy raczyły widzieć tę misję, zechciały ją . oceniać, zape
wniły Kościołowi kato1ic;:kiemu Jego boskie pr�wa, dozwoliły duchowień
stwu czerpać siłę porząc!ku, pokoju i miłości u .źródeł Kościoła, a r:-ządy 
i społecz eństwo ludzkie łcwitnąć będą pomyślnie we wzajemnym pomię
d zy sobą stosunku miłości.1 ' 

I I I . Arcybiskup Metropolita Warszawski w Warszawie dnia 1 l -go
l ist. 1863 r. Nr; 137. Do Ko�isji Rz . W. R. i O. P ' 

;,Kiedy ambasador monarchy, znajdujący się przy dworze innego 
monarchy, zostanie wypędzony, to jego monarcha wypędzenie to uważa 

1 A. A. p., cxxv2.
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za swą oso bis �ą obrazę, żąda zadośćuczynienia i wynagrodzen ia zniewagi, 
wyrządzonej sobie w osobie swego posłannika, nikt też rozsądny nie 
zaprzecza mu do tego prawa. 

„Kapłan wedle swego przeznaczenia ma dalej ciągnąć na ziemi 
dobroczynne dzieło Jezusa Chrystusa; on tu Jego miej�ce zajmuje i w Je
go imieniu przemawia i naucza: zatem wypędzenie kapłana z j ego sta
nowiska religijnego przez władzę świecką i to bez żadnej słusznej przy
czyny, jest to wyrządzenie zniewagi Chrystusowi Panu tak samo, jak 
monarsze wypędzenie jego ambasadora; jest to wyrządzenie zniewagi 
Kościołowi katol., który przecież nie jest jakąś nieznaną i pokątną se
ktą, boć swą n'aukę głosi jawnie po całym świecie i liczy przeszło 200 
miljonów wyznawców, a w Polsce, jak przyznaje sam książę Gorczakow 
w swojem memorandum, jest on religją panującą i wedle nadanego Kró
lestwu Naszemu statutu, ma on doznawać szczeg6lniejszej opieki rządu. 

„Powiedziałem, Że kapłan został wzięty albo raczej wypędzony 
ze swego religijnego stanowiska bez żadnej słusznej przyczyny, bo za 
to jedynie, iż. spełnił rozkaz swego Boskiego Mistrza, który powiedział: 
„Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody" i którzy uwierzą, 
tych chrzci jcie, którzy wam objawią katolickie przekonania, tych przyj-
mujcie na łono Kościoła katolickiego. 

· 

„Wszak kapłan grecko-ruski 1 rządzi się temi słowy i każdemu, 
co mu objawia greckie przekonania, nie odmawia swojej posługi, więcej 
nawet powiem: przysyłano do Konsystorzy katolickich imiona tych osób, 
co, opuściwszy Kościół katolicki, przeszły na łono cerkwi g·reckiej, aby 
ich nie przyjmowano już więcej, gdyby chciały nazad wrócić; Koś<' i_ół 
jednak katolicki nie żądał za to dymisji kapłanów greckich. Ą za cóż 
więc kapłanowi katolickiemu miałoby być zabronione uczynić to samo, 
kiedy ktoś okazuje katolickie przekonania i żąda jego posługi? Słowa 
Chrystusa Pana,. powyżej przytoczone, mająż jednych kapłanów obowią
zywać a drugich nie? Spełnienie onych maż być w jednych rzeczą godną 
nagrody, a w drugich kary? Któż to pojmie? gdzież tu byłaby Boska 
sprawiedliwość? Skoro więc kapłana katolickiego bez żadnej słusznej 
przyczyny wypędzono ze swego stanowiska religijnego, więc została wy
rządzona wyraźna. krzywda i zniewaga Chrystusowi Panu, którego on 
zajmował miejsce, takje całemu katolickiemu Kościołowi i została znie
ważona Władza Duchowna. Jeśli zatem monarchom nikt nie bierze za 
złe, kiedy żądają zadośćuczynienia za znieważenie ich ambasadorów, 
spodziewam się więc, Że mnie ani Komisja ani kto inny nie może bez 
obrażenia sprawiedliwości wziąć za złe tego, iż przed przeznaczeniem 

1 Mowa o duchownym prawosławnym. D�pis. autora. 
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kapłana na nauczyciela religji do instytutu panien; domagam się po raz 
dr�gi jakowegoś zadośćuczyni�nia i nagrodzenia krzywdy wyrządzoqej 
Chrystusow_i

. 
Panu i .Jego św. Kościołowi, a przynajmniej zapewnienia 

mnie, i ż. podobne wypadki . więcej nie będą miały miejsca i takowego
zapewnienia oczekuję od KomisH Rządowej. śpięsznie i z upragnieniem.1

IV. „Warszawa, dn. 5 maja 1864 r. Nr. 1215� Wikarjusz Jenerał.
Archidiecezji W�rsz. dą J. W. Dyrektora Głównegp Prezydującego w Ko
misji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

„Na odezwę 'j.W. Pana z dn. 3 b.m. i r. Nr. 6360 (2569) mam 
�onor odpowiedzieć, jak następuje. , 

;,Wiadomo J.W. Panu, że z polec.enia rządu za'pyŁałem drogą dy� 
plomatyczną Jego ,Ekscelencję I. W. Ks. Arcybiskupa Warsz., jak mam 
postąpić z żałobą, na mocy prawa kościelnego w . . nabożeństwie z po
wodu jego wywiezien ia zaprowadzoną; czy. ją utrzymać nadal, czy też 
przywrócić głośne nabożeństwo tak, jak to . uczynili inni biskupi. 

„Kiedy pod dn. 14 kw. b. r. Nr. 2205 (3540) otrzymałem od j.W. 
Pana zawiadomienie, że Najjaśniejszy Monarcha postanowił odjąć zarząd 
Archidiecezji JW-mu I. . Ks. arcbpowi Felińskiemu, miałem zaszczyt pod· 
d . . 18 t. m. i r .. odpisać, że żałoby kościelnej nie jeste� mocen usunąć, 
bo jeszcze od rzeczonego arcbpa nie odebrałem żadnego odpisu na po
danie moje za zgodą, a nawet z polecenia rządu do niego uczynioną. 

„Tymczasem dn. 20 kw. b.r. , doszła mnie wiadomość, że j. W. I.
Ks. arcbp Feliński nie sprzeciwia się zawieszeniu żałoby, jeżeli takowa 
wpływ niekorzystny na . uczucia' pobożą.e ludu wywiera. 

. 

„Wiadomość powyższa była mi zakomunikowana przez J. W. hr. 
Elfrydę Zamojską, do0 której objęta była listem prywatnym, autentycz
nym i noszący� datę 5 kw. b.r„ to znaczy, że list wspomniau'y był �cze� 
śniejszym od reskryptu J.W. Pana z d. 14 b. m. i r., donoszącego mi 
o zamierzonych zmianach w zarządzie archidie.cezji.

„List j. W. I. Ks. arcybiskupa Felińskiego uważałem jako mlł.ie 
obowiązujący. 

„L bo czekałem odp.isu w przedmiocie .żałoby; 
„2. bo miałem nadzieję, Że odpis ten wkrótce drogą dyploma-

tyczną pozyskam; 
. 

„3. bo rząd krajowy, nacisku �ie czyniąc, ob�awił Życzenie rychłego 
· zniesienia żałoby, a na drodze dyplomatycznej dalsze] i ulegającej for-
malnościom, mogłem się opóźnienia spodziewać; . 

. ,4. bo jężeli ' rząd krajowy od d. 1 4  kw. b.r. uważa J. W. I. ' Ks. 
arcbpa Felińskiego jako ustuiiętego od zarządu archidiecez ją, to prze-

i A. A. n„ cxxv2.
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ciei list noszący datę wc'ześniejszą t . j .  5 kw. b.r. dJa mnie 1j est bez
względnie obowiązującym. 

· Biskup Nominat Prusseński ks. Pawfll R�ewuaki.
Za sekr�tarza X. B. Podolski. 1 '' 

Wprowadzając w życie ukaz cesarski, kasujący za
kony ros. ,. władze państwowe żażądały od wszystkich 
biskupów Kr. P., .aby ,przedstawili kandydatów na prze
łożonych klasztorny„ch. Bp · · Rźewuski opierał · s ię temu, 
jak · donosi o tern dr gł. spr . . w. � . d. do nmka Kr. P. 
27 sierp. (8 wrz.) 1 865 r. · Nr . . 208. Wskutek oporu bpa
Rz. rząd odmówił klasztorom archidiec. warsz. tercjału 
majowego 1 865 r.2 

. . Stanowisko swoje w odmowie przedstawienia kan- .
dyd.atów na przełożonych klasztorów bp Rz� motywował 
uc�ciwie, twierdząc, że bez wyraźnego na to pozwolenia 
Stolicy Św., nie ma na to prawa .i proponował, że o wła
dzę w tym względzie jest gotów napisać do Rzymu lub 
do nuncjusza wiedeńskiego. 

Rząd temu się sprzeciwił. jednak bp Rz. korespon
dencję w tej materii 'przeprow adził uboczną drogą i 16 
(28) sierp. 1 865 r. ,  otrzymawszy od ńuncjusza odpowied
nie upoważnienie, przedstawił . 3 kandydatów na wizyta
tora klasztorów archidiec. warsz. Rząd wtedy okazywać 
zaczął swe niezadowolenie, nie wypłacił nawet tercjału 
wrześniowego, bo dr 2'ł. kom. · q;. spr. w. i d . ·mocno po
dejrzewał bpa Rz., , że drogą · tajemną otrzymał w tym 
względzie pełnomocnictwa z . . Rzymu.3 · Wtem wyszło na 
jaw, że istotnie . bp Rz. otrzymał . te władze, a nadto prze
słał j e  bpowi Szymańskiemu do Janowa. Teraz rząd miał 
w ręku dowód „nielegalnego"  czynu ze strony bpów 

1 A. A. D., C2• 
2 Roczne P<".nsje i zasiłki duchowieństwa świeckiego i zakonnego 

rząd ros. wypłacał w trzech terminach roku czyli tercjałam{: w stycz
niu, ma:ju i we wr-ześniu. Dopis. autora . 

. 3 · A. A. o., c1x2 • • . 
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Rz. i Szymańskiego mimo, że 27 mar. (8 kw.) 1865  r .  
władze rząd.owe przypominały episkopatowi polskiemu 
przepisy państwowe, zabraniające bezpośredniego zno
szenia się ze Stolicą Apost. 

Nadto, · podłqg twierdzenia przedstawicieli rządu, 
bp . Rz. tendencyjnie, na ni.ekorzyść rządu tłumaczył ukaz
cesarski z 19 łut. (2 mar.) 1864 r. o uwłaszczeniu, gdy 
1 1  (23) sierp. 1864 r. Nr. 2223 nadesłał do Kom. Rz. Spr. 
W. i D. odezwę, a w niej swój pogląd widzenia, że spra� 
wy, dotyczącej ziemi ko�cielnej , nie można Żałatwiać bez 
Papieża. Stosunki te o tyle bardziej się zaostrzały, że po 
ustąpieniu z regensury seminarjum ks. Jozafata Szczygiel
skiego kandydaci, których grzedstawił · bp Rz. na jego 
miejsce raz j ednego, następni e  trzech, wszyscy okazali 
się nie podług myśli rządu. Bp znów zarzucał w kore
spondencji · rządowi, że wbrew konkordatowi n ie  załatwia 
sprawy nominacji profesorów semin.  Wtedy rząd wy
kazał bpowi, że jest nie w porządku pód względem for
malnym w sprawie ulegalizowania 1 członków Konsysto
rza warsz. Nadto, że, mimo załatwionej już kwestji w 1855 r. 
o nabożeństwo za Mikołaja I, obecnie nie chciał bp od
prawić nabożeństwa za spokój duszy królowej niderlandz- · 

kiej Anny Pawłówny i zastępcy tronu Mikołaja Aleksan
drowicza, tłumacząc się, ż·e antyfonę Salve Regina można 
śpiewać tylko za zmarłych katąlików. Dalej ,  że chociaż 
jubileuszu, ogłoszonego przez Papieża, rząd nie pozwo
lił Wprowadzić w wykonanie, bp jednak domagał się te
go uporczywie i takim systemem swoiµi budził wśród 
polskiej luClności nienawiść do rządu.

Wreszcie. kiedy Komitet Urządzaj ący 22 lu,t. 
(6 mar.)

· 1 865 r. na zasadzie ukazu cesarskiego z 30 sierp. (1 1 wrz.)
1864 r. oddawał seminaria duchowne pod nadzór dyrek
torów dyrekcyj naukowych, bp Rz. sprzeciwiał się temu 
i żądał, .aby wyjednać u cesarza cofnięcie tego prawa. 
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Kiedy stosunki międzyi:·rządem a . bpem Rz. wikłały 
się coraz bardziej, tern pilniejszą stawała się kwestja wy-

. cofania i zwolnien ia  arcbpa Felińskiego ze stolicy arcy
biskupiej. · Pośrednictwo bpa K. Łubieńskiego nie dopro-· 
wadziło do pożądanego rezultatu. Wtedy dr. gł. książę 
Czerkaski wystąpił do n·mka · Kr. P. z propozycją usu
nięcia bpa Rz. z archidiecezji i wysłania go do Astra
chania z pensją 1 500 . r .  rocznie. jeżeli ta propozycja po-

. doba się · nmkowi, należy ją w tym momencie zachować 
w największej tajemnicy, wyko.nać jak najszybcief 'i. posta
rać się o następcę momentalnie. Jako motyw usunięcia 
bpa Rz. wysuwa książę Cz. nielegalne rozpowszechnianie 
aktu papieskiego (o władzy nad klasztorami, która przyszła 
drogą uboczną). 

Inna kara, jak odebranie pensji, będzie bez skutku, 
bo bp Rz. przywykł do życia skromnego, a przytem spo
łeczeństwo polskie dostarczy mu wtedy p ieniędzy. 

Wówczas nmk 27 sierp. (8 wrz.) 1 865 r. Nr. 36 pisze 
do ministra _na Kr. P., że podziela zdanie dra gł. kom.
spr. w. i d. b szkodliwej działalności bpów RzewusJdego 
i Szymańskiego i wskazuje  przedstawienie tego cesarzo
wi z :r.achowaniem absolutnej tajemnicy. Na to nmk Berg 
otrzymuje 27 wrz. (9 paźdz.) 1 865 r. „bardzo sekretnie" 
władzę od cesarza wysłania bpa Rz. do cesarstwa, co, 
jak wyraziła się ta korespondencja, zasadniczo było już 
zdecydowane w 1864 r. ,  k iedy 15  maja 1864 r.. nmk otrzy
mał polecenie obserwowania czynności bpa Rz. a zara
zem władię użycia przeciw niemu wszelkich środków ka
rzących, nie wyłączając wysłania do cesarstwa.1 

* * * 
Po wywiezieniu do Astrachania ks. bpa nominata 

Rzewuskiego dwaj urzędnicy: żandarm sztab oficer guber
nji warsz. pułkownik Tafajewski i urzędnik dla specjal-

1 A A. o., c1xa, k. 61-78. 

Bojownicy t. III. 27 
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,nych zleceń kamerjunker ,�,�ąbański zi;obili rewizję w mie
szkaniu wywiezio.nego biS'ldipa, · zabrali , stamtąd paczkę 
papierow, których treść b

'
yła �astęp.nie· przedmiotem ·me-

. morandum (dokładnaja zapiska), j akie 21 mar. (2 kw.) 
1866 r. Nr. 61 zło.żył dr. ,gł. kom. liZ· spr. "'f· i d . . nmkowi
Kr. P. W tern m�morandum ,1-o zwraca uwagę d.r gł. na 
pierwszy list pasterski arcbpa F.�lińskiego i mówi: żeby 
zrozumieć treść w nim· p9daną, a zwłaszcza jego stro
nę poli tyczn.ą, trzeba myśl swą zwrócić  ku Pogadąnkom 
(besiedam) ks. Felińskiego, które miewał ze studentami 
R. K. Duch Akademii Petersburskiej w 1858 �„ a wydru
kowanemi następnie w styczniowym nume

.
rze 1866 r. Wia

domości Rosji Zachodniej (Wiestnik Zapadnoj Rosji), wy
chodzących w Wilnie. Wiele myśli, które wypowiedz�ał 
w 1858 r. ks. Feliński w serdecznych pogadankach petersb. 

· do swoic� wychowanków, powtarza się w tych, które wy
powiedział późni ej w Warszawie w 1862 r. w swoim liście
arcypasterskim. W jednej, ze wspomnianych . pogadanek,
a mianowicie w 14-tej, omawiającej stosunek duchowień
stwa rz.-kat. do rządu ros„ na podstawie · najhardziej wro
gich zasad udawadnia ks. Fel iński, że w szeika władza
tak dobra j ak ·i . zła pochodzi od Boga. Pierwszą Pan zsyła
j ako dobrodziejstwo, drugą jako karę za grzechy. W tej
ostatniej ks. Feliński widzi rządy państwa ros. w Polsce.
Uważając te rządy, jak je  nazywa sam ks. Feliński, za
narzucone (nabrioszennuju) · a dane od Boga jako kara,
a przeto bardzo naturalnie, że nie mogą one być ani , lu
biane ani szanowane, ks. Fel iński „ poczytuje za grzech
ws�elkie zbrojne przeciw . niej wystąpienie, które nie pro
wadzi d . celu i taką samą wartość nadaje wszelkim ma
nifestacjom, wszelk'im patrjotycznym podnieceniom i,  jak
się wyraża, niemądrej egzaltacji.

W tymże liście zwraca się arcbp do swoich słucha
czów, młodych księży i poucza ich podwójnego zadania, 
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jakie mają spełniać w danych. okol" cznościach w stosun
ku do patrjotów i do rządu. Za niewłaściwe dla księdza 
uważa arcbp wyraźne schlebianie patrjotom, a za bardziej 
jeszcze niewskazane pomaganie rządowi w wystąpieniach 
przeciw patrjotom. Podsuwa natomiast swoim słucha
czom, aby dla wybawienia Polski sżczerze pobudzili na
ród do skruchy, do powstania z upadków i zapowiada, 
że Pan Bóg przyszłe Polsce zbawcę takiego, o jakjm Po-
lacy nawet nie myślą. . 

Zbrojne powstanie i manifestacje, wymagające ofiar, 
zupełnie zbędnych, nie dadzą · wyniku pożądanego. Po
kzeba . innego czynu, który prowadzi do . rozwoju i wy
rot?ienia charakteru w narodzie. 

Ukryta myśl polityczna tego lis.tu pasterskiego staje
się widoczną, gdy się go zestawi z tą pogadanką. Ks. Fe
liński uważa, że cel nie da się dopiąć czyli niemożliwą 
jest rzeczą wydobyć się siłą zbrojną z pod tej władzy, 
którą ,Bóg zesłał jako karę, a jedynym środkiem do tego 
prowadzącym, choć nieprędko da się go wykonać, to skru
cha, którą wzniecać w sercach narodu powinno duchowień
stwo. Do tego prowadzą: rozbudowa instutucyj klasztor., 
rozwój zakładów dobroczyn., wychowanie klerykalne. 

Rezultatem tego (podług księcia Cz.) jest sfanatyzo
wanie mas i rozbudzenie w nich nienawiści do wszyst
kiego, co niekatolickie, a zatem i do rządu rosyjskiego. 

II omawia projektowany najpierw diecezjalny a na
stępnie prowincjonalny synod. Referaty wszystkie po
dług wszelkiego prawdopodobieńs twa� a także wszelkie 
protokuły, tej kwestji dotyczące, przechowuje jeden z człon� 
ków komitetu synod�l., prof. prawa rz.-kat. akademii duch., 
u chodząGy za znawcę prawa kanon. i historj i Kościoła kat.1  

I I I  dotyczy bardzp pożądanej nominacji ks. Henryka 
Kossowskiego na rektora Akademji Duchownej , którego 
poleca uwadze ks. P. Rzewuskiego. 

l Mowa o ks. A. Sotkiewiczu. Dopis. autóra. 
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IV to kwestja żałoby. Po wywiezieniu arcbpa Feliń
skiego ks. Rzewuski rozesłał okólnik 9 (21) lip. 1863 r. 
Nr. 1960, którego jeden litografowany egzemplarz jest tu 
załączony, a w nim polecił, aby we wszystkich kościo
łach zaprzestano dzwonienia, gry na organach i śpiewu 
aż do powrotu arcbpa. Przytem ksiądz R. powołuje się 
na tego rodzaju zarządzenia, które wydała Kapituła 
Gnieźnieńska i Poznańska z racji wywiezienia w 1839 r. 
arc bpa Dunina do Kolqurga. Na zakończenie ks. P. Rze
wuski przytacza przykład z Dziejów Apostolskich, kiedy 
po uwięzieniu św. Piotra Pan Bóg, znaglony modlitwami 
wiernych, wybawił św. Piotra z więzienia. 

V Bp Rzewuski usilnie poleca popieranie bractw: 
różańcowego i skaplerznego. Na tej korespondencji ksią
żę Czerkaski robi uwagę, że podług wiadomości, które 
posiada Komisja Rz. Spr. W. i D. ,  wszystkich bractw ist
nieje w Polsce 427, w tern 307 różańcowych, reszta oko
ło 60 skaplerznych i że w poleceniu mstra sekretarza 
stanu z dnia 24 czrw. (5 lip.) 1864 r. jest zamieszczony 
rozkaz najwyższy, aby zwrócić szczególniejszą uwagę na 
wszelkiego rodzaju bractwa i arcybractwa istniejące 
w Kr. P.  i że niedopuszczalną jest rzeczą istnienie tego 
rodzaju organizacyj bez właściwego pozwolenia rządu. 

VI punkt omawia korespondencję księdza Rz. z bpem 
juszyńskirn w sprawie żałoby, którą ogłosił bp Rz. Bp 
Juszyński 3 łut. 1864 r. Nr. 56 pisze między iimemi do ks. 
Rzewuskiego: „Przykro mi, że Wasza Ekselencja pozo
stał w odosobnieniu. Dwa miesiące czekałem na poro
zumienie, a gdy się tego nie doczekałem, zmuszony by
łem dla jednomyślności i dla uniknięcia rozbieżności za
stosować się do sąsiadów". W końcu postu 1864 r. bp 
Juszyński nakazał przerwać żałobę kościelną, którą zale
cił na skutek wywiezienia arc bpa Felińskiego. 
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VII Następuje breve papieskie z 1 8  łut. 1 864 r. 
w którym Papież, otrzymawszy korespondencję księdza'. 
Rz. z dnia 24 st. 1864 r. o przeszkodach, dla których: 
nie może być konsekrowany i mając na uwadze smutne· 
położenie, jakie przeżywa obecnie Polska, udziela mu_ 
niezwykłej łaski, że mianowicie może go konsekrować. 
jeden biskup nie trzech, jak tego wymaga prawo. 

Ciekawą przytem jest rzeczą, dodaje książę Czerk . . 

do tego punktu, że przy spisywaniu rzeczy · ks. Rzewu
skiego natrafiono na przedmioty konieczne w stanii.e· bi- 
skupim, mianowicie na mitrę, pantofle i rękawiczki bi
skupie. Wziąwszy pod uwagę powyżej omówiony dbku-
ment papieski, ciśnie się mimowoli "myśl i zapytanie do . 
głowy czy istotnie nie odbyła się konsekracja ks. Rze
wuskiego w tajemnicy, zawdzięczając chytrości Rzym- 
skiego Dworu, mimo, że rząd w tym czasie przedsiębrał· 
wszelkie środki ,  na skutek przewiduj ącej ostrożności, .. 
wskazanej przez Waszą Ekscelencję nmka, aby nie dopu- 
śdć do przyjazdu razem 3 biskupów do Warszawy. 

Dodać przytem muszę, że wyliczone powyżej przed-
mioty ksiądz Rz. otrzymał od rodziny Pusłowskich. 

Vll l omawia oporne stanowisko bpa Rzewuskiego � 
w stosunku do ukazu, dotyczącego reformy klasztorów: · 
i zakonów. 

IX Punkt zawiera wykaz znalezionych w mie- -
szkaniu ks. Rzewuskiego papierów, które dowodzą\ jego 
be�pośredniej korespondencji z Kurją Rzymską i różny- -
mi przełożonymi zakonów. 

X Tu przedstawia ks. Rzewuskiego jak<;> nieobojęt
nego w stosunku do spraw chełmskiej grecko-unickiej 
diecezji. Na dowód tego wspomina książę Czerkaski 
w swym raporcie o ks. Krypi�kie wi czu, kapłanie krze
szowskiego greko-unickiego . kościoła, który pisał do ks. 
Rzewuskiego o korespondencji swojej z biskupem cbełm- -
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skim i gubernator-em lubelskim z racji uwagi ,  jaką zro
bił jen. Buckowski o niestosowności zawieszenia w krze
szowskim kościele obrazu Jozafata Kuncewicza. 

Ks. Krypiakiewicz zwraca się do ks. Rzewuskiego 
jako do · przełożonego kościoła w Kongresówce, aby ła
skawie zajął się biedną Unją, żeby zniósł się z Rzyme:rµ 
i z rządem w sprawie zaniechania prześladowania greko
unickich kapłanów za odda.wanie czci św. Jozafatowi. 

Uwaga: Ks. Krypiakiewicza książę Czerkaski w ode
zwie z 11 (23) st. 1866 r. Nr·. �14 przedstawił do nmka 
jako zasługującego na karę za zamianę i urządzenie gr.
unickiego kościoła w Krzeszowie na sposób rz.-kat.1 

. . 
1 1 0. Ks. Franciszek Sadowski, u r. 1858 r. Za 

to, że ksiądz F. S .. , będąc prob. i dziekanem w Socha
czewie, w sierpniu 1902 r. urządził wspólne rekolekcje 
dla kapłanów swego ·dekanatu, nie uzyskawszy na to po
zwolenia rządowego, w; jen. gbr skazał 2 go w 1903 r. 
na 1 00 r. kary. 

111.  Ks. Władysław Seroczyński, 1. W. jen. 
gbr 15 (27)' sierp. 1 876 r. Nr. 1478 8 nałożył na księdza 
W. S., wik. katedry św. Jana w Warsz. ,  25 r. za to, że 
ochrzcił dziecko rodziców Kieruczenkow, „prawosław-
nych". .„, . 

2. Tenże w. j en. gbr 26 mar. 1888 r. Nr. 492,4 na- · 

kazał nad księdzem W. S. ,  prob. par. św. Barbary w Warsz., 
rozciągnąć dozór poli cyjny, jako nad podejrzanym o· sze
rzenie bractw"a Serca Jezusowego i o utrzymywanie sek- . 
retnych stosunków z o.o. kapucyn"ami z Zakroczymia� Na 
ślad tej działalności księdza W. S. wpadł urzędnik do „ 

specjalnych zleceń Majewski . 
1,12. Ks. Władysław Sędziakowski, ur. 1846 r. 

Ksiądz W. S. jako prob. par. Rokitno, pow. bfońsk., gub. 

1 A. A. O.; C2• 2 Op. c . ,  Nr. 53. 3 i 4 Op. c., Nr. 2. 



ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA. 423 

warsz. ,  miał dużb przykrości a nawet wraz z innymi ka
płanami ,  katolickimi był' w 1906 r·� pod sądem w sprawie, 
złączonej z' obroną wietnych' przed sektą marjawicką.1 

113. Ks. Wincenty Siedlecki, ur. 1875 r. W. jen. 
gbr w odezwie swej z dnia 2 gr. 1 907 r. Nr. 5755 2 po
lecił czasowemu wojn. jen. gbrowi na gub. kalis., aby 
nałożył. 25 r� .kary na księdza W. S., prob. z Dallkowa, 
pow. łęczyck., gub. warsi., za to, że bez pozwolenia 
rządowego zbi�rał dolirowólne ofiary na rzecz tamtej-
szego kościoła. · , 

1 1 4  . .. Ks. Jan Siemi�c, ur. 1 846 r. Oberplc. m. 
Warsz. donió.sł do w. jen. 1 gbra 5 sie1rp. 1909 r. Nr,� . 551 
( 1 01),8 że ksiądz j. S., prob. par. św. Antoniego w Warsz., 
we wrz·eśniu · 1905 r. · przyjął · . do. katolicyzmu 15-stoletnie 
go Jana Pikowa, „prawosławnego",  2. - w 1909 r � ,  że 
w 1908 r. ksiądz J. s. przyjął „prawosł�wnego" Józefa 
Wróola na łono Kościoła katol. 3.-w 191 2 r. przyjął do 
katolicyzmu w 1905 r. Antoniego Szymarniuka, „prawo
sławnego" wraz z j-ego dziećmi. · Ze  względu na prze-

. dawnienie w. j en .  gbr' wszystkie te sprawy przeciął. 
11 S. Ks. Fran'dszek Sien·icki, 1825 t 1 908. 

W 1 893 . r . . ksiądz F. S., dziekan i prob. w Sochaczewie, 
gub� warsz., z�pfaeił 50 r. kary za to, że pozwolił alum
nowi . warsz. seni'in . . diec. Henrykowi Przeździeckiemu 
poświęcić w Wie.\ką iSobot�· pokarmy wielkanocne u oby
wate.la Nowaka.4 · 

. .  1 16. Ks. •iłrceli SikQraki, ·ur. 1 837 r., wik. �.�oleg. 
w ŁowiGZU, gub . . warsz.� · 6 łut. J886 r. rosyjskie Władze 
rządowe zaaresztowały księdza ' M� Ś. i osadziły' W cyta
deli za to, że sp,ełniał obrządki religijne unitom, 'pbczerh 

1 Op. c., Nr. 3.
a Op. c . ,  Nr. 5. 

z Op. c . ,  Nr. 82. 
4 Op. c.� Nr. 6.
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mster spr. w. 7 mar. 1886 r. zdecydował administracyj
nie go wysłać do gub. astrachańskiej na 5 lat pod jaw
ny dozór policyjny. Pod strażą ksiąc:Jz M� S. opuścił kraj 
i otrzymał prawo wyboru miejsca zamieszkania gdziekol
wiek W· państwie rosyjski em z . wyjątkiem Kr. p . , kraju 
północno i południowo nadbałtyckiego oraz gubernij: pe- · 

tersburskiej, besarabskiej, . chersońskiej i · taurydzkiej. Za-
mieszkał w Smoleńsku.1 

· 

. . 

117. Ks. Zygmunt Skarżyński, 1 865t1915 .  1 .  Za 
to, że ksiądz Z .  S., będąc prob� par. Najśw. Marj i P. na 
Nowem Mieście w Warsz., pozwolił 27 st.  1 908. r.  ks. Ja
nowi Gralewskiemu, który wówczas był pozbawiony wszel
kiego 'parafjalnego stanowiska, wygłosić w swym 'kościele 
kazanie, mster spr. ·w. 'zwrócił się do . arGbpa Popiela, by 
odpowie�nio uka·rał księdza Z. S. Skończyło się na wy
mówce, · �tórą Mstwo się zadowolniłó.2 

2. Obe.rplc: m. Warsz. w 191 1 t. zaraportował . pi".
śmiem:iie do kancelarii 'w. jen . . gbra, że ksiądz Z. S. na 
Nowem Mieście 'ptzyłączył d'o katolicyzmu z „prawosła
wia" Włod�imierza Krawczuka i Florentynę Annę B.uia
nową. · Obydwie te sprawy w. jen. gbr przeciął.3 

3. w 1 913 r; policja robiła dochodzenie o to, ze
z par. na Nowym Mieście w Warsz. prowadził pogrzeb 
ks. Józef Kownacki, kapłan z sandom; diecezji, którego 
rząd pozbawił parafjalnego stanowiska� W. jen. gbr przer-
wał · dalsze w niej ·dochodzenie.4 

· ·  

4. P.o. w. jen . . gbra nałożył n a  księdza Z:. S .  5 0  r.
kary za . . to, że ł)e,ż. :-po.z:Wolenia rządoweg9 ogłosił w cza
sopiśrrifo ,,,Gł9_s• Serc,a Jezusowego" ofiary . na · to • pismo 
i zbierał takowe.5 -. ! ,�  . ' . . . 

118. K•. Hipolit Skimborowicz, .ur. 1 862 r. 1 .  Bę
<łąc redaktorem Dziennika Powszechnego w Warszawie ,  

1 Op. c .  i A.  A .  D., LXXVIIl2, k .  -165-170. 
2_s A. A. o., xxx2, Nr. 59.
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ksiądz H. S. ogłosił w · tern piśmie zachętę do dobrowol
. nych ofiar na budowę kościoła w m. Rybińsku. Za to . z wy

roku Sądu Pokoju 9 rewiru w Warsz. zapłacił 1 10 r. kary. 
2. Za to, że w Nr. 36 z 1 91 0  r. Dziennika Powszech

nego umieścił zachętę do składania ofiar na odnowienie 
kościoła w Kossowie, pow. słomiń. ,  gub. grodzień,, �u 
czci i pamięci Kościuszki„ w. jen. gbr 24 mar,. 1 910 r. Nr. 
1 21 7  2 skazał księdza H. S., redaktora tego pisma, na . 
300 r. kary. 

1 19. Ks. Czesław Skomorowski, ur, 1 876 roku . · 
Oherplc. m. Warsz. nadesłał w 1 9 1 3  r. do w. jen.  gbra 
piśmienny raport o tern, że ksiądz Cz. S., będąc w 1905 r. 
wik. par. N. M. Panny Loretańskiej na przednl. Pnd_zc 
w Warsz., a obecny prob. w Leszn ie, pow. grodz., gub . 
warsz. , przyjął do katolicyzmu z „prawosław,ia" Parasce
wę Deśnidiuk. Ze względu na p rzedawnienie faktu w. jen.  
gbr sprawę przeciął.3 

120. Ks. Stanisław Skowroński, 1 849 t 1 9 12. 
W 1 898 r. arcbp Popiel wizytował pow. radz.,  gub. warsz„ 
a między innemi również par. jadów, g-di.ie b1 ł probo 
szczem ksiądz S. S. Ponieważ ksiądz S. S. nie zastosował 
się do zarządzeń policyjnych, wydanych na te okolicz
ności;· przeto w. j en. gbr 19  wrz. 1 898 r. Nr.  142 4 skazał 
go na 25 r. kary. 

· 

1 21.  Ks. Karol Słupski, 183 1 t 1 906. W 1 880 r. 
ksiądz K. S., jako proh. par. Dmosin,  pow. brze.z., gub. 
piotrk., zapłacił 50 r. za to, że zbierał od swych paraf
jan dobrowolne składki na rzecz kościoła parafjalnego . 
bez pozwolenia władz rządowych, które go jednocześnie 
ostrzegły, że będzie pozbawiony stanowiska parafjal
nego, o ile w przyszłości powtórzy się j eszcze coś po
dobnego.5 

i i 2 Op. c., Nr. 55. 3 Op. c„ Nr. 85.
4 Op. c., Nr. 1 1 . 5 Op. c . ,  Nr. 17.
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122. Ks. Aleksander Sokolik, 1855 t 1908. Po
nieważ ksiądz A. S., prob. z Kampinosy, pow. sochcz., 1 
gub. warsz., brał udział we wspólnych rekolekcjach kap
łańskich w Sochaczewie, na które nikt się nie zwracał 
do rządu o pozwolenie, przeto w. jen. gbr 1 0  lut. 1 903 r. 
Nr. 243 1 skazał go na 50 r. kary. 

123. Ks. Franciszek Soszyński, ur. 1818 r .  Pro
tokuł, który spisał starszy policjant rejonu ozorkowskiego 
pod datą 15 maja 1 869 r. opiewa, że ksiądz F. S. prob. 
z Ozorkowa, pow. łęcz. ,  gub. kalw. odmówił w maju 
1 866 r. spowiedzi i Komunii św. M arjannie · Piaseckiej: 
1 voto Kazimierskiej , 2 voto Lubczykowej, żonie szere
gowca, prawosławnego. Za powyższy występny czyn 
nmk Kr. P. 19 (31) st. l870 r. Nr. 5371 2 skazał księdza 
F. S. na 15 r. kary. 

· 1 24. Ks. Leonard Walenty Sowiński, ur. 1 871 r. 
W. jen. gbr 1 7  kw. 1 912  r. Nr. 1581 8 skazał księdza L. 
W. S. na 25 r. kary za to, że jako prob. w Ojrzanowie, 
pow. błońsk. ,  gub. warsz. ,  be,z pozwoleni a rządowego 
zbierał dobrowolne ofiary na rzecz tamtejszego kościoła. 

1 25. Ks. Henryk Stankiewicz, 1862 t 1931 . 1. 
W akt�ch osobistych księdza H. S. czytamy o nim szcze
góły następujące. Utodz. się we wsi Zdziary, pow. raw., .
gub. piotrk. z Antoniego i Magdaleny z Górskich, śred
nie wykształcenie pobierał w gimnazjum realnem w War
szawie, semin. duch. skończył w Warsz., w 1 883 r. wy
j�chał na studja do akademii pet. ,  ktorą skończył ze st. \ 
M. św. T., kapłańskie .święcenia otrzymał w 1 886 r . ,  po
czem był na wikarjatach w Łowiczu i przy katedrze 
warsz. W. jen. gbr 17 list. 1 893 r. Nr. 21 80 żąda od arcbpa 

1 O p. c . ,  Nr. 47. 
2 A .  A. D., LXXJ2, k. 369-371 i A.  P. Kalis. IX13, k. 54: 
a A. A. O., XXX2, Nr. 79. 
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warsz. usunięcia z wik�rjatu księdza H. S. ze względu 
, na jego nieprawomyślność polityczną: Gdy powrócił z gub.  

kałuskiej do archid. warsz. został ,w 1 897 r. wik.' w Mi
leszkach, w Łodzi w par. Najśw. Marii P. ,  prob. w Opo
rowie i w Wiskitkac.h,  gdzie umarł 26 wrz. 1 931 r.1 

2. W. jen. gł:>r 16  kw. 1 893 r. Nr. 55 2 za polityczne3
„niedbpuszczalne" czyny i nieprawomyślność polityczną 
pozbawił księdza H. S. wikarjatu przy katedrze św. Jana 
z pozostawieniem go w Warszawie pod c:łozorem policji . 

3. Z mocy rozkazu cesarskiego, jaki wyszedł .30 list.
1894 r. ksi'ądz H� S. zos,tał wysłany na 5 lat do gub. ka
łuskiej, skąd wrócił d'o kraju . w końcu 1 895 r. również 
z rozkazu cesarza, wydanego 27 czrw. 1896 r. ,  o czem 
oberplc. In. Warszawy powiadamia Konsystorz Warsz. 
21 sierp. 1896 r. Nr. 533.4 

· 

4. W <,lktach atch. państw. piotrk.5 o księdzu H. S.
czytamy: na skutęk najpoddańszego raportu mstra spra
wiedliwości, który przedstawił ókoliczności sprawy o oskar
żenie rek tora kielc. se.min. duch. ks. Pawła . Sawickiego 
i innych o .przewinienia przeciwpai1stwowe, cesarz 30 l ist. 
1 894 r. nakazał rzecz · całą zakończyć sposobem admini
stracyjnym, a między innymi księdza H. S. oddać pod 
jawny dozór policji · na 5 lat poza Kr. P. ,  a ta k ż e  stol i c  
pófo:ocno . i południowo · "ia'dhednich. N a  skute k powyż
szego zarządzenfa 2 lu�. 1 895 r. władze ros. rzqd0we 
administracyjne wysłały go do gub. kałuskiej , a kan ce
laria w. jen . . gbra 30 mar. 1897,· r. Nr. 641 powi adomi i a
gbró'«(' I<r:' P�, ' że · cesarz 27 czrw. 1 896 r. zwolnił księdza 

1 Op. c. , Nr .  58. 
:l Koleżeńskie zobowiązania akademików w sprawie podtrzymy

wania w sobie ducha kapłańskiego w dalszem Życiu. 
a Op. c., Nr. 58. 4 A. K. A. W., XXIII9.
5 A. P. Piotrk., 11°. Patrz diec. kielc. dział koście�ny ksittża: Fre-.

lek, Prawda i Senko. Dopis. autora. 
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H. S. z jawnego dozoru polic. ,  . wskutek tego wrócif 
ksiądz H. S. do diec". warsz. bez żadnych ograniczeń. 

1 26. Ks. Michał Stefański, ur. 1 867 r. W 1 908 ·r. 
ksiądz M. S., prob. ze Zgierza? pow. łódzk.,  gub. piotrk., 
na mocy wyroku Okr. Sądu w Piotrkowie zapłacił 1 10 r. 
kary za to, że nie wydał ze swoich parafjalnych ksiąg wy
ciągów heretyczkom marjawitkom: Madalińskiej i Kolasie. 

1 27. Ks. Antoni Stępowski, ur. 1813 r., kan. kol. 
kal. , dziek. i prob. w Łęczycy. Gbr kalis. 23 maja 1 869 r. 
Nr. 45 2 doniósł do Zarządu Spr. D. Obc. W. Kr. P., że 
ksiądz A. S. odmówił spowiedzi §w . .Marjannie Kazimier
skiej , która wyszła za szeregowca rezerwistę Grzegorza 
Lubczyka, prawosławnego i że ksiądz A. S. od . pierwsze-i 
chwili, jak objął stanowisko prob. w Łęczycy działa ener- . 
gicznie i fanatycznie na rzecz katolicyzmu, ma przytem 
duży wpływ na duchowieństwo w swoim dekanacie,. ob
jeżdża parafie i gości u siebie chęt�ie kapłanów. 

128. Ks. Ludwik . Stępowski,. ur. 1 864 r. �ędąc 
prob. w .Siennicy, pow. nowmiń., gub. warsz . ,  ksiądz L 
S.  w 1 9 1 1  r. miał przykre . zajście z sekciarskim marja
w i ckim duchowieństwem z Cegłowa o to, że . mu nie 
chciał wydać wyciągu ze swoich parafjalnych ksiąg me
trycznych.  3 

129. Ks. Henryk Szczepkowski, 1 857 t 1892. 
1 .  Gbr piotrk. 18 lip. 1 884 ·r. Nr. 1 2205 4 doniósł do w. 
ien .  gbra, że ksiądz H. Sz„, wik. z Kutna, gub. warsz . ,  · 

23 paźdz. 1 883 r. dał ślub mieszkańcom m. Łodz:i · . kato.:
likowi Kozuwińskiemu z „prawosławną" Marją Skoryka. 

2. Ponieważ ksiądz H. Sz., prob. par. Kołacinek,
pow. brzeziń . ,  gub. piótrk., bez pozwolenia rządowego 

l Op. c., Nr. 65. 
2. A. A. D., LXX12, k. 3 1 1  i n .  i A. P. Kalis. IX13, k. 39.
2 A. A. o„ xxx:i. 4 A. A . . o. xxx12, N r. 4. 
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zbierał dobrowolne ofiary na budowę nowego organu 
w parafjalnym kościele w Wysokiennicach, pow. skiern., 
gub. warsz., przeto w. jen. gbr 18 lut. 1892 r. Nr. 231 1 
skazał go na 25 r. kary. 

- · 130. Ks. Władysław Szcześniak, ur. 1 858 r. 1 .  Na 
skutek postanowienia, które wydał w. jen. gbr 26 mar.
1 8S8 r. Nr. 492,2 władze policyjne

· 
rozciągnęły tajny do

zór nad księdzem W. Sz. dla tego, że, jak zaraportował 
urzędnik do spacjalnych zleceń Majewski, ksiądz ten, 
będąc wik. gar. św. Antoniego w Warsz., ściągnął na 
siebie podejrzenie, że szerzył niedozwolone bractwo Ser
ca jezusowego i sympatyzował z o.o� kapucynami w Za
kroczymiu. To też, gdy ksiądz W. Sz. w 1 902 r. starał 
się o paszport zagraniczny władze rządowe administra
cyjne wzięły pod uwagę te jego stosunki z Zakroczymem 
a także wiadomości, które im dostarczył oberplc. m. War
szawy 23 lip. 1902 r. Nr. 4920 i 4 sierp. 1 902 r. Nr. 29103 
nie pozwoliły mu na wyjazd zagranic . Wiadomości po
wyższe omawiają nietylko Zakroczym, ale jednocześnie 
wskazują, że ksiądz W. Sz. jest wybitnym działaczem ja
ko pośrednik między tutejszem rz.-kat. duchowieństwem 
a Rzymską Kongregacją Propagandy. 

2. Oberplc. m. Warsz. 21 mar. 191 1 r. Nr. 1 841 1
(78787)4 doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz W. Sz., prob. 
par. św. Barbary w Warsz. , 4 st. 1908 r. przyłączył do 
Kościoła kat. „prawosławną" Eugenię Piotrowską. Ze 
względu nc;i przedawnienie winy w. jen. gbr polecił prze
ciąć dalsze dochodzenie w tej sprawie. 

3. W tymże 1911 r. oberplc. m. Warszawy doniósł,
że ksiądz W. Sz., prob. par. św. Barbary w Warsz., przy
jął na łono Kościoła kat. „prawosławną" Marję Kosiuk. 
I tę sprawę w. jen. gbr polecił przerwać.5 

1 A. A. O., XXXI2, Nr. 4. L„5 Op. c., Nr. 5. 
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131. Ks. Stanisław Szaniawski, ur. 1 874 r .  
Oberplc. m. Warsz. _ w grudniu 191 1 r. Nr. 17907 (66568)1 
powiadomił w. j en.  g'bra, że ksiądz S. Sz. w 1905 r., bę
dąc wik. par. św. Barbary w W arsz., przyjął do katoli
cyzmu „prawosławnego" Michała Gajewskiego. Ze wzglę
du na przedawnienie winy w. j en. gbr polecił nie na
dawać sprawie dalszego toku. 

132. Ks. Jozafat Szczygielski, ur. w 1805 r., 
uczęszczał do semin. duch. księży misjonarzy w Warsz. 
Od 1827 do 1 837 r. był prefektem w instytucie głucho
niemych w Warsz. , a w tymże roku zo�tał rektorem tego 
zakładu, którym kierował do 1 863 r. i doczekał się eme
rytury 1 800 rb. W 1837 r. otrzy,mał w akad. duch. warsz. 
stopień Kand. św. Teol. i został jej wicerektorem, w 1 841 r. 
wykładał tam teolog ię dogmatyczną, a od 1851 r. był ' 
zwyczajnym profes. 1 857 r. arcbp warsz. mianował go 
kanonikiem metropolitalnym. 1 860 r. został radcą profes. 
akademji ,  w 1863 . na własną prośbę otrzymał zwolnie-
nie z akademji i z instytutu . 

· 

1 .  W 1 867 r. rząd wysłał go ·na wygnanie ,  najpierw 
do gub. kazańskiej ,  a następnie ze względu na zdrowie 
przeniesiony został do czernihowskiej. Wywiezienie księ- '· 

dza J. Sz. do Rosji, było złączone z osieroceniem archid. 
warsz. Arcbp bowiem Feliński , wyjeżdżając do Petersbur
ga w 1 863 r . ,  zwierzył zastępcze rządy bpowi ·sufrg. P. 
Rzew. , a kiedy w 1 865 r. bp Rzew. „za sprzeciwianie się 
rozporządzeniom rządu" był pozbawiony zarządu archi
diecezją i wysłany na mieszkanie do Astrachania,  kapi
tuła warsz. zebrała się, by radzić w sprawie dalszego za
rządu archidiecezją. Wtedy ksiądz J .  Sz. i ks. I .  Doma
galski przedstawili oryginały swoich pełnomocnictw, które
otrzymali 1 ( 1 3) czrw. 1 863 r. pisane i podpi sane przę·z

1 A . A. o., xxx12, Nr. 19. 
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arcbpa Felińskiego przed odjazdem do Petersburga, aby 
· na  wypadek śmierci lub przeszkód w zarządzaniu ar:chi
diecezją przez bpa P. Rzew. rządził ksiądz j. Sz., a w ra
zie j ego usunięcia czy śmierci ksiądz I. p. Ani na
jednego ani na drugiego rząd się nie chciał zgodzić} ka
pitµła po pewnych wahaniach i omówieniu przez ks. kan.
Ant. Sotkiewicza, a raczej zreferowaniu przez tego ostat
niego formalnej strony tak, aby być w porządku z pra
wem kanonicznem, wybrała ks. prałata St. Zwolińskiego.
A ki�dy mimo to prawowici zastępcy arcbpa Felińskiego:
ksiądz j. Sz. i I. O. nie byli w Warsz. wygodni dla rządu,
w styczni u 1867 r. pierwszego rząd wysłał dó Kazania,
drugiego do gub. samarskiej.

2. 24 st. 1 878 r. ksiądz J.  Sz. otrzyinał od gbra czer
nihowskiego rodzaj paszportu, jak na to cesarz wyraził 
swą zgodę i powróciwszy 8 (20) łut. 1878 r. do Warsz., 
zamieszkał przy proboszczu par� Wszystkich św. ks. Jó- . 
zefie Hollaku.1 O tym powrocie w. jen. gbr 28 st. i 9 łut. 
1878 r. Nr. 133 powiadomił gbra warsz., że cesarz 1 3  st. 
1878 r. pozwolił wysłanym na mieszkanie do cesarstwa 
wrócić do Kr. P. kanonikom kapituły warsz.: j .  Sz. i I. O .  
z zachowaniem im pensj i :  pierwszemu 1 800 rb .  (była to 
emerytura, wysłużona w instytucie głuchoniemych w War
szawie. Dopis. autora.), drugiemu 850 rb. z tem, że raz 
na zawsze mają zamknięty wstęp do Kapituły. Przytem 
ksiądz J. Sz. może zamieszkać w Warszawie lub gdzie
kolwiek zechce w kraju, a ksiądz I .  O. w diec. kielc., 
gdzie ma prawo otrzymać jakiekolwiek probostwo.2 

3. Kons. Jen. Archid. Warsz. 3 łut. · 1 864 r. Nr. 436 3
w swym kolejnym raporcie miesięcznym powiadamia 
arcbpa warsz. Szcz. Felińskiego, który wówczas był na 
wygnaniu w Rosj i  w jarosławlu, że ros. władze wojskowe 

i Op. c . ,  LXXJV2, k. 261 i 262. 
2 A. A. D., CXYJZ. a A. K. A. W. 119. 
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zaaresztowały 28- st. b. r. księdza J. Szcz., rektora warsz. 
instytutu gfochoniemych · i ·trzymają go w mieszkaniu pod 
strażą. 

4. Nmk Kr. P. w swem piśmie do mstra Kr. P. na-
. 

· desłał objaśnieni e, że ksiądz j. Szcz. z racji · sprawy Bo
gusławskiego był trzymany w areszde domowym od 1 5
(27) st.� następnie 1 (13) lut. 1 864 r .  został zwolniony za

· kaucją.1
5 . Z listy obecnych i riięobecnych ·na posiedzeniu

Kapituły Metropolit. Warsz. pod datą 1 lip. 1867 r. wi
dać, że ksiądz J .  Szcz. przebywał wówczas w Carewo 
Kokrzańsku, gub. kazańskiej. 2 

· 6. W sprawie, omawiającej wywiezienie · księdza I.
Domag. j est powiedziane, że winą księdza J. Sz. i księ
dza I .  D. było również to, że korespondowali nietylko 
i arc bpem F eliń., ale i z Watykanem, prosząc o wska
zówki postępowania wśród tych okoliczności ciężkich, 

które . przeżywała archidiec. warsz. w czasie wywiezienia 
arcbpa Feliń.3 

O istotnej prżyczynie, dla której wywiezieni byli . 
do Rosji ksiądz J. Sz. i ks iądz I. D. dowiadujemy się 
z korespondencji, którą ksiądz ,l. O. przesłał do rządu 
z Krakowa o powrót do kraju i pozostawienie mu nadal 
pensji rządowej · 850 r. rocznie i o probostwo w diec.

· kielec .  Wówczas Mstwo Spr. W. ·19 lut. 1877 r. Nr. 4028,4
zapytując o opinię w tym wŻględzie w. jen. .gbra, tak
pisze w tej materji: „W 1 866 r. na skatek decyzji nmka
Kr. P. kanonik Warsz. Kapituły Ign: O. był wysłany do
cesarstwa z pensją 850 r. rocznie. Gł_ówną przyczyną
tego zesłania była ta okolic�ność, że arc bp F eliń. przed
swojem wywiezieniem z archidiec. w tajemnicy przeka-

i A. A. o., cxv2. 2 R. v111s. 
3 A. A. o., cxv112, k. s2. 4 A. A. o., cxvn:i, k. 49 � so. 
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zał całą władzę duchowną ks. I. Domagalskiemu, nazna
czając go swoim wikarjuszem jeneralnym. Ksiądz I. D. 
bez porozumienia się z rządem przyjął te prawa „rzekome" 
(w oryginale - mnimyja) i nie chciał i ch przekazać na
znaczonemu przez rząd amini�tratorowi,2 a później sekret
nie korespondował z arcbpem Feliń. By usunąć przeszko
dy w zarządzie dieaezji naznaczonemu przez rząd admi
nistratorowi, uważało się za konieczne usunąć księdza 
I .  D. z diecezjL. 

P.o. j en. plea w Kr. P. 9 (21) st. 1 867 r. Nr. 51 6 
powiadomił · Kom. Rz. Spr. W., że nmk Kr. P. zatwierdził 
wniosek Wojn. Śledczej Komisji z dnia 30 gr. 1 866 r. 
Nr. 7448, że zostaj ących pod aresztem za nader ważne 
przewinienia polityczne w X pawilonie w. aleks. cyd. 
k,anoników Warsz. Kapituły Metrp. księży jozefata Szcz. 
i lgn. Domagalskiego wysłać na mieszkanie, pierwszego 
z nich 12 st. do m. Łaiszewa, gub. kazańskiej, a drugie
go 14 st. do m. Bułzuka, gub. samarskiej, pod ś cisły do-
zór pol icj i .  . 

To nie koniec  jeszcle znęcania się nad wywiezio
nymi. Zarządzający spr. duch. obc. w. 2 (14) mar. 1 867 r. 
Nr. 708 żąda od adm. prał. Zwolińskiego, aby po spisa
niu ich rzeczy usunął takowe z mieszkania, bo te będą 
wynajęte lokatorom. 

133. Ks. Józef Szepietowski, ur. 1 841 r. We wrz. 
1870 r. w. jen. gbr otrzymał urzęd. doniesienie za Nr. 3273,1 
ie 6 (18) sierp. 1870 r. ksiądz J. Sz., wik. par. Grójec, gub. 
warsz. ,  na prośbę młodszego policjanta Andrzeja Buzaj
rewa, „prawosławnego" i j ego żony Tekli ,  katoliczki, 
ochrzcił ich córkę Aleksandrę. W. jen. gbr pu lecił wszcząć
dochodzenie sądowe przeciw księdzu j. Sz. i przeciw 
Buzajrewowi. 

1 Ks. Stan. Zwolińskiemu. !:! A. A. D., XXXP, Nr. 2. 

Bojownicy t. Ili. 28 
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1 34. Ks. Włodzimierz Taczanowski, ur. 1868 r. 
Za to, że zbierał dobrowolne składki we wsi Rykałach,
pow. grój. ,  gub.· warsz., na  rzecz kościoła parafjalnego
w Przybyszewie, tegoż pow., ksiądz W. T. otrzymał na
ganę 1 ze strony w. jen. gbra. 

135. Ks. Jan Tarnowski, ur. 1863 r. Na zasadzie 
postanowienia w. j en. gbra z dn. 1 0  łut. 1903 r. Nr� 243 2 
ksiądz ]. T. ,  prob. par. Szymanów, pow. sochcz., gub. 
warsz„ zapłacił 50 r. kary za to, że wziął udział w re
kolekcjach kapłańskich u dziekana sochcz. , ks. Franciszka 
Sadowskiego, na które rząd nie udzielał pozwolenia. 

136. Ks. Antoni Tomczak, ur. 1 839 r .  Sąd Karny 
w Warsz. rozpatrywał 3 w 1872 r .  spraw� o oskarżenie 
księdza A. T. ,  prob. z Gieczna, pow. łęcz . ,  gub. kalis., 
o to, że przyjął do katolicyzmu „prawosławnego" Bart
nikowa. Wyrok zapadł uniewinniający. 

137. Ks. Władysław Truszkowski, 1864 t 1 893. 
Gbr warsz. 18 gr. 1887 r. Nr. 1 1623 doniósł do w. j en. 
gbra, że ksiądz W. T., wik. par. Łódź, gub . piotr., udziela 
posług religijnych „prawosławnym," za co tenże jen .  gbr 
polecił księdza W. T. wciągnąć 4 na listę będących pod 
dozorem policji .  

1 38. Ks. Wiktor Tyblewski, ur. 1879 r .  Sąd 
Okręg. w Piotrk. w 1908 r. skazał 5 księdza W. T., wik. 
par. Zgierz, pow. łódz., gub. piotrk. ,  na 10 r. kary za to, i 

że nie chciał wydać wyciągu metrycznego należącym do , 
sekty marjawitów: Madalińskiej i Kosele. 

139. Ks. Emiljan Tymieniecki, ·ur. 1 859 r. W. jen. 
gbr w 1907 r. zrobił wymówkę 6 księdzu E. T., prob. par. 

i A. A. D„ XXX2, Nr. 24. 2 Op. c.,  Nr. 21. 
a Op. c.,  Nr. 4. 4 Op. c., Nr. 19. 
5 Op. c.,  Nr. 34. s Op. c., Nr. 19. 
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Powsin, pow. i gub. warsz., za to, że bez pozwolenia rzą
dowego zbierał dobrowolne składki na oświetlenie ko
ścioła tamtejszego. 

140. Ks. Felicjan Wabner, 1 831  t 1912. Prefekt 
gimnazjum niemiec. w Łodzi, na skutek decyzji nmka 
Berga, wydanej 24 wrz. (6 paźdz.) 1867 r. Nr. 441 3, 1  za
płacił 25 r. kary za to, że, idąc za poduszczeniem tam
tejszego wik. ks. Augustyna Zalewskiego nie chciał wy
spowiadać Walerji Kuźmiańskiej, katoliczki, która .wycho
dziła zamąż za oficera Łubieńskiego, prawosławnego. 
Księga konduit kancefarji w. jen. gbra ten sam fakt po
daje 2 tylko z błędnem nazwiskiem pana młodego . 

141 Ks. Ludwik Walichnowski, ur. 1840 r. 1. Za 
to", że ochrzcił Marję Bartnikową, córkę rodziców „pra
wosławnych," ksiądz L. W. otrzymał 3 z wyroku Sądu 
Karnego w Warszawie surową naganę. 

2. Z decyzji w. jen. gbra, zapadłej 23 mar. 1 885 r.
Nr. 367,4 ksiądz L. W., wik. par. N. M. Panny na Nowem 
Mieście w Warsz., zapłacił kary 75 r. za to, że w 1 883 r. 
dał ślub wraz z ks. Wawrzyńcem Jarczyńskim, wikarju
szem tejże parafji ,  włościaninowi gub. s iedl. ,  Karolowi 
Wieliczko z „prawosławną" Emilją Tyszkiewicz. 

142. Ks. Aleksander Wasilewski, ur. 1836 r. 
W. jen. gbr 1 3  mar. 1890 r. Nr. 4 1 1 5 nałożył 50 r. kary
na · księdza A. W .. , prob. par. Złaków, pow. łowie. ,  gub.
warsz. , za to, że zbierał ofiary od swych parafjan na po
trzeby miejscowej parafj i .  

143. Ks. Jan Wasilewski, ur.  1841 r. ,  były refor
mat. Na mocy decyzji, którą wydał w. jen. gbr 30 wrz. 
1889 r. Nr. 1783,6 ksiądz J .  W., prob. par. Kołbiel, pow. 

1 Dr. I l i, str. 139. 2 A. A. D., XXVIII2, Nr. 17 . 
3 i 4 Op. c . ,  Nr. 14. 5 Op. c . ,  Nr. 13 . 6 Op. c . ,  Nr. 27.
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nowmaz., gub. warsz., zapłacił kary 50 r. za to, że zbie
rał of · ary na budowę kościoła w swej parafji bez pozwo
lenia wła ściwych władz rządowych. 

144. Ks . . Stanisław Wawrzynowicz, ur .  1 880 r. 
W 1907 r. policja niepokoiła księdza S. W. , prob. par. 
Niesułków, pow. brzeziń., gub. piotrk. ,  różnemi docho
dzeniami w sprawie heretyków marjawickich, a w 1908 r. 
za tę samą kwestję Okręg. Sąd w Piotrkowie skazał go 
na 25 r. kary z zamianą w razie r.iezamożności na 7 dni 
domowego aresztu.1 . 

145. Ks. Jan Wąsowski, l 807 t 1 885. Ponieważ 
Antoni Kopystyński, 10-cioletni chłopiec, syn nauczycie
la  łowickiej szkoły realnej Aleksandra Kop., należącego 
do prawosławia, księdzu j. W., prepozytowi Kolegjaty 
w Łowiczu, służył do Mszy św., przeto w� jen. gbr 5 czrw. 
1 884 r. Nr·. 967 2 sk�zał tego księdza na 25 r. kary, ale 
następnie tenże jen. gbr cofnął tę karę. 

146. Ks. Stanisław Wespański, 1831t1 902. jako 
prob. par. Błędów, pow. grójc. ,  gub. warsz., ksiądz · S.
W. w 1 889 r: przyjmował arcbpa Popiela, przybyłego 
doń z wizytą pasterską. Przy tej okoliczności z mocy de
cyzji, którą wydał w. jen. gbr 23 wrz. 1 889 r. Nr. 171 8,3 
ksiądz S. W. zapłacił 1 00 r. kary za to, że nie zastoso
wał się do rozporządzeń policyjnych, które rząd wydał 
na  te uroczystości. 

147. Ks. Józef Wierzbicki, 1 823tt 904. W 1 883 r. 
29 lip. Nr. 6355 4 w. jen. gbr udzielił surowego napom
nienia księdzu J. W., prob. par. Godzianów, pow. �kiern., 
gub. warsz., za to, że nielegalnie zbierał pieniądze na 
remont parafjalnego kościoła. 

1 Op. c., Nr. 69. 
3 Op. c., Nr.  S. 

2 Op. c., Nr. 25. 
4 Op. c., Nr. 4 1 .
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148. Ks. Michał Wiśniewski, ur. 1834 r. Skaza
niec, zesłany w 1863 r. do wołogodzkiej gubernji. Wró
ciwszy do kraju  w 1 875 r. pracował w archidiec. warsz. 
Gbr warsz. doniósł w. jen .  gbrowi, że 1 3  st. 1894 r. 
Nr· 348 1 ·skazał księdza M. W., prob. par. Plecka Dąbro
wa, pow. kutn. ,  gub. warsz., na 25 r. kary za to, że bez 
należytego pozwolenia .zbierał od parafjan ofiary na bu
dowę domu dla parafjalnej służby kościelnej .  

149. Ks. Donat Wojdyllo, ur. 1 840 r. W. jen. 
gbr 10  łut. 1 903 r .  Nr. 243 2 nałożył 50 r. kary na księdza 
D. W. , wik. par. Kampinos, pow. sochcz., gub. warsz. ,  
za to, że 27 sierp. 1 902 r. brał udział we wspólnych re
kolekcjach u swego dziekana ks. Fr. Sadowskiego w So
chaczewie,  na które nikt nie prosił rządu o pozwolenie. 

1 50. Ka. Piotr Wójtkiewicz, ur. 1 875 r .  Będąc 
wik. par. św. Antoniego w Warszawie, ksiądz P.  W. 
przyjął do katol icyzmu w 1907 r. "prawosławne" :  Annę, 
Helenę i Marję Roston. Sprawę policja wyśledziła do
piero w 19 1 7  r., :przeto dla przedawnienia w. jen. gbr 
przeciął 3 dalsze dochodzenie. 

· 

1 51.  Ks. Ludwik Wolski, ur. 1 881 r. Mster spr. 
w. Stołypin w 1 910 r. nakazał księdza L. W., wik. par.
N. M. P. Loret. na Pradze w Warsz., otoczyć najczujniej
szą obserwacją wskutek tego, że przyłączył do katoli
cyzmu zapasowego szeregowca Atanazego Koguta, „pra
wosławnego" .i

152.  Ks. Adam Wyrzykowski, 1 814t1888. 1. Na 
mocy decyzji, którą wydał w. jen. gbr 15 (27) sierp. 
1876 r. Nr. 1478 5 ksiądz A. W. , prob. par. św. Barbary 
w Warszawie, zapłacił 25 r. kary za to, że ochrzcił dziec- , 
ko małżonków Oksiu ta, „prawosławnegc( wyznania. ' 

1 Op. c., Nr. 35. 2 Op. c., Nr. 45. i A. P. Piotrk., v110. 
8 A. A. D., XXVIII2, Nr. "66. 4 Op. c. 5 Op. c., Nr. 2. 
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2. 5 gr. 1 882 r. ros. władze administracyjno-rządo ·
we wydały decyzję wywiezienia księdw A. W., prob. 
par. św. Barbary w Warsz., za to, że spełniał posługi re
ligijne  „prawosławnym",  pod dozór policjj na 2 lata do 
gub. wołógodzkiej, dokąd wyjechał 25-go tegoż miesiąca 
i roku. Gdy termin tego ipusowego pobytu na obczyź
nie dobiegał do końca i ksiądz A. W. chciał powrócić 
do Polski, władze rządowe sprzeciwiły się temu, tylko 
drogą wyjątku otrzymał 3-go gr. 1887 r. za . Nr. 2162 spe- J 

cjalne pozwolenie, że mógł przyjechać do Warszawy na
pogrzeb rodzonej siostry. Kiedy uroczystości

. 
pogrzebo

we się skończyły, a ksiądz A. W. pod pretekstem cho
roby przeciągał swój powrotny w yjazd i pozostawał 
w szpitalu, wówczas oberplc.  m. Warszawy 30 st. 1 888 r. 
Nr.  316 1 otrzymał od miejscowego jen. gbra . polecenie, 
aby go wywiózł szpitalny dozorca Pałatny. 

W osobistych aktach księdza A. W. czytamy, że 
urodził się w Wyrzykach na Pódlasiu w okręgu łosickim 
z Jana i Marjanny z Biernackich. Uczył się w wydziało
wej szkole w Białej Podl., w 1836 r. wstąpił do semin. 
duch. św. Jana w Warszawie, wyświęcony na kapłana 
w 1840 r. Odtąd spełniał obowiązki w archidiec .  warsz. 
wik. w Goszczy, Sobocie, komendarza w Pleckiej Dąbro
wie, od 30 czerw. 1868 r. prob. w nowo urządzonej par. • 

św . . Barbary w Warszawie. Pod datą 4 st. 1 883 r. ks. 
Miecz. Łopaciński, wik. par. św. Barbary, pisze o fakcie 
powyższym do Kons. Metrp. Warsz.: „Dnia 2 st . r.b. o g. 
10 wieczorem władza policyj na zabrała z plebanji księ
dza A. · ·W·. ,  prob. miejscowego, jak wieść niesie, z za
miarem wywiezienia go w głąb Rosj i . "  18 zaś czrw. 1 883 r. 
Karolina z Wyrzykowskich Bukowiecka , siostra rodzona 
księdza A. W., pisze do arcbpa warsz. :  „Brat mój Adam 

1 Op. c.,  .Nr. 2. 
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W., prob. par. św. Barbary na Koszykach w Warsz., ska
zany przez rząd drogą administracyjną i został wywiezio
ny 6 st. r.b. do Wielkiego Ustiuga, gub. woło�odzkiej. 
Proszę o wstawiennictwo, by mógł powrócić do kraju 
rodzinnego". 

Z Konsys. Wiln. 4 kw. 1 888 r. Nr. 2274 nadeszła 
odezwa do Konsyst. Metrp. Warsz. ,  że przybyły do Wil
na i czasowo tu mieszkający ksiądz A. W. umarł 29 mar. 
1 888 r.1 

153. Ks. Wacław Wyrzykowski, ur. 1 876 r. Na 
skutek raportu, który nadesłał gbr siedl. 1 1  gr. 1900 r. 
Nr. 6781 , p.o. w. jen. gbra 1 4  st. 1 901 r. Nr. 191 2 nało
żył na księdza W. W., wik . . par. Kamionna, pow. w.ęgr., 
gub. siedl. , 25 r. kary za to, że 13 lip. 1 900 r. w Węgro_
wie wyspowiadał i komunikował Antoninę. Seweryniuk, 
„prawosławną". 

154. Ks. Włodzimierz Wyrzykowski, ut. 1863 r. 
1 . 10 lut. 1903 r. Nr. 243 3 w. jen. gbr nałożył 50 r. kary
na księ

.
dza W. W., prob. z Młodzieszyna, pow. sochcz. , 

gub. warsz., za to, że 27 sierp . . 1902 r .  brał udział we 
wspólnych rekolekcjach u swego dziekana ks. Fr. Sa
dowskiego w Sochaczewie, na które nikt nie prosił rzą
du o pozwolenie. 

2. Gbr kalis. 24 sierp. 1 896 r. nałożył na księdza
W. W., prob. z Poddębic_, pow. łęcz., gub. warsz. ,  5 . r.
kary za to, że pozwolił bratu swemu, alumnowi semin. 
diec. we Włocławku, odprawić nabożeństwo publiczne 
w Chorzęcinie.4 

3. P. o. w. jen. gbra 7 wrz. 1 803 r. Nr. 259 5 udzi elił
surowej nagany księdzu W. W., prob. z Chorzęci_ńa, pow. 
brzez. , gub. piotrk., dodając dó niej stanowcze óstrzeże-

1 A. K. A. w. IX9. 2 A. 1\ . o., xxvq12, Nr. 64. 
3 Op. c . ,  Nr. 47. 4 A. P. Kal., I a. 5 Op. c., Nr. 47. 
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nie ,  że spotka go· surowsza kara,' jeżeli w przyszłości 
zrobi coś podobnego. W tym wypadku chodziło o to, że 
ksiądz W. W., będąc prob. w Młodzieszynie, pow. sochcz., 
gub. warsz., przeszkodził Zofj i !mińskiej wstąpić w związki 
małżeńskie z prawosławnym Andrzejem Wojno. 

4. W 1 907 r. sekta niarjawitów z Mysłakowa i z Ar
kadii, pow. łowie. ,  gub. warsz., wystąpiła ze skargą 1 do 
w. jen. gbra na księdza W. W., prob. z Chorzęcina o to,
że miesza się do ich spraw i że w swych parafjanach 
budzi do nich wrogie usposobienie. 

5 . Sprawa o to samo i od tych samych skarżących
w 1 909 r. oparła się o Mstwo Spr. W., gdy ksiądz W. W. 
był .prob. w Bednarach, pow. łowie., gub. ,  warsz. Na sku
�ek tego Mstwo 8 czrw. 1 9 1 0  r. Nr. 5039 2 zażądało od 
arcbpa warsz. przeniesienia go na inną parafję. Wtedy 
ksiądz W. W. przeszedł do Żelaznej, pow. skiernw„ 
gub. warsz. 

155. Ks. Augustyn Zalewski, 1 831 t 1899. 1. Cza
sowy cyw. gbr kalis. 3 sierp. 1 866 r. Nr. 1 983 3 powia
domił Kom. Rz. Spr. W. i D., że ksiądz A. Z., wik. w Ło
dzi, nie przyjął do spowiedzi żony nauczyciela muzyki 
Augusta Heinricha, luteranina, dlatego, że jest za mężem 
luteran inem. 

2. Za to, że, będąc wik. w Łodzi, gub. piotrk., ksiądz
A. Z., odmówił spowiedzi katoliczce Walerji Kuźmiań
skie.j ,  która miała zamiar wyjść za oficera Łubieńskiego, 
prawosławnego i n ie  pozwolił ks. Felicjanowi Wabnero
wi, prefektowi gimn. niemiec. w temże mieście, nmk Kr. 
P. Berg, · dekretem z 24 wrz. (6 paźdz.) 1 867 r. usunął ' 
księdza A. Z .  ze stanowiska wikarjusza i wysłał na mie
szkanie do Opoczki, gub-. pskowskiej, pod ścisły dozór 
policji z pensją 1 20 r. roc zn ie. 

1 i 2 Op. c„ Nr. 47. 3 A. A. O., XXIX2, Nr. 8.
4 Op. c. i Dr. I l i ,  str. 139. 
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3. Zarządzający spr. duch. w Kr. P.  Paweł Mucha
now okólnikiem z dn. 1 1  paźdz. 1 867 r .  Nr. 441 3 zawia
domił wszystkich bpów i administratorów, że ksiądz A. Z. ,  
wik. w m. Łodzi, decyzją nmka hr. Berga za fanatyzm 
religijny czy polityczny, wysłany został na os iedlenie do 

. m. Opoczki, gub; pskowskiej, pod ścisły dozór miejsco
wej policji ,  a ks. Feli cjan Wabner, prefekt gimn. niem. 
w Łodzi za udział w tern przestępstw{e ma zapłaci ć 25 r. 
kary. Rzecz zaś poszła o to, że obydwaj ci kapłani od
mówili wyspowiadania p. Walerji Kuźmiańskiej ,  katoliczki, 

· która wychodziła za prawosławnego sztabskapitana 6-go
Głuchowskiego pułku dragonów, Łubieńskiego. Pierwszy
był inicjatorem tej „ winy," drugi poszedł za jego radą.1

4. Gbr piotrk. 7 ( 1 9) paźdz. 1 867 r . . Nr. 1 9 1 2 donosi
do zarządzającego spr. d .  obc. w., że ksiądz A. Z., wik. 
z Łodzi, został wysłany z decyzji nmka do m. Opoczki, 
gub. pskowskiej. 

5 . 29 list. ( 1 1 gr.) 1867 r. zwrócił się ksiądz A. Z.
do nmka Kr. · P. z Opoczki, że został zaaresztowany bez 
żadnego śledztwa ani sądu i wysłany do Opoczki, gdzie 
przybył 22 list. 1 867 r. Uwięziono go pod zarzutem, że 
nie chciał spowiadać Walerj i  Kuźmiańskiej, wychodzącej 
za prawosławnego, tymczasem ona nie zwracała się wcale 
o to do n iego.s

6. Z życiorysu księdza A. Z. podają pewne szcze
góły j ego akta osobiste Kons. Metr. Warsz., a mianowi
cie, że urodził się z Franciszka i Katarzyny z Rostow
skich, skończył 7 klas gimn. chełmiń. w Prusach, semin. 
św. Jana w Warszawie, święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1861 r., zajmował w diec. warsz. stanowiska wikarjusza 

prob. ,  ostatnie w Trojanowie, . pow. sochcz., gub. warsz .  
tu umarł.' 

i A. A. o., xcm2, k. 21' i Lxx1a, k. 57, 84-97.
2 A. A. D., LXXII2, k. 73. 3 Op. c., k. 79. 4 A. K. A. W. VI9• 
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156. Ks. Władysław Załuskowski, ur. 1 855 r. , 
Na skutek decyzji w. jen.  gbra z dn. 22 gr. 1 9 1 1  r. ksiądz 
W. Z., zapisany w spisi e duchowieństwa archid. warsz. 
między kapłanami bez stanowiska, za to, że w odczycie 
na tel.llat „Pojęcie o Bogu,"  na który miał pozwolenie 
władz rządowych, ale wyszedł poza dozwolone ramki . 
i odstąpił od swego tematu, miał zapłacić 50 r. kary, lecz 
tenże jen. gbr karę tę skreślił. 1 

1 57. Ks. Juljan Zdzitowiecki, 1 837 t 1891 . Na 
I.llOCY decyzj i w. jen.  gbra z 24 mar. 1888 r. Nr. 492 2 
ksiądz J. Z. ,  rektor kościoła św. Marcina przy ul. Piwnej · 
w Warsz. dostał się pod tajny dozór pol i cji  za to, że,
jak wykazało tajne  dochodzeni e ,  które przeprowadzał 
Majewski, urzędnik do spraw specjalnych, był podejrzany 
o szerzenie bractwa Serca jezusowego i utrzymywał po
tajemne stosunki z o.o. kapucynami w Zakroczymiu. 

1 58. Ks. Hieronim Zimowski, 1 810t1 895. W. jen. 
gbr 2 wrz. 1 874 r .  udzielił księdzu H. Z., prob. z Kier
nozi, pow. gos tyń., gub. warsz., surowej nagany i oddał 
go pod dozór policyjny za to, że szerzył bractwo Serca 
jezusowego.3 

1 59. Ks. Adolf Żebrowski, ur. 1 850 r. Za to, że 
pozwolił w 1896 r. neoprezbiterowi Lesiszowi , odprawić 
nabożeństwo w kościele par. Kałuszyn, pow. nowmińs., 
gub. warsz., ksiądz A. Ż. ,  ·prob. tejże par. ,  na  mocy de
cyzi i ,  którą wydały władze rząd. administracyjne 1 7  kw. 
1897 r. Nr. 1 02 4 zapłacił 25 r. kary. 

160. Ks. Stefan Żelazowski, ur. 1 876 r. 1 . W 1 91 0 r. 
ksiądz S. Ż., będąc wik. w Gąbinie,  pow. góstyń.,  gub. 
warsz., miał z rządem kłopot o to, że dał ślub Piotrowi 
Krzyżanowi, „prawosławnemu." 

1 A. A. D., XXIX2, Nr. 32. 2 Op. c . ,  Nr. 6 
3 Op. c., Nr. 3. 4 Op. c., Nr. 1 . 
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2. W 1 914  r. ksiądz S. Ż . ,  jako prob. w Osuchowie,
pow. błońsk., gub. warsz., przyjął na łono Kościoła kat. 
Aleksandra Olszańskiego, „prawosławnego" i jego dzieci ,  
ale zastępca w. jen.  gbra polecił przerwać dalszą kore
spondencję w tej sprawie.1 

161. Ks. Jan Władysław Żochowski, 1 841t1 9 1 2. 
Do archid. warsz. przyszedł w 1 908 r. z par. Briańsk, 
pow. bialsk., gub. grodz. Tamtejszy gbr nadesłał o nim 
opinję, że nieraz starał się szerzyć katolicyzm wśród lud
ności prawosławnej, nie krępując się niczem. W kaza
niach parafjanom swoim niewyraźną podawał naukę o pła
ceniu podatków i zaległości.2 

2. Dla sprawy Ojczyzny.

Podajemy najpierw nadużycia i ogólne wiadomośc i  
prześladowcze, dotyczące przeważnie archid. warsz. z lat 
powstania styczniowego i następnych. 

1 . Na rachunek arGhidiec. warsz. zapisujemy niepo
kój , z jakim zwrócił się nmk Kr. P. 13  (25) list. 1 861 r. 
Nr. 21 108 3 do p .  o. gł. dra kom. rz. w. r. i o. p. w spra
wie, że, jak· mu wiadomo, religijna kompanja warsz. 2 (14)
i 3 (15) sierp. b. r. na  jasnej Górze niosła \N p rocesji 
dwie korony: jedną ciern iową, drugą z materJ i amaran
towej. Pierwszą pielgrzymi zostawili na miejscu ,  dru g ą  
w Gidlach, pow. nowradm., gub. piotrk. Zapytuje przeto 
nmk czy to nie są emblematy rewolucyjne? 

2. Arc bp metropolita warsz. Szcz: F eliń. zwrócił s i ę
28 st. l863 r .  Nr .  414 4 do Kom. Rz. \V/ .  R .  i O .  P., że, 
gdy 23 st. tegoż roku jeden z kapucynów udawał się do 
cytadeli warsz. w celu udzielenia św. sakramentów w1ęz
niowi politycznemu, straż zatrzymała go u bramy, żąda-

1 Op. c., Nr. 18. z Op. c . ,  Nr. 2 1 .  
a A.  A .  D . ,  LXXIX2, k. 62. 4 A. A. D., LXXXI2, k. 55. 
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jąc legitymacji. Żeby przeto : na przyszłość nie powtarzało 
się nic podobnego, arcbp pros1, aby w takich wypadkach 
przyjeżdżał posłaniec z cytadeli, by u wrót · je j  nie zacze
piano kapłana. · 

3. Arcbp metr. warsz. 25 łut. 1 863 r. Nr. 737 1 zwra
cał się do Kom. Rz. W. R. i O. P., że 17 łut 1 863 r. we 
wsi Kaleń, gm. Okuniew, pow. i gub. warsz. ,  kozacy za
aresztowali i uwięzili ks. Feliksa Napiórkowskiego, na 
umyśle niezupełnie poczytalnego i prosił o rychłe zwol
nienie go z uwięzi. 

4. Arcbp metr. warsz. 31 mar. 1863 r. Nr. 1036 2
odnosił się do gł. dra kom. rz. w. r. i o. p. ,  że w nie
dzielę 1 5  b. m. i r .  w czasie, gdy odprawiała się Naj
świętsza Ofiara w par. Niegów, pow. radzn. ,  gub. warsz. ,  
żołnierze wpadli do kościoła i znieważyli świątynię Pań
ską. Wobec tego arcbp prosi, aby władze rządowe za
bezpieczyły domy Boże od podobnych wypadków. 

5. 7 gr. 1863 r. za Nr. 3264 1 Konsyst. Metrp. Warsz.,
donosi do arc bpa F e l i ńsk . ,  wywiezionego do Jarosław la, 
a) że zgórą mies iąc tem u nlk wojn .  za o ronił przyjeżdżać ·
i wyjeżdzać z Warszawy kap łanom miejscowym i z ca
łego Kr. P. Na to robi uwagę nmk Kr. P. w swym ra
porcie do mstra Kr. P., że 30 paźdz. ( 1 1 l ist.) 1 863 r.  
nlk wojn.  wydał okólnik, mocą którego nie pozwolono 
pod żadnym pozorem poświadczać pa8zportów dziekań
skich, na zasadzie których wolnoby było księżom podró
żować po dekanatach. W obecnych bowiem warunkach 
największym i k olporterami wszystkich powstańczych roz
kazów są księża i kobiety. 

b) że zabronione zostały kongreg·acje dekanalne.
6. Bp Paweł Rzewuski , 3 lip. 1863 r. Nr. 1887 4 zwra

cał się do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., wykazując.:, że 

i Op. c . ,  k. 135. 2 Op. c., k. 1 88-190. 
il A. A. o., cxv2• " A. A. D., LXXXII2, k. 1 58 i 159. 
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„bolesne doświadczenie" poucza, jak aresztowania ka
płanów, dotąd dokonywane, nie były uzasadn ione, ich 
uwięzienie przeciągało s ię zbyt długo, badanie było od
wlekane i wreszcie po zna cznym przeci'!gu czasu, wy
puszczano i ch na wolność, jako niewinnych .  Tymczasem 
i oni• byli pokrzywdzeni i i ch parafie wskutek tych zajść 
dużo ucierpiały. Dowodów na to dostarczają księża: róż
nych diecezyj ,  jak: Gacki, Malanowicz, Kasprzycki, Bat
kowski, Wroński ,  Ćwikliński, Bieroński, Sieklucki, Wit
tman, Chmielowski, Napiórkowski, Dłużn iew�ki, Skupień
ski, Skibniewski i wielu jeszcze innych. Wobec tego prosi 
dra gł. ,  aby władze rządowe wzięły to pod uwagę. 

7. Bp P. Rz. 22
'
st. 1 864 r. Nr. 205 1 doniósł do dra 

gł. kom. rz. w. r. i o. p., że wojska ros. niejednokrotnie 
zmuszały kapłanów w Sochaczewie, gub. warsz. ,  do cho
wania ciał żołnierzy prawosławnych podług obrządku 
katolickiego, w tym nawet celu nlk wojn. gwałtem za
brał dominikanina z klasztoru sochaczewskiego i zmus ił 
go do uczestn iczenia w takim pogrzebie. 

8. Bp P. Rz. 8 kw. 1 864 r. Nr. 918 2 zwrócił się do
Kom. Rz. z tern, że żandarmerja zabrała w Rawie, gub. 
piotrk., z plebanj i  wszystkie akta U .  S. C. za 1 863 r. 
i do lutego 1 864 r., ośm tomów Pamiętnika Religijno-Mo
ralnego i rew�rs na 700 zł. , a także kwity na opłacone 
podatki i kontrybucję wojn. Prosi przeto bp, aby Kom. 
Rz. spowodowała zwrot wszystkich tych zabranych rzeczy. 

9. Bp P. Rz., 1 7  lip. 1 863 r. Nr. 2001 3 zwracał się
do dra gł. kom. rz. w. r .  i o. p .  z �astępującą sprawą. 
12 lip. b.r. wojsko ros·. ,  w n iedzielę między 1 1  a 12 w po
łudnie, w czasie nabożeństwa otoczyło kościół par. Kurze
szyn, pow. raw. ,  gub. p iotrk„ gdy pełno było w nim 

1 A .  A. D„ LXXXIII•, k .  45. 2 Op. c.,  k. 99. 
8 A. A. D„ LXXXIl2, k. 32 i 33. 
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wiernych, gdy zaś lud wyszedł za procesją, wojsko wpadło 
do świątyni, zrewidowało zakrystię i ołtarze. Nazajutrz 
to samo uczynił inny oddział wojska i żądał łącznie z ofi
cerami otwarcia tabernaculum. Gdy. proboszcz miejscowy 
ks. Juljusz Greffkowicz kategorycznie tego odmówił, za
przestano na to nalegać, a gdy wojsko opuszczało' ko
ściół, groziło śmiercią wszystkim księżom. 

10. Bp P.  Rz., z. d. w., 27 sierp. 1 863 r. Nr. 2439 1 
pisał do Kom. Rz. W. R. i O. P., że jen. Kidener kazał 
zniszczyć w . sierp. b.r. dwa promy na Wiśle, które były 
własnością o.o. bernardynów z Góry Kalwari i, pow. grój . ,  
gub. warsz. i prnsił o zwrot tej straty. 

1 1 .  Bp P. Rz. 28 paźdz. 1 863 r. Nr. 2883 2 zanosi 
skargę do Kom. Rz. W. R. i O. P. ,  że w klasztorze o.o. 
bernardynów w Warszawie władze wojskowe często od
bywają rewizje w sposób niewłaściwy i dlatego, powołu 
jąc się na prawo cesarskie z 1818 r. , żąda, aby odtąd 
sprawy te były załatwiane w obecności przełożonego 
klasztoru, jego .2- ch asystentów i urzędnika z cyrkułu 
policyjnego. 

1 2. W kolejnym miesięcznym raporcie. pod datą 7 st. 
1 864 r. Kons. Jen. Archid. Warsz. powi�damia arcbpa 
warsz. Szcz. Felińskiego, będącego wówczas na wygna
niu w m. Jarosławiu, że wskutek rozporządzeń rządu ros. 
całe duchowieństwo Kr. P. ma ulegać kontybucj i 120/o 
od dochodów p9bieranych. Nadto, na skutek postano
wienia dodatkowego nmka Kr. P., bpi i administratorowie 
diecezyj płacić mają ,oprócz kontrybucji powyższej jeszcze 
1 8°/o, a kapituły po 60/o, a to do czasu zniesienia stanu 
wojennego.3 

1 3. Bp P. Rz. 1 9  st. 1 864 r. Nr. 215 " zwraca się z pro
testem do Kom. Rz. W. R. i O. P. o to, że 1 1  st. · b. r. 

1 Op. c . ,  Nr. k. 109. 
3 A. K: A. W., 1 19.

2 Op. c., k. 128. 
4 A. A. D., LXXXIII2, k. 29. 
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o godz. 10-ej rano major grenaderskiego samogitskiego
pułku w Błoniu, gdzie nie było chwilowo proboszcza, 
zwrócił się do miejscowego wik. i „nakazał" mu odpra
wić modły nad zmarłym żołnierzem akatolickim. Gdy spot
kał się p. major z odmową namiętnie robił nacisk i nie
przyjemnośd młodemu księdzu, ponownie . żądając tego 
samego. Wtedy ksiądz odmówił jakieś modlitwy. Wobec 
tego faktu bp prosi, aby wojsko szanowało sumienie 
kapłańskie. 

1 4. Bp P. Rz. 1 8  mar. 1 864 r. Nr. 968 1 pisał do dra 
gł. kom. rz. w. r. i o. p. , że dowódcy wojskowi rosyjscy 
zmuszają kapłanów do takich czynności, które obrażają 
rytuał koście lny, dogmaty wiary św. i sprzeciwiają się 
dotychczasowym postanowieniom rządu . Wypadki: 

a) W Skierniewicach, gub. warsz., nlk wojn .  Dokto
row nakazał 8 mar. b. r. proboszczowi postawić ołtarz 
na rynku i odprawić nabożeństwo z racji wydanego ma
nifestu cesarskiego o uwłaszczeniu. Tego ks. Władysław 
Magnuski, mansjonarz tamtejszy, nie zrobił, ale nlk wojn. 
zmusił go do odczytania tego manifestu przed stajniami 
cesarskiemi, choć był już czytany w kościele. 

b} W par. Tomaszów Mazw., gub. piotrk., nlk wojn. 
zmusił proboszcza do odczytania manifestu cesarskiego 
o uwłaszczeniu, choć raz już był czytany w · kościele,
nadto nakazał odprawić nabożeństwo uroczyste z biciem 
we wszystkie dzwony, bo „cesarz jako głowa Kościoła 
ma prawo tego żądać." 

c) W par. Bierzwienna, pow. kols., gub. kalis . ,  ka
pitan z Kłodawy, gdy nie było proboszcza w domu, na
kazał wójtowi miejscowemu otworzyć kościół i polecił 
mu, by odczytał zebranym w kościele manifest cesarski 
o uwłaszczeniu.

i Op. c . ,  k. 1 17-122. 



448 ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA. 

d) W par� Sierzchowy, pow. raw., gub • . piotrk., ko
mendant z Rawy zabrał księgi urzędnika St. C kościelno
cywi:lne, a przytem zelżył prob. słowami najbru.dniejszemi.

1 5. Urzędowy Dziennik Powszechny w dal szym ciągu 
rzuc·a obelgi na duchowieństwo katolickie. 

1 6. 9 kw. 1 864 r. Nr. 973 1 bp P. Rz. zwrócił się do 
gł. dra kom. rz. w. r. i o. p . ,  że' urzędowy Dziennik Po
wszechny 7 kw. b. r. znów zamieścił list jakoby księdza, 
pisany do księdza, pełen potwarzy na Ojca św. i na du
chowieństwo katolickie. 

17. Bp. P.  Rz . 9 (21). maja 1 864 r. Nr. 1 296 2 doniósł
do Kom. Rz. W. R. i O. P., że 12 maja b. r. przed sa
mem nabożeństwem w par. Kamionna, pow. radz. , gub. 
warsz., kiedy miejscowy prob. ks. Józef Wiktor w kon
fesjonale słuchał spowiedzi św., do kościoła wszedł ofi
cer z wojskiem i stanąwszy w prezbiterjum, rozpoczął 
stamtąd przemowę do ludu, poczem polecił wywołać 
prob. 1 z konfesjonału, wręczył mu papiery o uwłaszczeniu 
i polecił takowe ogłosić . 

.18. Ponieważ niejednokrotnie . wśród kar, nakłada
nych na duchowieństwo' , rz.-kat. w latach popowstanio
wych, spotykamy kary za to, że powstańcy zabrali z ja
kiegoś solnego magazynu · rządowego sól zamagazyno
w�ną, przeto przytaczamy zarządzenie w tym względzie 
nmka Kr. P., z którego widać, po jakiej linji szło rozu
mowanie ros . władz rządowych w danym wypadku. 

Gdy w 1863 r.  w Kamionce, -pow. soch cz., gub. warsz., 
powstańcy zabrali z maga'zynu rządowego soli na ogólną . 
sumę 24,769 r. 42 kop., wtedy połowę tej sumy 12,384 r. 
7 1  kop. nmk 1 1  (23) łut. 1 866 r. polecił ściągnąć z mie
szkańców wsi i miasteczek, położonych w promieniu 30 
wiorst, „za ich upór w ukrywaniu nazwisk kupujących" 
ten produkt od powstańców.8 

1 Op: c., k. 123. 2 Op. c., k. 203. 
3 A. A. D. O solnych magazynach, str. 36 i 37. 



ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA. 449 

19. Władze cywilne skarżą się do władzy duch., że 
w wielu kościołach warsz. przyjęto .. na dzień 27 lut. 1867 r. 
na wiele nabożeństw żałobnych. 

20. Niektóre zarządzenia rosyjskich . władz admini
stracyjnych tchnęły jeżeli nie szyderstwem, to .żartem, tak 
w stosunku do spraw jak i osób, poruszających takowe. 
Za przykład, a raczej potwierdzenie tego, niech będzie 
korespondencja w. jen. gbra, którą ': podajemy w całości. 

Warsz. Jen. Gbr. Warszawa 31  mar. (12 kw.) 1879 r. 
Nr. 565.1 Do Najprzewielebniejszego Administratora archd. 
warsz. kanonika Sotkiewicza. 

Niektórzy tutejsi rz.-kat. biskupi wystąpili o pozwo
lenie przedrukowania encykliki papieskiej, wydanej 28 gr. 
1878 r . . z tłumaczeniem na język, którego używa miej
scowa ludność i rozesłania jej duchowieństwu, by ją od
czytało swym pa�afjanom. Po porozumieniu się z mstrem 
spraw w. mam honor powiadomić Najprzewielebniejszego 
księdza Administratora do Jego wiadomości i wykonania, 
że przedruk, rozesłanie duchowieństwu i przeczytanie 
z ambon wspomnianej encykliki jest dopuszczalne, ale 
w tym języku, w jakim była napisana. 

Jenerał adjutant Hr. Kocebu. 
Encyklikę tę oceniającą i potępiającą socjalizm, jak 

zresztą każdą, Leon XIII wydał w języku łacińskim 
i rząd się zgodził, aby ją wiernym przeczytać po łacinie. 
Takiej korespondencji nie możria inaczej nazwać tylko 
szyderstwem albo łagodniej żartem. Dopis. autora. 

1. Ks. Wojciech Andruszkiewicz, ur. 1796 r.
1 .  Kons. Metrop. Warsz. 1 paźdz. 1 863 r. Nr. 2663 2 prze
słał zwykły raport miesięczny do arcbpa warsz. Szcz. Fe
lińskiego, będącego wówcza• na wygnaniu w m. Jaro� 
sławlu i doniósł, że władze wojskowe zaaresztowały księ-

1 A. K. J. A. W„ IF1• 2 Ą. A: o., cxv2• 

Bojownicy t. III. 29
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dza W. A., prob. z Krzemienicy, pow. raw., gub. piotrk. ,  
ale w ostatnich dhiach już go puściły na  wolność .  

2. 7 (19) mar. 1864 r.  Nr .  966 1 nmk Kr. P .  powia
domił mstra Kr. P., że księdza W. A. zaaresztował nlk 
wojn. pow. raw., gub. piotrk., we wrześniu 1863 r. na  
skutek otrzymanego doniesieni a, że ksiądz ten głosił ka
zania, pobudzające do „ rewolucji". Ponieważ jednak nie 
dało s ię dowieść tego zarzutu, przeto władze wojskowe 
zwolniły go z więzienia i oddały pod nadzór policji. 

3. Gbr piotrk. 7 list. 1 870 r. Nr. 47 2 oddał księdza
W. A., prob. z Krzemienicy, pod dozór policyjny za to, 
że się odezwał: „jeszcze będę patrzał na to, jak wojska 
polskie będą wypędzać Rosjan z Polski. " 

2. Ks. Marj an Belkowski, 1826t1898. Ghr warsz.
w odezwie swej, którą nadesłał do Kom. Rz. Spr. W. i D. 
w kw. 1 867 r. Nr. 2373,3 a przy niej spis księży gubernji 
warsz., daje taką opinję o księdzu M. B. ,  komend. par. 
Cygów, pow. radz., gub. warsz.: „pod względem pol itycz
nym nie zasłnguje na pochwałę." 

3. Ks. Antoni Białobrzeski, 1 798 t 1867. Mag. św.
Teol., protonot. aplski, prob. par. N. M. P. na Nowem 
Mieście w Warszawie, po śmierci arcbpa Fijałkowskiego 
(1861 r.) administrator archidiecezji .  

1 . 1 list. 1861 r. oberplc. m. Warszawy oddał do cy
tadeli warsz. księdza A. B. ,  admin. archid. warsz.4 

2. W księdze sesyjnej Kapituły Metrp. Warsz.ó 2 gr.
1861 r. jest zapisane: „Na wieczną rzeczy pamiątkę„. 
Z trzech, będących w więzieniu politycznem członków 
Kapituły, prał. A. Białobrzeskiego Sąd Wojn .  skazał do 
fortecy Bobrujsk na rok czasu." 20 zaś łut. 1862 r. Kapi-

1 A. A. O., cxv2. 2 A. P. Piotrk., V10, Nr. 8. 
3 A. A. o„ xxvm2, Nr. 26. 
4 A. A. D., CXXIII2, Nr. 69. 5 R. v111s. 
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tuła zapisuje, że cesarz zwolnił go z wygnania, przywra
cając mu zajmowane dotąd stanowisko. 

W tejże księdze protokułów jest notatka bez daty, 
że z 23 na 24 paźdz. 1863 r. w nocy znów ks. prał. A. B. 

. został wtrącony do więzienia politycznego, a 12 list. tegoż 
r. przyszła wiadomość o decyzji wywiezienia go do Rosji
na czas nieograniczony. 

3. W zbiorach raperswylskich znaleźliśmy taką wia
domość: „Ksiądz A. B. oddany był pod Sąd Wojn. Pol. , 
który po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności skazał prał. 
Białobrzeskiego na mocy art. 95, 96, 600 i 606 księgi 1 -szej 
wojn. kodeksu karn . ,  wydanego 1859 r. ,  po pozbawieniu 
godności duchownej, orderu św. Anny li kl .  i wszelkich 

· praw stanu na karę śmierci przez rozstrzelanie.
Czasowo głdzący 1-ą armją wyrok pol. wojn. sądu 

uznał uzasadnionym, lecz, wziąwszy na uwagę wiek po
deszły i stan chorobliwy księdza A. B. , takowy wyrok 
przedstawił na najmiłościwsze uznanie Najjaśniejszego Pa
na, poddając  los obwinionego miłosierdziu monarchy. 
Cesarz ograniczył stopiei1 kary osadzeniem księdza A. B. 
w fortecy na rok j eden, nie pozbawiając go godności 
duchownej ani  orderu . 

Wyrok ten wydrukowany był w Dzienniku Warsz. 
10 st. 1 862 r ." 1  

4 . W dn.  5 list. 1863 r. Nr .  3017  2 Kons. jen.  Archid.
Warsz. don iósł do arcbpa warsz. Szcz. Felińskiego, bę
dącego wówczas na wygnaniu w Rosji w m. Jarosławlu, 
między innemi i to, . ze w miesiącu ub. ros. władze woj
skowe zaaresztowały księdza A .  B. 

Na skutek tego raportu 3 nmk Kr. P. przesłał mstrowi 
Kr. P.  objaśnienie, że ksiądz . A. B. za wybitny udział 

- 1 Rps. II , 563. � A. K. A. W., 1 19. 

a Raporty, wysyłane do arcbpa Felińsk., w kopji były składane 
w Komisji Rz. W. R. i O. P. 
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w ruchach krajowych powstańczych został wysłany w po
rządku administracyjnym do dalszych gubernij Rosj i . 1  

5 . Raport Stałej Śled�ej Komisj i z 10 (22) paźdz.
1863 r . . Nr. 2118  stwierdza, � do członków rządu naro
dow�go ··należało trzech kapłanów, a między niemi był . 
ksiądz ptał. A. B. z księżmi: kan . . Steckim i kan. Wyszyń
skim; nadto wszy�cy trzej są redaktorami gazet rewol.2 

6. 1 (13) list. 1863 r. n�k Berg nakazał wysłać księ
dza A. B. wprost z X pawilonu do oddalonych gubernij 
Rósji.3 

7. Jak widać '/. protokułu Kapituły Metrop. Warsz.
z dn. 1 lip. 1867 r. ksiądz A. B. umarł 27 lut 1867 r. 
w m. Horodyszcze, gub. penzeńskiej. To samo potwier
dzają dokumenty rządowe ros.4 

4. Ks. Jan Biniecki, ur. 1835 r. 1 .  Były wik. par.
Proskirów, diec. żytm., którego rząd wysłał pod dozór 
policji do m. Kołogrywa, gub. kostromskiej.5 Gdy władze 
rządowe pozwoliły mu wrócić z wygnania, dostał się do 
archidiec. warsz.6 

2. Ksiądz j. B. z wikarjatu w Służewie, pow. i gub.
warsz . ,  dostał się na wygnanie 7 do Rosji, z której po
wrócił w 1 870 r. i władze centralne 1 4  (26) st. 1 871 r .  
Nr.' 1 61 nakazały go wciągnąć na listę osób, będących 
pod dozorem policji. 

5. Ks. Mikołaj Błaszkowski, ur. 1830 r.8 Gbr
warsz. 1 6  mar. 1 885 r. doniósł do kancelarji w. jen. gbra, 

1 A. A. D., cxv2. 2 A. A. D., LXXI I2, k. 17 i 19.
B A. A. D., XXII2, k. 3. 4 Op. c., k. 82.
5 A. A. o . ,  xxxvm2. 
6 Zacząwszy od 1874 r. ks. j. Biniecki v. Bieniecki przez szereg 

lat jest w spisach duchowieństwa �rchidiec. warsz. jako rezydent w Mło
dzieszynie, pow. sochcz., gub. warsz. Dopis. autora. 

7 A. A. D., XXVII I2, -Nr. 28.
, 8 W spisie_ duchowieństwa archidiec. warsz. za 1885 r. ks. M. B. 

ma zapisane, Że się urodził w 1827 r. 
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że, gdy N iwiński, wójt gminy Kuflew, zaproponował wło
ścianom, aby postawili pomnik na pamiątkę koronacji 
cesarza Aleksandra I I I ,  ksiądz M.  B., prob. par. Kuflew, 
pow. nowmiń., . gub. warsz. ,  nietylko przeciwstawił się te
mu projektowi,  ale nawet działał przeciw niemu. W. jen. 
gbr korespondencję w tej materji gbra warsz. polecił do 
akt załączyć.i 

6. Ks. Juljan Boczkowski, 1 835t1 9 1 1 .  1. W. jen.
gbr 26 sierp. 1 889 Nr. 1 54 1  2 nałożył na księdza J .  B. ,  prob. 
par. Lubochn ia, pow. raw., gub. piotrk., 25 r .  kary za to, 
że na kazaniu w dzień Bożego Narodze nia robił niewła� 
ściwe porównania i dawał ni ekorzystną charalderystykę 
formom powitania cesarza przez poddanych. 

2. W 1889 r. w. jen. ·gbr z uwagi, że ksiądz ] .  B.,
prob. par. Lubochnia, usiłował odciągnąć swych parafjan 
od myśli zorganizowania muzyki, którą postanowil i  stwo
rzyć z racji przyjazdu cesarza do Spały i z uwagi , że j uż 
poprzednio nieprzychylnie zachowywał się w stosunku 
do władz rządowych, postanowił 3 usunąć go z tego pro
bostwa z prawem wsŻakże otrzymania innego, ale zdała 
od Lubochni. 

7. Ks. Maksymiljan Bokalski, ur. 1 871  r. 1. 1 1  st.
1 906 r. Nr. 755 4 gbr piotrk. powiadomił w. j en .  gbra, że 
na prob. par. Ujazd, pow. hrzez., gub . piotrk., księdzu 
M.  B.  ciążą następujące zarzuty: a) W nocy z 5 na 6 gr. 
1905 r .  razem z miejscowym ziemianinem i wójtem gmi
ny urządził pochód, w którym wzięło udział 100 ludzi, 
na czele . ich 1 O szło z karabinami i rewolwerami; ksiądz 
chodził z nimi po całej tamtejszej osadzie przez g·odzinę 

· czasu i wszyscy krzyczel i :  vivat ! n iech żyje Polska ! 
b) 7 gr. 1 905 r. brał udział w niel egalnem zebraniu wój
tów i pisarzy gminnych pow. piotck., gdzie roztrząsano 

1 A. A. D., XXVIII2, Nr. 6. 2 i 3 Op. c . 4 Op. c . ,  Nr. 54. 
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wniosek o usunięciu z korespondencji w rządowych in
stytucjach języka rosyjskiego. 

Ze względu, że wykroczenia te miały miejsce przed 
ogłoszeniem w kraju stanu wojn. , w. jen .  · gbr polecił nie
nadawać sprawie dalszego biegu. 

. 

2. Czasowy wojn. jen. gbr gub. piotrk. 1 3  czrw.
1 906 r. Nr. 3330 i 21 czrw. tegoż roku Nr. 3619 1 doniósł 
do w. j en. gbra, że w parafialnym kościele w Ujeździe 
przechowywano narodowy sztandar polski z białym orłem. 
Choc iaż 30 maja 1906 r. policja zabrała z kościoła ten 
sztandar, mimo to 1 czrw. tegoż roku w parafji tej odbył 
się pochód z miejscowym proboszczem księdzem M. B. 
na czele, w którym uczestnicy nieśli kilka sztandarów 
z orłem białym. Wobec tych faktów w. j en. gbr odniósł 
się do Msterstwa Spr. W. o zwolnienie księdza M. B. ze 
stanowiska, które zajmuje. 

3. Czasowy jen. gbr gub. piotrk. 13 czrw. 1 906 r.
Nr. 3530 wystąpił do w. jen. gbra o usunięcie księdza 
M. B. z par. Ujazd, bo „ wrogo odnosi się do wszystkiego, 
ca rosyjskie i jest niepożądany w okolicy Spały, letniej re
zydencji cesarskiej" .  W. jen. gbr, wziąwszy pod uwagę, 
że dalszy pobyt księdza M. B. w Ujeździe będzie szkod
liwym tak dla porządku państwowego jak również dla 
sprawy religijnej wśród ludności miejscowej, wystąpił do 
Mstwa Spr. W. z wnioskiem usunięcia księdza M. B. z zaj
mowanego dotąd przezeń stanowiska. Na skutek tego 
ksiądz M. B. opuścił Ujazd.2 

8. Ks. Włodzimierz· Bolechowski, 1 833. t 1 903.
1. jen. ple. na Kr. P. w odezwie swej z dnia 1 5 . kw.
1866 r. Nr. 2394 3 do Kom. Rz. Spr. W. i D. ,  wypowie
dział swą opinję o księdzu W. B., wik. par. Pszczonów, 
pow. łowie., gub. warsz., w następujących słowach: „pu-

1 Op. c „  Nr. 54. 2 A. P.  Piotrk. 3 A. A. D., XXVIII2, Nr. 15.
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blicznie stwierdzono sympatję dla powstania, dlatego 
w kierunku politycznym nie jest prawomyślnym" .  

2 .  Nlk warsz. okręgu żandarmskiego 3 ( 1 5) kw. 
1 867 r. Nr. 5 1 66 1 doniósł. do Kom. Rz. Spr. W. i O., że 
ksiądz W. B. ,  wik. z Pszczonowa, dysponował na śmierć 
3-ch ludzi, skazanych na śmierć i straconych przez po
wstańców. 

9. Ks. Antoni Bortkiewicz, 1834 t 1902. 1. J en. ple.
na Kr. P. w odezwie swej z 1 5  kw. 1 866 r. Nr. 2394 2 
o księdzu A. B. ,  b. mansjonarzu kła św. Ducha w Brze
zinach, pow. brzez., gub. piotrk. ,  wydał taką opinję: „ cho
ciaż jawnie postępuje bez zarzutu, jednak, stidząc z jego 
niewyraźnego i nieokreślonego zachowania się, nie moż
na ręczyć za jego prawomyślność polityczną." Gbr zaś 
warsz. w nadesłanym, 3 (15) kw. 1 S67 r. Nr. 2373 3 splSle 
duchowieństwa o księdzu A. B. tak się wyraża: „pod 
względem politycznym zachowuje się niedobrze". 

2. 28 kw. 1892 r. Nr. 661 4 w. jen.  gbr nałożył na
księdza A. B. ,  prob. par. Przybyszew, pow. grój . ,  gub. 
warsz., 100 r. kary za to, że  na kazaniu 16 lut. 1 892 r. 
ganił sołtysów za zbieranie od lndzi zbyt wygórowanych 
podatków, co mogło spowodować większe zaległości 
w dochodach państwo wych. Oprócz tego tenże jen.  gbr 
zażądał, aby władza diecezjalna zwolniła księdza A. B. 
z probostwa i naznaczyła mu wikarjat poza pow. grój . 
Kiedy jednak arc bp warsz. wysunął jego kandydaturę na 
wikarjusza par. N. M.  Panny w Łodzi, rząd się na to nie 
zgodził. Również rząd odmówił swej zgody, gdy władza 
duchowna proponowała go na kapelana przy Towarzy
stwie Dobroczynności w Warszawie .  

10. Ks. Antoni Boruciński, ur. 1843 r . ,  b. refor
mat. Na mocy d ecyzj i ,  którą wydał w./;en.  gbr 6 lut. 

1 Op. c. 2-4 Op. c . ,  Nr. 14. 
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1894 r. Nr. 63,1 ksiądz A. B., rektor kościoła pofranci
szkańskiego Św. Ducha w Warsz., zapłacił 35 r. kary za 
to, że 11 wrz. 1 893 r. odprawił nabożeństwo z racji stu
l etniej rocznicy, rozdziału Polski .  

Ksiądz A. B. po , kasacji klasztorów wyjechał do 
Małopolski. 1 1  sierp. 1883 r. cesarz. pozwolił mu wrócić 
do kraju z tern, że sam qia poszukać sobie diecezji ,  któ
raby, go pr.zyjęła. O powyższem zawiadomił w. j en. gbr 
ws'zystkićh bpów Kr. P. 5 paźdz. 1883 r. Nr. 1 516.2 

11 .  Ks. Emiljan Borzuchowski, 1 810 t 1 888, b. 
benedyktyn.  Czasowa Wojn. Śledcza Kom. uwięziła 3
w 1871 r. vJ cytadeli księdza E. B. ,  prob. par. Iłów, pow. 
sochcz., gub. warsz. ,  lecz wkrótce go stamtąd zwolniła, 
zakazując mu opuszczania Warszawy aż do ponownego 
zarządzenia. 

12. Ks. Ignacy Brauliński, ur. 1 820 r. ,  kan. hon. 
łowie. ,  prob. par. Cielądz, pow. raw.,  gub. piotrk. 1. Za
rząd nlka wojennego oddz. warsz. 3 (15)  sierp. 1 863 r. 
Nr. 4814 4 doniósł do dra gł. kom. rz. w. r. · i o. · p. ,  że 
władze wojskowe zaa·resztowały księdza I .  B. w Cielądzu 
i odesłały go do Rawy za przestępstwa polityczne. 

2. Kons. Metrp. Warsz. 1 paź dz. 1 863 r. Nr. 2663 ° 
przesłał kolefny . rapórt miesięczny do arc bpa Szcz. Fe
lińskiego, donosząc między innemi, że władze wojskowe 
zaaresztowały księdza I. B., prob. z ' Cielądza, ale,  jak 
przyniosła ostatnia  -poczta, już go zwolniły z powrotem. 

3. 7 ( 19) mar. - 1864 r. Nr. 966 6 nmk Kr. P. przesłał
objaśnienie do mstra Kr. P., a w n iem, że, ponieważ 

· · ksi-ądz · I. B. był obecny, gdy ziemianin Wolff w charak-

1 A. K. A. W., XVIII9, k. 106. . . 
2 A . . A. D., X�Vm2, Nr. 4·2 .  i A. K. D. Płoc. , X1Vl5• 
s A. A. 'D., XXVllJ2, Nr. 20.

4 A. A. D., LXXXII2, k. 60. i A. P. Piotrk., m 10. 

n A. A o., cxv2• 6 A. A. o., cxv2• 
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terze nlka oddz. powstańczego ogłaszał włościanom o zwol
nieniu . ich od płacenia właścicielom daniny i akt ten pod
pisał. Za to swoje zachowanie się .został zaaresztowany. 
Ponieważ j ednak tłumaczył się, że uczynił fo pod naci
skiem, przeto nlk wojn. po miesięcznem przetrzymaniu 
w kozie zwolnił księdza I. B. i oddał go pod dozór policji . 

· 13. Ks. Jan Brauliński, 1831 t 1902. Prob. par. 
Góra Kalwarja, pow. grój . ,  gub. warsz., ksiądz J .  B., cho
ciaż sam dobrze · znał · język ros. ,  jednak nie przeczytał 
w 1894 r.1 manifestu cesarskiego, lecz czynność tę zle
cił organiście, który dokument ten odczytał po polsku. 
Gbr warsz. proponował ukarać za fakt powyższy organistę. 

14. Ks. Dionizy Wojciech Bryndza� ur. 1 87 1  r.
Prob. par. Lewiczyn, pow. grój., gub. warsz. ,  w 1 905 r. 
wziął udział w gminnem zebraniu w Białej ,  choć do tego 
nie miał prawa i przeprowadził uchwałę przeciw rządowi, 
za co w. jen. gbr skazął go 5 st. 1 906 r. Nr. 10 2 na 
50 r. kary. 

1 5. Ks. Franciszek Brzeski, 1 835tl912. 1. W�ku
tek · odezwy j en. plea na Kr. P. z dnia 22 kw. (4 maja) 
1864 r� Nr. 5861 8 nmk Kr. P. zarządził: usunąć księdza 
F. B. ze stanowiska wiceregensa warsz. semin. archidiec. 
za słaby nadzór nad wychowańcami tegoż semin. co, jak 
przypuszczać należy, wykorzystał jeden z n ich Artur 
Wołyński i ukrył się przed aresztowaniem. 12 zaś (24) st. 
1866 r. Nr. 167 K om. Rz. Spr. W. i D. wyraziła swą zgo
dę na to, aby ksiądz F. B. pozostał nadal prof. tegoż 
semin. wszakże · z zastrzeżeniem, że · gdyby okazał swe 
„naganne" postępowanie (pod · względem politycznym), 
wtedy władze rządowe zażądają usunięcia go z tego 
stanowiska. 

· 

1 A. A. o . ,  xxvm2, Nr. s.

2 Op. c„ Nr. 52. s Op. c.,  Nr. 10. 
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2. Gbr warsz. 3 ( 15) kw. 1 867 r. Nr. 1 4  doniósł do
Zarządu Spr. D. Obc. Wyzn. w Warszawie, że ksiądz F. B., 
prof. semin. archidiec. ,  a zarazem prefekt warsz. powszech
nej szkoły pow. podług zebranych wiadomości pod wzglę
dem politycznym jest nieprawomyślnym i znanym po
wszechnie jako człowiek „szkodliwych" liberalnych 1 idej. 

16. Ks. Kazimierz Gustaw Brzozowski, 1837 t 
1 890. Komisja Czasowa Wojn. Śledcza 1 3  (25) sierp. 1 865 r. 
Nr. 5884 2 doniosła do Kom. Rz. Spr. W. i D„ że koniecz
nie należy zaaresztować księdza K. G. B . ,  komendarza 
par. Boglewice, pow. grój . ,  gub. warsz. i że w tym wzglę
dzie wydała już odpowiednie zarządzenia. 

17. Ks. Kazimierz Budziszewski, ur. 1 806 r. ,
kan. hon. lubl .  i grem. metr. warsz., dziekan i prob. 
w Słomczynie, pow. i gub. warsz. 1 .  Bp. P. Rzewuski, 
zarządzający archid. warsz., 22 czrw. 1 864 r. Nr. 1 639 3 
zwrócił się do Kom. Rz. W. R. i O. P., że 19  czrw. b. r. 
na wezwanie władz rządowych ksiądz K. B. ze  Słom
czyna przybył do Warszawy i tu go władze wojskowe 
zaaresztowały. 

2. Jen. ple.  na Kr. P. 26 czrw. (8 lip.) 1 864 r. Nr. 941 5 4
donosi do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. że ksiądz K. B. 
za udział w powstaniu z rozkazu nmka Kr. P. jest w roz
porządzeniu czasowo wojenno śledczej komisj i .  

3. Z odezwy nlka wojn .  na główny oddział warsz.
z dnia 8 (20) sierp. 1 864 r. Nr. 5795,u nadesłanej do dra 
gł. spr. w. i d. ,  widać, że ksiądz K. B. był aresztowany 
i że to wpędziło go w chorobę. 

W księdze protokułów Kapituły Metrp.  Warsz. j est 

.L Liberałami rząd nazywał wszystkich, którzy nie znosili despo� 
tycznego rządu rosyjskiego. Dopis. autora. 

2 Op. c., Nr. 9. 3 A. A. O., LXXXl l I2, k. 235. 
4 Op. c. , k. 263. 0 A.  A. D., LXXXIV2, k. 33. 
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zapisane, że rząd wojn. 1 9  czrw. 1 864 r. zabrał ze Słom
czyna do cytadeli ks. kan. Kazimierza Budziszewskiego. 1  

18. Ks. Ignacy Bukowski. Dr gł. kom.  rz .  w. r .
i o. p .  25 łut .  (8 mar.) 1864 r. Nr. 1343 (312 1)2 pisał do 
bpa P.  Rzew., zarządzającego archid. warsz. ,  że, jak do
niósł nlk wojn. oddz. warsz. 13  (25) łut. 1 864 r. Nr. 1 358, 
ksiądz l . B., prob. par. Głuchów, pow. skiern., gub. warsz., 
opuścił od pewnego czasu parafję i nie wiadomo,· gdzie 
przebywa.3 

19. Ks. Piotr Byczyński, 1 839t1899. 1 .  Gbr warsz.
wraz z odezwą, datowaną 4 maja 1863 r. Nr. 3523,4 na
desłał spis księży, będących pod dozorem polic j i ,  w któ
rym wymieniony był również ksiądz P. B . ,  wyświęcony 
w tymże 1863 r. 

'.2. Gbr warsz. w 1 866 r. doniósł do Kom. Rz. Spr. 
W. i D . ,  że ksiądz P. B., wik. par. Sochaczew, gub. warsz., 
13 (25) list. 1866 r. w tamtejszym parafjalnym kościele, 
gdy ks. Antoni Morski , prob. par. Sochaczew, czytał ma
nifest cesarski o zaślubinach następcy tronu, tak gł0śno 
kasłał, charkał i pluł, że zagłuszał czytającego i że za ten 
zuchwały i jawny występek skazał go na 25 r. kary. Nmk 
Kr. P. karę tę uznał za niedostateczną, pole c i ł  przeto 
gbrowi, aby urządził czujną obserwację nad ks i r�: dzem P. 
B. i w razie ujawnienia czegoś ponownego, s ur uwo go 
ukarał.5 

· 20. Ks. Franciszek Celłński, ur. 1 807 r .  1 .  'V/ c za 
sie ruchów narodowych ksiądz F.  C . ,  prob. par. T 0pol 1 ,
pow. łęcz., gub. kalis. , odbierał przysięgę od powsta ńców, 
jak chodziły o tern pogłoski, za co wład7.e pol icyj ne  uwa
żały go za politycznie nieprawomyślnego . ' ;

1 R. VIIH\ 2 A A. O., LXXXII I2, k. 67. 
3 Zwykle, gdy który z kapłanów udał si� do powstania, władze

rządowe w ten sposób o fakcie tym tak sobie donosiły. Dopis. autora. 
" i 5 Op. c„ Nr. 25. 6 A. P. Kal., 1xrn, k. 87. 
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2. Władze ros. wojsk. skazały księrlza F. C. ,  prob.
par. Topola, na 1 50 r. kary za to, że ukrywał powstańca.1 

21. Ks. Aleksander Cetkowski, 1809t1 893. Cza
sowa Komisja Wojn. Śledcza 8 (20) wrz. 1 865 r. Nr. 653T2 
donioiła do Kom. Rz. Spr. W. i D., że po_dczas areszto
wania ks. Andrzeja Delerta, komend. z Bąkowa, pow. 
łowie., gub. warsz., władze śledcze znalazły przy nim pro
klamację rewolucyjną, zaadresowaną do księdza A. C., 
prob. par. Zduny, tegoż pow. i gub., w której między 
innemi ksiądz A. C. naznaczony jest na nlka wojn. swej 
parafii z obowiązkiem skłonienia wszystkich parafjan do 
powstania. Wtedy władze połicyjno-wojn. uwięziły księ'7 . 
dza A. C. ,  dopiero nmk Kr. P. zwolnił go z więzienia. 

22. Ks. Zygmunt Chełmicki, ur. 1851 r. Na żą
danie nmka Kr. P. ,  z daty 31 paźdz. 1 873 r. Nr. 1 232 3 
gbr Przewłocki z Płocka o księdzu Z. Ch., gdy przecho
dził z diec. płac. do archid. warsz., taką dał opinię: „jest 
pod sekretnym dozorem policj i, gdyż ściągnął na siebie 
podejrzenie władz p o l i ty c z nyc;h tern,  że, wracaj ąc  z za
granicy, wstąpił do Poznania mimo deklaracji, którą zło
żył w urzędzie gub., że tego nie zrobi." 

23. Ks. Adam Chełmiński, ur. 1 864 r. Gbr warsz.
5 gr. 1905 r.  Nr. 5222 4 doniósł do w. jen. gbra, że ksiądz 
A. Ch., prob. par. Sienniki, pow. gostyń. ,  gub . warsz., 
wygłosił z ambony kazanie przeciw rządowi. Na tej ko
respondencj i  w. jen. gbr ·zaznaczył: „do akt".

24. Ks. Franciszek Chmielewski, ur.  1 828 r.,
wik. kat. warsz. P. o. nmka Kr. P.  jen.  hr. Liiders 22 st. 
(3 łut.) 1 862 r. Nr. 890 ° powiadomił dra gł. kom. rz. w. 

l A. A. D. ,  LXXxm:.i, k. 368 i 369. 
2 A. A. D., XXXJ2, Nr. 2. a Op. c., Nr. 2.
4 Op. c., Nr. 13. 5 A. A. D., XXXIZ, Nr. 3 i LXXIX2•
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r. i o. p. , że postanowił skazać księdza F. Ch. za czynny
udział w n ieporządkach politycznych 186 1  r. na 4 mies. 
aresztu w twierdzy Brześć n/Bugiem, a później wysła� 
go na parafję powiatową pod dozór władzy diecezjalnej. 
13 paźdz. 1861 r. chorąży żand. Okołowicz oddał księ
dza F. Ch. do cytadeli warsz.1 

Zarząd wojn. jen. gubernatorstwa warsz. 28 st. (9 łut.) . 
1 862 r. Nr. 1 98 2 donosi do dra gł. kom. rz. w. r. i o: p . ,  
że  ksiądz F. Ch.  w czasie pogrzebu arcbpa Fijałkowskie
go dopuścił się przestępstwa pol itycznego w tern, że za
wczasu był zdecydowany na zezwolenie, by w czasie 
nabożeństwa żałobnego w katedrze św. Jana w Warsz. 
była chorągiew „rewolucyjna." 

Dr gł. kom. rz. w. r. i o. p. 9 (21 ) łut. 1862 r. Nr. 5 
(9)3 pisał do arcbpa metrop. warsz., że na skutek jego 
(arcbpa) przedstawienia, p. o. nmka Kr. P. księdzu F. Ch. 
zostawił jeszcze tylko jeden · miesiąc twierdzy.

25. Ks. Antoni Chmielowski, ur. 1 842 r. Będąc
wik. par. św. Krzyża w Warsz., ksiądz A. Ch. bez po
zwolenia władz rządowych założył i utrzymywał (polską) 
szkołę, za co niezależnie od kary pieniężnej w. jen .  gbr 
29 list. ( 1 1  gr.) 1877 r. Nr. 1 861 � postanowił przenieść 
go na wikarjat poża Warszawę i ustanowić nad nim se
kretny poli cyjny dozór. 

26. Ks. Mateusz Chrempiński, 1 831  t 1904, pijar.
Władze policyjno-wojskowe stwierdziły fakt, że ksiądz 
M. Ch., prob. par. Kołbiel ,  pow. nowmiń., gub. warsz., 
w latach 1863 i 1864 wydawał rozporządzenia i zbierał 
podatki na rzecz narodowe,go rządu, oraz utrzymywał 
bliskie stosunki z powstańcami, przeto władze te księdza 
M. Ch. aresztowały.ó O fakcie tym doniosła Czasowa Wo-

· 1 A. A. o., cxx1112, Nr. 43. 2 Op .  c., k. 319.
3 Op. c., k. 324. . 4 Op. c . ,  Nr. 4. 5 A. A. D., XXXP, Nr. 40.
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jenno-Śledcza Komisja do Kom. Rz. Spr. W. i D. 17 (29) 
mar. 1866 r. Wtedy nmk Kr. P. kazał · księdza M. Ch. 
pozbawić parafii Kołbiel, odesłać go do klasztoru na pół 
roku, a potem ustanowić nad nim nadzór policyjny. 

27. Ks. Franciszek Chrostowski, 181 7 t 1 903.
1 .  Za to, że w 1 874 r. ksiądz F. Ch:, prob. par. lzdeb-

'no, pow. grodz., gub. warsz., dokuczał niższym wojsko
wym rezerwistom, którym w ta�tej okolicy rząd nadał zie
mię, w. jen. gbr w tymże roku zażądał od warsz. arcbpa 
przeniesienia tego proboszcza na niewielką parafję wiej 
ską.1 Ponieważ jednak okazało się, że do�iesienia powyż
sze nie były . zgodne z prawdą, władze rządowe cofnęły to 
swoje żądanie. 

2. W 1875 r . . ksiąd:i F. Ch., prob. · z Izdebna, prze
szkadzał do założenia szkoły rosyjskiej, wtedy w. jen. 
gbr zwrócił się 2 do ks. admini stratora archidiec .  warsz., 
aby go powstrzymał od podobnych czynów, bo w prze
c iwnym razie sarn wymierzy na niego odpowiednią karę.3 

28. Ks. Teofil Chylicki, ur. 1 858 r. 1. Gbr warsz.
1 5  st. 1 896 r� Nr. 61 1 4 nadesłał efo w. jen. gbra raport 
o księdzu T. Ch., prefekcie z Łodzi, opinję, że jest re
ligijnym fanatykiem i polskim patrjotą. Z tej racji  rząd 
nie zgodził się na propozycję arcbpa, aby kSiądz T. Ch. 
poszedł na wikarjat do Błędowa, pow. grój. ,  gub. warsz� 

2. W czasie pobytu swego w Brzezinach, gub.
piotrk., ksiądz T. Ch. systematycznie ujawniał nienawiść 
du wszys tkiego, co rosyjskie, . nie chciał nigdy mówić po 
rosyjsku, n ie  pozwalał w uroczystość galową śpiewać 
w kościele „Boże, cara chrani !" ,  w urzędzie powiatowym 

t i 2 Op. c., Nr. 9. 
3 Rząd rosyjski w tych latach nadsyłał do kraju rosjan koloni

stów i nimi starał się kraj zaludniać. 
4 Op. c., Nr. 12. 
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w Brzezinach, gdy mu miejscowy nlk pow. zwrócił uwa
gę, aby przysięgę odebrał po rosyjsku, odpowiedział na 
to bez należytego uszanowania. Mając to wszystko na 
uwadze, p. o. w. jen. gbra 27 mar. 1901 r. Nr. 869 1 zwró
c ił się do arcbpa w Warszawie, aby przeniósł księdza 
T. Ch. z Brżezin na inną parafję. 

29. Ks. Ludwik Czajewicz, 1 826 t 1910. Kand.
św. r., kan. hon. warsz., a od 1908 r. prałat archikat. , 
prob. par. Piaseczno, pow. i gub. warsz. 1 .  Bp Paweł 
Rzewuski, zarządzający archidiec. warsz., 8 lip. 1 863 r.  
Nr. 1 852 2 prosi Kom. Rz. W. R. i O.  P., aby spowodo
wała jak najprędsze przesłuchanie księdza L. Cz., któ
rego władze wojskowe zaaresztowały w. Piasecznie i na
stępnie odprowadziły do Warszawy i tam uwięziły. 

2. 12 sierp. 1 863 r.  Konsyst. Jen. Archid. Warsz.
doniósł do arc bpa warsz. Szcz. F elińskiegd, będącego na 
wygnaniu w Rosji w m. jarosławlu, że  podług raportów, 
nadesłanych do konsystorza z prowincji, ros. władze woj
skowe zaaresztowały księdza L. Cz., prob. z. Piaseczna,
pow. i gub. warsz.3 

3. Wyrok sądu wojn. ,  zatwierdzony przez !lmka Kr .
. P. 18  st. 1 864 r. skazał księdza L. Cz. ,  kanclerza konsy
storza archid. warsz� i prob. · par. Piaseczno, pow. i gub. 
warsz. ,  na osiedlenie do Syberji z pozbawieniem wszyst
kich praw stanu za to, że w czasie powstania przyjął od 
rządu narodowego stanowisko woj. nlka m. Piaseczna 
i podjął się dostarczać dla powstańców ubrania, obuwia 
i innych potrzeb.4 

4. W 1 881 r. cesarz pozwolił księdzu L. Cz. byłemu
regensowi konsystorza warsz. ,  powrócić do kraju i za
mieszkać w Warszawie, o czem towarzysz mstra powia-

1 Op. c . ,  Nr. 1 2. 2 A. A. D., LXXXI12, k. 1 5. 
3 A. K. A. w. I I9. 4 A A. D., xxx12, Nr. 9. i LXXVI2, k. 22. 
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domił w. jen. gbra 7 maja 1 881 r .. NL 2700. Wtedy ksiądz 
L. Cz. został wik. przy archikatedrze św. Jana. Następnie 
w archid. warsz: miał probostwa: w Łaniętach, pow. kutn. 
i św. Ducha w Łowiczu.1 

5. O księdzu L. Cz., prob. z Piaseczna, taka jest
wzmianka w aktach kancelarj i w. jen .  gbra: „był po
wstańczym n lkiem m. Piaseczna, przyjmował i zbierał ofia- . 
rowane pieniądze na cele powstania, żywy brał .u_dział 
w partj i Kononowicza, rozsyłał w różne strony, powstań
com rzeczy, które dla nich 7.ebrał w Piasecznie. Nosił 
pseudoni� Baltazar Zybcych i tak się podpisywał w ko
respondencji  do dowódcy Kononowicza. 30 gr. 1 863 r. 
( 1 1  st. 1864 r.) nmk Kr. P. zatwierdził wyrok, skazujący 
księdza L. Cz. na zamieszkanie w Syberji. Tam ks. L. Cz. zaj
mował się leczeniem i z tego względu wśród mieszkańców 
tamtejszych stał się j ednostką bardzo popularną. W 1874 r. 
mieszkał w gub. wołogodzkiej i tam został zwolniony od 
dozoru policyjnego. W 1 875 r .  otrzymał z pozwolenia ce
sarskiego paszport emigracyjny. Powracając z wygnania, 
w gr. 1875 r. przybył · do Warszawy i tu za chorował,
w 1 877 r. prosił władze rządowe, aby mu pozwoliły na 
stałe pozostać w kraju, ale w. jen. gbr Kocebu na to się 
nie chciał wtedy zgodzić.2 

30. Ks. Józef Czajkowski, ur. 1837 r. Specjalna
Kancelarja nmka Kr. P. do spraw stanu wojn .  1 7  (29) 
maja 1863 r. Nr. 2764 3 donosi do dra gł. kom. rz. w. r. 
i o. p., że między innymi kapłanami ksiądz J. Cz„ wik. 
par. Łódź, gub. piotrk„ opuścił swe stanowisko i udał 
się do powstania. 

31. Ks. Jan Czerechowski, 1 825 t 1 909. 1 .  Cyw.
gbr warsz. 23 wrz. (5 paźdz.) 1 866 r. Nr. 3031 4 doniósł 

1 A. A. D., XXXla, N r. 9. i LXXVI2, k. 22. 
2 A. A. D., LXXV2, k. 1 77.
3 A. A. D., LXXXl2, k. 230 i 231 .  4 A.  A .  D . ,  XXXP!, Nr. 3.
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do Kom. Rz. Spr. W. i D.., że ksiądz J. Cz., komendarz 
par. Ostrołęka, pow. grój. ,  gub. warsz., jest pod dozo
rem policj i  dla tego, że był podejrzany o udział w ko
respondencj i  politycznej i wogóle jako jednostka o nie
spokojnym charakterze. 

2. Zgodnie z zarządzeniem Kancelarji oberplca m.
Warsz. z dnia 29 maja 1868 r. Nr. 88549 ( 1 887) ksiądz 
j. Cz., komend. z Ostrołęki ,  przebył karę więzienia w kla
sztorze o.o. kapucynów nowomiejskich, pow .  raw., gub. 
piotrk. i został oddany pod dozór policji , który trwał do 
5 sierp. 1 875 r. Stało się to z powodu 2- ch faktów, a mia
nowicie: a) ksiądz J. Cz. nieprzychylnie odezwał się o ko
misarzu do spraw włościańskich 4 u cząstka i b) za zna
lezioną przy nim kere.spondencję ó treści podejrzanej. 

„Nadto, jak mówią, ksiądz J. Cz. pod pokrywką 
nauki "pieśni religijnych ćwiczy parafjan w śpiewie hym
nów patrjotycznych. Wreszcie w modlitwach za dom pa
nujący nie wymienia wszystkich członków rodziny ce
sarskiej .  Przy tern wszystkiem ksi ądz J. Cz. uchylał się 
od przestrzegania przepisów, obowiązujących osoby, któ
re są pod dozorem policyjnym"1 •  

32. Ks. Piotr Czerniewski, 1820t1 878. Jen. ple.
na Kr. P. doniósł w 1 865 r. do Kom. Rząd. Spr. W. i D. ,
że ksiądz P. Cz., prob. par.

· 
Brochów, pow. sochcz., gub. 

warsz_., kupił soli, którą zabrali powstańcy z magazynu 
solnego w Kamionce, pow. sochcz., gub. warsz. ,  za co 
nlk wojn.  warsz. okr. skazał 2 go na 22 r. kary. 

33. Ks. Bolesław Walenty Dąbrowski, ur. 1874 r.
W 1 909 r. ksiądz B. W. D., wik. kościoła św. Jacka przy 
ul. Fr eta w Warsz., podpisał po polsku pokwitowanie 
na subsydjum, które odebrał od rządu. Fakt ten w. jen .  
gbr polecił zapisać w jego kónduici�.3 

I 1 A. P. P iotrk„ 1v10. 2 A. A. D., xx1v2, k. 27 i 28 i XXXPI, Nr. 4.
a A. A. D., XXVlWl, Nr. 35. 

Bojownicy t. I I I .  30 
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34. Ks. Andrzej Delert, 1 829t1 890. 1 .  W osobi
s tych aktach o �siędzu A. D.  mamy takie szczegóły: syn 
Jana i Balbiny z Niwińskich, skończył szkołę powiatową 
w Rawie, w 1 845 r.  wstąpił do II-go gimn. fi lolog. 
w Warsz., a w 1847 r. tamże do semin. duch., skąd prze
�zedł w 1 850 r. do miejscowej akademii duch., którą 
skończył ze stopniem K. św. T. Był na wikar. archidiec. 
warsz. :  w Chruślinie i Łowiczu, komend. w Bąkowie, gdzie 
go władze wojskowe zaaresztowały, wywiozły do cyta
deli , a następnie w 1 865 r. do Smoleńska. Pozwolenie 
na powrót do kraju otrzymał w 1882 r. ,  ale na parafję 
rząd ros. dopuścił go dopiero w 1886 r. do par. Koźle, 
pow. brzezn., gub. piotrk.1 

. 2. Warsz. Komisja Wojn.-Śledcza w odezwie · swej 
z 8 (20) wrz. 1865 r. Nr. 6537 2 pisze do Wydziału Wy
znań Kom. Rz. Spr� W., że wśród papierów, które zabrała 
w czas.ie rewizji z mieszkania księdza A. D ., prob. z Bą
kowa, pow. łowie . ,  gub. warsz., znalazły się proklamacje 
rewolucyjne, a między innemi nominacja tego księdza na 
nlka wojn.  par. Bąków z obowiązkiem, że ma skłonić 
włościan do powstania .  W skute.k tych danych władze
policyjno-wojsk. aresztowały księdza A. D .  

Z odezwy, którą przysłał administrator archid. warsz. 
do Kom. Rz. Spr. W. i D.  27 'kw. (9 maja) 1866 r. Nr. 1 319,3 
widać, że władze rządowe wysłały księdza A. D. na osied
lenie do dalekich gubernij cesarstwa za sprawy politycz
ne. Był w kato'rdze, a później w Smoleńsku, skąd w 1882 r.
cesarz pozwolił mu wrócić do kraju. W 1883 r. · został 
wik. w Łagiewnikach·, a w 1890 r. również wik. przy ko
ściele poklasztornym w Rawie, gub. piotrk.4 

1 A. K. A. D„ XI19. 2 i 3 A. A. D., XXVIlla, Nr. 5.
ł Ta sama księga konduit (XXVIIl2) podaje o ks. Andrzeju De

lercie wiadomość, Że Kom. Rz. Spr. W. i D. 1 (13) wrz. 1860 r. mia· 
nowała go opiekunem powszechnej szkoły w Bąkowie. 1 
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3. 1 1  (23) wrz. 1867 r. Nr. 8139 1 Kan.celarja Spe
cjalna nmka Kr. P. do spr. stanu wojn. powiadomiła za
rządzającego spr. d. obc. w., że w czasie rewizji, którą 
przeprowadziły władze policyjno-wojsk. w mieszkaniu 
księdza A. D., wykryto zakopane w ziemi naczynie, 
a w niem: a) kilka proklamacyj rewolucyjnych i odezw, 
b) czyste blankiety z pieczęcią nlka rewolucyjnego, pow.
sochcz. dla rekwizycji narodowej i obowiązku płacenia 
podatku , a także kwity, c) trzy pokwitowania na dorę
czone podatki w sumach: 9 tys., 10 tys. i 53 tys. zł. 10 gr. ,  
d) jeden l is t  zastawny na 100 zł. z podpisami Czartory
skiego, Ordengi i Gałęzowskiego i e) wiele innej podob
nej korespondencji. Ksiądz A. D.  przyznał się, że był 
czynny w organizacj i rewolucyjnej i że miał tam stano
wisko nlka okręgu na pow. sochcz. Nadto ksiądz A. D. 
„przewrotnie" tłumaczył ludności ukaz cesarski o wyzwo
leniu włościan tak, że z jego tłumaczenia wypływało, że 
włościan usamowolnił wobec większych właścicieli ziem
skich zarząd powstańczy . 

. Na zasadzie decyzji nmka Kr. P. z 7 (19 st.) 1 865 r. ,  
wydanej na .skutek raportu Audytorjatu Pol. z dnia 4 st. 
1865 r. Nr. 5, ksiądz A. O.  :wstał pozbawiony wszelkich 
praw stanu i przy uwzględnieniu łagodzących okolicz
ności skazany na 6 lat robót katorżnych w fabrykach 
Syberj i .  

4. W. ' jen. gbr okólnikiem, wysłanym 22 list. 1 882 r .
Nr .  14769 2 do wszystkich gbrów Kr .  P. i do plcmstra m.  
War'sz., zakomunikował, że w 1882 r. władze zwolniły 
z da_lszej kary księdza A. D. ,  prob. par. Bąków. Przytem 
w korespondencji tej jest powiedziane, że sąd wojenno
polowy wydał na księdza A. D.  wyrok, potwierdzony 
przez nmka Kr. P. 7 ( 19) st. 1865 r. ,  na mocy którego 

1 A. A. D., LXXIl2, k. 143. 
2 A. P. Kal . , XXJ13. i A. A. D., LXXVJ2, k. 138.
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ksiądz A. D. był pozbawiony wszystkich praw stanu 
i wysłany do robót katorżnych na prz'eciąg lat 6. Mo
tywami tego wyroku . były następujące „przestępstwa" 
księdza A. D. :  

a) był nlkiem wojn. rewolucyj . IV okr.  pow. sochcz;
b) przechowywał odezwy, blankiety i pokwitowania

dla �bierania pieniędzy na rzecz powstania; 
c) miał u siebie pieczęcie i różne korespondencje

rewolucyjne tej organizacji. 
35. Ks. Antoni Dietrich, 1803 t 189 1 ,  kan. metr.

warsz., regens semin. warsz. Sekretarz kancelarji oberplca 
warsz. 2 (14) mar. 1 866 r.  Nr. 2049 (21984)1 doniósł do 
dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że na żądanie Komisji Cza
sowej Wojn.- Śledczej władze poli�yjno-wojsk. zaareszto
wały i odesłały do X pawilonu cyt. warsz. księdza A. D. 

36. Ks. Aleksander Dmochowski, ur. 1854 r.
Gdy w 1 897 r. ksiądz A. D. na propozycję przewodni
czącego sądu okręg. w �odzi, aby odebrał przysięgę od 
świadków różnej narodowości i różnych wyznań, dał od
powiedź odmowną, w. jen. gbr 9 ·gr. 1 897 r. Nr. 1 17 ska
zał go na rok klasztoru w Marjampolu, diec. sejn. W r. 
1 898 miejscowy gbr suwl. zwiedzał ten klasztor i zasta
wszy tam księdza A. D., zaczął z nim rozmowę w języku 
ros. Wtedy ksiądz A. D. nie chciał rozmawiać po ros. 
Skarga poszła o to z Suwałk do Warszawy, ,poczem w.  
j en. gbr 17 gr .  1898 r .  Nr .  2796 2 donosi o tym fakcie do 
arcbpa warsz. O następstwach tego wydarzenia patrz 
dział „Dla Kościoła" przy nazwisku księdza A. D. 

37. Ks. Benwenuty Dobrowolski, 1825 t 1899.
Śledztwo, które przeprowadziły władze ros. administra
cyjno-policyjne dowiodło, a) że ksiądz B.  D., prob. z Pa-

1 A. A. D., XXVIIl2, Nr. 1. i XLI2, k. 251 .  i A. K. A. W., Vlll9. 
2 A. K. A. W. ,  XIII9 •  
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cyny, pow. gostyń., gub. warsz., w kazaniu, które wy
głosił w uroczystość Bożego Ciała, użył niewłaściwego 
porównania i charakterystyki uroczystych przyjęć, które 
urządza się dla cesarza, b) że ksiądz B. D. namawiał 
Wróblewskiego, naucz. szkoły powszch. w Pacynie, aby 
w szkole prowadził naukę i wychowanie w duchu nie
przychylnym dla rządu. Za powyższe fakta w. jen. gbr 
13  sierp. 1 890 r. Nr. 1 890 1 postanowił usunąć księdza 
B. D. z prob. w Pacynie. Arcbp był zmuszony przenieść go 
wtedy na wik. do Mszczonowa, pow. grodzis. , gub. warsz. 

38. Ks. Piotr Dobrowolski, demeryt na Łysej
Górze. Dla braku paszportu był aresztowany przez wła
dze wojsk. w Wieluniu, następnie z decyzji nmka Kr. P. 
na skutek odezwy Kancelarji Specjalnej, daty 17 (29) wrz.
1 863 r. Nr. 5380, wysłany do 'Rosji pod dozór policji
i tam umarł. 2 i 3 

39. Ks. Antoni Dołęgowski, 1832 t 1910. Gbr
cyw. warsz. w spisie, który sporządził 3 ( 15) kw. 1 867 r. 
Nr. 2373 4 zalicza księdza A. D., prob. par. Wilków, pow. 
i gub. warsz. , do politycznie nieprawomyślnych. 

40. Ks. Paweł Dołęgowski, 1 823 t 1 879. Jak do
niósł gbr piotrk. w. j en. gbrowi 5 J ip. 1876 r. Nr. 79825 
i gbr warsz. 31 gr. 1 876 ·r. Nr. 9267, w 1 864 r. Komisja 
Śledcza zaare

,
sztowała księdza P. D., prob. z Łęgonic,  

pow. raw., gub.  piotrk., za udział w powstaniu 1 863 r .  
i na1p1erw osadziła go w cytadeli warsz . ,  a następnie na 
miesiąc w kazamatach fortecznych w Modlinie.  

1 A. A . . D. XXVIIl2, Nr ;  1 6. 2 A. A. D., LXXIV2, k. 155.
3 Choć jest tu mowa o braku · paszportu, umieszc�amy jednak

fakt ten na tern miejscu ze wzglttdu , Że zaaresztowanie ksittdza P. D. 
miało miejsce łącznie z dziejami powstania i było ich następstwem. 
Dopis. autora. 

4 A. A D., XXVlll?, Nr. 13. " Op. c., Nr. 2.
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41 . Ks. Ignacy Dudrewicz, 1837 t 191 4. Gbr 
warsz. 25 lut. 1 884 r. Nr. 1602 1 doniósł do w. jen. gbra, 
że ksiądz I. D., prob. Pragi, przedm. Warsz., był pod se
kretnym dozorem policji za to, że gościł u siebie podej
rzane jednostki z Litwy. 

42. Ks. Albin Sas Dunajewski, 1817 t 1 894, bp
krak. Kons. Metrp. Warsz. 3 lut. 1 864 r. Nr. 436 2 w ra
porcie miesięcznym powiadomił arc bpa F elińsk., który 
był wówczas na wygnaniu w Jarosławiu, że nmk Kr. P. 
nakazał księdzu A. D. bezzwłocznie kraj opuścić. Księ- . 
dza A. D.  sprowadził do Warsz. arcbp Szcz. Feliński 
i powierzył mu 10  st. 1863 r. regensurę semin. archidiec. 

43. Ks. Ferdynand Dziaszkowski, ur. 1819 r. , ·
K. św. T. 1 .  P.o. nmka Kr. P. jen. hr. Liiders 22 st. (3 lut.) 
1862 r. Nr. 890 3 donosi do dra gł . kom . rz. w. r. i o. p., 
że postanowił za czynny udział w nieporządkach poli
tycznych 1861 r. wysłać do Rosj i księdza F. D., kan. 
metropolit. warsz. 

2. Księdza F. D., kan. kat. warsz. , przyprowadził do 
cytadeli warsz. chorąży żandarmerii Okołowicz 13 paźdz.
1 861  r.4 

, 

3. Pod datą 2 gr. 1861 r. Kapituła Metrp. Warsz.
w swej księdze sesyjnej zapisała, że z 3 członków Ka
pituły, będących w więzieniu politycznem, Sąd Wojn.  
wysłał księdza F. D. do m.  Krasnoufimska, gub. perm
skiej.5 20 zaś łut. 1 862 r. jest Wzmianka, że cesarz uwol
nił go z wygnania i przywrócił mu zajmowane dotąd 
stanowisko. 6 

44. Ks. Jakób Fras�nkiewicz, 1 812t1882, b. pa
ulin. Jen ple. 3 ( 1 5) cirw. 1865 r. donosi do Kom. Rz. 

1 Op. c . , Nr. 7. 2 A. A. D., CXV2• a A. A. O., LXXIX2• 
ł A. A. O., CXXlll2, Nr. 46. 5 R. V1 11s. n Op. c. 
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Spr. W. i D.,  że ksiądz J. F. ,  wik. z Brzezin, gub. piotrk . ,  
pod względem politycznym „nie zasługuje na zaufanie 
rządu" . 1  

45. K'�. Adam Furmanik, ur. 1 870 r .  Gbr  warsz.
1 0  l ist. 1905 r.  ' Nr. 4764 2 doniósł do w. jen. gbra, że 
ksiądz A. F. ,  prnb. par. Leszno, pow. grodz., gub. warsz. ,  
odprawiał Mszę św. w czerwonym 3 kolorze i brał udział 
w politycznej demonstracji . Na rapórcie tym jen. gbr na
pisał „do wiadomości " .  

46. Ks. Jan Garwoliński, ur .  1 861 r .  Gbr warsz.
11 k w. 1 906 r. Nr. 2326 4 doniósł do w. jen. gbra, że 
ksiądz j .  G. ,  prob. ze Zdun, pow. łow., gub. warsz., urzą
dził kościelno-narodową manifestację. Jen. gbr przeciął 
tę sprawę. 

47. Ks. Krescencjusz Gaszyc, t 1 901 . Ks iądz
K. G., b. kapucyn, w 1 862 r. potajemnie wyjechał zagra
nicę, na zasadzie zaś cesarskiego manifestu, ogłoszonego 
1 4  list. 1 894 r. mó

.
gł powrócić z powrotem do kraju, sko

rzystał z tego i 23 sierp. 1895 r .  przyjechał z Krakowa 
do Królestwa Polskiego. 

W dal szym ci ągu w księdze konduit w. jen. gbra 
czytamy: w czasie odpustu we wsi Lądzie, pow. słupc. ,  
gub. kal is . ,  9 (2 1 )  paźdz. 1 86 1  r .  wygłosił bardzo pod
burzające kazanie, poczem gdzieś się ·ukrył. Nieco później, 
mieszkając w klasztorze o. o. kapucynów w Warszawie, 
ubliżył policji, która zjawiła się służbowo w tym klasztor
nym kościele. Wreszcie w maju 1 862 r .  znikł zupełnie, 
zostawiwszy w swej celi tej treści  kartkę: „Panowie Mo-

1 A.  A.  o „  xxx12, Nr. s. 1 A. A. o.,  x xx12, Nr. 1 1 . 
3 Ponieważ wówczas p. p. s. miało patrjotyczne cele i niektóre 

jednostki ideowe walczące o w9lność Ojczyzny, rząd rosyjski tak się 
lękał koloru czerwonego, Że nawet ornat czy kapa czerwone budziły 
w nim podejrzenie i myśl o rewolucji . . 

4 A. A. o., xxvrn2, Nr. 48. 
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skale! wara wam odemnie dopóty, dopóki Jmci. ks. arc bp 
nie przyjedzie !" ,  a przytem najbardziej gu polityczni e  
kompromitujący wiersz, zatytułowany „Przedo�tatni dzień 
lutego". 1  

48. Ks. Mikołaj Tomasz Gdowski, ur.  1816 r .
W zwykłym kolejnym raporcie miesięcznym Kons. Jen. 
Archd. Warsz. 12 sierp. 1 863 r. powiadomił arcbpa warsz. 
Szcz. Felińskiego, wywiezionego do Rosj i, do m. Jaro
sław la, że podług doniesień oficjalnych, nadeszłych z pro
wincji , ros. władze wojskowe zaaresztowały księdza M. 
G„ prob. z Przybyszewa, pow. grójc . ,  gub. warsz.2 

· 49. Ks. Wacław Gizaczyński, 1 843t1912.  W 1 874 r„ 
za „dwuznaczne" kazania, które ksiądz W. G. ,  protoku
lista konsystorza archidiecezjalnego, wygłaszał w kościele 
św. Trójcy w Warszawie, w. jen.  gbr nakazał zwrócić 
mu uwag� z tern, że na przyszłość spotka go surowa 
kara, jeżeli w tym duchu będzie głosił słowo Boże.3 

50. Ks. Antoni Gniazdowski, ur. 1 845 r. W 1897 r„
ksiądz A. G., będąc wik. w Wiskitkach, pow. grodz., 
gub. warsz., mieszkał w Żyrardowie i tu i tam wykazał 
swój „fałszywy" polski patrjotyzm, nietolerancję religijną,. 
lekceważenie języka państwowego i inne vvystępki, prze
to w. jen. gbr wydał 29 maja  1 897 r .  decyzję, na mocy 
której zabronił mu zamieszkiwania w Żyrardowie i usu
nął z wikarjatu w Wiskitkach.4 

51. Ks. Jakób Godlewski, 1 823t1912, syn Kon
stantego i Ludwiki z Ołtarzewskich , pełne gimnazjum 
skończył w Łomży i semin . duchowne św. Jana w Warsz. 
Wyświęcony w 1846 r. Od zarania swego kapłaństwa 
ksiądz J. G. niósł ofiarę z siebie na ołtarzu ojczyzny„ 

1 Op. c . ,  Nr. 66. 2 A. K. A. W., 119. 
8 A. A. D., XXVIII2, Nr. 40. 4 Op. c., Nr. 34. 
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Komisja Śledcza nmka Kr. P. 8 {20) st. 1847 r.  stwierdza, 
że ksiądz J. G. siedział w warsz. cytadeli jako wmie
szany w sprawy polityczne. 

6-go zaś kw. 1 882 r. Nr.  485 1 w. jen. gbr nałożył 
na księdza j. G., prob. par. Biała, pow. raw., gub. piotrk., 
25 r. kary za to, że na kazaniu, ujrzawszy z ambony po
licjanta, odezwał się do wiernych: strzeżcie się pewnych 
osób, które donoszą (do władz rządowych. O opis autora) 
wszystko o księżach. 

52. Ks. Marceli Godlewski, ur. 1865 r. 1. Gbr
warsz . . 5 l ip. 1905 r. Nr. 1420 powiadomił w. jen. gbra, 
że ksiądz .M .  G., wik. par. św. Krzyża w Warsz., komi
sarzowi X-go rewiru warsz. policji na  oficjalną korespon
dencję nadesłał· odpowiedź w polskim języku. Za to w. 
jen. gbr · 21  lip. 1905 r. Nr. 5370 2 za pośredni ctwem 
arcbpa Popiela księdzu M. G.  zwrócił uwagę na jego 
nielegalne post�powanie. Ksiądz M. G. tłumaczył się, że 
lepiej włada polskim językiem niż rosyjskim, a zapytania 
komisarza nie. uważał za ofi cjalne. 

· 
2. Warsz. Sąd Okręgowy skazał księdza M� G. na

250 r. kary z zamianą w razie niezamożności zapłacenia 
tej sumy na dwumiesięczqy areszt za to, że w piśmie, 
przez s ię wydawanem pod tyt. , „Któż jak Bóg", wypo
wiedział swój sąd, w artykułach „Dzielny naród" i „Skrzyn
ka do pytań",  znieważający sektę marjawitów, a także za
mieścił tam wzmiankę, która zawierała w sobie nieuszano
wanie względem najwyższej władzy państwowej i wyra
żenia, uwłaczające sądownictwu rosyjskiemu za stosunek 
do katolickiego duchowieństwa. Izba Sądowa w Warsz. 
23 st. 191 1 r. potwierdziła 3 wyrok powyższy i karę swą
ksiądz M. G.  wykonał. Mimo · to mster spr. w. jeszcze za
żądał tego numeru pisma „Któż jak Bóg", po którego 

1 Op. c „  Nr. 5. i A. K. A. W„ XIX9; 2 i a Op. c., Nr. 64. 
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przeczytaniu przyszedł do wniosku, że dziennikarska pra
ca księdza M. G. musi budzić w ludności wrogie uspo
sobienie do władzy świeckiej i jej z·-uządzeń, wobec cze
go ksiądz ten jest szkodliwy dla regimu państwowego. 
Pomimo przeto sądowego wyroku mster spr. w. zażądał od · 
czasowego zarządzającego archidiec. warsz. bpa Ruszkie
wicza, aby księdza M. G. usunął z parafjalnego stanowi
ska. 1 Na prośbę arcbpa ksiądz M; G .  został na stanowi
sku rektora, odsiedziawszy areszt u o.o. kapucynów 
w Nowem Mieście od l ( 1 4) wrz. 1 9 1 2  r.2 

53. Ks. Piotr Godlewski, 1 836 t 1902. 1 .  Jen. ple.
na Kr. P .  13  (25) wrz. 1 865 r .  doniósł do Kom. Rz. Spr. 
W., wydział · wyznań, że w kaplicy Matki B. kościoła 
w Łęczycy są sztandary „rewolucyjne",  gdzie wikarju
szem jest ksiądz P. G .  W roku zaś następnym tenże jen. 
ple .  powiadamia Kom. Rz. Spr. W. i D . ,  5 ( 1 7) sierp. 1866 r. 
Nr. 24091 3 (15974), że, jak wykazało śledztwo, ksiądz P. 
G. jest współwinnym w ukrywaniu sztandaru „rewolucyj
nego" w głębi kaplicy kościoła w Łęczycy.. Wobec tego 

„ nmk Kr. P. nałożył na niego 40 r. kary. 
· 

2. W latach: 1869, 1 870 i 1871 ks iądz P. G. · był na
liśc ie  osób, podpadających pod dozór policji .4 

3. Będąc prob. w Łęczycy, gub. kalis. ,  ksiądz P. G.
kilkakrotnie zdradził swą nieprawomyślność polityczną, 
zwłaszcza w swem kazaniu ,  które wygłosił 21 maja 1 867 r. , 
przeto jest pod surowym dozorem pol icyjnym.5 

54. Ks. Jakób Gozdek, ur . . 1844 r. Księga kon
duit w. jen. gbra zapisała 6 przy nazwisku księdza J. G. ,  

1 Op. c . ,  Nr .  64 i A. K. A. W. ,  XXVII9.
2 W 1 928 r. rząd polski pociąga ksi�dza M. G. do odpowiedzial

nosc1 sądowej za artykuły przeciwrządowe, pomieszczone w „Wiado
mościach Parafji Wszystkich Świ�tych". Do pis. autora. 

il i 4 A. A. O ,  XXVIIP, Nr. 1 1 . 
5 A. P. Kal. XF3, k. 30: ti Op. c., Nr. 31 .
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prob. z Goszczyna, pow. grój., gub. warsz., że „w 1894 r. 
manifest cesarski czytał tylko po polsku". 

55. Ks. Zygmunt Goljan, ur. 1824 r . ,  student uni 
wersytetów w Lowanium i Rzymie, prof. uniw. jagieł. ,  
k anclerz kurji b i skupiej w Krakowie,  od 1862 r .  prof. 
akademii duch. w Warszawie.  1. Sekretna Kancelarja 
oberplca m. Warsż. · doniosła 1 do Kom. Rz. Spr. W. i D., 
że władze policyjno- �ządowe ks iędza Z .  G. na żądanie 
Czasowej Wojn. Śledczej Kom. aresztowały i osadziły 
w X pawil. cytadeJi warsz. 

2. W 1866 r. ksiądz Z .  G. w uroczystość św. jacka 
wygłosił w Wars"zawie kazanie przeciwrządowe, za któ
re władze pol icyjne obostrzyły 2 nad nim swój dozór. 

3. Dr gł. kom. rz. spr. w. i d. 26 sierp. (7 wrz.) 
, 1866 r. Nr. 5325 (29908) donosi bpowi lubl. ,  że 19 s i erp. 
tegoż roku ksiądz Z G. ,  prof. warsz. akademji duch .  w ko
ściele podominikańskim w Lublinie wygłosił kazanie „pod
burzające" . 1  

56. Ks. Tomasz Górecki, 1810 t 1896. Na sku
tek odezwy jen. p lea na Kr. P. z dnia 27 kw. (9 mC\ ja) 
·1 865 r .  n lk wojn. na oddział warsz. nałożył 4 na księdza
T. G. ,  komendarza z Kocierzewa, pow. kutn., gub.  warsz.,
25 r. kary za to, że ukrywał powstańców.

57. Ks. Jan Gralewski, 1868 t 1924� 1 .  Wła dze 
rządowe w 1900 r. sformufowały przeciw księdzu J. G.,  
rektorowi kościoła N .  M. P.  Łaskawej i prefekt. w szko ! l!. 
realnej przy ul. jezuickiej w Warsz., następujące zarzu t» : 
a) że w młodzież, z którą pragnie urządzać wycieczk i ,  
usiłuie wpajać idee  tajn ego stowarzyszen i a  pod nazwą  
„Ludowa Oświata" ,  b) ż e  w lec ie r.b. mimo zakazu władz 
szkolnych urządzał te wyc ieczki, c) że 8 · czrw. 1900 r. 

powiedział mowę o podburzającej treści do uczennic pen-

1 i 2 Op .  c . ,  Nr .  46. 3 A A. D , L va. 4 A. A. D., XXVIIl2• 
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sji p. Sikorskiej . Wobec powyższego w. jen. gbr książę 
lmerytyński 9 sierp. 1900 r. Nr. 1 209 1 zwrócił się do ku
ratora warsz. okr. nauk., aby zwolnił księdza ] .  G. ze 
stanowiska prefekta. 

2. W Nr. 1 56 gazety ros . „Ruś," wydanego 13 lip.
1 905 r. w. jen. gbr wyczytał, że memoriał w kwestii pol
skiej, wystosowany do Rady Mstrów w Petersburgu, pod
pisał między innymi i ksiądz J .  G. Krok ten tenże jen. 
gbr uznał za zbyt śmiały, a ze względu, że ksiądz ten jest 
na służbie państwowej za niedopuszczalny, wobec tego 
skazał 2 go na rok do klasztoru o.o. karmelitów w Obo
rach, pow. rypiń., gub. płoc.  Wtedy w tej sprawie ksiądz 
]. G. wyjechał do Petersburga, ale nie powiedział o tym 
swoim zamiarze władzom rząd. w Warszawie. 5 paźdz. 
tegoż  r .  Kancelarja w. jen.  gbra zapytała czasowo zarzą
dzającego archid. warsz. bpa Ruszkiewicza, w jakim celu 
ksiądz J .  G. wyjechał? Na to 6 paźdz. t. r .  Nr.  5351 bp 
R. odpowiedział okólnikiem: „24 zeszłego mies. zjawił się 
u mnie ksiądz ] .  G., oświadczając ,  że wieczor. tego dnia 
wyjeżdża do Petersburga, a poni eważ n ie  widzi ał em żad
nej przeszkody do tego projektu, więc na wyjazd zezwo
l iłem. " Wowczas jen. gbr 10 paźdz." 1 905 r. Nr . 20536
zwrócił się do gradonlka m. Petersburga, aby spowodo
wał powrót księdza J. G. do Warsz. Tymczasem wkrótce ,  
bo  2 1  paźdz. t . r .  wyszedł ukaz cesarski, który przekreślił 
księdzu j. G. zawyrokowane roczne odsiedzen ie kozy 
w klasztorze w Oborach, o czem wyżej była mowa. 

3. W 1907 r .  w. jen. gbrowi doniosły władze poli
cyjno- śledcze, że ksiądz ] .  G .  należy do najzagorzalszych 
narodowców, dążących do autonomi i kraju, że jest pod 
wpływem levv ego skrzydła Macierzy Polskiej i że pragnie 
usunąć ze szkół prywatnych wy kładowy język rosyjski .  ·

1 Op. c ,  Nr. 60. 2 Op. c .
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Mając na uwadze te dane, w. jen. gbr wydał nakaz,1 
aby ksiądz J. G. opuścił kraj zupełnie .  Tak się stało. 
Dopiero 31 gr. 1907 r. tenże jen. gbr pozwolił mu wrócić 
do kraju, a w 7 lat później Mstwo Spr. W. zgodziło się, 

' aby ksiądz J. G. zajął jakieś stanowisko parafialne. 
Z akt Warsz. Kurji Arcbpiej dodajemy jeszcze do 

powyższego o księdzu J. G. następujące szczegóły o j ego 
działalności na terenie szkolnictwa:2 „Od list. 1893 r. do 
wrz. 1900 r .  wykładał rel igję w Warsz. na pensji p. Jad
wigi Sikorskiej i w gimnazjum rząd. realnem. · Następnie, 

, '  gdy do końca kw. 1907 r. wskutek zakazu rząd. nie mógł 
nauczać w szkołach, pracował na następujących placów
kach oświatowych: 

a) jako wiceprezes Macierzy Szkolnej przez cały czas
· trwania tej instytucji pod panowaniem zaborczem ros., 

b) jako przewodniczący sekcji wychowawczej Warsz.
Towarzystwa Higjenicznego, 

c) jako prezes ogrodów Rau'a,
d) jako prezes instytutu higjeny dziecięcej Lenwala,
e) jako członek zarządu głównego Warsz. Towarz.

Dobrocz. w referacie instytucyj wychowawczych Towarz. 
f) jako referent spraw szkolnych, posłując do 1 -ej

i 2- ej Dumy, 
g) w kwiet. 1907 r. z inicjatywy księdza J. G. po- .

wstała w Starej Wsi, pow. mińskomazw.,  męska . szkoła 
średnia, która o_d 19 1 1 r. miała swe rozgałęzienie w Su
rochowie i Prokocirniu w Małopolsce, 

h) w sierp. 1 9 1 5  r .  został wybrany do Wydziału
Oświecenia, będąc jednocześnie referentem spraw szkol
nych w Centralnym Komitecie Obywatelskim, 

i) w 19 17  r. objął stanowisko państwowego inspek
tora szkolnego w okręgu radm. 

1 Op. c .  2 A. K. A. w., xxvm9. 



478 ARCHIDIECEZ� WARSZAWSKA. 

i) wkrótce potem wizytatora szkolnictwa powszech
nego w Mstwie W. R. i O. P. 

Umarł w Warszawie 17 łut. 1924 r." 

58. Ks� Franciszek Grabowski, 1854 t 1901.  Bę
dąc prob. w Belsku, pow. grój. , gub. warsz., ksiądz F. G. 
w 1894 r. manifest cesarski przeczytał w kościele tylko 
po polsku, od czytania zaś roty przysięgi, którą mieli 
składać tamtejsi parafjanie, wymówił się zupełnie, tłuma
cząc się chorohą.1 

59. Ks. Herman Grabowski, 1836t191 1 .  W 1865 r.
władze rządowe źle patrzały na księdza H. G., wik. w Ło
wiczu, gub. warsz. , o to, że miewał kazania w duchu bar
dzo nieprzychylnym dla państwa ros. Wobec tego nmk 
Kr. P. zwrócił się 2 do administratora archidiec., ·aby prze
niósł ksjędza H. G. z Łowicza na wikarjat do niewielkiej 
parafji wiejskiej. 

60. Ks. Karol Gra
"
bowski, ur. 1 835 r. Oberplc. m.

Warszawy 15 (27) st. 1 867 r .  Nr. 265 (455)3 doniósł Kom. 
Rz. Spr. W. i D., że na żądanie Czasowej Wojn. Śled
czej Kom. władze policyjne zaaresztowały i osadziły w X 
pawil. warsz. cytadeli księdza K. G. ,  by-łego psalterzystę 
kolegjaty w Łowiczu. 

Z decyzji ,  którą wydał nmk Kr. P. 1 ( 13) czrw. 1867 r., 
te same władze wywiozły księdza J\. · G. do klasztoru 
o. o. reform. we Włocławku, skąd umknął zagranicę 
w 1869 r. 

61. Ks. Wincenty Grodzicki, ur. 1 824 r. 1. Nmk
Kr. P. 5 wrz. 1862 r. Nr. 4932 (1241 1)4 zażądał od arcbpa 
Felińskiego, aby zwrócił uwagę księdzu W. G., prob. 
par. Warka, pow. grój ., gub. warsz., że wdawanie się do 
polityki nie licuje z powołaniem kapłańskiem. 

1 A.  A. D., XXVIII2, Nr. 47. � Op. c . ,  Nr. 10. 
i! Op. c. .4 Op. c . ,  Nr. 8. 



ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA. 479 

2. Z korespondencji dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. ,
wysłanej do bpa P. Rzewuskiego, zarządzającego archid., 
pod datą 7 cztw. 1863 r. Nr. 5808 1 i-bpa P.  Rz. do dra 
gł. kom. rz. w. r. i o. p. z dnia 27 czrw. 1863 r. Nr. 1767 
widać, że przywódców partii Kononowicza, Łabędzia i Sa
dowskiego rosyjskie władze .wojskowe rozstrzelały 4 czrw. 
1863 r. w Warce o godz. 4 po południu, w uroczystość 
Bożego Ciała. Egzekucją kierował jen .  Meller Zakamel
ski. Po tym fakcie bp Rz. otrzymał skargę od władz woj
skowych na księdza W. G. ,  że odmówił przygotowania 
na śmierć tych trzech skazanych. Wtedy do zbadania 
sprawy bp· wydelegował na miejsce tamtejszego dzieka
na ks. Budziszewskiego, prob. par. Słomczyn, pow. i gub. 
warsz. Z raportu, który ks. dziekan nadesłał do bpa, wi
dać, że „po księdza przyjechał j eden z kapitanów, któ
remu ksiądz W. G. powiedział: sam nie mógłbym tego 
wypadku przetrzymać i przeżyć, ale w mojem zastęp
stwie pojedzie obecny tu ojc iec Benedykt Wronikowski, 
gwardjan miejscowego klasztoru franciszkańskiego. Gdy 
ojc iec B. W. dowiedział się, że egzekucja ma być zaraz 
wykonaną, wierzchem na koniu pojechał w cwał na  plac. 
Za nim podążył przysłany kapitan. Gdy dobiegli na  miej
sce i ojciec B.  W. szedł ku  skazańcom, ujrzał ich zdd
leka, że są już przywiązani do słupków i usłyszał trzask 
strzałów, po których skazańcom opadły głowy. Zbolały 
zakonnik zbliżył się do jen.  Meller Zakamelskiego i usły
szał od niego: „Pan ksiądz może jeszcze pozostać i po
modlić się." 

„ Taki przebieg miała ta komedja, którą odegrał jen. 
Meller Zakamelski, na którego wyłącznie i całkowi cie 
spada odpowiedzialność za dusze tych trzech bohaterów 
polskich, jeśli nie przygotowani stanęli na sąd Pana Bo-

1 A. A. D., LXXXII2, k. 89-91 . 
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. ga" .  Tak kończy ksiądz dziekan swój raport, a opie
rając się na jego osnowie, bp Rz. napisał twardą kore
spondencję do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. 27 czrw. 
1 867 r .  Nr. 1 867. 

3. Specjalna Kancelarja przy mnku Kr. P. do spraw
stanu wojn. 25 paźdz. (6 list.) 1863 r. Nr. 6107 1 zwróciła 
się d o  dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. z tern, że ksiądz 
W. G„ prob. z Warki, utrzymywał stosunki z powstań
cami, współdziałał i pomagał w podtrzymaniu powstania, 
dostarczał powstańcom broni i żywności, oddawał ich 
broń do naprawy. Na raporcie Audytorjatu Polowego 
nmk Kr. P. napisał swe orzeczenie: księdza W. G. po 
pozbawieniu wszystkich praw stanu wysłać do katorżnych 
robót do jednej z fortec syberyjskich. 

62. Ks. Melchjor Grom,ulski, ur. 1 801 r., dzie
kan i prob. par. Szymanów, pow. sochcz., gub. warsz. 
Gdy rosyjskie władze wojskowe stwierdziły, że ksiądz 
M. G. przetrzymywał u siebie powstańców, skazały go 
na 1 50 r. kontrybucji.2 

• 

63. Ks. Marcin Gruchalski, ur. 1 866 r. 1 .  Gbr
piotrk. 4 mar. 1 895 r. Nr. 709 3 doniósł do w. jen. gbra, 
że 27 łut. 1 895 r. wbrew żądaniu radcy magistratu m. Ło
dzi Stępowskiego, delegowanego przez władzę rządową, 
aby w charakterze przedstawiciela rządu asystował przy 
przysiędze, którą mieli składać po ros. trzej prywatni 
jeometrzy i urzędnik komisarza ziemskiego, mimo, że miał 
podąny tekst ros., ksiądz M. G., wik. z Łodzi, odebrał 
przysięgę po . polsku podług tekstu, o jaki postarał się 
z urzędu parafjalnego. 

2. W. jen. gbr 29 łut. 1 900 r. Nr. 176 4 nałożył na
księdza M. G., wik. z Błędowa, pow. grój., gub. warsz., 

1 A. A. D., LXXXII2, k. 201 .  2 A. A .  D. ,  XXJV!, k. 27 i 28. 
3 i 4 A. A. D., XXVIIP, k. 57. 
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25 r. kary za to, że zbierał dobrowolne ofiary na odno
wienie tamtejszego kościoła, nie uzyskawszy· na to u przed- · 
niego pozwolenia rządowego. 

64. Ks. Aleksander Gru,cłź'inski, 1 827 t 1879, b.
pijar. Jen. ple. na Kr. P. 14 (26) , c.zrw. · 1 865 r. Nr. 99971
powiadomił Wydział Wyzn. Kom„ Rz. · Spr. W., że ksiądz 
A. .G .  jest pod sekretnym dozorem policji za to, że pozwolił 
do chorągwi w swoim kościele przytwierdzić orła „rewo
lucyjnego," Komisja zaś Specjalna Wojn.-Śledcza 17 (29) 
list. 1 864 r. zaświadcza,2 że w · 1 861 r . . ksiądz A. G. po 
„fanatycznem" kazaniu, które wygłosił w Chełmie, umie
ścił ha chorągwiach kościelnych polskie orły. 

65. Ks. Jan Gryczyński, ur. 1806 r. 1. Konsyst.
Metrp. Warsz. 7 kw. 1 864 r. Nr. 1002 3 w kolejnym ra
porcie miesięcznym powiadamia arcbp,a F elińsk., zesła
n ego do Jarosławia, że w ub. miesiącu władza wojsko
wa zaaresztowała księdza J .  G., prob. par. Luszyn, pow. 
gostyń., gub. w arsz. 

. 2. Bp P. Rz. 21  kw. 1 864 r. Nr. 1 1 03 4 pisał do dra 
gł. kom. rz. w. r .  i o. p., że książę Wittgenstein, nlk wojn . 

. oddz. żelaznej drogi bydgoskiej, zawiadomił go �1  mar.
1864 r. Nr. 1920 o zaaresztowaniu księdza j .  G., prob. 
z Luszyna, za to, że nie odpra�ił nabożeństwa na inten
cję cesarza „podług przepisów Kościoła." 

. 3. 4 (16) maja 1 864 r. Nr. 391 5  5 j en.  ple. na Kr. P . .

zawiadomił dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. , że ksiądz j. G.,
prob. par. Luszyn, jako utrzymujący stosunki z powstań. cami, po konfirmacji nmka Kr. P., · został skazany na 2 
mies. kazamat. Z odezwy zaś wspólnej do bpa P. Rz., 
którą między innymi 28 maja 1 864 r. podp isał ksiądz j. G., 

1 i 2 Op. c . ,  Nr. 22. 3 A. K. A. D., 1111• 
' A. A. D„ LXXVI112, k. 149. 
5 · A. A. D., LX?'XIII::i, k. 167 i 1 69. 

Bojowni cy t. I I I .  31 
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załączonej do powyższej korespondencji jen.  plea widać, 
że po 10 . tygodniach więzienia we Włocławku ksiądz J. 
G. tylko za niedzwonienie w czasie galówki został ska
zany na 2 mies. kazamat fortecznych w Modlinie, obec
nie, już z cytadeli prpsi bpa o pośrednictwo do władz 
państwowych, aby mu więzienie zamieniły na kontrybu
cję pieniężną.1 

4. 28 maja 1864 r. ksiądz J .  G. zwracał się do bpa
P. Rz.  z tern, że 2 mies. odsiedział w kazamatach mod
lińskich, obecnie j est w cytadeli, skąd mają go wywieźć 
do Rosji ,  prosi więc bpa o wstawiennictwo do nmka Kr. P.2 

66. Ks. Antoni Gucewicz, 1830t19 18. 1. Zarząd
Warsz. Wojn. Nika 27 lip. 1862 r. powiadomił Kom. Rz. 
W. R. i O. P., że ksiądz A. G., wik par. Lewiczyn, pow. 
grój. , gnb. warsz. ,  w 1861 r. był inicjatorem „rewolucyj
nych" hymnów i wskutek tego władze rządowe nie do
puściły go do probostwa w Rokitnie, pow. grodz. ,  gub. 
warsz. 

2. Jen. ple. na Kr. P. doniósł do Kom. Rz. W. R.
i O. P., że ksiądz A. G., b. wik. w Lewiczynie, został 
wysłany na osiedlenie do cesarstwa. Wrócił stamtąd (na 
zasadzie cesarskiego rozkazu z 13 gr. 1884 r .)  po 20 la-
tach w 1 884 r. i zamieszkał w Warszawie.3 

. 

3. Jen. ple. na Kr. P. 5 (17) pażdz. 1 864 r. Nr. 123504
donosi do Kom. Rz. Spr. W. · i D. ,  że po konfirmacji 
nmka Kr. P. 6 (1 8) lip. 1864 r. ksiądz A. G. ,  były wik. 
par. Lewiczyn, został wysłany na osiedlenie do Rosji. 

4. Z prośby� którą podała do dra gł. kom. rz. spr.
w. i d., Eleonora Kabatnik z Warszawy 5 czrw. 1866 r. ,

1 Fakt ten podajemy w tym dziale ze wzgl�du, że, jak należy 
wnosić z rozmiaru kary , władze rosyjskie uważały to za czyn przeciw-
państwowy. Dopis. autora. 

. . 

2 Op. c., k. 169. 3 A. A. o., xxvm2, Nr. 7. 
4 A. A. D., LXXXIV2, k. 1 1 9. 
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widać, ,_ że brat jej ksiądz A. G. ,  komendarz par. Rokitno, 
wywieziony był przez rosyjskie władze rządawe do m.  
Czerdyni, gub. permskiej .1 

5. Osobista Kancelaria nmka Kr. P. 17  (29) sierp.
1867 r. Nr. 6792 doniosła do zarządzającego spr. d. obc. 
w., że rimk wyznaczył dla zes{anego księdza A. G. za
siłku rządowego wysokoścj 1 20 r. 

6. W aktach osobistych księdza A. G. takie znajdu
jemy szczeg.óły jego życia. Urociził s ię  we wsi Zaboró
wek, pow. i gub. warsz., z Jó�efa i Franciszki z Goltzów. 
Do gimnazjum uczęszczał w Warsz., semin. duch. koń
czył tamże u św. Krzyża,_ na wikarjacie był w archid. 
warsz.: w Lewiczynie, na administr. w Rokitnie i w 1864 r. 
został wywieziony do Czerdyni, gub. permskiej, później 

. do Krasnoufimska i był tam do powrotu do Warszawy 
t.j. · do wrz. 1 885 r. Od 1 892 r. był kapelanem na Bród
nie, od 1 903 r. kapelanem · szpitala na Woli, 10 maja
1918 r. otrzymał . nominację na kan. hon., umarł w Warsz.
26 czrw. 1 918  r.2 

67. Ks. Józef Hołlak, ur. 1 81 .2 r. K. św. T.
1 .  W .zwykłym kolejnym raporcie miesięcznym Konst. Jen. 
Archd. Warsz. 7 gr. 1 863 r. przesyła wiadomość arcbpowi 
warsz. Szcz: Felińskiemu, będącemu wówczas na wygna
niu w jarosłalwu, że w ubie.głym miesią.cu ros. władze woj
skowe zaaresztowały księdza ]. H., prob. par. Radzymin, 
gub. warsz.3 

2. Nmk Kr. P. 3 ( 1 5) łut. 1864 r. Nr. 562 4 powia
damia p.o. mstra Kr. P., że ksiądz ]. H., prob. z Ra
dzymina został zaaresztowany, bo były_ poszlaki, że ukry
wał powstańców, ale że mu tego nie dowiedziono, dla-

1 A. A. D., LXXXV2, k. 751 76 i 78. 
2 A. K. A. W., XX9. i A. K. D. Płoc„ XIV15, k. 396. 
3 A K. A. w„ 119. 4 A. A. D., cxv2.
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tego został zwolniony z więzienia· 10 (22) gr. 1863 r. 
i oddany pod dozór policji .  

3. Z więziennego zamku z ul .  Dzielnej nmk Kr. P. na
przedstawienie Kom. ŚledGzej z 7 (19) gr. 1863 r. Nr. : 2769, 
2770 i 2771 nakazał wysłać księdza J. H., prob. z Ra
dzymina na mieszkanie do oddalonych gubernij Rosj i . 1 

68. Ks. Franciszek Jabłoński, 1807t1885. 1 .  Pod · 

dniem 1 2  sierp. 1 863 r. Konsyst. jen. Archd. Warsz. wy
słał zwykły kolejny raport. miesięczny do arcbpa warsz. 
Szcz. Felińskiego, będącego wówczas na wygnaniu w m. 
Jarosł·awlu o tern, że podług zawiadomień, · które nade
szły oficjalną drogą do Konsystorza, ros. władze wojsk. 
zaaresztowały księdza F. j., prob. par. Kutno, gub. warsz.2 

2. 1 paźdz. 1863 r. Nr. 2663 3 tenże Konsyst. w ra
porcie swym doniósł do arcbpa F., że ksiądz F. j. zo
stał zwolniony z więzienia. 

3. Nmk Kr. P. 7 (1 9) mar. 1864 r.  Nr. 966 " powia
domił mstra Kr. P. ,  że księdza F.  J. w 1863 r. zaareszto
wał miejscowy nlk. w<;>jn. ,  ale, gdy się sprawa wyjaśniła, 
wkrótce go zwolnił. 

4. Z odezwy, którą 27 kw. (9 maja) 1865 r. Nr. 6909
( 1 4386)5 nadesłał jen. ple. na Kr. P. do Kom. Rz. Spr. 
W. i D., widać, że ksiądz F. J., prob. par. Kutno, gub. 
warsz., zapłacił 50 r. kary za to, że władze śledcze zna
lazły na grzebalnym cmentarzu w Kutnie pomnik z „re
wolucyjnym" napisem. 

69. Ks. Teofil Jagodziński, 1831 t 1907, od 1 878 r.
redaktor tygodnika Przeglądu Katolickiego w Warszawie, 
następca w tej pracy ks. A. Sotkiewicza. Podług odezwy, 
którą nadesłał jen. ple. na Kr. P. w 1 866 r. Nr. 2561 6 do 

1 A. A. D., CXXII2, k. 97. 2 A .  K. A. W., 1 19• 
3 A. A. D., CXV2• 4 Op. c. 

s A. A. D., XXIV2, k. 27 i 28 i XXXI2, Nr. 3 .  
s A. A. D., XXXI2, Nr. 1. 



ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA. 485 

Kom. Rz. Spr. W. i D. ,  ks. T. J., kapelan i prof. instytutu • 

głuchoniemych w Warszawie, skompromitował się poli
tycznie tern, że dawał składki na cele powstania 1 861 -
1863 r. 

70. Ks. Wojciech Jakubowicz, 1822t1890. 1 .  Ur.
się we wsi Łaszr.zyn, pow . . krobskim, w Poznańskiem
z Józefa i Apolonji z Krzywińskich. W 1837 r. zaczął 
uczęszczać do gimn. poznań. ,  a w 1843 r. wstąpił do 
semin . duch. św. Krzyża w Warszawie, w 1 847 r. wyśw. 
na kapłana i został kapelanem i nauczycielem religji 
w instytucie głuchoniemych w Warszawie, a jednocześnie 
wik. u św. Aleksandra do 1 859 r. W tym czasie w r .  1857 
otrzymał nominację na kan. hon. arc�d. warsz. W 1 859 r. · 
objął probostwo w Łodzi, 1 gdzie pracował 5 lat, a jed-

� nocześnie od 186 1 do 1864 r .  był prefektem w miejso
wej pięcioklasowej szkole. 

2. 15 (27) st. 1 864 r. nmk Kr. P. zatwierdził na księ
dza W. J. wyrok administracyjny, na mocy którego ksiąąz 
W. J. ,  był wysłany do Rosji, a mster spr. w.  wyznaczył 
mu na mieszkanie najpierw gub. kazańską, a później kur
landzką„ Wygnanie to było następstwem zarzutu pod ja
kim był ksiądz w·. J., a mianowicie, że sympatyzował 
z powstaniem i że, gdy zabito kozaka w Łodzi, pobudzał 
ludność, aby przyłączała się do powstania.2 

3. Jak doniosła 1 1  (23) wrz. 1867 r. Nr. 8139 3 Spe
cjalna Kancelarja nmka Kr. P.  do spraw stanu wojen. 
zarządzającemu sprawami duch. obc. w., nmk. Kr. P.  
23 si erp. 1865 r. wydał decyzję wysłania księdza W. J. 
do środkowej Rosji za to, że sympatyzował z powstaniem, 
że odprawił nabożeństwo żałobne za powstańca zabitego 
i że w czasie zabójstwa kozaka · zachęcał ludność do 
powstania. 

1 Łódzka parafja liczyła wówczas 20 tys. wiernych. 
2 A. A. D . , LXXVIF, k. 46 i n. a A. A. D., LXXWl, k. 1 54. 
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4. Osobista Kancelarja nmka Kr. P. doniosła 1 T (29)
sierp. 1 867 r. Nr. 6792 1 do zarządzającego spr. d. obc. 
w., że nmk wyznaczył księdzu W. j. ,  byłemu prefektowi 
szkoły. powiat. w Łodzi, zasiłku rządowego w kwocie
1 04 r. Na wygnaniu ksiądz W. j. był · od 1864 do 1883 r. 
w gub. kazańskiej i kurlandzkiej w Mitawie, skąd 6 paźdz. 
1883 r. cesarz pozwolił mu wrócić do kraju.  Po powro
cie został wik. w Błoniu. W 1884 r. arcbp Popiel przed
stawił go na rektora kościoła św. Anny w Warszawie, 
ale w. jen. gbr odmówił na to s.wej zgody. W 1888 r.
został prefektem w warszawskim instytucie głuchonie
mych. Umarł w Warszawie. 

71. Ks. Józef Jamiołkowski, ur. 1 874 r. W 1 906 r.
ksiądz j. J., prefekt szkół początkowych w Warszawie, 
wywołał 2 strejk w 27-mej jednoklasowej powszechnej „ 

szkole żeńskiej, co w. jen. gbr. polecił wciągnąć do księ
gi konduit.3 

72. Ks. Aleksander Janczarski, 1 828 t 1889. Nlk
I l i-go wydziału korpusu żandar�ów 8 st. 1863 r. doniósł 
do Kom. Rz. W. R. i O. P., że ksiądz A. j., p. o. kancle
rza konsyst. archid. warsz., osobiście brał udział w po
stawieniu �.rzyża w Studziannie, pow. opcz., gub. radm., 
na którym był wyryty napis: „Za zabitych w Warszawie 
1861  r." i odprawił za nich nabożeństwo żałobne, oraz, 
że uczestniczył w zebraniu Towarz. Ziemsk. w Warsz.� 

73. Ks. Romuald Jankowski, ur. 1838 r. Gbr
warsz. 30 li st. 1904 r. zwraca się do w. jen. gbra z tern, 
że ksiądz R. J. 4 list. 1 904 r. w warsz. sądzie okręg., 

1 A. A. D., LXXIl2, k. 71 ,  XXXl2, k. 13, LXXVIIP, k. 46-48 
i A. K. A. D„ IV9.

2 A. A. D., XXXI2, Nr. 26. 
3 Był to okres gorącej walki w Kr. P. o szkol«< polską. Dopis. autora.
4 A. A. o., xxx12, Nr. 10.



ARCHIDIECEZ A WARSZAWSKA. 487 

w 2- im wydziale karnym, nie chciał odebrać przysięgi 
od 2-ch świadków, . rozumiejących i mówiących po ros. 
Gdy było w tej sprawie dochodzenie, tłumaczył się, że 
w latach jego szkolnych młodzież nie uczyła się języka 
rosyjskiego. Wobec tego w. jen. gbr zakończył wszystko 
bez żadnych przykrych następstw dla księdza R. j.1

74. Ks. Jan Jaroczyński, 1 844 t 1907. W grud.
1897 r. władze policyjne prowadziły śledztwo w sprawie 
księdza J. J . ,  prob. par. Nowy Dwór, pow. i gub. warsz. ,  
o to, że, gdy współkoledzy na pogrzebie zmarłego Ku
skowskiego, sekretarza magistratu miejscowego, chcieli 
wnieść do kościoła wianek z szarfami, na których napi sy 
były rosyjskie, ksiądz J. J . ,  nakazał 2 zostawić  wianek 
poza kościołem. 

7 S. Ks. Władysław Jażdżewski, prof. semin. 
metrop. warsz., a zarazem mansjonarz przy archikat. , zo
stał przez władze ros. wojsk. zesłany do Rosji, jak doniósł 
o tern w raporcie miesięcznym Kons. Metrp. Warsz. z dn.
1 paźdz. 1 863 r. Nr. 2663 3 do arcbpa Szcz. Felińskiego, 
który wówczas był na wygnaniu w m. Jarosławiu. 

Wkrótce władze rós. rząd. zorjentowały się, że ksiądz 
W. J. był poddanym pruskim , przeto, jak pisze nmk Kr. 
P. 7 (1 9} mar. 1 864 r. Nr. 966 do mstra Kr. P., wydaliły 
go z granic państwa z zakazem powrotu kiedykolwiek 
do kraju.  Władzy rząd. chodziło o to, że ksiądz W. J.  nie
jednokrotnie wygłosił w Warsz. kazan ie „podniecające."4 

76. Ks. R�man JędrkJewicz, 1831 t 1 855. 1 .  Bp
P. Rzew., zarządzający archidiec. wars�. , 31 lip. 1 863 r. 
Nr. 2138 ó doniósł do dra gł. kom. rz. w. r. i o .  p., że 
21 lip. 1 863 r. we wsi kościel nej Bełdów; pow.  łódz., gub. 

2 A. A. D., XXXl2, Nr. 9 i LXXXVIP, k. 12-15.
� Op. c . ,  Nr. 7. 3 A. A. D., CXV2•
" A. A. D., ' cxva. 5 A. A. D., LXXXIJ2, k. 34 i 35. 
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piotrk., zjawiło się wojsko. Bezzwłocznie przybył na ple
banię oficer. z kozakami do księdza R. J. i zażądał, by 
stawił s ię u dowódcy. Gdy ksiądz R. J.  szedł w stronę 
miejsca wskazanego, wypadł z karczmy dowódca, wydarł 
mu z ręki laskę i krzyczał, dlaczego ksiądz nie stoi wo
bec niego po wojskowemu. Gdy ksiądz R. j .  odpowie
dział, że nie j est żołnierz,em, dowódca kazał mu skrępo
wać z tyłu ręce i pod wartą odprowadzić do awangardy 
garnizonu .  

2 .  Za przestępstwo polityczne ksiądz R. J., wik. par . 
Góra św. Małgorzaty, pow. łęcz., g ub. kalis., był skazany 
na klasztor o .o. kapucynów w Nowem Mieście n/Pilicą 
i oddany pod dozór pol icyjny. Winą ks jędza R. J .  było 
to, że dopomagał ojcu Leonowi Godlewskiemu, franci
szkaninowi z Warsz., przestępcy politycznem u , ukrywać 
się przed pos�ukującem i go władzami pol i cyjno- wojsk. ,  
które ścigały go za to,  że w czasie powstania styczn . od
bierał przysięgę od żandarmów narodowych (w oryginale �

wieszatelej), spiskujących na życie jen .  plea Trc powa. 1 
3. Kom isja Czas . Woj n .  Ś led c za 1 7  (29) czrw. 1 865 r .

Nr. 421 0  2 doniosła do  dra gł. k�m. rz .  spr .  w .  i d. ,  że
tok śledztwa sprawy przes tępcy po l itycznego, fran c iszka 
nina Leona God lewskiego · wymaga zaaresztowania ks ię
dza R. J., komend. par. Bełdów, pow. łódz. , gub. p io trk .  

4. Jen. p l e . na Kr.  P. 15 (27) p aźdz. 1 865 r .  Nr .  1 5070
(42430)3 donosi do dra gł. kom. rz. spr .  w. i d . ,  ŻP- na j ego 
przedstawien ie nmk Kr. P.  skazał . ks iędza R. J. za ukry
wanie przestępcy politycznego ks. Leona Godlewskiego 
na rok klasztoru p.o.  kapucynów w N. Mieście n/Pilicą. 

5. Komisja Czas. Wojn .-Ś ledcza 7 (19) czrw. 1 866 r.
powiadomiła Kom .. Rz. Spr. W. i O., że księdza R. ]. ,  prob . 
z Bełdowa, zaaresztowały władze pol icyjne na skutek na -

1 A. P; Kal. IX13, k. 19. 
I A. A. D., LJ2, k. 55 i 56. 3 Op. c„ k. 1 72.
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kazu nmka Kr. P. z dn. 16 (28) list. 1 865 r. Nr. 1 7774 1 
za współudział w ukrywaniu przestępcy politycznego ks. 
Leona Godlewskiego 2, za co został skazany na rok kla
sztoru u o. o. kapucynów w Nowem Mieście. 

77. Ks. Józef John, ur. 1823 r. Jen. ple. na Kr. P.
· w 1865 r. powiadomił 8 Wydział Wyznań Kom. Rz. Spr.
W., że ksiądz j. J., prob. z Lewiczyna, pow. · .grój. ,  gub.
warsz., został skazany na . osiedlenie  do oddalonych gu
bernij cesarstwa. W 1 881 r. ksiądz J. J. wyjechał zagran icę.

78. Ks. Ignacy- Kaczorowski, ur. 1811 r., prob.
par. Sulejów, pow. radzm., gub. warsz. 1. Kancelarja Spe
cjalna nmka Kr. P. do spraw stanu wojn. 24 lip. 1 863 r .  
Nr.  4217 4 doniosła · do dra gł. kom. rz .  w. r. i o� p. ,  że
nlk wojn. kolei  petersb. 5 l ip .  1 863 r. zaaresztował pod 
zarzutem występków politycznych księdza I. K. 

2. Kons. Jen. Archid. Warsz. 12  sierp. 1 863 r.  po
wiadamia arcbpa warsz. Szcz. Fel i i'isk. ,  zesłanego na wy
gnanie do m. Jarosławia, że podług raportów, które.Kons. 
otrzymał z prowin cji, władze wojskowe zaaresztowały 
księaza I. K., prob. z Sulejowa.0 

3 . . Z odezwy_ Kom. Rz. W. R. i O. P. daty 23 paźdz.
(4 l ist.) 1 863 r. N r. 6 1 53 ( 14005),6 którą otrzymał bp P. 
Rzewuski, zarządzający archidiecezją warsz. ,  widać, że 
ksiądz I. K., prob. z Sulejowa, został skazany do cięż
kich robót na lat 6.

4. W paźdz. 1 863 r. ksiądz 1 . · K. wysłany był na 6
lat do katorgi fortecznej do gub. irkuckiej. Stamt'ąd prze
niósł się do m. Spaska, gub. tamb. Umarł 28 wrz. 1 875 r.7 

1 A. A. o., xx1x1, Nr. 1 . 
· z Franciszkaniri z ul. Zakroczymskiej w Warsz. Dopis. autora.

3 Op. c„ Nr. 3. ' A. A. . O„ LXXXIF, k. I O i 1 1 .  
5 A. K .  A .  W„  ns. 6 A. A. o:, LXXXll2, - k.- 140 
7 , A. A. D„ LXXIV2, k. 1 80. 
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79. Ks. Apolinary Kaczyński, ur. 1868 r. Gbr
warsz. 1 4  st. 1 898 r. Nr. 660 1 zwrócił się do w. jen. gbra, 
że ksiądz A. K., wik. w Łowiczu, 1 1  st. 1 898 r. w po
wiatowym urzędzie oabierał przysięgę od 60 nowych 
urzędników gminnych, z których 40 znało język rosyjski, 
a ksiądz A. K., nie zapytawszy nlka powiatu w jakim 
języku odebrać przysięgę, odebrał takową po polsku. 
Wobec tego w. jen. gbr zwrócił się do ąrcbpa warsz., aby 
przeniósł księdza A. K. poza pow. łow. na wiejską par. 

80. Ks. Józef Kajrukszto, ur. 1 859 r. W. jen.
gbr 1 2  maja 1 905 r. Nr. 1 92 1  otrzymał od gbra warsz. 
wiadomość, że 8 maja 1905 r. na rannem nabożeństwie, 
w kościele Kaski, pow. błońsk., gub. warsz., wierni śpie
wali pieśń zakazaną: „Boże, coś Polskę" ,  którą własno
ręcznie miejscowy prob. ksiądz J. K. przepisał 2 i rozda
wał zebranym. Władze rządowe nie wyznaczyły za to 
żadnej kary . 

. 81. Ks. Aleksander Kakowski, późniejszy kar
dynał, arcbp warsz., ur. 1 862 r. Z raportu gbra warsz. 
z 9 mar. 1904 r .  Nr. 666 3 i warsz. oberplca z lg kw. 
i 18 maja 1 904 r. Nr. 31 87 i 4181 widać, że ksiądz A. K. 
podobne wygłasza zdania, jak P. P. S., a mianowicie że 
j edynym środkiem, który mógłby doprowadzi ć Kr. P. do 
rozkwitu materjalnego, kulturalnego i rel igijnego to uwol
nienie Polski z pod panowania Rosj i, przeto wszelkiemi 
siłami współdziała z „rewo.lucyj nemi" partjami, przygoto
wuje w tym kierunku swoich diecezjan i zachęca rodzi
ców, aby dzieci wychowywali we wrogiem usposobieniu 
do administracji rządowej. 

82. Ks. Andrzej Kalisty, ur. 1833 r. 1. 14  st.
1 864 r. nmk Kr. P. zatwierdził wyrok,4 który skazywał 

1 A, A. D., LXX2, k. 56-59. 2 A. A. D., XXIX2, Nr. 63. 
B Op. c., Nr. 74. 4 Op. c., Nr. 10. 



ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA. 491 

księdza A. K., · wik. par. Latowicz, pow. stanisł. , gub. 
warsz., na osiedlenie w Syberji za to, że odbierał od 
powstańców przysięgę, przytem ich zachęcał, aby nie 
opuszczali swych partyj i byli  posłuszni dowódcom. 

2. Odezwą swą z 11 (23) wrz. 1 867 r. Nr. 8 1 39 1
Specjalna Kancelarja nmka Kr. P. do spraw stanu woj. 
powiadomiła zarządzającego spr. duch. 9bc.  w., że ksiądz 
A. K. odbierał od powstańców przysięgę, a przy tej okazji 
wypowiedział do nich naukę, aby nie opu.śzczali partji 
i byli posłuszni swym wodzom. Za to na skutek decyzji 
nmka Kr. P., wydanej 14 st. 1864 r� ksiądz A. K. został 
pozbawiony wszystkich praw stanu i zesłany do Syberii 
na osiedlenie. 

3. Kancelarja w. jen. gbra 8 paźdz. 1 874 r .  Nr. 21505 2 
powiadomiła radcę stanu Kamińskiego, że wysłany do 
wschodniej Syberii ksiądz A. K., później przeniesiony zo
stał do gub. ·archangelskiej. 

4. Przed wysłaniem na Syberię ksiądz A. K. był
profes. sernin. księży misjonarzy w Warszawie; 

83. Ks. Walenty Kasperski, ur. 1 81 9  r. 1 .  ł3P
P. Rzewuski, zarządzający, archidiecezją warsz., 20 paźdz. 
1 863 r. Nr. 2805 3 zwracał się do Kom. Rz. W. R. i O.  P. 
z tern, że wojsko ros. w par. Dalików, pow. łęc c. ,  gub .  
kalis., zabrało z kościoła kielich, wpadało na l i l e banję, 
rzucało się na księdza W. K., pobiło go, żądając odeń 
pieniędzy i zabrało mu 480 zł. 72 g-1-., konie i n i e kt ór e
rzeczy z garderoby. Wobec tego bp  prosi o energic zn e 
wskazówki dla wojska i · o zwrócenie · · 'k siędzu W. K. ,
a także kościołowi w Dalikowie strat pon ies. ionych. 

2.  Kons. Jen. Archid. Warsz. 3 lut. 1 864 r .  Nr. 436,4 
w sw ym 

. 
kolejnym raporcie miesięczn�m powiadamia 

1 A. A. D., LXXI I2, k. 143. 2 A. A. D., LXXIV2, k. 1 10. 
a A. A. D., LXXXIl2, k. 192 i 193. . 4 A. K. A. W., I I9. 



492 ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA. 

arcbpa warsz. Szcz7 Felińsk., który wówczas był na wy
gnaniu w Jarosławiu, że władze ros. wojsk. w m. stycz. 
b.r. zaaresztowały między innymi księdza W. K., komend. 
z Dalikowa. 

3. Nmk Kr. P. w objaśnieniu swem, które prz esłał
do mstra Kr. P. twierdzi, że u księdza W. K. w czasie 
rewizji osobistej władze policyjne znalazły w bucie pla
kat nlka rewolucyjnego wojew. mazw. do ziemian i wło
ścian i z;/1 to został wysłany do jednej z półn.-wschod
nich gubernij cesarstwa.1  

4. Z raportu g bra warsz. do Kom. Rz.  Spr. W. i D.
z dn . 16 (28 st.) 1867 r. Nr. 24 1 2 widać, że ksiądz W. K. 
mieszka w gub. archangelskiej .  

84. Ks. Józef Kisielewski, 1834 t 1 903. Zarząd
warsz.  wojn. jen. gbra 7 (19) kw. 1 862 r. Nr. 866 3 pisze: 
ksiądz J. K. ,  jako wik. par. Klembów, pow. radzm„ gub. 
warsz„ do 1 paźdz. 1 86 1  r. w czasie rozruchów politycz
nych był stałym członkiem Rady, działającej przeciw rzą
dowi , p i erws zy w kości e le  zaczyn ał hymny re wol ucyjne . 

85. Ks. Władysław Knapiński, u r. 1 838 r. W 1872 r.
ksiądz W. K., będąc wik. u św. Krzyża w Warsz„ wy
głosił o silnem zabarwieniu kazanie pol i tyczne, w którem 
między innemi mówił o ostatnich wydarzeniach politycz
nych w całej Europie i z tego przeszedł do krytyki po
:-;tępowania poszczególnych państw w stosunku do religji . .
Tern żywem słowem bardzo roznamiętnił swych słucha
czów, za co otrzymał od władzy rząd. surową naganę, 
która mu jednocześnie zakazała miewania kazań bez spe
cjalnego jej pozwolenia i zarazem ostrzegła, że, jeżeli na
dal będzie w p odobny sposób postępował, to. spotka go 
wywiezienie na całe życie .  

l A. A. D. ,  CXV<!. :! A. A. D., Lxxxv�. k. 85. 
a A. A. o., xx1xi, . Nr. 7. 
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W 1888 r. ksiądz W. K. uzyskał o d  cesarza zwol
nienie z poddaństwa i wyjechał poza granice Rosji.1 

86. Ks. Ignacy Kobiński, 1835 t 1889. W 1863
i i864 r. ksiądz I .  K., wik. z Leszna, pow. błoń. ,  gub. 
warsz. , dwa razy siedział w areszcie za kazania „podbu
rzające" i za to, że  brał udział w ruchach pol i tycznych. 
W 1 865 r. był wtrącony do kazamat fortecy  w Modlinie 
na 2 mie siące.2 

87. Ks. Jakób Konderski, b. gwardjan skasowa
nego klasztoru franc. w Łagiewnikach, pow. łódz„ gub. 
piotrk . .  Na zasadzie pozwolen ia  cesarskiego, które  nade
szło za pośrednictwe m  głdzącego wojskami okr. warsz. 
10 maja 1866 r. Nr. 552 do k omendanta fortecy modliń . ,  
ksiądz ]. K.  zost ał zwoJniony z tejże fortecy.3 Dr  zaś  gł. 
kom. rz. spr. w. i d. 8 (20) paźdz. 1866 r .  Nr. 6093 (34919)' 
pisał do p. o. cy w. gbra płoc. ,  że Audytorjat Polowy 
17 wrz. 1866 r. Nr. 1 183 douiósł mu, że komendant for
tecy m.odlińskiej w raporcie z 10 wrz. 1866 r. Nr. 447 
powiadomił nmka Kr. P .. , że po skończonej połowie kary 
w kazamatach modlińskich ksiądz J. K. na zasadzie łaski 
cesarskiej z 1 6  kw. 1 866 r. uwolniony i odesłany do gbra, 
aby ten rozciągnął nad nim dozór policyjny i odesłał go 
e�apem na podwodach do klasztoru kaliski�go. 

88. Ks. Walenty Kondracki, ur. 1 804 r. Konsyst.
Metrp. Warsz. 7 kw. 1864 r. Nr. 1 002 5 w kolejnym ra
porcie miesięcznym powiadamia arcbpa Felińsk., zesła
nego do jarosławla, że władza wojskowa · w ubiegłym 
miesiącu zaaresztowała księdza W. M., prob. par. Żych
lin, pow. kutn„ gub. ·warsz.

1 Op. c., Nr. 8. Dawniejsza niełaska rządu niedopuściła go na 
katedr{( Duch. Akad. Warsz., na którą miał nie mniej prawa od innych 
kandydatów. Dopis. autora. 

2 Op. c., Nr. 27. 3 A. P. Pfoc„ 1 v1s, k. 16 .  
4 Op. c . ,  k. 17 i 18. 5 A. K. A. W„ 1 19.
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89. Ks. Wincenty Kostrzewo, ur. 1830 r. Kons.
Jen. Archd. Warsz. 5 l ist . 1863 r. Nr. 3017 ?oniósł do 
arcbpa warsz. Szcz. Felińskiego, który wówczas był na 
wygnaniu w m. Jarosławiu, że ros. władze wojskowe 

· w ubiegłym miesiącu zaaresztowały księdza W. K. komend.
par. Solec, pow. gostyń., gub. warsz.1

90. Ks. Aleksander Kozarzewski, ur.  1 881 r.
W .  jen. gbr 28 wrz� · 1907 r:· Nr. 1 600 2 · nałożył na księ
dza A .  K., wik. w Nowomińsku, gub„ warsz., 1 00 r., za 
to, że w miejscowym kościele władze policyjne spostrze
gły narodowy sztandar� 

91. Ks. Piotr Krzywicki, ur. 1 842 r. Podług ra
portu, jaki złożyła Czasowa .W ojn.- Śledcza Komisja do 
kancelarji nmka Kr. P., ksiądz P.  · K., wik. z Dąbrówki, 
pow. radzyń., gub. w arsz., w 1 873 r. dopomógł poddane
mu austrjac.  Edwardowi hr,. Tarnows.kiemu i rezerwiście
szeregowcowi Konstantemu Wernickiemu uciec zagrani
cę, a następnie ukrył szalbierstwo tegoż Wernickiego. 
Za powyższe występki nmk kazał księdza P. K. zamknąć 
na trzy miesiące w klasztorze o.o. reformatów we Wło
cławku, a potem przenieść go na wikarjat do innej par.3 

92. Ks. Stanisław Kuczyński, ur. 1 862 r. W. jen.
gbr �9 sierp. 1 885 r. skazał 4 księdza S. K., w ik. z Łę
cŻycy, gub. kalis., na zapłacenie 25 r. k:ary za to, że 
1 8  lip. tegoż roku w Ojcowie brał udział w narodowych 

· manifestacjach i w śpiewie „Boże, coś Polskę !" .

93. Ks. Bronisław Kulesza, ur. 1 885 r. Kurator
warsz. okręgu nauk. 23 mar. 191 1 r. Nr. 6794 5 zwrócił 
się do w. jen. gbra z tern, że niektórzy nauczyciele, 
współpracujący z ks. prefektem B. K. w Łodzi, donieśli
do Kuratorjum, że 'ksiądz ten uważa sobie za główne za-

1 Op. c. 2 A. A. D.,' XXIX2, Nr. 1 19. � Op. c.; Nr. 29. 
4 Op. c., Nr. 78. 5 Op. c. , Nr. 123. 
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danie nie nauczać lecz wychowywać młodzież w naro
dowym duchu polskim i po tej linji idzie stale. Na to w . 
jen. gbr odpowiedział kuratorowi, że ze swej strony n ie  
stawia żadnych przeszkód do zwoln ienia księdza B. K .  
z prefektury. Tak s ię  też stało. 

94. Ks. Wlady�law Kuli.czkowski, 1840 t 1901 .
Jen. ple. na Kr. P .  13 . (25) wr'?,. 1 865 r .  Nr. 1 6796 (25825 ) 1
nadesłał do wojn. nlka pow. łęczyck. raport, z którego 
widać, że w kościele parafialnym w Łęczycy są „rewo
lucyjne" · emblematy, a mianowicie: w kop�le kaplicy 
Matki Boskiej jest przedstawiona klęcząca kobieta, oku 
ta w kajdany, modląca s:ię do krzyża. Po jej prawej 
stronie widać oko Boże, którego promienie spadają na 
krzyż i na twarz tej kobiety, z lewej zaś strony, na dole 
cierniowa korona, a w niej 1 861  r„ u góry nad krzyżem 
rok 1863. Na ścianie kaplicy, tuż u jej wejścia widnieje 
napis: „Kaplica malowana przez M.  Łukasza Stoińskiego 
1863 r. 10 czrw." .  Ksiądz W. K„ wik. par. Łęczyca, gub. 
kalis., zapytany o znaczenie tych symbolów, odpowie
dz iał, że kobieta wyobraża ludzkość, żyjącą w pogań
stwie i kiedy na nią spogląda oko Boże, to spadają z niej
kajdany niewiary. 

Wyjaśnienie powyższe dalekie jest od prawdy, p i 
·sze w dalszym ciągu tenże jen. ple., bo kobieta przed
stawia Polskę w kajdanach. Malarz zas Stoiński tłuma
czył się, że emblematy te rysował podług projektu, wy
słanego na Syberję ks. Wojciecha Żukowskiego, prob. 
z Łęczycy. Za fakt powyższy ksiądz W. K. zapłacił 25 r. kary. 

95. Ks . . Jan Kurzyna, ur. 1 876 r. Gbr warsz. 20 gr.
1 902 r. Nr. 41 382 powiadomił w. jen. gbra, że ksiądz j.
K„ wik. z Grodziska, gub. warsz., zawsze odbiera przy
sięgę po polsku, nawet wtedy, gdy przysięgający znają 
język ros. 

1 Op. c., Nr. 16. 2 Op. c . ,  Nr. 109. 
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96. Ks. Kacper Kwiatkowski, ur. 1 858 r. L Na
mocy postanowienia w. jen. gbra z 24 mar. 1887 r. Nr. 510 1 
ksiądz K. K., wik. · par . . św. Trójcy w Warsz�, był wysła
ny na roczną pokutę do, klasztoru o.o. kapucynów w No
wem Mieście nad Pilicą pod surowy dozór policji i prze
łożonego klasztoru. 

2. 8 łut. 1 887 r. ksiądz K. K.,  będąc wik. w Zgierzu,
przyjechał do Łodzi i tam w kościele Podwyższenia św. 
Krzyża chrzcił dziecko Michała Ostrowskiego. Gdy się 
dowiedział, że matka chrzestna jest prawosławną, odebrał 
jej to dziecko, mówiąc głośno: przyprowadziliście mo
skali, niemców, przyprowadźc�eż j eszcze żydów.2 

3. Nlk z Gostynina, gub. warsz., doniósł 9 lip .  1 897 r . .
Nr. 1 1 8.3 do gbra warsz., że ksi ądz

. 
K. K.,  będąc wik. 

w Suserzu, pow. brzez., gub . . piotrk. ,  manifest cesarski 
czytał tylko po polsku. 

4. Za .gorliwość kapłańską w. jen. gbr odmówił swej
zgody na mianowanie księdza K. K .. na probostwa: Ka
szewy, Główno i Iłów. 4. i 5 

97. Ks. Zygmunt Lasocki, 1823 t 1 887, rezydent
z Kiernozi, diec. warsz. Sekretarz kancelarji w. oberplca 
2 (14) mar. 1 866 r. Nr. 2049 (21984)6 doniósł do dra gł. 
kom. rz. spr. w.' i d. ,  że na żądanie Komisj i Czas. Wojn. 
Śledczej władze policyjno-wojsk. zaaresztowały księdza · 
Z. L. i odesłały go do X pawilonu cytadeli warsz. 

98. Ks. Ludwik Dionizy Lebiedzi:ński, 1834 t
1 897, augustjanin klaszt. przy ul. Piwnej w Warsz. Ksiądz 
L. D. L. był pod sądem o to, że dwa razy odwiedzał 

1_4 A. P. Kal„ XXV11s. 
5 W p. 1 nie powiedziano w papierach, za co ksiądz K. K. mu

siał jechać do klasztoru, ale gdy mowa o dozorze policyjnym, zawsze 
rozchodziło się o sprawy patrjotyczne w tej lub innej dziedzinie. Dopis. 
autora. 

s A. A. o., xx1x2, Nr. 21 i xu2, k. 251 .  
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partję powstańców, a nadto, że odmówił Komunji św. 
szeregowcowi rezerwiście Karczewskiemu wskutek tego, 
że doniósł Rosjanom o ruchach powstańców. Sąd jednak, 
nie mając faktycznych dowodów, uznał księdza L. D .  L .  
tylko jako podejrzanego. Wtedy jen. Kaufman, dowódca 
wojsk wileń. wojen. okr., księdza L. D.  L. tylko jako nie
bezpiecznego i szkodliwego w kraju wysłał pod surowy 
nadzór policji do gub. tomskiej, skąd następnie przenie
siono go do gub. kostromskiej. W końcu 1875 r. cesarz 
pozwolił mu wrócić do ojczyzny.1 

99. Ks. Kazimierz Loga, ur. 1 839 r. Arcbp metrp.
warsz. Szcz. Feliński zwracał się 1 0  mar. 1863 r. Nr. 893 2 
do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że 1 8  łut. 1 863 r. woj
ska ros. zaaresztowały księdza K. L., wik. par. Zgierz, 
pow. łódz. Przy tej odezwie arcbp załącza raport dzie
kana zgierskiego ks. Marcina Polkowskiego z l marca
1863 r., który nadesłał zeznanie prob-. par. Zgierz, księ
dza Antoniego Gabryelskiego, a w niem, że wojsko wo
dziło księdza K. L. ze Zgierza do Łagiewnik, to znów 
z powrotem do Zgierza, a stąd do Łęczy cy. Nadto przy 
swym raporcie dziekan nadsyła zeznania paru świadków 
o sposobie zachowania się żołdactwa w stosunku do
księdza K. L.: 

a) Aplikant magistratu Adam Wierzbicki stwierdza,
że, gdy przybył do magistratu w Zgierzu, zastał tam za
aresztowanego księdza K. L. i widział, że obchodzono 
się z nim w najprzykrzeji;:zy sposób. Bito go, szturchano, 
wyzywano najwstrętniejszemi wyrazami, a .  ksiądz K. L. 
wszystko znosił cierpliwie w milczeniu. 

b) Ewa Andrzejewska ze Zgierza, obecna przy tym
wypadku, zeznała, co następuje: „ widziałam, jak w chwili ,  
gdy ksiądz K. L. szedł ulicą ku poczcie, kozacy go 

1 A. A O., XXJX2, Nr. 3. 2 A. A. D., LXXXP, k. 1 68, 169 i 170. 

Bojownicy t. I l i .  .32 
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s�hwycili, ręce mu związali postronkami i natych
miast zaczęli go bić pikami i batami aż ślady krwi po
:wstały na ulicy tak zwanej Zdrojowej. Tak zbitego i po
krwawionego tłum żołnierstwa poprowadził cl.o magistratu. 
Nie widziałam, żeby ksiądz K. L. dał powód żołnierzom 
do aresztowania i żeby używał w swej obronie broni 
palnej lub siecznej" .  

c)  Józef Lilewski, obywatel m. Zgierza zeznał: „ W cza
sie aresztowania księdza K. L. byłem obecny w biurze 
magistratu. Usłyszałem, jak ktoś zawołał, że wojsko 
sprowadziło ksi�dza K. L. na dziedziniec ratusza i żołnie
rze, stanowiący eskortę, biją go i lżą w rozmaity sposób. 
Na skutek tego krzyku wyszedł z biura magistratu ofi
cer nazwiskiem Stepankiewicz, za którym i ja  udałem się 
na dziedziniec ratusza i wtedy widziałem na własne oczy, 
j ak żołnierze obchodzili się niegodziwie z tym księdzem, 
bijąc go kolbami i · pięściami, mimo, że oficer, który tam 
przyszedł, wzbraniał im tego czynić. Dalej widziałem, 
jak jeden z żołnierzy wydobywał kosą z kloaki jakąś bla
chę zwalaną do najwyższego stopnia ekskrementami ludz
kiemi, którą uderzył księdza w plecy i po głowie. Po 
tej zniewadze widziałem, jak ksi·ądz K. L. był obryzgany 
temi ekskrementami , na co ja i inni tam obecni zwracali
śmy uwagę obecnego przy tern oficera, nazywając to bez
prawiem. Na tę naszą uwagę oficer rozkazał żołnierzom 
wziąć gałąź choinową i zetrzeć albo raczej więcej roz
mazać tę nieczystość. Po tern wszystkiem żołnierze tern 
więcej pastwili się, uderzając księdza kolbami i pięścia
mi w twarz i w głowę, wreszcie odprowadzili go z dzie
dzińca do biura ratuszowego, po drodze bijąc  kolbami . 
i różne, niesłychane obelgi rzucając na księdza K. L. tak . 
dalece, że wiele osób, stojących na dolnym korytarzu, 
rozpłakało się, ubolewając nad tak nieszczęśliwem poło
żeniem księdza, potem obecni zaczęli krzyczeć w głos, 
że przez całe życie takiego wypadku nie widzieli " .  
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d) Obecny przy tern zeznaniu Franciszek Dąbrowski,
obywatel m. Zgierza, oświadczył, że wszystko to, co po
wiedz iał Lilewski, on potwierdza jako świadek naoczny 
przy tym wypadku i dodaje jeszcze, że, gdy ksiąd2. K. 
L. zwrócił się do oficera, prosząc go, aby rozkazał żoł
nierzom zaniechać tych obelg i zniewag, na to oficer od
powiedział po rosyjsku:  „ja tebie kążu obriezat' nos 
i uszy, to szto budet" . Oprócz tego j eden z żołnierzy 
w chwili, gdy eskorta prowadziła księdza K. L. na górę, 
pchnął go bagnetem w plecy tak, że ksiądz aż się prze� 
giął z bólu". 

Podobnej, prawie identycznej treści są zeznania Be
nedykta Matuszewskiego, obywatela mieis.kiego, Florjana 
Łyszka, majstra szewckiego, których zeznania, by nie 
przeciągać tej sprawy, nie przytaczamy, odsyłając czytel
nika, któremuby te wiadomości były do czego potrzeb
ne, do źródła, z którego je sami czerpaliśmy, jako z ory
ginału, będącego na przechowaniu w rękach rządu ros. 

Specjalna Kancelaria nmka Kr. P. do spraw stanu 
wojn.  przesłała do zarządzającego spr. d .  obc. w.  swą 
odezwę z dnia 1 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr. 8139,1 a w niej 
zawiadomienie, że w 1863 r. ksi ądz · K. L., gdy miał lat 
24, za udział w powstaniu, � zwłaszcza za to, że w chwili, 
gdy go aresżtowały władze w�jskowe, szablą uderzył 
kozaka Rybkina i że miał przy . sobie pistolet, na mocy 
decyzji nmka Kr. P.  ' 9 l2l) gr: 1863 r., po pozbawieniu
go wszystkieh praw 'stanu, 'wysłany został na osiedlenie
do Syberi !· 

100. Ks. Jozafat Łagodziński, ur. 1 834 r. ,  augu
stianin klasztoru przy u l. Piwnej w Warsz. Jen. ple .  na 
Kr. P.  8 (20) maja  1865 r. Nr. 6609 (16230)2 do Wydziału 

1 A. A. o., LXXII2� k. 121  i 122. i xx1x2, Nr. 28. 
2 Op. c., Nr. 10. 
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Wyznań Kom. Rz. Spr. W. nadesłał opinię o księdzu j. Ł., 
że j est nieprawomyślnym. W 1867 r. Kom. Rz. Spr. W. 
i D. oddała 1 księdza J. Ł. pod dozór policyjny. W 1874 r. 
za „dwuznaczne" kazanie· ksiądz j. Ł. otrzymał naganę 
od władz rządowych.2 

101.  Ks. Zygmunt Łubieński. Radca kolegjalny 
Dobrzański, urzędnik przy oberprokuratorze świat iejsze
go synodu w 1897 r. przy okazji, gdy arcbp Popiel za
mierzał mianować księdza Z. Ł. dziekanem i proboszczem 
par. św. Krzyża w Łodzi, takie dał o nim świadectwo:3 
„Ksiądz Z. Ł.  pod pretekstem choroby przebył 3 lata 
zagranicą i wtedy skończył w Rzymie szkołę misjonarską 
Kongregacji d.e Propaganda Fide. Później potajemnie 
wstąpił do zakonu jezuitów. Będąc potem wik. św. Krzyża 
w Warsz., utrzymywał bliskie stosunki z członkami ist
niejącej w Warsz., a wykrytej w 1886 r. misji jezuickiej, 
która · kierowała propagandą przeciwrządową religijno
narodową wśród mieszkańców siedleckiej, a po części 
i lubelskiej gubernji" .4 

102. Ks. Franciszek Łukasiewicz, ur. 1813 r., 
były misjonarz u św. Krzyża w Warsz. ,  prob. par. Beł
dów, pow. łódz., gub. piotrk. Władze policyjne charak
teryzują księdza F. Ł.  w tych słowach: „jednostka szkod
liwa, należy do misjonarzy, trzyma się zasad jezuickich, 
a przytem fanatyk do tego stopnia, że uderzył kościel
nego, gdy mu ten przypomniał o galówce." Zgodnie z po
stanowieniem gbra piotrk., wydanem 19 łut. 1888 r. Nr. 
2161 ,  ksiądz F. Ł. został pozbawiony prob. w Błędowie.5 

1 i 2 Op. c., Nr. 10. 3 A. A. D., XXIX2• 
4 Przytoczyliśmy w dosłownem tłumaczeniu to bezsensowne świa

dectwo, przypominając tylko, że prawie bez wyjątku wszyscy kapłani 
na wyższe studja wyjeżdżali zagranic� z paszportami „dla poratowania 
zdrowia." Dopis. autora. 

s A. P. Piotrk., 1vio.
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103. Ks. Mikołaj Łupiński, ur. 1805 r. „ Ma wro
dzone usposobienie do podtrzymywania partyj „rewolu
cyjnych," to też w czasie nieporządków w kraj u miewał 
podburzające kazania" . 1 

104. Ks. Antoni Maciążkiewicz, ur. 1 831 r. Jako 
prob. par. Mazew, pow. łęcz., gub. kal is., ksiądz A. M. 
miewał k azania, któremi podniecał słuchaczów w duchu 
pa trjotycznym.2 

1 05.  Ks. Władysław Magnuski, 1833 t 1907. 
1 .  W 1 861 r . za udział w manifestacjach patrjotycznych 
władze policyjno-wojsk. zaaresztowały księdza W. M., 
mansjonarza w Skierniewicach, gub. warsz. i wtrąciły go 
do cytadeli. Początkowo zapadł wyrok, że ksiądz W .M. 
miał odsiedzieć 6 miesięcy, ale na instancję arcbpa Fe
lińskiego miał zmniejszone do 2 miesięcy, a rozkaz ce
sarski wszystko darował.3 

2. Cyw. gbr warsz. 1 3  lip. 1 867 r. Nr. 41 76 4 doniósł
do Zarządu Spr. D. Obc. W., że ksiądz W. M., wikar. 
w Skierniewicach, jest pod dozorem policyjnym za to, 
że namawiał włościan do powstania, a nadto, że przy 
swoich poglądach jest zupełnie niepewny pod względem 
politycznym. Dalej tenże gbr dodał, że przy takiej nie
prawomyślności księdza M. nie można bez obawy patrzeć 
na to, że ksiądz ten uczy religji na prywatnej pensji żeń
skiej i w szkole · niedzielno - rzemieśln. , a wobec ogól
nego nieprawomyślnego nastroju ludności skierniewickiej 
pobyt księdza M. w Skiern. i jego wpływ na parafian 
mogą pociągnąć za sobą szkodliwe następstwa. Wobec 
tego, kończy gbr, pożądaną jest rzeczą, aby ksiądz W. 
M. wyszedł stamt�d. Wtedy władza duch. przeniosła księ
dza W. M. 5 gr. 1�67 r. na wik. do św. Krzyża w Warsz. 

I A. P. Kal, XI 13, k. 17. 2 A. P. Kal„ 1xrn, k. 45.
3 i 4 A. A. D., LXX1x2, k. 31 i 324.
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106. Ks. Leon .Malinowski, 1804 t 1880. Nlk wojn. 
warsz. oddz. 25 l ut. (9 mar.) 1866 r. Nr. 996 przesłał do 

· Kom. Rz. Spr. W. i D. raport nlka pow. łowie. ,  w któ
rym ten ostatni donosi, że ksiądz L. M., p rob. w Iłowie, 
pow. sochcz., gub. warsz., swoim fanatyzmem może wiele 
złego zrobić wśród swych parafjan, których j uż zepsuło 
ostatnie powstanie. Wobec tego taż Kom. Rz. 21 li stop� 
(3 gr.) 1 866 r. Nr. 7138 (4360 1)1  zażądała od władzy du� 
chownej usunięcia księdza L. M. ze stanowiska prob. 
par. Iłów i wskutek tych nalegań ksiądz L. M. poszedł 
na· wikarjat do par. Błędów, pow. grój�, gub. warsz. 

107. Ks. Walenty Malczyński, ur. 1 869 r. Ku
rator warsz. okręgu nauk. 1 8  maja 1 913 r. Nr. 1 3245 2 zwró
cił się do w. jen. gbra z tern, że kiedy ksiądz W. M., 
prefekt gimnazjum męskiego w Łodzi, odmówił dwom 
chłopcom niemieckiej narodowości wykładania religi i 
w ich rodzinnym języku, wtedy władza szkolna zapro
ponowała mu, aby uczył ich w języku rosyjskim. Na to 
się ksiądz W. M. nie zgodził i zaraz podał prośbę o zwol„ 
nienie go ze s tanowiska prefekta w miejskiem gimnazjum 
męskiem w Łodzi. Kurator przychylił się do tej prośby, 
ale jednocześnie zastrzegł, aby · księdza W. M. nie do
puszczać do żadnej prefektury. 

108. Ks. Franciszek Marcinkowski, 1 835 t 1909. 
W rządowej sekretnej kontroli kapłanów, którzy miesz
kają w Łowiczu, ksiądz F. M., psałterzysta kolegjaty ło
wickiej, miał taką opiriję: 3 „żyje ideałami „rewolucyjnemi", 
odznacza się płomienistem krasomówstwem, z którego 
korzysta w podniecającym kierunku, niebezpieczny," głów
ny zaś dyrektor ośwfaty 3 (15) kw. 1 865 r. Nr. 3 176 4 
doniósł do Kom. Rząd. Spr. W., że · „ksiądz F. M. j est 

i A. A. D., XXIX2, Nr. 5. 2 Op. c., Nr. 53. 
a i 4 Op. c . ,  Nr. 6. 
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bardzo szkodliwym w każdym · kierunku, chociaż trudno 
mu dowieść takich wykroczeń, dla których należałoby 
go usunąć z Łowicza". 

Jen. ple. na Kr. P. 29 kw. ( 1 1 maja) 1 865 r. Nr. 6937 
(15220) 1 powiadomił Wydział Wyzn. Kom. Rz. Spr. W., 
że ksiądz F. M.  swemi kazaniami ujemnie wpływa, zwła
szcza na młodzież, dlatego władze szkolne usunęły go 
z prefektury w Łowiczu, za zgodą zaś nmka Kr. P. 7 wrz. 
1 865 r. Wydział Wyzn. zażądał od administratora archid. 
warsz., aby wogóle zabrał księdza F. M. z Łowicza na 
małą par. wiejską. Pod takim naciskiem władza diece
zjalna przeniosła księdza F. M. do Kampinosa, pow. sochcz. 

Gbr znów warsz. 18 (30) list. 1 868 r .  Nr. 61 18  2 · do
niósł do Zarządu Spr. D. Obc. W., że ksiądz F. M. bar
dzo ujemnie wpływa na umysły parafian w Kampinosie,  
tenże Zarząd zaproponował administratorowi archidiec. 
przeniesienie księdza F. M. na wikarjat do któregokol
wiek z miast powiatowych (z wyjątkiem Łowicza i So
chaczewa), aby tam władze powiatowe mogły nad nim 
czuwać. Wtedy ksiądz F. M. przeszedł do Brzezin, gub. 
piotrk. 

109. Ks. Antoni Marmo, ur. 1 840 r. Jen. ple. na 
Kr. P.  15 kw. 1866 r. Nr. 2394 3 donosi do Kom. Rz. Spr. 
W. i D., że nie może ręczyć za prawomyślność księdza 
A. M. ,  wik. par. św. Aleksandra w �arszawie. 

110. Ks. Franciszek Marmo, 1 838tl908, h1Kon
systorz Metrp. Warsz. 7 kw. 1 864 r. Nr. 1002 4 po�iada
mia arcbpa Felińskiego w Jarosławiu, że �ładze wojsko
we zaaresztowały księdza F. M., komendarza par. Imiel
no, pow. kutn., gub. warsz. 

2. Z raportu, który nadesłał gbr warsz. do w. jen.
gbra 17 st. 1906 r. Nr. 1 62, widać, że  ksiądz F. M. ,  prob. 

1 i a Op. c . ,  Nt. 6. 11 Op. c . ,  Nr. 8. • A. K. ' A.· W., 1 19.
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par. Kobełka, pow. radzń., gub. warsz„ manifestacyjnie 
odmówił przyjęcia puszki do zbierania ofiar na rzecz 
Powiatow. Towarz. Dobroczyn. dlatego jedynie, że na 
niej był napis rosyjski. Wobec tego W .  j en. gbr 31 st. 
1906 r. Nr. 32 1 nałożył na księdza F. M. 25 r. kary. 

111.  Ks. Kazimierz Merklein, ur. 1 873 r. Gbr 
warsz. 10 st. 1 906 r. Nr. 208 2 powiadomił w. jen. gbra , 
że dawny wik. par. Gąbin, pow. gostyń., gub. warsz., 
ksiądz K. M. jest pod zarzutem przeciwrządowej agita
cji. Rozejrzawszy się w szczegółach, w. jen.  gbr przeciął 
dalsze dochodzenie w tej sprawie. 

1 1 2. Ks. Piotr Metelski, ur. 1 807 r . ,  kan. hon. 
podl . ,  prob. par. Mińsk, pow. nowmiń., gub. warsz. Po
nieważ ksiądz P. M. nie zastosował się do rozporządzeń, 
wydanych na czas stanu wojennego, a dotyczących osób, 
dobrowolnie powracających z partj i ,  przeto władze wojn. 
administracyjne skazały go na 300 r .  kary.3 

113. Ks. Piotr Męczyński, 1 81 5  t 1 878. Jen. ple.  
na Kr. P. donosi do Wydziału W. K. Rz. Spr. O .  24 m ar. 
(5 kw.) 1866 r., że ksiądz P.  M . ,  w i k .  par. św. Karola 
Borom., przy u l .  Chłodnej w Warsz. za sw e posu nięcia 
polityczne odsiadywał cytadelę.4 

114. Ks. Firman Mędrkiewicz, ur. 1836 r . , wik .  
z Kałuszyna, pow. nowmiń., gub .  warsz. 1 1  (23) wrz  . . 

1 867 r. Nr. 8139 5 ze Specjalnej Kancelarj i  nmka Kr. P. do 
spraw stanu wojn. zarządzający spr .  d u ch . obc .  w .  otrzy
mał zawia�omienie, że ksi ądz F.  M. odbierał przysięgę 
od p,owstańców,  a władze wojskowe w chwili, gdy go 
aresztowały, znalazły przy nim: a) nakaz Komitetu Cen-

. tralnego odbierania od powstańców przysięgi, b) prośbę 

1 Op. c . ,  Nr. 9. 
4 Op. c.,  Nr. 14. 

z Op. c . ,  Nr. 65. 3 Op. c.
5 A. A. D., LXXII2, k. 143. i xx1x2, Nr. 25.
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.tegoż Komitetu, by ksiądz F. wygłosił choć dwa „pod
niecające" kazania, c) jeden numer gazety powstańczej 
„Strafoica" i d) wiele poezji o treści podniecającej. Przy 
badaniu ksiądz F. M. przyznał s ię, że tego wszystkiego 
podjął się dobrowolnie. Wobec powyższych danych nmk 
Kr . . P. zatwierdził raport Audytorjatu Polowego z 26 paźdz. 
1865 r. Nr. 1586, na mocy którego ksi ądz F. M. utracił 
wszystkie prawa stanu i został skazany do robót katorż
nych w j ednej z fortec Syberyjskich na lat 12 .  

115. Ks. Daniel Michałowski, 1825 t 1 903, fran
ciszkanin. W 1865 r. ksiądz D. M. był pod sądem za to, 
że przyjął stanowisko komisarza „rewolucyjnego," za co 
otrzymał wyrok, który go skazał na 6 miesięcy twierdzy 
w Modlinie.i 

1 16. Ks. Feliks Michałowski, ur. 1 830 r. Kal)
celarja Sekretna Oberplca Warsz. doniosła Kom. Rz. Spr. 
W. i D., że na skutek zarząqzenia Komisji Czas. Wojn.
Śledczej władze policyjne zaaresztowały księdza F. M., 
wik. par. św. Aleksandra w Warszawie i odstawiły go 
do cytadeli .2 

117. Ks. Franciszek Bonawentura Mikulski, 
ur. 1 8 14  r. 1 .  Za to, że ksi ądz F. B. M.,  komendarz par. 
Góra św. Małgorzaty, pow. łęcz., gub. kalis., głosił w 1861 r. 
kazania „podburzające" dostał się z rozkazu nmka Kr. P. 
pod surowy dozór policyjny, z którego był zwolniony 
dopiero w 187 1  r.3 

2. Kuns. Jen. Archid. Warsz. 3 łut. 1864 r. Nr. 436 '
w swym kolejnym raporcie miesięcznym powiadamia 
arc bpa warsz. Szcz. F elińsk., który wówczas był na wy
gnaniu w jarosławlu, że władze ros. wojsk • . zaareszto-

1 Op. c . ,  Nr. 33. 2 Op. c . ,  Nr. 15. 
3 A. P. Kal., IX13, k. 13, XI13, k. 16 i xnrn, Nr. 9.
4 A K. A. W., 119• 
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wały w m. styczniu b.r. między innymi k siędza F. B. M;, 
komend. z Góry św. Małgorzaty, pow. łęcz., gub. kalis. 

118� Ks. Karol Mikoszewski, ur. 1831 r., Kand. 
św. Teol., wik. par. św. Aleksandra w Warsz. 1 .  Ksiądz 
K. M. „ brał · osobisty udział w powstaniu i należał do 
partyj uzbrojonych w 1863 r. ,  po rozbiciu których ksiądz 
K. M. umknął zagranicę, gdzie we Francji i w Niemczech 
usiłował wszystkich źle uspasabiać względem Rosji ."1. 

2. Ksiądz K. M. umarł · po katolicku w Peszcie, ni
gdy nie był człónkiem Stowarzyszenia Kapłanów Polskich, 
emigrantów z r. 1863 w Paryżu.2 

119. Ks. Stanisław Mioduszewski, 1835 t 1910. 
1 .  Ponieważ władze policyjno wojskowe stwierdziły, że 
ksiądz S. M., wik. par. Słomczyn, pow. i gub. warsz�, 
osobiście komunikował się ż powstańcami, przeto skaza
ły go na 25 r .  kary.s 

2. Cywilny gbr warsz. 3 (15) kw. 1867 r. Nr. 2373 4
nadesłał do Zarządu Spr. D .  Obc. W. spis nieprawomy
ślnych księży, do których zaliczony jest ksiądz S. M., 
prob. par. Konary, pow. grój . ,  gub. warsz. 

120. Ks. Wacław Młodzianowski, ur. 1 879 r. 
Kiedy, będąc wik. par. N. Marji P. Loretańskiej na Pra
dze, przedmieściu Warszawy, ksiądz W. M. w 1907 r. 
otrzymał od rządu pieniężny zasiłek, zaraz go oddał 5 na 
dzieci, których rodzice są zaaresztowani.6 Fakt ten mocno 

1 A. A. D. ,  LXXV2, k. 209 i 210. 
� A. Pr. Ks. Ks. P ij .  w Kr. 112�,. „Odpowiedź hr. Stan. Tarnow-

skiemu". 
s A. A .  o„ xx1v2, k. 21 i 2s. 
f A. A. D„ XXIX2, Nr. 17 .  5 Op. c . ,  Nr .  6�. 
6 Zaznaczyć trzeba, że wszelkie nagrody ze strony rządu ros.

były policzkiem dla duchowieństwa kat. To też doskonale postąpił 
ksiądz W. M„ przekazując pieniądze, które mu rząd nadesłał, na ofiary 
tych wysiłków narodowych. Dopis. autora. 
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nie podobał · się w. jen. gbrowi i polecił go wpisać do 
księgi konduit. 

121.  Ks. Ludwik Mocarsk�, ur. 1 871 r. Gbr piotrk. 
14 lip. 1 897 r .  Nr. 2630 zwrócił się do w. jen. gbra z tern, 
że prezydent m. todzi doniósł mu, że 28. czrw. b.r. ksiądz 
Ł. M., wik par. N. Marii P. w Łodzi, wezwany do tam
tejszego magistratu dla odebrania przysięgi od niejaki�
go Wojciech·a Rydza, nie chciał tego uczynić w języku 
rosyjskim, . a nawet rozmawiał w tej materji z osobami
urzędowemi bardzo niegrzecznie. W. j en. gbr, wziąwszy 
pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności, 4 sierp. 
1 897 r .  Nr. 2046 1 skazał księdza L. M. na  1 00 r. kary. 

1 22. Ks. Leonard Mścichowski, ur. 1 869 r. Gbr 
warsz. 1 5  st. 1899 r. Nr. 596 2 doniósł do w. jen. gbra, 
że ksiądz L. M., wik. par. Gostynin, gub. warsz., 1 O paźdz. 
1898 r. nie chciał odebrać przysięgi w powiat<?wym urzę:.. 
dzie gostynińskim po rosyjsku od sołtysów gm. Lncień, 
pow. gostyń. Jednocześnie tenże gbr dodał, że ksiądz L. 
M. 30 gr. roku zeszłego również nie chciał odebrać przy
sięgi od sołtysa wsi Troszyn Polski, pow.' gostyń., gdy
nlk straży ziem., pow. gostyń., ·zażądał, aby przysięga od
była się po rosyjsku, bo skła

.
dający przysięgę rozumiał 

język państwowy.
. . . 

1 23. Ks. Wojciech NeUman, 1831tl902. W 1 875 r. 
kiedy był prob. w Regnowie, pow. raw., gub. p iotrk.,
ksiądz W. N.  na skutek 'Cf�·�yz]i, którą wydał w. j en .  gbr
7 (19) st. 1875 r.3, za „dwuznaczne"  kazanie otrzymał od 
rządu naganę z ostrzeżeniem, że będzie 'surowiej ukara�
ny, jeżeli w przyszłości . �ózw�li sobie na coś podobnego.

1 24. Ks. Jan Niemira, ur. 1 840 r. Jen. ple. na Kr. 
P. 15 kw. 1866 r. Nr. 2394 4 w korespondencji do Kom. 

1 A A. D., XXIX2, Nr. 53 i LXX2, k. 29-33. 
2 A. A. D., XXIX2, Nr. 54 i LXX�, k. 80-83. 
3 A. A. D., xxxz, Nr. 3. 4 Op. c„ Nr. 4.
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Rz. Spr. W. i D. oświadcza, że nie może ręczyć za pra
womyślność polityczną ksi ędza j. N. _ 

1 25. Ks. Jan Niemyski, ur. 1 823 r. Jako prob. 
par . Wierzbno, pow. nowmiń. , gub. warsz. , ksiądz j. N.
poręczył za Kazimierzem Gierszy, że ten nie opuści miej
sca swego zamieszkania. Ponieważ stało się inaczej, prze
to ksiądz J. N. zapłacił 15 r.  kary.1 

126. Ks. Edmund Dionizy Nowakowski, ur. 
1 842 r. Gbr warsz. 29 paźdz. 1 904 r. Nr. 3484 2 doniósł 
do w. jen. gbra, że ksi ądz E. D. N., który nie jest na 
żadnem stanowisku parafjalnem, w Sądzie Pokoju 10 re
jonu m. Warszawy kategorycznie odmówił odebrania 
przysięgi po rosyjsku. W. j en. gbr zwrócił się do arcbpa 
warsz., aby księdzu E. D. N. zrobił odpowiednią wy
mówkę. 

127. Ks. Ignacy Nowicki, ur. 1 S34 r. 1 .  Gbr warsz., 
31 st. 1870 r. Nr. 790,3 przedstawiając do Zarządu $pr. 
O. Obc. W. listę księży, którzy są pod dozorem policji, 
wymienia między innymi księdza I .  N., wik. par. Stani
sławów, pow. nowmiń., gub. warsz. 

2. W roku następnym nmk Kr. P. zażądał przenie·
s ienia księdza I .  N. z wikarjatu w S tanisławowie poza 
pow. nowmiń. „za karalne j ego czyny" i jednocześnie 
nałożył na niego karę pieniężną w kwocie 25 . r.4 

3. W wykazach imiennych kancelarji gbra piotrk.,
przy nazwisku księdza I .  N. jest taka uwaga: „w 1866 r. 
za kazanie „podburzające" ghr piotrk. skazał go na karę 
pieniężną i oddał pod dozór policyjny, który w 1 870 r. 
należało przedłużyć na 2 lata" .'-' 

i A. A. o., xx1v2, k. 21 i 2s.
2 A. A. D., XXX2 i LXXXVI12, k. 1 -1 1 . 
3 i 4 Op. c.,  Nr. 8. Q A. P. Piotrk., 1v10. 
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1 28. Ks. Eljasz Osiński, 1 821  t 1893, b. karme
lita , wyświęcony na kapłana 1 848 r., sekularyzował się 
w 1860 r. i został kapłanem świeckim w diec. lubl. W księ
dze konduit kancelarji w. jen. gbra powiedziano o nim: 1 
„Za polityczne . wykroczenia w 1864 r. był wysłany do 
gub. archangelskiej", a dalej: „kancelarja nmka Kr. P. 
doniosła, że za pozwoleniem hr. Berga ' ksiądz E. O., któ
ry był na zesłaniu w gub. archang., wrócił do kraju, 
może zamieszkać w archd. warsz. z warunkiem wszakże, 
aby nie zajął żadnego stanowiska kościelnego ani nie 
spełniał . żadnych religijnych posłu2", nie wyłącza}ąc od
prawiania publicznie Mszy św. Powróciws:z y do Warsza
wy ksiądz E. O.  zamieszkał tu u krewnych w domu 
pod Nr. 875. 

1 29. Ks. Ignacy Ostrowski, 1 829 t 1 887. Księga 
konduit kancelarji w. jen . . gbra tyle podaje o księdzu I. 
0.2: • „nmk Kr. P. raczył polecić zupełnie wycofać księ
dza I .  O., prof. semin. diec. św. Jana w Warsz., z pola 
oświaty, którego władza duchowna proponuje na regen
sa tegoż. seminarium, a Kom. Rząd. Spr. W. i D .  1 2
(24) st. 1 866 r. Nr. 1 67 z powodu złej noty politycznej 
niety lko nie dopuściła go do profesury seminarj.um (na 
czas dalszy, dopis. autora), ale nadto poleciła natych
miastowe usunięcie księdza I .  O.  wogóle z Warszawy. 
Wtedy ·ksiądz . L .,O.  poszedł , na probostwo do Niegowa, 
po.w. radzymlń., gub. warsz. " .  

130. Ks. Kazimierz Parafiński, 18 1 7 t 1 894. 
l. Po skończeniu semin. archid. św. Jana w Warszawie,
ksiądz K. P. został wik.  w Klembowie, pow. rad:im., gub. 
warsz. i w Mińsku, pow. nowmińsk., gub. warsz., a od 
1 845 r. był prob. w Czersku, pow. grój. ,  gub. warsz.3 

1 A. A. O., XXX2, Nr. 7. 2 A. A. D., XXX2, Nr. 10. 
a Op. c., Nr. 26. 
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2. Prob. ze Słomczyna, pow. i gub. warsz., ks. Kaz.
Budziszewski pod datą 12 st. 1 864 r. pisze do Konsyst. 
Metrop. Warsz., co następuje: „Dnia 7 st. r. b. wojsko, 
konsystujące w Górze Kalwarji ,  którem dowodził pułk.„

Aller, uprowadziło szanownego prob. par. Czersk księ
dza K. P. do m. Góry, gdzie w klasztorze księży bernar
dynów zostawał do dnia 9 st. 1 864 r ., a stąd odesłało 
go do cytadeli warsz." 

3. Kons. Jen. Archid. Warsz .  3 łut. 1864 r. Nr. 4361
w kolejnym swym miesięcznym raporcie powiadamia 
arcbpa warsz. S:xcz. Felińsk., który wówczas był na wy
gnaniu w Jarosławlu,  że międży innymi władze rosyjskie 
wojsk. zaaresztowały w styczniu b.r. księdza K. P., prob. 
z Czerska, pow. grój., gub. warsz. 

4. Nmk Kr. P. do tego raportu dopisał objaśnienie
dla ·mstra Kr. P . ,  że księdza K. P. władze ros. wojsk. 
wywiozły do oddalonych gubernij cesarstwa za to, · że, 
jak się sam przyznał, rząd narodowy · zaproponował mu 
stanowisko nlka wojn. m. Czerska.2 

5. Sam ksiądz K. P.  pod datą 5 sierp. 1884 r. pisze
z Obojania do dra gł. obc .  w. tej treści papier: „Mie
szkaniec gub. kurskiej w m. powiat. Obojani ,  ks. Kazim. 
Parafiński. 

„26 gr. 1 863 r. w mojem własnem mieszkaniu w m. · 
Czersku, gub. warsz., aresztował mnie pułk., tłumiący 
powstanie w m. Kalwarji i ,  odsyłając mnie do W ar sza wy, 
rzekł: Wysyłam Pana w charakterze świadka w sprawie 
politycznej,  a za trzy dni Pana powrócę z powrotem do 
Czerska. 

„W Warszawie posadzi l i  mnie do więzienia i stąd 
2 razy ciągali do Komisji na badanie. Oprócz zadawa
nych mi pytań Komisja mi powiedziała, j akobym był 
nlkiem miasteczka Czerska. Bez winy i sądu wysłano 

i A. K.  A. w. · 1 19. ·2 A. A. o., cxv2.
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mnie administracyjnie do Kostromy, potem do Powieńca, 
gub. ołonieckiej, w 1873 r. zwolnili od nadzoru policji, 
a w 1 875 r. na  moją prośbę mster spr. w. pozwolił mi 
przenieść się do miasta pow. Obojani, gub. kurskiej" .1  

6. 4 paźdz. 1 884 r. cesarz pozwolił księdzu K. P.
powrócić do stron rodzinnych, tj . do wsi Gułowska Wola, 
pow. łukw., gub. siedl. , z zastrzeżeniem, aby nie mieszkał 
w okolicy z b. unitami .  Wówczas ksią4z K. P. zamieszkał 
prywatnie w miasteczku Kołbiel, pow. grój., gub. warsz., 
później jako rezydent w domu nieuleczalnych przy ul. 
Belwederskiej w Warsz. i tam umarł 1 1  list. 1894 r. 

131 .  Ks. Mateusz Pawłowski, 1850 t 1900. W. 
jen. gbr 24 maja 1894 r.  Nr. 77 2 pozbawił księdza M. P. 
wikarjatu przy archikatedrze w Warsz. Powodem takiej .
decyzji była manifestacja patrjotyczna 5 kw. 1894 r . z ra
cji stuletniej rocznicy bitwy Kilińskiego. Bezpośrednio 
po manifestacji  ksiądz M. P. odprawił w archikatedrze 
błagalne nabożeństwo o wskrzeszenie Polski. Poza utra
tą wikarjatu ksiądz M. P. otrzymał polecenie odsiedzenia 
roku aresztu w klasztorze o. o. karmelitów w Oborach, 
pow. rypń., gub. płoc. 

Szczegóły, dotyczące faktu powyższego podaje  „Me
morandum o księdzu M.  P ." ,  przechowane . 'YY archiwum 
kancelarii gbra piotrk. Czytamy tam, że 5 kw. 1894 r. 
ksiądz M. P. w katedrze św. Jana w Warsz. odprawił 
nabożeństwo uroczyste na prośbę niewiadomej niewiasty, 
które, jak się tłumaczył ksiądz M. P., miało być o zdro
wie dla dziecka. Imienia i nazwiska dziecka ksiądz ten 
nie umiał wskazać. Lecz, biorący udział w tern nabożeń
stwie, wiedzieli, że było ono odprawione w intencji oj
czyzny, a działo się . to bezpośrednio przed demonstracją 
polityczną, która miała miejsce z racji przypadającei rocz-

1 A. K. K. W. XXIX9• 2 Ą. A. o., xxx,1 Nr. so. 
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nicy rzezi Rosjan, dokonanej 1 7  kw. 1 794 r. na Pradze, 
przez tłum Polaków pod dowództwem szewca Kilińskie
go. Za to p.o. w. jen. gbra 24 maja  1 894 r. Nr. 77 uwol
nił księdza M. P. z zajmowanego pr zezeń stanowiska 
i skazał go na rok klasztoru w Oborach.1 

1 32. Ks. Marek Piesiewicz, ur. 181 6 r., kończył 
semin.  duchowne w Janowie Podl., wyświęcony w War
szawie 1842 r. ,  poczem został kapelanem bpa Choromań
skiego i sekretarzem Konsystorza. Był następnie wik. 
w Latowiczu, pow. nowmiń. ,  gub. warsz. i w Dąbrowicach, 
pow. kutn., gub. warsz., komendarzem w Domaniewicach, 
pow. łowie., gub. warsz. i prob. w Iłowie, pow. sochcz., 
gub. warsz. 

Jen. ple. na Kr. P. 27 sierp. (8 wrz.) 1865 r. doniósł ·

do Wydziału Wyznań Kom. Rz. Spr. W., że ksiądz M. 
P., prob. w Iłowie, przechowywał pod swoim dachem 
żandarma narodowego Brzestowskiego . i dawał j emu i je
go towarzyszom konie, którzy pojechali niemi, by po
wiesić Węglera. Za powyższe czyny nmk Kr. P. pozba
wił na teraz i na przyszłość księdza M. P. probostwa 
i osadził go w klasztorze o.o. kapucynów w Nowem Mie
ście nad Pilicą. Dopiero w 1867 r . nmk się zgodził, że 
ksiądz M. P. opuścił miejsce pokuty i objął parafjalne 
stanowisko, ale pozostawił go nadal pod dozorem policji. 

W 1 875 r. w. jen. gbr mimo, że ksiądz M.  P. odbył 
pokutę za pogrzeb w dzień galowy (patrz dział galówek: \ 
ks. Marek Piesiewicz) ,  zażądał od administratora archd., 
aby księdza M. P .  pozbawił probostwa i posłał na wi
karjat do prawomyślnego proboszcza albo nawet nie da
wał mu wcale nawet wikarjatu. 

W 1 886 r., kiedy arcbp Popiel zamierzał księdzu 
M. P. dać probostwo Aleksandrów, pow. Mdz., gub. 

1 A. P. Piotrk., flO. 
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piotrk., władze rządowe nie zgodziły się na ten projekt, 
a w 1 891 r. 75- cioletniemu starcowi odmówiły nawet 
mniej niż skromnego zasiłku w kwocie 120 r. rocznie, . 
udzielanego emerytom.i 

133. Ks. Ludwik Pinakiewicz, 1 861 t 1913. Gbr 
warsz. 18 list. 1905 r. Nr. 4920 2 powiadomił w. jen. gbra, 
że 30 paźdz. 1905 r. w kościele par. Kiernozia, pow. 
gostyń., gub. warsz., tamtejsi parafjanie urządzili J,llani
festację narodową i śpiewali hymn patrjotyczny, a ksiądz · 

L. P., miejscowy proboszcz, miał kazanie, w którem mię
dzy innerni powiedział: „nasz kraj, stanowiący tylko czą
stkę Polski, jest pod rządami Rosj i ,  która krępowała 
i męczyła naród, nie dając mu praw żadnych. Z rozkazu 
władz warszawskich bito Polaków i krew z nich wysy
sano". W skazawszy następnie na obecnegp w kościele 
policjanta Ilineza, mówił dalej: „oto np. ten policjant, czy 
on nie bije, nie wiąże, nie męczy, nie uciemięża polskiej 
ludności ? Ale na.reszcie manifest cesar�ki dał swobodę, 
odtąd rosyjska administracja niema już prawa rządzić 
nami i dlateg_o nie potrzeba już słuchać urzędników ro
syjskich". 

Arcbp Popiel ,  uprzedzając następstwa tego wyda
rzenia, sam „skarcił" księdza L. P. i zawiadomił o tern w. 
j en. gbra,. który ze swej stroi:iy już więcej nie poruszał 
wcale tej sprawy. 

· 
1 34. Ks. Feliks Plucińsk;, 1 830 t 1 909. Cywiluy 

gbr warsz. 3 (15) kw. 1 867 r. nadesłał do Korn. Rz. Spr. W. 
i D. opinję 3 o księdzu F. P., prob. z Rzeczycy, pow. 
raw., gub. piotrk., w słowach: „pod względem politycz
nym nie zasługuje r.a zaufanie" .  

135. Ks. Ignacy Polkowski, ur .  1832 r .  W księ
dze konduit kancelarji w. j en. gbra o księdzu I. P. ,  ko-

1 A. A. D., XXX2, Nr. 8. 2 Op. c., Nr. 53. 3 Op. e.,  Nr. 13.

Bojownicy t. Ili . 33 
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mendarzu w Łaznowie, pow. brzeziń., gub. piotrk., czy
tamy: wojn. nlk warsz. okr. 13 (25) łut. 1864 r. Nr. 1 3581 
doniósł do Kom. Rz. W. R. i O. P., że k iądz I .  P.  znikł 
bez wieści, a dalej, żę uciekł zagranicę. 

136. Ks. Marcin Polkowski, ur. 1814 r. Gdy na
deszła do kraju wiadomość o ocaleniu cesarza ros. w Pa
ryżu, ksiądz M. P., prob. par. Gieczno, pow. łęcz., gub. 
kalis., nie chciał odprawić nabożeństwa dziękczynnego,  

· którego władze żądały 27 czrw. 1867 r.2
137. Ks. Władysław Polkowski, ur. 1820 r. Kan. 

hon. kal., prob. w Mszczonowie, pow. grodz., gub. warsz. 
1. Arcbp metrp. warsz. ks. Szcz. Feliński, 18 czrw. 1 863 r.
Nr. 1 7  56 3 zwraca się do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., 
że k siądz W. P. przybył 7 czrw. 1863 r. za sprawunka
mi do Warsz. i tu go wtedy zaaresztowały władze woj
skowe na dworcu kolei żelaznej i osadziły w cytadeli 
warsz. Prosi przeto arcbp o zwolnienie księdza W. P. albo 
przynajmniej o możliwie najprędsze zbadanie tej sprawy. 

2: Kancelarja nmka Kr. P. 5 (17) mar. 1873 r. Nr- 44584 
przesłała do radcy stanu Kamieńskiego5 świadectwo śmier
ci księdza W. P. za Nr. 267 dla doręcz.enia rodzinie 
zmarłego.6 

138. Ks. Seweryn Popławski, ur. 1869 r. Jeden 
z inspektorów szkolnych m. Warsz. 27 kw. 1908 r. wizyto
wał prywatną męską szkołę Kazimierza Kujawskiego przy 
ul .  Hożej w Warsz., gdzie prefektem był ksiądz S. P. 

1 Op. c . ,  Nr. 43. 2 A. P. Kal. XJ13. 
3 A. A. O., LXXXI2. 4 A. A. D., LXXIV2, k. 96. 
6 Ponieważ z nazwiskiem tern często trzeba �ię spotkać w dzie

jach bojowników, przeto wypisujemy pełny tytuł jego urzędu: Urzędnik 
Mstwa Spr. W., pozostający przy jen. gbrze dla kierowania sprawami 
Departamentu Obcych Wyznań. Dopis. autora. 

6 Gdzie umarł ksiądz W. P. w cytadeli czy na wygnaniu, doku
ment ten nic nie mówi. Dopis. autora. 
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Wizytujący spostrzegł i to  wziął pod uwagę dla należy
tego wykorzystania, że uczniowie żamiast zwykłych mo
dlitw przed i po nauce, które zatwierdziły władze rząd. 
szkolne, odmawiali te, które zaprowadziła Komisja Edukac.  
Fakt ten władze miały na pamięci i gdy w Nr. 253 ga
zety „Głos Warszawski" z 8 gr. 1 908 r. ukazał się arty
kuł ks�ędza S. P. p .t. „Pius X," a w artykule tym zwrot 
ku Polsce, kurator warsz. okręgu nauk. zaraz w tym sa-

, mym 1908 r. udzielił 1 księdzu S. P.  dymisji z prefektury. 

139. Ks. Leon Potocki, kapelan arc bpa F elińsk. 
i protokulista · Kons. archidiec. warsz. W 1865 r. władze
wojskowe wysłały księdza L. P. za Nr. 301 2 (12633)2 na 
osiedlenie w głąb Rosji. 

140. Ks. Feliks Pyzalski, 1826 t 1906, wychowa
nek semin. archid. św. Jana w Warsz., następnie skoń
czył Akademię Duch. w Warsz. ze stopniem Kand. św. T., 
poczem ·zajmował stanowiska: wik. w par. jeżów, pow. 
hrzez. ,  gub. piotrk. ,  prefekt a semin. naucz. w Radzymi
nie,  gub. war�z., 'następnie w pqwiatowej szkole i w gim
nazjum gubern jalnem w Warszawie . . 

1 .  W 1 861 r. za udział w patrjotycznych manifestacjach 
· władze wojskowe skazały go na zesłanie do ołoQieckiej
gub., ale wkrótce wyszedł manifest cesarski, który go
uwolnił z wygnania.3

2. 29 paźdz. 1 861 r. Nr. 2441 4 administrator archd.
warsz. ks. Białobrzeski zwracał się do dra gł. kom. rz. w. 
r. i o. p., że w nocy z 15 na 1 6  paźdz. b. r. z kościoła
metropolitalnego w Warszawie wraz z innymi wiernymi 
wojsko ros. zabrało księdza F. P., prefekta gimnazjum 
gubernialnego w .Warszawie, który nie wiadomo, gdzie 
jest obecnie. 

1 A. A. D„ XXX2, Nr. 59. I Op. c.,  Nr. 24. 
3 Op. c., Nr. 23. ł A. A. D., LXXJX2, k. 31 i CXXlll2, Nr. 1 1 . 
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3. 4 paźdz. 1861 r. jen. Chrulew przysłał księdza
F. P., prefekta, do cytadel i  warsz. 

4. Czasowy głównodowodzący I armią Kr. P. i p .Ó.
nmka Kr. P. jen. hr. Liiders 27 gr. 1861 r. (8 st. 1862 r.) 
Nr. 577 1 powiadomił dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że 
ksiądz F. P., prefekt gubernialnego gimnazjum warsz., 3 
(15) paźdz. 1861 r. był w katedrze św. Jana w Warsza
wie na zakazanem poprzednio przez rząd nabożeństwie · 
patrjotycznem za Kościuszkę. Za to p .  o. nmka nakazał 
wysłać go do Rosj i .  

5. Ksiądz F. P., prefekt gimnazjum gubernialnego
w Warszawie był pod zarzutem, że, gdy 4 ( 16) paźdz. 
1861 r.  wojsko rosyjskie wchodziło do katedry św. Jana 
w Warszawie, ksiądz F. P.  w ubraniu liturgicznem po
budził obecnych do nieposłuszeństwa względem władzy 
rządowej. Z decyzji nmka Kr. P. w grudniu 1 861 r. był 
wysłany do gub. ołonieckiej, a w 1862 r. manifest uwol-
nił go z wygnania.2 

· 

141 .  Ks. Adam Władysław Pyzowski, ur. 1874 r. 
Główny kontroler kolei ·„priwisleńskich" 26 list. 1899 r. 
Nr. 12  1 zwrócił się do szefa kancelarii w. jen. gbra, że 
wysłał do katedry św. Jana w Warsz. 4 (16) list. 1899 r. 
wraz ze · swym przedstawicielem kontrol. Zeziulinym 13  no• 
wych urzędników do przysięgi. K�iądz A. W. P. po na
bożeństwie, w zakrystj i ,  gdy mu Zeziulin podał tekst przy
s ięgi ros„ odpowiedział, że przysięgi nie będzie odbierał. 
Za fakt ten w. jen.  gbr za pośrednictwem oberplca m. 
Warsz. udzielił. księdzu A. W.  P. „należytego" upomnienia. 

142. Ks. Ignacy Cyryl Raczkowski, 1830t1899, 
. karmelita z Kłodawy, pow. kolsk„ gub. kalis., mistrz no
wicjuszów. Na żądanie Tuchołki, ówczesnego prezesa 

1 Op. c . ,  k. 235. 2 A. A. D., LXXVI2, k. 1 90. 
3 A. A. O., LXX2, k; 83-88. 
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kom. wojn. ś ledczej, władze policyjno-wojsk. w 1865 r. 
dostawiły z klasztoru Kłodawy do tejże Komisji księdza 
I. C. R., która skazała go na 6 mies. kazamat fortecznych 
w Modlinie za to, że w 1863 r. odebrał od 7 ludzi przy
sięgę „rewolucyjną".1 

1 43.  Ks. Florjan Maciej Ragel, 1842t1906, były 
bernardy : i .  Jen. ple. na Kr. P .  20 lip. 1866 r. Nr. 156922 
doniós ł  do Kom. Rząd. Spr. W. i D. ,  że w Grodnie na  
dworc u  kolejowym władze policyjno-wojsk. zaaresztowa
ły księdża F. R. i zrobiwszy przy nim osobistą rewizję, 
znalazły wiersze o treści „podburzającej," wskutek tego 
wróciły go do Warsz. Nmk Kr. P., zważywszy, że księdzu 
F. R. władze rządowe dotąd nic nie zarzucały, zamiast 
kazamat fortecznych naznaczył mu miesiąc aresztu i pole
cił urządzić nad nim dozór policyjny. 

144. Ks. Roman Aleksander Rembieliński, ur. 
1854 r. W specjalnym okólniku z 13 st. 1899 r .  Nr. 65 
w. j en.  gbr zaliczył pisma ludowe: Gazetę Świąteczną
i Zorzę jako redagowane „tendencyjnie" ,  a wobec tego 
niedopuszczalne do bibljotek ludowych, aby nie dosta
wały się tą drogą do rąk ludu. 

Tymczasem, jak donosi gbr piotrk. 6 mar. 1901 r. 
Nr. 3934 3 do kancelarii w. jen. gbra, ksiądz R. R., prob. 
par. Zgierz, pow. łódz., gub. piotrk. ,  przed swoim kościo
łem stale każe te pisma sprzedawać zaraz po nabożeń
stwie tak, że każdy, ile chce ich egzemplarzy, może swo
podnie nabywać. 

145. Ks, Józef Rosiński, ur. 1 806 r. Konsyst. 
Metrp. Warsz. 7 kw. 1 864 r. Nr. 1 002 4 powiadamia w swym 
raporcie miesięcznym arc bpa F elińsk., zesłanego do ja-

I A. A. D ,  XXX2, Nr. 1 9. 2 Op.  c.,  Nr. 29. 
3 Op. c., Nr. 25. 4 A. K. A. W., JJ9.
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rosławla, że w ub. miesiącu władza wojsk. zaaresztowała 
księdza J. R., komendarza par. Oporów, pow. kutn., 
gub. warsz. 

146. Ks. Józef Ruszkowski, 1 831 t 1 902. 1 .  Na
stępujące szczegóły podajemy o księdzu j. R. z jego akt 
osobistych. Ur. się we wsi Wola Kałkowa, pow. gostyń., 
gub. warsz. z Antoniego i Marji z Brochockich. W szko
le łęczyckiej ,  gub. kalis., skończył 4 kl. i · w 1 849 r. wstą
pił do sem. duch. świętokrzyskiego w Warsz. Wyświę
cony na kapłana w 1 854 r. pełnił obowiązki wik. w archid. 
warsz.: w Białej, w �rzybyszewie ,  w Łęczycy. W 1861 · r . 
. został zaaresztowany i wywieziony do Rosj i do gub. or-
łowskiej. Po powrocie w 1 871  r. był wik. archd. warsz.: 
w Sochaczewie, w Skierniewicach, Łowiczu, a w 1 876 r. 
został administrat. w Tumie.1 

2 . Władze policyjno-wojsk. zaaresztowały księdza j.
R., wik. z Łęczycy, gub. kalis. i osadziły go w cytadeli 
25 paźdz. 1861  r.2, następnie zaś na skutek decyzji nmka 
Kr. P.  wywiozły na osiedlenie w głąb Rosji. Dopiero 
w 1 87 1  r. ksiądz j. R. na mocy najwyższego rozkazu
wrócił do kraju. 

' 

3. Administr. archid. warsz. ks. A. Białobrzeski zwra
cał się 8 list. 1861 r. Nr. 2533 8 do dra gł. kom. rz. w. 
r.  i o. p., że w nocy z 4 na 5 h.m. i roku władze poli
cyjne zabrały i uwięziły księdza ]. R., wik. par. Łęczyca. 

4. Na żądanie Kom. �z. W. R. i O. P.  Specjalna
Kancelarja do spraw stąnu wojn.  9 (2 1 )  sierp. 1 862 r.
Nr. 3036 4 donosi, że ksiądz ]. R., wik. z Łęczycy, był 
wysłany do Rosji za udział w publicznych zawieruchach 
krajowych. W odezwie zaś p.o. nmka Kr. P. hr. Liidersa 

1 A. K. A. W., XVII9• 
2 A. A. D„ XXX2, Nr. 16, CXXXIII2, Nr. 58 i LXXllI2, k. 272 i 313. 
a A. A. D„ LXX1x2, k. 32. 4 A. A. D., LXXX2, k. 152. 
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z dnia 9 (21 )  · st. 1862 r. Nr .  716 , 1  wysłanej do dra gł. 
kom. rz. w. rr. i o. p., jest powiedziane, że ksiądz j. R. 
8 (20) paźdz. 1 861 r. powiedział w swym kościele „bar
dzo podburzające" kazanie i za to został wysłany do 
Rosji na zasadzie reskryptu tegoż m.nka, wydanego 9 
(21) st. 1 862 r. 

5 . Osobista Kancelarja nmka Kr. P. 17 (29) sierp.
1 867 r .  Nr. 6792 2 _ donosi do zarządzającego spr. duch. 
obc. w., że nmk naznaczył dla księdza J R. zapomogi 
rządowej w kwocie 1 20 r. 

6. Gbr kalis. 19 paźdz. 1888 r. Nr. 7326 3 powiado
mił Kancelarję w. j en.  gbra, że księdza j. R. za udział 
w powstaniu styczniowem sąd zesłał . na osied lenie do 
oddalonych gubernij Rosji ,  skąd w kilka lat powrócił · 
do kraju. 

147. Ks. Ada:in Ryttel, ur. 1824 r . ,  prob. z Pu
stelnika, pow. nowmińsk., gub. warsz., był pod sądem 
od 29 łut. 1864 r. 1 .  Z rozkazu nlka wojn.  ria oddz. siedl .  
za współudział w powstaniu i pomaganie powstańcom 
osadzony w zamku więziennym w Siedlcach.4 

2. Kons. Metrp. Warsz. 7 mar. 1864 r. w kolejnym
raporci� miesięcznym powiadamia arcbpa Szcz. Felińsk. ,  
który wówczas był na wygnaniu w Jarosławiu, że  zarząd 
wojsk. zaaresztował księdza A. R. ,  prob. · z Pustelnika.5 

3. W czasie przemarszu powstańców i zmiany po
zycj i ksiądz A. R., prob. par. Pustelnik, był im pomocą, 
za co władze ros. wojsk. skaza�y go na 200 r� , k�ry.6

148. Ks. Wincenty Serementa, ur. 1828 r. 1. W spi
sie kapłanów, politycznie nieprawomyślnych, władze po
licyjne 16  (28) st. 1857 r. zamieściły również ·ksjęd�a W. 
S., prob. par. Kołbiel ,  pow. nowmińsk., gub. �arsi. 

1 A. A. D., LXXIX2, k. 247 i 296. 2 A. A. D., LXXII2, k. 71. 
3 A. P .  Piotrk., 1v10. 4 A. P. Lubl, XXXIX4. 
5 A. K. A. w.„ 119• 6 A. A. D„ XXIV2, k. 27 i 28. 
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2. Po zatwierdzeniu przez nmka Kr. P. 1 8  (30) lip.
1866 r.  wniosku Nr. 9 17 1 Audytorjatu Pol., ksiądz W. S. zo- . 
stał pozbawiony wszystkich praw stanu i wysłany na osie
dlenie do Syberji za to: a) że pomagał do rozwoju .powsta
nia w Kr. P., podniecając parafjan swemi kazaniami i urzą
dzając pochody patrjotyczne, b) że pozostawał w stosun
kach „niedozwolonych" z nlkiem żandarmów rewolucyj
nych Damże, c) że starał się o ubrania dla powstańców 
i d) za inne występki . 

3. Załatwiający . interesy archid. warsz.2 23 sierp.
(4 wrz.) 1866 r. Nr. 2443 3 upomina się u gbra cyw. warsz. 
o księdza W. S., prob. z Kołbieli, zaaresztowanego wsku
tek czynionych 'mu zarzutów co do przestępstw poli
tycznych . . 

149. Ks. Wincenty Siedlecki, ur. 1 875 r. Czas. 
wojn. jen. gbr warsz. 5 gr. 1907 r .  Nr. 1752 4 nałożył na 
księdza W. S., prob. par. Kozłów Szlachecki ,  poVv . sochcz., 
gub. warsz. , 25 r .  kary za to, że urządził wiec nielegalny. 

1 50. Ks. Józef Siekierzyński. 1 .  Bp P. Rzew., 
zarządzający archid. warsz. , 22 czrw. 1864 r. Nr. 1 639 & 
zwraca się do Kom. Rz. W. R. i O.  P. ,  że 19  b. m. i r.
ksiądz j .  S., wik .  par .  Słomczyn, pow. i gub. warsz., na 
wezwanie władz rząd. przyj echał do Warsz .  i tu władze 
te uwięziły go_ i dotąd nie zwolniły z aresztu. 

2. Jen. ple. 26 czrw. (8 l ip .) 1 864 r.  Nr. 9415 6 do
niósł do dra gł. kom. h. w. r.  i o. p., że księdza J .  S. 
za udział w powstaniu nmk Kr. P. 25 czrw. (7 l ip.) 1 864 r. 
rozkazał oddać pod sąd polowa wojenny. 

1 A. A. o„ xxx2, Nr. 35. 
2 Tak sitt tytułował ks. prałat Stan. Zwoliński, zarządzający od 

186i r. ard1id. warsz .  
3 A. A .  D„ CXVIII2• 4 A. P. Kal., XXXVP3, k. 6. 
6 A. A. D., LXXXI I I2, k. 235. 6 Op. c., k. 263. 
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3. Nlk wojn. na gł. oddział warsz. 8 (20) sierp. 1 864 r.
Nr. 5795 1 pisał do dra gł. spr. w. i rl., że ks. K. Budzi
szewski, ptob. par. Słomczyn, gdy go władze wojskowe 
zaaresztowały, zaniemógł, a że i wik. tamtejszy, ksiądz 
J. S. s iedzi w areszcie, przeto parafjanie miejscowi zwró
cili się do urzędu wojn. w Warsz. z prośbą, aby władze 
rządowe puściły tego ostatniego na wolność, bo niema 
im kto załatwiać posług religijnych. 

4. Jen. ple. na Kr. P. 30 st. { l l  lut. ) 1 865 r. Nr. 1274
(31 99) powiadamia dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz 
j. S., wik. ze Słomczyna, po konfirmacji nmka Kr. P., zo
stał pozbawiony wszystkich praw stanu i wysłany na 
Syberję.2 

• 

5. Kancelaria Specjalna nmka Kr. P. do spr. stanu
wojn. 1 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr. 8139 3 powiadomiła zarzą
dzającego spr. d. obc. w.; że ksiądz j. S., l iczący wów
czas la t 25, był w bliskich stosunkach z jednym z orga
nizatorów powstania Biernackim, wiedział o czasie egze · 

kucji żandarma ros . w Wilanowie pod Warsz., a nie do
niósł o tern władzom legalnym,4 , wko11cu sam wstąpił do

organizacji rewolucyjnej w charakterze setnika i na to 
stanowisko otrzymał nominację od dowódcy Biernackiego 
i, jak widać z dokumentów, nominację tę przyjął chętnie, 
choć obecnie temu zaprzecza. Na zasadzie decyzj i nmka
Kr. P. z 7 ( 19) gr. 11 864 r., wydanej na skutek raportu
Audytorjatu Pol. z 5 ( 17) gr. 1864 r. Nr� 3022, ksiądz j. S. 
został pozbawiony wszystki ch praw stanu i zesłany do 
robót katorżnych na Syberję na· lat 8. 

1 51 .  Ks. August Sieklucki, ur. 1 808 r., kanonik 
archikat., sędzia surogat kons. warsz. 1. 8 list. 1 961  r.
Nr. 2533 5 administrator archid. warsz. zwracał się do dra 

1 A. A. D„ LXXXIV2, k. 33. 
3 A. A. D., LXXl l2, k. 143 . 

5 A. A. D„ LXXIX2, k. 132. 

2 Op. c„ k. 269. 
4 Czytaj rosyjskim. Dopis: autora. 
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gł. kom. rz. w: r. i o. p., że w nocy z 5 na 6 . b. m. i r. 
policja zabrała z domu i uwięziła księdza A. S. w cyta-
deli warszawskiej. · 

J<apituła Metrp. Warsz. w swej księdze sesyjnej za
pisała, że z pośród 3 j ej członków, wtrąco�ych do wię
zienia politycznego, władze wojskowe 3 łut. 1862 r. pu
ściły na wolność księdza kan. A. S.1 . 

2. Dr gł. kom. rz. w. r. i o. p. 3 (15) łut. 1862 r.c
Nr. 2406 2 donosi do wojn. jen. gbra warsz., że ksiądz 
A. S.,  osadzony przed 3-ma miesiącami w cytadeli warsz., 
obecnie został z niej zwolniony. 

3. Zarząd warsz. jen. gbra wojn. 9 (21 )  łut. 1862 r.
Nr. 993 powiadamia dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że ksiądz 

· A. S., zwolniony obecnie za udział, który okazał się nie
wielkim, w wydaniu nakazu o zamknięciu kościołów, mo
że n adal pełnić dotychczasowe swe obowiązki.3 

152. Ks. Bronisław Siennicki. Gbr·piotrk. 24 gr. 
1897 r. Nr. 1 5266 4 doniósł do w. jen. gbra, że 8 gr. t. r. 
na posiedzeniu sądu okręg. p iotrk., oddziału w Łodzi, 
ksiądz B. S., wik. par. św. Krzyża w Łodzi , gdy prze
wodniczący sądu kilkakrotnie zwracał się do niego po 
ros. ,  zawsze z pewnem· lekceważeniem języka państwo
wego odpowiadał po polsku. Wobec tej skargi w. jen.
gbr skazał księdza B. S. na 100 r. kary. ' 

153. Ks. Marceli Sikorski, ur. 1837 r. Władze 
polic.-wojskowe w 1863 r. zatrzymały księdza M. S., wal
czącego z bronią w ręku i, pozbawiwszy go wszelkich 
praw stanu, wysłały 5 do robót katorżnych w fortecach 
Syberji. Dopiero w 6 lat, 1869 r. za pozwoleniem cesa
rza ksiądz M. S. powrócił do kraju. 

1 R. v111s. 2 A. A. O., LXXIXa, k. 322. 3 O p .  c., k. 325. 
4 A. A. o. xxx2, Nr. 1 7  i Lxx:i. k. 53-55. 
5 A. A. O., XXX2, Nr. 7. 
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1 54. Ks. Kazimierz Skibniewski, ur. 1832 r. wik. 
parafii Kampinos, pow. sochcz., gub. warsz. Na mocy 
postanowienia dowódcy wojn. w powiecie raw., gub. 
piotrk. ,  pułkownika Dochturejowa, wydanego 12  mar. 
1 864 r., ksiądz K. S. został wysłany do Pskowa do roz
porządzenia mstra spr. w. jako motyw tego postanowie
nia wyrok przytacza, co następuje: „ksiądz K. S. brał 
udział w kompletowaniu partji Syrejewicza i jest szkod
liwy pod każdym względem".1 

1 55. Ks. Jan Skoczek, 1816 t 1894. Proboszcza 
par. Oszkowice,  pow. łow.,  gub. warsz., księdza J.  S. 
warsz. wojn. nlk główn. oddziału 4 wrz. 1865 r.  Nr. 65982 
oddał pod dozór policji . 

156. Ks. Karol Słupski, 1831 t1906. 1.  Pod datą 
7 gr. 1 863 r. Konsyst. Jen. Archid. Warsz. w zwykłym 
kolejnym raporcie miesięcznym przesyła wiadomość do 
Jarosław la arcbpowi warsz. Szcz. Felińskiemu, będącemu 
tam na wygnaniu, że w ubiegłym miesiącu ros. władze 
wojskowe zaaresztowały księdza K. S., komend. par. Rze
czyca, pow. raw., gub. piotrk.3 

2. Powyższy raport nmk Kr. P. objaśnia w swej
odezwie do mstra Kr. P. ,  dodając od siebie, że księdza 
K. S. władze wojskowe zaaresztowały, znalazłszy przy 
nim wezwanie do udziału w powstaniu, a przy1 em jest 
podejrzenie, że w ezwanie to ksiądz K. S. rozpowszech
niał wśród duchowieństwa i o to prawadzi się śledztwo.4 

3. Jen. ple .  na Kr. P .  9 (21 )  list. 1 864 r. Nr .  1 6513i> 
powiadamia dra gł . kom. rz. spr. w. i d. ,  że nmk Kr. P. 
skazał księdza K. S., prob. par. Budziszewice,  pow. raw.,  
gub.  p iotrk., na 6 miesięcy kazamat w Modlinie,  a na-

1 A. Ą. D. ,  XXX2, Nr. 38 i LXXII2, k. 160.
2 A. A. D„ XXX2, Nr. 10. 3 A. K. A. w., I I9.

4 A. A. o., cxv2•

5 A. A. D., XXX2, Nr. 17 i LXXXIV2, k. 69 i 1 69.



524 ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA. 

stępnie na usunięcie go · z tego probostwa j ako jednostkę, 
która może mieć wpływ „szkodliwy" na umysły tamtej
szych włościan, a nawet pozbawienie go samodzielnej par. 

l(siądz bowiem K. S. już kiedyś był pod śledztwem 
i teraz Czasowa Wojn. Śledcza Komisja prowadziła prze
ciw riiemu proces, który wykazał, że ksiądz K. S. poma
gał przestępcy politycznemu i zabójcy Wolniewi cza wi
dzieć się z byłym rewolucyjnym kwatermistrzem pow. 
raw. Ziemskim, a wiedział o nirn, że należał do organiza
cji rewolucyjnej. Nadto k�iądz K. S·. z uporem nie chciał 
przed Komisją wyjawić goszczących u niego powstańców 
uzbrojonych ani toku ich rozmowy i wogóle ksiądz K. 
S. jest ź le usposobiony do rządu . 

4. W swym kolejnym raporcie miesięcznym Kons.
Jen .  Archid; Warsz. 7 st. 1 864 r .  powiadamia arcbpa 
warsz. Szcz. Felińskiego, że z pośród kapłanów, uwięzio
nych ostatniemi czasy, ros. władze · wojskowe wypuściły 
na wolność . księdza K. S. , komendarza par. Rzeczyca, 
pow. raw. ,  gub. piotrk.1 

1 57. Ks. Edmund Smoleński, ur. 1 839 r. , Bp P. 
Rzew., zarządzający archid. warsz., 1 9  st. 1 864 r. Nr. 2152 
zwraca się do Kom. Rz. W. R. i . O. P. z tern, że major 
pułku samogilskiego znieważył księdza E. S., wik. par. 
Błonie, pow. błoń. ,  gub. warsz. . 

· 

158. Ks. Sylwester Smoleński, 1803 t 1 885. Na 
mocy decyzji dra gł. kom. rz. spr. w. i d., a także jen. 
plea na Kr. P. ksiądz S. S.; prob. z Kampinosa, pow. 
sochcz., gub. warsz., zapłacił 3 50 r. kary za to, że w k�
zaniu w dzień Wielkanocy użył wyrazów „niewłaściwych". 
(Chodziło tu o sprawy polit., bo tych tylko jedynie pil
nowały wła<lze rządowe. Dopis. autora.) 

i A. K. A. W. ,  119. 2 A� A. D„ LXXXIII2, k. 29. 
a A. A. D., xxx2, Nr. 19. 



ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA. 525 

1 59. Ks. Józef Śnieżyński, 1 810t l 887, kan. hon. 
kalis. 1. 21 kw. 1 864 r .  Nr. 1 103 1 bp P. Rzewuski, zarzą
dzający archid. warsz., zwrócił się do dra gł. kom. rz. 
w. r. i o. p. ,  że, jak go zawiadomił 21 mar. 1 864 r. nlk 
wojn. oddziału drogi bydgoskiej, władze wojskowe zaa
resztowały księdza J. S. ,  prob. par. Pacyna, pow. gostyń. ,  
gub. warsz.2 

2. Jen. ple .  na Kr. P. 4 ( 16) maja 1 864 r.  Nr. 3915  3
zawiadomił dra gł. kom. rz. w. r. . i o. p., że ksiądz ]. S. ,  
prob. par. Pacyna, jako utrzymujący stosunki z powstań
cami, po konfirmacji nmka Kr. · P. został skazany na 2 
miesiące kazamat. Z odezwy zaś wspólnej do bpa P. Rze
wuskiego, którą między innymi podpisał 28 maja 1 864 r. 
ksiądz J. S., załączonej do powyższej korespondencji jen. 
plea, widać, że po 1 O tygodniach więzienia we Włocław
ku ksiądz . J. S. tylko za niedzwonienie w czasie galów
ki został skazany na 2 miesiące kazamat fortecy w Mod- , 
linie, obecn�e, już z cytadeli, prosi bpa o pośrednictwo 
do władz państwowych, aby mu więzienie zamieniły na 
kontrybucję pieniężną. 

3. W 1865 r. znów ksiądz J. S., prob. z Pacyny, był
skazany 4 na 2 mies. do kazam'.lt w Modlinie za to, że 
dysponował na śmierć obcego dla siebie człowieka, ska
zanego na śmierć przez powstańców. 

160. Ks. Franciszek Soszyński, 1 820 t 1884 r. 
W 1 869 r. księdza F. S., prob. par. Ozorków, pow. łęcz., 
gub. warsz., władze policyjno-śledcze wżięły na badanie. 
(Władze te zajmowały się tylko politycznemi sprawami. 
Dopis. autora). Ponieważ w zeznaniach jego uznały „róż
norodność" twierdzeń, przeto nmk Kr. P. skazał 6 go na 
15 r .  kary. 

1 A. A. D., LXXXIII2, k. 149. 
2 Patrz tenże dział: ks. Walenty Kondracki. Dopis. autora. 
3 A. A. D., LXXXIII:J k. 167 i 169. 
4 A. A. D., XXX2, Nr. 20. 5 Op. c., Nr. 14 .  
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161 .  Ks. -T omasz Stalka, 1 836 t 1885. 1 Z odez
wy jen. plea na Kr. P. z 27 kw. (9 maja) 1 865 r. Nr. 5939 
( 1 4386),1 nadesłanej do Wydziału Wyznań Ko·m. Rz. Spr. 
W., widać, że ksiądz T. S., wik. par. jadów, pow. radz., 
gub. warsz., zapłacił kary 50 r. za to, że gromadził pa
rafian, aby ich zachęcać do wzięcia udziału w powstaniu 
i składania datków na rzecz tegoż powstania. 

2. Tenze jen. ple .  na Kr. P. 30 lip. ( 1 1  sierp.) 1 866 r.
Nr. 581 7  powiadomił Kom. Rz. Spr. W. i D., że ksiądz 
T. S. ,  wik. par. jadów w czasie rozruchów politycznych 
brał udział w śpiewie hymnów · „rewolucyjnych", za co 
płacił karę. (W księdze konduit nie wskazana jest wy
sokość tej kary. Dopis. autora). 

3. Za śmiałe patrjotyczne kazanie, które wygłosił
w 1 870 r. w Gostyninie, gub. warsz„ tamtejszy wikarjusz 
ksiądz T. S. Zarząd Spr. D. Obc. W. udzielił mu suro
wej nagany z ostrzeżeniem, że, j eżeli coś podobnego 
powtórzy się jeszcze raz w przyszłości, spo*a go suro
wsza kara. 

162. Ks. Jan Stańczuk, ur. 1 858 r. W. jen. gbr 
7 gr. 1900 r. Nr. 2728 2 zażądał uwolnienia księdza j. S„ 
prob. par. Boglewice, pow. grój. , gub. warsz., ze stano
wiska prob. i wydalił z granic Kr. P. do Rosji ,  dopiero 
cesarz 16  wrz. 1909 r. pozwolił mu wrócić do kraju. 

163. Ks. Józef Stecki, ur. 1820 r., Kand. św. Teol . ,  
wik. par. św. Andrzeja w Warsz. 1 .  Ks .  Ant. Białobrze 
ski, administrator archid. warsz., 29 paźdz. 1861 r. Nr. 24413 
powiadomił dra gł. kom. rz. w. r. i o. p„ że oprócz are
sztowanych i uwięzionych w „cytadeli 4 wyższych du
chownych archid. tutejszej, o których doniósł 25 b. m., 
władze wojsk. 26 b.m. i r. zabrały księdza j. S. Było to 

1 Op. c:., Nr. 24 i xx1v1, k. 21 i 28. 
2 A. P. Lubl., XII', k. 397. 3 A. A. D., LXXIX2, k. 31 .  
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już drugie jego uwięzienie. Pierwszy raz oberplc .  m. Warsz. 
dostawił księdza J. S. do cytadeli · 1 3  paźdz. 1861 r . 1  

2 . P.  o.  nmka Kr.  P. jen. hr. Liiders powiadamia
dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. 22 st. (3 lut.) 1862 r. Nr. 890,2 
że postanowił za czynny udział w nieporządkach poli
tycznych 1 861 r. wysłać do Rosj i księdza J. S. ,  wik. przy 
kościele św. Karola Boromeusza w Warsz. 

3. 5 list. 1863 r. Nr. 3017 3 Kons. Jen. Ar.chid. Warsz.
w zwykłym · raporcie miesięcznym powiadomił arcbpa 
warsz., będącego na wygnaniu w m. Jarosławiu, że w ub. 
mies. władze ros. wojsk. zaaresztowały księdza J.  S. 

4. Na powyższy raport nmk Kr. P. przesyła do mstra
Kr. P. objaśnienie,  że ksiądz J .  S. brał wybitny udział 
w ruchach powstańczych krajowych, przechowywał swoje 
kazania „podburzające", które wygłaszał z ambon, trzy-

. mał u siebie również rozkazy drukowane nlka powstań
czego m. Warszawy, gazety rewolucyjne i wiersze „pod
burzające" , pełne wyrażeń przeciw rządowi i narodowi 
rosyjskiemu, za co został oddany pod sąd wojenny.4 

5. Raport Stałej Kom. Śleączej 10 (22) paźdz. 1863 r .
. Nr. 211 8  stwierdza, że ksiądz J. S. należał do rządu na

rodowego wraz z prał. Białobrzeskim i kanonikiem Wie
rzyńskim i że wszyscy trzej byli redaktorami gazet „re
wolucyjnych" . r>

. 6. Kancelaria w. j en .  gbra 2 wrz. 1 880 r .  Nr. 2867 6 
. otrzymała od gbra kostromskiego świadect�o Nr. 401 
o śmierci księdza J. S. byłego wik. par. św. Andrzeja
w Warszawie, zmarłego w Kostromie 21 l ip .  1880 r. 

164. Ks. Antoni Stelmaszczyk, 1821 t 1908. Jak 
doniósł pod datą 11 mar. 1862 r. Nr. HlO 7 nlk wydz. 

1 A. A D., CXXIII2, Nr. 50. 2 A. A. D., LXXIX2• 
s A. K. A. w. 119. 4 A A. o., cxv2. 
5 A. A. D., CXXII2, k. 3. 6 A. A. D., LXXV2•
7 A. A. D„ xxx1, Nr. 25. 
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lII okr. korpusu żandarmerii do Kom. Rz. W. R� i O. P., 
księdza A. S. władze · policyjno - wojskowe oddały pod 
sekretny' dozór policji za to, że w Wilanowie, pow. i gub.
warsz., ·gdzie był proboszczem, odprawiał nabożeństwo 
patrjotyczne i zbierał na niem dobrowolne ofiary, k tóre 
oddał, jak później zeznawał, nie wiadomo komu. 

165. Ks. Antoni Stępowski, ur. 1 813 r. 1. De
partament Policji Wykonawczej 1 5  kw. 1 874 r. Nr. 1437 1 
zawiadamia gbra kalis., że k siądz A. S., dziekan i prob. 
w Łęczycy, gub. kalis., jest obecnie oddany pod sąd za 
udział w powstaniu 1863 r. 

2. Nlk pow. łęcz. 29 kw. 1 876 r. Nr. 1 876 2 komunikuje
gbrowi kalis., że ksiądz A. S. siedział w areszcie, a na
stępnie był pod d9zorem policyjnym. 

3. Będąc prob. w Łęczycy, gub. kal is . ,  ksiądz A. S.
brał udział w manifestacjach „rewolucyjnych" ,  za co 
z rozkazu nmka Kr. P.  władze policyjne rozciągnęły nad 
nim swój dozór.3 

166. Ks. Ludwik Stępowski, ur. 1864 r . . Czaso- · 

wy jen. gbr na gub. warsz. 31 lip. 1 907 r. Nr. 1428 4 po
wiadomił w. j en.  gbra, że ksiądz L. S. ,  prob. z Siennicy, 
pow. nowmińsk. , gub. warsz., przechowuje w swoim �o
ściele sztandar polski narodowy, za co tenże w. j en. gbr . 
nałożył na księdza L. S. 50 r. kary. 

1 67. Ks. Wacław Studziński, ur. 1 881 r. W urŻę
dzie powiatowym w Sochaczewie, gub. warsz., wik. tam
tejszej par. ksiądz W. S. 31 st. 1 907 r. mimo protestu 
ze strony miejscowego nlka pow. i jego wyraźnego oświad
czenia, że wójci, od których należało odebrać przysię
gę, znają język · rosyjski, kategorycznie oświadczył, że po 
rosyjsku nie będzie odbierał przysięgi i takową odebrał 

1 A. P. Kal., XIX13, k. 16. 2 A. P.  Kal., xxn1s, k. 40. 
3 A. P. Kal., IX13• 4 A. A. D., xxx2. 
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po polsku. Wówczas w. j en. ghr zwrócił się do mstra 
spr. w. o usunięcie księdza W. S. ze stanowiska wika
rjusza. Na skutek tego mster zażądał 1 od arcbpa Popie
la przeniesienia księdza W. S. n a  inny wikarjat. 

168. Ks. Bertold Suchcicki, 1 839t1887, b. kar
melita. Oberplc. m. Warszawy 29 list. ( 1 1  gr.) 1866 r. 
Nr. 161582 (9000) 2 doniósł do Kom. Rz. Spr. W. i O., że 
Czasowa Wojenno-Śledcza Komisja osadziła w X pawil. 
warsz. cytadeli księdza B. S., karmelitę klasztoru przy 
ul. Leszno w Warszawie. 

Po kasacie klasztorów w Kr. P. ksiądz B. S. zajmo
wał w archid. warsz. stanowiska: wik. w Gałkowie i prob. 
w Głównem. Umarł w tern ostatniem.3 

169. Ks. Teofil Światłowski, 1 827t1891 .  1. Z akt 
osobistych księdza T. S. podajemy o nim następujące 
dane. Urodził się w miasteczku Lubieniu, pow. włocł., 
gub. warsz. , z Franciszka i Agnieszki z Męclewskich, 
skończył szkołę powiat. w Łęczycy, 1 849 r. wstąpił do 
semin. duch. u św. Krzyża w Warsz., wyświęcony w 1 853 r., 
zajmował stanowiska: wik. przy kościele św. Karola Bor. 
w Warsz. i w Kutnie. 1 864 r. za manifestacje polityczne 
zaaresztowany, przesiedział 1 o miesięcy w twierdzy mo
dlińskiej, następnie wyrokiem Sądu Wojn. we Włocławku 
został pozbawiony praw i wywieziony na Syberję. Od 
r. 1864 do 1866 był we wsi  Koczergina, gub. j enisejskiej,
okręgu kańskiego, od 1 866 do 1 872 r. we wsi Tunka, 
gub. irkuckiej, poczem w pow. krasnoufimskim, gub. 
permskiej do 5 maja 1884 r. 18 maja 1884 r. powrócił do 
Warszawy. 

Pobyt w Rosji rozstroił mu nerwy tak, że 1 8  (30) 
st. 1889 r .  był umieszczony w zakładzie dla obłąkanych 

1 Op. c.,  Nr. 89. 2 Op. c., Nr. 45. 3 A. K. A. W., XV9•

Bojownicy t. 1 1 1 .  34 
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D-ra Chomętow_skiego przy Marszałkowskiej 27. Później 
był trochę na wolności, lecz od stycznia 1891  r. pozo
stawał w szpitalu Jana Bożego w Warsz. i tam umarł 
8 łut. 189 1  r.1 

2. Ks. A. Białobrzeski, admin istrator archd. warsz.,
8 list. 1 86 1  r. Nr. 2533 2 pisał do dra gł. kom. rz. w. r. 
i o. p., że 1 b.m. i roku w nocy władze wojskowe wzięły 
księdza T. S., wik . . par. Kutno, gub. warsz., a wraz z nim 
organistę miejscowego i uwięziły w ratuszu miejscowym. 

3. Kancelaria Specjalna nmka Kr. P. do spraw sta
nu wojn., 31 maja ( 1 2  czrw.) 1 862 r. Nr. 2328 3 powiado
miła ' Kom. Rz. W. R. i O. P., że ksiądz T. S., wik. par. 
Kutno, za to, że zaśpiewał po poświęceniu statui św. 
Walentego hymn „podburzający" 1 5  (27) paźdz. 1 86 1  r. 
i zachęcał . do tego śpiewu lud zebrany, skazany był na 
rok twierdzy w Modlinie. Na skutek zatwierdzenia takie-

. go wyroku przez p.o. nmka Kr. P.  hr. Liidersa, od 6 ( 1 8)
list. tegoż roku był już pod tymczasowym aresztem w Mo
dlinie. Twierdzę, jako karę zawyrokowaną, zaczął odsiady
wać od 1 7  (29) mar. 1862 r., a gdy został! zwoln iony z twier
dzy, dostał się pod surowy dozór policyjny. 

4. Dr gł. kom. rz. w. r. i o. p. 5 (17) mar. 1 864 r.
Nr. 1 593 ' zapytywał jen. plea na Kr. P„ za co władze 
rządowe z�aresztowały księdza T. S . ,  wik. z Kutna, 3 mar. 
tegoż roku i wywiozły do Włocławka. 

5. Jen. ple� na Kr. P. 28 mar. (9 kw.) 1864 r. Nr. �2415
powiadomił dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. , że księdza T. 
S„ wik. z Kutna, zaaresztowały władze wojskowe. 

6. 1 lip. 1 864 r. nmk Kr. P. zatwierdził wniosek Au
dytorjatu Polowego, który skazał a księdza T. S., wik. 

1 A. K. A. W., XVl9. 2 A. A. D., LXXIX2, k. 32.
3 A. A. D., LXXX2, k. 73 i 74. i cxx2, Nr. 128. 
4 A. A. O., LXXXIII2, k. 76. 5 Op .  c., k. 134.
s A. A. D., XXX2, Nr. 3ó. i LXXll2, k. 82-84, 186, 1 87. 
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par. Kutno, na osiedlenie w Syberji za to, że miał przy 
sobie patrjotyczne „podniecające" pieśni i że nie chciał 
ogłosić z ambony, że powstańcy, którzy porzucą partję, 
nie będą karani. Przebywał w Krasnoufimsku, gub. perm
skiej. Na mocy pozwolenia cesarza z 29 łut. 1884 r. ksiądz 
T. S.  powrócił do kraju ale z zastrzeżeniem, że mu nie 
będzie wolno zająć żadnego w kraju stanowiska kościel
nego ani udzielać posług religijnych , dopiero 9 czrw. 
1 887 r. cesarz „przywrócił" mu stan duchowny. 

7. Nmk Kr. P., pisząc 20 st. (1 łut.) 1873 r. Nr. 59 do
mstra spr. w., podał do jego wiadomości, że ksiądz T.
S., były wik. w Kutnie, przejeżdżając z gub. ufimskiej 
do wołogodzkiej ,  zachorował .w Krasnoufimsku.1 

170. Ks. Stefan Świątkowski, ur. 1 837 r. 1. Pod.
dniem 5 list. 1863 r. Nr. 301 7 2 Konsyst. Jen. Archid. 
Warsz. doniósł do arc bpa warsz. Szcz. Felińskiego, któ
ry wówczas był na .wygnaniu w m. Jarosławiu, że ros. 
władze wojskowe w ubiegłym miesiącu zaaresztowały 
księdza S. S. ,  wik. par. Gostynin, gub. warsz. 

2: Na powyższy raport nmk Kr. P. przesyła obja
śnienie do mstra Kr. P. ,  że . ksiądz S. S. gdzieś znikł ·
i dla tego wydany był rozkaz, aby go odnaleźć i zaare
sztować.3 

1 71 .  Ks. Feliks Świętochowski, 1803 t 1 886.
1 .  jen. ple. na Kr. P. 18 (30) wrz. 1465 r. Nr. 36940 
(1 7395) 4 doniósł

· 
do Wydziału Wyznań Kom. Rz. Spr. 

W., że ksiądz F. S. ,  komendarz z Siennicy, pow. nowmiń. ,
gub. warsz., w 1 862 r .  w dniu odpustowym ze szczegól
niejszą uroczystością przyjmował przybyłych do Sienni
cy kilka procesyj ze sztandarami rewolucyjnemi. Prze
mawiał wtedy w kościele jakiś ojciec kap ucyn w sposób 

1 A. A. D., LXXIV2, k. 93. 2 A. K. A. W., ns. 
3 A. A. o., cxv2. ..i A. A. o., xxx2, Nr. 34. 
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bardzo „podniecający" . Po nabożeństwie ksiądz F. S. 
przyjmował przybyłych u siebie jako swoich gości. 

172. Ks. Władysław Szabrański, ur. 1832 · r. ,
wyświęcony na kapłana, w Warsz. 1 855 r. Gdy zaczęły
się narodowe ruchy 1 861 r. ,  ksiądz W. Sz. był wik. par. 
Nawiedzenia N. Marji P. na Nowem Mieście w Warsz. 
8 gr. 1 862 r. ksiądz W. Sz. przyjechał z Warsz. db Su
wałk, by nakłonić duchowieństwo diecezji augustow. do 
uznania rządu narodowego. W 1 865 r. jen. ple. na Kr. 
P. powiadomił Nr. 3018  (1 2633) 1 Kom. Rz. Spr. W. i D. ,  
że władze rządowe wysłały księdza W. Sz. na osiedle
nie w głąb Rosji. 

173. Ks. Stanisław Szaniawski, ur. 1 874 r. Cza
sowy jen. gbr gubernji piotrk. 1 3  wrz. 1 907 r. Nr. 4646 2 
powiadomił w. jen. gbra, że ksiądz S. Sz. ,  prob. w Bu
dziszewicach, pow. raw., gub. piotrk. , przechowywał 
w miejscowym paraf. kościele polski sztandar i pozwalał . 
używać gó zewnątrz świątyni ,  za co zapłacił 25 r. kary. 

174. Ks. Władysław Szcześniak, ·ur. 1 858 r. 
.Oberplc. m. Warszawy 23 lip. 1902 r. Nr. 4920 3 nade
słał do w. jen .. gbra wi adomości, z których między in
nemi widać, że ksiądz W. Sz., wik. par. św. Krzyża 
w Warszawie, „najzupełniej podziela · poglądy P. P. S ." , 4 
jakoby jedynym warunkiem' pełnego rozwoju Kongresów
ki w kulturalnym, materjalnym i rel igijnym kierunku mia
ło być uwolnienie Polski z więzóvy Rosji i w tym celu 
n.a wszelki sposób „współdziała" z polskiemi rewolucyj-

1 A. A. D., XXXI2, Nr. 7. 
2 Op. c. , Nr. 19. s Op. c . ,  Nr. 5. 
4 Niektórzy ideowi członkowie P. P. S. walkę o wolność ojczy

zny mieli za cel swego Życia, który, jak sądzili da się osiągnąć w orga
nizacji P. P. S., stąd rząd rosyjski patrjotyczne duchowieństwo aie
kiedy uważał za sympaty:z:ujące z tą partją. Dopis. autora. 
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nemi frak t'. jam i ,  jest członkiem nielegalnego stowarzysze
nia „Ośw iata ludowa" , zbiera pieniądze i własne daje na 
cele . zakazane przez władzę rządową, zajmuje się powol
nem, ostrożnem ale stałem przygotowaniem swych pa
rafjan do rewolucyjnej propagandy, zwracając szczegó l 
nieiszq u wagę rodziców na wychowanie dorastającego 
pokok ni a ,  które winno być wrogie dla państwa, a nadto 
s 1;v em i  ar iykułami zasila narodowe polskie pisma. „ Wo
b�c tc g9 wszystk iego trzeba wnosić, że ksiądz W. Sz. 
na l eż

.
y do naj bardz iej n iep rawomyślnych j ednostek".  

1 7 S. Ks. Marcin Szkopowski, ur. 1 870 r �  Oberplc .  
rn . W arsz .  22 wr,z. 1 9 1 2 r. N r . 8944 1 doniósł do w.  jen. 
gbra, żt ksiądz M .  Sz . ,  będąc prefektem w szkołach 
powsz. m. Warsz. ,  w 1 901  r. należał do nie legalnego 
stowar zyszenia „Oświata Narodowa", które miało za za� 
danie uczyć i wychowywać włościan w duchu polsko -
patrjotycznym, dzi ałającym prz eciw państwu, a także 
rozszerzał „tendencyjną" polsko - patrjotyczną literaturę. 

176. Ks. Antoni Szmidel, 1823 t 1 893. Komisja 
Czas. Wojn.-Śledcza 27 maja (8 czrw.) 1 866 r. Nr. 3058 2 
doniosła do Kom. Rz. Spr. W: i D . ,. że ksiądz A. Sz. , 
prob. par. Krośniewice, pow. kutn. ,  gub. warsz . , był nlkiem 
wojn. okręg. (mianowanym przez rząd narodowy. Dopis. 
autora.) . Dopiero 9 (21) l ut. 1867 r.  taż Komisja doniosła 
do Zarządu Spr. D.  Ob�. W. , że władze w ojskowe unie 
winniły księdza A .  Sz .  i puściły go na  wolność. 

177. Ks. Karol Szmidel, ur. 1871 r .  1. Jako prob. 
par. św. Krzyża w ' Łodzi ksiądz K. Sz. otrzymał od rzą
du w 1 907 r .  naganę za swych księży wikarj uszów: Ludw. 
Mocarskiego i A leks. Dmocho'wsk i ego o to, że księża ci, 
n i1e chciel i  się zastosować do za rządzeń państwowych 
odnośnie do od,b ierania przysięgi .a 

5 .A. A .  o., x x x 12, Nr.  14 2 Op. c . ,  Nr. 4. 3 Op. c., Nr. 5.
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2. 23 st. 1914 r .  Nr. 424 1 w. jen .  gbr nałożył na
księdza K. Sz., pr_ob. par. św. Krzyża w Łodzi,  25 r. kary 
z zamianą w razie niezamożności na tydzień aresztu ,  na 
zasadzie obowiązujących postanowień z 7 wrz. 1 9 1 3  r. 
za to, że zewnętrzne kolumny swego kościoła parafial
nego w paźdz. 1 913 r. ozdobił materją o kolorach nie 
państwa rosyjskiego. 

178. Ks. Jan Tarnowski, ur .  1 863 r .  Gbr warsz. 
1 0  list. 1 905 r .  Nr. 4764 2 powiadomił w. jen. gbra, że ksiądz 
]. T., prob. par. Szymanów, pow. sochcz. , gub. warsz., 
spotkawszy pochód ze sztandarami czerwonemi w bramie 
cmentarza kościelnego swej parafji ,  poświęcił takowe, 
następnie powiedział mowę, w której zaznaczył, że ten 
kolor, to symbol cierpień Polski, za które P. Bóg wyba
wi naród z niewol i . W. jen.  gbr na doniesieniu tern za
znaczył „do wiadomości. " 

179. Ks. Antoni Tomaszewski, ur. 1818 r. 1 .  Kons. 
Metrp. Wc:irsz. 1 paźdz. 1 863 r .  Nr. 2663 3 p·rzesłał kolejny 
raport miesięczny do arcbpa Szcz. Fel iń. ,  będącego wów
czas na wygnaniu w Jarosławlu, donosząc, że władze 
wojsk. w ostatnich tygodniach zaaresztowały księdza A. T. , 
prob. z Czerniewicy, pow. raw. ,  gub. piotrk., ale, jak 
nadeszły świeże wiadomości ofi cjalne, już go zwolniły 
z więzienia. 

2. Nmk Kr. P. wysłał 7 ( 19) mar. 1864 r .  Nr. 966 '
objaśnienie do mstra Kr. P. ,  a w niem, że księdza A. T. 
zaaresztował n lk wojn. pow. raw. ,  gub. piotrk., we wrz. 
1 863 r .  na skutek doniesienia, które otrzymał, że ksi ądz 
A . \  r. wygł�szał kazania, podburzające do rewolucj i ,  po
nieważ jednak trudno było dowieść tej winy, przeto 
ksiądz A. T. został puszczony na wolność i oddany pod 
dozór policji .  

1 Op. c . ,  Nr. 5 .  2 A.  A. D. ,  XXX2, N r. 2 1 .  
a A .  A .  o., cxv2. 4 A. A. o., cxv2.
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180. Ks. Piotr Truskolaski, 1 825 t i905. Komisja 
Czas. Wojn.-Śledcw 22 gr. (3 st.) 1864 (5) r. Nr .  5843 1 . 

doniosła Wydziałowi Wyznań Kom. Spr. W .. , że nmk Kr.. 
P. nakazał usunąć księdza P. T. z par. w Łaniętach, pow. 
kutn., gub. warsz., nadto zastrzegł, aby go w przyszłości 
nie naznaczać na takie stanowisko · i jeszcze wtrącił na 
miesiąc do fortecy w Modlinie ia to, 7. e  ksiądz P. T. 
pełnił obowiązki w organizacji rewolucyjnej . 

181. Ks. Anzelm Turant, ur. 1 830 r. ,  b .  reformat. 
Ponieważ ksiądz A. T. pomagał uk rywać się na prowincji 
ks. Leon. Godlewskiemu, podejrzanemu o odb ie ranie przy
sięgi od „rewolucyjnych" żandarm ów „katów,"  którzy 

· usiłowali targnąć się na życie jen. plea, nmk Kr. P. , jak
doniósł o t ern tenże jen. ple. na Kr. P. 1 5  (27) paźdz .
1 865 r. Nr. 1 5070 (381 62) do Wydziału Wyzn. Kom. Spr .
W.,  skazał 2 księdza A. _ T. na rok klasztoru w J ędrzeio
w ie, gub. kielc. i poddał go pod dozór policji i proboszcza.

182. Ks. Michał Turowski, ur.  1 826 r. Burmistrz 
m. Piątek, pow. łęcz. ,  gub. ka l i s . ,  w 1 867 r. zwrócił s ię
do k siędza M .  T. ,  który tam był wówczas p roboszczem ,  
aby odprawił nabożeństwo uroczyste z racji ocalenia ce
sarza ros. w Paryżu ,  na co ksiądz M. T. dał . odpo
wiedź odmowną.s 

183. Ks. Ludwik Tymie1_1iec.ki, 1 8,34 t 1 91 0, przy
był do archid: warsz. z diec. kuj.-kalis. Gbr p iotrk. 1 6  st. 
1 880 r. Nr. 5 12  i kalis. 27 łu t. 1 880 r .  Nr. 1 3 1 1 donoszą 
do w. jen. gbra, że ksiądz L. T., prob. z Modlny, . pow. 
łęcz. ,  gub. kalis . ,  brał czynny udział w powstaniu 1 863 r . ,  
był  kasjerem „rewolu cyjnym„ do zbierania podatków, 
m ówiono również o nim, że wydawał różne zarządzenia 
„rewolucyjne, " za co . s iedział w więzieniu zgórą 2 lata." 

t A A . D., XXX:!, Nr. 1 0. 
a A .  P. Kal., IX13, k. 60.

2 Op. c., Nr. 14. 
4 A. A. o ,  xxx�. Nr. 1 6. 
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184. Ks. Wincenty Tymieniecki, ur .  1 872 r. 
Oberp lc . m. Warszawy doniósł 1 8  łut. 1 902 r. Nr .  1 1271 
do w. jen .  gbra, że ma pewną wiadomość, iż ksiądz W. 
T., wik. par. Narodz. N. M. P. przy ul. Leszno w Warsz„ 
j est w śc isłych stosunkach z przedstaw ic ie l ami partii prze
c iwrządowej Ligi Narodowej i jest czynnym członkie m 
j ej sekcji „Oświata ludowa" ,  której g łó wnym ce lem jest
wy c howan ie młodz ieży i wyrobien ie niższych w arstw n a
rodu w du�hu  n a rodowym, wrogim wszystkiemu , co ro
syj skie .  Z t e j o rgan izaej i mają wyrość przyszl i bojowni
cy o aiepod egłość P o l s k i .  Ośw i atę dla tych l udzi ma 
się os i ągnąć drogą u stnych pogadanek, na które należy
wykorzys tać każdą' dogodn· ą okazję,  a t akże drogą sze
rzenia l ite ratury legalnej i n ie lega l ne j , b u d zące j  tego ducha. 

185. Ks. Franciszek Tymiński, 1 836 t 1 900, były
franc iszkani n .  Były n l k  wo jn . na pow. kal is .  nadesłał do 
Wydz iału Wyz nail Kom. Spr. W. 8 (20) maja 1 865 r .  Nr.
66 1 9  ( 1 6230)2 o ks i ędzu F. T. taką o p inj ę : „ p �prze d n i o
brał u dz i ał w ruchach , t e raz t rzyma s i ę  os t rożn ie . "  . 

1 86. Ks. Franciszek Uzarski, u r. 1 800 r .  1 .  W c z a
sie ruchów narodow y c h  b i ądz F. U . ,  prob. z Pa rzę cze 
wa, pow. ł ęcz . , gub . k a l i s . , u trzymywał s tosunk i  z p o 
wstańc am i , n adto cL ł i m  p o J w odę , gdy wywoz i li d o  l a s u
nauczyc i <.• ! ; 1  szkoły ! •Owsz . ,  by g o  t a m  pow i e s i ć ,  c h o c  
wp �ywem s v. u i m  m ó 6 ł  i c h  ud teg·o powst rzym a ć .  Za  p u 
wyższe czyny  w ! ad7.c r ządowe z a mknę l y  ks iędza  F. U .
w k l�sztorze o . o .  kapucynów w Nowem M ieście  nad Pi
licą na przeciąg 3 miesięcy.8

2. Władze woj enne skazały księdza F. U.  na 1 50 r.
kary za to,  że ukrywał pows tańc a .4 

1 Op. c . ,  Nr. 29. � A. A. D., X .'<X2, Nr.  1 5. 
8 A. P. Kal., I X18, k. 57. 4 A. A. D„ LXXXIII2, k. 37 1 .
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187. Ks. Aleksand�r Wasilewski, 1 833 t 1 907.
Nlk wojn. czerskiego uczqstka, pow. warsz . ,  tak charak
teryzuje 1 księdza A. W.:  „choć . w nim nie dało s ię za
uważyć nic s p c cial n ego, mimo to, trzeba mieć go stale 
na oczach z 2  względu na „jezuickie"  jego nastawienie" .2 

1 88. Ks. Marceli Weiss, ur .  1 870 r. Na terytor
jum par. Inowłodz, pow. raw. , gub. p iotrk. , s toi na jed
nym z pagórków bardzo starożytny kościołek, l iczący 
zgórą 900 lat, który potrzebował pi lnego odnowienia. 
W 1 9 1 2  r .  miejscowy prob. ksiądz M. W. wystąpił do 
v:łaściwych urzędów z tern, że chce wykorzystać pobyt 
cesarza w Spale, który w tym roku bawił tam ze swą 
rodziną i ,  gdy zobaczy go na space rze, odpowiednio 
przemówi do cesarza w tej materj i . Gbr Jaczewski na to 
się zgodził, położył tylko w a ru n ek, aby przemówienie 
swoje ksiądz M. W.  wypowiedział wówczas po rosyjsku 
i żeby . tekst tego przemów ienia u przednio zatwierdziły 
organa właśc iwe .  Stało s ię  w m y ś l  tego żądania,  że pro
jektowany tekst mowy ros.  zyskał  to zatwi erdzenie. 3 l ist. 
1 9 1 2  r .  o godz. 3-ej po poł. ,  gdy cesarz  był na  -spacerze,  
ksiądz M . W. podszedł do n iego, a le  mowę wypowiedział 
po polsk u ,  tylko po rosy jsk u  j ą  zakończył. Cesarz, zda
wało się, uprzej m i e  to p rzyjął ,  podszedł do walącego się 
kościółka, dopytywał  o j ego historję i o proje kt restaura
cj i .  Tymczasem gbr J acz_ewski wystąpił  o usunięcie księ
dza M. W.  z probostwa w Inowłodzu, ponieważ jednak 
władza a�chidit�cezjalna, zanim nadeszło to żądanie ,  1 2  st.
1 9 1 3  r .  _�przeniosła go do parafi i  Sobota, pow. łowie . ,  
w swoich aktach władze rządowe nakreśliły taką decy
zję: „ Wobec przeniesienia ks .  Weissa sprawę przec iąć" . 3  

l A� A. o. ,  xxvm2, Nr. 13. 
2 W 1862 r. ksiądz A. W. był wik. par. Gró jec, gub. warsz. 

Dopis. autora. 3 Op. c. Nr. 54.
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189. Ks. Stanisław Wespański, 1 83 1  t 1902. 
1 . Ur. się w Kleszczewie, par. Sulmierzyce, diec. kuj.-kal.,
z Wojciecha i Petroneli z Rybińskich, uczył się w szko
le powiatowej najpierw w Kaliszu, a następnie w Siera- . 
dzu, w 1 849 r. wstąpił do semin. św. Krzyża w Warsz., 
wyświęcony na kapłana 1 854 r., odkąd zajmował stano
wiska wik. w · archd. warsz.: w Babicach i przy kat. 
warsz. Ten drugi wikariat łączył z profesurą śpiewu 
w semin. św. Jana w Warsz. i religj i w 5-cio klas. I szko
le powiatowej przy ul. Długiej . W 1 860 r. otrzymał no
minację na kan. han. archd. warsz. 18 st. 1 864 r. został 
aresztowany we własnem mieszkaniu i bez żadnego do
chodzenia, sposobem administracyjnym wywieziony do · 

m. Mezeń, gub. ·archang. ,  pod nadzór policj i .  Wrócił do
kraju 1868 r. i pracował w arch id .  warsz. najpierw jako 
wik. w Błoniu,  a następnie jako prob. w Błędowie, gdzie 
życie zakończył.1 / 

' 2. Kons. Jen. Archd. Warsz. 3 ł ut. 1 864 r. Nr. 436 2 
w swym miesięcznym ·raporcie między innemi powiada
mia arcbpa warsz. ks. Szcz. Felińskiego, który wówczas 
był na wygnaniu w Jarosławiu ,  że „w miesiącu styczniu 
b.r. uwięziony został ksiądz S. W., wik. kościoła metrp. 
warsz. ,  który początkowo był osadzony w cytadel i ,  a na
stępnie wywiezionym został do cesarstwa. 

3. Jen. ple. na Kr. P. 29 gr. 1863 r. ( 10 st. 1 864 r.)
Nr. 849 3 donosi do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że wła
dze wojskowe zaa resztowały księdza S. W., . wik. kat. 
warsz. i prefekta , a zarazem nauciyciela języka łacińskiego 
w realnej szkole  przy ul. Długiej w domu o.o. paulinów, 
a 4 (1 6) st. 1864 r. Nr. 43 tenże jen .  ple . znów powia
damia dra gł. ,  że księdza S. W. za udział w ruchu „re-

1 A. K A. w.; x:i. '.! f\ , K. A. W . ,  1 19.  

B A. A .  D., LXXXIII2, k 24 i 25
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wolucyjnym" władze rządowe skazały na wysłanie do 
jednej z odległych gubernij Rosji .  

4. Specjalna Kancelaria nmka Kr.  P. do spraw sta
nu wojen. przesłała 5 ( 1 7) paźdz. 1867 r. do zarządzaj ą
cego spr. d. obc.  w. prośbę Petroneli Gajewskiej, maco
chy księdza S. W., byłego wik. kat. warsz. i prokurato
ra księży mansjonarzy tejże katedry, o zwolnienie z wy
gnania k siędza S. W., wysłanego z Warszawy w stycz
niu 1864 r.1 

190. Ks. Bolesław Wiechowicz, ur. 1 869 r. �dy , 
podczas rozprawy sądowej w 2 - im sądowym rejonie m. 
Warszawy, 25 gr.  1895 r. miał składać przysięgę adwokat 
Jędrzejewski, ksiądz B. W., wik. par. Przemienienia Pań
skiego w War sza wie, nie chciał czytać roty przysięgi po 
rosyjsku_. Wtedy w. jen. gbr 12 st. 1 896 r. Nr. 69 1 zwró
cił się do arcbpa Popiela, aby ukarał księdza B. W. po
dług swego uznania. 

191. Ks. Jan Wierzbicki, 1 822 t 1 893 . . Z diec .  
lubL w 1 871 r. ksiądz j .  W. przeszedł do archd. warsz . 
Księga konduit kancelarji w. jen .  gbra chara kteryzuje 
księdza j .  W., wik. par. św. jacka przy ul. Freta w War
szawie ,  jako podejrzanego o zły nastrój w stosunku do 
legalnego rządu. 0 

192. Ks. Józef Wiktor, ·1 829 t 1882. 1 .  Z odezwy 
jen.  p lea na Kr. P., pod datą 1 3  (25) czrw. 1 864 r. Nr. 8544,4 
widać, że księd

.
za j. W. , komend. par. Kamionn a, pow. 

radzm. ,  'gub. warsz . ,  władze rządowe skazały na  1 50 r .  
grzywny za to, że nie ogłosił manifestu c esarskiego z 1 9  
lut .  (2 mar.) 1 864 r. o uwłaszczeniu mieszkańców wiosek . 

2 . Warsz. gbr cyw. 3 ( 1 5) kw. 1 867 r. Nr. 2373 5
nadsyła opinję do Zarządu Spr .  D .  Obc. W. w Warsz.  

1 A. A. D., LXXIJ2, k. 69. 
s A. A. o., x xvm2, Nr. 31 . 
5 A. A. o., xxvm2, Nr. 21 .  

2 A .  A. · o„ LXX2, k. 9 .  
4 A. A. D. ,  LXXXllI2, k .  262. 
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o księdzu J. W., komend .  par. Kamionna, że pod wzglę

dem prawomyślności pol i t. n ie zasługuje n a  dobre słowo. 
Gbr siedl .  pod dJtą 1 6  {22) st. 1 869 r. Nr. 1 5 4 1 pisze  

w ten sposób do Zarząd u Spr.  D .  Obc. WyZl l .  w Warsz. : 
„na naznaczen ie księdza J. W. na dzi ekana  do Skiernie
wic nie mógłbym dać przychylnego zdznia, bo księdza 
tego za udział w pow staniu n l k  wojennego oddz .  warsz. 
pete rsbursk iej kolei skazał na zamknięcie w a reszcie .  

193. Ks. Stanisław Wiśniewski, ur .  1 859 r .  W 
1 894 r .  ks iądz S. W., prob. p ar . G l in ian ka , p o w. no .vmi ń . ,
gub .  wa rsz. ,  odm ówił 1 czytania w kośc i e le man i festu ce
sars '.,: i ego i odoierania przy __; ięgi po n>:>yjsku. 

194. Ks. Kacper Wittman, l 799t 1 866, kan .  kol . 
łow i e . ,  dz iekan kłów warsz. ,  senjor kolegjum w ikarju 
:::,;.. :,; w  ar chikale<lry w ar�z.  1 .  P.  o. nmka Kr. · P. jen. hr. 
Liiders 22 s t. (3 łut .) 1 862 r .  Nr. 890 8 zaw iadamia dra 
gł. kom . rz. w. r. i o. p . ,  że postanow ił skazać księdza 
K. W. ,za czyrmy udział w nieporządkach politycznych 
1 861 r. n a  4 mi es iące  tw i e rdzy w Brześciu nad Bugiem, 
a późnie i  wysłać go do parafj i na powia t z oddaniem 
pod dozór wł adzy d i e cezjalnej .  

2. Zarząd wo j n . i e n .  gbrstwa w arsz . 28 st. {9 lut . )
1 862 r. Nr. 1 98 4 do nosi do d ra gł .  kom .  rz .  w. r .  i o. p . ,
że w czasi e pogrze bu arcbpa Fijał kowskiego ksiądz K. 
W. dopuśc i ł  s i ę  p r zestę pstwa poli tycznego swoją bez-1

czynnością w c sunięciu z kościoła św. Jana w czasie
nabożefo; t w a żało bnego chorąg w i „ rewolucy j nej"  i w tem, 
że n ie  zatrzym a ! ty ch, k tórzy przyn ieś l i tę chorągiew. 

3 . .Dt gł. kom. rz. w. r .  i o. p . .  9 (2 1 )  l u t .  1 862 r. 
Nr . 5 (9) 5 p i s a ł  do  arcbpa metrp. warsz., że na  skutek 
jego (arcbpa) przedstawienia, p. o. nmka Kr. P. księdzu 
K. W. zosta wił już tylko jeden mies iąc twierdzy. 
-- ··--- --

1 A A. D., XXVIII2, Nr. 2 1 .  2 Op . . c . ,  Nr. 46.
a A .  A. O.,  LXXIX�. 4 Op. c . ,  k.  319 :) Op. c. , k. 324.
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195. Ks. Andrzej Włostowski, ur.  1 857 r. W. 
jen. gbr 1 8  wrz. 1886 r. Nr. 1 830 1 zawiadomił kancelarję 

, w. jen. gbra, że podług propozycji warsz. arcbpa nie 
może s ię zgodzić, aby ksiądz A. W. ,  wik. z Wiskitek, 
pow. grodz., gub. warsz., przeszedł na wikarjat do Bia
łej , ·pow. raw., gub. piotrk. , a to z 'tej racji, że ksi ądz
A. W., mimo, że dopiero przed 4 laty skończył semina
rium duchowne, już nie umie rozmówić się po ros. Wobec 
tego j ednostka ta nie uzyska zgody _ ze strony władzy 
rządowej na żadne dla siebie stanowisko, dokąd nie na
uc'zy· się języka rosyjskiego. 

196. Ks. Jakób Wojda, ur. 1 805 r. Pod datą 
1 2  sierp . 1 863 r. w kolejnym raporcie miesięcznym Kon
systorz Jen. Archd. Warsz. powiadomił arcbpa warsz. ,  
zesłanego do m. Jarosławla, że, jak głoszą raporty, któ
re nadeszły do Konsyst. z prowincji, ros. władze wojsko
we zaaresztowały księdza j. W., prob. z Postolisk, pow. 
radzm., gub. warsz. 2 

197. Ks. Józef Wojno, ur. 1 827 r. ,  K. św. T., kan. 
hon. podl., sekretarz konsystorza warsz. 1 .  Specjalna 
Kancelarja nmk.a Kr. P. do spraw stanu wojn., donosi 
drowi - gł. kom. rz. w .  r. i o. p.  7 (19) l ist. 1'863 r. Nr. 6338,3 · 
że księdza j. W., który w kościele na Czystem w War
szawje mówił „podburzające" kazanie i zachęcał do wzię
cia udziału w powstaniu, władze wojskowe zaaresztowa
ły i na czas śledztwa, zanim sprawa zostanie . ostatecznie 
rozstrzygnięta, osadziły w głównym domu badań prze
stępców politycznych. 

2. Pod datą 7 _ gr. 1863 r. Konsyst. Jen. Archid.
· Warsz. przesyła w zwykłym raporcie miesięcznym arcybi-.
skupowi warsz. Szcz. Felińskiemu, będącemu na wyg-

1 A. P. Kal., xx1y1a. 2 A .  K. A. W., II9�
3 A. A. D., LXXXl12, k. 210. 
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naniu w m. Jarosławlu ,  że w miesiącu ub iegłym został 
zaaresztowany ksiądz j. W.,  admin .  par. na Woli pod 
Warszawą i ros. władze wojskowe już go gdzieś wy
wiozły.1 

3. Na raport powyższy nmk Kr. P. przesłał swe ob
jaśnienie mstrowi Kr. P., że księdza j. W. władze woj
skowe zaaresztowały i wysłały do cesarstwa, bo 20 paźdz. 
(1 list.) 1 863 r. miał kazanie, w którem wzywał do po
wstania. 2 

4. W aktach zarządu spr. duch. obc. w. czytamy
notatkę: „ksiądz J. W. przyjechał do Warszawy 9 . (21) 
mar. 1 869 r." 3 

198. Ks. Stanisław Wojno, 1814 t 1 897, b. laza
rysta. 1 .  W aktach osobistych księdza S. W. czytamy, że 
do szkół uczęszczał powiatowych w Tykocinie, gub. łom., 
później u czył się u tamtejszych księży misjonarzy, na
stępnie w ich semin. u św. Krzyża w Warsz., w 1 838 r. 
wyświęcony na kapłana, poczem był profesorem tegoż 
semin. i jednocześnie kierował drukarnią misjonarską. 
19 l ist. 1 863 r.  był wysłany do gub. permskiej , skąd po
wrócił do Warszawy 28 maja 1868 r. i został wik. na 
Woli w Warsz., a później prob. w Wawrzyszewie do lat 
swych emerytalnych ( 1888).4 

2. Księga konduit kancelarji w. jen. gbra podaje tyl
ko 2 punkty o księdzu S. W., prokuratorze domu księ
ży misjonarzy św. Krzyża przy ulicy Krakowskie Pn.ed
mieście w Warsz. , a mianowicie: 

a) W odezwie Osobistej Kancelarji nmka Kr. P.
daty 1 6  (28) lut. 1 868 r. Nr. 2305 5 powiedziane, że hr. 
Berg pozwolił wrócić do kraju zesłanemu polity cznemu 

1 A K. A. w., VII!!. 2 A. A. D., cxv2. 
3 A. A. D., LXXIII2, k. 56. 4 A .  K. A. W., Vl l'. 
5 A. A. D„ XXVIII2, Nr 26.
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skazańcowi księdzu S. W. z tern, że może zostać wika
riuszem ale poza Warszawą. 

b) W odezwie gbra warsz., datowanej 31 st. 1870 r.
Nr. 790 ksiądz S. W. j e�t wyliczony wśród tych, któ
rzy są pod dozorem policji .  

3. W zwykłym raporcie miesięcznym, wygotowa
nym 7 gr. 1 863 r. Konsyst. Jen.  Archd. Warsz. do arcbpa 
\Yarsz. Szcz. Felińskiego, będącego wówczas na wygna
niu w m. Jarosławiu ,  przesyła w iadomość, że w ubiegłym 
miesiącu ros. władze wojskowe zaaresztowały księdza 
S. W., proku ratora księży misjonarzy przy św. Krzyżu 
w Warszawie i gdzieś go już wywiozły. 1  

4. Nmk Kr. P. w swem objaśn ien iu  tego raportu,
które przesłał mstrowi Kr. P. ,  p isze, że ksiądz S. W, został 
zaaresztowany, a następnie wysłany do cesarstwa, bo ska
zańcy polityczni zeznali, że brał udział w powstani u.2 

199. Ks. Stanisław Wołowski, ur. 1866 r. Księga 
konduit kancelarji w. jen. gbra o księdzu S. W. podaje 
tylko tyle :  „Przysięgę od uczniów szkoły niedzielno-rze
mieślniczej odbierał tylko po polsku Nr. :  2549 i 2577".3 

200. Ks. Jan Wróblewski, ur. 1843 r .  Za to, że 
ksiądz j. W., prob. par. Krzemienica, pow. raw.,  gub. 
piotrk. ,  użył języka polsk. w korespondencj i  z urzędem 
gminnym, w. jen. gbr 16 lip. 1885 r. Nr. 1 148 4 nałożył 
na niego 75 r. kary. 

· 201. Ks. Józef Wyszyński, ur. 181 1 r., kan. hon. 
lubl. , wik. par. św. Andrzeja w Warsz. i profesor nauk 
przyrodzonych w Akademj i Warsz. 1. Administr. archid. 
warsz. ks. A. Białobrzeski 29 paźdz. 1 861 r. Nr. 2441 5 po
wiadomił dra gł. kom. rz. w. r. i o. p . ,  że oprócz are-

1 A. K. A. W., II'. 2 A. A. O.„ CXV!. 
a A. A. D., XXVIIl2, Nr. 48. 4 Op. c., Nr. 20. 
5 A. A. D., LXXIX2, k. 31 . 
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sztowanych i uwięzionych w cytadeli 4 wyższych duchow„ 
nych archidiec.  tutejszej , o których doniósł 25 b.m., wła
dze wojsk. 26 b.m. i r. zabrały księdza J. W. 

Wtedy do cytadeli dostawił księdza ]. W. oberplc. 
m. Warsz. 14 (26) paźdz. 1861 r.1 

2. 22 st. (3 łut.) 1862 r .  Nr. 890 2 p. o. nmka Kr. P. 
jen. hr. Liiders powiadamia dra gł. kom. rz. w. r .  i o .  p., . 
że postanowił wysłać do Rosji księdza J. W. za czynny 
udział w nieporządkach politycznych 1 861 r .  

3 .  Arcbp metrp. warsz. 28 l ist. 1862 r. Nr. 2803 3 
donosi do Kom. Rz. W. R. i O. P. , że ksiądz J. W. ,  uła
skawiony przez nmka Kr. P., powrócił do Warszawy 
23 list. 1862 r .  

4. Kom. Rz. W. R. i O .  P. 18  (30) gr. 1862 r .  Nr.  8702 
(19141)4 powiadomiła Kom. Spr. W., że władze rządowe 
wysłały księdza j. W. za przestępstw� polityczne do gub. 
tobolskiej, a później złagodziły mu tę karę, wskutek tego 
ksiądz j .  W. przebywał w Orle. Wreszcie otrzymał po
zwolenie na .. powrót do kraju z . tern, żeby na miejscu po
licja rozciągnęła nad nim swój nadzór. Wtedy po po
wrocie ksiądz J. W. został nadal wikarjuszem parafji św. 
Andrzeja w Warszawie. 

· 

5. Raport K om. Stałej Śledczej z 10 (22) paźdz. 1 863 r. 
Nr. 2 1 18  stwierdza, że ksiądz j. W. wraz z księżmi: prał. 
A. Białobrzeskim i jpzefem Steckim należeli do Komitetu 
Narodowego, byli redaktorami gazet „rewolucyjnych," 
a nadto ksiądz J .  W. kieruje wydawnictwem „Głos Ka-
płana Polskiego" .5 ,

1 (13) list. 1 863 r. · nmk Berg nakazał wysłać księdza 
J. W. do Wschodniej Syberji.6 i 7 

1 A. A. D., cxxm2, Nr. 52. ;I A. A. D., LXXIX2. 
a i 4 A. A. D., LXXXllil, k. 13. 5 A. A. D., CXXll2, k. 3. 
6 Op. c., k. 82. 7 Po raz drugi. 
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6. 5 list. 1863 r. Nr. 301 7  1 Kons. Jen. Archd. Warsz.
wysłał zwykły raport miesięczny do arcbpa warsz. Szcz. 
Feliń., który wówczas był na wygnaniu w m. Jarosławiu, 
a w nim, że w miesiącu ubiegłym władze ros. wojskowe 
zaaresztowały księdza J. W. 

Na raport powyższy nmk Kr. P. przesłał objaśnie
nie do mstra Kr. P., że ksiądz J. W. za . wybitny udział 
w n1.��1ach powstańczych krajowych został wysłany w po
rządku administracyjnym do dalszych gubernij Rosji.2 

202. Ks. Włodzimierz Wyrzykowski, ur. 1 .863 r.
Główny zarząd policyjny 14 czrw. 1 910 r. złożył w. jen. 
gbrowi raport, że 29 maja 1910 r. w Łowiczu na cmen
tarzu grzebalnym podczas pogrzebu miejscowego pref. 
ks. Teodora Mościckiego ksiądz W. W., prob. z Bednar, 
pow. łowie., gub. warsz., wygłosił mowę z wyraźnie pa
trjotycznem podłożem, a w niej między innemi wspom
niał o podziale Polski, którego dokonały trzy sąsiednie 
państwa i rozgrabiły naszą ojczyznę. Stało się to wszak
że tylko materialnie, bo duchowna i moralna jej potęga 
została nietkniętą. Tej odporności narodowej Polakom 
dodawała religja, podtrzymywała w nas ducha j edności, 
utrzymywała wierność dla języka i kultury narodowej. 
Potem kaznodzieja zwrócił się naprzód dó obecnych tam 
Polaków i upomniał wszystkich, aby, stojąc na kościach 
swych ojców i dziadów, nadal wierni byl i ślubom przod
ków swoich, którzy życie swe oddawali za ojczyznę, by 
pamiętali ,  że do celu może nas doprowadzić tylko jed
ność powszechna i ona urzeczywistni marzenia o lepszem 
jutrze. Zwrócił się następnie do nauczycielstwa, które 
wprost błagał, aby nie gasiło ducha w młodzieży, dalej 
do cechów rzemieślniczych, że, chociaż mają najcięższe 
warunki .walki o byt, niech również pozostaną wiernymi 

1 A.  K. A.  D., I I!l. 2 A. A. o. , c xv2• 

Bojownicy t. III . 35 
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ślubom narodowym, wreszcie --:- do ludu prostego, które
mu przypomniał, że . stanowi główne oparcie ojczyzny 
i n a  niego patrzy cały, naród. Wziąwszy to wszystko pod 
uwagę,- w. j en. gbr 28 paźdz. 1910 r. Nr. 4493 zwrócił się 
do Mstwa Spr. W. o� ·przeniesienie księdza W. W. z pro
bostwa. na wikarjat, na co Departament Spr. Duch. Obc. 
W. odpowiedział 5 łut. 19 1 1  r. ,  że zażądał od arcbpa Po
piela przesunięcia księdza W. W. na wikarjat takiego pro
bostwa, w którym stale . mieszka probosz-cz. Wtedy 8 mar. 
191 1 r. przeszedł ksiądz W. W. na wikariat do par. św. 
Krzyża w Łodzi. Parokrotne próby władzy diec., aby go 
umieścić  na samodzielnem stanowisku, zawsze do 1914 r. 
spotykały się ze . sprzeciwem ze strony . Mstwa, dopiero 
w 1915 r. ksiądz W. W. otrzymał samodzie lną parafję 
Osmólin, w pow. gostyń., gub. warsz. 1  • 

203. Ks. Augustyn Zalewski, 1831 t 1 899. L Spe
cjalna Kancelarja nmka Kr. P. do spraw stanu wojen. 
9 (�1 )  list. 1 863 . r. Nr. , 6390 doniosła do dra gł. kom. rz. 
w. r. i o. p. ,  że z rozporządzenia podpułkownika Bresi-

. zena władze wojskowe zaaresztowały księdza A Z., wik 
z Łodzi za „podburzające" kazanie, . które tenże ksiądz 
A. Z. wygłosił na cmentarzu 26 paźdz. (7 l ist.) 1 863 r. 

2. Czasowy cyw. gbr kalis. 3 sierp. 1866 r. Nr. 1 983 2
doniósł do Kom. Rz. Spr. W. i D., że ksiądz A. Z. ,  bę
dąc wik. w Łodzi, był notowany jako politycznie niepra
womyślny,· ponadto w 1 866 r. był pod zarzutem, że wy
stępował wprost przeciw rządow:i, wreszcie, że był po
mocnikiem i współpracownikiem zesłanego do cesarstwa 
ks. Wojciecha Jakubowicza, prob. yv Łodzi, urządzającego 
w tern mieś�ie polityczne manifestacje. 

204. Ks. Stefan Zawadzki, ur. 1 886 �� Władze 
policyjne powiadomiły w. j en. gbra, że ksiądz S.. Z., wik. 

1 A. A. D., XXVIII2, Nr. 47. 2 A .  A. o., xx1x2, Nr. s. 
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przy kościele Przemienienia Pań .. w Warszawie w .  191 3 r . 

. odprawił nabożeństwo żałobne za duszę księcia Józefa.1

205. Ks. Juljan Zdzitowiecki, ur. 1837 r. 1 .  Jen. 
ple. na Kr. P. 27 lut. ( 1 1  mar.) 1865 r.  Nr. 7537 (1648) 2 
pisał do dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że po rozpatrze
ni u papierów, które policja zabrała podczas rewizji mie-

, szkania księdza J .  Z., przy par. św. Aleksandra w War
. szawie, Czasowa Wojenna Śledcza Kom. uznała za ko

nieczne go zaaresztować i uczyniła to w dniu wczoraj
szym. Następnie 'tenże jen. ple. 3 (15) kw. 1865 r. Nr. 4800 
(1 1 672) 8 pow iadomił dra gł. spr. w. i d., że na wniosek, 
Czasowej Woj . Śledczej Kom. Nr. 2005 nmk Kr. P .  27 mar. 
(8 kw.) 1865 r .  wydał decyzję, aby księdza J. Z. ,  jako 
podejrzanego o utrzymywanie stosunków z przewrotny
mi uciekinierami zagranicznymi (w oryginale - złoum y
ślenikami), usunąć z Warszawy do jednego z prowincjo
nalnych klasztorów. Na skutek tego władze rządowe wy
słały go do -o.o. kapucynów w Nowem Mieście nad Pi
licą 22 kw. (4 maja) 1 865 r. 

2. Gbr piotrk. 1 4  l ip. 1 867 r. Nr.  1 1 1  4 oddał pod
dozór policyjny, który trwał do 12 paźdz. 1871 r., księ
dza J. Z., prob. par. Budziszewice, pow. raw., gub. piotrk. ,  
jako jednostkę podejrzaną o utrzymywanie stosunków 
z emigracją polską. 

206. Ks. Hieronim Zimowski, 1 810 t 1 895. Jen.  
ple. na Kr. P. 24 kw. (9 maja) 1865 r .  Nr.  1 4386 (5939) 5 
doniósł do Wydziału Wyznań Kom. Rz. Spr. W., że ksiądz 
H. Z., prob. z Kiernozi, pow. gostyń:, gub. warsz., za
płacił 50 r .  kary za to, że bez żadnego pozwolenia cho
dził do żyda Sztolcmana, politycznego przestępcy, osą
dzonego na powieszenie. 

1 Op. c . ,  Nr.  40. 1 A. A. D., X XJX2, Nr. 6. i LXXXIV2, k. 275. 
3 Op. c „  k. 310 i 311. 4 A. P. Piotrk ., vrn. 

5 A. A. o„ x x1v2, k. 21 i 28 i xx1x2, Nr. 3.
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207. Ks. · Władysław Żaboklicki, ur. 1863 r.
1 .  Pod datą 1 7  maja 1905 r. Nr. 1 999 gbr warsz. doniósł 
do w. jen. gbra, że ksiądz W. Ż. ,  prob. w Żyrardowie, 
pow. błoń. , gub . warsz . ,  cieszy się dużym autorytetem 
wśród swoich parafjan, zwłaszcza wśród sfer robotni
czych i tego autorytetu używa do szerzenia wśród tam
tejszej ludności przeciwpaństwowego stowarzyszenia pod 
nazwą „ Tylko na.rodowe" i do zakładania kółek (z któ
rych każde składa się z 24-ch osób} oświaty narodowej. 
Każde takie kółko ma obowiązek wysyłać do Warszawy 
swego zdolniej szego i inteligentnego przedstawiciela na 
kurs fechtunku. Kvrsista ten będtie następnie instrukto
rem w sztuce fechtunku dla reszty członków swego kół
ka, które ćwiczyć się łJędzie latem w lasach żyrardowskich. 

2. 20 mar. 1 905 r. w czasie sumy, na której byli
obecni przeważnie robotnicy, _ ksiądz W. Ż. wygłosił ka
zanie,  w którem powstawał przeciwko . donosicielstwu 
i zachęcał wszystkich do iedności .  Wszystkich zaś, któ
rzy i�aczej postępują, gromił surowo, mówiąc między in
nemi: żeby tak im język kołem stanął. To zachowanie się 
księdza było jakby odpowiedzią na zarządzenie n lka ian
darmerji powiatów: grój . i błoń. ,  który po rozruchach, 
jakie miały miejsce w Żyrardowie w bieżącym roku, are
sztował ki lka osób ze stowarzyszenia „ Tylko narodowe". 

Mając na uwadze wszystko, powyżej wyłożone, w. 
jen. gbr zażądał 1 od arcbpa warsz. bezzwłocznego usu
nięcia księdza W. Ż. z Żyrardowa tak, że wobec tego 
arcbp był zmuszony przenieść go do Karczewa, pow., 
nowmiń. ,  gub. warsz. 

208. Ks. Stanisław Żdanowicz, ur. 1 873 r.
W Nr. 156 ros. gazety „Ruś" z 13 l ip. 1 905 r. w. jen. 
gbr wyczytał, że ksiądz S. Ż., prob. z Postolisk, pow. 

1 Op. c.,  Nr. 1 1 .  
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radz., gub. war�z., podpisał wraz z innymi memoriał do 
Rady Ministrów w Petersburgu, w którym polska naro
dowa demokr. przedstawia swe żądania o zmianę syste
mu rządów w Kr. P. Fakt ten obudził wśród tutejszej 
ludności ,, j akieś" aspiracje polityczne. Wziąwszy pod 
uwagę to , co się stało, w. jen. gbr 1 5  wrz. 1 905 r. Nr. 1 93071 
zażądał  od arcbpa Popiela, aby bezzwłocznie zwolnił księ
dza S. ż. z zajmowanego stanowiska, ale manifest cesar
ski, który wyszedł 2 1  paźdz. 1 905 r. przekreślił to po
stanow ienie i ksiądz S. Ż . pozostał nadal w Postoliskach. 

209. Ks. Stefan Żelazowski, ur. 1876 r. Gbr
warsz. 18 list. 1905 r. Nr. 4092 2 doniósł do w. jen. gbra, 
że ksiądz S. Ż . ,  wik. w Złakowie, pow. łowie., gub. warsz. ,
2 sierp. 1 905 r. w par. Suserz, pow. gostyń. ,  gub. warsz., 
wygłosił przeciw rządowi kazanie. Rozważywszy szcze
góły sprawy, w. jen. gbr polecił ją przerwać. 

210. Ks . .Józef Żmiejewski, 1825 t 1898. 1. Akta
osobiste księdza J. Ż . Kons. Metrp. Warsz. takie o nim 

_ podają wiadomości. Ur. we wsi Strabla, obw. białostoc. , 
z Wojciecha i Heleny z Wysiekierskich, do gimnazjum 
uczęszczał w Łukowie, gdzie otrzymał maturę, semin. 
duch. skończył u św. Krzyża w Warsz. , a w 1 848 r. zo� 
stał kapłanem, poczem był prefektem w 3- ej szkole po
wiatowej i w prywatnych. Stąd w 1858 r. przeszedł na 
probostwo w Złakowie, pow. łowie. ,  g�b. warsz., gdzie 
popadł w niełaski rządu, który w lip. 1864 r. wysłał go 
do gub .. kostromskiej .  Tam przemieszkał ksiądz j. Ż. lat 
8, poczem w O dessie lat 12, a we wrz. 1884 r. uzyskał 
pozwolenie cesarskie na powrót do kraju ,  byleby zamie
szkał poza Warszawą i miejscowościami, w których pra
cował przed r. 1864. W 1 889 r. został prob. w Nqwem 
Mieście, pow. raw., gub. piotrk. i tu umarł.3 

1 Op. c„ Nr. 13. 2 Op. c„ Nr. 18. 3 A. K. A. W„ V9•
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Będąc kapłanem wartościowym nietylko miał wzglę
dy u władzy duchownej, która go obda rzyła kanonją 1 
hon. w Janowie Podl. , ale rówriież uhonorowały go różne 
stowarzyszenia, jak Warsz. Towarzystwo Dobroczynności ,  
Towarz. Rolnicze Kr .  P .  

2. Jen. ple .  na Kr .  P .  za Nr .  3018 (1 2633)1 powia
domił Kom. Rz. W. R. i O. P.; że władze rządowe wy
słały księdza j. Ż . ,  prob. ze Złakowa, pow. łowie . ,  gub. 
warsz., na osiedlenie do gub. kostromskiej. Później ksiądz 
J. Ż. mieszkał w Odessie, skąd na mocy rozkazu cesar
skiego, wydanego 4 paźdz. 1884 r. wrócił do kraju, ale

. 

z tern zastrzeżeniem, że mu nie wolno mieszkać w oko
l icach, zamieszkałych przez b. greko- unitów, złączonych 
z prawosławiem. O tern powiadomił w. jen. gbr arcbpa 
warsz. 13 kw. 1885 r. Nr. 490. 

3. Kancelarja nmka Kr. P. 21 gr. 1870 r. (2 st. 1871 r.)
Nr. 28206 2 donosi do zarządzającego spr. d. obc. w. ,  że 
nmk wystąpił do Mstwa Spr. W. z przychylnym wnioskiem 
o powrót do kraju b. prob. par. Złaków księdza J. Ż .

. 211. Ks. Antoni Żołnowski, 1805 t 1 883. 1 .  Pod
datą 3 lut. 1 864 r. Nr. 436 3 Kons. Jen. Archid. Warsz.
wysłał ·swój kolejny miesięczny raport do arcbpa warsz.
Sz.cz. Feliń . , . wywiezionego do m. jarosławla, że w mies.
stycz. b.r. ros. władze wojsk. zaaresztowały księdza A. .ż., 
komend. par. Kiczki, pow. mińsk., gub.. warsz. 

2. Wygnanie swoje  ksiądz A. Ż. spędzał w War
.nawni, gub. kostromskiej.4 · 

3. Gdy; w 1 875 r. ksiądz A. Ż. był prob. w Niesuł
, kowie, pow. brzez .. , ;gub. piotrk . ,  w. jen. gbr otrzymał 

o nim relację, że jest politycznie nieprawomyślnym,-że
już kilka z rzędu niedziel, nie zadawalając się zwykłą 

1 A A. D., XXIX2, Nr. 5 i A. K. A. W., XXI9. 
2 A. A. D., LXXVZ, k. 100. 3 A. K. A. W. I I9. 
4 A. P. Kielc., VIF, k. 1 .



=====A=R=C=H=' l=D=J.EC�A .w ARSZA WSKA. 551 

modlitwą za papieża, miał wyjątkowo gorące kazania o pa-
. piestwie,-że z naciskiem zalecał parafjanom, aby bardzo 
modlili s ię :ia . papieża, podsuwając· im w ten sposób myśl 
o rzeko�ym prześladowaniu Kośc ioła kat. i jego głowy.
Wobec tego w. jen .  gbr zwrócił się do władzy diec. > 
aby go uprzedziła, że, jeżelj _ „nie otrzeźwieje," to będzie 
pozbawiony pr9bostwa i pozostanie bez żadnego stano
wiska parafjal nego.1 

4. Nmk Kr. P. 3 sierp. 1 864 r. skazał ksfędza A. Ż. ,.
komend. par. Ki czki, pow. mińsk., gub. warsz.;, na mie
szkani e· w Rosj i  pod dozór policj i za to,  że przyjmował 
u s iebie powstańców, pomagał im we wszystkiem · i od
wiózł do partj i  swego krewnego Kozłowskiego i organistę · 
Smolińskiego. 2 

5. Ksiądz · A. Ż. odprawił nabożeństwo uroczy ste
i kazał wtedy dzwoni·ć ,  następn ie gościł u sieb ie  powstań
ca Szylęga, za to otrzymał wyrok, który zatwierdził nmk 
Kr .  P; 3 (15) sierp. 1 864 r�·, skazujący go na osiedl enie 
w odległych gubernjach Rosj i .  Do kraju wrócił  po 20-tu 
bl isko latach w 1 883 r.  i tegoż roku umarł 29 grudnia.3 

6. Arcbp warsz. zawiadamia w. jen. gbra, że ksiądz
A. Ż . , były prob. par. Kiczk i �  który przybył z wygnania 
do kraju za paszpo1 tern, umarł 29 gr. 1883 r. ( 1 0  st. l 884 r.) 
w szpitalu Przemien ienia Panskiego w Warsz. na Pradze.• 

212. Ks. Wojciech Żukowski, 18 1 2  t 1879, kan. 
hon. kalis., . pr'ob. w Łęczycy, ·gub� kaqs. i prefekt · fam
tejs;zej szkoły powiatówej.- · 

1 .  Ksiądz . W. Ż. był nie.jednokrotnie aresztowany 
przez władze wojskowe. P ierwszy . raz dostał się do cy
tadeli 11  l ist. 1 861 r. na rozkaz kierownika zarządu żan
darmerji m. Łęczycy. 

i A .  A.  D., xx1x2, . Nr. 2. 
· a  A. A. D�, XXIX2, Nr� 1 1 .

2 A. 'A. D., LXXII2, k. 159. 
· 4 A. A. D., LXXVII2, k. 149 i 150.
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2 .  Dr  gł. kom. rz. w .  r .  i o .  p .  9 (21) łut. 1 862 r. 
Nr. 5. (9) 1 pisał do arcbpa warsz., że na skutek jego 
(arcbpa) przedstawienia p.·o. nmka Kr. P. księdzu W. Ż. 
zostawił cytadeli już tylko 2 miesiące. 

3. Kons. Metr. Warsz. 7 mar. 1864 r. donosi do
arc bpa Szcz. Felińskiego, będącego wówczas na wygna
niu w Jarosławlu, że w ostatnich dniach władze wojsko
we zaaresztowały księdza W. ż., prob. z Łęczycy.2 

4. W 1 86� r .  ks iędza W. Ż . ,  prob. z Łęczycy, gub.
kal is., wł.ad ze r z ą d o w e  zesłały 3 na osiedlenie do Rosji 
za „szko d l i w y "  w pływ na ludność. Po czterech latach 
w 1868 r. nmk pozwolił mu wrócić do· kraju i zająć pa
rafjalne stanowisko ale poza Warszawą i poza tą guber
nią, w której pracował przed zesłaniem. 

5. Podług doniesienia Specjalnej Kancelarji nmka
Kr. P. do spraw stanu wojen.  1 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr. 81 39 ł 
do zarządzającego spr. duch. obc. w.,  ksiądz W. Ż. „szko
dl iwie" wpły wał na mieszkańców m. Łęczycy, przeto na 
zasadzie decyzji starszego n lka sił zbrojnych w po
wiecie łęcz. 24 st. 1 864 r. Nr. 3 1 2  wysłany został do 
środkowej Rosj i aż do uspokojen ia  kraju .  

6. Kancelaria nmka Kr.  P. 27 wrz. (9 paźdz. ) 1868 r .
Nr.  1 57 13  ° pow iadom i ła zarzącizającego s ,� r. d. obc. w. ,  
że ksiądz W. Ż. ,  wysłany do gub. kostromskiej za szkod
l iwy wpływ, j a k i  wy w i e rał n a  m i eszkań c ó w  m. Łęczycy,  
ma,źe wróc ic do k raju i gdzieko lwiek objąć stanow isko 

. ko,ścielne, . wyjąwszy Warszawę i te gub emj e , w których
, p�acował przed zesłaniem. 
· · 
. . ·. , 7. Zarządzający spr. d. obc. w. 10 (22) paźdz. 1 868 r.

Nr. 5532 6 pisał do gbra piotrk.: „nmk Kr. P. pozwolił 
wrócić do kraju wysłanemu do gub. kostromskiej · pod 

l A. A. D„ LXX1x2, k. 324.
a A. A. D., XXIX2, Nr. 2.

5 A. A. D., LXXIP, le. 305. 

2 A. K. A. W., 1 19•

,i A. A. D., LXX1 12, k. 1 55. 
6 A. A. O. ,  LXXIII2, k. 31. 
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dozór policji ,  byłemu prob. m. Łęczycy i prefektowi tam
tejs�ego gimnazjum powiatowego, księdzu W. Ż. z tern 
jednak zastrzeżeniem, że stanowisko kościelne może za-: 
jąć poza Warszawą i tą gubernią, w której pracował przed 
wysłaniem" .  

213.  Ks. Kazimierz Żuliński, ur .  1 831 r .  1 .  P .  o .
nmka Kr .  P. 19  (31 ) st. 1 862 z. Nr. 84Z 1 żąda. usunięcia 
księdza K. Ż. ze stanowiska prefekta szkoły przy ul. Kró
lewskiej w Warszawie wobec . „zupełnej jego nieprawo
myślności politycznej ."  

2. Z nakazu nmka Kr .  P. z 19 st .  1-862 r .  Nr .  841 2 
ksiądz K. Ż. ,  jako politycznie nieprawomyślny, musiał 
ustąpić z prefektury realnej powiatowej szkoły w Warsz. 

3. Czasowa Wojn. - Śledcza Komisja 14 lip. 1 880 r.
Nr. 345 powiadomiła Kancelarię w. jen. gbra, że ksiądz 
K. Ż. ,  kapłan archid. warsz.3, obecnie mieszkający zagra
nicą, brał udział w powstaniu, jak to widać z zeznania 
politycznych ·przestępców: Majewskiego, Wojciechowskie
go i Daniłowskiego, był n l kiem jednego z rejonów m. 
Warszawy i umknął zagranicę. Tam w Paryżu był człon
kiem Komitetu duchownego w Paryżu. 

* * * 
Jen. p le .  na Kr. P. 2 ( 1 4) wrz. 1865 r. Nr. 300 ł ro

zesłał do podwładnych sobie instytucyj okólnik, a w nim 
wiadon�ość., że z nakazu wyższej władzy rządowej zosta
li wysłani  bezpowrotnie zagrani cę alumni seminarjum 
archid. warsz. :  Apo·linary Zmura, l . 22, Franciszek Rych
ter, l. 27 i Ignacy :Machnikowski , 1 . 17.  

1 A. A. D. ,  LXXIX2, k.  314. :.i A. A. D., XXIX�, Nr. 17. 
3 W spisie duchowieństwa archid. warsz. z 1862 r. na str. 24, 

ksiądz K. Ż. jest wyliczony wśród kapłanów, bttdących bez stanowiska. 
Dopis. autora. 

A. P. Lubl., XII4. 
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3. Kary, nakładane przez rząd na duchowieństwo
katol. z okazji nabożeństw galowych.· 

t .  Ks. Piotr Ambrozewicz, ur. 1843 r .. L Za to, 
że podczas galowego nabożeństwa za ros. dom panujący 
nie miał na sobie komży, ksiądz P . . A., na mocy decyzji 
w. jen. gbra z dnia 1 9  paźdz. 1 881 r. Nr. 959, 1 zapłacił
5 0  r. , kary. 

2. W 1 891 r. ksiądz P. A., prob. par. Łąkoszyn,  pow.
kutn., gub. warsz. , odprawił 30 sierp. galowe nabożeń-

. st�o o wcześniejszej godzinie, niż wymagała tego instruk
cja rządowa, nadto drzwi wielkie były zamknięte, tylko 
boczne otwarte i min istrant był bez komży. Za to wszy
stko w. jen . . gbr nałoży

.
ł na księdza P. A. 50 r. kary.2 

2. Ks. Franciszek Banaszewski , 181  8 t 1899.
W. jen.  gbr skazał ,księdza F. B. ,  prob. par. Kołbiel, pow. 
nowm iń . ,  gub. warsz;, w 1&76 r. Nr. 1 087 (2709)3 na 10 r. 
kary za to, że nie sam ·Odprawił nabożeństwo galowe, 
lecz zlecił tę czynność swemu ks. wikaremu, nadto, że 
nie wziął żadnego udzi ału w tern nabożeństwie, choć , 
był w kościele. 

3. Ks. Marjan Relkowski, 1 826 t 1898. Na skutek
decyzj i w. jen. gbra z dnia 28 mar. 1 884 r. Nr. 377 ksiądz 
M. B. , prob. par. Cygów, pow. radzm., gub. warsz., 
zapłacił 25 r. kary 4 za to, że 26 łut. tegoż roku zamiast 
·galówki odprawił przed wielkim ołtarzem żałobne nabo
żeństwo w czarnym kolorze, a w kilka dni później 2 mar.,
w dzień wstąpienia na tron cesarza o dpq1wił nabożeń
stwo galowe nie przed wielkim ołtarzem lecz p,rzed
bocznym.

4. · Ks.· Antoni Bortkiewicz, 1834t1902. Na mocy 
decyzji w. jen. gbra z 14 maja 189 1  r. Nr. · 861 ° ks�ądr.

1 A. A. D., XXVII I2, Nr. 3. 2 Op. c . 3 Op. c.,  Nr. ·4. 
4 Op. c . ,  Nr. 26. :, Op. c., Nr. 1 4. 
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A. B., prob. par. Przybyszów, pow. grójc., gub. warsz., 
zapłacił 50 r. kary za to, że w czasie nabożeństw galo
wych 26 łut. i 2 mar. 1 891 r. wszystkie obrazy ołtarzo
we, wbrew stałym zwy czajom, były pokryte 1 żałobną 
materją, a niektóre płótnem. 

5. Ks. Kazimierz Celiński, 1 800t1882. Gdy pod
czas nabożeństwa galowego 18  łut. 1880 r .  w Gróicu, 
gub .  warsz., uczniowie śpiewali „Boże, car ia chrani" ,  
miejscowy prnb. ksiądz K .  C .  nie pozostał przy. ołtarzu, 
lecz poszedł· do zakrystj i .  O fakcie tym w. jen. gbr po
wiadomił ks. administratora archidiecezji .2  

6. Ks. Franciszek Chrostowski, 1817  t 1 903. Za
to, że ksiądz F. Ch., prob. par. Izdebno, pow. grodzis . ,  
gub.  warsz. , w 1881 r .  opóźnił nabożeństwo galowe, w. 
jen. gbr 8 maja 1881 r. Nr. 792 3 zażądał od arcbpa warsz., 
aby przeniósł księdza F. Ch. na najmniejszą wiejską par. · 

7. Ks. Ksawery Czafnowski, 1820t1893. W 1866 r.
za Nr. 2699 (14108)4 ksiądz K. Cz., prob. z Gąbina, pow. 
gostyń., gub. warsz. ,  zapłacił z rozporządzenia jen. p lea 
na. Kr. P. 25 r. k a r y  za to, że nabożeństwo ga lowe od
prawił bez uroczystości przepisanych. 

8. Ks. Kajetan Fronek, 1841 t 1880, b .  a ugustja 
n in .  Będąc wik. par. Biała, pow. raw�,," .gu.b. piotrk . , ksiądz
K. F. w 1873 r. pochow�ł zmarłeg� w d�ień galowy, za
co rimk Kr. P. nakazał zrobić mu WYJ:l?.ÓWk�, a zarazem 
ostrzec·, że, jeż��i powtórzy się raz jeszcze coś podob
nego, to go wróci .do klasztoru.5 

9. K$. Adam Jakubowski, . 1801 t .1 882. Gdy 31 st.
(12 lut.) 1 879 r. ksiądz A. J., prob. par. św. Krzyża vv Warsz. 

1 Był to czas Wielkiesro Postu, kiedy liturgiczne przepisy ·naka
zują zawieszać na wszystkich ołtarzach fioletowe zasłony. Dopis. autora. 

2 A. A. D., · XXXI2, Nr. 1 . a Op. c . ,  Nr .  19 .  
4 Op.  c . ,  Nr .  1 .  5 Op .  c . ,  Nr .  6 .
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wraz ze swym wikatjuszem zaraz po nabożeństwie galo
wem odeszli od ołtarza, a uczniowie miejscowego 3�go 
gimnazjum dopiero co zaczęli śpiewać po ros. „Boże, caria 
chrani l" ,  kościelny zaś zaczął gasić świece . na ołtarzu, 
„zrobiłó to na gimnazistach głębokie wrażenie" .  Pa ta
kim fakcie w. jen. gbr 17 ł ut. (1 mar.) 1879 r. Nr. 272 1 
zwrócił się do ks. administ. archid. w arsz., by przedsta
wił księdzu A. j., że tego rodzaju wypadki nie mogą się 
w przyszłości powtórzyć w jego kościele. 

10. Ks. Walenty Kondracki, ur. 1 80 ! r. ,  kanon .
h on.  łowie. Jen. ple . na Kr. P. 4 ( 1 6) maja 1864 r. Nr . 
. 3915 2, zawiadomił dra gł. kom. rz. w. r. i o. p . ,  że ksiądz 
W. K., prob. par. Żychlin, pow. kutn. ,  gub. warsz. ,  jako 
utrzymujący stpsunki z powstańcami,  po konfirmacji nmka 
Kr. P.,  został 1skazany na 2 mies iące kazamat. Z odezwy 
zaś wspólnej do bpa Rzcw., którą 28 maja 1864 r. między 
innymi podpisał ksiądz W. K . ,  załączonej do powyższej 
korespondencji jen. plea ,  widać, że po 10 tyg. więzienia 
we Włocł. ks iądz W. K.  ty lko za n i edzwon i e n i e  \N czasie 
galó w k i  z os t ał skazan y na 2 mies . ka zamat for tecznych 
w Mod l in ie , o b e c n i e ,  j uż z cytadel i ,  prosi bpa o pośred
n i ctwo do władz pa il.s twowych, aby mu więzienie zamie
n iły na kontryb u cj ę  p ieniężną . 

11 . Ks. Damazy Kosinowski, 18 16  t 1900, b. re
forma t. Za to, że  w czasie nabożeństwa galowego 26 łut. 
1 877 r. s powiad ał, ks iądz O. K. ,  rektor kościoła porefor
mackiego w Sienni cy, pow. węgr. , gub. siedl., zapłacił 3 
10 r. k ary. 

12. Ks. Stanisław Kuczyński, ur. 1562 r.  Gbr
warsz. 10· sierp. 1 9 1 2  r. Nr. 2723 powiadomił w. jen. gbra, 
że ksiądz S. K , prob. z Grodziska, pow. i gub. warsz., 

1 Op. c., Nr. 6. 2 A. A. D. , LXXXIIJ2, k. 1 49, 167 i 1 69. 
'1 A. A. D ,  XXIX�. Nr. 5 1 .

\ 
il 
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6 maja b.r. w Markach, filj i par. przedm. Praga, w dzień 
galowy po odprawieniu Mszy św. dał ślub, a dopiero 
potem odśpiewał modli twy za dom panujący, gdy wielu 
z wiernych j uż opuściło świątynię, gdy kościelny zaczął 
już świece gasić. Sprawę tę w. jen. gbr skierował do 
Mstwa Spr. W·. , skąd 9 paźdz. 19 1 2 r. Nr. 9 180 1. otrzymał 
wiadomość, że mster zwrócił się do administratora archid. 
o zwolnieni.e księdza S. K. ze stan0wiska . parafjalnego.

13. Ks. Ignacy Lipka, ·1836 t 1916. 1. Gbr piotrk.' 
don iósł -do w. jen. gbra, że biądz I .  L., prob. z Brzezin, 
gub. piotrk., w czas ie nabożeństw galowych nie zacho
wu}e się tak poważnie, jak tego wymaga ważność chwili .  
Wtedy nmk Kr. P. zwrócił się do administratora archid. 
warsz., aby ostrzegł tego księdza, że za podobne zacho
wanie się może go spotkać surowa odpowiedzialność.2 

2 . W czasie śpiewu „Boże, caria chrani ! " ,  ksiądz
I. L. wyszedł z kościoła� 3 

14. Ks. Józef Lipski, ur. 1 878 r. Będąc wikarju
szem w Siennicy, pow. nowmińsk., gub. warsz., ksiądz 
j. L. miał dochodzenia policyjne w sprawie nabożeństwa
galowego, które wypadało 23 kw. · 1 904 r. Kary władze 
nie wymierzyły żadnej, bo nie mogły zebrać dowodów.4 

15.  Ks. Ignacy Łukaszewski, 1 835 t 1 91 0. Ponie
waż ksiądz I .  Ł., prob. z Gostynina, gub. · warsz., nie za
powiedział nabożeństwa galowego, a wskutek. tego wierni 
w czasie tych modłów nie stali, lecz siedzieli, w. jen. gbr 
polecił w 1 897 r. fakt ten wpisać do konduity tego księdza.G 

1 6. Ks. Franciszek Marmo, ur. 1 839 r. W. j en. 
gbr 5 czrw. 1900 r. Nr. 1 81 6 skazał księdza F. M., prob. 
par. Kobełka, pow. radzm., gub. warsz., na 50 r. kary za 

1 Op. c.,  Nr. 78. 
4 Op. c., Nr. 47. 

a i 3 Op. c., Nr. 13. 
'' Op. c.,  Nr. 23. 6 Op. c„ Nr. 9. 
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to, że nie ,,w należyty sposób" odprawił nabożeństwo 
galowe za dom panujący. 

17. Ks. Ludwik Mierzwiński, 1 829 t 1905. Będąc
prob. w Łaznowie, pow. brzez. gub. piotrk., ksiądz L. M. 
miał dochodzenie policyjne o to, że 25 mar� 1 884 r. nie 
odprawił nabożeństwa galowego. Ostatecznie władze rzą"' 
dowe przyjęły jako rzecz pewną, że ksiądz L. M. zapom
niał o tej uroczystości dworskiej i żadnej nie nałożyły 
nań kary.1 

18. Ks. Ignacy Nadolski, 1 852 t 1 91 0. Na skutek
rozporządzenia w. jen. gbra, daty 7 ( 19) łut. 1 877 r. Nr. 1 63,� 
ksiądz I .  N., będąc wik. w Grodzisku, pow. grodzis., gub. 
warsz. ,  zapłacił 25 r. kary za to, że nie zachował wszyst;. 
kich przepisów, które wydał rząd w kwestj i nabożeństw 
galowych. 

19. Ks. Jan Niemira, ur. 1 840 r. Gbr warsz . po
wiadomił w. jen . gbra pod datą 1 4  kw. 1 889 r . , że na
łożył kary 1 0  r. na księdza j .  N., wik. kolg. w Łowiczu, 
za to, że pozwolił w dzień galowy 26 lut. 1 888 r. pocho
wać nieboszczyka tej par. i w czasie pogrzebu .dzwonić.a 

20. Ks. Aleksander Pawłowski, 1 855 t 1 890.
Ksiądz A. P. ,  prob. par. Qałków, pow. brzez. ,  gub. piotrk.,
pozwolił na to, że d zwoniono umarłemu, którego pogrzeb 
odbył się w dzień galowy. Fakt ten w. jen. gbr nakazał 
wpisać do konduity.4 

21. Ks. Stanisław Piekalski, 1 825 t 1 884. Za to,
że 5 kw. 1 88 1  r. ksiądz S. P., będąc prob. par. Główno, 
pow. brzez., gub. warsz. ,  nie odprawił nabożeństwa ga
lowego, otrzymał e od rządu naganę. 

22. Ks. Marek Piesiewicz, ur. 1 8 1 6  r. W 1 874 r.
w dzień  galowy ksiądz M. P., prob. par. Stryków, pow; 

i Op. c., Nr. 16. 
a Op. c . ,  Nr. 4. 

2 A. A .  o., xxx2, Nr. 2 
4 Op. c . ,  Nr. 38. 5 Op. c., Nr. ' 
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brzez., gub. piotrk., pochował Wojciecha Ba�ała, . mie
szkańca wsi Tymianka, gm. Bratoszewice, pow:. brzez� 
Za to w. jen. gbr skazał 1 księdza M. P. na 2 miesią�e 
pokuty w klasztorze o.o. kapucynów w Nowem Mieście 
nad Pilicą. 

23. Ks. Konstanty Pietrzykowski, ur. 1856 r.
Za to, że, gdy w c.zasfo . nab ożeństwa galow:ego 18  l_ut. · 

1880 r. śpiewano hymn „Boże; caria chrani ! " ,  ksiądz K. 
P., wik w Grójcu,  gub . warsz . ,  siedział w konfesjonale 
i spowiadał, gub. warsz. nietylko doniósł o tern do admi
nistratora archid„ ale wezwał 2 do s iebie 90 Warsz. księ-
dza K. P. i zrobił  mu surową wymówkę. 

· 

24. Ks. Stanisław Podczaski, ur. 1 833 r. Ponie
waż ksiądz S.  P. w dzień galowy pro�adził w swoim 
parafjalnym kościele roboty, za to zapłacił z zarządzenia 
rząd_owych władz administracyjnych 1 00 r. kary.3

25. Ks. Bernard Przetakiewicz, 1822t1891 ,  by
ły bernardyn. 14 (26) list. 1878 r., będąc wik. w par. Bo
rzęcin, pow. i gub� warsz., nie odprawił nabożeństwa ga
lowego, o co miał dochodzenie policyjne,4 ale rzecz za
kończyła się na surowej uwadze, bo władze przyjęły je
go tłumaczenie, że zapomniał o tej dworskiej uroczystości .  

26. Ks. Florjan Maciej Ragel, 1842t1906, były
bernardyn. Z raportu, który nadesłał gbr suwl. do w. 
jen. gbra, widać, że k siądz F. M. R. zaraz po Mszy św. 
wyszedł z kościoła jeszcze przed końcem modlitw za dom 
panujący i że wogóle nie bywa na nabożeństwach ga
lowych. W. jen. gbr odniósł się do arcbpa warsz., aby 
zwrócił księdzu F. M. R., uwagę, a zarazem uprzedził, 
że spotka go od rządu surowa kara, jeśli w przyszłości 
powtórzy się coś podobnego.5 

1 Op. c., Nr. 8. 2 Op. c., Nr. 39. 3 Op.  c., Nr. 47 . 
4 Op .  c . ,  Nr. 36. ri Op. c., Nr. 29.
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27. Ks. Wiktor Rostkowski, ur. 1 885 r. Ksiądz
W. R., wik. z Babic, pow. i gub. warsz., będąc delego
wanym na zastępstwo do Pruszkowa, nie odprawił tam 
1 4  list. 1 912  r. nabożeństwa galowego. Wskutek tego 
miał w 1913 r. dochodzenie policyjne i kłopot z rządem, 
ale manifest cesarski , który wyszedł 21 łut. 1913  r., karę 
skasował, tylko w. jen." gbr zwrócił się 1 · do administra
tora diec., aby udzielił księdzu W. R. nauki i wskazó
wek, jak ma się zachowywać w kościołach czy nawet 
w kaplicach, gdy wypadają dnie galowe. 

28. Ks. Józef Ruszkowski, 1 831  t 1 902. 1. W.
jen. gbr 31 gr. 1 893 r. Nr. 59 2 skazał księdza J. R., wik. 
w Zgierzu, pow. łódz., gub. p iotrk. ,  na 25 r. kary za to, 
że 26 wrz. 1 893 r. w czasie nabożeństwa galowego od
szedł od ołtarza. Gdy w czasie dochodzenia ksiądz J. 
R. tłumaczył się, że mu się śpieszyło na odpust . do _Ło
dzi, w. jen. gbr cofnął tę karę. 

2. Zgodnie z postanowieniem w. jen. gbra z 30 ma
ja 1894 r. N r. 5784 3 ksiądz J. R., wik. par. Zgierz, za
płacił 25 r. kary za niezachowanie przepisów, obowiązu
jących w czasie nabożeństw galowych za dom panujący. 

3. Na mocy takiegoż postanowienia z dnia 5 lip.
1 895 r. ksiądz J. R. zapłacił za to samo 50 r . ,  co wyko
nał gbr piotrk. 20 l ip. 1 895 r. Nr. 8090.4 

4. Na zasadzie postanowienia w. jen.  gbra z dnia
10· l ist. 1 895 r. Nr. 89 ° ksiądz J. R., wik. ze Zgierza, za
płacił 50 r. kary za to, że o wcześniejszej godzinie od
prawił nabożeństwo galowe za dom panujący. 

29. Ks. Karol Słupski, 1831 t 1 906. W. jen. gbr
21 sierp. 1 884 r. Nr. 1 588 6 skazał księdza K. S., prob. 

1 Op. c., Nr. 54. 2 Op. c., Nr. 16. H i 4 A. P. Piotrk., IV10• 
5 A. A. D., XXX2, Nr. 16 . 
6 Op. c. Na co był skazany ksiądz K. S. ,  źtódło nie  podaje tego. 
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par .. · Niesułków, pow. brzez. , gub. p iotrk�, za to, że nie 
pozostał w kościele na czas modlitw, śpiewanych za dom 
panujący. 

30. Ks. Józef Śnieżyński, ur. 1819 r.,. kan. hon.
kalis., prob. par .. Pacyna, pow. gostyń., gu�. warsz. Bp 
P. Rzewuski 21 kw. 1 864 r. Nr. 1 103 1 pisał . do dra gł. 
kom. rz. w. r. i o p., że książe ·: Wittgenste.in; ,·nlk wojn.
oddziału żelaznej drogi bydgoskiej,. zawiad�1;11ił g,o 21  mar. 
b.r. 'Nr. 1 920 o zaaresztowaniu księdza j. S. za to, że nie 
odprawił ,nabożeństwa galowego za cesarza „podług prze� 
pis ów kościoła."  

. Kons. Metrp. Warsz. 7 kw. 1864 r. Nr .  1002 w ko
lejnym miesięcznym raporcie powiadamia arcbpa Feliń
skiego, zesłanego do Jarosławia, że w ubiegłym miesią� 
cu władza wojskowa zaaresztowała księdza ]. Ś. ,  prob. 
par. Pacyna.2 · 

· . 

31. Ks. Teofil Światłowski, ur. 1827 r. Bp P.
Rzewuski, zarządzający archid. watsz., zwrócił się do dra 
gł. kom. rz. w. r .  i o. p. 1 1  mar. 1 864 r. ,  że 3 tegoż 
miesiąca i roku władze woj skowe po nabożeństwie za 
dom cesarski zaraz w zakrystj i zaaresztowały księdza T. 
Ś. ,  wik. w Kutnie, gub. warsz. ,  odprowadziły do ratusza 
miejscowego, a · następnie koleją odesłały go do Włoc
�awka. Powodem tego wypadku miało być to, że ksiądz 
T. Ś. śpiewał po tej Mszy św. Te Deum nie po polsku 
lecz po łacinie,  że w modlitwie opuścił rodzinę cesar'." 
ską, że wtedy milczały dzwony i organ.3 

8 (20) kw. 1864 r. Nr. 2328 (5643) 4 dr gł. kom. rz. 
w. r. i o.  p. odpowiada bpowi, że, jak mu doniósł jen. 
ple. na Kr. P., ksiądz T. Ś. jest zaaresztowany i znajdu
j'e się pod śledztwem za postępowanie p�zeciw rządowi 

1 A. A. D., LXXXIII2, .k. 1 49.
a A. A. D., LXXXIII2� k. 73. 

B ojownicy . t. III . 

2 A. K; A. W. , 1 19 •  
4 Op. c . ,  k. 135. 

36 
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prawemu i za �noszenie się z zaaresztowanymi przestęp
cami politycznymi oraz, że rewizja, przeprowadzona w je
go mieszkaniu, wykazała dowody, że ksiądz T. ·ś. pozo
stawał w bliżs.zych stosunkach z powstańcami. 

32. K,�.1, Ludwik Szmiglewicz, 1 858 t 1 �93. Gbr
piotrk. w t8�f- -�>„d�niósł do w. jen. gbra, że ksiądz L. 
Sz., wik. z Białej, µ'ów. raw., gub. piotrk., 22 lip. 1881 r.
w kościele w Tomas�owie . Raw. ,zaraz po nabożeństwie
galowem wyszedł z kościoła·, a za nim wyszli wszyscy,
choc�aż chór dopiero zaczął śpiewać hymn: „Boże, caria 
chrani ! "  Za takie „zgorszenie" w. jen. gbr 14 wrz. 1 881 r. 
Nr. 1 663 1 postanowił: usunąć księdza L. S. z za jmowa
nego stanowiska na 6 miesięcy i jednocześnie go ostrzec, 
że, gdyby się · j eszcze powtórzyło coś podobnego, wtedy 
bt(dzie wywieziouy z kraju. 

33. Ks. Ignacy Szokalski, 1 810t1883� 1. Za to, że
w dniu 5 sierp. 1881 r. ksiądz L Sz., prob. par. Brato
szewice,  pow. brzezń. ,  ,gub. piotrk., nie odprawił obo
wiązko).Veg.o nabożeństwa galowego, w. jen .  gbr zażądał 2 
od �s. administratora archid. warsz., aby · dał mu najsu
rowsze napomnienie, by w przyszłości nie powtórzyło 
si.ę już nigdy zapomnienie tego rodzaju. · 

2. Na skutek rozporządzenia w. jen.  gbra z 7 kw.
1 882 r. Nr. 486 3 ksiądz . I .  Sz., prob. par. Bratoszewice, 
zapłacił 25 r . . za to, że nie ' pozostał w kościele do koń
ca ,,'Boże, caria chrani ! �' ,  .. śpi

.
ewanego w c:;łni galowe

26 lut. i 2 mar. 1 882 r. 
34. Ks. Polikarp Trębicki, 1 839 t 1904. Będąc

prob. w par. Koźle, pow. brzezń., gub.  piotrk., ksiądz P. 
· T. w 1876 r. nie odprawił nabożeństwa galowego, tłu
macząc się później przy policyjnem �ochodzeniu zapo-

1 A. A .  D., XXXI�, Nr. 8. i A. P. Piotrk., 110.

2 i s A. A. D., XXXl2, Nr. 6.
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. ronieniem. Za to przewinienie w. jen. gbr za pośrednic
twem władzy, archid. udzielił księdzu ·p. T. napomnienia, 
aby na przyszłość był uważniejszym i gorliwym w wy
pełniani u swych obowiązków.1 

35. Ks. August Ulatowski, ur. 1 880 r. Gbr warsz. 
23 lip. 1904 r .  Nr. 1984 2 doniósł w. jen. gbrowi, że ksiądz 
A. U., rektor kościoła pofranciszkańskiego w Warce, 
gub. warsz., 14 maja 1904 r. w czasie całego galowego 
nabożeństwa spowiadał w konfesjonale. Sprawa skończy
ła się na dochodzeniu policyjne:m, gdyż manifest cesar
ski z 1 1  s ierp.  1904 r. · uwolnił winnego od kary. 

36. Ks. Włodzimierz Wyrzykowski, ur. 1863 r.
Gbr kalis. 16  gr. 1 895 r .  nałożył 3 na księdza W. W. 5 r .  
kary za to, że w dzień galówkowy odprawił pogrzeb. 

4. Kary za przekroczenie przepisów
paszportowych. 

1. Ks. Piotr Ambrozewicz, ur. 1843 r. Władze
rząd: administracyjne skazały księdza P. A., późniejszego 
prob. par. Łąkoszyn, pow. kutn . ,  gub. warsz. , na 274 r. 
50 kop. kary na skutek postanowienia w. jen. gbra z d. 
3 czrw. 188 1 r. Nr. 959 4 za to, że bez paszportu przeszedł 
granicę państwa ros. i mieszkał tam bez żadnego pozwo
lenia przez 9 lat. 

2. Ks. Antoni Bortkiewicz, ur. 1834 r. Za nie
przestrzeganie przepisów paszportowych ksiądz A. B., 
prob. par. Warka, pow. grój . ,  gub. warsz. ,  w 1884 r .  za 
Nr. 1337 5 zapłacił 25 r. kary. 

3. Ks. Juljusz Boczkowski, 1835 t 1911 .  Na sku
tek rozporządzenia gbra piotrk. ksiądz J. B., prob. par. 

l A. A. O., XXX2, Nr.  7. 2 A. A. D., XXXIa, Nr. 1 1 .
3 A. A. E> . ,  xxvm2, Nr. 47. " A. A. o., xxm2, N r. 3.

5 Op. c.,  Nr. 14. 



564 ARCHIDIECEZJA W ARSZĄ WSKA.

Lubochnia, pow. raw. , gub. piotrk. , zapłacił 1 kąrę pie
n iężną 2 za przełamanie przepisów paszportowych. 

4. Ks. Antoni Brauliński, ur. 1 850 r. W. jen. gbr
w 1884 r. za Nr. 1337 3 nałożył na księdza A .  B. ,  prob. 
par. Cielądz, pow. raw., gub. piotrk., 25 r. kary za spra
wę paszportową. 

5. Ks. Kazimierz Celiński, ur. 1 80 1  r. 1 .  Za wykro
czenie przeciw przepisom, omawiającym wyjazd księży 
z parafj i ,  ksiądz K. C. ,  prob. par. Grójec,  gub. warsz., 
zapłacił 25 r. na mocy decy2 ji ,  którą wydał w. jen. gbr 
w 1874 r. Nr. 409.4 

6. Ks. Aleksy Głodek, ur. 1 839 r. Gbr warsz.
10 kw. 1885 r. Nr. 2960 5 zawiadamia rząd gubern. warsz., 
że proboszcza z Wiązownej, pow. nowmiń. ,  gub. warsz., 
księdza A. G. skazał na 10 r. kary za to, że nie zacho
wał przep'isów pa.szportowych. 

7. Ks. Jakób Godlewski. Na mocy decyzji w. jen.
gbra z 6 kw. 1882 r. Nr. 485 6 ksiądz j. G. ,  prob. par. 
Biała, pow. raw., gub. piotrk. , zapłacił 25 r. kary za 
sprawę paszportową. 

· 8. Ks. Stanisław Gogolewski, ur. 1 836 r. W 1 884 r. 
ksiądz S. G., prob. par. Czersk, pow. grój . ,  gub. warsz. , . 
zapłacił za sprawę paszportową 25 r. kary pod Nr. 1 337.7 

9. Ks. Kazimierz Goh1szewski, ur. 1 8 12  r. Wła
dze rząd. administracyjne skazały księdza K. G., prob. 
par. Bedlno, pow. kutn., gub. warsz. , na 10 r. kary za 
wyjazd bez paszportu na odpust do Żychlina, pow. kutn. ,  
gub. warsz., którą zapł

.
acił w 1865 r .  Nr. 4582 (18632)8• 

1 Op. c., Nr. 22.
2 Źródło to nie podaje jakiej wysokości była ta kara. 
3 Op. c., Nr. 32. ' A. A. D., XXXI2, Nr. 1 .  
5 A .  A. D. ,  cxx2, k. 1 . 6 A. A. D., xxvm2, Nr. 5 .  
i Op.  c . ,  Nr .  1 5. 8 Op. c., Nr. 27. 
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10. Ks. Jakób Go�dek, ur� . 1 �44 r. W 1 884 r.
ksiądz J. G., prob. ·par. Goszczyn, pow. grój. ,  gub. warsi.,
rnpłacił kary 25 r. za sprawę paszportową, które wniósł 
do miejscowej kasy powiatowej za Nr . . 1 337.1 

11 � Ks. Kar9t Jasi�pski, . ur� 1 809 r.. Za sprawę 
paszportową w 1884 r. Nr. 1137 2 ksiądz . .  K. J. ,  prob. par. 
Przybyszew, pow. grój ., g-ub. warsz., zapłacił 25 r .  kary. 

1 2. Ks. Jan Kasiński, ur. 1 863 r.  Na skutek po
stanowienia, które wydał Zarząd,pow. hrzez., gub. piotrk. ,  
5 gr.  1 886 r. ksiądz j. K., wik.  par�  Zgi erz, pow. łódz., 
gub. piotrk.; zapłacił , 1 2. r. kary za to, że wyjechał z pa
rafj i  w l ipcu b. r. z miejsca swego ' pobytu.a 

1 3. · Ks. S�anislaw .Kryński, ur. 1 826 r. Za spra
wę paszportową ksiądz S. K., prob. par. Sobików, pow. 
grój., gub. warsz . ,  zapłac ił w , 1 884 r. Nr. 1337 ' kary 25 r ..

14. Ks. Franciszek Lipka ur. 1 799 r. W 1 884 r. 
Nr� 1337 6 ksiądz · F. L., prob. par. Prażmów, · pow. grój. , 
gub. warsz. , . zapłaqił za sprawę paszportową 25 r. kary. 

1 5. Ks. Antoni Lipski, ur. 1 865 r. Za przetrzy
manie przez 2 tyg. paszportu ksiądz A. L . ,  kapelan szpi
tala św. Ducha w Warszawie, 10 s ierp. 1 896 r. Nr. 54 1 1 6  
zapłacił 3 r. kary. 

1 6. Ks. Stanisław Mioduszewski, ur. 1835 r. Za 
sprawę paszpor,tową · ksiądz S. · M !, prob. par.· Konary,

' pow. grójc. ,  gub.· warsz., w 1884 r. Nr.� 1337 7 zapłacił
25 · r. kary. . . . 

17. Ks. Karol Olkowicz, ur . . 1 823 r. Za  spraw� 
paszportow ą :ksiądz q{. <()� �<prob�: par :· :. Pr6Mna, pow. grój c.,
gub. warsz .. , zapłacił w �884 r . . Nr. 13,37 �. 25 r. kary .

. „--·--- ·· 

1 Op. c.,  Nr. 3 1 .  2 A. A. o.
·
, xxx12, Nr. 1 1 .  ·

3 A. P. Piotrk., IV10• 4 A. A. D„ XX:VIII», Nr. 31 
5 Ą. A. O., XXIX�, Nr. 8. 6 Op. c., Nr. 3'5.
7 Op. c ,  Nr. 1 7. " A. A. D. , XXX2, Nr. 3. 



566 ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA 

1 8. Ks. Stanisław Padkowski, ur. 1 855 r. W. jen. 
gbr 7 sierp. 1 893 r. Nr. 43 1 nałożył kary 75 r. na księ
dza S. P., kapelana szpitala Dzieciątka Jezus w Warsza
wie, za to, że udał się do Częstochowy bez paszportu. 

19. Ks. Kazimierz Ruszkiewicz, 1836 t 1 925.
W 1864 r. władze rządowe oddały księdza K. R. pod 
dozór policji za to, że przetrzymał paszport w czasie swych 
studjów w Rzymie.2 

20. Ks. Antoni Szlagowski, ur. 1861 r. ,  później „
szy bp sufr. warsz. W 1894 r. Nr. 227 3 ksiądz A .  Sz., 
wik. par. św. Aleksandra w Warszawie, zapłacił 1 2  r. 
kary za to, że, mając paszport do Sandomierza i Często
chowy, pojechał za nim do Nałęczowa i jako amator fo
tograf objeżdżał tamtą okolicę. 

21. Ks. Ezechiel Wasilowski, ur. 1818 r. W 1 884 r.
Nr. 1 337 4 ksiądz E. W., prob. par. jasieniec, pow . . grójc. ,  
gub. warsz., zapłacił 15 r .  kary za sprawę paszportową. 

22. Ks. Włodzimierz Wyrzykowski, ur. 1 863 r.
Gbr kalis. 18 paźdz. 1 895 r.  Nr. 34772 5 skazał księdza 
W. W., prob. par. Poddębice, pow. łęczyc., gub. kalis., 
na 5 r. kary za to, że nie zachował rządowych przepi
sów paszp ortowych, które obowiązują duchowieństwo 
rz.-katolickie. 

23. Ks. Wojciech Zgleczewski, ur. 1 823 r. Za
sprawę paszportową ksiądz W. Z., prob. z Tarczyna, 
pow. grójc. , gub. warsz. , w 1 884 r. Nr. 1 337 6 skazany . 
został na karę 25 r. 

i Op. c„ Nr. 54. 2 Op. c., Nr. 1 .  
li · A .  A. o., XXXI2, Nr .  1 1 .  4 A. A.  D., XXVIII2, Nr. 3 .  
5 A. P .  Kal., XXVIII 13, k .  24. ii A. A. 1)., XXIX2, Nr. 14. 



ROZDZIAŁ XXVI. 

E M I G R A C J A  
kapłanów polskich po r. 1863. 

Wszyscy Polacy, biorący udział czynny w powsta
niu styczniowem, skoro działaln,ość ich w t} m k ierunku 
wykryły władze policyjno-wojsk. w mies iącach  walk 
krwawych lub władze pol i cyjno-śledcze przy l�kwidowa� 
niu powstania przez urząd jen. plea na Kr.: P. ,  :wszys�:y 
Polacy ul

.
egli surowemu

. 
prawu odwetu ze str'ony rządu ,.

ros. Rzadkie ,  ale trafiały się niekiedy pewne : uwzględ·
nienia dla świeckich., Dla kapłanów jakieś łagodniejsze 

· ś rodki karzące były wykluczone. Okrutne . obchodzenie
się w. :więzieniach . krajowy·ch ,  w drodze na Syberję,. na
miejscu w katordz� lub na osiedleniu,  jak dowopzą tego
choćby strzępy l istów własnorę�znych, dosz"łyGh do kraju,
a przez nas w kilku miej scach przyto.czonę:, . wszystko to
wtłaczało każdemu myśl: uciekać . za.grcini.cę�! Kilkudzie
sięciu kapłanów zdołało ratować się przed mściwą ręką
rządu rosyjskiego.

Dwoma głównie szlakami szła emigracja kapłanów: 
ku , P aryżowi • i ·  k"u Rzymowi. 

Ale bardzo niedługo uśmiechał · się emigrantom los 
przycł).ylny. Jak w ,całej naszej pracy, tak i w tym roz
dziale nie będziemy pisać -historii ' tego OAcinka c ierpień 
( ciężkich przeżyć naszej emigracji. Znalezionemi mater
jałami w zbiorach muzeu,m raperswylskiego narodowego 
wypełniamy ten rozdział.·

· 



568 EMIGRACJA KAPŁANÓW POL. PO R. 1863. 

W zbiorach · tych jest cała osobna teka, zatytułowa
na „Stowarzyszenie Kapłanów Polskich" ,  opatrzona 
Nr. 563/1 1 . 1  Tu są zgromadzone materjały, dotyczące hi
storii duchowieństwa polskiego na emigracji po powsta
niu 63 . r.2 Przedew5zy$tkie.m zwraca na siebie uwagę za
łączona tam drukowana w języku polskilłl broszura p. t. 
„Towarzystwo Duchowieństwa Polskiego." Mieści się 
w niej historia organizacji i ustawa, ale bez żadnej daty. 
Czyjąś tylko ręką wpisana jest . ołówkiem data 12 paźdz. 
1 864 r. O i le dz ień  te n  mówi istotni� o początkach orga
nizacj i , było9y to dowodem, że kapłani- emigranci wkrót
ce . pą opuszczeniu kraju uważali za stosowne czy za ko-

M_nieC'zne złączyć się i wspólnemi siłami ( w stol icy Francj i 
., stworzyć sob ie jakieś · w<łr'uriki  życia. 'Nazwa jednak „To

warzystwo . . .  " nie ' utrzymała się długo, zaraz bowiem spo
tykamy ją � nieco odmiennem brzmieniu, mianow.icie 

· ,;Stowarzyszenie Kapłanów Pol. w Emigracj i w Paryżu."
Wśród dokumentów, dotyczących życia Stowarzy

szenia; ' jednym z .  ważni ejszych zdaje się być „ Wykaz 
datku osobistego członków Stowarzyszen i a  od dni a  wpisu" 
z działem ,;uwag" odnośnie do każdego nazwiska. Nie 
jest to -wszakże rzecz ' prowadzona rachunkowo i ściśle. 
Brak zupełnie imion, bra k  wskazówki, skąd kto pochodz i ,  
uwagi są tylko przy n iek tórych nazwiskach. Cośmy zna 
leźli', to: podajemy w . l i te ra lnym odpis ie .  

1 Rps.1 I l l11 •  
2 · W tece tej są materiały, odnoszące się nie wyłącznie do emi

gracji duchowień,Stwa. Bardzo . wiele· zebran}'.ch . . tam dokumentów doty
czy historji o.o. zmarhvych�sta.ńców. Dopis. autora. 
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Nr. ] NAZWISKO 
j 
1 Ks. Balczewski 
2 Butowicz 
3 „ Dębski 

I. 

' 'Data I Wniesio- U w a .,.  wpisania no frank. 6 

\ 12 paź. 1864 r. j 97 
54 
97 

569 

4 „ Kotkowski 
5 „ Lisicki 

65 Wyjechał do Bawarji 

6 
7 
8 
9 

10  
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 ! 
2 1  i 22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
.35 
36 I 

„ · Rożański 
„ Słotwiński 
„ Stodulski 
„ Tański 
„ Wiewiótski 

Żuliński 
„ ·Korolec 
„ Wiśniewski 

Paszkowski 
Skibniewski kleryk 
Nowakowski „ 

ł'.ukomski 
Ks. Łukowski 
„ Wawrzyński 

Chromecki 
Krzemiński 
Łaszkiewicz 

„ Peżo 
„ T owtkiewicz 

Trocki 

l i s st. 1865 r.

lut. 1865 r. 
23 lut. „ 120 st.
1 mar. 

7 mar. „ 

181 mar. „
„ Musielewicz mar. „ 
, , Rodowicz !1 mar. „ 

„ Zymont i. } 8  sierp.„
„ Gr�dgowd 15 list. „ 
„ Majewski kap. 28 mar. „ 
„ Zarzycki doin. ,3 lip. 
„ Uliński gr. 
„ Klimecki 
„ Pleszczyński 

Szulc 
„ Wołowski 

20 „ Galicji 
50 
97 
97 
97 
32 Ciągle chory 
97 
5 Umarł 

84 
37 

Nie płacą z braku fund u s zów 
16 I 9 Ut rzym. sit'( ze Mszy św. 
40 
34 
53 
41 
9 

63 
.35 
34 
29 
28 
3 

Nie płaci 
20 
27 
5 
3 

I 

Wyjechał 
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NAZWISKO I . Data I W ni es i o- / / wpisania no frank. I U w a g  i:

37 Ks. Maliszewski grudz. 1865 r. Wystąpił 
38 „ Omiński 
39 „ Rogoziński 

Od 12 paźdz. 1864 r. do 12 paźdz. 1865 r. było: 
Przychodu 181830 fr. 
Rozchodu 1 75780 h. 

Prezes Rady (-) Ks. · Kotkowski. 
Sekretarz Ks. Tański. 

Zastępca skarbnika Ks. Dębski . . 
l i .  Radę Sto.warzyszenia stanowil i :  prezes ks. Kot

kowski, viceprezes ks. Żuliński, sekretarz ks� Tański, za
stępca skarbnika ks .. Dębski, członek Rady ks. Balczew
ski i ks. Słotwiński. 

Poza Radą lista członków Stowarzyszenia. jest na
stępująca: 

a) Zamieszkali w Paryżu : ks . . Różański , ks. Wie
wiórski ,  ks. Stodulski ,  ks. Paszkowski, ks .. , Butowicz, ks. 
Wiśniewski ,  ks. Trocki .  

b )  Zamieszkali na prowincj i :  ks. Chromecki w Mar
sylj i ,  ks. Wawrzyński w Monachjum, ks. Musielewicz, ks. 
Łaszkiewicz w Chateau des Fresne, ks. Towtkiewi cz, ks. 
Lisiecki w Beines, ks. Rodowicz w Marsylji, .ks. Krze
miński w Marsylji, ks. Zymont w Aurelle, ks . . Peżo S ulli 
sub Loir, ks. Gredgowd, ks. Zarzycki , dominikanin, kle
rycy: Łu_komski/ Nowowiejski (? autora 1), Stobniewski 
(? a u tora 2). 

Razem Stowarzyszenie l iczyło· 29 członków. . 
Stawarzyszenie opuścił.i :  . ks. Piotrowski, k tóry wró

cił do kraju, ks. Sarzyński, który wyjechał' ·dó Rzymu, 

l Chyba Nowakowski. 2 Chyba Skibniewski. 
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ks. Maliszewski na żądanie, ks. Wilczyński na żądanie, 
ks. Wołowski uwolniony przez Radę. 

l l l .  Równolegle ze Stowarzyszeniem Kapłanów Pol
skich, które swą siedzibę miało w Paryżu, powstało 
w Rzymie zrzeszenie kapłanów pod nazwą Bratnia Po
moc 30 st. 1 866 r .  Na organizacyjnem posiedzeniu do 
Bratni ej Pomocy zapisało s ię 15 członków, z pośród któ
rych na prezesa obrano ks. Fr. Malczyńsk iego, na vice 
prezesa ks. Mi chała Dąbrowskiego, na Radnych: ks. j .  
Mosiewicza i ks .  P. Rylskiego, na sekretarza Artura Wo
łyń.skiego. Resztę członków stanowil i :  ks. Grzywaczew
ski, ks. Henryk Baulicki (który umarł w Rzymie), ks. Smo
czyński, ks. Jan Szokalski, ks. W. Cybulski ,  ks. H.  Pod
górski , ks. S.  Trąmpczyński, ks. Antoni Pendzerowski, 
ks. Augustyn Nowacki, · ks. Eugcni usz Witkorzail . . 

IV. Członkowie  Bratniej Pomocy wkrótce zauważyl i ,
że obydwa zrzeszenia kapłanów emigrantów pow in -
ny się zlać z sobą i dlatego 18 maja 1866 r. Nr. 8 upo
ważnil i  ks. Piotra Rylskiego, aby w imieniu ich wszyst- -
kich porozumiał się ze Stowarzyszeniem Kapła nów Pol
skich w Paryżu w celu zlania się istniejących dwóch 
odrębnych organizacyj w jedną. 

Do tego postanowienia skłan iały, jak na leży przy
puszczać z poniżej przytoczonego l istu ks. kanon ika Kot
kowskiego, ciężk ie warunki materjalne k(lpłanów wy
chodźców. 

Wśród l istów ks. Kotkowskiego, które przechowują 
żbiory raperswyls�ie z lat 1 864-1874, mamy jeden, dość 
wyraźnie malujący przykre położenie emigracj i .  Przyta-
czamy go w całości: 

· 

V. „Do Szanownego Stowarzyszenia Oeuvre du 
catholicizme en Pologne. . . . . 

„Podpisany jako prezydujący w Stowarzyszeniu Ka
płanów polskiej emigracji odnośnie do programatu, ogło-
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szonego przez Szanowne S towarzyszenie Oeuvre dt1 ca
tholicizme en Pologne z dnia 15 paźdz. r.h., ma Żasz�zyt 
przedstawić, co następuje: 

„w dopiero co rzeczonym programacie, c·zytają·c tak 
wysokie współczucie oraz poświęcenie się na korzyść 
nieszczęśliwej Polski , jej wygnańców, a w tej li czbie 
i kapłanów polskich, w tułactwie zostających . . .  Ta. żywa 
miłość, którą sobie Szanowne Stowarzyszenie za godło 
obrało, u poważnia mnie przedstawić do wiadomości, uzna
nia i · zadosyć uczynienia Szanownemu S towarzyszeniu, 
że: 1 )  ks. kanonik Szelechowski, starszy nad kapłanami 
polskimi w Rzymie, w Trynicie zamieszkałymi, w piśmie 
swem z 15 b.·m� donosi mi, iż tam niedostatek braciom
kapłanom bardzo dokucza, gdyż, mając mieszkanie i ży
c ie  z łask i Ojca św. ,  nie mają najmniejszego funduszu 
na garderobę, obuwie, b ieliznę i pranie, wszelkie zasoby 
każdy wyczerpał, a więcej żądać od łaski Ojca św. uzna
ją to być ni epodobnem. 

, ,2. Tenże donosi, iż jest dwóch kapłanów cho
rych ,  jeden z tych bez ręk i , obydwa bez . sposobów 
do ratowania zdr'owia, błagają o fundusz, o którym mo
g l iby przybyć do Frańcj i  i tu szukać pomocy lekarskiej. 

„3. Dalej donosi ,  iż jest trzech alumnów, którzy 
kurs nauk teologicznych tamże rozpoczęli, lecz funduszu 
na życie, okrycie i .książki nie mają. Świadczy, iż bez 
dania im pomocy śp iesznej zmuszeni będą zamiar opu
ścić; a w pracy ręcznej stukać zarobku na utrzymanie życia'. 

. „4. Donosi, iż 2- ch kapłanów: ks. Rylski i ks. Krze-
miński' · pragną się dostać do Francji , lecz ria to najmniej
szego fundu�zp, ni e posiadają. 

„Powyższym zadaniom rychłej i skutecznej pomocy 
Sfowarzyszenie Polskich Kapłanów zadość uczynić nie 
może, nie mając najmniejszego ftinduszu do rozporządze.
nia. I z tej przyczyny dopiero wyszczególnione potrzeby ' . 



mam zaszczyt przedstawić Szanownemu Stowarzyszeniu, 
najmocniej prosząc o ·łaskawe przyjście w pomoc tak
ogółowi jak i szczegółowi. 

„Nie do mnie należy obliczać wysokość potrzeb 
ani też wskazywać środki i drogi ku temu. Żarliwa mi
łość Szanownego Stowarzyszenia najpraktyczniej to z�
łatwić potrafi. Ks. Szelechowski prosi, iżby kapł.ani naj
wdzięczniej przyjęl i zadatek z obowiązkiem odprawienia 
Mszy św. 

·„Pełen wysokiego szac:unku."
VI. Emigracja duchowieństwa polskiego malała w Pa

ryżu dosyć szybko. Ciągle ktoś wyjeżdżał poza Francję 
albo też SGhodził do grobu.  27 wrz. 1865 r. zakończył 
w Paryżu tułacze życie ks. Leon Korolec, były prob. diec. 
podl . ,  a w czasie ostatniego powstania-nlk cyw. wojew. 
podl. Pozostali przy życi u kapłani postanowil i  wznieść 
na jego grobie pomnik i w tym celu wystosowali odezwę 
o składki ,  którą 25 paźdz. 1 869 r. podpisało trzech z ich
grona: ks. A . . Omiński, ks .. I. Tański ,  ks. A.  Słotwiński 
i dwóch świeckich: Wi'adysław Nowosulski i Ludwik
Miecznikowski . 

. VII .  Wśród je�nak dokumentów, · przechowanych
w zbiorach raperswylskich, o kapłanach, szukających 

· przytułku na emigracji w Paryżu po krwawych wypad
kach 1863 r., najcenniejszym z punktu historycznego jest, 
zdaniem naszem, odezwa tych rozbitków, w której ma
lują swe c iężkie położenie materjalne i wyciągają rękę 
o pomoc do wyższego kleru Kościoła katol. Wyjątkową

. wartość tego pis�a stanowi to, że mamy w niem pełne 
imiona i nazwiska każdego emigranta ze wskazaniem die
cezj i ,  z której każdy z nich pochodzi. Podpisy swoje tu� 
łacze położyli na tej błagalnej · odezwie w 3 lata od swej 
ucieczki z granic ojczystych, brak więc wśród nich już 
wielu, ale dokument ten, podpisany 20 czrw. 1 867 r. w Pa-
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ryżu, a wystosowany „do Eminencyj, Ekscelencyj i Naj
przewielebniejszych Biskupów Kościoła katolick iego",  
podaje dokładne wiadomości o istotnym stanie l i czebnym 
kapłanów polski ch, wygnańców, którzy w tym czasie znaj
dowali s ię na bruku paryskim. Nazwiska więc te wraz 
ze wskazaną przy każdem z nich diecezją i tak, jak te' 
dane brz�ią na tym dokumencie, przytaczamy dosłownie. 
Podpisów jest 32, a mianowicie : , 

Balczewski Aleks., samogit. Pleszyński Antoni, kalis. 
Cent Wawrz., kal is .  Radziszewski Adam, wiln. 
Chromecki Tad., lubl. - Rodowicz Jan, samogit. 
Cybulski S., kalis. Rogoziński Klemens, warsz. 
Czajkowski Józef, warsz. Rozlachowski Narcyz, kalis. 
Dębski Wład., samogit. Słotwiński Adam, lubi. 
Dębicki I ldef„ kali�. Stankiewicz Józef, wiln. 
Jaśki ewicz Józef, kalis. · Stodulski Tadeusz, warsz .  
Klimecki Anioł, sandom. Szumowski Winc„ płoc. 
Krzemiński Józef, sandom. Tański Jan, lubl. 
Łaszkiewicz Felicjan, miń. Trocki Winc. ,  aug. 
Nagrodkiewicz F elic„ lubl. Wiśniewski Włnc. ,  lubl. 
Narwojsz Antoni, samogit. Wołyński Artur, warsz. 
Parka Stefan, sandom. Wrześniak Winc. ,  kał. 
Paszkowski Seweryn, lubi. Ziel iński Kazim., warsz. 
Peżo Dominik, samogit. Żychowicz Eug., kalis. 

VIII. Odezwy Stowarzyszenia Kapłanów Polskich
1867 r. podpisywali: ks. Cent, prezes i ks. Krzemiński, 
sekretarz . 

· 

* * * 
W archiwum prowincjalskiem księży pijarów krakow-

skich znaleźliśmy dwa dokumenty z życia naszych emi
grantów kapłanów w Paryżu. Obydwa przedrukowujemy. 

I .  
Stowarzyszenie kapłanów polskich, emigrantów z r. 

1863 w Paryżu między i'nnemi miało za cel swego istnienia: 
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1. bronić zdań i poglądów na powstanie poi . z r. 1863.
2. wspólnie wypowiedzieć wobec Kościoła i naro

du, że zrzeszeni stal i  na gruncie katolickim i polskim. 
3. wpływać wzajemnie na siebie i na świeck ich wy

chodźców polskich w celu podtrzymania wiary świętej , 
moralności i prawdziwego patrjotyzmu. 

4. być pomocą materialną i moralną dla młodzieży
polskiej „<lo\'.wykształcenia się moralnego i naukowego.

· 5. nieś'ć ulgę i pociechę chorobą złożonym braciom
duchownym i świeckim. 

6. udzielać brate rskiej  rady duchowieństwu w kraju
ojczystym. 

7. s�awać w obronie sprawy polskiej  i odpierać nie
słuszne zarzuty przeciwko powshniom z r .  1831,  1848 
i 1863, a szczególniej przeciwko duchowieństwu polskie-
mu, udział w nich biorącemu.1 

· 

11 .2 
„Posianie Duchowieństwa Polskiego." 

Do W •półtułaczy.

Są chwile w dziejach każdego narodu, w których 
duch jego ożywiony gorącem wspomnieniem przeszłości, 
mimowoli na skrzydłach natchnionej modlitwy wzbija się 
przed Tron Przedwiecznego Słowa, by tam wzmożony 
łaską i światłem, tern dzielniej jąć się mógł pracy dzie
jowego posłannictwa swego. 

· Biada tym, co· je zapoznają - Szczęśliwi, co plon
bożego nasienia rozplenią w sercach swoich. 

A w szeregu to podobnych chwil uroczystych, któ
rych naród nasz dokupił sitt swą pracą i cierpieniem, 

1 A.  Pr. Ks.Ks. Pij. w Kr. 1 122• „Odpowiedź hr. Stan. Tarnow
skiemu," str. 5 i 6. 

2 Odezwa litografowana. Dopis. autora. 
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dnia 22 st. 1863 r. i 5 sierp. 1 864 r. po długie czasy przed 
innemi świecić nam nie przestaną. 

Dzień 22 to ostatni krwawy wykrzyk sprawiedli
wości ,  rzucony ku upamiętaniu wrogom i wszem na
rodom, co obojętnem patrzą okiem na gwałt zadany pra
wom boskim i człowieka. 

Naród, co w i ch imię, sam bezbronny, wystąpić do 
walki zmuszony, podejmuje tern samem ofiarę, której owo
ce sprawiedliwych cieszyć, bezbożnych trwożyć muszą. 

5 sierpnia to wypełnienie tej . ofiary. 
Dzieło poczęte 22, wielkie narodu słowo Stycznio

wej Nocy, uswięconem zostaje imionami tych, co, sto
jąc  na czele z j ego uznaniem i wolą, spełnial i  powierzo
ną ·władzę nie z pola wa1ki lub wyzwolonej ziemi, lecz 
z poza bagnetów otaczającego i najwyżej rozżartego 
nań wroga. 

Śmierć i ch, najszczytniej dopełniając wielkiej naro
du ofiary, dopełnia zarazem i miary nieprawości nieprzy
jaciół naszych. 

Zbrodnia szaleć jeszcze może czas jakiś, lecz wy
rok zapadł już ponad nimi i chwila jeszcze, a zwycię
stwo zabłyśnie po stronie tych, których kamieniem gro
bowym przywalono. 

I oto patrzmy, lat jeszcze dwa nie minęło, a jak 
strasznie sąd Boży, sąd dziejowy roztaczać poczyna groź
ny swój majestat. 

Idee i zasady, dla których Polska stała się łupem 
sąsiadów, miljony i ch zbroi przeciw samych sobie ku 
własnej zagubie i pokaraniu. 

A cho,ciaż dotąd imię Polski wymówionem nie zo
stało, chociaż bój sądny na chwilę wstrzymanym być 
może, straszniejszym on wybuchnie jutro, by powołać 
przed tron dziejow.ej sprawiedliwości ,  tych jeszcze, co 
na urąganie Bogu i światu całemu - zbrodnią tylko dy- · 

szeć się zdają;  
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sami imienia Polski używać będą. 
Bo taka jest siła ofiary, za prawdę i sprawiedliwość, 

której pamięć za dni znów parę święcić mamy. 
Stosując się do pragnień i woli wielu, dzień 5 s ierp. 

obranym został na doroczną wspólną modlitwę za wszy
stkich, co ponieśli swe życie w sprawie ostatniego Pol-
ski powstania. , , 

W zbyt ważnych żyjemy chwilach, byśmy nie czul i  . 
gorącej potrzeby skupienia się . razem potęgą wspólnej
modlitwy. 

Od wieków nasz naród w podobnych okoliczno'." 
ściach w Bogu szukał natchn ienia i z Boga też · czerpał 
wzm ocnienie. 

Jako też z pieśni!\ „Boga Rodzico" gotował się w bój 
za Wiarę i Ojczyznę, z ufnością w Jej ręce składając 
losy walki, tak i my dzisiaj ,  niewiedząc,  jakie za chwilę 
może czekają nas koleje, a zawsze pokorn i przed bożym 
wyrokiem, śpieszmy z gorącą modlitwą, która jeszcze 
w dniu wielkiej n�rodowej ofiary podwójnie Bogu miłą 
być może. 

Jako Ojcowie nasi gotujmy się ! 
Nie wiemy dnia ani godziny. 

Paryż, dnia 27 lipca 1 866 r. 
Msza święta, z powodu przypadającej niedzieli na 

dzień 5 sierp. w bieżącym roku, odbędzie się w ponie
działek, t.j . 6-go przyszłego miesiąca, w dzień wielkiej 
i dla Polski drogiej uroczystości Przemienienia Pańskie
go w kościele . . . o godzinie . . .  " 1 

1 Na końcu jest okrągła pieczątka z napisem „Societas sacerdo
tu m f>olonorum in emigratione", a w kole dwie palmy złączone z krzy
żem, ubranym w cierniową koronę. Dopis. autora. 

Bojownicy t. Ili. 37 



ROZDZIAŁ XXVII. 

PRZEŻYCIA ZAKONÓW I ZGROMADZEŃ 
bezpośrednio przed i po powstaniu styczniowem. 

WIADOMOŚCI OGÓLNE. 
1 .  Kons. Metrp. Warsz. 1 paźdz. 1863 r. Nr. 2663,1 

złożył kolejny raport miesięczny arc bpowi Szcz. F elińsk., 
który wówczas był na wygnaniu w Jarosławlu i w nim 
między innemi pisze, że w pijarskim i innych klasztorach 
umieszczone zostało wojsko ros., a tern samem skasowana 
klauzura klasztorna, że w części budynków akademji du
chownej mieści się wojsko bez uprzedniego porozumie
nia się o tern z władzami duchownemi. 

Na to nmk Kr. P. w odezwie swej do mstra Kr. P. 
daje takie objaśnienie: „ Istotnie, że w klasztorach zostało 
rozlokowane wojsko, a stało się to z tego powodu, że, 
jak donoszono ze wszystkich stron władzom rządowym, 
w „tych przystaniach modlitwy i pokory chrześcijańskiej" 
ciągle odbywał się pobór do powstania i zbieranie skła
dek na rzecz t.zw. rządu narodowego. Rewizje były tam 
dokonywane z zachowaniem przepisów i utrzymaniem 
nietykalności grobów, o czem nieprawdziwe podają wieści
niektóre pisma europejskie. Wojsko ma zalecone właści
we tam zachowanie się bez przykrości dla zakonników. 

Przy rewizjach wyszły na jaw jasne dowody, że za
konnicy brali udział w nieporządkach politycznych ostat
nich czasów np. w klasztorze bernardyńskim (w W arsza
wie. Dopis. autora) znaleziono 17 mundurów już to zu-

1 A. A. o., cxv2.
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pełnie uszytych albo jeszcze niezupełnie gotowych. Wtedy 
zaaresztowano krawca i 5 ludzi, który ch zwerbował do 
powstania ogrodnik klasztorny; przy powtórnej tamże 
rewizji zabrano 72 mundury, 109 spodni, 1 75 form dla 
odlewania kul, 24 uzdeczek, 24 zakończeń na piki, 25 strzał, 
20 funtów guzików, ołowiu 2 kręgi, 2 kawałki taśmy, 
5 funt. ołowianych kulek, 2 funty odpadków ołowianych. 

U. franciszkanów (warszawskich, dopis. autora) za
brano kamienie do litografowania. 

W innych bardzo wielu klasztorach znaleziono róż
ne proklamacje i ulotki t.zw. Centralnego Komitetu. 

Władze duchowne nie były powiadamiane o mają
cych nastąpić rewizjach, boć te musiały być otoczone 
najściślejszą tajemnicą, inaczej n ie mog-łyby wydać żad
nego pożądanego rezultatu. 

W Akademji Duchownej podług słów samego ks. 
Wicerektora nic na tern nie ucierpią wykłady, że zamie
szkali w niej  żołnierze".  

2. Stan klasztorów, które po 1864 r. pozostały na
terytorjum b .  Kongresówki i w swej smutnej wegeta.cj i,
a raczej w przykrym rozkładzie wewnętrznym, (którego 
uniknął bardzo małyich wyjątek), doczekały się roku 1 905,1 
wymownie świadczy, że poza właściwą organizacją za
konną klasztory nie mogą się utrzymać na właściwym 
poziomie swego powołania i swego zadania. Nie pomogły 
tu nic żadne sztuczne urządzenia, które rząd ros. prze
prowadził w tej dziedzinie ży cia kościelnego, mszcząc 
�ię za czynny udział zakonów w walce o wolność ojczyzny 
przed i w czasie powstania styczn. Przypatrzmy się faktom. 

Życie zakonne „uregulował" ukaz cesarski z 27 paźdz. 
(8 list.) 1864 r. i przepisy, dotyczące utrzymania i za
rządu klasztorów, które opracowało Mstwo Spr. W., a za-

1 Wspominamy o tym roku, gdyż wtedy zaczęła się dla Kościoła 
katolickiego ukazywać jutrzenka wolności na horyzoncie państwa ros.
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twierdził je cesarz 22 list. (4 gr.) 1864 r.1 W myśl tego 
prawa tam, gdzie w tym momencie było w klasztorze 
ponad 8 osób zakonnych, klasztor miał pozostać „etato
wym," gdzie ta liczba nie była pełna (mniej niż 8 osób), 
klasztor stawał się „nieetatowym". Główna różi:iica tego 
podziału zasadzała się na tern, że ukaz . powyższy kla
sztory nieetatowe kasował automatycznie, etatowe zaś 
miały niby pozostać, a naprawdę były skazane na po
wolne konanie i wewnętrzny rozkład. Wkrótce rzeczy
wistość dowiodła , że tak zwane klasztory etatowe, żyjąc 
bez swych właściwych przełożonych, niemal wszystkie 
zaczęły się zaraz wyradzać i z małym bardzo wyjątkiem 
zwyrodniały prawie wszystkie. 

Wprawdzie Stolica św. w ramach swej ·możności zro
biła wszystko, co do niej należało, by ratować życie za
konne w Kr. P., dając 6 kw. 1 865 r.  miejscowym bpom 
diecezjalnym, jako swym delegatom, wszelką i całkowi
tą władzę i juryzdykcję nad zakonami (aż do odwołania), 
o czem powiadomił ich nuncjusz apostolski z Wiednia
20 sierp. 1865 r.2 Wprawdzie bisku pi b. Kr. P., zniewo
leni koniecznością dziejową, ponaznaczali tak zw. wizy
tatorów diecezjalnych nad klasztorami,  ale to nic nie po
mogło. Pierwszą przyczyną tej wegetacji była malejąca 
l iczba zakonników· i zakonnic z powodu wysyłania ich 
przez rząd do więzień, zagranicę lub na osiedlanie w Sy
berji albo w Rosji europejskiej . To wszystko będzie tre� 
ścią n iniejszego rozdziału, który omówimy w 2 -ch od
dzielnych częściach. Pierwsza część obejmie przymuso
wą emigrację zakonników i zakonnic, druga różne kary, 
które spadały na klasztory i ich mieszkańców od pierw
szych manifestacyj 1 861 r. aż do zupełnej likwidacji po
wstania styczniowego. Zaznaczyć przytem trzeba, że środ
ki karzące spadały na jednostki więc ej zapalne, rzutkie 

energiczne. Gdy przeto zabrakło ich w k lasztorach, 

1 i ::! A. A D., c1x2, k. 3, 8 i 21 .  
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pozostali w murach klasztornych albo starcy, albo mło
dzi, ale życiowo słabsi.1 

Materjał, znaleziony w archiwach, ugrupujemy w oby
dwóch częściach podług oddzielnych gałęzi zakonnych 
w alfabetycznej ich kolejności. 

a) CZĘŚĆ PIERWSZA.
Przymusowa emigracja z klasztorów b. Królestwa Pol. 

Rząd rosyjski po wydaniu ukazu cesarskiego, „re
gu lują cego" życie zakonne, wszystkim zakonnikom, któ
rych pozamykał klasztory, „pozwolił" wyjechać raz na za
wsze zagranicę, przyczem poddanym rosyjskim dawał je
dnorazową zapomogę na koszta podróży, określaną oko
licznościami tego wyjazdu, jak przestrzenią podróży i obie
cywał każdej jednostce dawać dożywocie w kwocie rocz
nej 150 r. , poddanym zaś obcym oświadczył, że dostaną 
na koszta przejazdu i tylko jednorazową zapomogę.2 

1 Klasztory, przez lat 40 żyjące bez nowicjatu, prawdziwie cudem 
Bożym ocalały. Od 1 905 r. zaczttły sitt odmładzać, przyjmując w swe 
mury nowe siły. Wyrazem radości z tego faktu jest figura Serca 
Jezusowego, którą momentalnie postawiono na rynku Nowego Miasta 
przed 1dasztorem tamtejszych o. o. kapucynów, gdy ogłoszony został 
cesarski ukaz tolerancyjny. Gbr piotrkowski, gdy wystąpiono z prośbą 
o postawienie tej pamiątki szacownej, dał na nią pozwolenie. W krót
kim jednak czasie chciał cofnąć to pozwolenie, ale było zapóźno. Figur.a 
już stała i stoi obecnie, przypominając wszystkim przechodniom prze
mijające losy przemocy ludzkiej, a wieczny pochód przez świat myśli 
i planów bożych. Podajemy napis wykuty na podstawie tej figury. 

Front: To Serct1, którt1 tak bardzo umilowafo ludzi, a tak mQ_„
Io od nich jest milo wane. 

Strona zachodnia: Na podziękowanie Bogu za os wobodumie
Kościola i otwarcie nowicjatu o.  o. Kapucynów w 1905 r. 

Strona wschodnia: Ufajci ?, jam zwycięży! świa t ,
2 Zamieszczamy tu wiadomości o przymusowej emigracji zakonni

ków, gdyż ten wyjazd prawie w każdym wypadku był dużą ofiarą choćby 
z tego wzglttdu, Że trzeba było opuścić to, z czem sitt każdy w domu zżywa, 
wielu z wyjeżdżających nie mogło znaleźć dachu nad głową tam, gdzie 
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Wyjazd zakonników czy zakonnic zagranicę regulo
wały rozporządzenia i zarządzenia jen. plea na Kr. P., 
wydawan·e w formie okólników, a więc: 

Jen. ple. na Kr. P. 17 (29) gr. 1 864 r. Nr. 891 po
wiadamia nlka wojn. oddziału lubl., a jednocześnie i wszy
stkich oddziałów wojennych, że zagranicę wyjechało „do
browolnie" raz 31 zakonników, a następnie 49. Nadto obej 
muje ich wykaz Nr. 1 .  

Zakony męskie.2 
Augustjanie. 

1 .  Podług wykazu jen. plea na Kr. P. Nr. 1 w 1864 r. 
wyjechali „dobrowolnie" . zagranicę: ks. Walery Uliński,3 
i ks. Józef Grefe.4 

się go spodziewało znaleźć, więc musiało wracać z powrotem i wtedy 
szły te jednostki na przymusowe osiedlenie do Rosji. Rząd rosyjski 
łatwo to mógł przewidzieć, łatwo ocenić psychologiczne przykre na
stroje wysyłanych zagranicę, dlatego w ten sposób urządził wszystko 
Dopis. autora. 1 A. P. Lubi., Xll4. 

2 Uwagi autora, dotyczące wszystkich zakonników i zakonnic: 
a) Nie mając katalogów wszystkich klasztorów byłego Kr. P.

z r. 1861 i następnych, nie byliśmy w możności sprawdzić wszystkich 
nazwisk zakonników i zakonnic, a ie urzędnik ros. w wykazach pisał 
je podług tego, jak wymawiał po rosyjsku, stąd nie jest wykluczony 
błąd w ich pisowni. b) W aktach archiwalnych, wskazanych przez 
nas, wśród źródeł pod Nr. l l l2, jest jeszcze dość dużo korespondencji 
o klasztorach, ale prowadzonej niedbale i bez wyrazistości historycznej.
D latego nasze poszukiwania materjałów przerwaliśmy na karcie 235 tego 
źródła rządowego. Pozostało tam jeszcze niezbadanych dokładnie pa
ręset numerów różnej korespondencji, które przyszły historyk zakonów 
powinien przejrzeć i należycie wykorzystać. 

3 Ksiądz W. Ul. ur. 1822 r.1 
4 Ksiądż J. G. ur. 1829 r. Władze ros. 27 list. 1864 r. w nocy z kla

sztoru rawskiego, archid. warsz. ,  przewiozły księdza J. G. do klasztoru 
bernardyńskiego do Czerniakowa pod Warszawą, stąd odesłały go do 
granicy austrjackiej i dały mu paszport zagraniczny. Do Krakowa przy
jechał 1 st. 1865 r. i stąd tegoż dni a musiał wyjechać do Rzymu. 
Umarł we Francji .2 

1 A. K. A. Kr 1125., str. 301 .  2 Op .  c . ,  k .  77. 
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2. Władze rządowe rosyjskie przewiozły z klaszto
ru warsz. trzech tamtejszych kleryków augustjańskich: 
Augustyna Czekalskiego,1 Brunona Kubika 2 i Ludwika 
Dąbrowskiego,3 najpierw do klasztoru wieluńskiego, gub. 
kalis., a następnie dały im ogólnej zapomogi 720 r. na  

· wszystkich trzech i ,  zaopatrzywszy w paszport zagrani cz
ny, wyprawiły z kraju. 

Bernardyni. 

1 .  Podług wykazu Nr. 1 4 jen. plea na Kr. P. z 1 864 r. 
„dobrowolnie" wyjechali z kraju: ks. Kazimierz Hipolit Try
n iszewski L 42, ks. Jan Mikołaj Połomski, 1 .  59, i ks. Da
mazy Nałęcz, lat 52 .

. 

2. Ks. Hipolit Dionizy Szonweitz, gwardjan klaszto
ru opatowskiego. gub. radm., otrzymał darmowy paszpolt
na wyjazd zagranicę.5 Ks. H. D. Sz. um_arł 1 st. 1869 'r .
na kapelanii szpitala w Krzeszowicach w Małopolsce.6 

3. Jen. ple. na Kr. P. 10 (22) czrw. 1 865 r. Nr. 2327
roz

.
esłał okólnik do wszystkich gbrów Kr. P., że ks. Wa

wrzyniec Jaracz, bernardyn klasztoru św. Anny w Przy
rowie,  diec. kuj.-kalis., wysłany został przez rząd rosyj
ski zagranicę bez prawa do żadnych poborów. 

1 Późniejszy ksiądz A. Cz. , ur. 1838 r., wyświęcony na kapłana 
1866 r. , rosyjski paszport zagraniczny otrzymał 5 (17) l ist. 1865 r. z pra
wem pobierania od rządu ros. 150 r. rocznie. Umarł w Krakowie 11 gr. ' 
1892 r. jako kapelan cmentarza grzebaln. rakowickiego.1 

2 Późniejszy ksiądz B .  Szczepan K. ur. 1840 r., wyświęcony w Rzy
mie 1866 r., wyjechał z kraju za paszportem ros., który otrzymał 5 (17) 
list. 1865 r.2 

3 Późniejszy ksiądz L. Jan D., ur. 1844 r., do klasztoru wstąpił
1861 r., wyświęcony na kapłana 1867 r. Z kraju wyjechał za paszportem 
ros., który otrzymał pod datą 5 (17) list. 1865 r.8 

4 A. P. Lubl., XI14• 5 A. A . . D., 1 1 12• 
6 A. P. Lubl., XX4, k. 52. 7 A. K. B .  Lw., llil5.

1 A. K. A. Kr., I I25, str. 39. 2 Op. c., k. 137. Op. c., k. 48. 
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Bonifratrzy. _ 

Podług wykazu Nr. 1 . 1  jen. plea na Kr. P. z 1864 r. 
opuścili „dobrowolnie" granicę kraju: br. Wojciech Moty
czyński, l. 32, przełożony brad miłosierdzia, brat profes 
Bonifacy Różycki, l .  24 i br. profes Hermenegild Frie
driech lat 49.2 

Dominikanie. 

1 .  Podług wykazu Nr. l 3  jen. plea na Kr. P. z 1864 r. 
kraj opuścił „dobrowoln ie"  ks. Dominik Zarzycki ,  1 .  26, 
ur. w Gnieźn ie  1838 r., śluby zakonne wykonał w 1859 r. 
wyemigrował na południe Europy, skąd wrócił do Pod
kamieńca, diec.  lw. i tu umarł _12  maja 1870 r. 

2. W spisie Nr. 6 4 jen. p lea  . ·n a  Kr. P. wskaza
py jest ks. Ignacy Wojciech Gola, l .  26, który kraj opu
ścił po wypadkach 1863 r .  W katalogu księży domini
kanów lwowskich o księdzu I .  W. G. czytamy, że ur o
dził się w Będzini e,  gub. piotrk. ,  1 797 r., obłóczyny miał 
w 1824 t., śluby zakonne wykonał w 1 825 r., święcenia 
kapłańskie przyjął 1833 r. ,  że „wyemigrował" z Kr. P. dla 
swych przekonań politycznych do Paryża, skąd wrócił 
do Lwowa i tu jako jubilat umarł 26 gr. 1 884 r.G 

Franciszkanie. 

1 .  Podług wykazu Nr. 1 6 jen .  plea na Kr. P. z 1 864 r .  
opuścil i  „dobrowolnie" gran ice  kraju: ks. Walenty Słap
czyński,  l. 64 i ks. Idzi Rynarzewicz, l .  59, (urn. w Krakowie.) 

2. Podług wy kazu Nr. 4, 5 gr. 1 870 r. wyjechali za
granicę po wypadkach 1 863 r. :  ks. Kazimierz Chada, I. 58, 
ksiądz Augusty n  Dudziński. 

1 A. P. Lubi ., XIl'1• 
2 Mowa o samych braciach, bo bonifratrzy zazwyczaj i z reguły 

nie zostają kapłanami. Dopis. autora. 
3 i 4 Op. c. i' A; K. D. Lw., 1J!l2, str. 759. 5 Op. c., k. 253. 
6 Op. c., i A. P. F. Lw„ 134•
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3. W wykazie Nr. 5 1 jen. plea na Kr. P. jest wy
mieniony kleryk profes Adam Zawadzki, który „posta
nowił"  wyjechać zagrani cę. 

Kanonicy regularni. 

Ks. Andrzej Sobański otrzymał od rządu na wyjazd 
z kraju darmowy paszport zagraniczny, bezpłatny bilet 
kolejowy do granicy i zasiłku 25 r.2 

Ks. A. S.  umarł w Kraśnik4, diec. lubl. , 4 st. 1871 r.3 

Kapucyni. 

1. Podług wykazu jen. plea na Kr. P. Nr. 1 z 1864 r.
wyjechali „dobrowoln ie"  zagranicę z klasztorów kapucyń
skich Królestwa Pol. :  

Ks. Alberyk Herban, l .  39, ks.  Honorat Karpiński, .
l . 66, br. Zenobjusz Dziejaciński ,  1 .  31 i br. Paschalis
Motyczyński, 1 .  27.4 

2 . Jen. ple . na Kr. P. 18 (30) sierp. 1865 r.  Nr. 284
rozesłał do podwładnych sobie organów okólnik, a w nim 
zarządzenie, że nie może powrócić do kraju wysłany 
bezpowrotnie kapucyn z Zakroczymia ks. Józef Marja 
Rosset, liczący lat 28. O nim jes t równie.ż mowa w wy
kazie jen.  plea Nr .  6. 

Ojc. j. M. Rosset a Varsovie, syn. jen.  ros., otrzy
mał paszport darmowy i na koszta podróży 75 r. Ponie
waż „dobrowolnie" opuścił Kr. P. ,  pobierał od rządu ros. 
zasiłek dożywotni 95 r. 4 kop. rocznie. Po wyjeździe 
z klasztoru rodzimego przebywał najpierw we Francji, 
potem w Bawarji, wreszcie przez dłuższy czas w Krako
wie, gdzie  też umarł 1902 r.a 

Tamże w Nr. 284 wymieniony jest brat profes Fran-
ciszek Nikiel  a Marcinkowa, ur. 1828 r. Gdy kraj opuścił 

1 Op. c. i A. P. F. Lw. 1a1• 2 A. A. D., I IF, k. 205. 
3 J27, Nr. 200. 4 A. P. Lubi., Xll4• 

5 A. P. Lubl., XIP. A. A. D„ m2, k. 85. 
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br. F. N. mieszkał długi czą.s w Kułkoczu, pow. złoczow. 
i tam umarł 1914 r .  

3. Oberplc. m. Warsz. 10 (22) gr .  1 865 r. doniósł
do w. jen. gbra, że politycznie nieprawomyślnego ks. 
Gwilelma Pasiutę z klasztoru warsz. wysłał z poruczni
kiem Lisieckim do - klasztoru zakroczym., gub. pfoc. 1  

Karmelici trzewiczkowi i bosi. 

1 .  Podług wykazu jen. plea na Kr. P. Nr.  12 z 1864 r. 
z państwa ros. wyjechali „dobrowolnie" zagranicę: ks. Ma
_ksymiljan Wolański, l. 61, ks. Telesfor Dybizbański, l .  42, 
ks .  Ewodjusz Barcz, l. 44, ks. Korneljusz Sokołowski, 
l. 64, ks. Walerjan Surtel, l. 49 . 

. 2. Podług wykazu Nr. 2, br. profes Kamil Skibniew
ski, l .  49, kleryk profes Zenon Kowalski, I .  51 ,  kleryk 
profes Aleksy Lenorkiewicz, l . 24, kl. Jan Nowakowski, 
l . 20 i kleryk profes Anastazy Biernacki, l. 20.3

3. Zarząd nlka wojn. warsz., głównego oddziału 19
(31 )  łut.  1865 r. Nr. 6703 4 pisał do n lka wojn. oddziału 
lubl. , że diakon Antoni Zalewski z klasztoru Gułowska 
Wola, diec.  podL, usiłował potajemnie przedostać się do 
Krakowa, ale · go władze policyjne schwytały i wsadziły 
do więzienia. Nmk Kr. P. pole cił go uwolnić, oddać pod 
dozór policji , a następnie etapem został przez władze 
rządowe odesłany do klasztoru . o.o. karmelitów w Obo-
rach, diec. płoc.5 

· 

Marjanie. 

Podług wykazu Nr. 1 6 jen. plea na Kr. P. z 1 864 r. 
„dobrowolnie" wyjechał z kraju ks. Jan Karol Iwaszew
ski, l. 44, marjanin. 

1 _ Op. - c., k. 52. 2 A. P. Lubl. , XII4• 
a Ponieważ rzadko archiwa rosyjskie odróżniają karmelitów trze

wiczkowych od bosych, dlatego i my piszemy ich razem. Dopis. autora. 
4 A. A D., vrz, k. 6. 5 A. A. D„ IIl2, k. 129 i 130. 
6 A.  P. Lubl., Xf fł. 
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Misjonarze (św. Wincentego a P.) 

1 .  Podług wykazu 'jen. plea na Kr. P. Nr. 1 1  z 1 864 r. 
wyjechali „dobrowolnie" zagranicę z Kr. P. następujący 
księża misjonarze: ks. Feliks Rakowski, 1. 51, ks. Ale
ksander Popławski, 1 .  29 i k�. Aleksander Prawdzikowski .  

2. Jen. ple .  na Kr.  P. 1 8  (30) sierp. 1 865 r. Nr. 2842
rozesł�ł po kraju okólnik, a w nim zarządzenie, że nie 
może powrócić w granice Rosji wysłany bezpowrotnie 
zag rani cę ks. Walenty Dmochowski, ur .  1 81 7  r . ,  wizyta
tor księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia w Kr. P. 

3. Jen. ple. na Kr. P. 6 (1 8) wrz. 1 865 r. Nr. 308 3
drogą okólną powiadamia podwładne sobie urzędy, że 
bezpowrotn ie został wysłany do Francji i nie może po
wrócić do kraju  były profesor seminarjum księży misjo
narzy w Warszawie ks.  Fel iks Gawroński 1 .  31 .  

4 .  W Nr . . 6 � spisu jen .  plea na  Kr. P. międ.ly inny
mi wymieniony jest ks. Tomasz Popławski misjonarz, któ
.ry ma kraj opuścić. 

Paulini. 

1 .  Podług spisu Nr. 3 5 jen. plea na Kr. P. z 1 864 r .  
„dobrowolnie" opuścił granicę kraju zakonnik z grona 
paulinów: ks. Władysław Kopczyński, 1 .  27. 

2. Jen. ple. na Kr. P.  1 9  (31) mar. 1 865 r .  Nr. 1 72 6 
powiadamia zarząd nlka wojn .  oddziału lubl . ,  że zostali 
wysłani przez rząd bezpowrotnie zagranicę, profesi  .z Czę
stochowy, poddani pruscy: Antoni Majewski, 1 .  28, Mar
celi Bieńkowski ,  I .  25, Leopold Gorusski,. 1 .  31 ,  Jan Sa
rzyński, I .  28 i ks .  Władysław Woliński, 1 .  27. 

3. Zarząd nlJrn wojn. głównego oddziału warsz. 1 7
{31 ) list. 1 865 r .  Nr.  6703 donosi d o  nlka wojn. oddziału 
lubl., że ks. Jerzy Mickiewicz z Miczek, viceprzeor ze Sta
rej Częstochowy, wyjeżdżając na Morawy, otrzymał od 
władzy rządowej paszport darmowy, koszta podróży i za
siłku 25 r.7 

1 _6 Op. c . 7 A. A. D„ ma, k. 36. 
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4. Księża: Eugenjusz Tobolczyk z Jasnej Góry i Ka
sjan Chlebel 10 (22) łut. i866 r. otrzymali od rządu na 
wyjazd: darmowy paszport zagraniczny, jednorazowy za
siłek i na koszta podróży po 25 r. oraz każdy dożywocia 
po  150 r. rocznie.i 

Z powyżej wymienionych ks. Jerzy Mickiewicz wrócił 
do kraju i umarł na jasnej Górze 8 gr. 1 869 r.2 

Reformaci. 

Podług wykazu Nr. 1 3 jen .  plea na Kr. P. następu
j ący reformaci opuścili w 1 864 r. kraj „dobrowolnie": 
ks·. Stanisław Maćkowski, 1 .  30, ks. Ignacy Rakociński, 
l. 36 , br. Zozim . Biadowski, l. 55, br. Tomasz Jeluszek, I.
31  i br. Piotr Kuta,' lat 47. 

Podług wykazu Nr. 3: ks. Klemens Siwicki l .  52. 
Podług wykazu Nr. 4 4 wyjechali z kraju: kleryk 

profes Justynjan Kalinowski, I .  18 i br. profes Nazary 
Kiełbasko, 1. 51 . Ten ostatni otrzymał dożywocie 1 50 r. 
rocznie. 

Jen. ple .  na Kr.  P. 1 8  (30) sierp. 1 865 r. Nr. 284 ° 
roze słał do podwładnych sobie urzędów okólnik, a w nim 
oświadczenie, że n i e  może wrócić do kraju wysłany bez ·  
powrotnie zagranicę reformat klasztoru lutomierskiego, 
diec .  kuj . - kal is . ,  bra t profes Szymon Wilczyński. 

Jen. p l e .  na Kr. P. 1 (13) paźdz. 1865 r .  Nr. 327 6 
drogą okólną ogłasza, że nie wolno wpuszczać do kraju 
ks. Benedykta Mich�lskiego, l . 62 liczącego, byłego de
fi nitora klasztoru reformackiego żuromińskiego, diec. 
płoc . ,  a następnie z Zaręb Koś cielnych diec. płoc. Gdy 
ks. Ben edykt  Mi chalski wyjeżdżał zągranicę otrzymał od 
r ządu :  darmowy bi l et na ko l e j  2 klasy od stacji Kutno 

1 Op. c., k. 182. :... A. K. P. K. 3 A. P. Lubi., XIP. 
� Op. c. i A . A. D., II I2, k. 92. 5 Op. c. 
6 Op. c. i A. A. D., I IP, k, 24, 26, 30 i 32. 
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do stacj i  Aleksandrów, bezpłatny paszpot zagraniczny, 
bezpłatne przewiezienie koleją bagażu i 78 r. 68 kop. ; 
na sumę tę złożyły s ię · następujące pozycje: 25 r. jako 
zasiłek, 25 r .  na wydatki w c·zasie podróży od granicy 
do miejsca zamieszkania, 27 r. 1 8  kop. jako wydatki zwa
ne w języku ·oficjalnyrrt „progony" (przejazdy) i 1 ,50 su
tocznyja (dniówka) . 

Wykaz Nr. 5 1 jen . plea na Kr. P. podaje nazwisko 
ks . Emiljana . Perlińskiego, byłego gwardjana klasztoru 
wieluńskiego, diec. kuj.-kal. , 1 .  43, który postanowił wy
jechać zagranicę. 

W spisie Nr. 6 2 jen .  p lea na Kr. P. wymienieni  są 
jako mający kraj opuścić: ks. Jan Władysław Zajączek, 

· 1. 35,8 ks. Klemens Hauke, 1 .  72, brat profes Dydak Ka
miński, I .  50. 

Oberµlc. m. Warszawy donosi do w. j en .  gbra 1 0  
(22) gr. 1 865 r. ,  że nieprawomyślnego ks. Pawła Stopiń-

1 i 2 Op. c .  
a Ks.  Wł. Z. ur .  s ict  w Kcttach 1840 r .  Studiował filozofję w kla

sztorze krakow�kim, 1860-l861 r., tu również 1862 .r. rozpoczął studja 
teologiczne i w tymże roku został wyświęcony na kapłana. Na kapitule 
w 1 864 r., odbytej w Stopnicy, gub. k ielc . , ks. Wł. Z. mianowa�ym zo
stał kaznodziefą. 

Po powstaniu ks. W. Z .  pracował w klasztorach małopolskich. 
Będąc w 1892 r. gwardjanem w Wieliczce, proszony o to, chętnie opo
wiadał szczegóły dziejów powstania styczniowego. „Gdy mieszkałem 
w Pilicy, diec. kielc., jako diakon jeździłem z opłatkami po okolicz
nych dworach, w końcu 1861 r. Ponieważ poznałem tę okolicę, użyto 
mię później do przewożenia rozkazów rządu narodowego. Raz były po
lecenia ustne, drugi raz piśmienne rozkazy. Te ostatnie trzeba było 
dobrze chować. W jednym wypadku zaaresztowały mnie wojska rosyj
skie i zrewidowały hardzo szczegółowo. Żołnierze popruli szwy w kap
turze, poodrywali uszy u butów, ale mnie puścili, bo nic nie znaleźli, 
a faktycznie wiozłem rozkaz, zaszyty w pasku rzemiennym przy sprzącz
ce". Ksiądz Wł. Z. umarł 10 paźdz. 1910 r. w szpitalu krakowskim.1 i 2. 

1 i 2 A. K. K. K ., 1 124. i A. Aut. XX12. 
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skiego, byłego- prowincjała reformatów, wysłał z klaszto
ru warszawskiego do Lutomierska z . porucznikiem Cy
towiczem.1 

Trynitarze. 

Podług wykazu jen. plea na Kr. P. Nr. 1 w 1 864 r. 
wyjechał zagranicę „dobrowolnie" ks. Adam Lipiński, I. 41, 
zakonnik trynitarski z klasztoru na Solcu w Warszawie.� 

Zakony żeńskie. 
S.a. bernardynki z kla•ztoru św. Katarzyny . 

Jen. ple .  na Kr. P. 23 mar. (4 kw.) 1865 r. Nr. 179 3 
donosi do nlka oddziału wojennego lubl. ,  że z rozporzą
dzenia wyższych władz rządowych wyjechała  bezpowrot
n ie  z klasztoru św. Katarzyny (pod Łysicą, diec .  sand.) 
zakonnica Bolesława Bierońska, l .  45.ł 

S.s. bernardynki kaliskie. 

W archiwum kal iskiem są spisy zakonników i za
konnic, sporządzone po kasacie klasztorów, której doko
nał ukaz cesarski w 1864 r .  Między innemi j est wykaz 
zakonnic bernardynek klasztoru wieluńskiego, gub . kalis .  
Na karcie z nazwiskiem tamtejszej przełożonej Serafiny 
Jog, urodzonej w 1821  r. , przedstawiciel władzy powiato
wej miejscowej państwowej napisał, co następuje: „ W kla
sztorze wszystkie zakonnice w czasie powstania zajmo
wały się przygotowywaniem szarpi, bandaży, udawały się 

1 A. A. D ,  I l l2, k. 52. 2 A. P. Lubl. ,  XIP. 3 Op. c.
4 O kim mówi wskazany tu dokument, trudno dociec„ W księ

gach klasztoru św. Katarzyny niema takiego nazwiska, w klasztornem 
archiwum s. s. bernardynek krakowskich, do których s. B. B. powinna 
byłaby się udać, również jej niema. Przypuszczać należy, Że jest tu 
mowa o jakiejś świeckiej osobie przytulonej, co często spotykało si� 
w tamtejszym klasztorze. pod Łysicą, a urzędnik ros. ,  usuwając ją 
z murów klasztornych , nazwał ją zakonnicą. Dopis. autora. 
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na punkta opatrunkowe do rannych powstańców , i opa
trywały im rany. Zbierały na rzecz powstania pieniądze, 
bieliznę i ubranie>' . 1

S.s.  felicjanki. 

1 7  (29) kw. 1 865 r. Nr. 193 2 jen. ple. na Kr. P. ro
z.esłał . , po kr.a]u :·okólnik, „w którym donosi, że wyższe wła
dze rządowe wysłały bezpowrotn ie zagranicę felicjanki: 
Helenę Kłossowską, liczącą l .  28, J ulję Łabęcką, I .  36, 
ta jednak druga otrzymała do rąk taki paszport, który 
dawał jej prawo powrotu do kraju.8 

1 A. P. Kal., XXXVII 13, k. 16.  2 A. P. Lubi , X IP.

3 Zgromadzenie s.s. felicjanek powstało w Warsz. w 1855 r. Fun
datorką jego była p. Zofja Truszkowska, ur. w Kaliszu 15 maja 1825 r., 
córka zacnych obyw�teli polskich, Józefa i Józefy z Ciechanowskich, 
małżonków Truszkowskich z Kalisza, którzy następnie przenieśli się do 
Warszawy. Należąc do Stow. św. Winc. a Paulo, Z .  T. miała sobie zle
cone nawiedzanie ubogie� w W ars z. w ich mieszkaniach, a spotykając 
wielu chorych bez należytej ,>pieki, a dzieci wałęsające się po ulicy, 
tknięta miłosierdziem, powzięła myśl zaopiekowania się niemi. W tym 
celu wynajęła ubogie mieszkanie na poddaszu, na Now. Mieście, blisko 
kościoła P. Marji i tam umieściła kilka staruszek i kilkoro dzieci pod 
dozorem pewnej ubogiej star.uszki, a sama, mieszkając u rodziców, do
chodziła do swoich ubogich, najtkliwszą otaczając ich opieką. Wkrótce 
przyłączyła się do niej jej cioteczna siostra Klotylda Ciechanowska, 
następnie Michalina Rhebinder, nawrócona ze schizmy, która po rozłą
czeniu się z mężem kniaziem Meszczerskim żyła b. świątobliwie i od
dawała się uczynkom miłosierdzia. 

Gdy jednak szczupłe mieszkanko znacznej l iczby kalek i dzieci 
pomieścić ń.ie mogło, wynajęły obszerniejsze na ul. Mostowej i wszyst
kie trzy, zwyciężywszy trudności rodzinne, tamże zamieszkały. W szyst
kie one były tercjarkami Zak. św. o. Franciszka i zostawały pod du
chownym kierunkiem o.o. kapucynów, nie myśląc jeszcze wcale o życiu 
zako nnem. Wkrótce przyłączyło się do nich kilka kandydatek d� tej 
samej roboty dobroczynnej; a gdy działalność ich rozszerzać się zaczęła, 
wziął je  pod opiekę o. Benjamin Szymański, ówczesny prowincjał o.o. 
kapucynów, późniejszy bp podl„ naznaczywszy do nauki katechizmu 
dzieci i na spowiednika powstającego dobroczynnego zakładu o. Hono-
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Ze względu, że dzieje zgromadzenia felicjanek bar-. 
dzo ściśle były złączone z przeżyciami narodu w powsta-

rata, świeżo wyświęconego, ożywionego gorącym duchem św. Franciszka 
z Assyżu, który odrazu wielki wpływ na dusze wywierać zaczął. 

Wszystkie osoby, które przybywały do tego małego początkowo 
grona, nie mając narazie innego celu jak spełnianie - uczynków miłosier
dzia wedłusr woli bożej, zapragnęły wkrótce poświęcić się Bogu w ży
ciu zakonnem. Wyjawiły pragnienia swoje o .  Benjaminowi, który po głęb
szym namyśle przychylił się do ich prośby otrzymawszy od rządu ze
zwolenie na lat trzy i upoważnienie ustne arcbpa Fijałkowskiego, 
zwią7.ał je w zgromadzenie, obrał im przełożoną i wyznaczył do posługi 
duchownej o. Honorata, który od pierwszego zawiązku zgrom. zaj 
mował się kierunkiem duchownym i urządzeniem zakonnem według du
cha św. Franciszka Seraf. Nie mając jeszcze kaplicy w domu, chodziły 
z dziećmi 'na Msze św. do o.o. kapucynów na Miodową i tam modliły 
się z:wykle przed ołtarzem św. Feliksa Kantalizio, co widząc l�dzie, 
nazwali je siostrami od św. Feliksa, a potem felicj'ankami. W następ
stwie siostry obrały sobie tego św. opiekuna dzieci i chorych, za swego 
głównego patrona. Domek na Mostowej poświęcił o. Honorat dn. 21 list. 
1855 r. w dźień Ofiarowania N. M. P., od którego to dnia datuje si� 
początek istnienia zgromadzenia. Urządzono tam malutką kapliczk�, 
w której o. Honorat miewał codziennie o 5-ej Mszę św. i inne nabo
żeństwa z naukami. 

Od tego też czasu te wspólnie żyjące siostry zaczęły nosić jed
nakowe ubranie zakonne na mocy przywilejów, służących tercjarkom 
wspólnie żyjilcym, nadanych im: 

1. Przez Konstytucję Leona X. Dum intra.
2. Przez Brewe tegoż Papieża z dn. 1 marca 1518 r.: Nuper

in Concilio lateran�nsi i nakoniec: 
3. Przez dekreta Kongr. Biskupów i Zakonników z dn. 20 fr.

1606 r„ potwierdzające dekreta Św. Kongr. Kardynałów, tłumaczów kon
cyljum Trydenckiego. 

Dnia 10 kw. 1857 r. w W. Piątek odbyły się obłóczyny pierw
szyc9 10-ciu sióstr, przy których ze zmianą szat miały zmienione iw ,o
n a. M. Fundatorka, Zofja Truszkowska, otrzymała imię S. M. Angeli. 
O.  Benjamin polecił o. Honoratowi qłożyć Konstytucję dla nowego 
zgromadzenia, w których zebrano praktyki, używane w zakonie braci 
mniejsz. lub innych zgr. 

W r. 1858 otrzymały s.s. zatwierdzenie od Najprz. o. Salvatora 
ab. Oziero, natenczas jenerała zak. kapucynów; a przez Najprz. o. Miko-
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nie styczn iowe i po jego wygasmęciu , ze względu,  że 
tiiumf zaborcy rosyjskiego, uśmiercając wszystko, co w ja-

łaja a s. Joanne tegoż całego zakonu jenerała ,  podczas bytności Jego 
w Warszawie w r. 1860, jako tercjarki, wspólnie żyjące, kanonicznie 
wizytowane, w przywilejach swoich utwierdzone zostały, otrzymawszy 

. na st�pnie błogosławieństwo od Ojca św„ Piusa IX.
Osoby pobożne z różnych stanów, widząc rozwijające si(f zgro

madzenie, ubóstwo, pracę i poświęcenie się s�óstr dla największej nędzy, 
coraz więcej zbliżały się do tego ogniska mi łosierdzia i modlitwy, skut
kiem czego i jałmużny stawały się obfitsze, a tern samem dawały moż-
ność przyR'arniania coraz to większej liczby dzieci i kalek. 

· 

Gdy to się działo, o. Benjamin został bpem podl., a prowincjałem 
o.o. kapucynów o. Prokop Leszczyński, który najserdeczniejszą, ojcowską 
troskliwością i miłością otoczył młody szczepek drzewa franciszkańskiego 
i odtąd wraz z o .  Honoratem wspólnie kierowali zgromadzeniem, które 
się bardzo szybko rozrastało. Wobec tego zachodziła konieczna potrzeba 
obszerniejszego pomieszczenia, a zgromadzenie znalazło się w b. cięż
kiem położeniu, · nie mając żadnych funduszów. Gorące modły, adoracje, 
posty i uczynki pokutne wyjednały upragnioną łaskę, jakiej, po ludzku 
mówiąc, trudno się było spodziewać. Hrabstwo Pusłowscy, dowiedziaw
szy się o kłopocie, w jakim się zgrom. znajduje, ofiarowali mu do użytku 
pałac po bibljotece Załuskich, na ul. Danielewiczowskiej , na który wła
śnie zgr. oczy mi ało zwrócone i o · który modły do Boga zanosiło. Pragnie
nia s.s. były spełnione i po uczynieniu potrzebnych przeróbek dn. 9 lip. 
1858 r. procesjonalni e przeniesiono się do nowego mieszkania. 

Gdy się licz ba s.s. znacznie powiększyła, znalazły się między 
niemi dusze, pragnące gorąco życia czysto bogomyślnego. Po głębszej 
rozwadze i ścisłem zbadaniu, przełożeni, otr:zymawszy błogosławieństwo 
wyższej władzy duchownej, wybrali 12 sióstr i urządz ili wewnątrz 
klasztoru tak ścisłą klauzurę, Że nawet żadnego stosunku z s.s. Życia 
czynnego nie miały, na wzór kapucynek rzymskich, zwanych Sepulto

vivo, obowiązanych do tak wielkiego ub6stwa, że, żyjąc jedynie z jał
mużny, mogły zachować zapas żywności tylko na jeden dzień. Dnia 4 
paźdz. 1860 r. z wielką uroczystością klauzura była zamknięta. 

W głównym domu w W ars z. na ul. Danielewiczowskiej był no
wicjat, sieroty, starus7.ki i kaleki. 

Do tego domu główn. przypuszczano osoby świeckie, płci żeńskiej, 
pntgnące odprawić rekolekcje i dzieci dla przygotowania do I Kom. św. 

Z początkiem 1860 r. ks. bp Benjamin Szymański wezwał urzę
dowo z�romadzenie, zlecając mu opiekę nad świeckiemi tercjarkami. 

Bojownicy t. III . 38 
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kibądź sposób miało łączność z powstaniem, zmiótł z po
wie;zchni b. Kr-. P. oświatowo dobroczynną działalność 

Wskutek tego zaprowadzono w W ars z. po raz pierwszy kongregacyjne 
tercjarstwo, złożone z różnych warstw społeczeństwa. 

Oddawały się też siostry posłudze chorych w ich mieszkaniach 
w mieście. 

Przez lat kilka zajmowały się zarządem Domu Opieki N. M. P .  
czyli Domem pokutnic, zwanych „Magdalenkami" przy ul. Żelaznej 
w Warszawie. Było pokutnic 20-40. 

Zakład ten oddała zgromadzeniu hr. Augustowa Potocka. 
Po kasacie przeszedł on pod zarząd zgr. Matek . Opatrzności. 
Zarządzały także innym zakł. dobrbczynnym, zwanym „Przytuli-

sko," w którym ubogie kobiety, wychodzące ze szpitalów, pozbawione 
wszelkiego sposobu utrzymania, znajdowały. przytułek, w liczbie około 
60-ciu rocznie. 

W 1859 r. nowozawiązane Tow. Rolnicze, pod przewodnictwem 
Andrzeja hr. Zamojskiego zaczęło myśleć o oświacie i polepszeniu bytu 
ludu wiejskiego, a przypatrując się pracy szybko rozwijającego się zgro
madzenia s.s. felicjaneU, zaproponowało siostrom poświęcenie się tej 
pracy. Gorące serce polki-zakonnicy nie mogło pozostać obojętne na 
to wezwanie i chętnie podjęło się pracować nad oświatą religijną i umy-
słową biednego ludu wiejskiego. . 

Pierwszą ochronę otwarto w Ceranowie, koło Sterdyni, w gub. 
podl., majątku p. Lud w. Górskiego; następnie w Czaplach u p. W acł. 
Popiela, w gub. kielc.; w Kolanie i Gęsi u hr. Łubieńskich; w Chrzą
stowie u hr. Potockich; w Różance u hr. Zamojskich; w Uhrze i Biało
polu u p.p. Bielskich, w Chrobrzu u Margr. Wielopolskich, gub. kielc. 
i wiele innych, a wzrost był· tak szybki, Że w przeciągu ki.lku lat po
wstało około 30. domów w Królestwie, z których 3 tylko były w mieście, 
tj. w Częstochowie 2 ochr., do których uczęszczało dzieci miejskich 
około 500 i w Siedlcach, na Podlasiu, około 100 dzieci miejskich; mne 
były po wsiach, do których zgromadzało się przeszło 2000 dzieci. 

Wszystkie prawie domy . były . w Lubelskiem i na Podlasiu .  
Na takiem polu pracy zastało siostry powstanie w 1863 r. 
W tej bolesnej dla kraju chwili organizacja narodowa, wezwała 

s.s. felicjanki, po ochronach pracujące, do pielęgnowania rannych, co 
dla wielu względów narażało je na niesłychane trudności, czasem nawet 
na utratę życia. Przełożeni musieli pozwolić na to, aby ochronki, 'po 
większej · części, zamien�ały s.s. na szpitale, które przez całe powstanie 
miały pod swoją opieką. jeździły na pola bitwy zbierać rannych. Żoł-
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s.s .  felicjanek, choć, jak wyższa sprawiedliwość zarzą
dziła, stało się to nie „na zawsze",  jak opiewały komu-

nierze rosyjscy, zostawieni przez pośpiecłi, dostawali się nieraz siostrom 
do pielęgnowania; ale trzeba przyznać, że z niewypowiedzianą wdzięcz
nością przyjmowali czynione około nich starania. 

Główne szpitale rannych w czasie powstania były: Mitzch ów, 
Mia nocice, Pińczów, Zatory, Nowosiólki, Koniecp ol, Kruszyn, Bo li
mów, lflodawo, Sielec, Ł uków i Klimontów. Prz echody oddziałów po
wstańczych i wojska ros. dniem i nocą niepokoiły siostry. Kilka stało 
się ofiarą poświęcenia: pracując, czuwając i dźwigając n�d siły, popadły 
w ciężką chorobę i wkrótce poumierały. ' / 

Po powstaniu i uwłaszczeniu włościan s.s. felicjanki znalazły się 
w bardzo ciężkiem położeniu. Lud obałamucony przestał uczęszczać do 
ochron i zajmować się siostrami. Rosyjskie władze rządowe chciały się 
jaknajprędzej pozbyć sióstr; utrudniały im powrót do Warszawy i g-nę
biły na wszelki sposób. Kwesta została zupełnie wzbroniona, tak po 
wsiach, jak i w Warszawie; zapasy zupełnie śię wyczerpały, a nie było 
za co kupić dla kilkuset osób, które trzeba było wyżywić. Po zamknię-

. óiu ochron s.s. ściągały do domu macierz., gdzie nie było już ani miej 
sca, ani sposobu ich wyżywienia. 

Nadszedł nareszcie ostateczny cios! Rząd wydelegował swego 
urzędnika księcia Czerkaskiego z kilkoma innymi, dla zwiedzenia kla
sztoru. Nie opuścili żadnego zakątka, nie oszczędzili nawet klauzury. 
Ubóstwo, w całym panujące klasztorze, zdumieniem ich . napełniło. 

Wreszcie 13 grudnia 1864 r. raniutko przybył do klasztoru puł
kownik Anenkow z komisją i, zgromadziwszy do wielkiej sali m. fun
datorkę, przełożoną domu i wszystkie siostry, . urzędowo odczytał im 
ukaz kasaty zgr., z · poleceniem rozejścia się sióstr do r�dzin, lub jakich
kolwiek prywatnych domów. Oszczędzili tylko s.s. klauzurowe, które 
pod konwojem przewieźli do klasztoru p.p. bernardynek w Łowiczu. 

Przez siedm dni komisja  przeby�ała w klasztorze i badała po
szczególnie każdą si9strę życia czynnego, gdzie się która zamierza udać. 

Główną przyczyną kasaty, jak pisały gazety, było to, że na1w1ę
cej ich domów było między unitami, których podtrzymywały s . s .  w jed
ności z Kościołem i przywiązaniu do Stolicy Apostolskiej. 

W czasie tej to kasaty dały s.s. dowód . szczególnej swojej sta
łości; gdy bowiem chciano je gwałtownie rozwozić do ich familij, one 
nie chciały kroku uczynić bez posłuszeństwa; uprosiły sobie u przeło
żonych, Że im wskazywali miejsce pobytu, obierając raczej życie w ukry
ciu i nędzy, a nawet w służbie, oczekując chwili zebrania się na nowo, 
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nikaty rządu rosyjskiego, dzieje tego zgromadzenia po
daj emy tu w streszczeniu .  

aniżeli powracać ' do  rodziny, k'tórą raz opuściły dla Boga. Wiele z nich 
udało si� do Krakowa, gdzie. już_ od 1861 r. miały ochron� na Wesołej,
w której było 20 stałych sierot, a około 100 dochodzących, i tam zo
stały przyj�te przez ks. bpa Gałeckiego, za którego usilnem staraniem 
otrzymały potwierdzenie rządu austrjackiego i tym sposobem prawie 
wszystkie powoli przeniosły si� zagranic� dla służenia Bogu. 

W chwili, gdy s.s. felicjanki opuszczały klasztory w granicach 
dawnego Królestwa Pol., musiały si� rozstać z tymi, dla których żyły 
i których obsługiwały. 

Jak bolesną była dla nich ta rozłą�a, przedstawiają to następu
jące cyfry w instytucjach, które siostry miały w swej opiece, w dniach 
ich wyjazdu. 
1. Dzieci przychodnich w 3-ch ochronach miejsk. i zakładach warsz.

27-miu wiejskich 
stałych w zakładach sierocych, razem 

Katechumenek l któ'e m;e„kały w klasztornych lub 
Pokutnic l przyklasztornych budynkach. 

2. Starszych ludzi wiejskich (kobiet i mężcz . ) jak również mło-
dzieży, schodzących się do ochron na naukę, czytania i po
gadanki, przeszło 

3. Staruszek i kalek w zakładzie i przyh1lisku
4. Chorych po wsiach, obsługiw�nych przez s.s., jak dziś nazy

wają, w ambulatorjach, około 20 osób dziennie. 

115. 
2.000 

1 55 

40 

2.000 
140 

Wszystkich domów s.s. felicjanek rząd rosyjski skasował w Kró- · 
lestwie po 1864 r. 31 i z nich rozpędził zakonnic 1 95 oraz te tercjarki 
świeckie, które mieszkały po klasztorach do pomocy w pracach domowych. 

Po rozproszeniu i wywiezieniu s .s. felicjanek z Warszawy, po 
osiedleniu się w Galicji, zdawało się nieprawdopodobnem, by tam po
wrócić miały wobec ucisku ze strony rządu rosyjskiego. 

Miłość dla kolebki, z której wyszło zgrom., tkwiła w sercach 
pierwszych członków jego, a z nią łączyła się nadzieja, że może jesz
cze kiedyś do niej powrócą. 

Jakoż, gdy w r. 1 905 ukazał się ukaz tolerancyjny, zezwalający 
na wyznawanie swej wiary, używanie języka ojczystego w Życiu pry
watnem i publicznem, myśl powrotu do Warszawy u s.s. felicjanek sil
niej odzywać si� zaczęła. 
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S.s. karmelitanki. 

jen. ple. na Kr. P. 19  (31 ) m,ar. 1865 r. Nr.  1 72 
powiadamia zarząd nlka wojenn. oddz. lubl., że wyjecha
ło bezpowrotnie zagranicę 4 karmelitanki z granic Kr. P.1 i 2

W styczniu 1907 r. dwie s.s. wyjechały do Warszawy. 
Pierws�e oparcie miały u rodziny swojej . 
Za pierwsze pole pracy obrały sobie przedmieście Wolę, jako 

· najbardziej opuszczone i nawskroś socjalistyczne. Za radą i zezwole
niem proboszcza, ks. Zygmunta Łubieńskiego, wynajęły mieszkanie 
i otworzyły ochronkę małych dzieci. Mieszkańcy tamtejsi z początku 
niewiele, z pewną nieufnością dzieci s..;e zapisywali, ale skoro się przy
patrzyli pral'y s.s., tak się zachęcili, że ..:V krótkim czasie 300 dzieci 
było zapisanych, a 700 musiano odmówić. W porze letniej tysiące dzieci 
przygotowywały do spowiedzi i Komunii św. 

Słysząc wiele o dobroczynności hr. Sobańskiego, udały się s.s. 
do niego z prośbą o pomoc, gdyż obecnie zajmowane mieszkanie było 
za małe na pomieszczenie · tak licznie zgłaszającej się dziatwy. Zacny 
Hrabia, rozpytawszy się o wszystko i zwiedziwszy ochronkę, zaintere
sował się zgromadzeniem i obiecał swą pomoc. Upatrzywszy odpowied
nie miejsce na Syrenie, Hrabia przysłał swego inżyniera, który, wypy
tawszy się o potrzeby s.s., zrobił plany nowego budynku, który Hrabia 
swoim kosztem postawił. Dziś jest tam ochrona, żłóbek, szkoła 7-mio 
klas. i szwalnia, a s.s. jawnie, z całem poświęceniem pracując, zyskują 
sobie 'zaufanie i wdzięczność rodziców ubogiej dziatwy. 1  

1 Op. c . 
2 Sądzić należy, że jest tu mowa o karmelitankach wileńskich , 

gdyż warszawskie już w 1818 r. opuściły swój klasztor w liczbie 1 2  
i wyjechały d o  domu krakowskiego przy ul. Kopernika, lubelskie zaś 
rząd ros. zgromadził w jednym klasztorze do wymarcia. Wileńskie zaś, 
skoro miały przejechać granicę ros. -austrjacką, musiały przejechać przez 
Warszawę pod strażą władz ros., gdy przeto opuszczały stolicę i uda-

. wały się- dalej, jen. ple. powiadomił o tern właściwe organa państwowe, 
Że wysłał karmelitanki z W ars za wy, o czem jest mowa wyiej. Przypu
szczenie to opieramy na wyciągu z Kroniki sióstr krakowskich karme
litanek bosych przy ulicy Kopernika, który przechowujemy w naszem 
archiwurn.2 Czytamy tam między inne mi, c o  następuje: „ W książce, którą 
ostatnia przeorysza klasztoru wileńskiego M. Maurycja Teresa, wygnanka 

1 A. Z. s.s. F. K. 1 19 i vmrn. 2 A. K. B. K K., 13", str. 1 26. 
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S.s. miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. 

Jen. ple .  na �r. P. 1 8  (30) sierp. 1 865 r. Nr. 284 1 
rozesłał do podwładnych sobie urzędów okólnik, · a w nim 
zarządzenie, że nie może powrócić do kraju wysłana bez
powrotnie źagranicę siostra miłos. Maria Trzcińska, 1 .  37. 

S. M. Trze., córka Stanisława i Zofii z Milskich, 
u rodzona w Stanisławowie, w Małopolsce wsch. 5 czrw. 

wraz z innemi swemi towarzyszkami za czynną pomoc, okazywaną po
wstańcom, co wytropili Rosjanie i za to skasowali klasztor, a miejsce 
to z ziemią zrównali, zamieniając je na plac targowy, w książkę tę taż 
M. Maurycja Teresa włożyła kartkę z notatką. „Wyjście i opuszczenie 
klasztoru sióstr karmelitanek bosych, prowincji litewskiej św. Kazimie
rza, fundowanego przez J .  W. kanclerza królewski ego Stefana Paca 
w 1638 r. , a skasowanego przez rząd rosyjski 25 lutego 1865 r. Na 
ten czas sióstr było 16, skazanych do klasztoru p.p. benedyktynek 
wileńskich. Wygnanie to nastąpiło o godz. 7 � wieczorem. Wszystkie 
zebrały się do chóru. Jedne leżały krzyżem, drugie klęczały przed 
Najśw. Sakr. Był jeszcze z nami nasz ojciec karmelita bosy, nasz spo
wiednik i kapelan, starzec 70-letni o. Eugenjusz Wawrzyniec Jasiński, 
który udzielił wówczas zakonnicom ostatniej absolucji. Za zakonnicami 
stali Żandarmi, przynaglając do szybkiego opuszczenia klasztoru. Nie
szczęśliwą na ten czas przeoryszą była M. Maurycja Teresa... Przed 
klasztorem stały dla nas powozy i wojsko około nich z jednej i drugiej 
strony. Ludu taka była masa, że powozy nie mogły się przecisnąć„. 
M. Maurycja w krótkim czasie pojechała do Francji z drugą zakonnicą. 
Była najpierw w Wersalu u wizytek, później w prywatnym domu w Pa
ryżu. Tu dwa lata starała się o paszport do Austrji, a uzyskawszy ta
kowy, przyjechała do Krakowa. Przybyła do naszego klasztoru 16  czrw. 
1866 r. Tu pozostała do śmierci, na którą czekała .3.3 lata, z tego 15 lat 
była ciemną". W księdze zmarłych sióst karmelitanek przy ul. Koper
nika w Krakowie jest zapisane: „Dnia 29 kw. 1890 r. umarła siostra 
Kazimiera, mając lat 72, w klasztorze naszym żyła lat 26. Ta siostra przy
fechała do naszego zgromadzenia po zniesieniu klasztoru wileńskiego".1 

„ .. . Wypędzanym karmelitankom wileńskim nakazano narazie udać 
się do klasztoru p.p. benedyktynek wileńskich, a później , gdzie która 
chciała„:" 

1 Op . c. 

i A. K. B. K. K., ff13, str. 40, Nr. 79. 
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1 829 r. ,  wstąpiła do zgromadzenia 1 849 r. , opuściła zgro
madzenie prowincji krakowskiej w 1860 r . 1  

S.s. wizytki. 

1. Jen. ple .  na Kr. P. 1 9  (31) mar.  1 865 r. Nr. 172 2 
powiadamia zarząd nlka wojn. oddziału lubl . ,  że bezpo
wrotnie wyjechało zagrani cę 41 wizytek, a z niemi słu
żąca i kapelan ks. Władysław Lubowidzki, l. 45. 

2. Jen. p le. na Kr. P.  6 ( 18) wrz. 1865 r. Nr.  30S 3
drogą okólną rozsyła wiadomość do podwładnych sobie 
urzędów, że rząd wysłał bezpowrotnie do Francji wizytki 
z Lublina: Kajetanę Łukaszewicz, rodem z Warszawy, 1 .  31 
i Marję Weron ikę Łojewską, rodem z Zamościa, 1 .  28.4 

Podane dotąd wiadomości o wysyłanych przez rząd 
zakonnikach i zakonnicach po 1 864 r .  z · byłego Kr. P. 
poza granicę kraju,  a zaczerpnięte p rzeważnie z rosyj 
skich źródeł państwowych, n ie  są dokładne ani  zgodne 
z rzeczywistością.  Znaleźl iśmy w innych aktach rządo
wych kolejny wykaz wysiedlonych zakonników i zakon-

1 A. Z. S .  M. K., po, str. 1 5. 2 i 3 A. P. Lubl., Xffl.

4 W kronikach klasztoru s.s. krakowskich mamy o tych faktach 
następujące wiadomości. Co do punktu pierwszego, Że w 1864 r. rząd 
rosyjski wypędził z granic Rosji 41 wizytek z Wilna, które tam zapro
wadził klasztor warszawski 2 1  lip. 1 694 r. Te wypędzone zakonnice 
osiedliły się w Wersalu, skąd znów klasztor swój przeniosły w 1901 r. 
do Cieklina pod Jasło, diec. przem., a stąd znów do Jasła. Do Wersalu wy
j echał z wizytkami ich kapelan ks. Wł. Tomasz Lubowidzki, który wrócił 
z Wersalu. osiadł jako kapelan przy klasztorze wizytek krakowskich 
i tu umarł w 1893 r.1 Co się dotyczy punktu 2-go, to Kronika wizytek 
krakowskich mówi, Że Lublin opuściło 3 zakonnice, poszukując ścisłej 
obserwancji zakonnej, że trzecią w tej grupie była Marja Józefa Kon 
wicka, że z niemi wyjechał ich kapelan ks. Wład. Daniewski, Że reszta 
wi zytek lubelskich pozostała na miejscu do 1 882 r., a wtedy rząd ros. 
przeniósł je do klasztoru warsz., że te tułaczki klasztor swój założyły 
9 l ist. 1867 r. w Himmelstur w Bawarji, a stamtąd w tymże roku prze
niosły się do Roselands w Anglji .2 

1 A. K. W. K., 129, str. 1 12 .  2 A. K. W. K., IF9 . 
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nic i takowy dla uzupełnienia powyższych danych tu 
powtarzamy w tej kolei, w jakiej są w nim podani. 
, Zakonnicy i zakonnice wysłani na zasadzie § 1 1  
dopełnjających prawideł do ukazu z 27 paźdz. (8 list.) 
1 864 r. zagra�icę z klasztorów , skasowanych w Kr. P.1

1 .  Feliks Rakowski, misjonarz · 8 (20) gr. 1 864 r. 
2. Aleksander Popławski, „ „ 
3. Andrzej Prawdzikowski, „ „ 
4. Al beryk Herban, kapucyn „ 
5 . . Honorat Karpińsk i ,  „ „ 
6. Honor j usz Z. Dz ieja.ciński, br. „ „ 
7. Pas�halis Motyczewski, br. . „ „ 
8. Adam Lipiński, trynitarz „ 
9. Walery U l iński, augustjanin „ 

10. Józef Grefe, „ ,� 
1 1 .  Maksymiljan Wolański , karmel ita ,, 
1 2. Telesfor Dybizbański, „ „ 
13 . Ewodjusz Barcz, karmelita trzewicz. ,, 
14. Kazim. H. Tryn iszewski, bernardyn „ 
15 .  Jan Mikoła j Połomski, „ „ 
1 6. Hipoli t Szo nwejtz, „ „ 
17 . Jan Karol lwaszewsk i ,  marj an i n „ 
18. Zosim B iadowsk i, br. reformat „ 

1 9. Toma -:z  Jel uszek, b r .  „ ,, 
· 20. S tanis ław Ma tkowski, „ „ 

21 . Piotr Kuta, br . „ „ 
22. Korneli Sokołowski , karme l ita „ 
23. Ignacy Rakoc iński, reformat „ 
24. Dominik Zarzycki, dominikanin „ 
25. Wojc i ech Motyczyński, bonifr. przeor „ 
26. Bonifacy Różycki, bonifr. brat profes „ 
27. Hermenegild Friedriech, „ „ 
28. Walerjan Sur tel ,  . karmelita ,, 

1 A. A. O., CXl2, k. 1-5.
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29. Walenty Słapczyński, franciszkanin 8 (20) gr. 1 864 r.
30. Idzi Rynarzewicz, „ „ 
31 . Damazy Nałęcz, bernardyn " 

. 32. Józef Tyrka, karmel. kl. 20 gr. 1864 r. (1 st. 1865 r.) 
33. Tymot. Parjer, bonifr. br. prof. „ 
34. Kamil Skibniewski , „ „ 
35. Zenon Kowalski, karmel. kl. „ 

36. Aleksy Lenorkiewicz, „ „ 
37. Jan Nowakowski, „ „ 
38. Anastazy Biernacki, „ „ 
39. Władysł. Kopczyński, paulin „ 
40. Klemens Sawicki v. Siwicki,

reformat 
41. Kazimierz Chada, franciszkanin
42. August. Dudziński , „ 

43. Justyn.  Kalinowski ,  reform. kl. pr?f·
44. Nazary Kiełbasko, „ br.  
45. Marcin Bieńkowski, paulin kl .  profes
46. Antoni Majewski, „ 
47. Leopold Goruski, „ 
48. Jan Szarzyński, „ 
49. Wawrzyniec Jarosz, bernardyn
50. Gracjan Marchwicki, reformat
5 1 .  Franc. N ikiel ,  reform. br. profes. 
52. Ignacy Gola, dominikanin 
53. Sewer. Ko,Nalkowski, francisz.
54. Klemen� Hauke, reformat 
55. Marcin Olszyński, „ 
56. Emiljan Perliński, „ 
57. Adam Zawadzki, franc. kl. profes
58. Józef Marja Rosset, kapucyn
59. Władysław Zajączek, reformat
60. Dydak Kamiński, reform. br. profes
61. Szymon Wilczyński, „ 

" 
" 

" 
" 
ll · 
" 
" 
" 
" 

" 
" " 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
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62. Feliks Gawroński, misjonarz 20 gr. 1 864 r. (5 st. 1865 r.)
63. Tomasz Popławski, „ „ 
64. Bruno Kubik, august. kl . profes „ 
65� Ludwik Dąbrowski „ „ 
66. August. Czekalski, „ „ 
67. Bened� Micha lski, reform. br. profes „ 

Zakonnice :  
1 . Kajetana Łukaszewicz,
2. Weronika Łojewska,
3. Ludwika Ślusarczyńska,

Z tych wszystk ich 47 
10 bez pensj i. 

wizytka 
" 

" " 

ber nar. „ 
osób z pensją 1 50 r. · rocznie, . 

Powrócili z zagranicy i rząd wysłał ich do Rosji 
lub do jednego z klasztorów w kraju:  
Korneli Sokołowski, wysłany do karmelitów w O borach. 
Ignacy Rakociński, wysłany na , mieszk. do gub. wołogodz.
Kamil Skibniewski, „ · „ „ 
Kazimierz Chada, „ · do franciszkanów w Kaliszu. 
Wawrzyniec Jarosz, „ do gub. archangelskiej . 
Gracjan Marchwicki, „ „ „ 
Seweryn Kowalkowski, wysłany do gub. wołogodzkiej. 
Marcin Olszyński, „ „ wiatskiej. 
Adam Zawadzki, „ „ wołogodzkiej. 

b) CZĘŚĆ DRUGA.

Kary, które rząd rosyjski nakładał na klasztory albo na 
zakonników i zakonnice.I 

Najpierw zauważyć należy, że rząd rosyjski nietylko 
wyciągnął rękę niszczycielską po klasztory, ale uczynił 
to w sposób wykrętny, pozoruj ąc troskę o nie i „ ch'lć urzą-

1 W dziale tym omawiamy razem wszelkiego rodzaju „przestttp· 
stwa" zakonników i kary, przez nich ponoszone, tak ia Koś�iół jak 
i ojczyzritt, za galówki i paszporty. 
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ózenia ich w myśl prawa kanonicznego" . W jaką styli
zację rząd ujął swe postanowienia, mówi nam o tern 
odezwa dra gł. kom. rz. spr. w. i d. z 15  (27) list. 1 864 r .  
Nr. 5 7  1 d o  bpów Król. Pol. następującej treści: „Mam 
honor załączyć przy niniejszem najwyższy ukaz o klasz-
· torach rz.-kat. w Kr. P.  z 27 paźdz. (8) list. i dołączone
do tegoż ukazu przepisy dodatkowe o klasztorach rz.- kat. 
w tymże dniu przez Jego Ces. Mość najwyżej zatwier
dzone. Przez ukaz ten J. C. M.  w nieustannej swej tro
.sk/iwości o jak najlevszem ur'&qdzen;u Kościola rz. -kat. oraz 
Ju,chowieństwa w Kr. P . . .  

„Niektóre klasztory w Kr. P. podpadają po części 
:znie�ieniu z przyczyny małej liczby w nich osób stanu 
2akonnegó, niezastosowanej do przepisów kanonicznych, 
po części zamknięciu za jawny i udowodniony udział 
w buntowniczych działaniach przeciwko rządowi . . .  

„Spis takowych klasztorów przy niniejszem załącza 
się. Ks. Bp raczy przedsięwziąć wszystkie zależne od niego 
środki do okazania czynnej pomocy wszystkim władzom 
miejscowym co do należytego wprowadzenia w wykonanie 
niniejszych przepisów a zarazem co do przeznaczenia 
delegatów od władzy duchownej, i le razy tego będz i e  
wymagać potrzeba".2 i 3 

1 A. K. D. Sand„ LIIJl.
2 Na mocy ukazu ż 1864 r. diec. sand. została prawie, Że ogoło

cona z klasztorów. Dla braku w nich członków rząd sb1sował: bern. 
w Opatowie i Kazanowie pod Końskiemi, reform. w Sandomierzu i Ry
twianach, (którzy czas jakiś byli tu po kamedułach), franciszk. w Za
wichoście i Smardzewicach, dominik. w Sandomierzu i pijarów w Ra
domiu. Za udział w „buntowniczej " działalności skasowano: bernard. 
w Radomiu i reform. w Solcu. Zostały klasztory „czynne": w Wielko
woli, w Klimontowie, Wysokiem Kole, u św. Katarzyny i benedyktynki 
w Sand. W czasie ukazu tolerancyjnego w 1905 r. tylko jeden wegetował 
s.s. bernardynek u św. Katarzyny. Dopis. autora. 

3 Podpisał Czerkaskij. 
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Wkrótce potem wydał . rząd przepisy, dotyczące 
utrzymania i zarządu klasztorów w Kr. P., które cesarz 
zatwierdził 22 list. (4 gr.) 1 864 r. 

Wykonanie ukazu cesarskiego o kasacie klasztorów 
rząd w znacznej części wprowadził w życie w błyska
wiczny sposób. Oto dane te.j roboty w diec. sand.: 
1 .  Klasztor o.o. bernardynów w Radomiu, jak głosiła 
odezwa dra gł. kom. rz. spr. w. i duch. z 1 5  (27) gr. 
1 864 r. Nr. 33493, był zamkn ięty 1 5  (27) list . 1 864 r. 
o 1 1  wieczorem. O.o. bernardynów z Piot rkowa wywie- .
ziono do Warty, diec .  kuj . -kal is . ,  w nocy z 27 na 28 list. 
1 864 r . 1  W takich samych okol i cznościach rząd ros. za
łatwił się ze wszystkiemi zamykanemi klasztorami. 

2. Gwardjan klasztoru wie lkowolskiego, pow. opcz.,
gub. radm. ,  ks. Edmu n d  Mordziński 9 gr. 1864 r. powia
domił dziekana opcz. ,  a _ ten zaraz tegoż dnia Kons. Jen. 
D.  Sand., że 28 list. 1 864 r. władze wojskowe zwiozły 
do klasztoru wielkowolskiego : o.o.  bernardynów z Ra
domia, O patowa, Kazanowa Konec. i Karczówki z pod 
Kie lc ,  i że dzi ś  l iczba m i eszkających tam zakonników wy
nosi 29 osób, a ma być wszystki ch 32. 

3. Dziekan dek. opcz. 5 gr. 1 864 r .  Nr. 1 1 4  donosi
do Kons. Jen.  D. Sand. ,  że 27 list. 1 864 · r .  władze woj
skowe wywiozły o.o .  franciszkanów ze Smardzewic, pow. 
opcz. , a przy kośc ie le  został tylko jeden z nich ks. Am
broży Boiński, l i czący lat 63 .2 

Zn iszcze n i e  życi a  zakonnego w Kr. P., które tak 
boleśn ie  dotknęło każdą d iecezję, rząd zawczasu w swo
im org·an ic  urzędowym „Dziennik Powszechny" �tarał si 
uspraw i ed l iw i ć  w opi n j i  l u dności, a czynił to od wybu
c h  u p l L' nv sz� · c li mLl :1 i f c s t acyi p : zedpowstaniowych 1863 r" 

1 O tern patrz broszurę „50-ta rocznica wskrzeszenia arcybrac· 
twa ś w. Anny przez kolejarzy przy kościele o.o. bernardynów w Piotr
kowie Tryb.," str. 3 i 4. 

2 A. K. D. Sand ., XLVIIP.
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Wid2 imy to z odezwy Kons. Jen. O .  Sand;, ogło
szonej pod dniem 1 lip. 1861 r .  Nr. 1 1 74, 1 do duchowień
stwa diecezjalnego treści następuj ącej :  „Pisma publi czne 
-krajowe pod dniem 28 z. m. r .  b .  ogłosiły, że „władza 
duchowna diec. sand. z powodu podburzającego prze
mówienia do l udu wydaliła z klasztoru bern .  radm. za
konników Hilarjona Kosiorowskiego i Jacentego Lewczu
ka, pierwszego do klasztoru w Radecznicy, drugiego do 
klasztoru w Wielkowoli." 

Przeciwko ogłoszen iu takowemu Kons. Jeri. O. Sand. 
niniejszą swą odezwą publiczn ie  protestuje i oświadcza, 

_że zakonników nie wydalał ani nie jest przekonanym,
iżby mieli w sposób podburzający do l udu przemawiać" . 

Jak zaś bacznie rząd śledził każdy ru_ch i objaw 
patrjotyczny, ujawniający się w życiu zakonnem stwier
dzają to następujące okoliczności i fakta: 

1 .  Dr  gł. kom. rz. w. r. i o. p .  7 (1 9) mar. 1 862 r. 
Nr. 22 ( 41)  zwrócił się do bpa sand. z tern, że a) 1 3  (25) 

. łut. r.b. w Radomiu w pobliżu kościoła o.o. bernardynów 
pojawiły się plakaty, zapraszające mieszkańców do ob
chodzenia modlitwą i tygodniową żałobą rocznicy wy- _ 
padków, jakie miały miejsce w m .  lutym r. z . ,  że w tym 
dniu był wystawiony katafalk w kościele, b) W nocy na 
1 5  (27) luty t .  r .  znów pojawiły s ię  podobne plakaty i te
go dnia rzeczywiście odprawione było nabożeństwo ża
łobne przy wszystkich ołtarzach, że na krzyżu, wysta-

. wionym tam na cmentarzu na pamiątkę poległych w War
szawie 15 (27) ł ut .  r .  z .  pojawiły się: korona cierniowa 
z żelaznych gwoździ i wieniec z białych i czarnych wstą

. żek, a na wewnętrznej ścianie ogrodzenia porobione by
ły liczne, zupełnie jednakowe napisy w językach rosyj
·skim i polskim.

1 A. K. D .  Sand . .  XXIIJ l .
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„„ .z tego .powodu nmk Kr. P. reskryptem z 1 (13) 
mar. 1862 r. Nr. 1348, polecił oznajmić przełożonemu kla
sztoru księży bernardynów w Radomiu, że, jeżeli jeszcze 
dostrzeżonem zostanie w klasztorze . cokolwiek · przeciw
nego rozporządzeniom rządu, wówczas z tymże przeło
żonym i z innymi winnymi postąpione będzie podług całej 
surowości praw stanu wojennego" . 1

2. Dr gł. kom. r z  . . w .  r .  i o p .  5 (17) łut. 1 862 r.
Nr. 5791 (14549) zwracał się do bpa sand., że w koś ciele 
o.o. bernardynów w Radomiu, mianowicie . w tamtejszej 
kaplicy św. Anny j est nowa chorągiew z wizerunkiem 
Matki Bożej , a pod nim napis: „Królowo Męczenników, 
poległych w dniu 25 i- 27 lut. " i z krzyżem, pod którym 
dodane „i $ kwietnia 1861 r . ,  przyczyń się za nami !"  Ze 
względu na jej charakter polityczny należy ją  usunąć.2 

Na to bp s and. 7 mar. 1863 r. Nr. 256 donosi do 
Kom. Rz. W. R. i O. P. ,  że istotnie chorągiew ta znajdo-

. wała się w kaplicy kła o.o. bernardynów w Radomiu,.
od pewnego jednak czasu gdzieś t:ginęła i nic nie wia
domo, gdzie się podziała, gdyi .w kościele. dziekan radm. 
�s. Fr. Brzozowski znaleźć je j  nie mógł i obecnie tam 
jej niema. Senj or bractwa św. Anny Ludwik Wąsowicz 
i gwardjan klasztoru o. Benedykt Piotrowski, również 
oświ�dczyli, że · j ej niema w obrębie kościoła.3 · 

3. Dr gł. kom. rz. w. r. i o. p, 7 ( 1 9) mar. 1 8 62 r.
Nr. 22 (41) 4 zwraca się do bpa sand. ,  że w lutym b. r.
z racji wypadków warszawskich, które miały miejsce 
w ni. lutym zeszłego roku w stolicy Królestwa P . , od
prawiało się w kościele . o.o. bernardynów radomskich 
dwukrotnie nabożeństwo żałobne, uprzednio rozplakato
wane i ostrzega, że, jeżeli to się jeszcze powtórzy, wów· 

1 A. K. D. Sand., . U.
3 .Op. c., k. 138 i 1 40.

2 A. A. D., LXXXl2, k. 37. 
4 A. A. D., LXXIX2• 
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czas przełożony klasztoru i wszyscy którzy zawinią, bę
dą surowo odpowiadać. 

4. P.o. nmka Kr. P. 14 (26) czrw. 1 862 r. Nr. 2531 1
zwraca się za pośrednictwem dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. 
do bpa sand., że w Radomiu, w tamtejszych koś ciołach, 
zwłaszcza u o.o. bernardynów 1 (13) , 3 ( 1 5) ,  7 ( 19) i 1 0 
(22) · czrw. b. r. przy dużym napływie wiernych śpiewano 
hymny narodowe. Bp przeto powinien przypomnieć du
chowieństwu, że to jest przez rząd zakazane, bo w prze
ciwnym razie władze rządowe zastosują . su rowe kary . 2  

5 . Na  klasztor o.o. bernardynów w Przasnyszu 31  st.
1864 r. władze wojskowe administracyjne nałożyły 42,92 r. 
kontrybucji za to, że rewizja znalazła tam zakazane wier
sze. Doniósł o powyższem jen. ple. na Kr. P. 9 (2 1 )  kw. 
1 865 r. Nr. 4990 (4988) do dra gł. spr. w. i d. na z asa
dzie raportu nlka wojennego oddżiału płoc.3 

Jeżeli k ażdy klasztor w Kr. P. był śledzony przez 
rosyjskie władze rządowe,  to pod tern większą ich ob
serwacją była zawsze jasna Góra. Nawet miejscowy za
rząd miejski spełniał wówczas względem niej misję nad
zorczą. Ta obserwacja była zresztą rzecz zrozumiała, sko-

1 A. A. D., Lxxx2; k. 1 17. 
2 Ponieważ . do księży bernardynów radomskich władze wojskowe, 

kierujące wyniszczeniem powstania, miały szczególniejszą pretensję, nie 
oszczędziły prze.to ich klasztoru. Dr gł . kom. rz. w. r. i o. p .  2 (14) list.
1 863 r. Nr. 6282 (14369) powiadomił bpa sand„ Że władze wojskowe 
zajęły klasztor bernardyński w Radomiu na więzienie poprawcze. Odtąd 
prawie przez 4 lata w tych gmachach gospodarowały władze więzienne, 
ho dopiero 15 lut. 1867 r. Nr. 59 dziekan radm. ks. Fr. Brzozowski zło
żył raport do Kons. J. O. Sand., Że klasztor radm. księży bernardynów 
w znacznej części został opróżniony, a więzienie poprawcze z powro
tem przeniesiono na dawne miejsce do gmachu klasztornego po p .  p. 
benedyktynkach w Radomiu.1 

3 A. A. D., XXIV2, k. 23 i n. 

1 A. K. D. Sand., L1.
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ro Jasna Góra powszechnie jest uważana za serce Pol
ski, twierdzę jej ducha katolickiego i narodowego, a nad
to była szczególniejszą przystanią dla unitów w ich naj
cięższych przeżyciach. W dalszym przeto ciągu tego roz
działu przyjrzyjmy się faktom, dotyczącym zakonu o.o. 
paulinów. Mówić będziemy o Jasnej Górze w latach 1 860.1 

6. Prezydent m. Częstochowy 12  (24) list. 1 861 r.  pisze
do ks. przeora zgromadzenia ks.ks. paulinów na Jasnej Gó
rze: „wskutek świeżo otrzymanej odezwy od W-go do- 
wódcy witebsk�ego pułku piechoty z dnia wczorajszego 
Nr. 6322 mam honor wezwać W-go imci ks. Przeora o do
niesienie mi ,  który z księży miat Mszę w Kaplicy Matki 
Boskiej ,  w czasie której śpiewali „zakazane" hymny bra
cia Wolanowscy, Kromer i Morycz". 

7. Komisja Śledcza w Częstochowie zwraca się
- 25 wrz. (7 paźdz.) 1 861 r. do ks. przeora ks.ks. paulinów 
na Jasnej Górze z tern, że „dnia 1 paźdz. r.b. na tr:z.eciej 
bramie klasztoru jasnogórskiego przylepione zostały her
by Polski i Litwy. Wskutek przeto zarządzenia jen. Wag
nera, nlka wojn. ,  Komisja Śledcza ma �onor uprzejmie 
wezwać ks. Przeora o łaskawe powiadomienie czy nie 
posiada jakiej wiadomości, kto by mógł być sprawcą przy� 
lepienia rzeczonych herbów ?" 

8. Magistrat m. Częstochowy dnia 24 paźdz. (5 list.)
1 861 r. Nr. 591 1 nadsyła do ks. przeora zgromadzenia 
ks. ks. paulinów na jasnej Górze kopję wierzytelną otrzY. 
maneg o w dniu wczorajszym rozporządzenia jen. Wagnera, 
wydanego za Nr. 1619 do ścisłego zachowania i prze; 
strzegania. Kopja ta w tłumaczeniu brzmi jak następuje: 
„Śpiewanie „zakazanych" pieśni w kościołach nie jest 
dotąd przerwane mimo tylokrotnego zakazu ze strony 
rządu. Trzeba temu położyć koniec. Wsk1,1tek tego po· 

1 A. A. D. Zarząd Wyznaniowy. 
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lecam Wielmożnemu Panu ogłosić wszyŚtkim prezyden
tom, burmistrzom i wójtom gmin, należącym do pańskiego 
powiatu, aby na wypadek śpiewu w kościołach „zakaza
nych" pieśni natychmiast donosili o tern nlkowi wojn., 
w okręgu którego się znajdują z wymienieniem: 1. kiedy 
fakt miał miejsce? 2. który ksiądz był wtedy w kościele? 
3. kto grał na organach? 4. kto z obecnych zaintonował?
5. kto był w kościele obecny? Proszę też uprzedzić, że
za niewypełnienie tego na mocy władzy mi udzielonej 
winnego nietylko wydalę ze służby, ale razem ze śpie
wającym oddam pod sąd wojenny. W taki sam sposób 
postąpię, jeżeli w kościołach będą się odprawiać specjalne 
nabożeństwa za ojczyznę ze zbieraniem pieniędzy na 
„występne" cele, a o tern nie b'(dą powiadomione naj
bliższe władze rządowe". 

Urząd Wojn.  Nika W arsz . . Gł. Oddz. 5 (17) sierp. 
1864 r. Nr. 5705 komunikuje nlkowi południowej części 
linji Drogi Żelaznej W. Wiedeńskiej, co następuje :  

Na przedstawienie moje  o zamianie księdzu z kla
sztoru częst. Eustachjuszowi Chawelskiemu zesłania do im
perjum na karę pieniężną, nmk Kr. P. wyraził swą de
cyzję: zażądać od ks. Chawelskiego 3000 r. srebrem. Po 
sprawdzeniu stanu rzeczy okazało się, że ks. Chawelski 
nie był w możno�ci zapłacić sumy takowej„ Mając przeto 
na uwadze, że wstawiali się za nim zakonnicy k lasztoru,  
wojn. nlk gł .  oddz. warsz. postC\wił wniosek nmkowi, 

· mo cą którego prosi Wielmożnego Pana śc iągnąć z kla
sztoru w m. Częstochowie 3000 r.s. i takowe przesłać do 
Okręgowej Intendentury Kr. P. zawiadamiając mnie o wy

: słaniu tej sumy. 
Przejdźmy do kar, wymierzanych na zakonników, 

wszystkich kolejno gałęzi, a także do przygód, jakie ich 
. spotykały w czasie ruchu powstania styczniowego. 

Bojownicy t. I l i .  39 
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Aug:u•tjanie.1 

t .  Ks. Stanisław Kryński, ur. 1826 r . ,  Kand. św. 
Teol . ,  regens studjum i profesor w Warszawie w kiaszto
rze przy ul. Pawiej. 

1. Za sprawy polityczne ksiądz S. K. był kilkakrot
nie aresztowany, siedział w więzieniu śledczem i oddany 
został pod dozór policji . 2 

2. Ksiądz S. K. brał czynny udział w powstaniu
styczniowem i wskutek tego był kilkakrotnie w więzie
niu śledczem w Warszawie.3 

2. Ks. Jozafat Łagodziński, ur. 1 834 r., wyświę
cony w 1858 r . , po 4 latach studjów otrzymał w akade
mji warsz. stopień Kand. św. Teol., kaznodzieja kościoła 
przy ul. Piwnej w Warszawie. 

1 Poza tymi księżmi augustjanami, o których mow1my w tekście 
naszej pracy, opartej na źródłach pisanych, w „szkicu ... " ,  o. Grzegorz 
Uth, komisarz prowincjalny prowincji polskiej księży augustjanów, po
daje jeszcze wiadomości o powstańcach swego zakonu, które w stresz
czeniu przytaczamy na odpowiedzialność autora. 

Ks. Roman Karol Stefanowski, ur. w Lublinie 1833 r., 
wstąpił do zakonu augustjańskiego w 1857 r. wyświęcony w 18fi2 r.,

czas jakiś pracował w klasztorze warsz., od powstańców odbierał przy
sięgę, zbierał dla nich żywność, by.ł w paru bitwach. Za ten udział czyn
ny w powstaniu dostał się do cytadeli warsz„ gdzie otrzymał 1 50 ba
tów. Umarł jako kapelan s.s. dominikanek w Przyrowie u św. Anny, 
diec. kuj. kal. w 1887 r.1 

Brat Ignacy Witkowski. Rząd ros. pociągał go do śledztwa 
z a  to, Że odbierał przysięgę od powstańców w Warszawie. Po powsta
niu w 1869 r. przeniósł się· do Małt>polski.2 

Brat Wincenty Tomasz Falkowski, ur. 1832 r., z kla
sztoru warsz., · odbierał przysięgę od powstańc6w i sam brał w powsta� 
niu cz:ynny udział. Wyjechał do Francji .IS i 4•

2 A. P. Kal., XL111 1il: k. 9. 3 A. A. D., XLl2, k. 53 . •

1 Dr. XXXIX , str. 179. 2 Op. c., k. 184. a Op. c., k. 185. 
4 W szkicu jest kilka fotografij księży i braci augustjanów po

wstańców. 
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1 .  Za s·prawy polityczn.e władz(,res. p0Hcyjn0-woj
skowe kil�akrotnie wsadzały księdza j. Ł. do więzienia 
śledczego.1 

2. W powstaniu 1863 r. ksiądz ]. Ł.  przyjmowaJ.
czynny udział i wskutek tego. był więziony.2 i 3' 

3. Ks. Wacław Łukasz Morawski, ur. 1 832 r.,
do klasztoru wstąpił 1850 r., śluby uroczyste wykonał' 
w 1852 r. Jen. ple.  na Kr. P. 4 (16) czrw. 1865 r. Nr. 9 1474 
doniósł do Kom. Rz. Spr. W. i D., że ksiądz W. M. brał 
udział w manifestacjach politycznych , w nabożeństwach 
żałobnych i w śpiewie „rewolucyjnych" hymnów, nadto 
w 1863 r. pomagał powstańcom przy niszczeniu mostów 
na kie 'ecko-miechowskim trakcie. 

4. Ks. Adrj an Oszczyglo v. O szczygieł, ur.
1833 r., wyświęcony na kapłana 1861 r. P. o. nmka Kr. 
P. jen. Suchozanet 17 (29) paźdz. 1 861 r. Nr. 1 816  5 po
wiadomił dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że na skutek jego 
raportu wysłał księdza A. O.  na mieszkanie do Rosji za 
ł<l>, że namawiał ludność do  wzięcia udziałlr w powstaniu.6 

Przed wyjazdem do Rosji ksiądz A. O.  siedział 
w fortecy m odlińskiej, skąd został wywieziony 31 paźdz. 
1861 r.7 

5� Ks. Maksymiljan Józef Ryttel� ur. 1836 r. 
w Zakroczymiu, gub. płoc. ,  wyświęc. 1 859 r. Kancelarja 

1 A. P. Kal., XLill13, k. 12. 2 A. A. o., xu2, k. 53. 
il W pracy ks. Grz. Utha j�st wzmianka, że ksiądz J. Ł. był pod 

zarzutem namawiania nowicjuszów zakonnych do powstania i odbiera
nia przysittgi od powstańców, że' siedział 9 miesięcy na Pawiaku, że 
był pod dozorem policji do 1905 r., że umarł jako rektor kościoła m
jalnego w Puszczy, Korabiewskiej, pow. skiern., gub. warsz. , 16 sierp. 
1927 r. Habitu zakonnegp nie zdejmował nigdy, do 1905 r. nosił g,o 
pod sutanną, a od 1905 r. jawnie.1 

4 A. A. D., XL VIII3, k. 189. 
6 A. K. A. K., IIll5, k .  20S. 

5 A. A. D., LXXIX2, k. 27. 
7 A. A. D:, CXX12, Nr. 104. 

1 Dr. X XXIX, str. 183 i A.  K. A. K., 112°, k. 151 .  
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Specjalna przy rrmku Kr. P. do spraw stanu wojn. 30 wrz. 
(12  paźdz.) 1863 r. Nr . . 5589 1 . doniosła do dra .gł. kom. 
rz. w. r. i o. p., że ksiądz M. R. brał udział w pogrzebie 
7 powstańców, zabitych w potyczce 29 mar. 1863 r. w od
dziale Cieszkowskiego pod Broszencinem, pow. łask., gub. 
piotrk. Pogrzeb t.en . . odbył, się we wsi kościelnej {�ha bie
lice, pow . . i gub. piotrk. Za ten u�ział w pogrzebie wła
dze wojskowe ar�sztowały księdza M. R. 4 (16) kw. 63 r. 
Uwzględniając ten dotychczasowy areszt, nmk Kr°" P; na 
wniosek Audytorjatu Polowego z 23 wrz. (5 paźdz.) i'863 r. 
skazał księ�za M. R. tylko na mieszkanie do jednej z we
wnętrznych gubemij Rosj i. 

6. Ks. Juljan Skalski, ur. 1 830 .r., wyświęcony
1 855 r., przez pewien czas,, w czasie powstania stycznio
wego, przełożony klasztoru w Wieluniu, diec. kuj>kalis. , 
odznaczał się nieprawomyślnoś�ią polityczną, nadto nie 
utrzymał w należytej karności podwładnych sobi� zakon-

-· n.ików.2 Umarł w Wieluniu 23 paźdz. 1 875 r.3

7. · Ks. Gabrjel Zimny, ur. 1 821 r. w Wawrzeń
czycach, pow. miech. ,  gub. kiek., wyświęcony · 1851 r.
1. W 1 862 r. ksiądz G. Z. „zapisał się do tajnego związku
politycznego, gub. lubl . ,  którego celem by'ło obalenie 
rządu legalnego w Kr. P.„ całkowicie podzielał poglądy 
tego związku, zabiegami os-obistemi · spowodował . jego 
rozwój, a w �ońcu i walkę orężną. Na zasadzie decyzji 
nmka Kr. P.  z dnia -4 maja 1 864 r. , wydanej na 'Skutek 
raportu Audytorjatu Polowego za Nr. 999, który uwzględ
nił tę okoliczność, że podsądny przesiedział już więcej 
jak rok w kazamatach fortecy ,zamojskiej ,  ksiądz G. Z. 
został skazany nie _do katorgi, lecz na osiedlenie w Sy
berii z 'pozbawieniem wszakże wszystkich · praw stanu 

1 A. A. D:, LXXXU2, k. 1 19 i 120 i A. K. A K., II25, k. 249. 
2 A. A. D., XL VIIP, ·Ić. 189. 3 A. K. A. K., J25 i 112s, k. 259. 
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i z konfiskatą na rzecz państwa majątku osobistego, z któ
rego najpierw mają być uiszczone koszta niniejszego 
procesu" • 1  Ostatnim eta pe� jego wygnania była Tunka, 
gub . irkuckiej ,  gdzie umarł 19 paźdz. 1 870 r .2 

2. w· kronice augustiańskiej o księdzu G. Z. czy
tamy następujące szczegóły: był synem Józefa i Marianny 
z Nowaków; dó klasztoru wstąpił 1 847 r., pracował w Kra
snymstawie,· gub. lubl., następnie objął wikarjat w Gorz
kowie, pow. krasnost. i tu, w czasie zawieruchy politycz
nej, władze ros. zaaresztowały go i wywiozły na Sybir, 
gdzie w Tunce mieszkał razem z ks. Maksymem Ryttlem, 
augustjaninem i ks. Czesławem Har.wozińskim, paulinem .3 

8. Ks. Adaukt Uściiiśki� ur. 1 805 r. we wsi Uścia
nek Wielki ,  diec. płoc� ,  do zakoQu august. wstąpił 1 825 r., 
śluby wieczyste wykonał w 1827 r . , wyświęcony w 1830 r. 
Był uczestnikiem powstania styczn. Po kasacie klaszto
rów pracował w diec.  lubl. ,  ostatnio w Szczebrzeszynie, 
pow. zamoj. ,  gub. lubi . ,  gdzie umarł w 1879 r.' 

Benedyktyni. 
t. Ks. Bernard Pierzchalski, ur. 1830 t. 1. Bę

dąc w Pułtusku, ks. B. P. w 1 863 r. miewał „podburza
jące" kazania/> 

2. Urzędnik Mstwa Finansów, .delegowariy do Kr. P.
do spraw. kom.ór celnych, doniósł 10 · (22) paźdz . . 1867 r. 
Nr. 1 549,6 do zarządz. spr. duch. obc. w. w Kr. P., że ksiądz . 
B. P. odmówił spowiedzi żonie urzędnika· Aleksandra .
Glebowa, prawosfawnego. 

2. Ks. Placyd Podgórski. _ 1. Administrator" 'diec.
płoc. ks. Myśliński ł7 sierp. 1 863 r.  Nr. 9 14  7 prosił Kom. 

1 A. A .  D., LXX2, k. 139. 2 Dr. X XXIX, str. 177 i 1 78. 
3 A. K. A. Kr„ I I25, k. 353. 4 A. K. A. Kr., (125, k. 303. 
5 Ą. A. D., XLI2, k. 69. 6 A. ' A. D., LXXI2. 
7 A. A .  o., Lxxxn�. k. 245. 
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Rz. W. R i O. P., aby spowodowała zwolnienie z wię
zienia �siędza P. P., beJileclyktyn.a z Pułtuska,, -gub. warsz., 
kt.óry z .p ozw0:le;11i:a ·swej zwierzchności bawił w Obryttem, 
gdy przechodził tamtędy nlk wojn. ,  który, zauważywszy 
tam księdza P. P. ,  polec.ił .gbrowi płoc., by go zaare
s.ztował. 

2. Ksi.ę·clza P. P. w ladze wojskowe zaareszt(t)wały
w stycz. 1 863 J" . za to, że j.eździł p0 wsiach i udprawiał za 
poległych aa.beżeństwa .ż.ałobne.1 28 sierp. 1 863 r. ksiądz 
P. P. był zwolni€nly z aresztu. 2 

Berna.rdyni. 

t .  Ks. Honiifacy Ba•rył·kiewicz, 1 817 t 1 889, wy
święcony w 1 842 ,r. W 1864 ·r. nlk wojn. nałożył na księ
dza B. B. karę wysokości 1 00 r. za to, że ni,e zaareszto
wał powstaile:a, kt<f>ry pnybył do klasztoru o.o. bernar
dynów w Skępem, pow. Jipn., gub. pł0c., g«Jłzie ks1iądz 
B. B. był poprzeclnio ·gwardjanem.3 

2. Ks. Fortunat Bereszczyński. Konsystorz Puł
tuski 31 maja 1 864 r. Nr. 467 4 doniósł do bpa płoc. ,  że, 
g.dy ksiądz. F. B., b.ema.rdyn z Ostrołęki , gub. fomż., je
chał z sakramentami św. do chor-ego, wojsko miejscowe 
zatrzymało go, odstawiło do miejscowego nlka wojn. i tam 
usłyszał od żołnierza: „ idź do kościoła, dziś nie poje-

. dziesz" .  Wskutek tego chory Jan Ziemniak ze wsi Bia
łobiel, ,

.
tejże . parafj i ,  umarł bez sakramentów św . .

3. Ks. Paschalis Błażejewski, ur. 1815  r. , pro
fesję zakonną złożył w 1837 r. Polityczne władze gub. 
kalis. ,  o księdzu P. B., który w czasach przedpowstanio
wych był gwardjanem klasztoru o.o. bernardynów w Przy-

I Ą. A. D., XLI2, k. 90. 2 A. K. D. Płoc., XV151 k. 197 i 226. 
3 A. A. D., XXXVI2, Nr. 26 i . XXIV2, k. 24, A. Z. B. Kr., 12°.
4 A. K. D. Płoc., XIV15, k. 159.
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r;0wi,c,  ie:IJ1ec. kuj .. kalis. i itam również pra cował po po
wstani,m, wydały op.i nję, że test „nie,prawomyślny" ,  a w c.z�
s ite powstania, gdy był gwardjanem w Przyrowie, w tam
tejszym klasztorze bernardyńskim ukrywał dowódcę po
wstańców Chmielińskiego" . 1  

4. Elja·sz Bryłsld, ur. 1:838 r . ,  od il.863 r. brat kla
sztoru wielkowolskiego, .pow. opcz., gub. radm. Władze 
rządowe prowadziły śledztwo przeciw hr. E. B. w spra
wie .j 1ego osobistego udziału w powstaniu i za to, że na
mawiał ludność, aby wstępował.a do partji, oddały go 
ped woju. sąd polowy przy A udytoria.cie Polowym wojsk 
Kr. P. ,  a następnie osadziły w cytadeli warsz.2 

·s .  Ks. ·Fidelis Buczkiewicz, był pod sekretnym 
dozorem policji za kazania „podburzające" ,  które wygła
szał w czasie ruchów powstaniowych.3 

6. Ks. Franciszek Cichowski, profesję zakonną
złożył 1 843 r. w Krakowie. jak doniósł 26 mar. 1865 r. 
jen. ple. na Kr. P. do dra gł. kom. rz. spr„ w. i d., ksiądz 
F.  C., bernardyn klasztoru Ratowo, pow. młw. , gub. pie c. , 
sympatyzował z powstaniem i wsze'łkiemi manifestacjami 
patrjot��nemi�4 

7.��s. Szymon Cy·bula. 1. Administrator diecezj i
płoc.  zapytał Kons. jen. Pułtuski o stan duchowieństwa 
tamtejszego okręgu kościelnego, na co otrzymał stamtąd 
27 lip. 1 863 r. Nr. 429 5 odpowiedź, że tamtejsza władza 
konsystorska wydelegowała z Przasnysza b ernardyna , 
księdza Sz. C. do pomocy w parafji Janowo, pow. przas., 
który udał się na miejsce sobie wskazane, lec,z wyjechał 
stamtąd i dotąd nie dał znać przełożonemu, gdzi� pi"zebywa.6 

1 A. P. Kal., XXXVm1a, k. 9. i A. Z. B. Kr., 120. 
2 A. A. D., XLJI2. i A. Z. B. Kr., 120. 3 A. A. D., XLII2, k. 1 46.

4 A. A. D., XLII2, k. 1 2. s A. K. D.
· Płoc., XVi5, k. 194.

6 Porwany uczuciem patrjotycznern poszedł tam, gdzie sitt bój 
toczył o wolność ojczyzny. Dopis. autora. 
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· 2. Specjalna Kancelaria nmka Kr. P. do spraw sta
ąu wojn. 27 kw. (9 maja) 1 863 r. Nr. 221 9 1 doniosła do 
dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. ,  że bernardyn z Przasny
�za ksiądz Sz. C. porzucił swe stanowisko . i poszedł do 
powstania. 

8. Ks. Andrzej Dąbrowski, bernardyn. Kons.
Metrp� Warsz. 1 paź'dz. 1 863 r. Nr. 2663 2 przesłał kolej
ny raport miesięczny .d10 . arcbpa Szcz. Felińsk., będące
go wówczas na wygnaniu w m. Jarosławlu i do�iósł 
w nim między innemi,. że we wsi Dalikowie, pow. łęczc., 
gub .. kalis., w czasie starć wojsk rosyjskich z powstańca
mi został zabity czasowy tamtejszy wikariusz ksiądz A. D. 

Nmk Kr. P. 7 ( 1 9) mar. 1864 r. Nr. 966 3 powiada
mia mstra Kr. · P., że · w · czasie walk istotnie został zabity 

· pod wsią Dalików ksiądz A. _ D.
9. Ks. Witalis Dobski, bernardyn kla$ztoru Skęp

skiego, pow. -płońsk., gub. płoc. Wszystko to samo, co
o ks. 'Franciszku Sobalskim, bernardynie tamtejszego
klasztoru.' . 

, · 

10. Ks. Paulin Domański, ur. 1822 r .. ; Dziekan 
dek. radm. i prob. par. Wsola., ks. Fr. Brzo��g.�ski 26 st.
1863 r. _Nr. 15 5 doniósł do Kons. J .  D .  Sand., że ksi ądz
P . . D . ,  lektor i definitor 'klasztoru radm., mi'ał w więzie-

, niu radll}. . 25 st. b. r . · odczytany · wyrok, skazujący go na 
Syberię, i w fych dniach ma być wywieziony.

11. Ks. Apolinary Gawęcki. jak doniósł jen. ple.
na Kr. P. 26 . mar . . 1 865 r. do dra gł. kom. rz. spr. w.
i d . . �siądz A. G. ,  be·r.nardyn klasztoni

,
Ratowo, pow. młw.,

gub. płoc. sympatyzował z ruchem powstaniowym· i z wszel
kiemi manif��tacja�i · politycznemi.6 

1 A. A .  D., LXXXI�. 2 i 3 A. A. D., cxv2. 
4 A.' A. D., XLII2, k. 135. 5 A. K� D. Sand., x1.
6 A. A: D., XLll2, k. 12 . 
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1 2. Ks. Eustachy- Goliński, bernardyn klasztoru 
lubelskiego. Specjalna Kancelarja nmka Kr. P.  do spraw 
stanu woj en.  5 (17) gr. 1 861 r. Nr� 334 1 powiadomiła 
Kom. Rz. W. R. i O. P., że p .  o. nmka Kr. P. jen. hr. 
Liiders 19 list. ( 1 gr.) i 22 list. ( 4 gr.)  1861  r. rozkazał 
księdza E.  G. osadzić na 2 miesiące w więzieniu fortecy 
zamojskiej za to ,  że 5 (17) list. b. r. na kazaniu zachę
cił słuchaczów do śpiewu 

.
hymnów „zakazanych",  na

stępnie polecił urządzić nad nim dozór policy jny. 

1 3. Ks. Aleksander -Czesław Gołębiewski, ur. 
1 835 r., profesję zakonną złożył w 1858 r., wyświęcony 
1860 r., w czasie powstania styczniowego pracował przy 
klasztornym kościele w Kole, diec. kuj.-kalis . ,  po po
wstaniu przy takimże kościele w Warcie·, diec .  kuj . -kalis. 
1 . Ręką przedstawiciela powiatowej . władzy politycznej
ksiądz A. C. Gołębiewski ma zapisane, że „mawiał „pod
niecające" kazania i brał . udział we wszystkich manife
stacjach" pa trjotycznych.2 

2. Na zasadzie decyzji, którą wydał nmk Kr. P .
25 list. 1 863 r . ,  ksiądz A. G. był wysłany na mieszkanie 
do środkowych g.ubernij cesarstwa i tam oddany pod 
dozór policyjny za to, · że, jak doniosła Specjalna Kan
celarja nmka Kr. P. do spraw stanu woj . zarządzającemu 
sprawami duch. obc. w. 1 1  (23) wrz. 1867 r. Nr. 8139,3 
brał udział w powstaniu, zbierał żywnoś·ć· i dostarczał 
ją powstańcom.4 

14. Archanioł Gorczyca, . profesję zako.nną złożył 
w 1861 r. · 5·

· (f7) gr. 1861 ' r. Nr. 334.5 Specjalna Kance-

· 1 A .  A .  D. ,  LXXIX2, k. 134.
2 A. P. Kal., XXXVll I HI, k. 8 i 19. a A. A. D., LXXI12, k. 154.
4 W ar�hiwalnych dokumentach bardzo pomieszane są wiadomości

o księdzii A: Cz. G„ Raz ma się wtażenie, Że ks. Gołębiewski .ma dwa
imiona, drugi raz, Że . są to dwie oddzielne osoby: jedna Aleksander, 
druga Czesław. Dopis. autora. 

5 A .  A. D., LXXIXI, k. 134. i A. Z.  B. Kr„ m20.
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- lar.j a  nrnka Kr. P. «llo si13:raw stanu wojen. powiadomiła 
- Kiom. Rz. W. R. i O. P., że p. o. nmka Kr. P. jen. iłu.

L:iid·eir-s 19 !list. {1 gr.) i 22 list. (4 gr.) 1861 r. rozkazał 
A. G., .naówczas kleryka li>-emard., osadzić na 2 miesiące 
w więzieniu fortecy zamojskiej za t@, że, chodząc z itacą 
w czasie „podburzającego" kazania, które g-łosił ks. Eu
stachy Golińs1ki, w kościele o.o. bemar.dynów w Lubli. 
n ie, mówił do policji ,  aby wychoclziła prncz z świąty,ni, 
nazywając .1ją szpi,egiem. Następnie nmk polecił urządzić · 
nad nim nadzór policyjny. 

ł S. Ks. Łukasz Sylwian Gorzewski. Jen. ple. 
na Kir. P. !15  (27) cz1erw. 1 865 r. Nr. 9185 (21728) 1 za
wiadomił dra gł. kom. rz. spr. w. i d. o księdzu Ł. S. G., 
B•ernardynie z Józefowa, diec. lubi. , �e bY'ł pod ś ledztwem 
Czasowej Woienno Śledczej Komisji.

16. 'Ks. Sylwester Grzybowski, ur. 1813 r. ,  były
gwardjan klasztoru o.o. bernardynów na Karczówce pod 
Kiel cami, później przez rząd · przewieziony do Wie1ko
woli, pow. opcz., gub. radm. 1 .  Nlk wojenn. pow. radm. 
donosi w swem piśmie do nlka wojenn. oddziału radm., 
że ksiądz S.  G. brał czynny udział w powstaniu stycz.2 

2 . Będąc gwardjanem na Karczówce, ksiądz S. G.
zapłacił w 1862 r. 50 r. kontrybucji.3 

17. Ks. Konstanty Gwoździewski, 1826 t 1872.
Specjalna Komisja nmka Kr. P. do spraw stanu wojen. 
9 (21 )  list. 1 863 r. Nr. 6388 4 powiadomiła dra gł. kom. 
rz. w. r. i o. p., że ksiądz K. G . ,  bernardyn klasztoru 
warsz., niedawno przeniesiony tu ze Strzegocina, diec. 
płoc., brał czynny udział w powstaniu, przechowywał 

1 A. A. o., xu12, k. 187. 2 A. A. o.,  xu12, k. 1 18. 
a A. A. o., xx1v2, k. 18  i 31 . 
4 A. A. D., LXXXII2, k. 275 i A. Z. B. Kr., m20 
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w tamtejszym klasztorze wraz z innymi ojcami broń i .umun
durowanie dla powstań1ców, ukrywał 5 powstań.ców, któ
rzy szli do partji , 'oraz przechowywał tajną . drukarnię, 
nal eżącą do .partj i  rewolucyjnej .  Po konfirmacji nmka Kr. 
P. z dnia 2 ( 14) list 1 1863 r. księdza K. G. władze woj
skowe wywiozły do kazamat w Modlinie na 6 miesięcy. 
O fakcie tym dokumęnt, pn.ephowywaay w archi wum pań
sh.Vowem kal i skiem mówi ,  że ksiądz K. G., bernar"d.yn 
z Widawy, pow. łask. ,  gub. p.iotrk., W paźdz. 1863 r. 
w czasie powstania w Kr. P. za poHityczne przestę,pstwa 
siedział 2 miesiące w .cytadeli warsz., następnie 6 mie
sięcy w kazamatach fcntecy modl1ińskiej i wreszcie od
.dany został pod dozór policyjny . 1  

18. Ks. Antoni Hołandy:szkiewicz, przełożony 
klasztoru w Ratowie, diec .  pł<>c. 1. �a sprawy patrjo
tyczne siedział w fortecy modlińskiej 0.d 7 list. 1 861  r. 
do 28 stycz. 1862 r.2 

2. Ksiąclz A. H. zapł,acił 12 czrw. 1 864 r. 1 50 r. z a
to, ż e  w klasztorze ratowskim przebywał bez paszportu 
ks. Norbert Napiórkowski, a obowiązywały wówc7.as· pra
wa stanu wojennego.3 

19. Ks. Inocenty Jabłoński, bernardyn ze Skę
IPego, diec .  płoc. Nlk wojn. pow. płoń., gub. płoie . ,  do
niósł do dra gł .  kom. rz.  spr.  w. i d., że ksiądz I .  J. był 
sympatykiem „r.ewolucji " .' 

20. Ks. Leonard Jabłoński, kaznodzieja przy
kościele o.o• bernardynów w Ostrołęce, diec. płoc. ,  gdzie 
wojska ros. zaaresztowały go razem . z o. Melchjorem 
Mellerem 23 gr. 1 863 r.5 i 6 

l A. P. Kal., XV13, k. 97. 
2 A. A. D., cxx2, Nr. 129. 3 A. A. o:, xx1v2, k. 24.
4 A. A. O., XLIJ2, k. 1 36 137. 5 A. K. D. Płoc., XIV15, k. 9. 
6 O przyczynie zaaresztowania akta nic nie mówią. Dopis. autora. 
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1. Bp płocki 17 st. 1864 r. Nr. 90 1 donosi do Kom.:
Rząd. W. R. i O. P., że 23 gr. 1 863 r. władze rządowe: 
zaaresztowały księdza L. J .  

2. Nlk wojn. pow. l ipn. ,  gub. płoc., przesyła do dra�
gł. kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz L. J. sympatyzował 
z rewolucją.2 

21 . Wawrzyniec Ignacy Jarosz, braciszek. Za- : 
rząd nlka wojn. głównego oddziału warsz. 19  (31 ) list. '. 
1865 r. Nr. 6703 3 powiadomił nlka wojn. oddziału lubi., 
że władze rządowe 2 lip . 1865 r. wysłały z Kalisza br. :
W. I. j. do cytadeli warsz., dokąd przybył 18  lip. tegoż 
roku, a stąd 9 wrz. 1865 r. był wysłany do Rosji .  

22. Ks. Honory Jarnuszkiewicz, · kaznodzieja kła- · 
sztoru warsz. Z korespondencji arc bpa Szcz. Felińskiego ' 
z 6 mar. 1863 r. Nr. 854 4 do dra gł. kom. rz. w. r. i o. < 
p. w idać , że ksiądz H. ]. 22 lut. 1 863 r. był wzięty do ·
cytadeli  warsz. 

23. Ks. Piotr Kaleściński. Nlk wojn. pow. lipn., � 
gub. płoc. ,  nadesłał opinję do dra gł. kom. rz. spr.  w. ; 
i d., że ksiądz P. K. ze Skępego, diec. płac. , sympaty- · 

zował z rewolucją.5 (Z powstaniem styczniowem, dopis; : 
autora) .  

, 

24. Ks. Arseni Kawczyński, 1831 t1866. Dziekan . 
dekan. radm. ks .  Fr. Brzozowski 1 4  sierp. 1 865 r. Nr. 230
powiadamia Kons. Jen. D .  Sand., że w Radomiu tegoż 
dńia nadedniem. władze rządowe aresztowały księdza A. · 
K., bernardyna i tegoż dnia wysłały go do Warszawy.6 

Tenże dziekan 23 s i erp. 1 865 r. nadsyła do Kons. · 

drugą wiadomość, mianowicie, że ksiądz. Ą. K. powrócił 
z Warszawy i ' ż. e aresztowan i e  jego było połączone z tellł, : 

1 A. A. D., LXXXIIP, k. 47. 
3 A. A. D., Vlll, k. 1 18 i 180.
5 A. A .. o., xu 12, k. 1 .36 i 137.

2 A. A. O., XLIP\ k. 136 i 137. · 

4 A. A. D„ LXXXI2, k. 1 1 2. 
. 

6 A. K. D. Sand., L 1 .
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że w 1861 r. poświęcił krzyż w Łukowie, wystawiony 
z racji wypadków zaszłych w Warszawie.1 

25. Ks. Rogęr Kaznowski, ur. 1 819 r. , wysw1ę
cony w 1846 r. Nlk wojn.  powiatu radm. stwierdził w pi
śmie do nlka wojn .  radm. oddziału, że ksiądz R. K. , ber
nardyn, brał czynny udział w powstaniu .2 

26. Ks . . Roch Kliąikiewicz, ur. 1 834 r. 1 .  Dzie
kan radm. ks. Fr. Brzozowski, nadesłał do Kons. Jen. O.  · 
Sand. raport o tern, że ksiądz R. K., bernardyn klaszto
im wielkowolskie2"o, . pow. opcz., gub. ·radm., przez wła
dze rosyjskie zaaresztowany, pozostaje w więzieniu na 
odwachu wojskowym w Radomiu. 3 

2. Dziekan dekan. radm. ks. Fr. Brz. 26 st. 1864 r.
Nr. 15 4 donosi do Kons. Jen. D. Sand., że ksiądz R. K. miał 
już odczytany 25 st. 1 863 r. wyrok, skazujący go na Sy
berję i w tych dniach ma być wywieziony.4 

27. Ks� Antoni Komendecki, ur. 1835 r., kazno
dzieja klasztoru o.o. bernardynów radm., diec. sand., póź
niej przewieziony do kl asztoru wielkowolskiego, pow. 
opcz., gub� radm. Nlk wojn .  pow. radm. wydał opinję 
o księdzu A. K., że brał udział \\I śpiewie hymnów „re
wolucyjnych",  miewał kazania podburzające i w ogóle

. 

sympatyzował z ruchem powstańczym.5 
28. Ks. Gwidon Komorowski, ur. 181 9 r. , wy

święcony 1846 r. 1. Bp P . . Rzewuski, zarządzający archd. 
warsz., zwrócił się 22 czrw. 1864 r. Nr. 163� 6 do Kom. 
Rz. W. R. i O. P., że na skutek żądania władz wojsko
wych 18 b. m. i r. ksiądz G. K. przybył do Warszawy,: 
tu został uwięziony i dotąd nie jest zwolniony z aresztu. 

1 A. K. D. Sand. U. 
2 A. A. D. ; XLII2, k. 1 18 i A. Z.  B. Kr. 1v20.
3 A. K. D. Sand., X1• 4 Op. c . 5 A. A. D„ XLil2, k. 1 17 .  
' A .  A. o . ,  Lxxxmz, k. 235. 
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2. Jen. ple. 26 czrw. (8 lip.) 1 864 r. Nr. 9415 1 za
wiadamia dra gł. kom. rz. w. r. i 0. p., że księdza G. K. 
za udział w powstaniu ,  nmk Kr. F .  rozkazał oddać pod 
sąd p0-k>wo - woj.enny. 

· 3. Za. pośrndnictwem Specjalnej Kancelarji nmka Kr. ·
P. do spraw stanu wojn. ,  zarządzający spr. d. obc. w.
1 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr. 8 1 39 2 odebrał zawiadomienie, że 
ksiądz G.  K.  a) utrzymywał stosunki z jednym z organiza
torów powstania Biernackim, b) wiedział o zabójstwie 
żandarma rosyjskiego we wsi Wilanowie  pod Warszawą, 
a nie doniósł o tern przestępstwie właściwym władzom 
rządu ros., c) broń, którą. zabrał Biernacki po tym zabi
tym żandarmie i przywiózł do niego, przechowywał u sie
bie, d) w kw. 1 864 r.  przyłączył się do organizacji re
woluc yjnej i przyjął w niej rolę dziesiętnika, na co otrzy
mał nominację i rozkaz Biernackiego. Za te przestępstwa 
z decyzji , którą wydał nmk Kr. P. 1 7  (29) gr. 1864 r. na 
skutek raportu Audytorjatu Polowego z 5 gr. 1864 r. 
Nr. 3022; ksiąd:z G. K. został pozbawiony wszelkich praw 
stanu i zesłany do fortecznych robót katorżnych w Sy
berji na l at 8. Później ksiądz G. K. mieszkał we wsi1 
Tunce, gub� irkuckiej. 

29. Ks. Hił1arjon- Kosiorowski. Dr gł. kom. rz.
w. r. i o. p. 1 (13) kw. 1861 r. Nr. 132 (383) 3 pisze do . 

bpa sand.: „Doszło d10 wiadomości nmka Kr. P. ,  że 27 mar. 
(8 kw.) r.b. zakonnik bernardyn, ksiądz H.  K. w Rado
miu , miał w tamtej1szym koście le kazanie ·„w duchu re
wolucyjnym," w słowach tak mocnych, że lud prnsty pod · 
wrażeniem onych. wyprowadził· stącl wni0ski wyraźnie 
przeciw rządowi. Wobec tego prowincjał winien księdzai 
H .  K. odesłać do domu demerytów na Łysą Górę, bo . 
inaczej to go władze rządowe odeślą do jednej z fortec". 

1 Op. c., k. 2631 · 2 A. A D., LXXW, k, 143' i A. Z. R Kr., 1v20. 
3 A. K. D. Sand ., L1 •
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30• Cypirjran Kotowi-cz,. ur. 1 8i26 r. ,  brat. Nlk wojn .  
pow. radm. w pi>Śmie swem · do nlka- wojn. oddz. radm. 
donosi1, że brat C.  K. bra� czynny udział w powstaniu 
styczniowem.1 

31. Ks. Piotr Kowałski, ur. 1 832 r., wyświęcony
1856 r. Dr gt kom. rz. spr. w.  i d. otrzymał 26 mar. 
1865 r. od jen. plea. na Kr. P. zawiadomienie, że ksiądz 
P. K., bernardyn kiasztorn Ratowo, pow. młw., gub. płoc., 
sympatyzował z powstaniem i z wszelkiemi manifestacja
mi patrjotycznemi.2 

32. Ks. Augustyn Kozło�i, 1806t l 883 . 26 mar.
1865 r.  jen. ple.· na Kr. P. doniósł do dra gł. kom. rz. w. 

' r. i o. p., że ksiądz A. K., bernardyn klasztoru Ratowo, 
pow. młw., gub. płoc. ,  był sympatykiem powstania i wszel
kich manifestacyj politycznych.3 Był to zakonnik wyjąt
kowej pobożności i umarł, jak święty.4 

33. Ks. Jan January Kubaszek, bernardyn kla
sztoru lubl. P. o. nmka Kr. P. hr. Liiders-23 łut. (4 mar.).
1 862 r. Nr. 1 256 5 powiadomił dra gł. w. r. i o. p., że 
ksiądz J. K. miał 11 (23) łut. b.r. w kościele o. o. ber
nardynów w Lublinie kazanie „podburzające", za co zo
stał skazany najpierw r.ia miesiąc fortecy w Zamościu, 
a później na wysłanie do Austrji. 

Ksiądz J .  K. umarł w klasztorze o.o. bernardynów 
krystynopolskim w Małopolsce 29 paźdz. 1 866 r.6 

34. Ks .. Filemon. Kucharski,. ur. 1 825 r., wyświę
cony w 185·1 r. , za udział w powstaniu dostał się pod 
dozór władz policyjnych.7 

1 A. A. D., XLII2, k: 1 18. 
2 A. A. D., XLII:.i; k. 1 2  i A. Z .  B. Kr., 1v20. 
3 A. A. D., XLff\ k. 12. 4 A. Z. B .  Kr., IV2<.l, 
5 A. A. ID., Ii.XXIX?, k . . 353. 6 A. K. B. Ii.w., ff15.
7 A. A. D., XL.112, k. 1 1 6, i A. Z. B. Kr., JV:ID. 
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35. Symplicjusz Lebisz. 1 .  Specjalna Kanc. nmka
Kr. P. 27 kw. (9 maja) 1863 r. Nr. 2219 1 donosi do dra 
gł. kom. rz. w. r. i o. p. ,  że br. S. L. porzucił swe sta
nowisko i poszedł do powstania. " 

2. Konsystorz Jen. Pułtuski, zapytany przez księdza
administr-. diec. „ płoc. , odpowia<;łą 27 . lip. 1863 r. Nr. 429,2 
że brat S. L., bernardyn z Przasnysza, gub. płoc., wy
słany na kwestę w marcu 1863 r. ,  dotąd nie wrócił i prze
łożony niema o . nim żadnych wiadomości. · 

3. Nlk wojn. pow. przasn. 6 sierp. 1866 r. Nr. 4122 3 
doniósł do Osobnej Kancelarji cywilnego gbra . płoc. ,  że 
„kleryk zamkniętego klasztoru o.o. bernardynów (w Prza
snyszu) .S. L. na początku 1 863 r. uciekł do

. 
partii po

wstańczej razem z księżmi Szym. Cybulą i Narcyzem 
Rozlachowskim, bernardynami." 

36. Ks. Jacenty Lewczuk, ur. 1 831 r. 1 .  Dr. gł.
kom. rz. w. r . . i o. p. 10 (22) maja 1861 r. Nr. 2270 (953)4
pisze do bpa sand.: „26 kw. (8 maja) ksiądz j. L., ber
n ardyn, miał · w kościele o.o. bernardynów w Radomiu 

' kazaRie nader „podburzające" o poległych w Warszawie
w czasie ostatnich „nieporządków" i wezwał obecnych 
na nabożeństwie, aby zachowali jedność między sobą, 
potr'zebną do zamierzonego celu. Pierwszem następstwem
tego kazania b yło 'to, że tegoż samego dnia o godz. 6 
po poł. lud zebrał się przed obrazem M. B. i przy asy
stencji tegoż księdza J. L., śpiewał najprzód pieśni treści 
„podburzającer', a potem inne pieśni nabożne i rozszedł 
się dopiero na wezwanie policji. Wzywam J. W. Pana, 
ahyś natychmiast po odebrarfru niniejszego zniósł się
z prowincjałem bernardynów i ksi�dza· J. L bez zwłoki
z Radomia usunął i osadził go w jakiem klasztorze reguły 

1 A. A. D., LXXXI2• 2 A. K. D. Płóc., XV15, k. 194.

3 A. P. Płoc., XV16, k. 14.  4 A. K. D. Sand., L1.
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o.o. bernardynów pod najściślejszym dozorem, nie do
zwalając mu jakiejkolwiek przemowy lub nauki do ludu 
pod groźbą, że gdyby miał przemowę „podburzającą" 
w sposób nieprzychylny dla rządu czy to w kościele czy 
poza kościołem odesła.ny będzie �lbo do instytutu. zdro
żnych księży na Łysą Górę, alb<;> też d� jednej .z fort�c. 
Ostrzeż.esz nadto łącznie z prowincjałem innych zakon
ników".  

2. Specjalna Kancelarj a nnika do spr. wojn. · 21  paźdz.
1863 r. Nr. 6001 1 powiadomiła dra gł. kom. rz. w. r. i o. 
p., że p. o. nmka Kr. P. rozkazał wysłać księdza J L. 
na miesikanie pod dozór policji do środkowych gubernij 
Rosji za to, że 28 l ip. 1863 r. wypowiedział w kościele  
o.o. dominikanów „kazanie podburzające ."  

37. Ks. Cherubin Lisiewicz. Nmk Kr.  P. polecił
22 wrz. 1865 r. Nr. 6 135 nlkowi wojn. warsz. gł. okręgu 
oddać pod dozór policj i księdza Ch. L. jako podejrza
nego o udział w zabójstwie urzędnika Józefa Święcki ego.2 

38. Ks. Wincenty Lisowski, ur. 1824 r. w gub. 
radm. Przed powstaniem ksiądz W. L. pracował jako wik. 
przy kościele klasztornym o.o. bernardynów w Łukowie, 
diec. podl., po powstaniu przy takimż kościele w Kazi
mierzu, diec. kuj.-kalis. W wykazach zakonników gub. 
kal is. władze polity.czne o księdzu W. L. mówią: „za wy
stępki polityczne siedział w fortecy modlińskiej, a póź
niej, gdy z niej wyszedł, był pod nadzorem policyjnym".3 

39. Ks. Józef Ludwińs)d, gwardjan klasztoru o.o.
bernardynów w Górze Kalwarji, pow. grójc. ,  gµb. warsz. 
Bp P. Rzew. ,  zarządzający archid. warsz., 8 lip. 1 863 r. 
Nr. 1852 ł prosi Kom. Rz. W. R. i O.  P., aby spowodo-

1 A. A. o„ LXXIJ2, k. 1 59 i 190, LXxva, k. 143. 
2 A. P. Radm„ 1va, Nr. 6. 3 A. P. Kal., x111a, Nr. 2 i XL113, k. 8. 
• A. A. O., LXXXIJll, k. 15. 

Bojownicy t. III .
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wała jak najpręd�ze przesłuchanie księdza j. L., którego 
władze wojskowe zaaresztowały w Górze Kalwarji 28 cznv. 
b. ri1 i osadziły w cyt(ldeli warsz.

, 

40. Ks. Zygmunt Malinowski, ur. 1831 r., wyśw . . 
1856 r. Nlk wojn. pow. lipn., gub. płoc., nadesłał do dra 
gł� kom. rz. spr. w. i d. opinję o księdzu Z. M. ,  że był 
sympatyki.ęm „rewolucji" .1 · 

41. Ks. Benwenuty Mańkowski, lektor klasztoru
św. Anny w Przyrowie, diec. kuj.-kalis. W zbiorach ro
dzinnych dra Stefana Krajewskiego w Piotrkowie była 
przechowywana stara fotografja zakładu ' fotograficznego 
Stanisława Zewalda z 

. 
Kalisza, później oddana do archi

wum zakonnego o.o. bernardynów na Stradomiu w Kra
kowie, a na niej napis: „Kopja. Ojciec Benwenuty Mań
kowski, ostatnio u św. Anny pod Przyrowem, zginął w po
tyczce 22 . mar. 1863 r. yv oddziale · qeszkowskiego, pod 
Ł . " b d b . ' t k 2 • 3 azam1, pow. ę z., gu . p10 r . 1 , 

42. Roman Maltazar. 26 mar. 1 865 r. jen. p le .  na
Kr. P.  doniósł do dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że br. 
R. M., bernardyn klasztoru Ratowo, pow. młw., gub. płoc., 
był sympatykiem powstania ·i wszelkich manifestacyj pa

trjotycznych.4 
43. Ks. Dominik Małecki, ur. 1829 r., przed po

wstaniem pracował w klasztorze o.o. bernardyn . w Ostro
łęce, diec .  płoc., po powstaniu w diec. kuj.-kal. Za to, 
że rozdawał wśród ludności wiersze patrjotyczne władze 
pat1stwowo polityczne oddały go pod dozór policyjny.5 

1 A. A. D., XLIP, k. 136 i 137 i A. Z.  B. Kr., v00• 
2 A. Aut., XIX12, Nr. 40. 
3 Obecnie fotografja ta jest w posiadaniu o.o. bernardynów w Kra

kowie. Dopis. autora. 
4 A. A. O., XLJ 12, k. 12. 5 A. P. Kal., XLV13, k. 7. 
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44. Ks. Filip Markowski, �r. 1 821  r. 1 1  (23) wrz.
1867 r. Nr. 8139 1 Specjalna Kancelaria nmka Kr. P.  do 

· spraw stanu wojn. nadesłała do zarządzającego spr. duch.
obc.· w. wiadomość, że ksiądz· F. M. był w partii po
wstańczej , zorganizowanej przez Żychlińskiego i Bajera� 
·a · gdy wojska ros. rozbiły ią w potyczce, wtedy ksiądz
F. M. z orężem w ręku d ostał się do niewoli. Za to z de
cyzji, którą wydał nmk Kr. P. na skutek raportu Audy-

. torjatu Polowego z dnia 6 wrz. 1863 r. Nr. 1279, ksiądz
F. M., mając wówczas lat 42, został pozbawiony wszyst
kich praw stanu osobistych, a także nabytych przez ka
płaństwo i skazany do katorgi na lat 1 5  do kopalń sy
beryjskich. Po katordze długie lata ksiądz F. M. spędzał 
we wsi Tunce, gub. irkuckiej.2 

45. Ks. Martynjan Maszewski, ur. 1835 r. Jak
doniósł nlk wojn. pow. radm. do nlka wojn.  oddz. radm., 
ksiądz M. M. brał czynny udział w powstaniu styczniowem.3 

46. Ks. Fidelis Meller, rodem z Sierpca, gub.
płoc., syn Michała i Katarzyny z Topolewskich. W r. 1863, 
będąc w Ratowie, gub. płoc., walczącym o wolność Oj
czyzny dostarczał rozmaite rozkazy i raporta wojskowe, 
które miał zawsze zaszyte w swym kapturze bernardyń
skim. Mimo rewizyj, najbardziej szczegółowych, którym 
ksiądz F. M. często podlegał w tych wycieczkach kurje�
skich, Rosjanie nic nigdy przy nim nie wykryli. Dwa ra
zy brał udział w bi_twach pod Brzezinami i Łoktą. Nie
poznany przez Rosjan zdołał ujść katuszy, na jakie ska
zywani zwykle bywali zakonnicy. Po powstaniu zamie
szkał w klasztorze łowickim, następnie został kapelanem 
s.s. bernardynek w Łowiczu. Umarł w. 1 884 r.' 

. 

1 A. A. D., LXXVl2, k. 4. 
3 A. A. D., XLJI2, k. 1 18. 

2 A. Z. 8. Kr., v20. 

4 A. Z. B. Kr., V20• 
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47. Ks. Melcbjor Meller, ur. 1 825 r. , śluby za
konne złożył w 1854 r. , były bernardyn klasztoru ostro
łęckiego, diec. płoc. 1. Tu zaaresztowały księdza M. M. woj- · 
ska rosyjskie 23 gr. 1 863 r. razem z o. Leonardem Ja
błońskim.1 

2. Bp płoc. 17  st. 1864 r. Nr. 90 2 doniósł do Kom.
Rz. W. R. i O. P., że 23 gr. 1 863 r. władze wojskowe zaare
sztowały księdza M.  M., bernardyna klasztoru w Ostroręce. 

48. Ks. Justyn Mielechowicz, ur. 1835 r. 1. Dzie
kan dekan. radm. ks. Fr. Brzozowski 6 łut. 1 862 r .  Nr. 248 
powiadomił Kons. Jen. D .  Sand., że władze wojskowe 
księdza j. M.,  bernardyna z Radomia, zaaresztowały za 
kazanie, które wygłosił 2 łut. b.r. 

2 . Ksiądz J. M. był przez rząd rosyjski wywieziony
do gub. jenisejskiej i od stycznia 1864 r. na swoje utrzy
manie dostawał z kasy państwowej 72 r. rocznie.4o 

3. Kronika klasztorna takie podaje wiadomości o księ
dzu j. M.: „W 1863 r. wysłany został na  Sybir„. Po ja
kimś czasie pozwolono mu sprawować obowiązki kapłań
skie w Tobolsku, lecz wskutek ucieczki kilku wygnań
ców polskich z Tobolska, podejrzewany przez rząd' ro
syjski o ułatwienie tej ucieczki, został ksiądz J. M. ze
słany do Omska , _ąastępnie do gub. ołonieckiej do m. 
Pudoży.5 Umarł około r. 1899. 

49. Ks. Juljan Marjan Misiński. Specjalna Kan
celarja nmka Kr. P. do spraw stanu wojn. 9 (21) list. 
1 863 r. Nr. 6388 6 po'wiadomiła dra gł. kom. rz. w. r. i o. 
p., że ksiądz J. M. M�, bernardyn klasztoru warsz. ,  brał 
czynny udział w powstaniu,_ bo przechowywał _wraz '!-· in
nymi ojcami w taJ)ltejszym klasztorze broń i umunduro-

i A. K. D. Płoc., x1v1s, k. 9. :i A. A. D., LXXX lll2, k. 47.
3 A. K. D. Sand., L1. 4 \. A. D., LXXXV2, k. 63. 
5 A. Z. B. Kr., v20. 6 A. A. O., LXXXIl2, k. 275. 
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wanie dla powstańców, ukrywał 5 powstańców, którzy 
szli do partj i oraz tajną drukarnię, należącą do partj i re
wolucyjnej. Po konfirmacji nmka Kr. P. z dnia 2 (14) list. 
1863 r. władze wojskowe wysłały księdza J. M. M. do 
jedn ej z oddalonych gubernij wschodniej Rosji. 

SO. Ks. Symforjan Napiórkowski, ur. 1835 r. Po · 
dług doniesienia jen. plea na Kr. P. do dra gł. kom. rz. spr. 
w. i d. z dn'ia 26 mar. 1 865 r. ksiądz S. N., bernardyn
klasztoru Ratowo, pow. młw., gub. płoc., był sympaty
kiem powstania i wszelkich manifestacyj patrjotycznych.1 

St. Ludwik Sewer Pawiński, brat. Jak doniosła 
Komisja Rz. W. R. i O. P. 17 (29) sierp. 1861 r. Nr. 2507 
(5832) 2 do bpa sand., L. S.  P., profes, dawniej mieszka
iący w klasztorach: Kazanów i Wielkowola, diec. sand., 
a ostatnio w klasztorze Radecznicy, diec. lubi. ,  15  (27) 
czrw. r.b. zbiegł potajemnie z klasztoru radecznickiego.3 

52. Ks. Barnabasz Pelka, 1 828 t 1909. Jen. ple.
na Kr. P.: 4 (16) czrw. 1865 r. Nr. 9147 4. doniósł do Kom. 
Rz. Spr.' W. i D., że ksiądz B. P., bernardyn, w czasie 
powstania 1863 r. miewał kazania n ieprzychylne dla rządu. 

· 53. Ks. Alfons Radomski. Dr 5 specjalnej kance
ląrji przy nmku Kr. P .  do spraw stanu wojn. „zupełnie 
sekretnie"  10  (22) list. 1 862 . r .  Nr. 4381 przesyła do dra6 
gt kom. rz. w. r. i o. p; rapo�t -· ·�l�a wojn. oddz. lubl. 
t: dn. 5 (17) l ist. 1 862 r. Nr. 4�26, że 4 ( 16) list. tegoż 
roku w kościele o.o. bernardyri6w w Lublinie ksiądz A. 
R., bernaJ:'dy.n i:ni_ei.�-�p��', ::�

:t�W's.ił k�zanie patrjotyczne,
w którem · między mnem1 wypowiedział te słowa: „Roz-

1 A. A. D., XLII2, k. 12. 2 A. K. D. Sand., LIIl1. 
3 Porwany uczuciem · patrjotycznem wstąpił do organizacji po· 

wstańczej. Dopis. autora. 
4 A. A. D., xxx:i, Nr. 31 .  5 Eugeniusz s. Piotra Roznow. 
6 Był nim wówczas Kazimierz s. Adama Krzywicki. 
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szarpana przez wrogów ojczyzna nasza. Nie powinniśmy" 
ufać w żadną potęgę obcą, lecz sami na siebie liczyć 
mamy! Kilkanaście miljonów ludzi, naród polski składa-. 
j ące, ki edy r�ce sobie podadzą, skruszą największą po
tęg� ciemięzców. Idźmy raz wytkniętą drogą, nie zbacza
jąc ani w prawo ani w lewo. Doświadczyliśmy użycia 
bagnetów przeciw wrogowi , jednak nie zeszliśmy z raz · 

obranej drogi i w oczach innych narodów okazaliśmy się 
tern, . co naród silny cechuje. Za pomyślność ojczyzny 
odmówić pros7.ę 3 pacierze." 

Treść tę przytoczył również w swym raporcie jen .  
Chruszczew, nlk wojn. na oddz. lubi . ,  dodając, że, po
nieważ ksiądz A. R. w tym samym duchu mówił również 
kazanie 8 wrz. 1 862 r. , przeto kazał go zaaresztować 
i prowadzi śledztwo.1 

54. Ks. Aleksander Radzimiński, ur. 1797 r.,
śluby zakonne złożył 1820 r., w czasie powstania styczn . . 
mieszkał w klasztorze widawskim, diec. kuj .-kalis., po 
powstaniu w klasztorze w,.artskim tejże diecezji . . Władze 
polityczne rosyjskie przy nazwisku hiędza A. R. zrobiły 
uwagę: „brał udział w powstaniu".2 

SS. Ks. Florjan Ragiel. Gdy u księdza F .  R. wła
dze policyjne znalazły wiersze treści „podburzającej," 
wówczas gbr piotrk. 21  wrz. 1 867 r. oddał go pod zwykły 
dozór policyjny na 2 lata.1 

S6. Ks. Piotr Rzepka, ur. 1814 r., gwardjan kla
sztoru piotrk. Z odezwy bpa kuj.-kalis., wystosowanej 
do dra gł. kom. w. r .  i o. p. widać, że władze rządowe nie
pokoiły księdza P. Rz. o to, że w ogrodzeniu klasztoru 
piotrk. do krzyża przyklejono napis: „na pamiątkę ofiar, 

1 A . . A. D., LXXXI2, k. 221 , 222 i 226. 
2 A. P. Kal., XXXVIII13, k. 3. i A. Z. B. Kr., v120 . .
3 A. P. Piotrk., 11110. 
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--pomordowanych w 1861 r . ," a na żądanie prezydenta m. 
ksiądz P. Rz., gwardjan , nie chciał Usunąć tego napisu.1 

S7. Ks. Antoni Mar·. Siderowicz, ur. 1830 r .  Nlk 
żandarm. okr. warsz. 13  (25) gr. 1867 r .  Nr. 19092 2 do
niósł do zarządzającego spr. d. obc. w. Kr. P., że pozo
stały przy kościele póklasztornym o.o. bernardynów w Ka
liszu ksiądz A. M. S. nie dopuścił do Komunji św. żony 
wachmistrza żandarm. Semionowskiego, prawosławnego. 

58. Ks. Salwator Sikorski. Jak doniosła 1 1  ( 23)
wrzw 1867 r. Nr. 8139 3 Kancelarja Specjalna nmka Kr. F.
do spraw stanu wojn. zarządzającemu spr� duch. obc .  w . ,  
ksiądz S. S. z.ezwolił, że w klasztorze, którym zarządzał 
jako gwardjan w . Łęczycy, odbywała się przysięga na  
wierność dla idei powstania, przeto z decyzji nlka �tar
szego sił zbrojnych pow. łęcz. był wysłany na mieszka-
nie do Rosj i. 

. 

59. Ks. Wiktoryn Sikorski, bernardyn klasztoru
na Karczówce pod· Kielcami. Nlk wojn. pow. radm. w swem 
piśmie do nlka wojn. oddz. ra�m. donosi, że ksiądz W. 
S .  brał czynny udział w powstaniu stycrn.4 

60. Cyryl vel Cyrjak Skalski vel Cygalski, ur.
1 843 r., kleryk klasztoru o.o. bernardynów w Przasnyszu, 
gub. płoc. 1 .  Kancelarja Specjalna nmka Kr. P. do spr. 
stanu wojn.  1 1  (23) wrz. 1867 r. Nr. 8139 • nadesłała swą 
odezwę do zarządzaj ącego spr. d. obc. w. ,  a przy niej 
zawiadomienie, że kleryk C. S., który wówczas l iczył 
lat 20, za to, że brał udział w powstaniu i odmówił zło
żenia przysięgi na wierność cesarzowi Rosji wtedy, gdy 
go powołano do wojska ros., na zasadzie decyzji nmka 
Kr. P. ,  wydanej na skutek raportu Audytorjatu Polowego 

. i k. A. D., LXXX2, k. 79 
a A. A. b., LXXII2, k. 155. 
5 A. A. D., LXXIl2, k. 141 . 

2 A. A. D„ LXXP, k. 1 19 i n . 
4 A. A. D., . XLJII, k. 1 18. 
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z 30 wrz. 1 863 r. Nr. 1422, został zesłany do Syberii na 
osiedlenie. Kronika zaś klasztorna dodaje, że C. S. mie
szkał później we wsi Tunce, gub. irkuckiej. 1 

2. Kancelaria w. jen. gbra 18  mar. 1877 r. Nr. 2242
zapytuje bpa płoc., do jakiego stanu należy zaaresztowa
ny i wywieziony Cyriak S., klery_k. bernardyński. 

61 . Ks. Piotr Slesiński. 1 .  Nlk wojn. oddz. płoc. 
7 ( 19) mar. 1864 r. powiadomił bpa płoc., że ksiądz P. S., 
pełniąc zal')tępczo obowiązki prob. par. Chrostkowo, pow. · 
rypiń., gub. płoc., po odczytaniu w kościele ukazu ce
sarskiego o usamowolnieniu włościan zaintonował „Anioł 
Pański" i pieśń tę zakończył wezwaniem: Wieczny odpo
czy�ek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj 
mu świeci na wieki . Za  to został zaaresztowany.8 

2. Nlk wojn. pow. l ipn., gub. płoc., nadesłał opinię
do dra g-ł. kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz P. S. sympa
tyzował z powstaniem.4 

62. Ks. Damjan Śliwiński, bernardyn z Widawy,
pow. łaski, gnb. piotrk., odprawił nabożeństwo żałobne 
za poległych 1 861 r., brał udział w śpiewie pieśni patrio
tycznych i miewał kazania „podburzające" .0 

63. Ks. Serafin Słomiankiewicz, bernardyn z Rf}
decznicy, pow. zamoj., gub. lubi. Z rozkazu nmka Kr. P. 
w 1862 r. ksiądz S. S. był wtrącony na 4 mie�i ące do 
kazamat w Brześciu nad Bugiem, a następnie dostał się . 
pod dozór policj i za to, że protestował przeciw areszto
waniu zakonników.6 

64. K&. Leopold Śmigielski, ur. 1817 r. Zarzą
dzający spr. duch. obc. w. pod datą 1 1  (23) wrz. 1867 r. 

1 A. Z. B. Kr., v1120. · 2 A. K. D. Płoc., XIV15,
" A. K. D. Płoc., XIV15, k. 83. 4 A.  A.  D., XLll2, k. 136 i 137. 
5 A. A. D., XLll2, k. 46. 6 A. A. D., XLII:i, k. 26. 
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Nr. 8139 1 otrzymał zawiadomienie od Specjalnej Kance
larii nmka Kr. P. do spraw stanu wojn., że ksiądz L. S., 

· bernardyn klasztoru przasnyskiego, gub. płoc., w 1 864 r. 
w m. styczniu nie dopuścił do spowiedzi i Komunii św. 
panny Zajączkowskiej, gdy wychodziłą za Czebikina, pi
sarza niżniegorodzkiego pułku piechoty, prawosławnego, 
nadto wypędził ją z kościoła, dodając, że Pan Bóg prze
klął takie małżeństwa z rosjanami. Wobec tego faktu nmk 
Kr. P. zatwierdził raport Audyforjatu Polowego z 25 kw. 
1864 r. Nr. 988 i skazał księdza L. S. na osiedlenie do 
mniej oddalonych miejscowości Syberii. 

Od 10 lip. 1864 r. ksiądz L.  S. był przeznaczony 
do m. Kurganu , gdzie od 4 sierp. do 1 gr. 1�64 r . .  p:0-
bierał na. utrzymanie w stosunku . 1 14 r. 28 i pół kop. 
rocznie, a · od 1 gr. 1864 r. po 1 5  kop. dziennie na ży
cie i 1 r. 20 kop. na mieslkanie miesięcznie.2 

65. Ks. Franciszek Sobalski. Nlk wojn. powiatu
płoc. doniósł do nlka oddziału płoc., że w bernardyńskim 
klasztorze skępskim, diec. płoc. ,  w czasie powstania, żan
darmi narodowi (w oryginale - żandarmi wieszateli) mieli 
dla siebie punkt oparcia, że zakonnicy tamtejsi, a więc 
i · ksiądz F. S. odprawiali publiczne nabożeństwa żałobne 
za poległych w powstaniu, że śpiewali pieśni „rewolu
cyjne" ,  że tam dowódcy partyj zbierali się na narady, że 
zakonnicy głosili kazania „podburzające" ,  że odbierali 
przysięgę buntowniczą od jednostek zbuntowanych sfer 
wszelkicr , �obec. czego trzeba go usunąć z tych stron 
gdzieś daleko.8 

· 66. :Ks. Amand Sobiechowski, bernardyn kla
sztoru skępskiego, gub. płock. Wszystko to samo, co 
o k s .  Franc. S�balskim, z tą tylko zmianą, że n lk wojn.

1 A. A.  D. ,  LXXII2, k. 1 50. 2 A. A. D ., LXXXV2, k. 69. 
s A. A. D., xu12, k. 135. 
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radzi, aby księaza A. S., jako starca, nie ruszać z m1e1-
sca, tylko klasztor z kościołem oddać w zarząd księżom 
świeckim.1 • 

(J7. Ks. Augustyn Sobociński. · Będąc gwardja
nem klasztoru o.o. bernardynów w Przasnyszu, gub. płoc., 
ks. A. S. 31 st. 1 864 r. zapłacił kontrybu cji do rządu ros. 
42 r. 92 kop. za wiersze ,�zakazane", które znalazła po· 
licja w czasie rewizji w jego mieszkaniu.2  

68. Ks. Augustyn Soboliński. Jen. ple .  na Kr.  P.
26 mar. 1 865 r. doniósł 90 dra gł. kom. rz. spr. w. i d., 
że ksiądz A. S., bernardyn klasztoru Ratowo, pow. młw., 
gub. płoc., sympatyzował z ideą P.owstania i wszelkiemi 
manifestacjami politycznemi.3 

69. Spiridjon Stangi'erski, ur. 1831 r., brat kla
sztoru na Karczówce pod Kielcami,  później przez rząd 
ros. przeniesiony do. Wielkowoli, pow. opcz., gub. radm. 
Nlk woj n. pow. radm. doniósł do nlka wojn. oddz. radm., 
że brat S. S. brał czynny udział w powstaniu styczniowem.4 

70. Remigjusz Starachowski, ur. 1799 r . ,  brat kla
sztoru o.o. bernardynów radm., diec. sand., następnie prze
wieziony do klasztoru o.o. bernardynów w Wielkowoli, 
pow. opcz., gub. radm. Nlk wojn. pow. radm. wydał opi
nię o bracie R. S., że śpiewał hymny „rewolucyjne'' i sym
patyzował z ruchem powstańczym.5 

71. Jakób Stąporkiewicz, u r. 1831 r. ,  · brat kla
sztpru radm., diec� sand., później przewieziony do Wiel
kowoli, pow. opcz. , gub. radm�, następnie · do Koła, gub. 
kalis . ,  gdzie życie zakończył. Nlk woin .. pow. radm. do
nosi w piśmie swem do nlka wojn. oddz. radm., że brat
J. S. brał czynny udział w powstaniu styczniowem.6 

. 

1 Op. c., k. 135. 2 A. A. o., x x1v2, k. 24.
a A. A. O., XLIIll, k. 1 2. 4 Op. c.,  k . . 1 18.
5 Op. c., le. 1 17. 6 Op. c.,  k. 1 18. 
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72. Ks. Dyd•k Świeca. Specjalna Kancelarja nmka
Kr. P. do spraw stanu wojn. 5 .  (17) gr. 1861 r. Nr. 334 1 
powiadomiła Kom. Rz. W. R. i O. P. ,  że.. p. o. nmka Kr. 
P. jen.  hr. Liiders 19  list. ( 1  gr.) i 22 list. (4 gr.) 1 861 r. 
nakazał osadzić w areszcie fortecy zamojskiej na prze
ciąg jednego miesiąca księdza O. S., kustosza kościoła 
o .o. bernardynów w Lublinie za to, że 12 (24) list. b. r. 
pozwolił w tamtejszym kościele na śpiew hymnów „za
kazanych", a następni e polecił urządzić nad nim dozór 
policyjny. 

73. Florjan Melecjusz Szymański, ur. 1833 r.
Wojenno Śledcza komisja, ustanowiona dla spraw poli
tycznych w Raqomiu, 1 4  (26) maja 1 866 r. Nr. 316 2 pi
sze do gbra w Lubl . ,  że ;braciszek berna rdyn z Radomia, 
F. M. Sz. brał czynny udział w powstaniu, co stwierdził 
cywilny gbr radm., który też zaliczył mu jako karę to, 
co odsiedział przez 3 miesiące w areszcie, a teraz odsy
ła go do Lublina, aby stamtąd wysłać go do ojca, do 
Hrubieszowa. 

74. Ks. Emil Śniegocki, bernardyn z Wielkowoli,
pow. · opcz., gub. radm., oddany pod dozór policji  z za
rządzenia gbra kalis., jako politycznie nieprawomyślny.5 

75. Ks. Letus Śniegocki, ur. 1835 r., wyświęco-
. ny 1859 r., bernardyn klasztoru radm., dieG. sand! Nlk 
woj n. p owiatu radm. w piśmie do nlka woj n.  od dz. radm . . 
donosi, że ksiądz L. S. brał czynny udział w powstaniu 

· styczniowem.4 
76. Ks. Walenty Tercyak, ur. 1 826 r., wyświę

cony 1851 r. Mieszkając w klasztorze kolskim, gub. kalis. ,  

1 A. A. D.,  LXXIX2, k. 134. 
a A. P. Lubi., XJX4, k. 105. 3 A. P. Radm., JV3, Nr. 6.

4 A. A. D., XLII2, le. 1 18. i A. z. �. Kr., v1i:i10. 
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ksiądz W. T. publicznie ujawniał swe sympatie do po
wstańców.1 Od 1881 r. był proboszczem w Nowej Wsi, 
diec. płoc.2 

77. Ks. Kolumbin Tomaszewski, 1829t1914. W
1865 r. jen .  ple.  na Kr. P. doniósł do Kom. Rz. Spr. W. i D. ,  
że klasztor na Karczówce pod Kielcami; władze wojsko
wo-polityczne zamknęły za ud2 iał tamtejszych zakonni· 
ków w powstaniu 1863 r., dlatego ksiądz K. T., bernar
dyn tego klasztoru, również jest podejrzany o sympatię 
dla ruchu rewolucyjnego.3 Nlk zaś wojenny pow. radm. 
doniósł w swem piśmie do nlka wojn. oddz. radm., że · 
ksiądz K. T. brał czynny udział w pow�taniu styczniowem.� 

78. Ks. Teofil Trojanowski, ur. 1 798 r. , wyświę
cony 1 836 r., bernardyn klasztoru radm., diec. sand. Nlk 
wojn. pow. radm. w piśmie do nlka wojn. oddz. radm., 
donosi, że ksiądz T. T. brał czynny udział w powstaniu.5 

79. Felicjan Trzaszkowaki, kleryk klasztoru o.o.
bernardynów w Radomiu. Arcbp warsz. Szcz. Feliński 
8 kw. 1863 r. Nr. 1059 6 zwracał się do dra gł. kom. rz. 
w. r .  i o. p., że między rekrutami, zakwalifikowanymi do 
wojska ros., a czasowo uwięzionymi w cytadeli warsz., 
j est również kleryk, bernardyn F. T., prosi więc o zwol· 
�ienie go ze służby wojskowej. 

• 80. Ks. Bazyli Tyrek, bernardyn klasztoru w Gó
rze Kalwarji ,  pow. grój . , . gub. warsz. 1 .  jak stwierdzili 
świeccy służący, posługujący w klasztorze kalwaryjskim, 
ksiądz B. T. wysyłał do partj i  różne rzeczy. W począt
kach ruchu „rewolucyjnego" trzymał się ksiądz B. T. 
zdała od · wszystki ego, a w końcu poddał się pod roz
kazy par t j i .  Za to na mocy d �cyzj i nmka Kr. P. ,  ogło-

1 A. A O., XLI J2, k. 48. 2 A. Z. B. Kr., vm120.

s A. A. O. , IX2, Nr. 8. 4 i 5 A. A. O., XLII2• k. 1 18. 
s A. A. O„ LXXXP', k 200. 
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szonej w odezwie Specjalnej Kancelari i  spraw wojn. pod 
datą 23 gr. 1 863 r. Nr. 7 1 32, ksiądz B. T. był wysłany 
do Ps .. kowa do rozporządzenia mstra spr. w. i pod do
zór policji. 1 

2, Władze rządowe pozwoliły księdzu B. T., gdy 
. powrócił do kraju, zamieszkać w Przyrowie, w klaszto
rze św. Anny, diec� kuj .-kalis.2 

81. Ks. Wincenty Uzarski, ur. 1824 r. W czasie
manifestacyj prz�dpowstaniowych. ksiądz W. U. praco
wał przy klasztorze o.o. bernardynó·w w Sieradzu, diec.
kuj.-kalis., po ·powstaniu przy takimż. klasztorze w Skę-

. pem, diec. płoc. Władze polityczne gub. kalis. o księdzu
W. U. świadczą, że „namawiał młodzież, by wstępowała 
w szeregi powstańcze i wogóle pod względem politycz
nym . jest nieprawomyślnym".3 

82. Ks. January Watkowski, ur. 1821 r., w 1 856 r.
złożył śluby zakonne. Podług zeznań więźniów politycz
nych ksiądz J .  W., gwardjan klasztoru o.o. bernardynów 
w Kazimierzu, diec. kuj.-kalis. , brał udział w powstaniu 
i współpracował z innymi w tym ruchu.• 

83. Ks. Hieronim Willanowicz, bernardyn z Lu
blina. Za urządzanie nabożeństw „manifestacyjnych" w la
tach 60-tych księdza H. W. władze policyjne zapisały 
u siebie na liście osób, podlegających dozorowi sekret-. 
nemu.0 

84. Izydor Woźniacki, ur� 1838 r., kleryk o.o. ber
nardynów z Radómia. Arcbp warsz. Szcz. Feliński 8 kw. 
1763 r. Nr. 1059 6 zwrócił się do dra gł. kom. rz. w. r. 
i o. p., że między rekrutami, zakwalifikowany mi do woj-

1 A. A. D., LX XU:', k. 161. 
2 Ą. A. D.,  LXXVUI2, k. 160-164. 3 A. P. Kal., xurn, k. 1 2. 
4 A. A. D:, XL112, k. 47. i A. Z. B. Kr., IX%o. 
5 A. A. D., XLIIll, k. 146. 6 A. A. D., LXXXl2, k. 200. 
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ska, a czasowo uwięzionymi w cytadeli, jest również 
kleryk, bernardyn L W., prosi więc o zwolnienie go ze 
służby wojskowej. 

85. Ks. Marceli Wójcik. Będąc gwardjanem kla
sztoru o.o. bernardynów w Widawie, pow. łaski, gub. 
piotrk., ksiądz M. W. pozwalał na to, że zakonnicy tam
tejszego klasztoru w latach 1 861 - 1863 śpiewali pieśni 
patrjotyczne i miewali kazania „podburzające".1 

86. Ks. Telesfor Zaborek, ur. 1829 r . ,  wyświę„
eony 1855 r. 1. Dziekan dekan. radm. ks. Fr. Brzozow
sl<i 20 czrw. 1862 r. Nr. 121 2 powiadamia Kons. Jen. 15. 
Sand., że „w dniu dzisiejszym zastępca nlka wojn. radm. 
jen. Markow polecił zaaresztować ks. gwardjana klaszto'
ru o.o. bernardynów radm. T. Z . ,  za trzykrotne śpiewy, 
w kościele bernardyńskim, przez rząd zabronione".  Za
raz tegoż dnia o.o. bernardyni ·· radm. wystosowali silny 
protest do · nlka rządu . cywilnego margr. Wielopolskiego, 
podpisany w imieniu klasztoru przez. ks. Paulina Domań
skiego, byłego gwardjana. 

Wojenny nlk oddz. radm. jen. Uszakow nazajutrz 
wieczorem 21 czrw. 1 862 r. uwolnił księdza T. Z. z więzienia. · 

2. Dziekan dekan. radm. ks. Fr. Brzozowski 11  łut.
1863 , r. Nr. 37 składa raport po Kons. jen. D. Sand., że 
ksiądz T. Z. pozostaje nadal uwięziony na odwachu woj
skowym.3 

3 .  Dziekan dekan. radm. ks . Fr. Brz. 26 st. 1864 r. 
Nr. 1 5  4 doniósł do Kons. Jen. D .  Sand„ że 25 st. b. r.
ksiądz T. Z. miał w więzieniu odczytany wyrok, skazu
jący go na Syberję, i w tych dniach będzie wywieziony. 

4. jako przełożony k1aszt. o.o. bernardynów w Rado
miu ksiądz T. Z. z decyzji nmka Kr. P. 2 (1 4) paźdz. 1863 r. 

1 A. A. D„ XLil2, k. 46. 2 A. K. D. Sand., L1. 
3 A. K. D. Sand„ X 1 •  4 Op. c . / 
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. był zesłany na mieszkanie do gub. wołogodzkiej za brak 
dozoru nad podwładnymi zakonnikami, wskut�k czego 
zapanowała tam samowola i za to, że należał do tajnego 
stowarzyszenia. w 1872 r. ksiądz r. z. przeniósł się do 
Wielkich Łuków, gub. pskowskiej .1 

87. Ks. Zefiryn Zarębski. 1 .  Specjalna KanQela- ·
rja nmka Kr. P. do spraw stanu wojn. 9. (21) l ist. 1863 r. 
Nr. 6388 2 doniosła do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że · 
ksiądz Z. Z„ gwardjan klasztoru o.o. bernardynów w W ar
szawie, brał czynny udział w powstaniu, przechowywał 
wraz z innymi ojcami  w tamtejszym klasztorze broń 
i umundurowanie dla powstańcó w, ukrywał 5 powstań
ców, którzy szli do partii oraz tajną drukarnię, należącą 
do partj i  rewolucyjnej. Na skutek konfirmacj i nmka Kr. 
P. z dnia 2 (14) list. 1 863 r. władze rządowe wysłały 
księdza Z. Z. na mieszkanie do jednej z oddalonych gu
bernij wschodniej Rosji. 

2. Jen. ple. na Kr. P. 25 mar. (6 kw.) 1866 r. Nr. 3125 3
pisał do dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz Z. Z. ,  wy
słany do Rosji 1 5· l ist. 1863 r. za czynny udział w po.
wstaniu, gdyż przechowywał w klasztorze broń i umun
durowanie dla powstańców, tajną drukarnię, której tiży-

. wała rew'olucja i 5-ciu zgłaszających się do partji ,  jest
obecnie w gub. permskiej i pobiera od rządu 15 kop· 
dziennie na życie i 1 r. 20 kop. miesięcznie na mie'szkanie. 

3. W zbiorach raperswylskich jest wzmianka, że
ksiądz Z. Z. w 1 879 r. był w· Czerdyni, gub. perm.4 

88� Ks. Eugenjusz Zychowicz, bernardyn. Spe
ćjalna Kancelarja nmka Kr. P. do spraw stanu wojn. 17 
(29) maja 1863 r. Nr. 2764 5 przesłała · drowi gł. kom. rz. 

1 A. A. D.; LXXV2, k. 93 i LXXIV2, 
. 
k. 155.

2 A. A. D., LXXXll:i, k. 275. a A. A. D„ LXXXV2, k. 70. 
" Rps. , Pt. 5 A. A. D�, LXXXI2, k. 230 i 231 .  
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w. r. i o. p. listę kapłanów, którzy opuścili swe stano
wiska i udali się . do powstania, a mi�dzy nimi wymienia 
księdza E� Z.  z klasztoru łęczyckiego, archid. warsz. 

89. Ks. Ubaló Żukiewicz, ur. 1818 r., profesję
składał w 1842 r. Będąc rezydentem w par. Kobełka, pow. 
radzm., . gub. ·warsz., ksiądz. U. Ż . brał czy�ny udział 
w powstaniu.1 • 

* * 
Sąd policji prostej okręgu , pułtuskiego 29 sierp. (10 

wrz.) 1863 r. Nr. 706 2 donosi do Kons. Jen. w Pułtusku, 
co następuj'e: „Odnośnie do wezwania z dnia 19 sierp. 
1863 r. Nr. 476 mam honor donieść, że we wsi Strachoci
nie, gm. Smrock, pow. makow., gub. łomż., po bitwie 
'w dniu 31 lip. ( 1 2 si erp.) r.b. w tamtych stronach miej
sce mającej, zabitym został przez wojsko kwestarz o.o. 
bernardynów z Warszawy, tamże na kweście będący, 
a z imienia i nazwiska niewiadomy. Podsędek Jaworski.8 

* * * 
Nie bezpodstawnie władze rosyjskie ciągle podej-

rzewały wszystkie klasztory o to, że są punktami zbor
nemi dla konspiracyj . Tern był istotnie refektarz bernar
dyiiski w Radomiu, o którym jeden z ostatnich wetera
nów radomskich 1 863 r. kapitan Józef Wojdacki często 
na publicznych zebraniach mieszkańców Radomia po
wtarzał w iatach 1919-1923: „to są święte mury. Tu otrzy
maliśmy błogosławieństwo od jednego z ojców bernar
dynów, gdyśmy wyruszali w kierunku Wąchocka, Rataj, 
pow. iłi., gub. radm." .  Piszący te słowa był na jednem 
z takich zebrań stowarzyszen ia  młodzieży polskiej, które 
odbywało się w tym refektarzu w 1 922 r. i te , słowa 
wtedy słyszał. 

1 A. A. D., XLII2, k. · 104. i Ą. Z. B. Kr., x120. · 

3 A. K. D. · Płoc., XV15, k. 228. 
3 Nazwiska tego nigdzie nie mogliśmy znaleźć. Dopis . autora. 
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Tern hyła zakrystia przy kościele o.o� bernardynów 
w Piotrkowie ze sztucznem i misternie wykonanem ume
blowaniem, które wyglądało jakby przytulone do pełnej 
ściany, a maskowało wejści� do ki:yjówki, gdzie odby
wały się narady powstańców. Zakrystja ta ze swem daw
nem urządzeniem dotąd istnie]e, qudząc podziw : w każ
dym, kto ją ogląda. T�kie odnieśliśmy wrażenie w 1932 r.1 

Domin�kanie. · 

1 .  Ks. Aleksander Erazm Bratkiewicz, ur. 1842 r. 
Do gbra lubi. doniósł sztaboficer żandarmski gub . . lubi., 
8 {20) sierp. 1866 r. Nr. 46, że A. E. R, będąc klery
kiem ' dominikańskim, samowolnie ' w czasie powstania 
opuścił swój klasztor. 2 i 3 

2. Ks. Rom1an Cieślicki, ur. 1 836 r. ,  śluby wy
konał 1856 r. jako dominikanin z Sandomierza. Był are
szt9wany za . wyjazd w czasie powstania z klasztoru bez 
paŚzportu � al� wkrótce władze rządowe zwolniły go 
. z aresztu.4 

3. Ks. Jakób Izdebski, dominikanin z Gidel, pow.
nowradm., gub. piotrk. Gbr piotrk. 5 (17) łut. 1 868 r. 
Nr. 2006, oddał na dwa lata czyli do 1S70 r. księdza J. L 
pod zwykły dozór policyjny . z zakfizem wydalania się 
z klasztoru za j ego niewłaściwe zachowanie się pod wzglę
dem politycznym w klaszto�ze włocławskim.ó 

4. Edmund Kazimierż Kaluski, kleryk domini
kański, klasztoru lubl. 8 (20) sierp. 1866 r. Nr. 46 sztab-

1 Szczegółowy jej opis podaje Michał Rawita Witanowski w „Prze-
wodniku po Piotrkowie Trybunalskim", .str. 86 i 87. 

2 A. A. O. LV2 i LVl2, k. 2Q6 i n. 
s Party uczuciem patrjotycz. poszedł do powstania. · Dopis. autora. 
' A. A. O., XLl1, k. 127 i A. K. O. Lw. 1s1, str. · 89 i iJ32, str. 150. 
5 A. P. Piotrk., rn10. 

Bojownicy t. III. 4'1 



ZA�0NY l . ZGROMA'DZ'ENIA. 

oficer. Żaf}cfarmski, .gub. lubL, doni0sł� do gbr.a hibl . , że 
E.  K. K. . samowolnie opuścił w czasie powstania kla
sztor. lubl.1 i, 2 

s,. Ks. J\i'ljan Kędzie:rsIU, ur. 1�8,114 r. ,  dominika
nin, śluby zakdnne, wykonali 1 '834· r·. W. powstaniu b11aff
udział· więcej� lub mniej' wszysc.y zakonnicy klasztoru wy.
soko�olskiego, pow. kozn., gub. radm., a: zwłaszcza ksiądz 
J .  K., który przybył do Wysokiego Koła z Lublina, gdz ie  
w tamtejszym klasztorze: dominikańskim był kaznodzie
ją. w 1859 r.3 L �

. . 
6 • . Ks. Ig�acy· Klimowicz, ur. · w .Sandomierzu

1833 r. ,  wyświę�ony 1857 r. ,  w 1862 r .. pr':lcował przy 
w.ar:sz� kościele dominikańskim. 1. Pod datą; 7 g-r. 1863 . r. 
w zwykłym swym raporcie miesięczny.m, Kons. Jen. Archd. 
Warsz. powiadamja arcbpa warsz. Szcz. F., będącego na 
wygnaniu w Rosji w m. ja.ros

.
ławlu, że ros. władze woj

skow� w miesiącu �biegłym zaare
.
sztowały ksi

.
ędza L K.,

dolJlini�anina, kaznodzieję warsz. klasztoru dorriinikań.5 
2. Nmk Kr. P. 3 (15) łut. 1864 r. Nr. 562 6 donosi

do p. o. mstra Kr. P., że dominikanin, ksiądz I .  K. wy
głosił 'kazania, które P,Obudzały 'do powstania i publicz
nie oświadczył swą . gotowość odbierania przysięgi od
p0wstailców, za 'co został" oddany pod sąd wojenny 21 gr. 
1863 r. (2 st 1864 r.) .

' 

. 3. Ksiąpz I. K. wy,gnanie swe spędzał w gub. tam
bowskiej, . gdzie lizys kal paszport emigracyjny. Przed wy
iazd1em zagranicę,, ptzyjechał· do ·kraju · za · paszportem 
w 1883 " r., tu. zachorował· i leczył się · w· szpitalu E>�ie
ciątka Jezus. Wtedy arcbp warsz. zwrócił się do władz 
-, --. -

1 A. A. D., LV2 i LVl.2, . k. 2061 i i n. 
2 Pod naciskiem · uczucia patrjotyczr,,eg:q , E. K. K. ud.ał �ię do po

w1stania • . D.o.pis. aut.ora. 
a . A. A1. (])„ XLI�; k. 12l.  4 A. I<l,;, D: · Lw., 11'2; . str. 3.59t 
5 A. K. A. W. I l!!. 6 A. A. D., CXV�: 
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rządowych, aby pozwoliły mu pozostać w kraju. Na to 
l6 · wrz. 1883 r. Nr. 1254 w. jen. gbr Hurko odpowiada
arcbpowi, że ksiądz I. K. uzyskał paszport emigracyjny, 
przeto powinien kraj opuścić, a oberplcowi m. Warsza
wy nakazuje dopilnow(lć, aby ksiądz I .  K., skoro wyzdro
wieje, natychmiast wyj�chał zagranicę.1 

Ksiądz L K. pracował czas jakiś w charakterze ka
pelana s.s. miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, nastę
pnie w klasztorze żółkiewskim i w Wielkich Oczach , Je-
zupolu i Czortkowie, gdzie umarł w 1892 r. 

. 

Mówiąc o ciężkich przejściach i cierpieniach naszych 
syberjaków, nigdy nie możemy zap0minać, że słowo ludz
kie nie . j est zdolne wypowiedzieć i przedstawić ich prze
żyć. Nieraz jeden dzień, jedna noc, jedna godzina, jedno 
zajście z grubjańskim żołdakiem to była gehenna praw
dziwa. Pamiętniki tych męczenników, pisane ukradkiem 
i ukrywane, by prześladowca ich nie dojrzał, odsłaniają 
choć rąbek tych scen, rwących może więcej dusze ludzi 
kulturalnych niż męczących ich ciała. Obchodzono się 
z niemi, jak ze zbrodniarzami, którzy nie mają żadnych 
praw do tego, by ich za ludzi uważano. · W klasztorze 
właśnie księży dominikanów lwowskich jest mocno po
żółkły i wyblakły pamiętnik księdza Ignacego Klimowi
cza, z którego przytaczamy choć niektóre ustępy, by je  
przekazać pamięci potomnych, bo pokolenia, które ko:.. 
rzy,stają z wolności ojczyzny, powinny mieć w wdzięcznej 
pamięci tych bohaterów i wiedzieć choć coś niecoś o tern, 
za jaką cenę zdobywali oni zmartwychwstanie Polski. · 

Głucha wiadomość', podana wyżej przez nas o księ-
dzu I .  K. z archi w urn rosyjskiego, w świetle choć krótkich 
i urywkowych wspomnie:ń, pisanych odręcznie przez nie
go samego, okaże się jak ogień malowany wobec żaru. 

I A. A. O., LX XVII,� k. 7-'· 
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prawdziwego. Ten pamiętnik wykaże, jak dyskretnie ręka 
urzędnika . rosyjskiego zapisywała do ksiąg kontroli cięż
kie przeżycia naszych wygnańców, które wprost · rwały 
ich dusze. Oto, co czytamy w pamiętniku księdza l. K. :  

„Rok 1863.„ Pamiętam w wig ilję dnia 2 grudnia by
łem nadzwyczaj smutny, sam nie mogłem zdać przed so
bą rachunku, co się ze mną działo. Coś nadzwyczajnego 
przeczuwałem .. . Sen sklejał moje powieki. Wtem nagłe 
wylatuje, jak z procy, zamek z drzwi ,  zasuwka i wid:ię 
stojących nad sobą: komisarza policj i ,  dozorcę i 2-ch żoł
nierzy. Przerażony tym widokiem, . zerwałem się z łóżka 
nawpół zaspany i zawołałem: „kto się odważył wejść do 
tego ustronia? Usłyszałem odpowiedź: . zabieraj �ię pan! 
Odczytując rozkaz oberplca m. Warszawy, aby mnie za
aresztowano, pyta czy ja jestem, o kim jest mowa. Ale, 
nie czekając na odpowiedź, dozorca sam odpowiada: ten, 
ten sam jest ! Rozpoczęto rewizję najściślejszą. Pan do
zorca, Polak przetrząsa, zabiera, odczytuje najmniejsze 
zwitki papieru, książki, z furią i wściekłością powstaje 
na mnie. A wkońcu po odbytej rewizji rozkazują zabie
rać się. Cisza i spokój . nocny owładnęły wszystkich, 
dwóch tylko kolegów miałem świadków mego przeraże
nia. Pożegnałem ich i poleciłem się ich modłom. W to
warzystwie wymienionych ludzi wyszedłem. 

„Któż się spodziewał, iż . . to pożegnanie będzie na 
długo„. Doprowadzono mię d.o policji, dokąd przybyłem 
o godz. 1 po północy. Zo�.tawiono mnie w jednej stancji,
a sami ci panowie weszli do biurowej izby. Tu się zna
lazłem wśród ludzi najohydniejszej klasy . . . 1 W jednym 
kącie ujrzałem drzemiącego pijanicę, a w drugim kącie 
kobietę nierządną i kilku innych ludzi... Oto znalazłem 
się w takiem towarzystwie! 

1 Cela w klasztorze franciszkań. w Warszawie. Dopis. autora. 
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„Widok pijanicy i nierządnicy ma w swem towa
rzystwie kapłan, zastępca Chrystusa na ziemi, szafarz 
Jego łask i dobrodziejstw. Ze łzą w oczach poleciłem 
się Bogu, prosząc o siłę i moc do wytrwania w tej mo
jej nędzy. To trwało do 4 rano. Potem 2-ch żołnierzy 
zabrało zawiniątko i groźnym głosem rozkazali mi iść za 
sobą. Smutno było na ulicach Warszawy. Szedłem jak na 
zabicie. Przechodząc obok mieszkania moich sióstr, pro
siłem żołnierzy, by mi dozwolili pójś'ć i pożegnać się 
z niemi .  �ecz .. . ofuknęli mię słowami... Nikogo nie ujrza
łem na ulicy. Gdzie niegdzie tylko stróż zamiatał przed 
domem, ale i ten, zdawało mi się, odwracał oczy ode 
mnie, jak od jakiego zbrodniarza. ' Siły mnie opuszczały.
Nie mogłem iść, zupełnie osłabłem. Gdzie mnie prowa
dzą? pytam sam siebie. Oto widzę przed sobą kajdany, 
zawieszone nad bramą i staję przed drzwiami więzienia, 
w którem .. . dziś sami tylko przestępcy polityczni. Wpro
wadzono mnie do wnętrza gmachu trzypiętrowego, do 
sali wstępnej, gdzie smotritel tego więzienia przetrząsnął 
moje zawiniątko, książkę do modlitwy i mnie samego od 
stóp do głów obrewidował, zabrał, co mu się podobało 

. i tak około godziny 6 rano rozkazał mnie odprowadzić 
pod Nr. 1, na parter.. . Drzwi celi za mną zatrzaśnięto 
i zamknięto je n a  zamek, zasuw.Rę i ogromną sztabą że
lazną . zaryglowano, która przy k�żdem zamykaniu i otwie
raniu sprawiała wielki łoskot. · " Cała kazamata była dłu
gości kroków 4 i 3 szerokoś�i. Deska 3 cale grubości, 
przeciągnięta przez ściany�- s'łużyła za stół, tak dla pierw
szego N-ru, jako i dla sąsiedniego. Łóżko urządzone było 
z pasów szpagatowych z kółkami żelaznemi u końców, 
założonemi za haki również żelazne, przytwierdzone do 
ściany z jednej strony, a z drugiej do owego stołu. 
W kącie stało naczynie, przytwierdzone Cło podłogi, słu
żące  na potrzeby naturalne. Wprost drzwi okienko łokieć 
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długości, a pół łokcia �szeroNości, okratowane ·grubem 
żelazem, 'Pod samem sklepieniem wmm:owane. Znękany 
· i zmęczony dosyć ,długą podróżą, blisko 5-cio wi0rstową,
nawet ·nie pojm0wałem, ·co się ze 1mną stało. Usiadłe� na
owem :łóżku i pierwszy nz ;rozpocząłem myśleć, co ze
•mną będzie. Chciałem płakać, lecz ifez nie mogłem wy
dobyć z oczu. W estdhnąłem de ·Boga, -by ·był moim obrnń
cą i pocieszycielem„. Pr,zedstawiłem sobie na .jawie życie
i śmierć człowi�ka. Boleść, smutek i żal zajęły moje serce
i wzruszyły mą podstawą. Wtedy dopiero oblałem się
łzami tęsknoty i strasznego .pdłożenia... Wtem takie moje
myśli przebudza łoskot otwierających się drzwi, któremi
wchodzi ·smotritel z żandarmem i 2-ch żołnierzy.. . Smo
tritel postawił imbryczek kawy i położył 3 bułeczki na
stole i - wyszli . . .  Po ich edejściu, nie m0głem nawet się
o<!łważyć zajrzeć do naczynka, w którem było śniadanie ...
Ponieważ żadna zbrodnia nie plamiła mej duszy, ppsta
nowiłem sobie z poddaniem się woli Bożej to uniżenie
-swoje znosić.. . Z łoskotem znów drzwi · się otwierają i służ
ba zabiera, co przed chwilą przyniosła.

, „Ciszę grobową więzienia przerywa niekiedy głos 
straży i otwierających się numerów i znowuż ponuro 
i Cicho.. .  Chodzę po kazamacie, żadna dusza nie prze
mawia do mnie. Dreszcze mnie przejmują .prawie do szaleń
stwa, przychodzi płacz, to znów tłumaczę sobie, jak mogę ... 

„Przynoszą obiad ... I tego do ust nie biorę, bo jeść 
mi się wcale nie chciało . . .  

„Kończy się dzień i zmrok dobrze ściemnił mo.ją celę. 
Dochodzą mię głOsy, gwizdania, różne piosenki. Wtedy 
przekonałem si'ę, że nietylkó ja sam pozostaję, lecz pra
wie wszystkie nuIRery napełnfone więźniami . polityczny
mi. Około 4-ej przynieśli zapaloną ś.wieczkę w glinianym 
lichtarzu, o 9 kolację.� . · ·

· · 

„Dzień jak dzień, ale noc okropna. Chciałem zasnąć, 
lecz wcale nie mogłem. Na owych pasach przewracałem 
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'się · ·GO ·m©ment. �końcu ·zasną;łem, lecz :co chwila, czy 
dla "dh>ja'śrfrenia :świe·cy, ·ozy lteż żeby ·przer.ywać sen, 1drzwi 
otwierały tsię ·.ze str;as�mym hukiem, .wchodził i 'Wychodził
dyżurny strażnik z wie lkim hałasem. Żadną miarą nie 
można zasnąć naprawdę. Około 4„ej -rano pr.zychodzą 
służiteli ·.zamia:tać, też inie krępując ·się w stukaniu . . .

�,'P. o  ·3 1tygodnia1ch -0dwiedziła mnie siostra i znalazła 
mnie wyglądającego jak ·szkielet, wybladłeg0 i nędznego. 

„ Takie postępowanie ze mną ciągnęło się od 3 .gr. 
1863 r. ,ao 2 st. 1864 r.

„Po pierwszych 3 tygodniach zawezwano mnie ·do 
Komisj i Śleclcz·ej.. . Niepewność, co się ze mną ·sta.ć może,
·napełniała mnie ogromną bojaźnią.

„ Widzę przed �obą audytora ;j 3-ch · jakichś... Tłu
maczyłem się, .jak mogłem. Stawiono mi 2 świadków Po
laków . . .  Byłem ,2 razy w K omisj i . . .  Nie wienono mym 
słowom. ·O to, wróciwszy do kamery, ·p'łakałem :jak dziec
ko i ,  jako 1do Ucieczki ·wszystkich nieszczęśl iwych, zwró
eiłem się ·do Matki Najśw., aby mnie zachowała od roz
paczy i dodała sił w znoszeniu · tych moich cierpień„. 

„ W niedzielę przed Bożem Narndz. , wprost mego 
numeru, zamieszkał nowy przybysz, który w ·nocy począł 
przeraźliwie ·krzyczeć. Zaraz straż narobiła ruchu i to mnie 
ze snu zbudziło. Zerwałem się z takim lękiem i tak zde
nerwowany, że prawie postradałem zmysły. Zrywałem się 
w nocy, we śnie rozmawiałem, mówiłem niestworzone 
rzeczy, aż władze więzienne czuły się zniewol.one spro
wadzić do mnie lekarza, . który spojrzał na mnie, a ujrzaw
szy przed sobą zaledwie szkielet, orzekł: Panu t rzeba to
warzystwa i :pocieszył m�'ie, robiąc jakąś nadzieję�„ 

„Dnia 2 st. 1864 ·r. �abr·an'o moje rzeczy i zaprowa
dzono mię na drugie piętro, gdzie .za.s,tałern • 111ego przy„
jaciela i paru innych„.; Lecz niedług,p byliśmy Jam razem. · 
·Na 4-ty dzień t. .j ,  z 4 na 5 w nocy około g. l· ei wszystkich
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nas sprowadzono do kancelarji i tuśmy . się przekonali, 
że już długo popasać nie będziemy. Tak się stało . . . " 

Tu się pamiętnik urywa z treścią, opisu jącą podróż 
z Warszawy do Tobolska, a dalej jest mowa o podróży 
z Tobolska do Irkucka. 

„Dnia 1 lip. 186-4 r. z Tobolska o godz. 9-ej rano 
w liczbie 160 wyprawieni zostaliśmy na podwodach„ . . 1 

„Do Tomska przybyl i skazańcy 26 wrz. 1864 r., 31  
paźdz„ 64 r .  do m .  Krasnojarska". 

Tu s ię pamiętnik urywa do "9 lut .  1865 r. Dalej idzie 
podróż z Irkucka d0 Nerczyńska .  · 

„ .. . Dnia 10  lut. po czułych pożegnaniach i uściskach 
około godz. 11 wyruszyliśmy na jednokonnych podwo
dach w liczbie 90-ciu w podróż. 

„Mróz do 43 stopni dochodził, zimno nadzwyczajne. 
Na godz. 2 po południu przybyliśmy do wioski Szuki
na,2 wiorst 1 2. Jechaliśmy nad brzegiem Angory. Droga 
fataln� tak, jak po schodach z przyczyny rozlanej heki, 
a także kawałów lodu, gdy tu rzeka, marznąc, wylewa, 
a puszczając, nadzwyczaj maleje ... 

„Wreszcie przybyliśmy do wioski Patron. Tu mie
liśmy noc leg. Etapu 3 wcale nie było, bo s ię  spalił, a nas 
umieszczono w starym śpichlerzu. Ciasnota, zimno okrop
ne, ani s ię  rozgrzać ,  an i  się przespać. Na 90 ludzi tak 

1 Choć niezmierni e  c iekawe podaje szczegóły ksiądz j .  K. w dal
nyrn ciągu pamiętnika, opuszczamy z niego wiele ,  gdyż nie jest naszem 
zadaniem drukować pamiętniki lub interesujące opowiadania. Mamy 
nadz ieję, że o.o. dominikanie uczynią to wcześniej czy później. Wtedy 
wyjdą na światło dzienn� 

,
różne fakta i osoby, które przeszły przez t� 

gehennę wygnąµia, . jak ks . . Loga i . inni. My w myśl naszego założenia 
p rzeb:ej?'niemy tylko myślą wślad za ksittdzem J. K„ podkreślając jego 
ważniejsze cierpienia. Dopis. autora. 

2 Pamiętnik !est często nieczytelny. Wobec tego, niektóre nazwy 
mogą być niedokładnie przepisane. Uwaga autora. 

3 T. j. pomieszczenia rządowego dla skazańców. Dopis. 1rntora. 
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ciasne pomieszczenie było, 'Że najnieznośniejszem nazwać 
trzeba od początku tej podróży. : .  

„Na nowym etapie 1 1 -go. Zimno, pełno dymu, za
pac h u  ws trętnego . . .  Zaraz .znaleźliśmy się na brzegu roz
poczynającego się jeziora Bajkału . • .

„ Była to niedziela 12  łut. 1 865 r.  Mróz był . tęgi 
a przytem i wiatr północno - zachodni. 53 wiorst . ciągle 
jechaliśmy brzegiem jeziora. . .  jakaż wielkość Twórcy 
przedstawia się oczom naszym ! . Tu pod nogami przepaść 

. morska; · pokryta skorupą mroźną, a nad sobą widzimy 
piękne lazurowe . niebo, obok siebie straszne ostrosłupne 
skały. Wszystko to dla ciebie� człowiecze. W Tego .ręku 
jesteś,  Który to dla ciebie utworzył. Wszystko ci wska
zuje potęgę jego. Pomimo mroźnego wiatru odsłoniłem 
oczy i spoglądałem na spadziste góry, kąpiące się 
w okropnej głębinie morza„ �  

„Dnia  17  lutego Wierchoudinsk„. Gdzie . się, mój 
Boże, teraz znajduję ? Gdzie ? Oto 7000 wiorst od uko
chanej ziemi„. w miejscu na pół dzikiem, pomiędzy ludź
mi strasznymi z fizjonomji, a straszniejszych obyczajów. Cóż 
więc robić? Temu tylko -ofiarowałem łzy moje, Który patrzy 
się na wszystko. On mnie nie opuści, On mnie pocieszy. 
Niech się dzieje wola Jego święta! _Dalej wio! Jedziemy. 
20 lutego .. .  Zziębnięci i zgłodniali na godz. 7 wieczorem 
przybyliśmy do wioski nędznej, złożonej z kilku chałup 
bez dachu. Półetap tak samo bez dachu, bez ogrodzenia, 
czysta rudera. w niej wewnątrz pomieścił-o . się . 50-ciu ' 
z partj i, ' �0- shi zaś poszło szukać schronienia dla siebie
gdzieindz iej. Niestety, cywilni .zabrali miejsca tak w eta
pie jako · i na - kwaterach, nam zaś · księż'om nie pozosta-

. wało n ic  innego, jak spać na dworze, albo gdzieś w sie
· , ni. ·Ura<lnik przyprowadził nas pod drzwi jednej kobiety, 

która zamknęła je przed nami, a sama uderzyła w okrop
ny krzyk: nie puszczu, nie puszczu ! Oni mi dzieci po-
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żjadają, iza:biją, -,spalą. je:śłi ,oni �dzieś 'bu aut żit', to ja 
z rcbiatkami wyjdu z doma. 10ni warnaki ((t. j. zbrndnia· 
rze). ·�rak więc i 1ludzie nas się Ięk�ją . . .  Nic nie porno· 
gło. _ _  Arii uradnik, ani �az-ak 1nie 1megli ·nic z tą babą zro
bić, odeszliśmy z kwitkiem. ;Powr-óciłem '.do etapu. Tu 
ujrzałem wszystkich 1na  swoich miej'scach. lJ>la siebia zna· 
laiłem kąt 'pon narami i ·tam 'srę· wsumąłem. Naszych 'bra· 
'ci bynajmniej to · nie ·db chodziło, .że foh wi·ary 'kapłan ·pod
łóżkiem się poniewiera„.  Tymc·zasem ·przybył iks. Sien· 
:kiewicz i ·oświadczył, ·żebym się ·zabrał 1na :�waterę cie

. płą„. '-Dobrzy '.!uazie :p>rzyięli nas. 
,„Dnia 21 :lutego do iwsi Kuroienskoj„. Q3-go wieś 

Kulskaja, która składa' · się z 6 :chałup. Tu stanęliśmy na
·etapie, .z ·którego przed dh wiłą wypędzono ·krowy .;i owce,
pełno więc powstało łąjen, śm�eci,, ząp�c�y odpowied
niego i tu stanęło nas 90-ciu. 

„Są chwile, 'które ·nie.k iedy wpo�ród największej nę· 
dzy cośkólwiek uweselają, są zaś inne, które w okrop· 
nych i czarnych myślach więcej je·s·zczc godzą w zbola
ł·e serce i w takiem to usposobieniu byłem ja dzisiaj. 
Nic mnie rozerwać, nic pocieszyć, a nawet najmniejsze 
zatrudnienie przerwać nie mogło. W takiin ·nastroju wy· 
·szedłem z p. B. i A. na wys.aką górę skalistą. Z niej
przy·patrzyłem się Rięk'nej okolicy górzystej, lecz,  ile ra·
zy spojrzałem w stronę ojczyzny mojej, tyle razy serc�
się ·rwało i jakaś błoga nadzieja mimowolnie przebiegł,a
w duszy mojej, a ko.ńczyła się westchnieniem do nieba.„
Przyszedłszy · z przechadzki odmówiłem Gorzkie Żale,
rozważając mękę Chrystusa Paffa i ' również ofiarując Mu
swoje cierpienia i tułactwo. 'Matko bolejąca, wróć mię
do Ojc.zyzny ! i na tern zakończyłem dzień 10 ,marca.

,;Dnia 1 1 .  Do wioski Marsanowa wiorst 58. Na 30-tej 
wiorście · w wiosce Gorodo'woj zmiana koni... O gro Inne
góry i ·skały. Trzydzieśći ·wiorst fatalnie jechaliśmy z po· 
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woclu, że konie był-y ·niekute · i rozbijały ·się ·na 1lodzi6, 
a niegodziwi woźnicy "biją .je  ·na zabicie · i wolą ·przepić 
pieniądze niż podkuć 1biedne „stworzenia ... 

„Dnia 12. Do m. Nerczyńska wiorst 30 ... Droga 'nie
zła, ·gdy·Ż w �tych stronach •więcej 'i·est śniegu. Na godz. 
1 po południu ·stanęliśmy w Nernzyńsku. Dojeżdżają� 
przez rzekę Nerc.zyń, na 'brzegu ·ujrzałem ·stojących dwóch 
przyjaciół: Piechaczka i Klejna. Uścisnęli mię i zabrali 
z sobą. Uciesz:yliśmy ·się i •uraczyli. Zastałem tu i :Lubi
szauma. · (niewyrainie napisane, może · nazwisko to inaczej 
należałoby przeczytać. Dopis . . autora.) 

„Po przybyciu całej partj i c·zemprędzej nas wy
prawili. . .  

„Dnia 13. no wioski Biankino nad rzeczką Szyłką. 
Jechaliśmy z rzeki na rzekę. W niektórych miejscach 
okr@pne dziury, załamki . . . Z leciałem. Tutaj z przyczyny 
braku podwód kilkunastu pozostało. Powitaliśmy się do
piero dnia 1 fi-go. 

„Dnia 1 4. Do stacji Kołoboła wiorst 33. Droga okrop
na pomiędzy górami i lasem. Raz okropnie wywróciliśmy. 
Bóg łaskaw, że człowiek nie złamał nogi lub ręki... Na 
miejscu natychmiast z'iniana koni i dalej . . .  W wiosce 
Rzydko spoczęliśmy u jednego gospodarza, kozaka, bar
dzo uczciwego i rozumnego, lecz niestety , po rozgrzaniu 
się herbatą, musieliśmy jechać. Droga niezła ... Pod sam 
wieczór przybyliśmy do wioski Szułupczyma. Stąd zno
wu dalej . Konie były prŻygotowane i ńocą przybyliśmy 
z wioski Wierchoudiń-ska do Tabernaczyna. Okropne zim
no·, nocną porą ·j azda, przytem obawa, żeby gdzie w gó
rach karku nie skręcić. Zaledwie na godzinę 3 po pół
nocy przybyłem. Etap zapełniony. Potrzeba . było od
okna do okna chodzić, pukać· i . 'prosić o miłosierdzie 
· przez całe drugie półn6cy. Dopiero nad ranem zapro-
. wadzono do jedn.ej biednej i lichej chałupiny i tu na
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parę godzin znalazłem odpoczynek. Dobrzy ludziska choć 
ciepłem uraczyli tak biednego człowieka, jak ja tułacza. 
O, Boże, Ty widzisz moją poniewierkę, Ty liczysz rózgi, 
mnie chłoszcząc� .. 

„Dnia 15. Kazimorski Kałykucz. Wiorst 40. Stanęli
śmy na kwaterze. Zaledwie przenocowawszy, rano wyru
szyliśmy pod srogim konwojem. 

„Dnia 1 6. Do stacji Sołonuje wiorst 65. Na 32-giej 
wiorście we wsi Tajna pierwsze pół drogi. Było dosye 
dobrze jechać, droga niezła. Kilka wiorst przez rzekę Ka
zimur. Lecz druga połowa drogi okropna, przez góry, 
okry te lasami. Na 15 -ej wiorście wieś dosyć piękna. Tajń
ski Promysł. Tutaj kopią złoto.„ 

„Dnia 25. Po przybyciu do Aleksandrowska posta� 
wiano nas rzędem i po przeliczeniu wszystkich, nas kilku 
księży zaprowadzono do domu, zwanego policją. Natych� 
miast przetrząśnięto tłomoki. Po odbytej rewizji wprowa
dzono do ogromnej ciasnoty. Tu zastaliśmy już 16 księży 
w· kajdanach. Przeraziło mnie to do żywego, widząc sług 
ołtarza wystrojonych na zbrodniarzy. W kilka dni oficer 
rozkazał nas przybyłych poprowadzić do kuźni pod kon
wojem i okuć w kajdany. Wymawiałem się przed dokto
rem, że słaby jestem na nogi, l ecz ten nieczuły rozkazał 
kuć bez m iłosierdzia. Położyłem nogi na kowadle i mło· 
tern okuto moje kok� go.łe. Serce mi się ścisnęło od żalu,

pomyślawszy sobie, czegom się doczekał. Lecz, pomnąc, 
za co cierpię i za kogo cierpię, ofiarowałem się Temu, 
który w łańcuchy skrępowany i wleczony cierpiał za okup 
całego świata. Tak więc od 25 mar. 1865 r. płynęły dni
w więz ien iu  a leksa ndrowsk iem. 

„ By tność w I rkucku . "  Dalej pamiętnik ma treść dla 
nas mniej budzącą zainteresowanie. 

7. Ks. Felicjan Czesław Konarzewski, ur. 1 8 12-r., 
do zakonu dominikań. wstąpił 1832 r., śluby zakonne złożył 

• I 
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1833 r. św. T. M. 1 .  Dr gł. kom. rz. spL w. · i ·d. 26 st. (7 łut.) 
1866 r .  Nr. 695 1 pisał do ks. prał. St. Zwoliń., zarządza
jącego archid. warsz., że, gdy, po kasacie klasztorów, 
rząd zamykał klasztor .. �ominikański w Warsz., przy nim 
dla obsługi koś<;ioła pozo.stał ksiądz F. Cz. K. Gdy jed
nak teraz władze policyjne stwierdziły j ego nieprawo-
01yślność polityczną, a mianowicie,  że 17  (29) paźdz. 1865 r. 
miał „podburzające" kazanie z aluzją do niedawno ze
słanego do Rosji bpa P .  Rzew., sufrag. warsz. ,  przyczem 
mówił o obecnem prześladowaniu Kościoła katol . ,  o are
sztowaniu i wywożeniu księży, rząd uważał za właściwe 
przenieść go z Warszawy do Gidel, diec. kuj . -kalis. 

2. Gbr piotrk. 22 łut. 1866 r. Nr. 2852 (7042)2 oddał
księdza F. Cz. K. pod :dozór policyjny za jego udział 
w powstaniu i za nieprawomyślność polityczną. 

Ksiądz F. Cz. K. umarł 1 883 r.3 
8. Ks. Dionizy Kulesza, ur. 1829 r. ,  śluby zakon

ne wykonał 1850 r. Wszyscy o.o. dominikanie klasztoru 
wysokokolskiego, pow. kozn., gub. radm., brali w więk
szym lub mniejszym zakresie udział w powstaniu, a ksiądz 
D. K. nie mniej od innych. Ksią'dz D. K. przybył do Wy
sokiego Koła z Warsz., gdzie w 1859 r. pracował w tam
tejszym klasztorze dominikańskim.4 i 5 

9. Kajetan Kwitek, kleryk dominikań. klasztoru
lubi . ,  późniejszy kapłan świecki di ec. sand. Pod datą 8 
(20) sierp. 1866 r. Nr. 46 sztaboficer żandarmski gub. 
lubl. ,  doniósł do gbra lubi. ,  że K. K. w cza.sie powstania 
samowolnie opuścił swój klasztor .6 i 7 

1 A. A. D., XLVli, k. 61 i A. A. D., LV2, k. 1 10. 
2 A. P. Piotrk. , 1 1 1 10• 3 A. K. D. Lw., 11az, str. 352. 

4 A. A. D., XL12, k. 121 .  5 A .  K .  D .  Lw., ns2, str. 385 . 
. 6 1\. A. O., LV2 i LVl2, k. 206 i n.
7 Pod wpływem uczucia patrjotycznego K. K. udał się do po

wstania. E>opis. autora. 
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10. Ks. Firmin Latusiewicz, ur. 1826 r. , przeo r
dominikanów w Klimontowie, . pow. sand., gub. radm;, 
utrzymywał stosunki z dowódcami powstania. 1 

11. Ks. Gabrjel Lew-a·ndowski, ur. 1830 r. , śluby
zakonne wykonał w 1849 r. Wszyscy o.o. dominikanie 
klasztoru wysokokol . , pow. kozn. ,  gub. radm., w większym 
lub mniejszym zakresie brali udział w powstaniu ,  a przeto 
i ksiądz G. L.2 Przed Wysokiem Kołem ksiądz G. L. pra
cował w Janowie na Podlasiu.5 

1 2. Ks. Ignacy Florentyn Lickendorf, ur. 1834 r. 
w Krasnymsta wie, gub. lubl., śluby zakonne złożył 1 853 r. 
Ponieważ w czasie, gdy ludność śpiewała hymny „rewo
lucyjne" w kościele lubl. dominik. ,  tamtejszy zakonnik 
I. F. L. grał na organach, nmk. Kr. P. skazał go na ka- . 

zamaty forteczne.4 i 0 Umarł w Krynicy 1 wrz. 1888 r., 
a pochowany we Lwowie. 

13. Ks. Kajetan Maciejowski, ur. 1807 r . ,  śluby · 

zakonne złożył 1829 r. ,  dominik. z Janowa Ordynackiego, 
gub. lubl. 1 1  (23) wrz. 1 864 r. Nr. 8139 6 Kancelarja  Spe
cjalna nmka Kr. P. do spraw stanu wojn. powiadomiła 
zarządzającego spr. d .  abc. w., że ksiądz K. M. był bar
dzo podejrzany o czynny udział w powstaniu, że poma
gał „ wywrotowcom" na samym początku powstania w na
padzie na wojsko ros. w Janowie, że namawiał ludność, 
aby wstępowała do partji , że odbierał od powstańców
przysięgę. Wobec tego nmk Kr. P. 7 gr. 1864 r. na sku-'

tek raportu Audytorjatu Polowego Nr. 3025 polecił wy-

1 A. A. D., xu2, k. 1 25. 2 A. A. D., XLI2, k. 121 .  
3 A .  K. D. Lw., 113�, str. 397. 
4 A. A. D., L v2, i L Via, k� 206 n .  i A. K. D. Lw . .  113'.!, str. 788. 
6 O tej karze bliższych szczegółów. archiwa nie podają-Ładnych. 

Dopis. autora. 
6 A. A. D., LXXI I2, k. 1 49. i A. K. D. L., 132, str. 229; 
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: słać księdza K. M., . l icz·ącego wówczas: lat 58, na osie-
1 · dlenie efo» Syberji, do. mniej. Gddalonych g,uberną • . 
; Od: 24 kw. 1865 r. ksiądz K. M� był w Omsku, i, po
; bierał  od rządu na życie 15 kop. dziennie, na, mieszka
'. nje 1 rb. 20 kop. miesięcznie.i 

lA. Ks •. Paweł Machnicki; ur. t82 l1 r. , . śluby za
: konne wykonał 1842 r ., przeor dominikan0w w: San dom� 
. P. o� nmk::a Kr. I?. 16 (28) st 1862 r. Nr. 797 2 powiado
'. mił dra. gł. kom. rz. w. r .  i O;  f>� , . ż.e polecił nlkowi wojn. 
; okr. radm. księdza P. M., przeora o.o. dominik. z Sand., 
1 wysłać do Rosji za . udział. w powstaniu. Na skutek jed
, nak wstawienni ctwa bpa Juszyń. , p. o. nmka cofnął ten 
I wyrok, pozwolił mu wrócić z więzienia do klasztoru, tyl
; ko nakazał oddać go pod dozór policyjny. Przed San
; domierzem ksi ądz P. M. pracował w Wysokiem Kole, 
: gdzie w 1859 r. był kaznodzieją.3 
' 15. Ks. Hugo Majewski, ur. 1833 r., św. T. L. I � s (20) sierp. 1866 r. Nr. 46 sztaboficer żandarmski gub.' :iubl. doniósł do gbra lubt, że 7 (19)· s·ierp. b. r. w u ro
: czystość św. Jacka Odrowąża w lubl. kościele dominik.
; tamtejszy zakonnik ksiądz H. M. wypowiedział kazanie 
M duchu fanatyczno polskim. Przytem tenże· żandarm
;,dodął, że a) w klasztorze tym w czasie powstania styczn.
·mieli dla siebie ostoję członkowie miejscowej organizacji
.rewolucyjnej ,  że b) ukrywali się tam różni emisar.jusze
1Tządt1 narodowego, że c) . zakonnicy miejscowi· głosi l i :
jllajbardziej „podburzające�' kaz,ania i pobudzali niemi lu
;dzi do powstania, że d) przy nazwisku księdza H. M.
pik woj n. oddziału lubL w wykazie· nadesłanym , 5· wrz.f863 r.  do głównego sz>tabu wojsk. Kr,. P., dopisał „za· roz-

1 A. A. D., LXXXV2, k. 68. 
� A. A· D., XL.I�; k. 1 21 i LXXIX2, k. 288. i · A. K. D. Lw., 112, 

str. 229. :i A. K. D. Lw., 1 1aa, str. 415. 
. 
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powszechnianie wiadomości zagranicznych o treści ,,-re
wolucyjnej",  które otrzymał od swego .kolegi szkolnego 
Felicjana Stępkowskiego z rozkazu jen.· Chruszczewa; nlka 
wojn. · oddziału lubi., był 7 dni w areszcie'' . Z polecenia
przeto nmka Kr. P. księdza H. M. przeniesiono z kla
sztoru lubi. do Koła, gub. kalis,. ,  a na klasztor lubl. na
łożono 50 r. grzywny .1 

Ksiądz H. M. umarł we Lwowie 27. gr . 1873 r.2 

16. Ks. August Mital. jako kleryk klasztoru warsz.
ksiądz A. M. był zesłany do Rosji w list. 1864 r. przez 
sąd polowy, którego wyrok zatwierdził nmk Kr. P�, do.
katorgi jednej z fortec syberyjskich na lat 10.3 

17. Augustyn Nowacki, · ur. 1831 r. ,  kleryk do
minikański, klasztoru lubi. Sztaboficer żandąrmski, gub.
lubi. nadesłał raport do gbra lubi. 8 (20) sierp. 1866 r. 
Nr. 46, że A. N. w czasie powstania opuścił samowol
nie swój klasztor. 4 . i 5

18. Ks. Marcin Olszyński, ur. 1 806 r., śluby za� 
konne złożył 1827 r., dominikanin z Klimontowa, pow. 
sand. ,  gub. radm. 30 sierp. 1 865 r. władze policyjne przy

. · prowadziły księdza M. O. do cytadel i warsz., a 4 · ( 16� 
. list. tegoż roku wysłały go na wygnanie do m. Małmy

ża, gub. wiatskiej.6 
1 9. Ks. Piotr Ossowski, ur. 1808 r., śluby zakon· 

ne . złożył w 1828 r. Zarządzający spr. d. obc. w. zawia
domił gbra piotrk. 10 (22) wr�. 1869 r .  Nr. 4306,7 że nie 

1 A. A. O., LV2, i LVJ2�, k. 206, 207, 216, 218, 230 i 231 . .. 

2 A. K. D. Lw., .112, str. 231 i 11s2, str. 419. 
a A. A. D., LXXV2, k. 68. , 4 A. A. O„ L V•, i L vr.1, k. 206 i n. 
5 Powodowany uczuciem patrjotycznem poszedł do powstania. · 

Dopis. autora. 
' A. A. 0;, VI2, k. 180. i A. K. O. Lw. 11aż, str. 516. 
7 A. A. O., LVI2, k. 141 .  · 
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może się zgodzić - na to, aby ksiądz P. O. w inyśl doko
nanych · wyborów zakonnych został wikarjuszem piotrk. 
kościoła klasztornego. Przed powstaniem w 1859 r. ksiądz 
P. O. pracował w klasztorze dominik. w Janowie Podl . 1  

20. Ks. Piotr , Ludwik Piskora�i;· dominikanin
klasztoru lubi. W czasie powstania ksiądz P. L. P. sa
mowolnie opuścił klasztor, o czem sztaboficer żandarmski 
gub. lubi .  powiadomił gbra lubi. 8 (20) sierp. 1 S66 �. Nr. 46.2 

21. Ks. Alfons Pleszczyński, ur. 1 828 r., domi
nikanin z Lublina. Z własnej woli 8 lip. 1863 r. ksiądz 
A. P. wstąpił w charakterze kapelana do partji powstań
ców Ćwieka, następnie przeszedł do partji Rudzkiego 
również w tej samej roli i był tam do chwili, gdy go 
schwytały i zaaresztowały ros. władze wojskowe. Za po-

. wyższe przekroczenia na zasadzie decyzji nmka Kr. P. 
z 3 (15) łut 1864 r., zatwierdzającej wniosek Audytorja
tu Polowego, ksiądz A. P. został pozbawiony wszystkich 
praw stanu i zesłany na Syberję cło robót katorżnych 
w fabrykach na lat 6. 8 · · · 

22. Ks. Kasjan Praglowski, ur. 1821  r., śluby
zakonne złożył 1844 r. 1 .  W 1872 r. księdza K. P. niepo
koiły władze ros. policyjne przeprowadzaniem śledztwa 

· o to, że nie udzielił sakramentów św. osobie, wychodzą-
cej za prawosławnego.' 

2. Ksiądz_ K. P. urządzał w koś.ciele dominikańskim
lubl. nabożeństwa patrjotyczne.5 

23. K•. Józef Radomski, ur. 1833 r., do zakonu
wstąpił 1 850 r., śluby zakonne złożył .1852 r. Jen. ple. 

I A. K. D. Lw., 11112, str. 520. 
2 A. A. O., LV2, i LVI', k. 206 i n. 
s A. A. D., LXXII2, k. 132. 
' A. A. D., XCIU�, k. 9S. i A. K. D.  Lw., Ja2, k. 299, 113', str. 560. 
� A. A. o., xu2, k. 142. 

Bojownicy t. III .  42 
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na Kr. P. w 1865 r. nadesłał do  Kom. Rz .  Spr. W.  i O .
raport, w którym doniósł, że  ksiądz j .  R . ,  dominikanin 
z Warszawy, gorąco sympatyzował z powstaniem.1 

Ksiądz J. R. umarł w Gidlach, diecezji kuj. - kalis. 
1 czrw. 1 871  r.2 

24. Michał Ewaryst Rutkowski, kleryk · domini
kański, klasztoru lubi. jak doniósł sztaboficer żandarm
ski, gub. lubi. 8 (20) · sierp. 1866 r. Nr. 46 do gbra lubl. 
M. E. R. w czasie powstania samowolnie opuścił kla
sztor lubl.3 i 4 

25. Ks. Franciszek Donat Sadle vel Sadleski,
ur. 1842 r. w Tarnogrodzie, kleryk dominikański klasz�o
ru lubi. Podług doniesienia , które zrobił sztaboficer ��n� 
darmski, gub. lubl., 8 (20) , sierp. 1 866 r. Nr. 46 do gbra 
lubl., F. D. S. samowolnie opuścił swój klasztor w czasie 
powstania.5 i 6 Po powstaniu został kapłanem w 1866 r. 
i do śmierci pracował w prowincji św. Jacka w Mało-
polsce, umarł między 1893 a 1897 r. 

· 

26. Ks. Bazyli Sakowski. Dowódca oddziału
wojskowego, ·który miał „zrobić porządek" w kościele 
dominik. warsz., doniósł do sztabu jeµcralnego 20 list. 
1864 r. Nr. 57,7 że, wypełniając rozkaz otrzymany, odesłał 
księdza B. S. do miasteczka Czerniakowa, o godz. 4 i pół. 
po północy. 

27. Adam Anioł Sosnowski, ur. 1840 r. A. S.,
jako kleryk, utrzymywał stosunki z „wywrotowcami" i przy„ 

1 A. A. D., XLP1, k. 167. i A. K. D. Lw., 113�, str. 572. 
2 Katalog diec. kuj. kal. za 1S72 r. 
3 Ą. A. D., LV2, i LVI2 k. 206 i n.
4 Poniesiony uczuciem patrjotycznem znalazł się w szeregach 

powstańczych. Dopis. autora. 
5 A. A. D., LV2, i LVJ2, k. 20i i n. 
6 Pod wpływem uczucia patrjotycznego udał sit< do powstania. 

Dopis. autora. 
7 A. A. D., LV", k. 1 .  
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jął przysięgę od 3 powstańców, za co sąd· polowy · wydał 
. na niego wyrok, który potwierdził nmk Kr. P. 14 maja 
1864 .r . ,  pa mocy którego · A s� . żostał zesłany do katorgi 
w fabrykach syberyjskich na przeciąg 6 lat z pozbawie
niem wszystkich praw stanu i . konfiskatą majątku na rzecz 
państwa. Później zmieniły mu władze rząd. ros. katorgę 
na mieszkanie w Syberii, a j eszcze później przeniosły do 
gub. tambowski.ei p9d doz�� policji.1 Powr9cił A. �. z wy
gnania po 30 lata.eh, mając zgórą lat 50, wtedy dopiero 
otrzymał święcenl'a kCłpłańskie w 1883 r . . i pełnił obo
wiązki w różnych klasztorach domirtikań: w Małopolsce. 

28. Ks• Franciszek Steciński, ur. 1830 r. Nmk
Kr. P�. w 1868 r. skazał . księdza F. S. na 10 r. kary za to, 
że 19  łut. 1868 r. w modlitwach za dom panujący wy
mienił tylko cesarza, a opuścił pozostałych członków ro
dziny i za to, że na czas nabożeństwa · galowego nie zdjął 
zasłon wielkopostnych z ołtarzy. 2 

29. Ks. Henryk Strączyński, Lir. 1790 r . ,  do kla
sztoru · wstąpił 1810 r. , ś luby zakonne wykonał w 1813 r .  
Jen.  plC.  na Kr .

. 
P. 11 (23) kw. 1866 t .  Nr� 7366 ( 1 3210) 

i 2 (14) maja 1866 r. Nr. 9271 (15795)3 doniósł do dra 
gł. kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz H. S . ,  wik. kościoła 
podominikań. w Piotrkowie, odmówił spowiedzi żonie do
wódcy miejscowego garnizonu, K owalewskiej o to, ie  była 
za Rosjanin�$, a przytem prawosławie nazwał schizmą.

Ksiądz�
' H. S. · umarł w Krakowie 17 · sierp. 1873 r.4

30. Ks. Ludwik Turzyniecki, ur. 1821  r . ,  do za
komi dominikań. wstąpił 1838 r. ,  śluby zakonne wykonał 
1840 r.  Jen. ple. na Kr. P� doniósł w kw. 1865 r. do dra 

1 A. A o., LXXIV2, k. 263. � A. A. D., X XXVIl2, -Nr. 34 • .
3 A� A. D., LVf:l, k. 73 i LXX!XVIII2, k . . . 36 i 37. 
4 A. K. D. Lw , 132, k. 349 i ns2, str. 666 . . 
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gł. kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz L. T. przetrzymywał 
w klasztorze klimont., pow. sand., gub. radm., 2 powstań
ców, a nie wydał ich władzom ros. wojsk. Za to. zapłacił 
grzywny 200 r. W czerwcu zaś 1 865 r. tenże jen .  ple. 
doniósł Kom. Rz. Spr. W. i D ., że · ksiądz L. T. utnymy
wał stosunki z powstańcami i dawał im schronienie 
w swoim klasztorze, za co przesiedział 6 dni w areszcie.1 

31. Ks. Walerjan Walkiewicz, ur. 1 829 r . ,  śluby
zakonne złożył 1 847 r., św. T. L., prokurator· klasżtoru 
dominikań. lubi., urządzał nabozeństwa patrjotyczne, gdzie 
pracował od 1859 r.2 

32. Ks. Hilary Woźnialis. 1. Nmk Kr. P. oddał 
księdza H. W. za „kazania podburzające", które wygła
szał w Gidlach, pow. nowradm.,  gub. piotrk., pod dozór 
policyjny od 21 łut. 1862 r. do 1 paźdz. 1 871  r .3 

2. Zarządzający spr. d. obc. w. 10  (22) wrz. 1 869 r.
Nr. 4306 4 pisał do gbra piotrk., że .ksiądz H. W. pod 
względem politycznym jest nieprawomyślny, dlatego nie 
może się zgodzić na to, żeby w myśl dokonanych wy
borów na urzędy klasztorne, ksiądz H. W. został proku
ratorem klasztoru. 

* . * * 
.Dziekan dekan. radm., diec .  sand., 22 czrw. 1 863 r. 

Nr. 90 5 powiadamia Kons. Jen. D. Sand., że 21 czrw. ·b. 
r . do Radomia  przyprowadzono dominikanina, zaareszto
wanego podobno w klasztorze w.ysokokolskim, pow. kozn., 
gub. radm.6 

1 A. A. o., xx1, xu2, k. 31 i L v1a, k. 378. 
2 A. A. O., XLI2, k. 142 i A. K. D. Lw., naa, str. 720. 
li A. P. Piotrk., v10. 4 A. A. O., LVI2, k. 1 41 .  
5 A. K. D. Sa�d., X1•

6 Bliższych szcze2'ółów zwój archiwalny, na który się powołujemy 
pod 5, nie podaje żadnych. Dopis. autora. 
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Filipini. 

A. Sprawy dotyczące domów mieszkalnych. 
1 .  Księża filipini ze Studzianny,1 pow. opcz., 

gub. radm., zapłacili 500 r. kontrybucji 14  łut. 1864 r.,
jak o tern doniósł nlk wojn. na pow. opcz. do jen. plea 
na Kr. P . , za to, że z ich klasztoru uciekli pośzukiwani 
przez rosyjskie władze wojskowe: Wawrzyniec Wiśniew
ski i Wojciech Łęgowski, których księża filipini przetrzy
mali n s iebie w czasie świąt wielkanocnych r .  z.2 

2. Księża filipini z Poświętnego, z pod Studzian
ny, pow. opcz. ,  gub. radm., jak doniósł o tern nlk wojn.  
na pow. opcz. do jen. plea na Kr.  P. ,  14 łut .  1864 r .  za
płac il i  60 r. kontrybucji za to, że uciekli z ich k lasztoru, 
poszukiwani przez rosyjskie władze wojskowe: Wawrzy
niec Wiśniewski i Wojciech Łęgo\fski.3 

3. Zgromadzenie księży filipinów w Studziannie
spotkał los, jaki dzieliły wszystkie zakony, których ka
satę w Kr. P. uskutecznił ukaz cesarski z 8 list. · 1864 r.4 
Ostatni  przełożony, ks. Konstanty Piw ars ki był wówczas 
na wygnaniu w Rosji, zastępcze rzącły przełożonego peł-

. nił wtedy ks. Józef Bagiński. Gdy 2 paźdz. 1865 r. "nlk 
wojn. pow. opcz., mjr Zacharew przybył do Studzianny 

formalnie ogłosił kasatę tamtejszego zgromadzenia, ks. 

1 Studzianna i Poświętne należały · do zgromadzenia ksi�ży filipi
nów i były z �obą w bliskiem, bezpośredniem sąsiedztwie. Dopis. autora. 

t i a A A. D., XXIVll, k. 19, 20 i 30-41. 
4 Gdyby chodziło o prawne wykonanie tego u�azu, to, wcale nie 

powin�y włądh� rządowe stosować go do księży filipinów. Podług bo,.. 
wiem myśli św. Filipa . Nerjusza, jego duchowni synowie nie mieli two
rzyć zakonu, lecz zgromadzenie księży świeckieh, prowadzących wspól
�e Życie. To też księża filipini czyli oratorjanie nie są zakonem lecz 
kongregacją księży świeckich, bez żadaych ślubów szczególnych, wspól
ne prowadzących życie i w każdej chwili mogących il\ qpuścić bez 
żadnej dyspensy Stolicy św. Dopis. autora. 
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J. Bagińskiego i ks. Ant. Lewandowskiego odesłał na 
mieszkanie do Częstochowy, do obsługi zaś kościoła 
i parafji zostawił tylko jednego filipina ks. Jana Wa-
cławskiego.1 , · · · 

B. Sprawy dotyczące osób. 
': 1 .  · Ks. Józef: Bagiński, 1835t1904, w 1853 r. wstą

pił do księży filipinów. 
Jen. ple. na Kr. P . . donosi 2 czrw. 1865 r. do kan- ' 

celarji nmka Kr. P., że księdza j. B. na leży uważać za 
nieprawomyślnego i podejrzanego politycznie, bo, będąc 
przełożonym księży filipinów w Studzianhie, często w tam
tejszym klasztorze przyjmował powstańców.2 

2. Ks. Konstanty Piwarski, 1824 t 1889, filipin.
Jeden z doku.mentów archiwalnych krótko streszcza hi- , 
storję wygnania księdza . K. P., . mianowicie: „Ksi.ądz . K.
P ., przełożony klasztoru księży filipinów w Studziannie, 
pow� opcz. ,  gub: radm., za zbieranie podatków narodo
wych na rzecz powstania, wysłany na Syberję".3 Kore
spondencja zaś Osobistej Kancelarii nmka Kr. P. z datą 
20 lut. (3 mar.) l868 r. do zarządu . spr. d. w Wa.rsza
wie i dołączony do niej wykaz Litera A. kapłanów, wy
słanych do · Rosji, pod Nr. i7, tak o tej sprawie mówi: 
„Ksiądz Konstanty Piwarski, lat 31 ,4 za pomoc w roz-

. woju powstania przez zbieranie ·  pieniędzy na rzecz te
goż powstania i za ukrywanie u siebie zbiega ks. Ostrow
s�i,ego,1> na mocy decyzji głównodowodzącego siłą zbroj_- : 
ną Kr. P. 18  wrz .. 1863 r�, został pozbawiony wszystkich 1 

· praw stanu i zesłany do robót katorżnych do jednej
z : fortec syberyjskich: 'na lat 1 0".6

1 A. K, D. Sand., XVIJ. 
2 A. A. D., cv2, .Nr. 2.. 3. A.  A. D., XLI2, k. 1 14. · 

�, . Miał ten wiek w chwili, gdy był skazany na wygnanie: Oopis: aut. ; 
· . 6. Prawdopodobnie chodziło o ·brata reformata Arnbr9żego,Ostrow- ;

slciego ur. w 1831 r. z klasztoru s�Q.dorn. Popis. autora. 
4 A. A. D., LXXII:.t, k. 125 i 126. 
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; Wyrok powyższy został wykonany. W czasie poby
tu .księdza K . . P. w Rosji, miało miejsce z�arzenie, które 
mówi, jal< rządowe władze rosyjskie czuwały nad tern, 
aby kapłan.i, pozbawieni praw i wysłani do Rosji ,  wszy
stldego byli tam wyzbyci, nietylko przywilejów im . na
leżnych, ale nawet tytułu „ksiądz". Przestrzegano tego 
z.asa dniczo zawsze, ale szczególniej wobec kontrolerów,
w izytatorów i .  wogóle osobników, mających prawo wglą
du do więzień i wogóle aresztów. 

Prywatne listy i wszelkiego rodzaju posyłki, zaadre
sowane .. do . skazanych na ciężkie rnboty, czyli  na tak zwa�.,
ną katorgę, dochodziły z Królestwa bardzo . rzadko, na · 
miejsce swego przeznaczenia i do rąk adresatów, · a je
żeli dochodziły, to bardzo nieregularnie i niezawsze . z cał
il<owitą zawartością, wys�aną z miejsca. · 

Brat cioteczny . księdza K. P. ksiądz Antoni Sotkie
wicz, b. prof. akad,emji duch. warsz. i urzędnik Konsy
storza Jen. ArGhd. W�rsz., mieszkając w Warszawie, po
stanowił wykorzystać swoi.e .stanowisko ko.nsy�torskie 
i przyjść . z  pon;iocą . · wygnańcowi, mieszkającemu wów
<;zas , w. gąb • .  irl<uąkiej . .  Wysłał }{siędzu K. P. oficją.lny pa
kiet przez Kons. Warsz., w którym zamieścił dokument 
.z .potrzebnemi l<o�pięl,nemi . uprawnieniami i parę książek.

W, jakiś czas jęn. gbr war�z. 24 wrz. 1 869 r. Nr . . 7 1:)6 1 
·pisz.e dq zar;�ągzając.ęgo spr. d. obc. w., co następuje: ,,War
szawski :.R�y.-iisko-:Katol.icki Konsystorz 3 ( 15) mar. 1869 r.
,przesłał d.o p. o. gbra w Irkucku książki dla oddania .ta
kowych zesł.�nemu politycznęmu. Konstantelllu Piwarskie
mu, przytem pozw.olił sobie nietylko nazywać go księ
dzem, ale nawet załączyć do niego papier oficjalny Nr. 7 14. ·
Dlatego gbr irkucki prosi o przedsięwzięcie środków, 
aby coś podobnego nie powtarzało się w przyszłości" .  

t ; : r  i '

5 A. A. D. ,  LXXIl2, k. 150. 
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8 gr. 1 883 · r. cesarz pozwolił wrócić księdzu K. P.
z gub. irkuckiej do radomskiej, ale ponieważ wyrok, ska-

, zujący go na wygnanie, odejmował mu godność kapłań
ską, przeto w temże zezwoleniu (właściwie rozkazie) ce
sarskiem było zastrzeżone ,  że mu nie wolno spełniać 
żadnych posług religijnych. 1 

Po przyjeździ e  księdza K. P. do kraju ksiądz A. S., 
· będąc już wówczas bpem sand., prowadził przewlekłą ko
respondencję z jen. gbrem warsz. o nadanie ks iędzu K.
P. stanowiska parafjalnego, a k iedy nie mogło być mowy
o probostwie, bp proponuje dla tego :oJteranego 60- cio 
letniego wygnańca wikarjat, jednak w. jen . gbr, jak zaw
sze, tąk i teraz, odpowiedz,iał odmownie. D ·op iero 16 wrz. 
1885 r� cesarz ,„ przywróc ił" księ"<izu K. P. godność ka

płańską i, na mocy tego, w 1886 r. władze rządowe miej· 
scowe zgodziły �ię na to, że ksiądz K. P. został wikar.: 
juszem par. Klwów, pow, opcz., gub . radm .2 

Ksiądz K. P. umarł 2 łut. 1889 r. jako wik. w tczo

wie,  pow. kozn., gub. radm.13 
Powyższe wiadomości uzupełniamy jeszcze następu

jącemi szczegółami , które z powyższemi stanowią pewną
całość tułaczego życia ks iędza K. P.  

W 1 932 r. umarł w par.  Studzianna starzec Tomasz 
Wiśniewski z Poświ�tnego, pow. opcz., gub. radm. , który 
wiózł w 1863 r. księdza K. P. ze Studzianny do Drze
wicy. W l'esie spostrzegł ksiądz K. P. zdaleka oddział 

· ·wojske. ros . , wtedy pośpieszn ie podał Tomasz. Wiśniew
skiemu jakiś papier i kazał wrzucić go · między krzaki. 
�postrzegli to Rosjanie ,  papier znaleźli i okazało s ię, że 

1 A. A. O., LXXVU2, k. Ul i 122. 
a Op. 

'c . , cz. VII, k. 49-51 i 95-101, a także A. P. Radlll.,
VIP, Nr. 52. 

a A. P. Radm., XPI, k. 2. 
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był to rozkaz do partii powstaiiczej, bawiącej wówczas 
około Drzewicy. Wtedy ksiądz K. P.  został zaaresztowany.1 

3. �s. Jan W·aclawski, 1831 t 1873. 1. Do szkół
publ i cznych uczęszczał od 1841 r. przez lat 7 w Szcze
brzeszynie, pow. zamoj., gub. lubi., które opuśc.ił z pa
tentem 7 klas. W 1 848 r. wstąpił do semin. arch. warsz., 
które prowadzili księża misjonarze, skąd władze kościel
ne w 1850 r. przeniosły go do akademji duch. warsz., 
gdzie otrzymał w 1854 r. stopień Kand. św. Teol. i zaraz 
przeniósł s_ię :do Studzianny, pow. opcz., gub. radm. ,  do 
zgromadzenia księży filipinów. W 1868 r. bp  sand. pro
ponował mu stanowisko wiceregensa semin. diec. , sand., 
ale to · nie doszł<;>, do , skut�u„ V{/ następnym roku . został 
prob. w Nieznamierowicach, pow. oi:»cz., gub. radm., tam 
też umarł 10 lut. 1873 r. 2 

2. Na skutek skargi, którą wnieśli włościanie do władz
rządowych, że ksiądz j. W. odbierał przysięgę od wstę
pujących do partj i ,  ksiądz J. W. siedział w areszcie 
w Opocznie od 13 do 15  wrz. 1864 r., a później w Radm.3 

3. Ks� Józef Baginski p.o. przełożonego księży fili
pinów w Studziannie 10 list. 1864 r. Nr. 56 � donosi do 
Kons. jen. D. Sand., ze „ksiądz j. W., kapłan tutejszego 
zgromad-zenia, przez 5 miesięcy zostający pod aresztem 
wojskowym w m� Opocznie, gub. radm., w dniu 5 b. m. 
uwolniony, powrodł do domu." 

Franciszkanie. 

w s prawie klasztoru nwichostskiego, die'c. 'sand. 
Prze łożony franciszkańskiego klasztoru ;zawichost

skiego ks: Marek Aluchna 28 kw. 1863 r. Nr. 9 ;; składa 

1 Wi.e:domoić powyżs:zą piszący zdobył z opowiad·ania o'be.cnego
superjora ksi((źy filipinów w Studziannie ks. Józefa Witka. Dopis. autora. 

a A. IC D. Sand., XLV1• a A. Ą. O., XLl2, k . . 1 14.
4 A. K. D. Sand., XLVP. 5 A. K. D. Sand. , x1.
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, raport , do �ons. Jen. D.  Sand., że rzeczy z klasztoru .mu
siał pozabierać i wniósł je do kościoła, a ze swymi to
warzyszami opuścił cele i zamieszkał na plebanii u miej
scowego proboszcza ks. kanonika Józefa Goło6skiego, 
żywy inwentarz klasztorny umieścił na różnych oborach 
w mieście. · Wobec zaszłych faktów, kościół klasztorny
pozostaje zamknięty, nabożeństwa zaś odprawiają 'się · tyl
ko w kościele parafialnym. Stało się to wszystko wsk.ii
tek · tego, że. lS kw. h.r. o godz. 9 wieczorem 2 oficerów 
rosyjskich zamówiło mieszkanie w klasztorze dla wojska,. 
które - zaraz przybyło w n o�y z 1 5  na 1 6  b . . m. i

. 
zajęło 

k lasztor, nawet nie zupełnie jeszcze opróżniony. · , ' 
.
, 

* * * 
. t .  Ks. Piotr Marek Aluchna, ur. 1 826 r., do �a-

. konu franciszkańskiego wstąpił 1 845 r. , śluby �akonne
wykonał 1 846 r .  1. W czerwcu 1 864 r., gdy prowincjał 
francłsŻkański odbył kanoniczną w.izytę klasztoru zawi
cłiostskiego, pow. sand. ,  gub� radm. i miał tę samą wy
kony�ać czynność w klasztora�h diec. lubL, za Wisłą, 
�siądz _ P. M. , A., gwardjan klasztoru zawichosts ., pragnął 
mu, •' jako swemu ' przełożonemu, towarzyszyć w tej po9ró
ży i w tym celu zwrócił się o paszport do' ulka' wojn.

· na u·cząstek ,
.
zawi�hostski. · Gdy zaś ten nie udzielił - mu

ani; po�wolenia '11ą _ _ _  wyjazd, _ ani paszportu, wtedy _ ,ksiądz
P. M. A. skorzystał z · za�wiadczenia, które posiadał kwe
starz miejscowego klasztoru brat Cyryl Krówka i 'z tern 
zaświadczeniem pojechał .. n� terytorjum gub. lubl.1 Tam 
władze policyjne . zaares�towały go w: Janowie Ordynac
kim ." Za ten krok ksiądz 'P. M. A. i brat C. Kr. przesic-
' dz;łefi ' blisko 4 t,ii�siące aresztti, · tiadto ksiądz P. M. A.
zapłacił 'grzywnę 'w ' 'stosunku do wysokości roc·zńego 

, swego dochodu, t.j. „ w . k\YC?Cię, 225 . r .. , a 11a�.�ępnie dostał 
· ·  -:� · 1 : i�wich·��t:·; . �iastb -.po�'. ' sa.nd„ · guK · 'rad��, ' d,zi�ri ' ód; 'tub�l- . 

szczyzny tylko - szerokość Wisły. Dopis. ·'.autora.
„ · ;'' ; . ' - . ' •  ' \; 
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się · pod dozór polioji. O tern wszystkiem doniósł 8 paźdz. 
· l 864 1 r  .. Nr. 9299 1 nlk wojn. okręgu radm. do. Komisji Rząd.

2. Ksiądz P. M.  A. za to, że ·przechowywał w ko
ściele klasztornym rzeczy klasztorne·, 3 maja 1864 r.  za
płacił 50 r. kary.2 i 3 

3. Powstańcy 8 kw. 1864 r. powiesili ziemianina
Adolfa Boczkowski�go ze. wsi Sulejów, gm. Ciszyca Gór
na, pow. iłż. , gub . . radm., odległej od Zawichosta . blisko 
1 0  kilometrów. Wtedy rosyjskie władze wojskowe nało
żyły 7 st. 1 86� r. p.a księdza �· P. A., j(lkO gwardjana 
klasztoru zawichostskiego 50 'r. kontrybucji za ' to, że nie
przeszkodził w wykonaniu tego' wyroku.4· · 

4. Kasata klasztorów w Kr. P. przeniosła księdza
P.� M. A. 1 6  (28) l ist. 1 864 r. · do k'al isza, gdzie wskutek
choroby otrzymał° od władzy duchownej zwolnieriie z ży
cia zakonnego i ' zamieszkał u krewnych · w Garwol i nie ,  

· gub. siedl. i tam · otrzymywał zapomogę rządową 40 r.
rocznie na ży·cie i · 20 na mieszkanie: Tam·'. w Garwolinie
umarł 14 sierp. 1 868 r. J 

2� . Ks. Bona�entu�a Biderman, peni,tencjarz kla
sztoru frari ciszkańskieio . . w Kaliszu. 1. W 1 861 ' r .  razein
z ' innymi zakonnikami póŻwalał „ sfanatyzowanym" męż
czyznom i ni'ewlastom ś p\e:wać przed kościołem franci
s�kańskim ' hymn'y ' ,;podniecające" (czytaj · patrjotyczne, 
dopis autora) , ·a następnie .. s'yillpatyzował ' z ruchem po-
wstańczy'�. 5 . ' . . . . . 

.r � ' 

, , • J :  1 • 1\ '.• '\ , I ' ) 
1 A. A. r;> .• , L2, �· 4�0. 2 A., A. D., XXIV2• 

· ' : 
3 Poniewa� · ksiąd� P. M. Aluchna otrZymclł z1awirldomienie 

.„o przy
byciu wojska do klas�torli "na  'kilka' · god�in przed przybyciem, przeto, 
gdy nie miał czasu aai możności usuni�cia rzeczy gdzieś do sąsiadów, 
przeniósł je do kościoła, z którego uprzednió ' przeni'dsł N. Sakrament 
do kościoła parafjalnego. Dopis: au.tora. 

4 A� l&A.. · D./ XX.IV2, k . . 7-1 1 .  � · ·c. • , 

u A. P. Kal.; XLI J l�;' . k. 5 . . 
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2. Zarząd warsz. wojn. jen. gbra 3 (15) kw. 1862 r.
Nr. · 844 1 doniósł do dra .gł. kom. rz. w. r. i o. p., że 

· ksiądz B. B. 2 ( ł4) kw. 1 862 r. w warszawskim kościele 
franciszkańskim wypowiedział kazanie „podburzające", 
7.a które · z rozkazu p.o. nmka Kr. P. został zaaresztowa· 
ny i osadzony w cytadeli warsz. 

· 
3. Ks . .Kazimierz Chada, ur. 1804 r. 'W 1861 r.

ksiądz K. Ch. pozwalał na hymny „rewolucyjne" w kła· 
sztornym smardzewickim kościele, pow. opcz., gub. radm.2 

I , 

4. Ks. Walerjan Celmerowski. Czasowa Wojn.
Śledcza Komisja 17 (29) czrw. 1865 r.  Nr. 4210 8 zwró
ciła się do . dra gł. kom. rz. spr� · w. i d., ż.e franciszkanina 

· z Łagiewnik pow. łódz., gub .
. 
piotr., księdza W. C. na·

leży , zaaresztować, bo tego wymaga tok śledztwa sprawy
przestępcy polityczneg-o, franciszkanina, ks. Leona Go

, <;łlewskiego, który ukrywał się w· )ćlasztorze łagiewni�kim.

5. Ks. St.;_nislaw ChaJducki, frandszk. z Warsz.
1 .  Czas. Wojn. Śledcza Komisja 1 7  (29) czrw. 1 865 r. 
Nr. 421 0  4 zwróciła się do dra gł. kom. rz. spr. w. i d. z tern, 
że tok śledztwa w sprawie przestępcy politycznego, fran
ciszkanina · ks .  Leona Godlewskiego, wymaga z�areszto
wania księdza S. Ch.,. który ukrywał księdza L. G. 

2. Jen. ple. na Kr. P. 1 5  (27) paźdz. 1 865 r. Nr. 1 5070 
(42430)G doniósł do dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że n a
jego przedstawienie . nmk Kr.  P. skazał księdza S. Ch. za 
ukrywą,nie ks. L. God lewskiego, na wysłanie zagran icę, 
przed tern zaś wysłaniem na skutek decyzj i Czas. Wojn. 
Śledczej Komisj i z dnia 20 maja 1 865 r. Nr. ·3352 ksiądz 
S. Ch; · siedział w wię.zieniu · ś le dczem.6 

„·,.•• •.-„. / 

1 A. A. D., LXXIX2, le. 410. 
2 A A. D., Llll:i, k. 292. i A. P. Kal., XLU13, le. 35. 
3 A. A. D., LJ2, k. 55 i 56. 4 Op. c., le. 12, 55 i 56. 
5 Op. c., k. 1 72. ti A. A. D„ Ułl2, le. 1 53. 

. 
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6. Urban Cieszenko, ur. 1843 r.„ do zakon11
wstąp.ił 1 859 r., śluby wykonał 1 864 r., kleryk. Jen. p le .  
na Kr .  P. 19  wrz. ( 1  paźdz.) 1 865 r .  doniósł do dra gł. kom. 
rz. spr. w. i d., że 16 czrw. 1 865 r. wład?:� policyjno-wojsk. 
,zaaresztowały Urbana C. razem z klerykiem, profesem 
Damianem Jonasem, :ws�dz,iły ich do więzienia śledczego, 
z któ:r�go U.  C. wyszedł 21 tegoż miesiąca i roku.1 

7. Ks. Berna�d Drągowski, 1 820 t 1 895. 1 .  Jen.
ple. na Kr. P. 22 kw. (4 maja) 1865 r. Nr. 5654 (13922)2 
nadesłał do Kom. Rz. Spr. W. i O. wykaz zakonników 
franciszkanów, który sporządził wojn. nlk na pow. zamoj
ski, a w nim o księdzu · B . D. powiedział, j ak następuje :  
„W początkach manifestacyj politycznych i powstania 
przyjmował „ występną" przysięgę przeciw państwu. Gdy 
wojsko 2.robiło rewizję  klasztoru, ksiądz B. O. gdzieś się 
schował i ukrył pieniądze powstańców, za co zapłacił 
50 r. kary" .  

2. Ponieważ ksiądz B. D. ,  przełożony o.o. franci
szkanów w Kaliszu, pozwolił Hieronimowi Modrzejew
skiemu w 1869 r. wypowiedzieć na cmentarzu grzebal
nym mowę, pdeciwną rządowi, zarządzający spr. d. obc. 
w. 24 gr. (5 st.) 1 869 (70) r. nakazał nad księdzem B. D.
zaprowadżić na . przecią'g 2-ch lat nadzór policyjny .3 . 

8. Kś. Franciszek Godlewski, ur. 1807 r. Z roz
porządzenia . nmka Kr . . P., którą zakom

.
unikował j en. ple .  

na Kr.  P. 8 · (20) ·g-( 1 865 r. Ńr.·' ' 1 8985 · (4827'7)4 Kom. Rz.
Spr. W. i D., ksiądz F. G. 1 j est pod dozorem policji jako 
wmieszany w sprawę polityczną ks. Leona Godlewskie
go, franciszkan.ina. 

1 A. A. D:; XLI2, k. 456 i LI!, k. 154. 
2 i 3 A. A. O., XXXVa, Nr. 13. · i XLI2, k. 33. 
ł A. P. Kal., XLll13, k. 46. 
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·9. Ks. Leon Godlewski. 1 83 1  't 1904. Urodz. się 
we wsi Godlewo, . pow. · ostr. , gub. łomż., z Felicjana i jó• 
zefy z Janczewskich, na chrzcie otrzymał imię Franciszka, 
średnie wykształcenie pobierał w szkole pow. w Łomży 
(1 849_:_ 1 853). · W 1 858 r. wstąpił do nowicjatu o.o. fran- · 

ciszkanów w Łagiewnikach, pow. łódz., gub. piotrk.; gdzie 
otrzymał imię Leona, p0czem skończył semin. duch. ·· św.
Jana w Warszawie i został kapłanem 1 862 r. 

1 .  W 1 865 r. w m. grudniu . władze wojskowe wy
wiozły go .do wsi Tunka, gub. irkuc., na Syberię, w 1 872 r .. 
przeniosły do m. Wieliko Usti�ka, gub. wołogodzkiej, 
a w 1 888 r. otrzymał pozwoleni.e powr.otu do kraju.� Do
Warszawy przybył 1 7  Jut� 1 8.89 r. i zamieszk�ł przy ko
ściele poaugustjań., riastępnie był rezydentem przy kość.
św. D ucha ' w Warsz., wreszcie kapelanem u sió.str N. M.
Panny Miłosierdzia przy ·ul. Żytniej 3/9.1 

2. Szczegóły jego przeżyć ofiarnych inn� jeszcze
·podają źródła.· 

Do Kom. Rz. Spr„ . .  w. i D .  pisze jen. ple .  na  Kr. P.,  
że na · księdzu L. G. ciąży następująca wina: ?,odbierał 
przysi,ęgę „rewolucyjną" od żandarmów narodowych 
(w oryginale: wieszatelej), z których pewna liczba urzą
dziła później zamach na życie jen. plea Trepowa" .2 

3. 29 paźdz. (10 mar.) 1865 r. Nr.  16882 (42430) jen.
ple. donosi 1 do dra gt kom. rz. spr� w. i d., że na mocy 
decyzj i nmka Kr. P� sprawa księdza L. G. jest w sądzie 
połowo wojennym.3 

4. Ksiądz L. G., lat 35 łiczący,4 franciszkanin kla
sztoru warsz., były gwardjan w Łagiewn'ikach' za to, że 
a) w listopadzie 1864 r. w mieszkaniu wdowy Narwojsz;
przy ul . Rybaki w Warszawie, odebrał przysięgę na wier-

1 A. K. A, D. XJ9. . a A. A. D., XLI2;· k. 1'�1 .  .
3 Op. c., k. 168. 4 W chwili wydawania wyroku. · 
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noś'c rządowi narodowemu od sześciu powstańców, z któ
rych następnie paru wy konało zamach na . jen. plea, że,
b) ·gdy go policja poszukiwała, ukrywał się w ; . kla
sztc rach: w MiedniewicaGh, po:w.· błoń., gub. warsz. u re
formatów, w Łagiewnikach u franciszkanów, w Lutomier
sku, pow. łask., gub. piotrk., u reformatów i na  probo
stwie .w Dalikowie, . pow. łęcz. ,  gub. kalis., pod nazwi
skiem Leona Czaplisa, gdzie mieszkał od 1 st. do 5 czrw. 
1865 r., ·został · pozbawiony Wszystkich praw · stanu i ze
słany na osiedlenie do Syberj i .  

5. W jednym z dokumentów archiwalnych jest za
mieszczona o · księdzu L. G.  wiadomość, ż� wysłany zo
stał na osiedlenie 10 mar. 1866 r. i że w 1884 r. mieszkał 
w Wielkim Ustiugu .1 

6. · Księga kance larii w. jen. gbra, podając pówyższe 
szczegóły, mówi, że „sterany wiekiem i nędzą 75-cioletni 
starzec,  ksiądz L.  G. powrócił do kraju" o2

,10. Ks. Anastazy Goszczyński. 1. Nlk III. okrę
gu korpJ J :;;u żandarmów 30 st. 1863 r. Nr. 446 3 powiado
mił Kom. Rz. W. R. i O. P., że ksiądz A. G., gwardjan 
klasztoru franciszkańskiego w Radziejowie, gub. warsz., 
nie zasługuje na zaufanie władz rżądowych ze względu 
na swoją dotychczasową nieprawomyślność" , polityczną.·

2. Dr gł. kom. rz. w. r. i o. p. zwrócił się do pro
wincjała franciszkanów, aby ukarał gwardjana klasztoru 
radziejowskiego księdza A. G. za kazanie, które wypo
wiedział w kościele klasztornym w duchu nieprzychyl-
nym dla rządu rosyjskiego.4 

· 

"t t .  Ks. G�rjan Jackowski, pracował przed i ,po 
powstaniu styczniowem w klasztorach diecezji kuj.-kalis. 
W 1861 r. pozwalał „sfanatyzowanym" 'mężczyznom i nie-

1 A. A. D.,  LXXVIl2, k. '1 61-163. 2 A. A. o:, xxvm2, Nr. 59.
a A. A. D„ u�. k . .388. . 4 .· A. A. O., LXXIX!, k. 73.



672 ZAKONY I ZGROMADZENIA. 

wiastom śpiewać przed kościołem franciszkańskim w Ka
liszu hymny „podniecające" (czytaj patrjotyczne, dopis. 
autora), a później sympatyzował z ruchem powstańczym.i 

12. Ks. Antoni Jasiński, ur. 1842 r. , wstąpił do 
zakonu 1861 r., śluby · wykonał 1 864 r. Władze wojs,kowe , 
w czasie powstania styczniowego ,zaaresztowały franci� 
szkanina księdza A. J. i osadziły go w więzieniu na 7 dni.2 

13. Ks. Józef Jezierski, franciszkanin z Nowego
Miasta Korczyna nad Nidą, zwolniony został z aresztu 
i z rozkazu władz wojskowych ma się udać nie na własne 
dawne miejsce, lecz do Warki, archd. warsz. Doniósł o tern
dziek. radm. ks. Fr. · Brzozowski, prob. ze Wsoli, 12 wrz.
1863 r. Nr. 136 do Konsyst. Diec. Sand.3 

Do 6 · maja 1869 r. ksiądz j. j .  był pod dozorem 
policji jako zamieszany w sprawy połityczne.4 

· 

14. Ks. Izydor Jeżewski, przed powstaniem był 
klerykiem nowicjuszem w klasztorze zgierskim, diec. warsz., . 
po powstaniu pracował jako kapłan w diec. kuj. - kalis. 
Podług opinii władz politycznych ksiądz I .  J .  pozwalał na 
śpiewanie przed kościołem franciszkańskim w Kaliszu 
hymnów „podniecających" i sympatyzował z ruchem po· 
wstań czym. 5• 

1 5  . . Damian Jonas, kleryk, profes franciszkański 
z Łagiewnik, pow. łódz., gub. piotrk. ,1 .  Czasowa Wojn. 
Śledcza Kom. 17  (29) czrw. 1865 r. Nr. 421 0.6 zwróciła 
się do dra gł. kom. rz. spr. w. i d. z tern, że tok śledz
twa w sprawie przestępcy politycznego, franciszkanina 
ks. Leona Godlewskiego wykazał, �e kleryk D . ]. poma
gał ukrywać się temuż ks. L. G. 

1 A. P. Kal., LX111a, k. 6. 
2. A. A. D., XLl2, k. 154. Żadnych innych szczeg6łów o tym fak

cie _ niema w dokumentach. Dopis. autora. 
3 A. K. D. Sand., X1• 4 A. A. D., Llll1, k. 292. 
i A. P. Kal., Xtnrn, k. 9. 6 A. A. D., LI2, k. 55 i 56. 
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2. Jen. ple. na Kr. P. 15 (27) paźdz„ 1865 r. Nr. 1 5070
(42430) 1 doniósł do dra gł. kom. rz. spr. w. i . d., że na 
jego przedstawienie nmk Kr. P. polecił wysłać zagranicę 
kleryka J. D. 

16. Ks. Apolinąry Jakób Kęd·zierski,- 1 822t·1 893;( 
franciszkanin z Kalisza. W 1 '865. r ... władze policyjno-wojsk. 
stwierdziły, że ksiądz' A. J K! u.ktywał franciszkanina ks.
Leona Godlewskiego� Za ten fąld

. 
nmk Kr. P.  1 4  (26) łut. 

1 866 r� zatwierdził wniosek Audytorjatu Polowego wojn. 
okr. warsz., który skazał księdza A. J. K. na rok kazamat 
w Modlinie ,  a potem na powrót do klasztoru ,  policja zaś 
miała rozciągnąć wtedy nad nim szczególniejszy nadzór.2 

17. Ks. Pius Klemański, ur. 1 81 1  r. 1 .  Na mocy
postanowienia nlka wojn. na pow. opcz. Nr. 6092 ksiądz 
P. K., gwardjan klasztoru o.o. franciszkanów w Smardze
wicach, pow. opcz., gub. radm., i przełożony tamtejszego 
kościoła, zapłacił karę 3 za niewykonanie zarządzenia wój-
ta gminy." . 

2. W innym dokumencie tego samego źródła j est
powiedziane, że ksiądz P. K. zapłacił za sprawę, którą 
miał z miejscowym wójtem 5 r.5 

3. Ksiądz P. K., franciszk. z Kalisza, pozwalał na
śpiew w swoim kościele hymnów „podburzającyc.h"  i sym
patyzow�ł z ruchem . powstaniowym. O tym fakcie zarzą-

· dzający spr. d. w Kr. P .  25 mar. (6 kw.) 1 �68 r. Nr. 1 2396 
przypomina gbrowi kalis., że 8 maja 1 867 r. Nr. 28747 

, otrzymał od niego o księdzu P. K. , co następuje: „Za
konnik P. K. przybył :do tamtejszego klasztoru w 1 864 r. 
ze Smardzewic, razem z innymi zakonnikami sympatyzo-

1 Op_. c., k. 112. 2 A. A. o., xxxv12, Nr. 58.

3 W raporcie nlka wojn. na pow. opcz. nie powiedziane, ile za
płacił ksiądz P. K., ani za jakie przestępstwo.

4 A A. D., XXIVj, k. 19 i 20. 5 Op. c., k. 30-41 .  
6 A .  P. Kal., XLII13, k. 26. 7 A .  A. D . ,  LJJ2, k.  · 192.

Bojownicy t. III.  43 
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wał z powstaniem, w kościele bowiem kalis. o.o. franci- · 

szkanów zbierali się „sfanatyzo\\'ani" mężczyźni i niewia.., 
sty na śpiewanie hymnów „rewolucyjnych." Działo się to 
z wiedzą i · pozwoleniem tamtejszych franciszkanów." 

18. Ks. Jakób Apolinary Konderski, franc i
szkanin klasztoru w Łagiewnikach, pow. łódz., gub. piotrk. 
1. Czasowa Wojn. Śledcza; Komisja 17 (29) czrw. 1865 r.
Nr 421 0 1 powiadomiła dra gł. kom. rz. spr. w. i d.,  że 
tok śledztwa w sprawie przestępcy politycznego, franci
szkanina ks. Leona Godlewskiego wymaga zaaresztowa
nia księdza J. K., który, zdaje się, mieszl<a w Lutomier
sku, pow. łask. ,  gub. piotrk. 

2. Tenże jen.  ple. 15 (27) paźdz. 1 865 r. Nr. 15070
(42430) donosi do dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że na 
jego przedstawienie nmk Kr. P. polecił księdza J. K. od
dać pod sąd wojn. polowy.2 

3. Wreszcie tenże jen.  ple. 25 łut. (9 mar.) 1866 r.
Nr. 2616, powiadomił dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że 
nmk Kr. P. 14 (26) łut. 1 866 r. zatwierdził raport Audy
torjatu Polowego Nr. 167., warsz. okręgu wojn., na mocy 
którego ksiądz J. K. po zali czeniu mu aresztu dotychcza
sowego skazany został do fortecznych kazamat modliń
skich na 'przeciąg roku czasu, a następnie będzie pod 
dozorem policji.3 

1 9. Ks. Seweryn Kowalkowski, franciszkan. ze 
Smardzewic, ' pow. opcz., gub. radm. 1 .  1 9  (31 )  list. 1 865 r. 
Nr. 6703 Zarząd Nlka Wojn. Gł. Oddz. Warsz. powiado
mił nlka wojn. od<lz. łubl. , że ksiądz S. K. przesiedział 
czas jakiś w cytadeli warsz., a nast�pnie z rozporządze
nia Mstwa Spr. W. z dnia 16 sierp. 1 865 r. Nr. 6262 4 
wysłany został 9 wrz. 1 865 r. do gub. wołogodzkiej .  

1 A. A. D.,  XLl2, k. '5 i 56. 1 A. A. D., LI2, k. 1 72 . . 
3 Op. c„ k. 240-242. i A. P. Kal., XLil13, k. 56 . 
. 4 A. A. O. ,  VI2, k. 99 i 180. 
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2. Ksiądz S. K. był wysłany do gub. wołogodzkiej ! :
przez nmka Kr. P. w 1 865 r. za to, że samowolnie wrócił 

' z zagranicy wbrew zakazowi prawa państwowego. Ksiądz 
S. K. umarł 1 � sierp. 1 866 r. w m. Totmie, gub. wołog.2 

20. Cyryl Krówka, ur. 1824 r., brat z Zawichosta.
Za spraw{( paszportową wojn. nlk oddziału · radm. 8 gr. 
1865 r. Nr. 9293 oddał brata C. K. pod nadzór policji 
na 2 lata, a przedtem wraz ze swym gwardjanem ks. P. 
Aluchną odsiedział więzienie;3 

21. Ks . . Stefan Maciejewski, gwardian klasztoru
franciszkańskiego w Łagiewnikach, pow. łódz., gub .  piotrk. 
W 1861 r. ksiądz S. M. pozwalał w swoim kościele za
konnym na śpiewanie hymnów „rewolucyjnych".4 

22. Ks. Jan Majewski, franciszkanin z Kalisza.
Dr gł. kom. rz. spr. w. i d. 28 lip. 1866 r. Nr. 1 824 ° po
wiadamia czasowego gbra cywilnego kalis. ,  że ksiądz j.
M. jest politycznie nieprawomyślny. 

23. Ks. Sebastjan Martyński, ur. 1 826 r., Dr Filoz.
Nlk I I I  okręgu korpusu żandarmów 30 st. 1863 r. Nr. 446 
doniósł do Korn. Rz. W. R. i O. P., że na księdzu S. M., 
gwardjanie klasztoru franciszkańskiego w Kaliszu, ciążą 
winy przeciw rządowi, dlatego nie może zasJugiwać na 
zaufanie władz cywilnych.6 

2. Ksiądz S. M., będąc gwardjanem w Kaliszu� brał
udział we wszystkich ruchach powstańczych, „ujemnie" 
wpływał na innych zakonnik�w i stale jest nieprawomyśl
nym politycznie. 7 

3. Dr gł. kom. rz. spr. w. i d. 30 kw. (12 maja)
. 1866 r. Nr. 2002 (9965) 8 otrzymał wiadomość urzędową, 

· i .  A. A. D„ LXXII2, k. 9. 2 Op. c„ k. 1 1 .
3 A. P .  Piotrk., I I I 10• Patrz tenże dział, k s .  Piotr Marek Aluchna·
4 A. A. D., Llll2, k. 292. li A. A. D., u2, k. 352.
6 A. A. O., V�, k. 388. 7 A. A. O., XLJZ, k. 40.
s A. Ą. D., Ll2, k. 265 . .
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że ksiądz S� M. był czynny podczas. całego powstania, 
w 1861 r. z klasztoru, w którym był on przełożonym, 
ciągle dochodził · na ulicę odgłos śpiewów hymnów pa- ' 
trjotycznych, a w kościele, przy którym pracował i był
przełożonym, zakonnicy wygłas,zali „podbu

.
rzające" kaza

ni a i urządzali różne manifestacje patrjotyczne. 
4. Rosyjskie władze polityczne tak scharakteryzo

wały księdza S. M. : „przejęty jest duchem jezuickim, 
a będąc gwardjanem klasztoru kaliskiego, pozwalał w ko
ściele zakonnym na śpiewy „podburzające"_, na kazania 
„podniecające" i . sam miewał · takowe.1

24. Ks. Alfons Mazurkiewicz, ur. w Siennie,
pow. iłż., gub. radm.,  1827 r. Gbr kalis. 30 lip. 1868 r. 
Nr.  6088 2 przesłał do zarządzającego spr. d. obc. w .  Kr. 
P. raport o księdzu A. M. ,  który sporządziła policja 
24 czrw. 1868 r. Nr. 123, a w nim podane były nastę� 
pujące szczegóły: „Przed powstaniem ksiądz A. M. był 
wikarjuszem w par. Jedlnia, pow. kozn., gub. radm. Gdy 
był przez władze policyjne podejrzewany o występki po- · 
lityczne, ukrył się w Warce, gub. war�z., w tamtejszym . 
klasztorze. Tam go wojsko pochwyciło, zaaresztowało 
i osadziło w więzieniu radm. na 7 tygodni .  Jako franci
szkanin był wikarjuszem w Odrowążu, pow. kon., gub. 
radm., skąd nlk pow. kon. odesłał go pod bagnetami do 

.

Kalisza. Pod w zględem politycznym jest bardzo niepra
womyślnym".  

25. Ks• Daniel Michałowski. Jen.  µle .  na _Kr. P.
12 (24) lut. 1865 r. Nr .  2018 (4999) 1 powiadomił Komisję 
Rz. Spr . . W. i D. ,  że nmk Kr. P. na skutek raportu Cza
sowej Wojn. Kom. nakazał księdza . D. M., franciszkanina 
klasztoru kalis., zamknąć na 6 miesięcy w kazamatach 

1 A. P. Kal., XLII13, k. 1 1 . 2 A. A. D., LII2, k. 251 .  
a A .  A .  D. ,  U:1, k. 12 .  
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fortecy modlińskiej za · to, że podjął się . w organizacji  
„rewolucyjr.ej"  stanowiska komisarza narodowego. 

26. Ks. · Wacław Modrzewski, tir. 1 840 r. Przed
powstaniem ksiądz W. M. był klerykiem franciszkańskim 
i mieszkał w klasztorze warsz., po powstaniu pracował 
przy klasztorach franciszkańskich diec.  kuj .... kalis. 5 st. 
1865 r:. rosyjskie władze państwowe oddały księdza W. 
M. pod zwykły nadzór policyjny · za to, że wypowiedział 
mowę w duchu przeciwpaństwowym.1 

27. Łukasz Naporski, brat franciszkański klaszto- .
ru w Łagiewnikach, pow. łódz., gub. · piotrk. Brata Ł. N .  
władze wojskowe w czasie powstania styczniowego za
aresztowały i osadziły w .więzieniu na 5 dni.2 

28. Ks. Filip Nowakiewicz, ur. 1831 r. , w latach
manifestacyj narodowych obojętnie patrzał na to, r.o się 
dz�ało pod tym względem w kościele franciszkańskim 
w Stawiskach, diec. sej!J. i pozwalał na śpiew patrjo
trczny „niemądrych" Polaków i „niemądrych" Polek.3 

29. Ks. Gentyli Parczewski, ur. 1822 r. Przed
powstan,iem i po powstaniu ksiądz G. P. pracował przy 
kościele franciszkańskim kaliskim. W 1 863 r. ,  podług opinji 

. politycznych władz gub. kalis., ksiądz G. P. swemi kaza
niami usiłował podtrzymać wśró.d mieszkańców J<alisza nie
przyjazne. uspósobienie względem rządu rosyjskiego.' 

30. Ks� Euzebjusz $kłodowski, franciszkanin
z Dobrzynia nad Wisłą. W ciasie powstania stycznio

-::wego wraz ze . wszfślkirili "zakonnikami· tego klasztoru
' współdziałał z powstańcami.8 

1 A. P. Kal., XLll1s, k. 8 i '·
2 A. A. D., XLJ2, k. 1 54. Żadnych innych szczegó.łów, dotyczą

cych tego faktu niema . w dokumentach. Do pis. autora. 
a A. P. Kal., XLll 13• 4 A. P. Kal., LXU13, k. 4 i 6. 
5 A. A. D., XLP, k.  1 33. 
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31. Ks. Damjan Śliwiński, w l863 r. gwardjan
klasztoru o.o. franciszkanów w Złoczewie, pow. sierdz., ' , 
gub. kalis. W latach 1862 i 1863 ksiądz D. Ś. odprawiał 
nabożeństwa żałobne za poległych powstańców i pozwolił 
w swoim kościele na śpiew hymnów zakazanych.1 

32. Ks. Dionizy Tronowski, lat 42, franciszkanin
. z Puszczy Solskiej , pow. zamoj., gub. lubi. 1. Ksiądz D.
T. utrzymywał stosunki z powstańcami, opracował kaza
nie „podburzające, '.' by je wygłosić na temat „Przyjdź 
królestwo Twoje"  i przechowywał . druki, które świadczą 
. o jego stosunkach z partją powstańczą. Wobec powyż-
szych „przestępstw" na zasadzie decyzj i nmka Kr. P., 
wydanej 10 lip. 1864 r. na skutek raportu Audytorjatu · 
Polowego Nr. 1628, ksiądz D. T. został pozbawiony wszyst
kich praw stanu, zesłany na o'siedlenie do Syberji, a ma
j ątek jego osobisty skonfiskowano na rzecz państwa.2 

2• . Zesłany do Rosji mieszkał w m. Ustiugu, gub. 
w.ołogodzkiej. Ksiądz D. T. na zasadzie pozwolenia ce
sarskiego w 1 875 r. otrzymał paszport emigracyjny i na 
zawsze wyjechał zagranicę.3 

· Ksiądz D. T. umarł w Haliczu (wsch. Małopolska) 
„ 17 łut. 1885 r.' 

33. Ks. Anzelm Turant, były gwardjan klasztoru
franciszkań. w Miedniewicach, pow. błoń., gub. warsz., 
następnie przeniesiony do Łagiewnik, pow. łódz., gub. · 

. piotrk. jak doniósł jen. ple. na Kr. P. 1 5  (27) paź�z. 
1865 r. Nr� 15070 (42430)5 do dra gł. kom. rz. spr. w. i d  . 
. ksiądz A. T. ukrywał w swoim klasztorze przestępcę po
litycznego, franciszk. ks. Leona Godlewskiego. Za to nmk 
Kr. P. skazał księdza A. T. na jeden rok klasztoru w Ka-

1 A. P. Kal., XV13, k. 95. z A. A D„ LXXH2, k. 135. 
P A. A. n�. LXXIV3, k. 182. ' A. P. F. L., · 134. 
0 A. A. D., XLI2, k. 161 i 1 72: 
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liszu, gdzie na j ego utrzymanie dzienne rząd miał wyzna
. czać 30 kop. Po roku ksiądz A. T. ma być oddany pod 
dozór policji .  

34. Ks. Franciszek Tymiński, przed powstaniem
styczn. pracował w klasztorze warsz. , po powstaniu w kla
sztorach diecezji kuj.-kalis. Wraz z innymi zakonnikami 
ksiądz F. T. pozwalał przed klasztorem „sfanatyzowanym" 
mężczyznom i niewiastom śpiewać hymny „podniecające" 
w czasie manifestacyj 1861 r., później sprzyjał idei  po
wstania.1 

35. Ks. Konrad Wlazlowski, franciszk. z Warsz.
Czas. Wojn. Śledcza Komisja 17 . (29) czrw. 1865 r. 
Nr. 4210  2 powiadomiła dra gł. spr. w. i d., że ksiądz K. W. 
dopomagał do ukrywania się przestępcy politycz., franc. 

' ks. Leon. Godlewskiemu i, że oddałą księdza K. W. na' 
na czas do 1 lip. 1869 r. pod zwykły dozór policyjny za 
to, że brał udział w powstaniu.3 

· ·  · 

36. Ks. Franciszek Wołyniec, ur. 1826 r. ,  do za
konu wstąpił w 1847 r., śluby wykonał w 1 848 r. W cza
sie .manifestacyj patrjotycznych ksiądz F. W. był gwar
djanem klasztoru franc. w Radomsku, diec. kuj.-kalis., po 
powstaniu pracował również w klasztorach franc. tejże 

, diecezji. jen. ple. na Kr. P. 8 (20) gr. 1865 r. Nr. 18985' 
.(48279)4 powiadomił Kom. Rz. Spr. W. i O., że nmk Kr. 
P. oddał księdza F. W. pod dozór policyjny jako zamie

„ szanego w sprawę ks. Leona Godlewskiego, franciszk. 
Dopiero 12 st. 1 870 r. Nr. 26 władze rządowe zwolniły 

· . księdza F. W. z pod tego dozoru.5

1 A. P. Kal., LX111s, k. 7. 
2 A. A. D., u2, k. 55 i 56. 3 A. P. Piotrk., mrn. 

4 A. P. Kal., XLII13, k. 22. i A. A. D., u2, k. 55, 5€ł i 1 72.

. 5 A. P. F. L, 1134, str. 731 . Ks. F. W. był . ostatnim prowincjałem 
· franciszkańskim dawnej prowincji polskiej, zwanej warszawską, wybra
nym 186.3 r.
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37. Ks. Eleazar Wyszomirski, ur. 1 821 r., do
zakon.u wstąpił 1842 r., śluby wykonał 1843 r., do 1 864 r. 
był gwardjanem klasztoru franciszk. w Puszczy Solski�j, 
pow . . zamoj . ,  gub. lubL ,  skąd przeszedł do Kalisza . . Po
nieważ w klasztorze w Puszczy, Solskiej władze policyj
no-wojsk. znalazły odezwy „rewolucyjne," przeto ksiądz 
E. W., jako gwardjan klasztoru tamtejszego, zapłacił 
100 r. kary.1 , 

38. Adam Zawadzki, kleryk profes franciszkanin.
Zarząd Nika Wojn. Gł. Oddz. Warsz. 1 9  (31 ) list. 1 865 r. 
Nr. 67031 powiadomił nlka wojn. oddz. lubl . ,  że A. Z. z roz
porządzenia · Mstwa Spr. W. z dnia 1 6  sierp. 1 865 r . .
Nr. 6262 2 wysłany został, po odsiedzeniu przez pewien 
czas cytadeli warsz., 9 wrz. ' 1 865 r. do gub. wołogodzkiej. 

39. Ks. Mikołaj Zgryziewicz, 1826t1898. 1'. Po
nieważ ksiądz M. Z. należał do organizacji powstańczej 
i w początkach 1863 r. zbierał pieniądze·· na cele powsta
nia, przeto nmk Kr. P. 26 mar. (7 kw.) 1866 r. zatwier
dził wniosek Czasowej Wojn. Śledczej Kom. ,  na mocy 
czego ksiądz M. Z. o dsiedział 2 miesiące w klasztmze 
o .o. kapucynów w Nowem Mieście nad Pilicą, gub. piotrk.3 · 

2. Sekretarz kancelarii warsz. oberplca 2 (14) mar.
1866 r. Nr. 2 1 984 (2049) • doniósł do dra gł. kom. rz. 
spr. w. i d. , że na żądanie Czasowej Wojn. Śledczej Kom. 
władze policyjno-wojskowe zaaresztowały i odesłały do 
X pawilonu cytadeli warsz. księdza M. Z . ,  franciszkani
na z Warszawy. Stało się to 1 ( 13) marca · 1 866 r. 

3. jen. ple.  na Kr. P. 8 (20) kw. 1866 r. Nr. 6699 5 
doniósł do dra gł. kom. rz. spr. w. i d . ,  że na mocy de-

1 A. A, D., LPl, k. 300 . 
. z A. - A. o., v12, k. 99 i iso. 3 A. A. o., xxxv2, Nr. 14. 
4 A. A. p,, XLl2, k . . 251, Op. c., k. 158 i 165. i A. P. Kal., XL1113• 

5 A .  A. O„ LP, k. 252 i 253. 
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cyzji; którą wydał nmk Kr. P. 26 mar. (7 kw.) 1866 r., 
zatwierdzając raport Clasowej Wojn. Śledczej Komisji 
Nr. 1 765 r . ,  były regens semin. warsz., ksiądz . M. Z. zo
stał skazany na 2 miesiące klasztoru poprawczego. Ksiądz 
bowiem M. Z. w początkach 1863 r. ,  gdy był w przy
jaznych stosunkach z ks. Władysławem Szabrańskim, 
dał się przez tegoż namówić i przyjął na się obowią
zek narodowego nlka wojn. części m. Warszawy, miano
wicie ulic: Franciszkańskiej, Czarnej i Winiarskiej. W wy
konaniu powyższej decyzji , władze wojskowe wysłały 

· księdza M. Z. do klasztoru w Puszczy Solskiej, diec. lubi.

40. Ks. Peregryn Zimny, ur. 1842 r. Przed po
wstaniem był klerykiem· franciszkańskim i mieszl<ał w kla
sztorze warsz., w powstanie pracował w kościele franci
szkańskim w Kaliszu. Z rozporządzenia nlka wojn. oddz. 
kalis. z. 4 gr. 1863 r. Nr. 7017,  za udział w powstaniu 
ksiądz P. Z. dostał się pod dozór _ policyjny.1

* * * 
Dziekan dekanatu radm. ks. Fr. Brzozowski 25 czrw. 

1863 r. Nr. 94 � powiadamia Kons. jen. D. Sand., że 
22 czrw. r. b. wojsko rosyjskie zaaresztowało fran,ciszka
nina .z Warki , którego n ie  zna imienia i nazwiska, peł
niącego czasowo ob. wik. par. Jedlnia.3 

Kameduli. 
t .  Ks. Albert Nowalski, ur.  1 836 r., kameduła 

z Bielan pod Warsz. 2 łut. 1 886 r. władze rządowe ros. 
zaaresztowały księdza · A. N. za ·to, .że spełniał obrządki 
religijne unitom, poczem mster spr. w. zdecydował 7. mar. 
1 886 r. wysłać go administracyjnie na , 4 lata do j ednej 

1 A. P. Kal.� XLII13, k. 39. 2 A. K. D. Sand., X1• 
li Prawdopodobnie jest tu mowa o ks. Alfonsie Mazurkiewiczu, 

w tymże dziale umieszczonym. Dopis. autora . 
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z półn. gubernij Rosji pod jawny dozór policyjny. Wy
słany był z granic Kr. P. pod strażą, a miał pozostawio
ne prawo wyboru miejsca zamieszkania poza Kr. P., pół
nocno i południowo nadbałtyckim kraj em i poza guber· 
njami: petersburską, besarabską, chersońską i taurydzką. 
Ostatec·znie ksiądz A. N. zamieszkał w Charkowie.1 

Kanonicy regularni. 

t. " Ks. Szymon Królikowski, ur. · 1 833 r. ,  do za
konu wstąpił 1 852 r. ,  śluby uroczyste wykonał w 1853 r., 

· przybył z Kraśnika, gub. lubl. , do Częstochowy w 1 864 r.
jen. ple. na Kr. P. w 1 865 r. doniósł do Kom. Rz. Spr. 
W. i D. ,  że ksiądz Sz. K.,  kanonik regularny, należy do 
bardzo nieprawomyślnych politycznie jednostek,2 że w j ego 
klasztorze przebywali powstańcy, nadto, że miewał ka· 
zania „podburzające" .3 

2. Ks." Andrzej Sobański, miewał w kościele za
konnym kraśnickim, gub. lubl. , kazania „podburzające" 
i ukrywał w klasztorze powstańców.4 

W Archiwum klasztornem znaleźliśmy wiadomość, : 
że ksiądz A. S. miał drugie imię Rufus i że umarł 4 st. 
1 871 · r. w Kraśniku, diec.  lubL5 

3. Ks. Ludwik Żytko, kanonik klasztoru kraśnie.,
gub. lubi. Ksiądz L. Ż. mie·'Yał kazania „podburzające"
i nie doniósł właściwym władzom ros. wojsk. ,  że w jego. 
klasztorze -przebywali powstańcy.6 

Kapucyni. 
jeżeli każdy zakon w Polsce  dał liczne · dowody 

·swego patrjotyzmu, to wśród kapucynów może najwię�

1 A. A. D., LXXVlll2, k. 165-170. :! A. A. D., xux2, k.  81. 
li A. A. D., XLl2, le. 33 i 34. 4 Op. c., k. 33. 
5 A. K. K. R. Kr., J27, str. 41 . Nr. 200. 
6 A. A. D., XLl2, k . .33 . i 34 . .  



ZAKONY I ZGROMADZENIA. 683 

cej było ofiar, które zakon ten złożył na ołtarzu oj czy
stym . w wiernej służbie Bogu i ojczyźnie najpierw w cza
'Sie pokoju i niezależności Polski, a następnie w latach 
zawieruchy powstaniowej, gdy naród z bronią w ręku 
dobijał się wolności i życia samodzielnego. Przewodnia 
wszakże idea pokory, która zakonnikom najmniej pozwala 
mówić i pisać o sobi e, zasłonę niepamięci rzuciła na te 
czyny poświęcenia. Następnie dokonały w tym kierunku 
reszty' kole.je walk, w których zakonnicy brali udział, 
a najbardziej niszczycielska ręka rządu rosyjskiego, któ
ra ich ś'cigała, wywoziła do Rosji , przewoziła z klaszto
ru do klasztoru, zwłaszcza w latach 1864 i 1865, gdy wpro
wadzano w życie ukaz cesarski o „reformie" klasztorów. 
Te okoliczności rozproszyły rodziny zakonne, a tem wię
cej ich bibljoteki, i ch zbiory i notatki historyczne, ich 
księgi kronikarskie, z których albo nic nie zostało albo 
zaledwie strzępy, nawpół spalone. Taką nawpół spalo
ną kronikę klasztoru, dotyczącą zakonników, w nich za
m-ieszkujących, znaleźliśmy w klasztorze kapucyńskim 
przy ulicy Miodowej w Warszawie,  .w tej siedzibie bo
haterskiej Cl)Oty chrześcijańskiej, która wydała Nowa
kowskich, Konarskich, Tarejwów i wielu innych. Mimo 
wszystko archiwa rządowe jeszcze nam· dowodzą, jak czę
sto pod. tym grubym, ,habit.em kap4cyńsk,im złote bije serce.

* * ' * 
Klas7.tory kapucyńskie rząd rosyjski ścigał i gnębił 

tak , jak ścigał i gnębił samych · kapucynów. · Oto fakta: 
1. Z raportu dra gł. kom. rz. spr. w. i d., 1 5  (27)

sierp. 1864 · r. widać, że rząd zamknął i zapieczętował · 
kościół o.o. kapucynów w Lądzie, pow. słupc., gub. kalis. ,
a · wszys�y zakonnicy tamt

.
ejszego · klaszt�ru dostali się 

pod sąd wojn.1 

1 A .  A. D., LXXXIV2, k. 36....t..39. "'' 
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2. Gbr płoc. 24 mar. 1 866 r. Nr. 1 852 nadesłał do
Kom. Rz. Spr. W. i D. protokół śledczy o „nadużyciach'� , 
które wykrył w klasztorze o.o. kapucynów ,w Zakroczy-
miu, gub. płoc.1 · 

3. Klasztor o.o. kapucynów w Nowem Mieście nad
Pilicą, gub . . piotrk., zapłacił kontrybucji 2030 .r. 40 kop.
za to, że powst.ańcy w 1 863 r. rozgrabi l i  w tern mieście 
rządowy magazyn solny. 2 

4. Gbr piotrk. 1 9  mar. 1 876 r. Nr. 3062 3 doniósł 
do · w. jen. gbra, że zgodnie z zarządzeniem nlka żandarm
skiego w arsz. ,okręgu, datowanem 7 mar. 1 876 r. właści
wi nlcy żandarmscy powiatowi z nlkiem powiatu prze
prowadzi l i : . rewizję w klasztorze o.o. kapucynów w No
wem Mieście, bo było doniesienie , · że tam są przecho
wane zakazane książki i dokumenty. W czasie · tej re
wizji w jednej z cel znaleziono: „zakazany szkaplerz Ser
ca Jezusowego, w zakrystji zakonnika Franciszka Szy
manowskiego 1 9  książek o Sercu Jezusowem i spis na� 
l eżących do tercjarstwa. 

1 .  Ks. Bazyli. Jako wik. k lasztoru w Lądzie, pow. 
słupc., gub. kalis. , w 1 864 r. za p_owstanie · był zesłany 
na Syberję, tam dużo chorował i umarł w Cywilsku � 
1 2  sierp. 1 884 r.0 ·

2. Ks. lnocenty Bieliński.. Specjalna Kancelarja
nmka Kr. P. do spr. stanu wojn. 26 st. (4 łut.) 1 863 r.
Nr. 273 6 donoĘ)i ,do p.o. dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że 
podczas rewizji , której dokonały władze ros. policyjno-

_1 k A  D., XLIV:!. . 2 A. A. O., XLV12, Nr. sprawy 2588. 
, a A. A. D., XL Vlfi, k. 220�

. . 

4 Cywilsk po czuwasku S. jur.bi, ,,miasto powiatowe w obwod:iłe
autonomicznym czuwaskim w Rosji wschodniej nad rzeką Cywilem 
(prawy dopływ rz. W ołgi w dawnej gub. kazańskiej, leży między Niż
n iem Nowgorodem a Kazaniem, 1327, 75 wiorst od Petersburga. 

5 A. K. K. w N. M., 189. 6 A. A. D„ 1 .xxx12, k. 196.
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wojsk. w klasztorze o.o. kapucynów przy · ul. Miodowej 
, w· ·W arsz., zn.alazły w celi księdza I. B. zeszyty z kaza
niami „rewolucyjnemi" i podobnej treści wier.szami. Wo
bec tego nmk Kr. P. nakazał jen. 'picowi, aby księdza 
I. B. oddał . pod sąd arcybiskupi. . 

3. Ks. Karol Chodkiewicz, kapucyn z Lądu, pow.
słupc., gub. kalis. Specjalna Kancelarja nmka Kr. P. do 
spraw stanu wojn. przesłała do zarządzającego spr. duch. 
obc. w. swą odezwę z dnia 1 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr. 8 139,1 
a w niej zawiadomienie, że w 1 864 r. ksiądz K. Ch., 
(który wówczas miał lat 48) za ukrywanie w klasztorze 
ważnego przestępcy państwowego ks. Maksyma Tarejwy, 
kapucyna, którego podczas rewizji nie można było przez 
czas długi odnaleźć, z decyzji nmka Kr. P. 6 ( 1 8) wrz. · 
1864 r. po pozbawieniu wszystkich praw stanu, został 
wysłany do Syberji na osiedlenie . Po wielu latach wró
cił do Warsz. obciążony chorobami. Urriarł w Warsza
wie 4 czrw. 1 9 1 1  r.:! 

· 4. Ks. Stanisław Dąbrowski, ur� 1 8 1 3  r., kapu
cyn z Lądu, pow. słupc. ,  gub. kałis. Na mocy decyzji ,  

. którą nmk Kr. P. wydał 25 l ist. 1 863 r. ,  ksiądz S. D. był 
przez rząd wysłany na mieszkanie do środkowych gu- · 
bernij Rosj i i tam oddany pod · dozór policji za to, że 
�rał udział w powstaniu, zbierał dla powstańców koszule 
i konopie. · O powyższem 1 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr. 81 39 3 
powiadomiła Specjalna Kancelaria nmka Kr. J:>; do spraw 
stanu wojn. zarządzającego spr. -d. obc. w. 

. 

W dokumencie,  znalezionym u i(s.ks� kapucynów 
krakowskich, jest powiedziane, że „ksiądz S. D., kap1Jcyn, 

. gwardjan, długoletni Sybirak, umarł na wygnaniu 29 ,gr. 
1883 r. w Radziwiliszkach w Kurlandji" .4 

i A. A. D., LXXIl2, k. 123. 2 A. K. K. w N. M. 139. 
3 A. A. D., LXXII2, k.  154. 4 A. K. K. Kr. 123. 
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5. Dominik Marja, kleryk z filozofji, w walce
z Rosjanami raniony (w dokumencie powiedziane apud"
Skla.ris), umarł 26 kw. w dzień Zmartwychwstania Pań.
1 863 r. w klasztorze: krakowskim.1  i 2 

6. Brat Aleksy (Aleksander) Fijałkowski, ka
pucyn z Lądu, pow. słupc. ,  gub. kalis. Specjalna Kan
celarja przy nmku Kr. P. d� spraw stanu wojo. 1 1  (23) 
wrz. 1 867 r. Nr. 8139,3 przesłała do zarządzającego spr. 
d. obc. w. swą odezwę, a w niej zawiadomienie, że
w 1864 r. br. A. F. (który wówczas miał lat 29) za ukry
wanie w- klasztorze ważnego przestępcy państwowego 
ks. Maksyma Tarejwy, kapucyna, którego podczas po
szukiwania nie . można było przez długi , czas odnaleźć, 
z decyzji nmka Kr. P. 6 18) wrz. 1864 r., po pozbawieniu 
wszystkich praw stanu, wysłany . został do Syberii n a  
osiedlenie. 

7. Gerard Filipowski, subdiakon klasztoru o.o.
kapucynów w Warszawie. 1 .  Jen. ple .  na Kr. P. 26 kw. 
(8 maja) 1864 r. Nr. 5824 4 powiadamia dra gł. kom. rz. 
w. r. i o. p. ,  że po konfirmacji nmka Kr. P� subdiakon 
kapucyn Gerard Filipowski za różne czyny podburzające . 
został przez władze wojskowe skazany na mieszkanie 
w Syberji. 

2. Od 13 czrw. 1 864 r. G. F. mieszkał w m. Kur
ganie i pobierał początkowo od . rządu na utrzymanie 

1 A. K. K. Kr., 123•
:; Nazwiska tego kleryka nie podaje źródło, na które wskazujemy, , 

w spisach · zaś ks. ks. kapucynów 1862 r. mamy kleryka Dominika Orłow-
5kiego w klasztorze warsz., mieszkaj�cego razem z ks. Maksymem Ta- , 
rejwą, Józefem Rossetem, czynnymi w powstanie. Może to mowa o Do
miniku Orłowskim. Dopis. autora. 

s A. A. D„ LXXil2, k. 1 23. 
' A. A. D„ LXXXIIP, k. 17� .  
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w stosunku 1 14 rb. 281/2 kop. rocznie, a pozme1 15 . kop. 
dziennie na życie . i 1 rb. 20 kop. miesięcznie na mieszkanie.1 

3. W 1881 r. G. F. był w gub. saratowskiej.2

8. Ks. Edmund Teofil Grabski, ur. 181 7 r. w Ku
nowie, pow. opt., gub. radm., kapucyn z Warszawy. 1. Za 
to, że przechowywał wiersze treści rewolucyjnej, że nie 
doniósł rosyjskim · Władzom rządowym o ajentach, którzy 
zbierali wśród włościan pieniądze na rzecz powstania 
i od tej czynności n ie odciągnął sołtysa · Klenowskiego, ; 
ksiądz E. T. G. na skutek zatwierdzonego przez nmka 
Kr. P. 3 (1 5) sierp. 1864 r. wyroku, był wysłany 26 list. 
1 864 r. na zamieszkanie w Rosji pod dozór policji na czas, 
aż w kraju nastanie pokój. Mstwo Spr. W. naznaczyło mu 
do zamieszkania gub . kostromską. 

Gbr kostromski nadesłał do władz rządowych war
szawskich świadectwo Nr. 469 o śmierci księdza E. T. 
G., zamieszkującego w m. Hal iczu, gub. kostromskiej.3 
Źródło, znalezione u o.o. kapucynów w Krakowie poda
je, że ksiądz E. T. G. umarł na wygnaniu w Rosji 17 mar. 
1879 r.4 

2 . W czasie rewizji j ego mieszkania władze policyj
no - wojskowe znalazły notatki treści „podburzającej" ,  
a gdy sołtys wsi  Głusk oznajmił mu,  że otrzymał nakaz 
od władz narodowych zbierania podatków „rewolucyj
nych " i pytał, j ak ma w tym wypadku postąpić, wtedy 

. ksiądz E. T. G. zamiast go odwieść od „nielegalnej"  
zbiórki pieniędzy, odrzekł „cóż robić? rząd narodowy 

· nakazuje i my musimy mocno trzymać się za ręce".  Za 
. to na zasadzie decyzji głównodowodzącego armją z dnia 
. 18 lip. 1 864 r .  Nr. 1751 ksiądz E. T. G.  został wysłany 

na . mieszkanie do Rosj i .5 

i A. A. D., LXXXV2, k. 68 i Op. c., k. 69.
2 A. A. D., LXXV12, k. 1 .  3 A .  A. D . ,  LXXV2, k. 107.
4 A. K. K. Kr., 123. 5 A. P. Płoc., XIV16, Nr. 490.
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9. Szymon Grunwal, brat kapucyn. Oberplc. m.
, Warszawy, 19 (31) gr. 1 860 r. Nr. 90299 1 odp owiada Kom. 
Rz. Spr. W. i D., że · na skutek jej odezwy, datowanej · 
27 paźdz. (8 l ist.) 1 860 r. Nr. 9536 (38569), władze poli- ' 
cyjne robiły poszukiwania w Warszawie S:z;. G., brata 
kapucyna, który zbiegł 'l klasztoru zakroczymskie'go; lecz 
go nie znalazły nigdzie. W tej samej materji nadsyła· bp 
podlas. 4 łut. 1 860 r . . Nr. 86 2 Kom. Rz. Spr. W. i D. wia
domość, że na ślad brata Sz. G. nikt nie natrafił . w Cc,i·
łej j eg0 diecezji. 

Nie zadawalniając się powyższemi dwoma odpowie- · 

dziami, K om. Rz. Spr. W. i D .  2 (.14) hit. 1 860 r. Nr. 160 
(668) \ 1 110 (4527),3 powołując się na swój reskrypt z dn. , 
27 paźdz. (8 list.) 1 860 r. Nr. 9536 (38569) wzywa wszy
stkie rządy gubernjalne, aby najdalej w ciągu dni 30, 
przysłały odpowiedź, jaki rezultat dało poszukiwanie w gu-· 
bernjach całego Kr. P. brata Sz. G. To samo wezwanie . 
wysłała ta Kom. do bpa podlas. za Nr. 1 110  ( 4527)' i do 
wszystkich bpów Kr. P. pod Nr. 1900 (7869) z zapyta
niem o rezultaty na jej odezwę z 27 paźdz. ( 8  list.) 1 860 r. 
Nr. 9536 (38509). 

10. Ks. Świętosław Gwizdalewicz. Za udział
w powstaniu władze wojskowe oddały księdza Ś. G., ka
pucyna z Łomży, pod sekretny dozór połicji.5 

11.  Ks. Juwenalis, kapucyn z Łomży, na skutek 
zarządzenia p.o. nmka Kr. P. daty 4 ( 1 6) l ip. f860 r. Nr
838 6 był wysłany do fortecy Dy.naburga.

, 12. Ks. Agrypin Konarski� Konsulat austrjacki
w Kr. P. 29 sierp. 1 862 r . . Nr. 5390 ( 1 3549)7 donosi do 
Kom. Rz. W. R. i O.  P., 1 )  że w koncu 1 860 r. przybył 

1 . A. A. D., XLIIII, k. 194. 2 i 3. Op. c., k. 195. 
' Op. c., k. 196. 5 A. A. O., XLVI1', vel XLVIJl�, k. 145 i 14,. 
s A. P. Łomż., XXXIII8• 7 A. A. D., XLIW1, k. 281-285. 



ZAKONY I ZGROMADZENIA. 689 

do klasztoru o.o. kapucynów w Sędziszowie, cy.rkułu rze
szowskiego, ks. Piotr Agrypin Konarski, kapucyn, rodem 
z Kr. P., przyjęty do kapucynów w Warsz. około r. 1 841 , 
na kapłana wyświęcony 1 847 r., zaopatrzony w paszport 
rządu papieskiego i w obedjencję jenerała swego zakonu, 
prosił tamtejs zego ówczesnego prowincjała ojca Ksawe
rego Barszewskiego, aby go przyjął do tamtejszego kla
sztoru i prowincji i 2) że ksiądz A. K. 8 list. 1 860 r. gdzieś 
zemknął 1 z Sędziszowa. 

O powieszeniu księdza A. K. patrz we „Wstępie." 
W źródle, które znaleźliśmy w klasztorze krakow

skim o.o. kapucynów, czytamy: ks. Agrypin .z Nowinek, 
kaznodzieja, lat 43, zakonu 24, o g. 6 r. 1 2  czrw. 1 863 r.  
zawisł na szubienicy za sprawy patrjotyczne na stokach 
cytadeli .. 2 

Źródło zaś o.o. kapucynów w Nowem Mieście nad 
Pilicą, dodaje, że ksiądz A. K. został schwytany przez 
Rosjan j ako kapelan W. P.3 Asystował przy egzekucji 
o. Honorat Koźmiński.

1 3. Ks. Kolumbin Kossakowski, ur. 1 835 r. 
w Łowiczu, kapucyn z Lublina. Podług doniesienia Spe 
cjalnej Kanc�larji nmka Kr. P. do spraw stanu wojn. 1 1  
(23) wrz. 1 867 r. Nr. 8139,4 które otrzymał zarządzający 
spr . duch. obc.  w., ksiądz K. K. popełnił „przestępstwo" 
w tern, że 28 lip. 1 863 r .  wypowiedział kazanie w koście
le więziennym w Lublinie treści „ niedopuszczalnej " .  Za 
to nmk Kr.  P. 16  sierp. 1 863 r .  Nr :  4696 postanowił wy
słać księdza K. K. do jednej ze środkowych · gub. Rosji 
podług uznania mstra spr. wewnętrznych. 

Ksiądz K. K. umarł w 1876 r. 4 wrz. w Cywilsku, 
gub. kazańskiej. ' 

1 A. A. D., XLlll2, k. 281-285. 2 A. K. K. Kr., 12a. 
3 A. K. K. w N. M., 139• 4 Ą.. A. D., k. 1 58. 

Bojownicy t. III . 44 
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14. Ks. Honorat Koźmiński, ur. 1 829 r. w Bia
łej Podl. , do zakonu wstąpił 1848 r., uroczyste śluby zło
żył 1849 r. 1 .  Jen. p le. na Kr.  P. 12 (24) l i st. 1 866 r .  
Nr. 8530 (34049) 1 doniósł do Kom. Rz.  Spr. W., że ksiądz 
H. K. źle się wyraża o tych kapłanach, którym rząd udzie
l ił dodatkowej pieniężnej zapomogi i że zachęca ludność, 
aby się zapisywała do Serca Pana Jezusa, do Serca Najśw. 
Marji Panny · i do św. Franciszka. 

2. N lk zarządu · żandarmskiego okręgu warsz. 10
(22) mar. 1 869 r. Nr. 2526 2 doniósł do zarządzającego
spr. d .

. 
obc.  w., że ksiądz ł-{. K. w Zakroczymiu, gub. 

płoc. ,  z ambony zachęcał l udność, by wpisywała się do 
bractwa Serca Jezusowego. 

Ksiądz H. K. umarł w Nowem Mieście nad Pi l i cą, 
gub. piotrk . ,  16 gr. 1916 r.3 

3. O o. Honoracie księga zmarłych o.o. kapucynów
w Nowem Mieście nad Pilicą, mówi: Mąż prawdziwie se
raficzny, ducha pobożności i życia zakonnego, wśród naj 
cięższych i najkrwawszych prześladowań ros. w Polsce 
i całej Rosji jedyny i bohaterski (mirificus) szerzyciel 
i oparcie.4 

15. Ks. Bronisław Lasota, kapu cyn z Lądu , pow. 
słupc. ,  gub. kalis. Specjalna Kancelarja nmka Kr. P. do 
spraw stanu wojn. 1 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr. 8139 5 prze
słała do zarządzającego spr. d. obc. w. swą odezwę , 
a w niej zawiadomienie, że w 1 864 r. ksiądz B. L., lat 40 
za ukrywanie w klasztorze ważnego przestępcy politycz
nego ks. Maksyma Tarejwy, kapucyna, którego podczas 
poszukiwania nie można było przez długi czas odnaleźć, 
z decyzji nmka Kr. P. 6 (18) wrz. 1864 r. po pozbawie
niu wszystkich praw stanu, wysłany 'został do Syberii 
na osiedlenie. 

l A. A. D., xuv�. k. 369. 2 A. A. D., XLV2, k. 192. 
1 A. K. K. Kr., 123. 4 A. K. K. w N. M., J39. 

5 A. A. D., LXXIl2, k. 123, 
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16. Ks. Eugenjusz · Lenczuk, kapucyn z Lądu, 
pow. słupc. ,  gub kalis. Przewodniczący czasowej woj n. 
śledczej kom. 23 maja (4 czrw.) 1 867 r. Nr. 2551 1 do
niósł do zarządzającego spr. d., że ksiądz E. L. rozpu
szqzał w Warszawie wieści o bliskiem zmartwychwstaniu 
Polski. 

17. Ks. Prokop Leszczyński, ur. 1 812  r. ,  do za
konu wstąpił w 1844 r. ,  śluby uroczyste złożył w 1845 r., 
do Zakroczymia przybył z Warszawy. 1. jen. ple. na Kr. 
P. 12 (24) list. 1 866 r. Nr. 8530 (34049)2 doniósł do Kom . 
. Rz. Spr. W.,  że ksiądz P. L., kapucyn w Zakroczymiu, 
źle się odzywa o tych kapłanach, którym rząd udzielił 
dodatkowej  zapomogi pieniężnej i że zachęca ludność, 
by się zapisywała do bractw: Serca jezusowego, Najśw. 
Marji Panny i do św. Franciszka. 

2. Ksiądz P. L. miał polecone od rządu opuścić kla-
' .  sztor o.o. kapucynów w Warsz., lecz na instancję arcbpa 

Szcz. Fel ińskiego, p .  o. nmka Kr. P. Liiders 13  (25) lut. 
1862 r. Nr. 1077 3 pozwala mu wrócić z powrotem do 
Warszawy. 

3. Księga zmarłych o.6. kapucynów w Now. Mieście
nad Pilicą, tak mówi o księdzu P. L.: „O. Prokop z Brai
łowa, szerzyciel życia zakonnego i wspólnego, szczegól
niejszy czciciel N. Bogarodzicy, Której wybudował ka
plicę w Lublinie, płodny pisarz o rzeczach moralnych 
i ascetycznych, autor zgórą 90 dzieł, uwielbiany przez 
możnych świeckich i duchownych, a także przez pisarzy 
wszelkich odcieni, odznaczył się świętością życia i gor
liwością o dusze, znany z uprzejmości i miło�ci .dla 
wszystkich" .4 

18. Ks. Bronisław Lewandowski; ur. 1825 r.
Nlk wojn. oddz. płoc.  doniósł do Kom. Rz. Spr. W. i D. ,  

1 A. A. D. XL Vl2, k. 29. 2 A. A. O., XL V2, k. 370.
3 A. A. O., LXXIXI, k. 337. 4 A. K. K. w N. M., 1'*1•
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że ksiądz B. b., - gdy w czasie powstania mieszkał w War
szawie, wtedy swemi kazaniami „dwuznacznemi" pobu
dzał ludność do powstania. Gdy zaś został gwardjanem 
w Zakroczymiu, na ogólnem zebraniu zakonników 2 wrz. 
1 866 � r. miał przemówienie, w którem między innemi pod
kreślił, że jeszcze w _Polsce nie . nadeszła chwila swobo
dy i wolności słowa, a · nad zakonnikami wisi · pika i na
hajka kozacka, - że zapomoga, której rząd udziela na 
utrzymanie klasztorów, to piętno albo wrzód na zdro
wem ciele, które uleczyć i zmyć należy. Myśli te ksiądz 
B. L. wypowiedział pod wrażeniem, będąc wzburzonym 
o to, że, gdy przed odpustem 10 sierp. 1865 r. wysłał
nad Wisłę dwóch braci zakonnych: Leona Przyłuskiego 
i Wawrzyńca jurowskiego, by postarali się o kupno ryby, 
ci, spotkawszy przy rzece żołnierzy, zwrócili się do nich 
z prośbą, aby na swoich łódkach przewieźli ich na dru
gi brzeg Wisły. Gdy to się stąło i razem z rybakami 
bracia zaczęli łowić ryby, niespodziewanie wypadła ta
ka burza, że zakonnicy musieli przerwać pracę i pozo
stać na nocleg u tamtejszych mieszkańców, o powrocie 
bowiem do domu mowy być nie mogło. Dnia następne
go, gdy się wszystko uspokoiło, Przyłuski i Jurowski zdo
byli rybę i na trzeci dopiero dzień zdołali wrócić do 
klasztoru .  Na skutek tego raportu Kom. Rz. Spr. W. „za 
dwa dni pobytu 2-ch zakonników w drugiej gubernji za 
Wisłą nałożyła na klasztor w Zakroczymiu 50 r. grzywny."1  

19. Ks. Askanjusz Łysakows·ki, były kapucyn 
z Lubartowa, gub. lubi. , w czasie powstania został zaa
resttowany.2 

20. Ks. Rafał Mazurkiewicz, ur. 1 846 r. w War
szawie, wstąpił do o.o. kapucynów 1861 r., wyświęcony 

1 A. A. o., xuv:i, k. 359-361 ,  368 i .381 .  
2 A :  A .  O., XLVI2, vel XLVIl2, k. 145 i 146.



ZAKONY I ZGROMADZENIA. 693 

na kapłana 1869 r. ,  był ostatnim z ojców w Kr. P. z przed 
kasaty ( 1 86-i r . ) .  Księga zmarłych klasztoru o.o. kapucy
nów w Nowem Mieście nad Pilicą podaje o nim, że „ wie
le przeszedł przykrych rzeczy za sprawy polityczne i reli 
gijne od rządu ros. Umarł w Nowem Mieś�ie 25 kw. 1 925 r." 1  

. 2 1 .  Ka. Eugenjusz Nienałtowski, ur. 1843 r . ,  
kapucyn, kaznodzieja klasztoru w Lądzie, pow. słupc., 
gub. kal i s. 1 .  Za ukr}' wanie w klasztorze kapucyńskim 
w Lądzie ważnego przestępcę państwowego ks. Ma
ksyma Tarejwę, kapucyna, którego władze wojskowe 
bez wyniku poszukiwały przez czas długi , na m ocy de
cyzji nmka Kr. P.  6 ( 18) wrz. 1864 r., po pozbawieniu 
wszystkich praw stanu, ksiądz E. N. został zesłany do 
robót katorżnych fabrycznych na 4 lata.2 

2. Gdy w 1 883 r. ksiądz E. N. odbywał swe wy
gnanie w gub. kazańskiej, cesarz w tym roku pozwolił 
mu wrócić do kraju z tern wszakże zastrzeżeniem, że 
w dalszym ciągu nie będzie mu wolno spełniać posług 
religijnych . 

3. We wrześniu 1 883 r. ksiądz E. N. przybył do
Łomży i zamieszkał we wsi Kępistc Borowe, gm. Zaręby 
Kościelne, pow. ostrow. , gub. łomż.3 

4. Księdzu E. N., kapucynowi klasztoru łomżyńskie
go , 9 czrw. 1887 r. cesarz przywrócił godność kapłańską.4 

22. Ks. Wacław Nowakowski, należy do nielicz
nych j ednostek z pośród kapucynów, które dla qziejów 
historycznych nie przepadły całkowicie. Nie mamy o nim 
kart zbyt l icznych, dokładnie odzwierciadlających jego 
przeżycia, ale dobrze, że są choć takie. Zanim przeto po
damy te urywkowe wiadomości, zaczerpnięte w zbiorach 

1 A. K. K. w N. M , 139. 2 A. A. D., LXXll1, k. 123. 
11 A. A. D. , LXXVl(!l, k. 32, 100, 104. 
' A. A. D., LXXVIIP; le 148-150. 
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archiwalnych, które jednak nie są zdolne wyczerpać ca
łości, przekazujemy w niniejszej pracy to, cośmy w rocz
niku XIX-tym 1 czasopisma, wychodzącego w Warszawie 
„Rodzina Seraficka" z nagłówkiem: „Bohater poświęcenia," 
znaleźli o ojcu Wacławie Nowakowskim. 

Gdy kraj w krwi się pławił w począ tkach powsta 
nia styczn. ks. Wacław Nowakowski liczył wówczas lat 
zgórą 30. (ur. się 1 9  lip. 1 829 r.) Pochodził z ziemiańskiej 
ukraińskiej rodziny z Kiryłówki, w której, jak wnosić 
należy ze słów samego ks. W. Nowakowskiego, ze chrztu 
Edwarda, matka odegrała rolę tę, j aka kształtuje dusze . 
całego domu, a zwłaszcza dzieci, wrzucając w ich serca 
ziarna; których zarodku żadne koleje życia nie potrafią 
wyniszczyć. „Kochanego matczynego paciorka i matczy
nych przykładów, mówił ks. Wacław, nikomu, a osobli
wie polakowi, zapominać się nie godzi lub .je opuszczać. 
Od chwili, jak zaniedbasz pacierz, �rzeszyć rozpoczniesz, 
dobrym polakiem i synem ojczyzny nie będziesz. " 

Młodzieńcze lata ks. Wacława zdawały się zapowia
dać w nim przyszłego naukowca, człowieka, poświęca
jącego się bardzo specjalnym studjom. Gdy bowiem, jako 
maturzysta gimnazjum czernihow. oddawał się ścisłej nau
ce na wydziale matematycznym uniwersytetu kijowskiego, 
stale wszystek czas wolniejszy wkładał w pracę nad ro
dzimą literaturą i w jej bibljografję. Do starych druków 
m iał szczególniejszy pociąg i zamiłowanie. A ponieważ 
ludzi, w tym kierunku pracujących, Polska nie miała za 
dużo, nic dziwnego, że magnacka rodzina Świdzińskich, 
która z pokolenia na pokolenie coraz bardziej pow.ięk
szała swój bogaty księgozbiór, ofiarowała mu pod swym 
dachem stanowisko bibljotekarza, obdarzając go nietylko 

1 Przedrukowujemy wiadomości te w skróceniu, całość czytelnik 
łatwo odnaleźć może, podaną o ks. W. N. w Nr. 10. „Rodziny Serafic
kiej " za 1 928 r., str. 30 1 i n. Dopis. autora. 
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zaufaniem w stosunku do pracy bibliotekarskiej, a le za
liczając go do grona swoich najbliższych. Świdzińscy swe 
daleko idące zamiary względem Edwarda uzależniali od
pewnych życiowych warunków, które właśnie stały 

. 
się 

d l a niego decydującym momentem, że się zwrócił ku du
chownym synom św. Franciszka w Warsz. na ul. Miodo
wej, gdzie zastał ojców tej miary, jak gwardjan Fidel is 
Paszkowski z Lubartowa, mistrz nowicjatu o. Askanjusz 
Łysakowski i inni. 

11 czrw. 1860 r.  w habicie kapucyńskim w klaszto
rze lubrt. już nie pod imieniem chrzestnem Edwarda, l ecz 
zakonnem Wacława, rozpoczął duchowną szkołę nowi
cjacką, odzywają� się do zebranych tam braci: „dla ro
dziny umieram, a ,dla siebie dziś dopiero prawdziwie żyć 
zaczynam." Rok nowicjatu bratu Wacławowi dobiegał 
do końca, gdy otrzymał dla siebie bolesną wiadomość, 
że rodzony brat jego, uwięziony za sprawy polityczne, 
ciężko zaniemógł w więzieniu i radby się z nim tam zo- · 
baczyć. W sercu nad wyraz przykładnego i gotowego 
do wszelkich ofiar, umartwień i pokut nowicjusza ro'.?e
grała się tragiczna scena, 'Z której wyników, zdaje s ię, 
sam nie zdawał sobie sprawy. Głos krwi rodzinnej wy
słał go do przełożonego klasztoru, a ten widocznie wczuł 
s ię w nastrój gorącego serca, nie robił przeszkody tym 
życzeniom i pozwolił br. Wacławowi ujrzeć drogi e sobie 
oblicze, cierpiące i współczujące ze zbolałemi  ranami 
matki ojczyzny. 

Nie jest naszą rzeczą wchodzić i zaglądać w sferę 
uczuć rodzinnych. Ale dla człowieka najhardziej zimne
go nie trudno jest przedstawić sobie obrazek brata w obję
ciach brata za kratą więzienną, gdy choroba śmiertelna 
jednym z nich usiłuje zapanować, a drugi, pełen naj
szczytniejszych ideałów miłości b liźniego, tembardziej 
miłości braterskiej, p rzełamał wszelkie trudności, by 
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przyisc z u lgą dla najbliższego sobie serca. Gdy skoń
ezyło się „widzenie ,"  br. Waeław wraca z Warszawy do 
Lubartowa i tu, gdy zabierał się do ćwiczeń nowicjac
kich spotkał się z rygorem zakonnym prawnym, który, 
na wypadek przerwania nowicjatu, choćby najmniejszej 
jego cz ąstki, wszystko dotychczasowe przekreśla i każe 
nowicjuszowi albo klasztor opuścić albo nowicjat zaczy
nać od początku . Br. Wacław przyjął to drugie i dopiero 
25 st. 1862 r. wykonał pierwsze śluby zakonne, po któ
rych krótką chwi lę przebył w murach klasztoru lubi . ,  gdzie 
miał otrzymać święcenia kapłańskie, a od września t. r. 
rozpocząć systematyczny kurs teologj i w Warszawie .  Nie 
udało mu się ani jedno ani drugie.  Z chwilą, gdy roz
poczęły się manifestacje narodowe _. po kości oła ch i uli
cach stolicy, losy br. Wacława potoczyły się zupełnie 
nowym, nieprzewidywanym torem. Dodać przytem trzeba 
dla lepszego zrozumienia duszy br. Wacława dwie oko
l iczności :  1) że pierwszy pochód z kościoła o.o. karme
l itów z u licy Leszno, z krzyżem procesjonalnym w ręku , 
r�zpoczynał i prowadził jego brat rodzony Karol Nowa
kowski, członek Komitetu Centralnego N arodowego i 2) że 
o. prowincjał kapucynów pozwolił mu od dać się sprawie
narodowej, która, j ak podziemny wulkan, wydrążający 
sobie krater dla wybuchu, kipiała w sercach polaków, 
a suknia kapłańska ,  czy habit zakonny tych uczuć n ie  
tłumiły, lecz je wzmagały �zlach etnym zapałem i posu
wały do ofiary, najdalej idącej .  To widzimy w o. Nowa
kowskim. Gdzie potrzeba, wszędzie sobą służy: w stolicy, 
na prowincji bliższej i dalszej. 

Władze rosyjskie zwróciły uwagę na niezwykle ru
chliwe życie �młodego .kapucyna, poczęły więc go śledzić 
i przyderać do muru� . 

To ;go '"usu'nęłÓ ńa teren Małopolski. Tam mu jednak
było za duszno, ciągle bowiem żył tern, co mu podsu· 
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wała wyobraźnia z terenu ulicznych walk Warszawy 
i kraju. Poprzez więc kordony graniczne austrjacki i ro
syjski przedziera się do Kongresówki i w murach kla
sztoru kapucyńskiego w Lublinie orientuje się, co 
robić dal ej , prowadząc żywą korespondencję z rządem 
narodowym i bratem swoim Karolem. Wszystko jednak 
wychodzi na wierzch, l istonosz zdradza tajemnicę, do 
klasztoru wpada wojsko, przeprowadza rewizję i w sta
rym kapturze,  który brat Wacław zdążył wyrzucić za 
okno, znajduje jego tajemną korespondencję z rządem 
narodowym i osobami oddanemi sprawie ówczt"snego 
budzącego się ruchu. Pierwszem następstwem tej rewizji 
było osadzenie brata Wacława w więzieniu polityaznem, 
które władza r_.osyjska urządziła w miejscowym lubelskim 
klasztorze dominikańskim, następnie wyrok, skazujący go 
na śmierć, tylko w drodze łaski zamieniony na osiedle
nie w Syberji. Prawie jednocześnie brat j ego Karol otrzy
mał wyrok: 10 lat katorgi. Irkuck miał być siedzibą Wa
cława, któremu władze wojskowo- sądowe przywróciły imię 
chrzestne Edwarda i habit zakonny zamieniły na ubranie · 
zwykłego aresztanta. Rok czasu trwała ta podróż do miej-

· Sca kaźni ,  przeważnie pi esza od etapu do etapu, w cza
sie której , nie spodziewając się tego wcale, na jednym 
z etapów znalazł wypadkowo chorego swego brata Ka
rola. Tu się rozegrał dramat braterskiej miłości. Po wie
lu perswazjach i namowach chory dał się nakłonić, że 
bracia zamienili się na swe imiona, K arol więc, jako Ed
ward Nowakowski, poj echał na osiedlenie do Tunki, a praw
dziwy Edward, jako Karol Nowakowski, dpstał . się do 
kopalni soli w Usolu nad jeziorem bajkalskim. Żeby ska
zańcom ut rudnić ucieczkę, a było wśród nich wielu pola
ków świeckich i kilkunastu kapłanów, umieszczono ich 
we wspólnych koszarach, urządzonych na wyspie rzeki 
Angary. 
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O zamianie, którą przeprowadzili między sobą dwaj 
bracia Nowakowscy nikt nie wiedział, dopiero bunt ska
zańców w Tunce wydał tajemni czy układ dwóch braci. 
Pierwszy przyznał się do winy prawdziwy Karol, a gdy 
Wacława, c iągle mi lczącego o swych układach z bratem, 
przewodniczący śledczej komisji Z?pytał :  czemu ukrywa 
swe przewinienie,  Wacław z szlachetną prostotą dał mu 
na to odpowiedź w formie zapytania: ciekawy jestem, czy 
pan pułkownik tak łatwoby się przyznał, będąc na miej
scu mojem? To rozbroiło sędziego . . .  

W 1872 r. Wacław otrzymał pozwolenie opuszczeni a 
Syberji z zamianą jej na zamieszkanie w Wołogdzie, 
a · później w innej jakiejkolwiek miejscowości Rosj i .  Sko
rzystał z tego, z Wołogdy odwiedził w Jarosławlu arcbpa 
Felińskiego, w Kijowie odwiedził swego kolegę-guber
natora, który ułatwił mu podróż do Odesy, skąd znów 
dotarł do Winnicy, gdzie znalazł k lasztor o.o. kapu
cynów, w którym jakiś czas pozostał, rozumie się, 
w tajemnicy przed rządem. Tu zaznał dużej u lgi, ale ca
łem sercem ciągnął do Polski. W trzy lata po opuszcze- · 

niu Syberji dotarł Wacław do Poznania, stamtąd do Pa
ryża, gdzie ptrzymał propozycj ę, na którą trzeba było 
się zgodzić: towarzyszenia pewnemu choremu do. Włoch 
i Szwajcarji .  Stamtąd dostał s ię do Lwowa i w 1875 r. 
jako członek kapucyńskiej prowincji  krakowskiej zamie
szkał w klasztorze Małopolski w Sędziszowie. Tu władze 
zakonne zażądały, aby ponownie odbył nowicjat, przed 
czem się o. Wacław nie cofnął i prawie w 8 lat po 
ślubach zakonnych pierwszych złożył uroczyste 28 st. · 

1880 r., mając zgórą lat 50, a w 4 dni  później przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk kardynała Dunajewskiego. 
Był to neoprezbiter szczupły, wysokiego wzrostu, o zu
pełnie wysrebrzonej brodzie,  na którą wszyscy ze czcią 
spoglądali, wiedząc, że nie rozkosz przyśpieszyła jej tę 
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białość lśniącą. Resztę życia pracował z niezwykłym wy
· siłkiem w Krakow ie i tam, gdzie na dorywczą posługę·
w rekolekcjach przełożeni wskazali. Pióro nie było dla 
niego obce. Pracował d la Kościoła i ' Polski do 3 stycz
nia 1903 r., w którym zgasł jako starzec 74-ro letni, pe
łen istotnych zasług dla Boga i Ojczyzny. 

Do powyższych szczegółów przeżyć o. Wacława 
Nowakowskiego dodaj emy jeszcze dane, które udało nam 
się wyłowić tu i owdzie w archiwalnych' zwojach, kre
ślonych ręką c iemiężców naszych z zaboru rosyjskiego. 
Między innemi spotkaliśmy notatkę: Jen. pic. na Kr. P. 
26 maja (7 czrw.) 1 864 r. Nr. 7736, donosi do Kom. Rz. 
W. R. i O. P., że zaaresztowany w Lublinie Wacław No
wakowski, kapucyn, który imię chrzestne ma Edward, 
zeznał, że w 1 858 r .  był bibljotekarzem warszawskiej pu
blicznej bibljoteki i że w 1 860 r .  wstąpił do kapucynów 
w Warszawie. Pyta 1 więc tenże j en. ple., czy są to praw
dziwe zeznania. Wobec tego zapytania Komisja powyż
sza zwraca się 2 o wiadomości w tej materji 9 (21 ) czrw. 
1 864 r. Nr. 3688 (8969) do 'bpa nominata Rzewuskiego, 
zarządzają cego archidiecezją warsz. i do Wydziału Oświe
cenia. Na to Wydział Oświecenia odpowiada Wydziało
wi Wyznań odezwą za Nr. 3688 (8964),3 że podług akt 
urzędowych p. Edwa_rd Nowakowski od dnia 4 ( 16) wrz. 
1858 r. do 1 8  (30) czrw. 1860 r. był dietarjuszem przy 
bibljotece głównej w Warszawie i pobierał diety 22 r. 
50 kop. miesięcznie, a później ,  opuściwszy te obowiązki, 
wstąpił do zakonu o.o. kapucynów w Lubartowie. Bp 
zaś Rzewuski 14  lip. 1864 r. Nr. 698 powiadamia Komi
sję Rz. Spr. W., że W. N., kapucyn, wstąpił do zakonu 

, w 1860 r., odbył nowicjat w Lubartowie, skąd przybył 
na mieszkanie dnia 7 kw. 1864 r. do klasztoru warsz. 
o.o. kapucynów, że z Warszawy wyjechał za paszportem 

1 A. A. O., XLIII2, k. 290. 2 Op. c., k. 291 .  3 Op. c . ,  k. 292. 
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· pberplca m. Warszawy 13 lip. 1863 r. do wsi Kiryłówki,
gub. czernihowskiej za pozwoleniem swego prowincjała.
Jeszcze j eden szczegół o księdzu W. N., zaczerpnięty
z archiwum klasztoru o.o. kapucynów krakowskich.

Ksiądz W. N., wik. konwiktu kapuc. krakowskiego 
był skazany na 12 łat katorgi Syberii, skąd po pewnym 
czasie uciekł i mieszkał w klasztorze krakowskim, gdzie 
umarł 9 st. 1903 r . 1  i 2 

23. Ks. Emiljan Ołtarzewski, ur. 18 18  r. ,  prze·
łożony klasztoru o.o. kapucynów w Lądzie, pow. słupc. ,  
gub. kalis. 1 .  Za ukrywanie w klasztorze kapucyńskim 
w Lądzie ważnego przestępcę państwowego o. Maksyma 
Tarejwę, którego władze wojskowe przez długi czas po· 
szukiwały bez wyniku, · na mocy · decyzji głdzącego i nmka 
Kr. P. 6 ( 18) wrz. 1 864 r . ,  po pozbawieniu wszystkich 
praw stanu, ksiądz E; O. został skazany do robót kator· 
żnych fabrycznych na lat 5.3 

2. Księga zmarłych klasztoru o.o. kapucynów w No
wem Mieście nad Pili cą podaje wiadomość, że o. Emil
jan z Ołtarzewa urn. na wygnaniu w Cywilsku 2 kw. 1884 r.' 

24. Ks. Andrzej Ostrowski, ur. w Paczałtowicach,
pow. krzeszowic. ,  l. 65. Od 40 lat bez paszportu prze· 
bywał w Kr. P., jako kapucyn klasztoru w Lądzie, był 
wmieszany w powstanie styczn. Wszystkich zakonników 

· ' tamtejszego klasztoru, jako należących do powstania, są·
dził sąd wojn. i poddanych rosyjskich skazał na wygna
nie do Syberj i .  Zaś księdza A.  O. jako poddanego austr
j ackiego, rząd ros. przysłał do Galicji. Powyższe dane 
spisane zostały 5 l ist. 1 864 r. przez urząd pow. w Jaworznie.5 

1 A. K. K. Kr„ 123 • • .
2 Portret księdza'· W. N. przechowywa klasztor kapuc. w Krako

wie. W zakonie o. W. N. nazywał się o. Wacław a Sulgostów. 
3 A. A. D., LXXIl2, k. 121 i 122. 4 A. K. K. w N. M., 139. 
!) A. P. Lw , 1v:11 . 
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25. Pacyfik, brat kapucyn, umarł na Syberji 1 czrw.
1868 r.1 i 2• !<sięga zmarłych o.o. kapucynów w Nowem 
Mieści e n. Pilicą podaje, że brat Pacyfik z · Kruszewo 
umarł 1 czrw. 1868 r. w Tobolsku.1 

26. Ks. Wilhelm Pasiuła, ur. 1828 r., do zakonu
wstąpił 1 851  r., �luby . zakonne złóżył 1854 r. W czasie 
powstania władze wójskowe Eażądały · przeniesienia księ
dza W. P. ,  kapucyna z Warszawy do Zakroczymia, gub . 
płoc. za „występki" polityczne.4 

27. Ks. Fidelis Paszkowski, gwardjan klasztoru
o.o. kapucynów w Luba�towie, gub. l ubl. Dr gł . kom. 
rz. w. r. i o. p. 6 ( 18) gr. 1 861 r . • Nr. 5678 (12744),5 do
niósł do nmka Kr. P. , że na cmentarzu cerkwi greko
unickiej w Parczewie, pow. włod., gub. siedl . ,  wznie
siony został krzyż drewniany, a na nim wybity gwoź
dzikami napis: „Pamiątka znieważenia krzyża w r. 1 861 " .  
W czasie poświęcenia tego krzyża ksiądz ·F. P. miał ka
zanie  w duchu nieprzychylnym dla rządu . Obecnie tego 
krzyża w Parczewie już niema. 

28. Ks. Konrad Perzyński, kapucyn z Lądu, pow.
słupc. ,  gub. kalis. Specjalna Kancelaria nmka Kr. P. do 
spraw stanu wojn: 11 (23) wrz. 1867_ r. Nr. 8139 6 prze
słała do zarządzającego sprawami duch. obc. w. swą 
odezwę, a W . niej zawiadomięnie, że w 1 864 r. ' ksiądz K. 
P. ,  (który wówczas miał lat 57) za ukrywanie w klaszto
rze ważnego przestępcy politycz. ks. Maksyma Tarejwy, 

· kapucyna, którego podczas poszukiwania nie można było

1 A. K. K. Kr., P13• 
2 W spisie zakonników klasztoru lubartowskiego, diec. lubl., za 

1862 r .  jest wśród braci Pacyfik Zalewski. Może to o nim mowa w źródle, 
na które się powołu}emy, a które nie podaje nazwiska. Dopis. autora. 

3 A. K. K. w N. M., 1'19• 4 A. A. D., XL VI2, k. 37. 
5 A. A. D., LXXIX:t, k. 108. 6 A. A. D., LXXII2, k. 123. 
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przez długi czas odnaleźć, z decyzj i nmka Kr. P. 6 (18) wrz. 
1 864 r., po pozbawieniu wszystkich praw stanu, został wy-
słany do Syberi i na osiedlenie. 

· 

29. Ks. Marjan Piński, kapucyn, wik. z Zakro
czymia. Specjalna Kancelarja nmka _ Kr. P. do spr. stanu 
wojn .  wysłała 11 (23) wrz. 1 867 r. Nr. 8 139 1 odezwę do 
zarządzającego spr. d. obc, w., a w niej powiadomienie,. 
że ksiądz M .  P., który wówczas miał lat 42, za to, że 
przechowywał u siebie pieczęć „rewolucyjną" z napisem· 
„Rząd Narodowy. Naczelnik m. Zakroczymia," na mocy 
decyzji nmka Kr. P., wydanej na· skutek raportu Audy
torjatu Polowego z 8 gr. 1 864 r. Nr. 3026, wysłany został 
na 12 lat katorgi do Syberj i .  

Księga zmarłych klasztoru o.o. kapucynów w Now. 
Mieście n. Pilicą podaje, że o. Marjan z Pawłowi c, ze
słany na Syberję, umarł w Czycie, gub. irkuc.  1868 r .2 

30. Leon _ Przyluski, brat, ur. 1 822 r., wstąpił do
zakonu 1841 r. , śluby uroczyste złożył _w 1 842 r. 1 .  Jen.
ple. na Kr. P. 19 kw. (l maja) 1865 r. Nr. 5027 ( 1 2306)3. 
nadesłał do Kom. Rz. Spr. W. i D. wykaz zakonników; 
sporządzony przez wojn. nlka pow. płoc., w którym brat 
L. P., kapucyn, jest zapi sany j ako politycznie niepra
womyślny. 

2. Dr gł. kom. rz. spr. w. i d. 15 (27) gr. 1864 r.
. Nr. 8423 (33323)4 w odezwie swej do jen. plea doniósł, 

że brat L. P. jest tajnym agentem bpa Szymańskiego 
z Podlasia, że jest w najwyższym stopniu politycznie nie
prawomyślny, przeto prosił tegoż jen . plea, aby nad tą 
jednostką rozci ągnął w Zakroczymiu najbardziej surowy 
dozór policyjny. 

t A. A. D., LXXII2, k. 138. 2 A. K. K. w N. M., J19. 
il A. A. B., XLV2, k. 1 .  4 Op. c., k .  377, 389-391 .  
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3. Z rozkazu nmka Kr. P., brat L. P., jako człowiek
zawsze niepewny, został przeniesiony do nieetatowego 
klasztoru o.o. kapucynów w Lubartowie.1 

31. Ka. Bonawentura Rewrowskł, kapucyn z No
wego Miasta nad Pilicą, gub. piotrk. zastępczo p.o. prob. 
w par. Głuchów, archd. warsz. i tam zbierał podatki na 
rzecz powstania .  Za to władze wojskowe, jak donosi 
o tern nlk wojn. oddziału warsz . ,  do dra gł. kom. rz. w.
r. i o. p.  1 3  (25) łut: 1864 r. Nr. 1358,2 księdza B. R. za-

, aresztówały i odesłały do Skierniewic, gub. warsz.

32. Ks. Anicet Sierakowski, gwardjan klasztoru
o.o. kapucynów w Lublinie. 5 (17) gr. 1 86 1  r. Nr. 334 3 
Specjalna Kancelaria nmka Kr. P. do spraw stanu wojri. 
powiadomiła Kom. Rz. W. R . i O. P., że p. o. nmka Kr. 
P. jen. hr. Liiders 19 list. (1 gr.) i 22 list. (4 . gr.) 1861 r.
nakazał osadzić w areszcie fortecy zamojskiej na prze
ciąg j�dnego miesiąca księdza A. S. za to, że  w kla
sztornym tamtejszym kościele pozwolił na  śpiew hymnów 
„zakazanych" ,  a . następnie polecił urządzić nad nim do
zór policyjny. 

33. Ks. Cyrjak Słotwiński, kapucyn z Lądu, pow.
słupc . , gub. kalis. Specjalaa Kancelaria nmka Kr. P. do 
spraw stanu wojn.  11 (23) wrz. 1 867 r. Nr. 8 1 39 4 prze
słała do zarządzającego spr. d. obc. w. swą odezwę, 
a w niej zawiadomienie, że w 1864 r. ksiądz C. S. ,  l . 50, 
za ukrywanie w klasztorze ważnego przestępcy politycz
nego ks. M aksyma Tarejwy, kapucyna, którego podczas 
poszukiwania nie można było przez długi czas odnaleźć, 

1 W myśl konstytucyj zakonnych o.o. kapucynów każdy ich pro
wincjał, a więc i o. Ben. Szymański, będąc prowincjałem, miał brata 
L. P. z a  socjusza. Dopis. autora. 

2 A. A. D., LXXXIW1, k. 66. s A. A. D., LXXIX2, k. 1 34. 
4 A. A. D., LXXl l2, k. 123. 
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z decyzji głównodowodzącego . I armią w Kr. P. i nmka 
Kr. P. 6 (18) wrz. 1 864 r., po pozbawieniu wszystkich 
praw stanu, został wysłany do Syberii na osiedlenie. 

Źródło o.o. kapucynów krakowskich podaje o księ- · 

dzu C. S., że rodem był z Łaskarzewa, gub. podl., umarł 
na Syberji 3 1  st. 1 873 c 1 

To ·samo potwierdza księga zmarłych klasżtoru o.o. 
kapucynów w Nowem Mieście nad Pilicą.2 

34. Paulin Sobczyński, brat, kapucyn klasztoru
łomżyńskiego. 1. Specjalna Kancelarja nmka Kr. P. do 
spraw stanu wojn. 1 1  (23) .wrz. 1 867 r. N.r. 8139 3 powia
domiła zarządzającego spr. duch. obc. w., że P. S., który 
obcował z powstańcami w celu, aby im pomagać w roz
szerzaniu. powstania, na skutek decyzji nmka Kr. P. z 15 
(27) łut. 1 865 r. został zesłany na osiedlenie w Syberii 
z pozbawieniem wszystkich praw stanu. 

2. Księga zmarłych klasztoru o.o. kapucynów w No
wem Mieście nad Pilicą podaje wiadomość, że o. Paulin 
z Szymanowic, mając lai 42, a powołania. 22, zesłany na 
Syberję, umarł ta� 7 kw. 1 867 r.4 

35. Ks. Stefan z Jabłonki, ur. 1 844 r., obleczo
ny w zakonie o.o. kapucynów w 1860 r., śluby uroczy
ste wykonał 1864 r. Prześladowany przez rząd ros. emi
grował do Włoch, po paru latach wrócił do Małopolski 
i umarł w Krakowie 7 czrw. 1921 r.5 

36. Ks. Felicysyzm Szymanowski, ur. 1833 r.
Gbr płoc. skarży do zarządzającego spr. d. obc. w. księ
dza F. Sz., kapucyna z Zakroczymia, że wraz z o. Ho
noratem Koźmińskim zakłada 6 bractwa Serca jezusowego 

Serca Najśw. Marji Panny. 

1 A. K. K. Kr., 1is. 2 A. K. K. w N. M., Jl19. 
8 A. A. D., LXXII3, k. 141 .  . 4 A. K. K. w N. M. ,  1119, k.  54. 
5 A. K. K. w N. M;, Jl9. s A. A. 0., XL va, le. 362.
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37. Ks. Maksym Tarejwa, ur. w Prenach 14 sierp.

1834 r., do zakonu wstąpił 9 czrw. 1854 r. Wojska ros. 
zaaresztowały księdza M. T. w klasztorze kapucyńskim 
lądzkim, po\Y. słupc., gub. kalis. i zaprowadziły go do 
Konina, gub� kalis . ,  gdzie zapadł wyrok sądu polowego, 
skazujący go na śmierć. Dn. 19 lip. 1864 r. o g. 10 nad rzeką 
Wartą poza miastem ksiądz M. T. został powieszony.1 i 2 

Karmelici bosi i trzewiczkowi. 

1. Ks. Cyrjak Biernacki, karmel. trzewiczkowy
z Obór, diec. płoc .  U rządu ros. ksiądz C. B. miał zapi
saną w księgach opinję „fanatyka i patrjoty" .3 

2. Ks. Kajetan Brudnicki, karmel. bosy, klaszt.
lubl. 1.  Gbr lubi. 31 st. 1 876 r. Nr. 718 4 zwraca się do 
bpa lubl z prośbą o pewne wiadomości, dotyczące biegu 
życia księdza K. B., karmelity, wysłanego do Rosji. 

2. W archiwum akt dawnych mamy takie szczeg'óły:
„Ksiądz K. B., 1. 24, zawinił w tern, że 1) brał czynny udział 
w powstaniu, należąc kolejRo do 2- ch partyj : Deputowicza 
i Wierzbickiego, w których niejednokrotnie występował 
przeciw wojskom ros., 2) gdy go schwytano, ukrył to, 
że jest duchownym, zmienił swoje imię i nazwisko, a ze-

1 A. K. K. Kr., 12ij. i A. K. K. w N. M., 139• 
2 Skąpe nader wiadomości, które znaleźliśmy o księdzu M. T. 

w źródłach rządowych, uzupełniamy niektóremi szczegółami, które o nim 
podaje Rodzina Seraficka: „O. M. T. z Lądu był kapelanem pow�tań-

. ców w oddziale Milewskiego i Taczanowskiego. Z krzyżem w ręku je
chał przed oddziałem. W pewnej potyczce raniony był kawałkiem · gra
natu w głowę. Ukrywał się potem w klasztorze w Lądzie, ale został 
zdradzony. W więzieniu przy śledztwie odpowiadał z godnością i przez 
sąd wojskowy został skazany na śmierć. Zaopatrzony św. Sakramentami 
przez o.o. reformatów w Koninie i tam powieszony w 1863 r. "1 

a A. A. D., XLl2, k. 130. ' A. Aut., IX12, Nr. Dzienn. 1876 r. 306.

1 Nr. 10, 1933 r., str. 311.

Bejownicy t. III. 45 
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znał, że jest póddanym austrjackim Józefem Niedzielskim. 
Za to, na mocy decyzj i nmka Kr. P. z 3 (15) łut. 1864 r., 
zatwierdzającej wniosek Audytorjatu Polowego za Nr. 264, 
ksiądz K. B. został pozbawiony wszystkich . praw stanu 
i zesłany do róbót katorżnych w kopalniach syberyjskich 
na lat 12 . 1  

3. Wawrzyniec Drozdys. 1 .  Specjalna Kancelarja 
nmka Kr. P. do spraw stanu wojn. 2 ( 14) st. 1 864 r. 
Nr. 18 2 donosi do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że kar
melita subdiakon W. D. z klasztoru przy ul. Krakowskie 
Przedmieście w Warszawie na skutek wyroku sądu po
lowego, zatwierdzonego przez nmka Kr. P., pozbawiony
został wszystkich praw stanu i skazany na 1 5  lat ka.tar
gi w kopalniach �yberyjskich. 

2. Jako subdiakon karmelitów bosych klasztoru przy 
ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie ,  W. O. mie
wał. w kościele tamtejszym „podburzające" kazania i żołnie
rzy wojska ros. namawiał, aby przechodzili do partyj po
wstańczych. Za to był ukarany ja� wyżej.  Na zasadzie 
manifestu cesarskiego z 1 3  maja 1 883 r. W. D. uzyskał 
prawo powrotu do kraju.3 

4. Benedykt Fabjanowski, kleryk karmelita, ur.
1843 r., do klasztoru wstąpił 1 862 r., śluby zakonne wy
konał w 1 863 r. Jen. ple. 16 (28) czrw. 1865 r. Nr. 9 113 
(2081 6) 4 donosi do Kom. Rz. Spr. W. i D., że nlk wojn .  
pow. l ipn .  B. F. nazywa fanatykiem i patrjotą. 

5. Eljasz Grabowski. Specjalna Kancelarja nmka 
Kr. P. do spraw stanu wojn. 2 (14) st. 1 864 r. Nr. 18 & 
donosi do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. ,  że kleryka kła-

1 A. A. D., LXXIJ2, k. 132. 2 A. A. D., LXXxm:i, k. 37. 
3 A. A. D., LXXVll2, k. 15  i 128. 

, 4 A. A. D., XU:!l, k. 329 i 339 i ux:i, k. 130. 
5 A. A. D., LXXXIIl2, k. 37.
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sztoru o.o. karmelitów przy ul. Krakowskie Przedmieście 
w Warszawie · E. G. sąd polowy skazał na pozbawienie 
wszystkich praw stanu i do katorgi w kopalniach sybe
ryjskich na lat 1 5. Wyrok ten . nmk zatwierdził. 

6. Ks. Anastazy Jadochowski, karm. trzewicz
kowy z Obór, diec. płoc. Za udział w _powstaniu stycz
niowem ksiądz A. J. z r ozporządzenia władz rządowych 
administracji ros., był pod dozorem policji .1 

7. Ks. Fortunat Jajko, ur. 1826 r., do zakonn
wstąpił 1 843 r . ,  a śluby zakonne złożył w 1 844 r. 1 .  Z roz
porządzenia jen. plea ksiądz F.  J. dostał się pod dozór 
policj i za udział w powstaniu.2 

2. Bp diec. płoc. 1 5  (27) paidz. 1 865 r. Nr. 1860, pi
:Sze do Kom. Rz. Spr. W. i D. ,  że 27 wrz. 1 865 r. wła
dze wojskowe zaaresztowały księdza F. J., karmelitę kla
sztoru w Oborach, diec. płoc. ,  i że obecnie pozostaje 
w więzieniu dla przestępców politycznych w Płocku.5 

3. Specjalna Komisja, powołana do spraw klasztor
nych, 7 ( 19) list. 1 864 r. zawiadomiła 4' Kom. Rz. Spr. W. 
i D. ,  że w celi księdza F. J., karmelity w Oborach, wła„ 
dze wojskowe znalazły broń i piśmienny dowód, że zo
bowiązał się przechować broń powstańca Liniewicza, 
a nlk wojn. pow. lipn., gub. płoc. ,  donosi, jak to widać 
z odezwy jen. plea, datowanej 16 (28) czrw.. 1 865 r. 
Nr. 91 1 3  (20186), że ksiądz F. J. za udział w powstaniu 
jest pod dozorem policji .  

8. Ks. Toąi��z Janowicz, karm. trzewiczkowy
z Obór, diec. płoc. W księdze konduit kancel�rj i w. jen.  
gbra, ks-iądi. T.  J. ma opinję, że był fanatykiem i patrjo
tą i tak miał zapisane w rządowych księgach kontrolnych.5 

l i 2 A. A. D„ XLI2, k. 131 . 3 A. A. D., LIX2, k. 154. 
4 Op. c., k. 323. 5 A. A. o., xu2, k'. 130. 
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9. Ks. Mikołaj Kołakowski, karm. bosy klaszto
ru warsz., w 1 863 r. potajemnie opuścił mury klasztorne. 1 i 2

10. Gabrjel Mikołaj Lezarowicz, brat karm.
trzewiczkowy z klasztoru warsz. na Lesznie, był admi
nistr,acyjnie wysłany do Archangelska 8 g.r .... , przeniósł 
się do Rosji, a w 1875 r. powrócił do kraju.3 i 4 

11. Ks. Donat Michalski, karm. trzewiczkowy \ 
z Płońska, diec. płoc., brał udział w manifestacjach i ru-
chach powstania 1 860 i 1861 r.5 

1 2. Ks. Fulgenty Nowaczkowski, karm. trze
wiczkowy w Płońsku, gub. płoc. Nlk wojn. pow. przasn. 
1 7  maja 1 866 r. Nr. 2327, doniósł, że ksiądz F. N., jak 
go powiadomił nlk wojn. pow. płoc. ,  brał udział w ma
nifestacjach 1 860 i 1861 r. To samo powtórzył 20 st. (1 łut.) 
1 868 r. Nr. 1 96, Zarząd Nlka gubern. żandarm. płoc. do 
cyw. gbra płoc.6 

13. Ks. Piotr Tomasz Ochlewski, przeor kla
sztoru karmelitańskiego trzewiczk. w Oborach, diec. płoc., 
sympatyzował z powstaniem, jak jest zapisane w księ
gach sekretnych policj i.7 

14. Ks. Eljasz Onufry Osiński był zaaresztowa
ny 1 1  (23) lut. 1 864 r. w Warszawie w domu Nr. 875 
i 1 5  (27) tegoż mies. i roku administracyjnie wysłany 
do m. Mezeń, gub. archangelskiej, a w lipcu 1 866 r. 
przeniesiony do szpitala w Archangelsku.8 

l S. Michał Pałejkis. 1. Specjalna Kancela�ja nmka 
Kr. P. do. spr. stanu wojn. powiadomiła Kom. Rz� W. R. 

i A. K. D. Sand., LUP. 
Il Porwany uczuciem patrjotycznem udał się do partji. Dopis. aut.
3 A. A. D., LXXIV2, k. 141. 4 W aktach rok opuszczony . . 
5 A. A. o., xu2, k. 1s. 
6 A. P. Płoc., XLIII1&, k. 5. i A. A. D. , XLl2, le. 15. 
7 A. A. D. , XLiżl, k. 130. s A. A. D., LXXII', k. 1 .  
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i O. P. 2 ( 14) st. 1864 r. Nr. 1 8,1 że nmk Kr. P. zatwier
dził wyrok sądu polowego, skazujący kleryka o.o. karme
litów klas-ztoru przy ul. _Krak. Przedm. w Warsz. na po
zbawienie wszystkich praw stanu i na osiedlenie w Sybeji. 

2. Z klasztoru warsz. o.o. karmel. bosych, jak zawia
domił o tern bpa P. Rzew. dr gł. kom. rz. w. r. i o. p. 
9 (21) st. 1 864 r. Nr. 313 (671) ,2 subdiakon Wawrz. Droz
dys i kleryk Michał Pałejkis, a także brat laik karmelita 
trzewiczk. z Kłodawy, pó pozbawieniu wszystkich praw 
stanu, byli wysłani do Syberji: pierwszy i trzeci do robót 
ciężkich na lat 15 ,  drugi na osiedlenie. 

16. Ks. Cyryl Raczkowski, ur. 1 830 r. ,  karmel.
trzewiczk., przed powstaniem i po powstaniu pracował 
przy kościele karmelickim w Kłodawie, archid. warsz. 
1. 10 mar. 1 865 r. za sprawy polityczne władze policyjno
administr. aresztowały księdza C. R. z rozkazu nlka wojn. 
pow. łęczc., który zarządzenie to wydał tegoż dnia za 
Nr. 24, i odesłały go do Komisj i Czasowej Wojn. Śledczej 
przy nmku .Kr. P. do Warszawy, gdzie był w areszcie
do 7 ( 19) kw. 1866 r.8 

. 2. O tymże księdzu C.  R. czytamy jeszcze w innych 
dokumentach archiwalnych, co następuje:  a) Czas. Wojn. 
Śledcza Kom. 1 (13) mar. 1 865 r. Nr. 1370 ł zwraca się 
do dra gł. kom. rz. spr. w. i d. , że k siądz C.  R. ,  karmel. 
w Kłodawie, musi być dostawiony do _W,arsz. i zaareszt. 

b) Jen.  ple." 5 (17) mar. 1865 r. Nr. 33§7 (8158)5 po
wiadomił dra gł. korn. rz. spr. w. i d., że polecił księdza 
C. R., karmelitę z Kłodawy, doprowadzić do· Tuchołki, 
przewodniczącego komisj i czas. wojn. śledczej. 

i A. A. O., LXXX llI2, k. 37. 
2 A. A. D., LXXV2, Nr. 8. i LXXxm2, k. 38. 
3 A. ł-'. Kal., X l l l8, Nr. 1. i XXXIX1H. 

" A. A. D., ux�. k. 79. 5 Op. c., le. 20.
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c) Wskutek odezwy Komisji Czas. Wojn. Śledczej
za , Nr. 1367 1 ksiądz C. R. został · zaaresztowany i ode
słany do więzienia warszawskiegó. 

d) jen. ple. na Kr. P. 28 wrz. (10 paźdz.) 1865 r.
Nr. 1 5049 2 donosi do dra gł. kom� rz. spr. w. i d., że 
nmk Kr. P. 20 wrz. (2 paźdz.) 1 865 r. potwierdził wniosek 
Audytorjatu Pol. Nr. 1712, który skaza ł księdza C. R., 
karmelitę z Kłodawy, l iczącego I. 38 na 6 miesięcy do 
kazamat modlińskich za to, że w czasie powstania styczn. 
przyjmował przysięgę „buntowniczą" od 7 mieszkańców 
m. Kłodawy.

17. Kamil Skibniewski, kleryk karmel . ,  wysłany 
został pod dozór policji do gub. wołogodz. Doniósł o tern 
Zarząd Nika Wojn. Gł. Oddz. Warsz. 19 (31 ) list. 1 865 r. 
Nr. 6703 8 do nlka wojn. oddziału lubi. 

1 8. Ks. Norbert Sobczyński, karmelita trzewicz. 
z Trutowa, diec. płoc. , współdziałał z powstańcami.4 

19. Ks. Bertold Suchczycki. Sekretna Kancelarja
oberplca m. Warsl. 29 list. ( 1 1 ) gr. 1 866 r. N r. 161582 5 
doniosła do dra gł. kom. rz. spr. w. i d. , że Kom. Czas. 
Wojn. Śledcza zaare sztowała i osadziła w X pawilónie 
cytadeli warsz. karmelitę wikarego kościoła Narodzenia 
N. M. Panny na Lesznie w Warsz. księdza B. S. 

, 20. Ks. Marceli Urban, karmelita trzewicz� z Obór, 
diec. płoc. W księdze konduit kancelarj i w. jen. gbra 
ksiądz M. U� ma opinję, że był fanatykiem i patrj'otą, 
o GZerri j est zapisane w księgach sekretnych połicji.6

· 21. Antoni Zalewski, diakon karmelita. l .  Sekret
na Kancelaria oberplca warsz. 4 (16) l ist. 1 865 r. Nr. 61 14 

1 A. A. O;, XU:il, k. 52.  - 2 A. A. D�yLtlX:2, k. 146.
a A. A. D., v12, k. 96. 4 A. A. D., XU•; k. 134. 
5 A. A. D., LIXI, k. 231 i 270. 6 A. A. O„ XLP, k . .130. 
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(228933)1 powiadamią dra gł. kom. rz .  spr. w . . i d. , że 
komendant cytadeli warsz. odesłał do aresztu policyjnego 
diakona klasztoru karmel. warsz. Ant. Zalewskiego, który, 
po zatwierdzeniu przez nmka Kr._ P.  z dnia 4 (16) paźdz. 
1865 r. raportu Audytorjatu Polowego, został oddany ·pod 
surowy nadzór policyjny ż zaliczeniem mu jako kary tego, 
co odsiedział w czasie śledztwa i sądu za to, że w końcu 
1862 r. opuścił klasztor bez zezwolenia rządu i bez pa
s.zportu. A. Z. najpierw siedział w więzieniu radm., a na
stępnie w cytadeli warsz. i był do rozporządzenia Kom. 
Czas. Wojn. Śledczej dla spraw politycznych. Z Warsz . 
władze wojsk. odesłały go do klaszt. w Oborach, diec. płoc. 

2. Sekretna Kancelarja oberplca warsz. 11 (23) list .
1865 r., powołując się na swą odezwę z 4. (16) list. 1865 r. 
Nr. 6114 (228933),2 pyta dra gł. kom. rz. spr. w. i d., jak 
postąpić z diakonem, karmel. A. Z . ,  który jeszcze siedzi 
w więzieniu policyjncm, a jednocześnie oberplc 17 (29) list. 
1 865 r. Nr. 2444 (261920) donosi do dra gł. tejże komisji,. 
że odesłał A. Zalewskiego do nlka wojn. ,  pow. l ipn. ,  by 
go odstawił do O bór. 

22. Ks. Franciszek Zawadzki, karmelita bosy
z Warsz., był na wygnaniu w gub. wołogodzkiej.3 

23. Ks. Roch Zdziarski, karmel. trzewicz., kazno
dzieja w Płońsku, gub. płoc.  Specjalna Kancelaria ·nmka 
Kr. P. do spr. stanu wojn. 1 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr .  81 394 
powiadomiła zarządzającego spr. d. obc.'  w., że ksiądz 
R. Z., który wówczas miał lat 5 1 ,  za to, że brał czynny 
udział w powstaniu, gdyż miał u siebie pieczęć rewolu
cyjną z napisem: „Rząd Narodowy. Naczelnik m. Płońska" 
i używał . przy wydawaniu kwitów na otrzymywane od 
mieszkańców pieniądze na rzecz pows tania, z decyzji 

1 i 2 A. A. D., LIXa, k. 1 57, 158, 162, 163 i 265. 
3 A. A. D., LXXIP', k. 9. 4 Op. c„ k. 140. 
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nmka Kr. P., wydanej na skutek raportu Audytorjatu Po
lowego z 26 list. 1 864 r. Nr. 2094, zesłany został do · Sy
berji na osiedlenie. 

Od· 4 lur. 1865 r. ksiądz R. Z. był przeznaczony do 
okr. omskiego, wołosti kułaczynskoj. Tam pobierał 7 kop. 
dziennie na utrzymanie.1 

To samo czytamy w ksi ędze alfabetycznej z ze
słanymi powstańcami o księdzu R. Z.: „Bezpośrednio 
współdziałał w powstaniu, był głównym poborcą podat
ków rewolucyjnych i wydawał bilety z · pieczęcią rewo
lucyjną." Na mocy wyroku , zatwierdzonego przez nmka 
Kr. P. 20 list. 1864 r. Nr. 20904 ksiądz R. Z. został po
zbawiony wszystkich , praw stanu i wysłany na · osiedle
nie do Syberji.� 

24. Ks. Marek Żmigrodzki. Dr gł. kom. rz. spr.
w. i d. poleca 31 wrz. ( 12 paźdz.) 1 866 r. Nr. 5899 (33847)3
nałożyć 3 r. kary na klasztor w Oborach za to, że tam-

• tejszy zakon. ksiądz M. Ż. opuścił klasztor bez paszportu. 
* * * 

Sekretarz kancel . oberplca warsz. 2 ( 14) mar. 1 866 r. 
Nr. 2049 (2 1984)4 doniósł do dra gł. kom. ri. spr. w. i d., 
że na żądanie Kom. Czas. Wojn. Śledczej władze polic. 
wojskowe zaaresztowały karmelitę wa�sz. od św. Karola 
Borom. i odesłały do X-go pawilonu cytadeli warsz.0 

Marjanie. 
1. Ks. Wincenty Hryniewicz, rnarjanin z kla

sztoru mirosławskiego; diec. sejn. 1. Jen� · ple. na Kr. P. 
26 list. (.8 gr.) 1 864 r. powiadomił dra gł. kom. rz. spr. 

1 A. A. D„ LXXXV2, k. 68. 2 A. P. Płoc., XIV1s, Nr. 269. 
s Op. c., k. 228 i 290. 4 A. A. D. XLI2, k. 251. 
5 W dokumencie9 na który powołujemy się w odnośniku, niema na

zwiska karmelity. Prawdopodobnie jest tu mowa o ks. Bertoldzie Such
czyckim. Oopis. autóri.. 
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w. i d., że augustowski oddział wojenny po konfirmacj i
udzielonej 6 sierp. 1 864 r. przez gbra wojn. m. Kowna, 
jen. Murawjewa, wysłał księdza W. H. na osiedlenie do 
Syberi i  za to, że odebrał przysięgę od trzecµ włościan, 
idących do powstania i że g<osił kazania „podburzające" . 1  

2 . O tern samem Specjalna Kancelarja nmka Kr.  P .
do spraw stanu wojn. 1 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr .  8139 2 po
wiadomiła zarządzającego spr. d. obc.  w., że ksiądz W. 
H. za to,  że odbierał przysięgę od 3-c h włościan, uda-

, jących się do sz�regów powstańczych, ' i za to, że w ko
ściele wygłosił kazanie „podburzające",  na mocy decyzji 
gbra wojn. jen. Murawje�a, wydanej 6 sierp. 1864 r. ,  
zesłany został . na osiedlenie w Syberji. 

2. Ks. Mateusz Komorowski, ur. 1 815  r., marja
.nin ze Skurca, diec. sejn. Z decyzji nmka Kr. P., wy
danej 29 czrw. 1864 r. ksiądz M. K. został wysłany na 
mieszkanie do dalekich gubernij Rosji pod dozór policji 
za to, że brał udział w „przestępstwach" Rawicza i m
nych , :;kazanych na śmierć i straconych.3 

3. Ks. Elizeusz Józef Milewski, ur. 1 835 r., do
zakonu o.o. marjanów wstąpił 1 855 r. , śluby uroczyste 
złożył 1 856 r. Gbr s_uwalski 1 8  lut. 1874 r. Nr. 2839,' do
niósł do Zarządu Spr. Duch. Obc. W., że ksiądz E. j. M., 
„znany jako zapalczywy fanatyk, potajemnie uczył dzie
ci  polskie, za co nmk Kr. P. nałożył na niego grzywnę, 
gbr zaś suwl. nie zgodził się na to, aby ksiądz E. j. M. 
zos�<d prokuratorem swego klasztoru" .  

· 4. Ks�� Bernard Pielasiński, ur .  1832 r. ,  do za 
konu o.o.  marjanów wstąpił . 1852 r. ,  śluby uroczyste . .wy
kon�i 1 856 r. Do dra gł. 'kolll;. rz. spr. w.  i d� doniósł
j en .  pk. na Kr. P. 19 (31 )  maja 1 865 r. Nr. 8 1 41 (1 8001 ),5 

l A. A. D., LXXXIV2, k. 307 i 308. 2 A. A. O., LXXII2, k. 142. 
I Op. c., k. 159. 4 A. A. D., uv::, k. 208.

!i A. A. D., LIV!i, k. 1 59, 1 60, 202 i 232. 
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że ksiądz B. P., marjanin z Marjampola, gub. august., jak 
opinjuje nlk wojn. pow. marjamp., wraz ze swymi towa
rzyszami w latach 1 861 i 1 862 brał udział we wszystkich 
mpnifestacjach politycznych i pochodach, które urządzali 
sami zakonnicy (marjanie), dlatego trzeba nad n im czu
wać jak najpilniej. 

S. Ks. Wincenty Sękowski, ur. 1 840 r., do zakonu , 
o.o. marjanów wstąpił 1858 r., śluby uroczyste złożył . 1861 r. 
Jen. ple. na Kr. P. 19  (31 )  maja 1 865 r. Nr. 814 1  ( 18001 )1 
donió�ł do Kom. Rz. Spr. W. i D. ,  że ksiądz W. S., ma
rjanin z Marjampola, gub. august., podług opinji nlka · 

wojn. ,  pow. marjamp., wraz z towarzyszami swymi w la
tach 1 861 i 1862 brał udział we wszystkich manifesta
cjach patrjotycznych i pochodach, które urządzali :-;ami 
zakonnicy, marjanie, dlatego · należy nad nim czuwać 
jak najpilniej. 

6. Ks. Szymon Szalaszewicz, ur. 1 840 r. , do za
konu o.o. marjanów wstąpił 1858 r., śluby uroczyste wy
konał 1861 r. Jen. p ic. na Kr. P. 1 9  (31 ) maja 1 865 r.
Nr. 81 41 ( 1 8001) 2 doniósł do Kom. Rz. Spr. W. i D., że 
ksiądz Sz. Sz„ marjanin z Marjampola, gub. august. , . jak · 

zaopinjował nlk wojn. pow. marjamp.,  brał udział · w la
tach 1861 i 1 862 we wszystkich manifestacjach politycz
nych i pochodach wraz z wszystkimi swymi towarzysza
mi j że sami zakonnicy urządzali te manifestacje. Wobec

tego nad księdzem Sz. Sz. trzeba jak najpi lniej czuwać. 

7. Ks. Józef Wierzbicki, ur. 1823 r . ,  do zakonu
o.o. marjanów wstąpił 1847 r. ,  śluby uroczyste złożył . 
1 848 r. Podług opinj i n lka woj. pow. marjamp., ksiądz j. 

· W., marianin z Marjampola, gub. august., wraz ze swymi
towarzyszami brał udział w latach 1861 i . 1 862 we wszy
stkich manifestacjach politycznycli i pochodach i dlatego 

t A. A. O., LIV3, k. 158. z Op. c „  k. 1 59, 160, 202 i 232. 
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należy wz1ąc go pod ścisłą obserwację. Taki postawił 
.wniosek jen. ple. na Kr. P. 19 (3 1 )  maja- 1865 r. Nr. 8141 
( 1 8001) , 1  pisząc o tern wszystkiem do dra gł. kom. rz. 
spr. w. i d. 

8. Ks. Wincenty Żemińśki, ur. 1833 r ., do zako
nu o.o. marjanów wstąpił 1852 r., śluby uroczyste wy
konał 1856 r. Jen. ple. na Kr. 19 (31 )  maja 1865 r. Nr. 8141 
(1 8001 )  2 doniósł do Kom. Rz. Spr. W. i D . ,  że ksiądz 

· W. Ż. ,  marjanin z Marjampola, gub. august., podług opi 
nji nlka woj n. pow. marjamp., wraz ze swymi towarz y
szami w latach 1861 i 1 862 uczestniczył we wszystkich 
manifestacjach patrjotycznych i pochodach, ktore urzą
dzali sami zakonnicy (marjanie), dlatego trżeba nad nim 
czuwać jak najpi lniej . 

9, Ks. Jan Żyliński, marjanin z Igłówka, diec. sejn. 
Na skutek postanowieni'a nmka Kr. P., wydanego na
wniosek Audytorjatu Polowego pod dniem 23 wrz. 1863 r.
Nr. 1384, ksiądz j. Ż. był wysłany do Rosji na mieszka
nie za to, że wspólnie przebywał z powstańcami i od
bierał od nich przysięgę na wierność służby w szere
gach partj i powstaÓ-ców.3 

Misjonarze (lazaryści). 

1. Ks. Ludwik Bołdok, dyrektor domu m 1s1onar 
skiego w Lubllnie, był aresztowany za udział w „niepo
rządkach" 1861 r.4 i 3 

2. Ks. Walenty Chybczyński, ur. 181 0 r. Z roz
kazu nlka wojn. pow. przasn„ gub. płoc. ,  ksiądz W. Ch. , 
rektor i superjor domu ks.ks. misjonarzy w Mławie, gub. 

1 i 2 Op. c. , -k. 159, 169, 202 i 2.32. 
3 A. A. D., LXXIr1, k. 160. 4 A. A. O., XLJ2, k. 147. 

_ 5 F otografję księdza L. B. przechowują księża misjonarze w Kra
kowie na Kleparzu w zbiorach ks. Józefa Gaworzewskiego. Dopis. autora· 
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płoc. ,  14  mar. 1 864 r. musiał pocztą odwieźć pieniądze 
skarbowe Rosjan z Mławy do Przasnysza.1 

2. Za to, · że ksiądz W. Ch. pozwolił nosić kucha
rzowi żałobę narodową, z rozporządzenia władz rządu 
rosyjskiego uległ karze 2 16 kw. 1864 r.3 

3. Ks. Walenty Dmochowski, ur. 1817 r., wizy
tator księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia w Kongre- · 

sówce, był zaaresztowany w Warsz. Będąc w domu łowie., 
miał wpływ na duchowiei:tstwo tamtejsze nie podług my
śli rządu rosyjskiego.' 

4. Ks. Rafał Drewnowski, ur. 1 834 r., prof. sem.
duch. w Płocku. 1 .  ·Arcbp metrp. warsz. Szcz .  Feliński
15 maja 1863 r. Nr. 1399 ° zwraca się do dra gł. kom� rz. 
w. r. i o. p. o zwolnienie z cytade l i  warsz. księdza R. D., 
profesora semin. płoc. ,  który od ki lku miesięcy jest tam : 
uwięziony. 

2. Wkrótce ksiądz R. D. z cytadeli był wysłany na
wygnanie, a 14 l ip. (9 sierp .)  1 876 r. Nr. 1346 kancelarja 
w. jen. gbra zapytuje bpa Gintowta, sufr. płoc. ,  admin.
diec. ,  do jakiego stanu należy ksiądz R. D.6 

3. Jak widać z korespondencji  rządowej do bpa
płoc. ,  ksiądz R. O. wygnanie odbywał w gub. irkuckiej.7 

4. Co władze rząd. zarzucały księdzu R. D., mówi . 
o tern treść dokumentu, przechowanego w innem jeszcze
źródle. Czytamy tam, „że ksiądz R D. przebiegał w cha
rakterze ajenta Komitetu Centralnego ·Narodowego , · gub. 
płoc. ,  w ubraniu cywi lnem i z paszportem fałszywym, 
zbierał t. zw. „podatek narodowy," · odbierał przysięgę 

) A. A. D., LXXxma, k. 107. 
2 Więcej żadnych szczegółó w t ego wypadku źródło nie podaie. 

Dopis. autora. 
a A. A. D., XXIV2, k. 24. 4 A. A. D., x u:i, k. 96.

'> A. A. D., LXXXI2, k. 279. 6 A. K. D. Płoc., XIV15, k. 354. 
7 Op. c., k . .342. 
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„rewolucyjną" oraz mianował dziesiętników setn ików 
w czynnej organizacji powstaniowej " .1 

5. Ks. Franciszek Jabłoński, ur. 1796 r. ,  proku
rator domu św. Krzyża w Warszawie. Jen. ple na Kr. P. 
31 gr. 1 864 r. (12 st. 1865 r.) Nr. 19582 powią.domił dra 
gł. kom. rz. spr. w. i d. , że Kom. Czas. Wojn. Śledcza posta
nowiła wysłać na mieszkanie do Rosji księdza F. J., za
rządzającego majątkiem Dawidy; pow. i gub. warsz. ,  na-' leżącym do księży misjonarzy, za to, że w tym majątku

�ukrywali się powstańcy. Nmk wszakże Kr. P. , uwzględ
niając podeszły wiek księdza F. J. ,  postanowił zaliczyć 

· mu jako karę ten czas, który przesiedział w areszcie
i przenieść go z Dawidów do jednego z domów k sięży
.misjonarzy.2

Specjalne zaś akta o zakonnikach mówią, że ksiądz 
F. J. dwukrotnie był aresztowany i osadzany w cytadeli 

. warsz. za ukrywanie żandarmów narodowych.3 

6. Ks. Paweł Jeska, misjonarz z Płocka, prof. sem. 
1 .  Na skutek decyzji, którą wydał nmk Kr. P. 9 (21) list. 
1861 r. (?) Nr. 7400 4 był wysłany do gub. wiatskiej . 

2. W 1 862 r. ksiądz P. j. na zasadzie zezwolenia 
cesarskiego powrócił z wygnania z gub. wiatskiej ,  dokąd 
był wysłany za przestępstwa polityczne.0 · 

7. Ks. Franciszek Kamiński, ur. 1835 r., misjo
narz, profesor filoz. i jęz. łaciń. semin. diec .  w Lublinie. 
1. Jen. ple na Kr. P.  zwrócił się do dra gł. kom. rz. spr. 

'.w. i d .  9 (21 )  kw. 1865 r. Nr. 4913 (12009)6 z · tern, że na 
;Skutek wniosku Audytorjatu Polowego Nr. 664 nmk Kr. 
P. 29 mar. (10 kw.) 1865 r. księdza F. K., członka ska
sowanego domu ksittży misjonarzy w Warsz. ,  za odebra-

1 A. A. O.,  LX2, k. 3.  2 i 3 A. A. O., XLI2, k. 102 i LXP, k. 7.
4 A. P. Łomż., XXXV8• 5 A. A. D., LXf1, k. 13. 
6 A. A. D., LX:i, k. 3. i LXXXIV1, k . .3 1 6. 
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nie przysięgi powstańczej od różnych osób, . po pozba
wieniu go wszystkich praw stanu, wysłał na osiedlenie 
do Syberii .  

2. Ksiądz F. K. był zesłany do wschodniej Syberii,
następnie został przeniesiony do gub. archangelskiej, jak 
doniosła o tern Kancelarja w. j en. gbra do zarządzające� 
go spr. d. obc.  w. 8 paźdz. 1 874 r. Nr. 21505.1 

8. Ks. Stanisław Krynicki, misjonarz z Mławy,
gub. płoc. 1 .  Nlk wojn. oddz. płoc. 19 kw. 1862 r. Nr. 1 8442 
powiadomił w. j en. gbra, że na przedstawienie p. o. nmka 
Kr. P. cesarz Aleksander I l ,  z racji swego wstąpienia na 
tron, pozwolił księdzu S. K. powrócić do kraju. 

2. Kancelarja nmka Kr. P .  5 ( 1 7) maja 1 862 r. Nr. 505
powiadomiła dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. ,  że ksiądz S. K., 
który za udział w manifestacjach rewolucyjnych był wy
słany 23 list. 1 861  r. do Permy, na zasadzie zwolnienia 
cesarskiego powrócił do kraju.3 i ' 

3. Przed wysłaniem do Rosji ksiądz S. K. siedział
w fortecy modlińskiej.0 

9. Ks. Stanisław Wojno, ur. 1 8 1 4  r. , wstąpił do
zgromadzenia księży misjonarzy w 1 833 r., wyświęcony 
w 1 838 r. i naznaczony na prof. hist. powsz. i geografji 
w sem. św. Krzyża w Warsz. 1 .  Był zesłany do Rosji w list. 
1 863 r., jako podejrzany, że należał do organizacji „re
wolucyjnej" .  

2. Kancelarja Wojn. nmka Kr. P. 7 ( 1 9) ł ut. 1 863 r.
Nr. 6398 pisała do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p . , że ksiądz 
S. W., należący do kościoła św. Krzyża w Warsz., jak 

1 A. A. O„ LXXIV2, k. 1 10. 
2 A. K. D. Płoc., XV15, k. 42. a A. A. D., LXXX2, k. 31 .  
4 Fotografię ks. Stanisława Krynickiego znaleźliśmy w zbiorach 

ks. Józefa Gaworzewskiego, misjonarza na · Kleparzu w Krakowie. 
Dopis. autora. 

s A. A. o.; CXX:!, Nr. 131 . 
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widać z zeznań świadków, osadzonych w cyfadeli ,  był 
. zamieszany w ruchach powstańczych .i dlatego, najpierw 

został zatrzymany w areszcie, następnie wysłany do m. 
Solikamska.1 

3. Ksiądz S. · W., jak doniósł dr gł. kom. rz. w. r.
i o. p. bpowi Rzew. 1 8  (30) list. 1 863 r. Nr. 6725 ( 1 5232) ,2 
był aresztowany pod zarzutem, że pr7.yjmował udział w po
w.staniu i ·  osadzony w areszcie na c rrns śledztwa aż do 
ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.8 

4. Gbr permski 21 mar. 1 866 r. Nr. 2252 4 przesyła
do dra gł. kom. rz. spr. w. i d. prośbę księdza S. W., 
mieszkającego w m. Solikamsku, gub. permskiej, gdzie 
przybył w końcu listopada 1863 r. pod dozór policji 
z rozkazu nmka Kr. P., a jak pisze sam ks. S. W., sta
ło się to bez żadnego śledztwa i sądu. 

5. Z Warszawy księdza s� W. władze wojskowe wy
słały w końcu listopada 18-63 r.5

10. Ks. Ignacy Wypychowski, brał udział w ma
nifestacjach kościelno-politycznych 1 862 r.6 

Paulini. 
1. Ks. Alojzy Bębnowski, paulin z Częstochowy.

1 . Za współudział w powstaniu i za kazania „podburza- ·
jące" ksi'ądz A. B. dostał się do cytadeli warsz�7 

2. Ksiądz· A. · B. umarł na Jasnej Górze 23 lut. 1873 r.8

2. Ks . . Michał Brzozowski, 1837 t 1899. 1 .  Nlk
wojn. na pow. wielń., gub. kalis., zakomunikował Kom. 
Rz. Spr. W. i D., że ksiądz M. B. z wyroku Czasowej 

5 A.  A. D., LXXll�, k. 62, 64 . i 65. 2 A. A.  D., LXXXI12.
3 Fotografi� ksi�dza S. W. znaleźliśmy w zbiorach ks. Józefa 

Gaworzewskiego, misjonarza na Kleparzu w Krakowie. Dopis. autora. 
4 i 5 Ą. A. D., LXXXVll, 71 i 72. 6 A. A. D., xu�. k. 96.
7 A. Ą. D„ XLl2, k. 51 .  s A. K. P. Kr., 1as. 
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Wojn. · Śledczej Komisji jest pod dozorem policyjnym i za
płacił 125 r. kary, gdyż w jego mie�zkaniu policja pod
czas rewizji znalazła 4 egzemplarze patrjotycznych „pod
burzających" wierszy i fotografję Padlewskiego, dowód
cy partji . 1  

2. Czasowa Woj n.  Śledcza Komisja 11 st. ,  1868 r.
Nr. 1 06 2 nadesłała do zarządzającego spr. d. obc . . w. 
kopję raportu, który nmk Kr. P.  przeglądał 30 gr. (11) 
st. 1867 /8 r . ,  dotyczącego nieporządków politycznych, 
wynikłych w klasztorze o.o. paulinów na Jasnęj Górze . 

. W tym . raporcie jen. major Tuchołko, prezes W ojn. Śled
czej Komisj i ,  postawił wniosek, aby księdza M. B., który 
był w partji  powstańców, wobec jego wyraźnej niepra- -
womyślności i złego wpływu, jaki wywiera nietylko na 
zakonników, ale i na licznych pielgrzymów, przybywa
jących do Częstochowy, przenieść do innego klasztoru. 
Na skutek tego nmk Kr. P. 18 (30) kw. 1868 r. polecił 
go "przenieść do klasztoru księży reformatów w Stopnicy, 
diec. kielc. i oddać pod dozór policji, (który trwał 3 
do 1872 r.) . 

3. Zarządzający spr. d. obc. w. 1 1  (23) kw. 1868 r. 
Nr.  1559, zrobił wymówkę księdzu admin. diec. kuj. -kalis. 
o to, że w sprawie skazanego przez rząd księdza M. B. wy
stąpił o ponowne śledztwo i domagał się złagodzenia kary. 

3. Ks. Eustachy Chawelski, paulin z Częstocho
wy, były jenerał zakonu. W opinj i władz rządowych · 
ksiądz E. Ch. pod wzgiędem politycznym był bardzo 
nieprawomyślny. W czasie ruchów powstańczych jeź
dził zagranicę z pieniędzmi na cele narodowe i sam brał 
udział w powstaniu. Na mocy decyzj i nmka Kr. P. ksiądz 
E. Ch. zapłacił 3000 _ r. grzywny.' 

1 i z A. A. D., :vn1, Nr. 25. i A. A. o., LXXXIIP2, k. 371. 
a A. P. Kielc., V7, k.  9. 
" A. A. o., xx1v2, k. 27 i 2s. i xu2, so. 
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Nadto ros. władze rządowe skazały księdza E. Ch�, 
paulina u św. Barbary, na ·300 r. kary za różne przestęp
stwa polityczne i to było naznaczone, zamiast wysłania 
go do Rosji. Następnie, sumę p·owyższą też władze zmniej
szyły do 200 r.1 

4. Ks. Ambroży Fedorowicz, wiceku.stosz kla
sztoru jasnogórskiego. 1 .  Za współudział w powstaniu 
i za kazania „podburzające", które wówczas wygłaszał , 
ksiądz A. F. siedział w cytadeli.2 

2. Zarządzający spr. d. obc. w. 1 1  (23} kw . 1 868 r.
Nr. 1'559 zrobił wymówkę księdzu admin. diec. kuj.-kalis. 
o to, że, w sprawie , skazanego przez rząd księdza A. F.,
domagał się ponownego śledztwa i złagodzenia kary. 
Wtedy rząd nakazał przenieść księdza A. F.  do klaszto
ru o�o. refor.matów w · Jędrzejowie. 

3. Ksiądz A. F. umarł 2 czrw. 1 9 1 3  r .  w klasztorze
paulińskim na Skałce w Krakowie.3 

5. Ks. Remigjusz Filewski, paulin z Częstocho
wy. Gbr piotrk. oddał księdza R. F. na 2 lata · t. j. po 
dzień 1 l ip. 1 869 r. pod zwykły dozór policyjny za sym
patię do ruchu powstańczego i branie w niem udziału.4 

- 6. Ks. Bonawentura Gawełczyk, w 1862 r. mistrz · 
braci w klasztorze na jasnej Górze. W. jen. gbr 26 st. 
1882 r. Nr. 1 170 5 powiadomił wszystki ch gbrów Kr. P. 
i oberplca m. Warszawy, że księdza B. G., paulina, któ
rego władze rządowe wysłały w 1 868 r. pod dozór po
licji do gub. nowgorodzkiej za złe jego usposobienie 
względem rządu i zły wpływ, jaki wywierał na swe za
konne otoczenie, obecnie te same władze zwolniły od 

i A. A. D. ,  LXXXIIl2, k .  371 .  
2 A.  A. D. ,  XLI2, k .  50. 3 A. K. Paul. Kr., I1J6.
" A. P. Piotrk., 1 1 110. i A. A. D., XL12, k. 56.
5 A. P. Kal., XXIrn, k. 1 i 2. 

Bojownicy t. III. 46 
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dalszej kary i pozwoliły na powrót do kraju, gdzie przy
był 23 łut. (7 mar„) 1 885 r. Ksiądz B. G. umarł na Jasnej 
Górze 2 gr. 1 909 r.1 

7. Ks. Czesław Harwoziński, ur. 1 83 1  r. w Gie
czu w Prusach, paulin z Częstoch owy. Specjalna Kance
larja przy nmku Kr. P. do sµraw stanu wojn. doniosła 
30 wrz. (12 paźdz.) 1 863 r. Nr. 5583 2 do dra gł. kom. 
rz. w. r. i o. p., że ksiądz Cz. H. przechowywał druki 
patrjotyczne, a nawet był podejrzany o ło, że rozdawał 
takowe innym. Wobec tego, na skutek przedstawienia 
Audytorjatu Polowego, nmk Berg rozkazał wysłać księdza 
Cz. H. do j ednej z wewnętrznych gub. Rosji podług uzną
nia mstra spr. w. 

Ksiądz Cz. H. umarł po powrocie do kraju 27 st. 
1907 r. w Krakowie na Skałce.3 

8. Ks. Józef Jodeł. Dn. 5 mar. 1 886 r. Nr. 26 gbr
piotrk. donosi w. jen. gbrowi, że paulin ksiądz j. j. jest 
podejrzany o spełnianie czynności religijnych unitom. 

9. Ks. Bartłomiej Kaimski. W 1864 r. gbr piotrk.
oddał księdza B. K. pod zwykły dozór policyjny· na dwa 
lata za „podburzające" kazanie,  które wypowiedział na 
wiadomość o kasacie klasztorów.4 

10. Ks. Stanisław Kapiczyński, ur. 1 822 r: Bę
dąc . przeorem w klasztorze o.o. paulinów w Częstocho
wie, pozwalał zakonnikom na zajmowanie się polityką 
„występną" .ó 

11. Ks. Szymon Kruszkowski miewał kazania
„podburzające" i z tego względu zaliczył go rząd do po
litycznie nieprawomyślnych.6 

1 A. K. Paul. Kr., 1as. 
3 A. K. Paul. Kr., Jl6. 
ó A. A. D„ xu�. k. 50. 

:.i A. A. D., LXXXII2, k. 1 1 7 .  
" A .  P .  Piotrk., I I I '°. 

6 A A. D., xu2, k. 57. 
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12. Ks. Wawrzyniec Kub.aczek, ur. 1864 r. pau
lin. Zarządzający spr. d. w Kr. P . 1 1  (23) kw. 1868 · r. Nr. 1559. 
zarzuca księdzu W. K. ,  że chciał być jednocześnie prze
orem .w Brdowie i jenerałem zakonu. 

13. Ks. Piotr Kubarski, Dr. św. T. ,  ostatni pro
wincjał o.o. paulinów przed kasatą klasztorów w Kr. P .  
1864 r. Za czasów jego przełożeństwa zakonnicy zajmo
wali się polityką „występną".1 Władze policyjne zaraz po 
kasacie klasztorów uwięziły księdza P. K. i osadziły na 
Pawiaku. Ksiądz P. K. umarł 3 łut. 1895 r.2 

14. Ks. Józef Machowski. Jen. ple. 20 st. 1 865 r.
oddał księdza J. M. pod dozór policyjny za to, że brał 
czynny udz.iał w powstaniu i pod tym dozorem był do 
1 7  maja 1869 r.3 

15. Ks. Wojciech Mańka, z wielką energią współ
pracował z powstańcami.4 

Ksiądz W. M. umarł 1 maja 1884 r. w klasztorze 
jasnogórskim.5 

16. Kś. Eryk Nowacki, rezydent w klasztorze św. 
Barbary w Częstochowie. Na zasadzie praw i instrukcyj, 
które wydał nmk Kr. P. 2 sierp. 1 864 r. o kontrybucji 
W7.ględem rz.-kat. duchowieństwa, władze rządowe ska
zały w 1865 r. księdza E. N. na 300 r. kary.6 Kara ta 
okazała się . spóźnioną, bo ksiądz E. N. umarł tamże u św . 

. � Barbary 5 gr. 1 864 r.7 
17. Ks. Bazyli Nowicki. W ojn. ple. m. Często- · 

chowy 13 sierp. 1864 r. Nr. 274 pisze do księdza pro
wincjała zakonu o.o. paulinów: Na skutek rozporządzenia 
pułkownika Własowa jestem obowiązany ściągnąć karę 

1 A. A. D., XLl2, k. 50. 2 A. K. Paul. Kr„ J36. 
3 A. P. Piotrk., V10• 4 A. A. D. , XLJ2, k. 57.
5 A. K. Paul. Kr., J36. 6 A. A. D., LXXXIII2, k. 371 .
7 A. K. Paul. Cz., JS7. 
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od ks. paulina R N. 300 r., a w ra.lie jego niezamożności 
od ks. prowincjała. 

Powiadamiając o tern, nakazuję sumę powyższą przy
nieść do mnie nie później jak na dzień 1 5  (27) 4:egoż 
miesiąca. Przytem dodaję, że ks. prowincjał będzie obowią
zany dać oświadczenie, że księdza 8. N. bierze na swoją 
osobistą odpowiedzialność. 

Ksiądz B. N. umarł 28 łut. 1 875 r. w Gomolinie.1 

18. Ks. Anastazy Piotrowski, gorliwie współ
pracował z powstańcami. 2 

19. Ks. Jakób Piotrowski, paulin. 1 .  Zarząd gu
bernjalny w Irkucku 23 st. 1 864 r. Nr. 70 3 doniósł do 
Kom. Rz. Spr. W. i D ., że ksiądz j. P., paulin z Często
chowy, przestępca polityczny, zesłany do gub. irkuckiej 
w połowie 1 862 r., otrzymał na utrzymanie zapomogę 
rządową w stosunku 72 r. rocznie. 

2. Własna Kancelarja nmka Kr. P. 1 5  (27) maja 1 864 r.
Nr. 1 828 ' doniosła do · Kom. Rz. W. R. i O. P., że paulin 
z Częstochowy, ksiądz j. P., który w 1 863 r. otrzymał za
pomogę rządową w stosunku 72 r. rocznie, został (pierw
szy raz, dopis. autora) zaaresztowany za nieporządki po
lityczne w 1 854 r. Obecnie j est w gub. irkuckiej. 

20. Ks. Franciszek Pluciński, paulin. Z wielką
energią współdziałał z powstańcami, a gdy był przeło
żonym klasztoru w Leśnej, diec. podl., długo ociągał się 
z ogłoszeniem włościanom ukazu cesarskiego z 2 marca 
1 864 r. (uwłaszczeniowego), przeciwnie, głosił im, że nie 
długo będą panami ziemi, którą otrzymali, za , co odsie-
dział 4 miesiące w więzieniu siedleckiem.5 

. 

Ksiądz F. P. umarł 7 paźdz. 1 882 r. w klasztorze 
jasnogórskim.6 

1 A. K. Paul. Kr., J36. 2 A. A. D. , XLl2, k. 57. 
3 A. A. D ., LXXXIII:t, k .  79. 4 Op. c., k. 184.
5 A. A. D., XLI2, k. 56. 6 A. K. Paul. Kr., J36. 
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2 1 .  Ks. Barnabasz Ptakowaki energicznie współ
działał z powstańcami.1 Ksiądz B. P. umarł 1 list. 1 900 r. 
w klasztorze jasnogórskim.2 

22. Ks. Józef Przeździecki, w zakonie o.o. pau
linów Pius. Patrz diecezja kuj.-kalis., str. 473. 

23. Ks. Jan Romanowicz, paulin z Częstochowy,
ur. 1842 r. ,  do klasztoru wstąpił 1860 r. , śluby zakonne 
złożył w 1862 r. Jen. ple. 8 {20) maja 1865 r .  Nr. 6609 
{16230) 3 powiadomił Kom. Rz. Spr. W. i D., że ksiądz 
j. R. należy do zakonników politycznie nieprawomyślnych.

24. Ks. Ignacy Rosiński, ur. 1806 r. , paulin z ja
snej Góry. 1 .  Jen. ple. na Kr. P. 4 { 16) maja 1 864 r. Nr. 3915"
powiadomił dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. , że władze woj
skowe zaaresztowały księdza I .  R. i wtrąciły go do ka
zamat na 2 miesiące za to, że brał udział w powstaniu.  

2. 28 maja 1864 r. ksiądz I. R. zwracał się do bpa
Rzewusl<.iego z tern, że 2 miesiące odsiedział w kazama
tach modlińskich, obecnie jest w cytadeli, skąd władze 
rządowe mają go wywieźć do Rosj i, prosi więc bpa 
o wstawiennictwo do nmka Kr. P.5

3. Bp P. Rzewuski, zarządzający archd. warsz. 21 kw.
1864 r. Nr. 1 103 6 zwrócił się do dra gł. kom. rz. w .  r. 
i o. p. z tern, że, jak go zawiadomił 21  mar. b.r. nlk wojn. 
·oddziału drogi . żelaznej bydgoskiej, władze · wojskowe
zaaresztowały księd:ta I . R., komendarza par. Oporów, 
archd. warsz., za to, że odprawił nabożeństwo galowe 
„nie podług przepisów Kościoła" . 7

Ksiądz I .  R. umarł 27 maja 1887 r .  w Oporowie.8 

1 A. A. D., XLI2, k. 57. 2 A. K. Paul. Kr., Jll6,
3 A. A. D., xu2, k. 107. 4 A. A. O., LXXXIII2, k. 167 i 169. 
& Op. c., k. 169. 6 A. A. D., LXXXllI2, k. 149. 
7 Patrz archidiecezja warsz.: ks. W al enty Kondracki . 
8 A. K. Paul. Kr., J36, 
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25. Ks. Andrzej Sobański, za wygłaszanie ka
zań „podburzających" władze rządowe wpisały go na li
stę kapłanów politycznie nieprawomyślnych.1 

26. Bronisław Wolski, kleryk zakonu o.o. pau
linów w Częstochowie. Jak doniósł 2 paźdz. 1 862 r. 
Nr. 5325, nlk wojn. pow. wielń., gub. kalis., do dra gł. 
kom. rz. spr. w. i d., B. W., kleryk paulin, brał udział 
w powstaniu i w czasie rewizji władze policyjno-wojsko
we znalazły w jego kufrze wiersze „rewolucyjne" ,  formy 
kul strzałowych i kartaczy� za co zapłacił 300 r. grzyw
ny i dostał się pod dozór policji.2 

27. Ks. Ludwik .Żydko vel Rzytko za wygła
szanie kazań „podburzających" otrzymał notę politycznie 
nieprawomyślnego.3 

* * * 
10  sierp. 1 863 · r. Nr. 568 4 bp kuj.-kalis. pisał do

dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że w końcu lipca b.r. wła
dze wojskowe zaaresztowały czterech księży ze zgroma
dzenia o.o. paulinów w Częstochowie i odesłały ich do

cytadeli warsz. 5 

Pijarzy.6 
1. Ks. Jan Brzozowski, ur. w Zwoleniu, pow.

kozn. ,  gub. radm., 27 sierp. 1836 r., w Opolu przyjęty do

1 A. A. D., XLl2, k. 57.

3 A.  A. O., XLif.ł, Je. 57.

a A. A. D ., k. 2 . 
4 A. A. D., LXXX112, k. 243. 

5 Nazwisk żadnych niema. Dopis. autora. 
1 Znaczne uzupełnienia do . wiadomości, które zebraliśmy o księ

żach pijarach w źródłach rząd. ros·., - ząwdzie(�.:r;amy archiwum pro:win· 
cjalskiemu ksie(Ży pijarów w Krakowie. Że zaś sporą stosunkowo garść · 

szczegółów udało nam się tam znaleźć, jest �o zasługą prowincjała księży 
pijarów ks. Ferdynanda Kozłowskiego i dawnego prowincjała ks. Jana · 
Borelia. Za ich niezwykłą uprzejmość wyrażam im wdzięczność. Do
pi!ł'. autora. 
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zakonu księży pijarów 1 855 r. ,  śluby zakonne złożył 
w 1 857 r. Odbywał studja w 1858 r. w Radomiu, 1 859 r. 
w Warszawie. W Radziejowie, diec.  kuj.-kalis. w 1 862 r. 
został zaaresztowany i uwięziony w fortecy zamojskiej ,  
skąd w lipcu 1864 r. w ywieziony do Syberji.1 W 1884 r .  
ksiądz J. B. wrócił z Syberji · i zamieszkał w kolegjum 
krakowskiem. Umarł w 1902 r. we wsi Kosmacz u swe
go brata.2 

2. Ks. Maciej Chrempiński, b. pijar. Zarządza
jący interesami archd. warsz., ks. St. Zwoliński, 11 (23) 
lut. 1867 r. Nr. 445 8 zawiadamia gbra warsz., że były 
rektor klasztoru księży pijarów, zniesionego w Łukowie, 
diec.  podl., p.o. , administr. par. Kołbiel, pow. nowmińsk., 
gub. warsz., skazany przez nmka Kr. P. na pół roku 
zamknięcia w klasztorze o.o. kapucynów w Nowem Mie
ście, pow. raw.,  gub. piotrk., skończył już swą karę.4 

3. Ks. Tadeusz Chromecki, 1836t1901 . Ur. w ja
nowiczkach, pow. miech., gub. kielc., 8 kw. 1836 r., wstą
pił do zakonu pijarskiego w Opolu, diec. lubl., 1 849 r., 
nowicjat odbywał tamże od 1 850 r., a w Warszawie od 
września 1 851  r . ;  śluby zakonne wykonał w 1 852 r. ,  stu
diował w akademji warsz. rz.-kat. , gdz_ie po 4 latach 
otrzymał stopień K. św. T., wyświęcony na kapłana 
1859 r. Pracował w kolegjum warszaw�kiem do września 
1861 r. ,  t .  j .  do chwili, w której został mianowany ma
:gistrem nowicjatu w Opolu. 

1 .  22 list. 1863 r .  samowolnie opuścił klasztor.0 i 6 

1 A. Pr. Ks.Ks. Pij. w Kr., 122, k. 148, Nr. 230. 
2 L. c., 11 1:12, k. 9 i 2 1 .  3 A.  A .  o., c x1x2• 
4 W dokumencie niema mowy o rodzaju winy, ale nmk nie ścigał 

karami innych przestttpstw, tylko polityczne. Dopis. autora. 
ó A. Pr. Ks.Ks. Pij. w Kr., 123, k. 148, Nr. �23. 
6 W dał sitt w sprawtt powstania. Do pis. autora. 
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2. Z innego źtódła dowiadujemy się ,  że ksiądz T.
Ch. wszedł do Komitetu Narodowego, a gdy żandarme
ria rosyjska to wykryła i postanowiła go aresztować, 
o czem wcześniej ksiądz T. Ch. otrzymał wiadomość, opu
ścił, jak powiedziano wyżej, samowolnie klasztor, błąkał 
.s i ę  w różnych miejscowościach nad Wisłą przez 10 dni, 
poczem pod Borowem w gub. lubi., przeszedł Wisłę i do-
s tał s ię  do byłej Galicj i .  Do marca 1864 r. pozostawał 
tam spokojnie. Gdy w tym czasie Austrja ogłosiła w Ga
l icj i  stan wojenny, schwytały go władze austrjackie, w y
wiozły do Jarosławia w Małopolsce, gdzie przesiedział 
w areszcie 3 dni ,  a potem został internowany w klaszto
rze reformackim. Stąd za paszportem namiestnictwa 16 wrz. 
1 864 r. wyjechał do Włoch, gdzie nie był zbyt długo, 
bo, wezwany przez wychodźców polaków, przen iósł się 
do Paryża ,  następnie do Marsylji , gdzie przebył do· koń
ca l ipca 1 872 r. Należał do Towarz. Księży Polskich na 
emigracj i w Paryżu . W 1 872 r. powrócił do · kraju, gdzie 
został po jakimś cza�i e  rektorem kolegjum pijarskiego 
w Krakow ie. Umarł ksiądz T. Ch. w 1900 r. i pochowa
ny na cmentarzu rakowickim w Krakowie . 1  

4. Ks. Jan Grądzki, ur. 1 825 r . ,  superjor kole 
gjum księży pi jarów w Radziejowie,  diec. kuj .  - kalis., 
i prob. tamtejszej parafj i .  Ze Specjalnej Kance larj i  nmka 
Kr. P. do spraw stanu wojn. zarządzający sprawami wojn. 
otrzymał 1 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr .  8 1 39 2 zawiad0mienie, 
że ksiądz J. G.  od mar. 1 863 r„ do mają 1 864 r. był 
nlkiem powstania w Radziejowie, pełnił złączone z tern 
stanowisk iem obowiązki „przestępcze", które prowadziły 
do rozwoj u i podtrzymania  powstania,  zbierał od mieszkail 
ców' Radziejowa pien i ądze na  rzecz  powstan ia, donosił 

1 A. Pr. Ks.Ks. Pij. w K r.,  1 1 2:.i, k. 2 1 .
2 A. A. 0., LXXł l::i, k. 142. 
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do dowódców rewolucyjnych o ruchu wojsk rosyjskich, 
na skutek jego wskazówek powstańcy zabrali k asę pań
stwową w Radziejowie, nadto utrzymywał stosunki z głów
nym wodzem powstania Mirosławskim i z innymi wpły
wowymi ludźmi tego ruchu „rewolucyjnego".  Za to ,wszy
stko na mocy decyzji nmka Kr. P. z dnia 24 sierp. 1864 r. 
został ksiądz j. G. pozbawiony wszystkich praw stanu 
osobistych i kapłańskich i wysłany do robót katorżnych 
do jednej z najbardziej oddalonych fortec, Syberji, a to 
na skutek raportu Audytorjatu Polowego z 22 sierp. 
1864 r. Nr. 20337. Umarł na Syberji. 

Księga kontroli księży pijarów prowincji polskiej 
w Krakowie podaje o księdzu j. G. następujące j eszcze 
szczegóły. Urodził się 10 łut. 1825 r.  w Dumbel, pow. 
augustow., wstąpił do zakonu p ijarskiego 26 sierp . 1 841 r. 
w Opolu, 1842 r. złożył śluby uroczyste i wyjechał na 
studja do Warszawy, gdzie 23 mar. 1 844 r. przyjął świę
cenia kapłańskie. Wtedy rozpoczął pra,cę pijarską w ko
legjach: w Opolu, następnie w Chełmie, a od 1848 r. 
w Łowiczu; w 1 850 r. został rektorem w Łukowie, 1852 r. 
w Radziejowie, gdzie rosyjskie władze wojskowe zaare
sztowały go 17 maja 1864 r., a następnie we wrześniu 
tegoż roku wywiozły na Syberję.1 

5. Ks. Józef Gutowski, ur. 181 1 r., do zakonu
pijarskiego wstąpił 1830 r. ,  śluby wykonał w 1832 r. ,  wy
święcony na kapłana 1 834 r., rektor kolegjum pijarskiego
w Opolu , gub. lubl .  Podług odezwy, którą pod datą 1 1
(23) wrz. 1867 r .  Nr. 8139 2 wysłała Specjalna Kancela
ria nmka Kr. P.  do zarządzającego spr. d. obc. w., .ksiądz 
J. G. w grudniu 1862 r. sam brał czynny udział i dru
gi ch  nam , 1wiał, by uczestniczyli w zjeździe księży diec. 

1 A Pr. Ks. Ks. Pi j .  w Kr. ,  1a2, k. 147 i , 147 b, Nr .  2 14.
2 A. A. D., LXXII,:i k. 148.
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lubi. w Chodlu, w celu naradzenia się czy przygotowywać 
lud do powstania, czy też zachować neutralność w hu·

dzącym się mchu. Nadto ksiądz J. G. ściągnął na siebie 
w oczach rządu podejrzenie, że współpracował dla pod� 
trzymania powstania, zbierając na ten cel pieniądze. Nmk 
Kr. P. 13  (25) wrz. 1864 r., uwzględniając tę okoliczność, 
że ksiądz J. G. z racj i tej sprawy już odsiedział w are
szcie, postanowił wysłać go do mniej oddalonych miej
scowości Rosj i .  

Z księgi kontroli księży pijarów prowincji polskiej 
dowiadujemy się, że przed swem zesła·niem ksiądz J. G. 
pracował' w kolegjach pijarskich w Chełmie, Piotrkowie, 
Władysławowie, Łukowie, gub. siedl. i w Opolu, · gub. 

· lubelskiej .1  

6. Ks. Hubert Leszczyński, 1 834 t 1889, pijar
kolegjum radziejowskiego, diec. kuj.-kalis. Dr gł. kom. 
rz. w. r. i o. p. 6 (18) list. 1 861. r. Nr. 4581 (10681)2 zwró· 
cił się do bpa kuj.-kalis. , aby ukarał księdza H. L., wik. 
par. Radziejowa za kazanie, które wypowiedział w du

chu nieprzychylnym dla rządu. W księdze kontroli księ
ży pijarów prowincji polskiej czytamy o księdzu H. L . 

. następujące szczegóły: Urodził się w Wieluniu, gub. kałis. 
25 paźdz. 1 834 r., wstąpił do nowicjatu 1851 r. ,  który 
odbywał w Opolu, gub. lubi. i tam złożył śluby zakon
ne. Uczył się w Warszawie, w Radomiu,  wyświęcony 
1857 r. Pracował rok w Łowiczu, od 1859 r. w Radziejo
wie. Tu w grudniu 1 862 r. został zaaresztowany i osa
dzony w fortecy zamojskiej, skąd w lipcu 1863 r. rząd 
rosyjski wysłał go na Syberję, gdzie przebył do 1 887 r. 
W tym roku cesarz rosyjski pozwolił mu wrócić do kra-

1 A. Pr. Ks. Ks. Pij. w Kr., 12::i, k. 146 b, Nr. 205. 
2 A. A. D., LXXIX2, k. 73. 
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iu, z czego ksiądz H. L. skorzystał i osiadł · w kolegjum
,pijarskiem krakowskiem, gdzie umarł w 1889 r.1 i 2 

7. Ks. Piotr Pruski, ur. w Międzyrzecu, gub.
siedl . 1840 r . ,  wstąpił do zakonu pijarskiego 1856 r. , 2 la-
1ta był nowicjuszem w Opolu, śluby zakonne złożył 
w 1859 r. i pojechał do gimn. radm., następnie warsz . 

. W 1863 r. pracował w kolegjum łukowskiem, gub. siedl . ,  
1864 r. w marcu ros. władze wojskowe księdza P. P.  
uwięziły w Łukowie, a w lipcu tegoż roku wywiozły 

. na Syberję.3 
Z listu ks. Wład. Szymońskiego, powstańca, później 

ostatniego proboszcza-pijara par. Chełm, diec. lubl., pi
sanego 30 list. 1885 r. do pijara, rektora kolegjum kra
kowskiego ks. Adama Słotwińskiego, widać, że ksiądz 
P. P. niedawno wrócił do kraju, 20 list. 1885 r .  od
wiedzał w Chełmie ks. W. Szymoń. i starał się o pa
szport emigracyjny, by wyjechać do Krakowa, bo „u nas 
w kraju, jak wiadomo, miejsca dla niego być nie może".4 

1 A. Pr. Ks. Ks. Pi j .  w Kr. 122, k. 1 4S, Nr. 225. 
:.I Naoczny świadek rzeczy niektórych, przywiezionych przez księ

dza H . . L. z Syberji, ksiądz Jan Borrell, pijar z Krakowa stwierdza, Że 
widział pisane własnoręcz nie przez księdza H. L . . kanony ołtarżowe, 
których tenże ksiądz H. L. używał na Syberji i patenę. Inni zaś daw
niejsi pijarzy opowia�ali . księdzu J. B., Że ksiądz H. L., miał jeszcze
kielich blaszany ze zwyczajnej b lachy i cały mszał p isany. Wyjaśnić na
leży, że żadnej książki nie wolno było syberjakom sprowadzać, a pozba
wieni przez sąd rosyjski godności kapłańskiej nie mieli prawa wykony
wać żadnej czynności kapłańskiej. Jeśli działo się inaczej, musiało być 
to wszystko okryte tajemnicą wobec władz rosyjskich. Wobec . tego 
Mszę św. odprawiali w piwnicach, które kopali sobie w ziemi, w taj em"'.'. 
nicy prz.ed władzanii rządowemi, zdała od mieszkań ludzkich.1 Te cenne 
i czcigodne relikwje po księdzu H. L. zginęły ze zbiorów księży pijarów 
w Krakowie, gdy w czasie wojny wszechświatowej wojska austrjackie 
zajmowały ich klasztor. Dopis. autora. 

a A. Pr. Ks. Ks. Pij. w Kr., 122, k. 149, Nr. 232. 4 Op„ c., II2'J. 
----- ---- --

1 A. Aut., XXII 12• 
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· . . 8. Ks. Adam Słotwiński, "f 1894 r., pijar koleg-jum
w Opolu, gub. lubi. 1 .  P. o. nmka . Kr. P. jen. hr: Liiders·: 
12  (24) łut. 1 862 r. Nr. 1 152 1 powiadomił dra gt kom. 
rz. w. r. i o. p., . że za ,�podburzające" kazanie zesłał do
Ro.sji księdza· A. S. ' " 

2. Z rachunku kosztów podróży, przedstawionego
przez konwój, który wywoził księdza A. S., rządowi do 
uregulowania 25 lip. 1 862 r. widać, *e ksiądz A. S. był 
wysłany do m . . Czerdyni, gub. perm., a z powrotem wró
cił na Lublin do Łukowa, gdzie mieszkał przedtem.2 

3. Ze „Wspomnień" księdza A. S. dowiadujemy się,
że władze wojskowe zaaresztowały go 1 st. 1 862 r. o 12

w nocy w Łukowie i zawiozły do Siedlec z kapitanem 
i 2-rna żandarmami. 

4. Z korespondencji, którą przysłał wojn .  gbr perm.
4 maja 1 863 r. Nr. 268 dą Kom. Rz. W. R. i O. P. wi
dać, że ksiądz A. S. był w Czerdyni od 1 2  mar. 1862 r. 
do 1 4  maja tegoż roku i pobierał tam na życie 15 kop. 
dziennie, na mieszkanie 1 r. 50 kop. miesięcznie.3 

5 . W archiwum państwowem lwowskiem jest wzmian
ka, że policja, mając na uwadze,  że ksiądz A. S. , były 
rektor kolegjnm pijarskiego w Krakowie,  mieszkał ·w: Ga
l icj i  z;:i paszportem, jaki miał wydany w Rzymie 1.1 mar. 
1 864 r. Nr. 800 1 ,  wydaliła. go z Krakowa 24 mar. 1 864 r.� 

6. Ksiądz A. S. umarł w Krakowie 1 894 r.5

9. Ks. Władysław Szymoński, subdiakon, nowi
cjusz · pijar z Opola, diec.  lubi. ,  zbiegł

. 
z klasztoru.6 i 7 

t A. A · b., L X X I X!, k. 35 1 .  
::! A. · A. D ,  L XX XF, N r. - 77. a A. A. D., LXXXll2, k. 99.

4 A. P. Lw., V31, N r. 45. Lit. S, 1 156; 
5 A. Pr. Ks . Ks. Pij., I l l22, k.  1 9 . (i A. K. D. Sand., Lll J I .  
7 Pchany uczuciem patrj otycznem udał sitt do walczących o wol

ność ojczyzny, a nastttpnie emigrował do Rzymu. Dopis. autora. 
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Księga kontroli księży pi jarów prowincj i  polskiej 
podaje ' o księdzu W. Sz. następujące szczegóły: Urodził 
się 1 840 r. w Szymona, archd. warsz. ,  do zakonu pijar
skiego wstąpił 1 857 r. , od 1 860 r. był studentem rz.-kat. 
akademii warsz. przez j eden rok, 7 wrz. 1 861 r. został 
nauczycielem w pijarskiem kolegjum opolskim, w 1 862 r .  
emigrował do Rzymu, w 1 863 r. skorzystał z amnestji ce
sarza ros.  i wrócił do kraju. Wtedy przełozeni wysłali 
go do Chełma, gdzie pozostawał do 1 866 r. , najpierw 
w charakterze wikarego, a następnie proboszcza.1  Po ka
sacie klasztorów jeszcze jakiś czas pozostawał na stano
wisku prob. w Chełmie, skąd bp lubl. przeniósł go na 
prob. i dziekana do Zamościa, gdzie też umarł.2 

10. Ks. Glicery Wierzajski, ur. 1 791 r., rektor
kolegjum pijarskiego w Wieluniu. Specjalna Kancelarja 
nmka Kr. P. do spraw stanu wojn. 1 1  (23) wrz. 1 867 r. 
Nr.· 8 1 39 3 powiadomiła zarządzającego spr. d. obc. w., 
że nmk Kr. P .  22 kw. 1 864 r. postanowił wysłać księdza 
G. W., l iczącego wówczas lat 73 na inieszkanie do mniej 
oddalonych miejscowości Syberj i .  Winą ksi ędza G. W. 
było to, że ułatwił ucieczkę z więzienia przestępcy po
Htycznemu Turkietemu i inne drobniejsze przestępstwa. 

Księga kontroli księży pijarów prowincji polskiej 
ó księdzu G. W. podaje następujące szczegóły: Urodzo
ny 3 paźdz. 1 791  r. w Kurowie, gub. lubl., wstąpił do 
zakonu księży pijarów w 1 81 2· r. w Opolu i tam złożył ślu
by zakonne w 1 81 4  r., święcenia kapłańskie przyjął w War-

1 A. Pr. Ks. Ks. Pij. w Kr., 122, k. 149, Nr. 232. 
2 W 191 1  r. przysłał z Zamościa, ksiądz W. Sz. dla kolegjum 

· pijarskiego w Krakowie portret ks. Stanisława Konarskiego, · reforma
tora oświaty w Polsce, zabrany w czasie kasaty z Opoła. Obecnie por
tret ten przechowuje si� w gimnazjum pijarskiem w Rakowicach pod
Krakowem. 

a A. A. D., LXXIJ21, k. 143. 
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szawie 1 8 1 5  r., skąd w 1 81 6  r. wyjechał do kolegjum 
opolskiego, gub. lubl. i tu pracował w charakterte nau
czyciela do 31 sierp. 1 820 r. Z Opola wyjechał do War
szawy, gdzie był bibljotekarzem do 1 826 r. a w tym ro
ku zajął stanowisko · nauczyciela w kolegjum łukowskiem, 
które opuścił w 1 841 r., zostając wikarjuszem par. Chełm, 
gub. lubl. ,  obsługiwanej przez księży pijarów. 1 844 r„ 
został rektorem kolegjum wieluńskiego, gub. kalis., był 
na tern urzędzie do 1 849 r., a wtedy otrzymał nomina�. 
cję na rektora kolegjum łukowskiego, gub . . siedl. Od

.

1 850 do 1 854 r. pracował w kolegjum radomskiem, skącłl 
p rzeszedł do Warszawy na 1 rok, a następnie kapituła .
prowincjalska wybrała go na rektora wieluńskiego. Umarł 
w Warszawie 1 0  kw. 1 877 r.1 

Reformaci. 
Sprawy dotyczące klasztorów. 

1. P. o.  nlka woj n. w m. Sandomierzu 18  paźdz.
1861  r. · Nr. 2 2 zwraca się do Konsystorza Jen. Diec. 
Sand., że 17 b. m. i r. po nabożeństwie żałobnem za du
szę arcbpa . warsz. Fijałkowskiego, kiedy bp Juszyński 
wyszedł z katedry, o.o. reformaci sandomierscy, pierwsi 
zaczęli śpiewać hymny „zakazane", a za nimi pozostała nie
wielka li czba osób. obojej płci śpiewała w dalszym ciągu te
pieśni. Wobec tego nlk wojn. m. Sandomierza prosi , aby 
Konsystorz wydał zarządzenie do duchowieństwa, żeby 
pod surową odpowiedzialnością wstrzymywało się od · 
podobnych śpiewów, jakoteż od jakichkolwiekbądź ma- . 
nifestar,yj politycznych. 

2. Bp sand. 27 mar. 1862 r. Nr. 564 3 zwrócił się. do
prowincjała reform�tów, mieszkającego wówczas w Stop-

1 A. Pr. Ks. Ks. Pij. w Kr., 1:az, k. 130, Nr. 20. 
2 A. K. D. Sand„ x1. a A.  K. D. Sand., Li l ' .  
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nicy, gub. kielc . ,  z pismem następującej treści: „Doszło 
do wiadomości Naszej, że pięciu kleryków klasztoru o.o. 
reformatów w Sandomierzu i szósty . kapłan w nocy z 1 7  
na 18 marca 1862 r. potajemnie opuścili klasztor i dotąd 
nie powrócili.1 i 2• 

3. 14 kw. 1863 r. Nr. 503 3 bp sand. pisze do dra
gł. kom. rz. ·w.  r. i o. p. , że wojska ros. 21 łut. 1 863 r . ,  
przyszedłszy do Sandomierza, zajęły tamtejszy klasztor 
o.o� reformatów, a zakonnicy rozproszeni są albo po par. , 
a,lbo gniotą się w małym klasztorze o.o. dominikanów 
w Sandomierzu, gdzie już zaciasno jest księżom deme
rytom, czasowo umieszczonym tam po usunięciu ich z Ły
sej Góry, przyczem bp dodaje: o.o .  reformaci mieszkają 
po domach prywatnych, a kościół ich został zamknięty. 
Wobec powyższego bp prosi dra gł. o wstawiennictwo 
do nmka Kr. P., aby wojska opuściły kJasztor o.o. re„  
formatów w Sandomierzu, a jednocześnie upomina się 
o klasztory o.o. bernardynów w Radomiu i w Opatowie.

4. Po skasowaniu klasztoru o.o. reformatów w Solcu,
pow. iłż. ,  gub. radm. ,  diec. sand., władze wojskowe prze
wiozły zakonników z niego do Jędrzejowa, diec. kielc., 
a wkrótce, bo już w 1866 r. wprowadziły do tamtejszego 
klasztoru „Instytut pedagogiczny" .4 i 0 

1 .  Egzuary Abratowski, reformat z Płocka. 
1. W · księdze kancelarii gbra płoc., wyliczającej z nazwi-

1 Klasztor o.o. reformatów w Sandomierzu był wybudowany .
w 1668 r., a po kasacie klasztorów rząd ros. w 1867 r. zabrał go na 
użytek dla �traży pogranicznej. Dopis. autora. . 2 Porwani uczuciem patrjotycznem udali sitt do partji powstań-
czej. D!>pis .  autora. . 

. 3 A. A. D., LXXXI2, k 269-279. 4 A. K. D. Sand., LP.  
5 W 1164 r. rząd ros. skasował w Kr. P. klasztory reformackie: 

w J�drzejowie, Solcu, Sandomierzu, Kazimierzu i Chełmie, zostały zaś 
tylko w Pilicy, Pińczowie i Stopnicy.1 

1 A. K. R. K„ . nu . 
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ska skazańców politycznych, czytamy o księdzu ' E. A., 
że brał udział przy napadzie z 22 na 23 st. 1 863 r. po· 
wstańców na wojsko rosyjskie, kwaterujące w Płocku 
i mając w ręku broń, chciał j ej użyć przeciwko kozako
wi. Na zasadzie wyroku sądu polowego, który nmk Kr. 
P. zatwierdził 1 2  czrw. 1863 r. Nr. 779, k_siądz E. A. 
utracił wszystkie prawa stanu i zesłauy został do kator· 
g i  fortecznej na Syberię na przeciąg lat 1 0. 1  

2. Dr gł. kom. rz. w .  · r .  i o. p. przedstawił 2 (14)
mar. 1 863 r. Nr. 1 231 (2985) 2 nmkowi Kr. P. szczegóły 
zajścia w klasztorze o.o. reformatów w Płocku, a mia· 
nowicie: Po utarczce między kozakami a powstańcami 
w nocy 1 1  (23) st. 1 863 r. ,  ci ostatni skryli się w ko
ściele i refektarzu o.o. reformatów. Nazajutrz kozacy zro
bili tam dwukrotną rewizję t.j .  w klasztorze i w budyn
kach klasztornych, przyczem jeden z żołnierzy tak silnie 
uderzył kolbą księdza E. A., aż się ten krwią oblał. Na
stępn ie księdza tego wojsko zaaresztowało, wyciągając 
go z konfesjonału i razem z innymi, wów czas zaareszto· 
wanymi, odprowadziło do miejscowego więzienia w Płocku. ' 

3. Tę samą wiadomość nadesłah Specjalna Kance- '. 
larja nmka Kr. P. do spr. stanu wojn. 1 1  (23) wrz. 1 867 r. 
Nr. 8 1 39 3 do zarządzającego spr. d. obc. w. 

4. W październiku 1 883 r. z rozkazu cesarskiego
władze administracyjne  uwolniły księdza E. A. z pod 
dozoru policji w Rosji, z zabronieniem mu w�zakże za
mieszkania w stolicach rosyjskich, w gubernjach stołecz
nych, w gub. zachodnich i w Kr. P., a także zajęcia ja
kiegokolwiek stanowiska kościelnego lub społecznego.' 

2. Ks. Krescencjusz Bielawski, w 1862 r. gwar
djan klasztoru o.o. reformatów w Jędrzejowie gub. kielc. 

. 1 A. P. Płoc„ XIV16, Nr. 1 .  
3 A.  A .  D . ,  LXXIF, k .  141 .  

2 A .  A. D., LXXXIl2, k .  9 5  . 
4 A. A. D., LXXVII2, k. 146-148. 
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zapłacił 15  r. kary 1 za . to, że władzom policyjnym przed-. 
sta�ił zamiast swego dowodu osobistego, paszport au
strjackiego poddanego ks .  Herozuda Sofjaczka, już  prze
trzymany. Umarł w 1886 r. 

3. Ks. Walerjan Bieniecki, refoi:mat, kapelan od
działu powstańczego w Płocku, po licznych przejściach 
osiadł w Zborówku, pow. stopn., gub. kielc., i tu zmarł 
w 1 901 r.2 

1 4. Ks. Józef Sitkowski, reformat ze Stopnicy,
gub. kielc. 1. Własnoręczna korespondencja księdza- j.  B., 
nadesłana do rządu 29 wrz. 1 862 r., mówi, że, pod zarzu
tem o należenie do czynnej polityki, był zesłany przez 
rosyjskie władze państwowe do Wiatki, gdy zaś rząd 
rosyjski 8 sierp. 1862 r. pozwolił mu powrócić do kraju, 
pisał do Kom. Rz. W. R. i O. P. ,  że niema funduszu na 
drogę powrotną. Wkrótce j ednak wrócił do Polski.3 

2. Nlk wojn. oddziału radm. 10 list. 1865 r. Nr. 8563�
doniósł do dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz J. B.,  
były reformat ze Stopnicy, · uzyskawszy sekularyzację, 
udawał się do bpa sand. o przyjęcie � go do tamtejszej · 
di ecezji i powrócił do domu z dobrą nadzieją. Ponieważ 
jednak ksiądz J. B. jest mocno podejrzany o to, że sym
patyzował z ruchem powstańczym i wskutek tego pozo
staje nadal pod sekretnym dozorem policyjnym, w 1862 r. 
był wysłany do Rosji za to, że miewał kazania „podbu
rzające" ,  a że włada łatwem i pięknem słowem, może 
w kierunku politycznym narobić dużo złego, byłoby prze
to rzeczą wskazaną, . aby go nie wypuszczać wcale z mu
rów klasztornych. Przytem dodać j eszcze należy, pisze 
tenże nlk, · że ksiądz J .  B. _urządzał pochody „rewolucyj-

i A. A. o., xx1v2, k. 38-41 .  
2 A .  Aut., XXV12• � A. A. o., LXXX2, k. 230. 
4 A. A. O., XL2, k. 291 i 292 i XLJI, k. 1 12. 

Bojownicy t. I l i .  47 
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ne".  Wkońcu ksiądz J. B. otrzymał od ros. władzy rzą
dowej darmowy paszport na wyjazd zagran icę, nadto 
jednorazowy · zasiłek w kwocie 25 r., na koszta podróży 
25 r. i dożywocia· 1 50 r. rocznie.1  

5. Ks. Bonawentura Borek, reformat klasztoru
stopnickiego, gub. kielc., popula-ryzował ideję powstania 
i „gorszył" ludność swem postępowaniem „jezuickiem".2 i 3 

6. Ks. Tomasz Buczkowski. Gbr piotrk. 28 maja
1870 r. Nr. 4852 ' doniósł do zarządzającego spr. d. obc. 
w., że ksiądz T. B. ,  reformat z Kazimierza, diec .  kuj . 
kalis., przyjechał do Brzezin bez  żadnego zezwolenia ze 
strony władz rządowych i tam wykonywa czynności ko
ścielne, za co tenże gbr skazał go na 1 0  r. kary. 

7. Ks. Jakób Burzyński, ur. 1 827 r. , od 1865 r.
wikariusz w Siennie, pow. iłż., gub. radm. Z polecenia 
nlka wojn. na okręg radm. z datą 25 wrz. 1 864 r .  Nr. 6864 
księdza J. B. oddano pod dozór policji za to, że w cza
sie powstania 63 r. dopuścił do zamieszek powstańczych 
w swoim klasztorze. 5 

8. Ks. Alojzy Chojnacki. „W lutym 1 863 r. ujęty
został na terenie był. Kr. P. ksiądz A. Ch. ,  kaznodzie ja  
klasztoru krakowskiego i za udział w powstaniu polskiem 
w tymże roku wybuchłem w całej Kongresówce i Litw ie, 
osadzonym w więzieniu na zamku krakowskim. Po 8-mio 
miesięcznem śledztwi� otrzymał wyrok sądowy na rok 
jeden więzienia" .6 

9. Ks. Wincenty Cicbaczewski, gwardjan kla
sztoru w Smolanach, pow. i gub. suwl. Specjalna Kan-

1 A. A. D., III2, k. 178. 2 A. A. D., XLI2, k. 107.
3 Miano jezuity Rosjanie dawali kapłanowi gorliwemu .i rozsąd-

nemu. Dopis. autora. 
" A. A. D., XL v12, le. 35. 
6 A. K. R. Kr., HM.

5 A. P. Radm., 1v11, Nr. 4. 
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celarja nmka Kr. P.  do spraw stanu wojn. powiadomiła 
1 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr. 8139 1 zarządzającego spr. duch. 
obc. w. , że a) ·ksiądz W. C. w maju 1863 r. przekazał
mieszkańcom wsi Smolany do wykonania rozk.az piśmien
ny „rewolucyjnego" nlka powiatowego z Sejn,  aby były 
przygotowane dla powstańców pewne rzeczy, które po
tem podług przeznaczenia sam doręczył, b) utaił na
zwisko osoby, której doręczył te rzeczy, czem stwierdził 
swój udział w powstaniu. Na mocy przeto decyzji nmka 
Kr. P., wydanej na skutek raportu Audytorjatu Polowego 
z 1 2  (24) gr. 1 864 r. Nr. 3085, ksiądz W. C. został wy
słany na osiedlenie do Syberji. 

10. Ks. Stanisław Kazimierz Cybulski, ur.
1 81 2  r., gwardjan klasztoru reformackiego krakowskiego. 
„Po odbytej rewizji w celi klasztornej (w Krakowie), 
w której mieszkał, ksiądz S. C. wzięty został przez władze 
policji do więzienia na zamku (na Wawel) i tamże trzy
many od 1 1  kw. do 14 lip. 1 863 r. za to, że powstań
com na terenie był. Kr. P. udzielał pożywienia i pobr 
tu w klasztorze krakowskim„. Z woli ces. kr. ministerjum
i policji w r. 1 864 dn. 31 mar. zagranicę państwa au
strjackiego, jako obcy poddany, (wraz z innymi z pod 
berła obcego, na terytorjum · austrjackiem mieszkającymi), 
wydalony został" .  2 

Wyjechał do Monachjum i zamieszkał tam u kapu
cynów. Wrócił do Krakowa 1 871  r. , lecz pozostawał 
pod dozorem policji. 1 1  kw. 1 890 r. ksiądz S. K. C. umarł 
w klasztorze reform. krakows.kim. 

11.  Ks. Jan Czyżewicz, gwardjan klasztoru płoc
kiego. 1 .  Specjalna Kancelarja nmka Kr. P. do spraw 
stanu woj n. 1 1  (23) wrz. 1 867 r .  Nr. 8 1 39 3 nadesłała do 

1 A. A. O.,  LXXII2, k. 141 . 2 A. K.  R. K., 1 124. 
I A. A. D., LXXI I!, k. 138. 
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zarządzającego - spr. d. obc. w. wiadomość, że ksiądz j.
Cz. ,  który wtedy miał lat 48, za to, że utrzymywał sto
sunki z powstańcami (w oryginale-złoumyszlennikami), 
że . wiedział o projekcie powstańców uderzenia na rosyj
skie wojska konsystujące w Płocku, a nie doniósł o tern 
władzom . właściwym, że wraz z innymi zakonnikami w no 
cy z lO na 1 1  st. 1863 r.1 pomagał w tym napadzie, na 
mocy. decyzj i nmka Kr. P. , zapadłej na skutek raportu 
Audytorjatu Polowego z 24 sierp. 1 864 r. Nr. 1 1 87, zo
stał wysłany na Syberję. 

2 . Zarząd Nika Wojn. Oddz. Płoc. 10 (22) gr. 1 863 r.
Nr. 1 3709 nadesłał do bpa płoc. wiadomość, że na księ
dza j. Cz. wydany został wyrok, pod datą 24 s ierp . .

1 863 r .  Nr. 1 1 87, który n a  przedstawienie Audytorjatu 
Polowego ·zatwierdził nmk Kr. P. Na zasadzie tego wy
roku ksiądz j. Cz. został skazany na ·osiedlenie w Syberj i.2 

12. Ks. Andrzej Dąbrowski, reformat klasztoru 
Jutomi.erskiego, pow. łas. ,  gub. piotrk. Będąc świadkiem 
znęcania się wojska ros. nad ks. Walentym Kasperskim, 
prob. w Dalikowie, pow. łęczc. ,  gub. k alis. , ksiądz A. .D., 
przestraszony tern wszystkiem, uciekł i schował się do 
obory dworskiej. Budynek ten żołnierze podpalili, a gdy 
chciał wyjść ·stamtąd, żołnierz · pchnął go dwa razy ba
gnetem i ksiądz A. D .  padł trupem.3 

13. Ks. Benwenuty Dobrowolski, reformat kla
sztoru warsz. Z rozporządzenia nlka wojn. odd.z. warsz:,
policja miała księdza B. D. za sprawy polityczne pod 
swoją obserwacją od 1 8  (30) list. 1 864 r.4 

1 Podług noweiro . stylu było to w nocy z 22 na 23 st. 1863 r. 
Oopis. autora. 

z A. K. D. Płoc., XV15, k. 279. 
3 A. Ą. D., LXXXIl2, k. 192 i 19-'. Patrz arch. warsz., dział za 

ojczyznę, ks. Walenty Kasperski. 
4 A. A. D., XLP1, k. 1 55. 
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14. Ks. Maksymiljan Dyszkowski, reformat kla 
sztoru pińczowskiego, gub. kielc., był w ielkim „fanaty
kiem" i sympatykiem ruchu „rewolucyjnego'' ,1 umarł 1 4  gr. 
1 878 r. w klasztorze pińczowskim, gub. kielc.2 

1 5. Ks. Wojciech Elgiett. W rodzinie sy ndyka 
klasztoru reformackiego w Pilicy, diec. kielc., właścicie
la młyna w Dobrei . nad rz. Pilicą, pow. olkus., gub. 
kielc . ,  przechowywa

.
na była fotografia księdza W. E., któ

ry na habi cie zakonnym miał sukmanę krakowską i z wy
dobytym pałaszem przechodził przed oddziałem kosynie
rów, którego był dowódcą w potyczkach 1 863 r. Wojsko 
rosyjskie schwytało księdza · W. E. i uwięziło go, lecz im 
uciekł z więzienia.• 

16. Rajmund Glowicz' ur. 1 800 r., brat reformat 
z Choczy, pow. i gub. kalis. Jak doniosła Specjalna Kan
celarja nmka Kr. 'p. do spraw stanu wojn. ·zarządzające
mu spr. d. obc. w. l 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr. 81 39,i R. G. 
za to, ·że brał udział w pow staniu oraz dostarczał pro
duktów i innych rzeczy powstańcom, na mocy decyzj i 
nmka Kr. P. z 25 list. 1 863 r. , był wysłany na mieszka
nie do środkowych gubernij Rosji. 

17. Ks. Łukasz Gonstah�ki, ur. 1 824 r. ,  kazno
-dzieja z Choczy, pow. i gub. kalis. Za bliskie stosunki 
z powstańcami oraz za branie udziału w rozwoju· i pod
trzymaniu powstania, _ na mo cy decyzji nrnka Kr. P., wy
danej 8 ( 20) łut. 1 865 .r., ksiądz Ł. G. p

.
ozbawiony został 

wszystkich praw stanu i zesłany do Syb�rji na osiedlenie .5 
Umarł 23 st. 1 880 r. w pow. bauskim, gub. kurlandz

kiej, o czem gbr kurlandzki 6 łut. 1 880 r. przysłał świa
dectwo Nt. · 130 do kancelarii · w. j en. gbra.6 

i A. A. o., xu2, k. 10s. 

• A. A. D., LXXII2, k. 1 54.
s A. A. O., LXXV:l; k. 126. 

I i a A. K. R. K., J14; 

5 Op . .  c., k. 1 23. 
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18. Ks. Qionizy Gob, ur. 1 836 r. ,  reformat ze 
Stopnicy. 1 .  VJ/ klaszt.ornej księdze w Pilicy, pow. olkus., 
gub. kielc. , rewizja policyjna znalazła taką notatkę o księ
dzu D. G.: 1 „sympatyzował z rewolucją i namawiał lud 
do powstania". 

2. Ksiądz D. G. umarł 7 · paźdz. 1 920 r. jako jubilat
w klasztorze stopnickim, gub. kielc. 2 

19. Ks. Zygmun� Grzybowski, reformat z Białej 
Podl., gub. siedl. 1. Bp podl. 8 gr. 1 861 r. Nr. 962 3 zwra
c.ał .się do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. z tern, że wła;
dze wojskowe zaaresztowały w Białej księdza Z. G., za
konnika tamtejszego klasztoru reformack�ego, pod zarzu
tem, że wygłosił „podburzające" kazanie i w tymże ro
ku wys�ały go do Wiatki, na skutek rozkazu p. o. nmka 
Kr. P. hr. Liidersa. 

2. Kom. Rz. W. R. i O. P. 5 ( 1 7) łut. 1 863 r. Nr. 685
(1572)4 powiadomiła ks. Florjana Świerzewskiego, pro
wincjała o.o. reformatów, prowincji polskiej Wniebo
wzięcia N. Marji P., że nmk Kr. P. nie przychylił się do 
jego prośby o uwolnienie księdza Z. G., reformata, wy
słanego do Rosji za kazanie patrjotyczne. 

3. Kórespondencja urzędowa z 6 (1 8) paźdz. 1865 r.
Nr. 8287 (35054)5 stwierdza, że ksiądz' Z. G. przebywał 
w 'gub. wiatskiej. · 

4. 26 wrz. 1 881 r. cesarz pozwolił księdzu Z. G. ,
reformatowi z • Białej Podl. , powrócić · do kraju, ż czego 
ksiądz Z. G. skorzystał i zamieszkał w Sieciechowie, pow. 
kozn., gub. radm.6 

5. 26 wrz. 1 881 r . .przyszła· od rządu wiadomość, że

1 A .  A .  D . ,  vn::i. i XLJ2, k.  107. 2 A. K. R. K., 134, 
3 A. A. O., LXXV2, k. 187 i LXXIX2, k. 4.34 . 

. 4 A. A. D., LXXXJZ, 0 A. A. D. , LXXXVll, k. 51 .  
li A. A .  D . ,  LXXVII2, k. 70, 1.37-139. 
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ksiądz Z. G. może zostać gdziekolwiek wikarjuszem poza 
diecezjami: lubi. i sejn. 1 

6. Ksiądz Z. G., reformat z Białej Podl ., 7 ( 1 9) wrz.
1 884 r. umarł w Kozienicach, gu�. radm.2 

20. Ks. Ambroży Grzymała, reformat klasztoru
Żuromin, pow. mław., gub. płoc. 1 .  Kancelarja Specjalna 
nmka Kr. P. do spraw stanu wojn. powiadomiła 18 (30) 
maja 1 863 r. Nr. 2771 3 dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że 
władze wojskowe zaaresztowały księdza A. G. za ogło
szenie z ambony w kościele klasztornym proklamacji „taj
nego rządu rewolucyjnego" o nadaniu ziemi włościanom. 

2. Kancelaria Specjalna nmka Kr. P. do spraw stanu
wojn. 1 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr. 8139 4 powiadomiła zarzą:
dzającego spr. duch. obc. w., że ksiądz A. G., l iczący 
wówczas lat 38, za to, że otrzymywał, jakoby niewiadomo 
-0d kogo, rewolucyjne wezwania, tak zw. tymczasowego 
rządu narodowego, mające za cel drogą nadania włościa
nom tych gruntów, które dzierżawili od ziemian, właści
deli większycl1, pociągnąć ich, szczególniej bezrolnych, 
do powstania i ogłosił . to wezwanie w kościele, na mocy 
decyzji głównodowodzącego 1 armią w Kr. P. i nmka
Kr. P. ,  wydanej na skutek raportu Audytorjatu Polowego
z 25 czrw. 1863 r. Nr. 843, został skazany na 10 lat 
katorgi w Syberji. 

3. 13 maja 1871 r. c esarz pozwolił powrócić do
kraju ks. A. Grzymale, reformatowi .5 

21. Ks. Izbicki. 1. Czasowa Wojenno-Śledcza Ko
misja 17 (29) czrw. 1865 r. Nr. 4210 zwraca. się do dra 
gł. kom. rz. spr. w. i d. z tern ,  że tok śledztwa w spra
wie przestępcy politycznego ks. Leona Godlewskiego, 

1 A. A. O., LXXVP, k. 84. 2 A. A. u., LXXVIII2, k. 44 i 45.
11 A. A. D., LXXXP, k. 212 i 213. 4 A. A. O., LXXI I2• k. 140. 
0 A. A. D., LX XVI2, k. 167. 
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franciszkanina, wymaga zaaresztowania księdza I . ,  refor
mata z Mileszek, pow. łódz., gub. piotrk.1 

2. Jen. ple. na Kr. P. 15 (27) paźdz. 1865 r. Nr. 15070
{42430) doniósł do dra gt kom . . rz. spr. w. i d., że · na
jego przedstawienie nmk Kr. P. skazał księdza I. na wy._ 
słanie zagranicę.2 

22. Tadeusz Janikowski, brat, ur. 1832 r., refor
mat klasztoru stopnickiego, gub. kielc., jawnie występo
wał z sympatią dla powstania.3 

23. Ks. Filip Jankowski. Za kazania „podburza
jące" ksiądz F. J. dostał się do aresztu i na listę rzą
dową osób bardzo nieprawomyślnych pod względem po
litycznym.4 

24. Ks. Symforjan Jasiński, 1844 t 1909. Jen.
ple. na Kr. P. 14 (26) czrw. 1865 r. doniósł do Kom. Rz. 
Spr. W. i D., że księdza S. J., reformata z Pińczowa, gub. 
kielc. ,  tamtejszy powiatowy wojn .  nlk charakteryzuje 
w tych słowach: „bardzo podejrzany o fanatyczne jezu
ickie nastawienie" .5 i 6 

25. Ks. Erazm Józefowski, gwardjan klasztoru
o.o. reformatów ze Stopnicy, gub. kielc. P. o. nmka Kr. 
P. zwraca się do dra gł. kom. rz. w. r. i o. p. 15 (27) 
paźdz. 1861 r. Nr. 1789 7 z tern, że przy poświęceniu 
drewnianego krzyża, ksiądz E.  J miał mowę, poczem 
obecni śpiewali „zabronione" pieśn i, a 16 (28) st. 1862 r .
Nr. 800,8 że skazał go na wywiezienie do Rosji. Ksiądz 
E. J. umarł w klasztorze rytwiańskim, pow. sand., gub. 
radm.,  23 lip. 1868 r.H 

1 A. A. D„ u:�. k. 55 i 56. 
· a A. A. D., XLI2, k. 107.
5 A. A. D., 1x::i, Nr. 1 .  

2 Op. c.,  k .  1 72. 
4 Op. c., k. 2 1 .

1 Ka'żdegó rozumnego polityka władze rządowe charakteryzowały
w ten sposób i nazywały jezuitą. 

7 A. A. D., LXX1x:.r, k. :tl.  8 Op. c . ,  k. 286� :i A. K. R. Kr., 12'.
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26. Dydak Kamiii.ski, brat' reformat z Solca, pow.
iłż., gub. radm. l. Za nieporządki polityczne, które oka
zały się w klasztorze soleckim, gdzie między innemi na
dużyciami było to, że zakonnicy przetrzymywali i ukry
wali dowódcę Bossaka, 'brat D. K. siedział w wi'ęzieniu 
politycznem radm. od 19 kw. do 28 wrz. 1864 r., a ·. na
stępnie władze policyjne przewiozły go do klasztoru 
jędrzejowskiego, gll b. kielc.1 

2. W innych urzędowych dokumentach o bracie D; K.
znajdujemy jeszcze takie szczegóły: Bratu, profes. z Solca, 
pow. iłż., gub. radm., Dydakowi Kamińskiemu za niepo
rządki polityczne, które się okazały w klasztorze solec
kim, władze rządowe ułatwiły wyjazd zagranicę, i otrzy
mał wtedy: darmowy paszport od stacji Myszkowice do 
granicy, 25 r. jako zasiłek jednorazowy, 25 r. na koszta 
podróży, trzydniowe diety (sutocznyja) po 50 kop. 'dzien
nie i z Jędrzejowa, skąd wyjeżdżał „progony" na 2 konie.2 

3. Br. D. K. umarł 14 l ip. 1895 r. w klasztorze , jaro-
sławskim, woj. lw.3 _ 

· 

27„ Ks. Walenty Kołodziejski. 30 mar. (1 1 kw.) 
l865 r. Nr. 1 777 ' przewodniczący czasowej komisji wojn.
śłedczej powiadomił dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że 
ksiądz W. K�, reformat klasztoru lutomierskiego, diecezji 
kuj.�kalis . ,  jest pod śledztwem o to, że wygłaszał w 1861 r. 
kazania „podbudzające", a jen. ple. na Kr. P. 7 ( 1 9) st. 
1866 r. Nr. 19314 (49259) 5 doniósł do tegoż dra, że księ
dza W. K., reformata, nmk Kr. P. skazał na 2 miesiące 
kazamat fortecznych w Modlinie za kazania „podburza
jące", _ które wygłaszał w Lutomiersku już . po . ogłoszeniu 
w Kr. P': stanu wojn. 

2 ?. Ks. S -tanislaw Korecki, reformat z Wielunia, 
gub. kalis. 1. Za pośrednictwem Specjalnej Kancelarii 

i i z A. A. O„ . m2, k . . 83. 1 A. K. R. Kr., FM. 

4 A. A. o., xxx1x2, k. 312. s A. A. D., XL2, . k. 18 1 .  



746 ZAKONY I ZGROMADZENIA. 

nmka Kr. P. do spraw stanu wojn., zarządzający sprawa
mi duch. obc. w. otrzymał 1 1  (23) wrz. 1 867 r. Nr. 8 139 1 
wiadomość, że ksiądz S. K.: a) wygłosił 25 mar. 1 863 r. 

, w kościele kazanie „podburzające" włościan do powsta
nia, b) prześladował tych włościan, którzy okazywali 
szczególniejsze oddanie się rządowi prawowitemu, (t. j. 
rosyjskiemu, dopis. autora), c) brał udział w powiesze
niu sołtysa Rawendy i 2-ch innych wło�cian, ,oddanych 
rządowi prawowitemu. Za to wszystko na skutek raportu 
Audytorjatu Polowego z 17  paźdz.- 1863 r. Nr. 1492, 
nmk Kr. P. podpisał decyzję, która pozbawiła księdza 
S. K. wszystkich praw stanu i zesłała go do robót ka
torżnych w Syberi i na lat 12. 

2 . Specjalna Kancelarja nmka Kr. P. do spraw sta
nu wojn. 1 1  (23) wrz. 1867 r. Nr. 8139 2 pisała do zarzą
dzającego spr. d. obc. w., że księdzu S. K., reforma
towi z Ossyakowa,8 pow. wielń., gub. kalis., zawdzię
czać należy, że powstańcy w 1863 r. powiesili sołtysa 
wsi Radoszewice, pow. wielń., gub. kalis. i niewiastę Zo
fję Sobczak. Razem z ziemianinem Niemojewskim ksiądz 
S. K. był oddany pod sąd polowy, ale wyrok niewiado
my. Z kore�pondencji, którą przysłał jen. Masłow do bar. 
Korfa, g bra kalis., widać, że ksiądz S. K. wraz ze wspom
nianym ziemianine

.
m N. byli , wysłani z aktami śledztwa 

do cyta
,
dełi warsz. w gromadzie 144 ludzi. 

. 29. Idzi Kostka, brat reformat klasztoru stopnic
. kiego, gub. kielc., sympatyzował z ruchem powstańczym 

swojem zachowaniem się działał podniecająco na masy.4 
Umarł w Stopnicy w 1880 r. 
30. Ks. Makary Kowalewicz. 1 .  Czasowa Wojn.

Śledcza Komisja 17 (29) czrw. 1865 r. Nr. 4210 zwraca 

1 A. A. D. LXXIP, k. 1 42. 2 Op. c . ,  k. 1 43. 
3 Dziś piszą t� nazw�: Osiak. Dopis. autora. 
4 . A. A. D., XLI2, k. 107. 
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się do dra gł. kom. rz. spr. w. i d. · z tern, że tok śledz-
, twa w sprawie przestępcy politycznego, franciszkanina 
ks. Leona Gudlewskiego, wymaga zaaresztowania księdza 
M.  K., gwardjana klasztoru reformackiego w Lutomiersku, 
pow. łas . ,  gub. piotrk. 

2. 15 (27) paźdz. 1865 r. Nr. 1 5070 ( 42430) jen.  ple .
na Kr. P. doniósł do dra gł. kom. rz .  spr. w. i d., że 
nmk Kr. P .  kazał oddać księdza M .  K. pod sąd wojen
no-polowy. 

3. Jen. ple. 25 łut. (9 mar.) 1866 r. Nr. 2616, powia
domił dra gł. kom. rz. spr. w. i d. ,  że 14 (26) łut. 1866 r. 
nmk Kr. P. zatwierdził raport Audytorjatu Polowego 
Nr. 167 warsz. okręgu wojn., mocą którego ksiądz M. K. ,  
po zal iczeniu mu dotychczasowego aresztu, skazany zo
stał do fortecznych kazamat modlińskich na rok czasu, 
a potem przejdzie pod dozór policji. Wyrok ten zapadł 
na niego za to, że w klasztorze reformackim lutomier
skim ukrywał ks. Leona Godlewskiego, jakby swego za
konnika, w tym celu przebrał go w habit reformacki, 
a następnie  dał mu zaświadczenie, że się nazywa Leon 
Cza plis 1 i odesłał go do wsi Dalików, pow . . łęczc., gub. 
kalis. ,  by tam spełniał obowiązki proboszcza.2 

31. Ks. Stefan Krantz, w 1 862 r. kaznodzieja ko ·
ścioła o.o.  reformatów w Koninie, gub. kalis. ,  później 
w Lutomiersku, pow. łas., gub. piotrk. 1. Za wygłaszani e  
podburzających kazań w 186 1  r., co  było powodem osa
dzenia go przez rząd w kazamatach fortecy w Modlini e 
na 2 miesiące, nmk Kr. P. 1 1  list. 1866 r. oddał księdza 
S. K. pod zwykły dozór policyjny na 2 lata.3 

2. Przewodniczący czasowej wojn. śledczej komisji
30 mar. ( 1 1  kw.) 1865 r . . Nr. 1777 ' powiadomił dra gł. 

1 L. Cz. był reformatem. 2 A. A. D., xu:i, k. 240 i 242. 
a A. P. Piotrk., 111 10• i A. P. Kal., XV11, k: 51 
4 A. A. o., xxx1x2, k. 312.
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kom. rz. spr. w i d., że ksiądz S. K., reformat klasztóru 
w Lutomiersku, j est pod śledztwem o to, że w 1861 r. wy
głaszał kazania „podburzające", a jen. ple. na Kr. P. 7 
(19) st. 1 866 r. Nr. 19314 (49259)1 doniósł do tegoż dra, 
że księdza S. K., reformata, nmk Kr. P. skazał na 2 mie
siące kazamat w fortecy modlińskiej za to, że JUŻ po 
ogłoszeniu w Kr. P. stanu wojn. miewał w 186 1  r. kaza
nia patrjotyczne. 

32. Ks. Wawrzyniec Kruszewski, przeniesiony
z Włocławka do Pułtuska. 1. Administrator diec. płoc. 
1 7  sierp. 1863 r. Nr. 917 doniósł do Kom. Rz. W. R 
i O .  P., że wojsko ros. 7 sierp. 1863 r. zaaresztowało 
księdza W. K., reformata z Pułtuska, we wsi Gostkowo, 
gm. Obrytte, pow. pułt. ,  gub. warsz., gdzie był u cho
rego. Pozorem do zaaresztowania było to, że ksiądz W. 
K. m iał być kapelanem partji .  Trzech żołnierzy pchnęło 
go sztyletami w piersi, potem inni źołnierze wyprowa
dzil i  go na pbdwórze i zabili .2 

2. Jak doniósł prob. par. Zambski , pow. pułt., gub.
warsz., do przełożonego klasztoru o.o. reformatów w Puł� 
tusku, wojsko ros. zamordowało ńa śm.ierć reformata
księdza W. K.s 

3. Przed sądem polici i  prostej 2 (14) sierp. 1863 r. 
we wsi Zambski, okr. pult., świadek Jan Kleczkowski, 
który pojechał 1 2  sierp. 1863 r. z księdzem W. K. do 
wsi Gostków, tej parafj i , udającym się, by zaopatrzyć na 
drogę wieczności „Marjannę, dziewkę dworską" ,  zeznał, 
że „żołni erze wywlekli z dworu gostkowskiego księdza 
W. K. J eden z nich w moich oczach uderzył go kolbą 
w głowę, a drugi po nogach, wskutek czego ksiądz W. 
K. upadł na ziemię i nie podnosił się wcale. Lecz, może 

1 A. A. D., X L:.t, k. 181 . 2 A. A. D., LXXX I I2, k. 54. 

3 A. K. D. Płoc. ,  XV 15, k. 205. 
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w dwa pacierze, zaczął wstawać z ziemi, wtedy znów 
zbliżyli się żołnierze i zaczęli go bić kolbami W · głowę . . : 
Później obstąpili go dookoła i co z nim zrobili, już . tego, 
nie mogłem dostrzec."1  

33. Ks. Henryk Krzyszczak, reformat klasztoru
w Stopnicy, gub. kielc . ,  utrzymywał �tosunki z powstań
cami i burzył . ludność swojem postępowaniem „jezu-
ickiem" .2 i 3 

· 

34. Ks. Teodor Kurkiewicz, reformat z Źuromi-
, na, pow. mław., gub. płoc. Specjalna Kancelarja nmka 
Kr. P. do spraw stanu wojn. 11 (23) wrz. 1 867 r. Nr. 81394 
doniosła do zarządzającego spr. d . . obc. w., że ksiądz T. 
K. za to, że otrzymywał, jakoby niewiadomo od.kogo, re
,wolucyjne wezwania tak zw. tymczasowego rządu naro-
dowego, mające za cel drogą nadania włościanom tych 
, gruntów, które dzierżawili, od ziemian, właścicieli więk
szych, pociągnąć ich, szczególniej bezrolnych, do powstania 
i ogłosił to wezwanie w kościele, na mocy decyzji nmka 
Kr. P., wydanej na skutek raportu Audytorjatu Polowego 
z 25 czrw. 1 863 r. Nr. 843, został skazany na ·10 lat ka
torgi w Syberji. 

35. · Ks. Florjan Lewicki, 1834 t 1 898� Jen. ple. 
14 (26) czrw. 1 865 r. Nr. 9358 (9359)5 nadesłał do Kom. 
R7.. Spr. W. i D.  spis o.o. reformatów nlka wojn. powia
towego. W spisie tym jest taka charakterystyka księdza 
F. L. „jawnie występował z powstańcami, głosił kazania pod
burzające, jest bardzo szkodliwy i nieżyczliwy (dla rządu). 

36. Ks. Robert Lisiecki, ur. 1 838 r. Wojn. nlk
po�. sierdz., gub. kalis., 30 gr. ( 1 1  st.) 1865 (6) r. Nr. 63�2 6 

1 Op. c., k. 2 1 0� :1 A. A. D., XLI, k. 107.
8 Przymiotnika „jezuicki" urzędnicy ros. używali · na określenia

gorliwego, a rozsądnego
. 
kapłana.' Dopis. aut�ra. 

4 A. A. D., LXXII2, k. 140. 5 A. A. D., vm2, Nr. 7. 
6 A. A. D., XXXVl1, Nr. 17. 
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powiadomił Kom. Rz. Spr. W. i D., że ksiądz R. L., 
·
re

format, odznacza się do najwyższego stopnia „ lekkomyśl
nością" 'i w czasie powstania słynął z kazań, które wy
głaszał w „rewolucyjnym" duchu, za co dłuższy czas był 
więziony i że, wogóle, jest to jednostka niepewna. 

37. Ks. Adrjan Łopatkiewicz. Nlk wojn. pow.
konin., gub . kalis., 19 gr. 1865 r. Nr. 5738 powiadamia 
dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że księdza A. Ł., wikarjusza 
kościoła o.o. reformatów w Koninie, wysłał do takiegoż 
kościoła w Kaliszu.1 

38. Ks. Antoni Majewski, ur. 1833 r., reformat
klasztoru pińczowskiego, gub. kielc. Akt zejścia, spisany
21 mar. 1863 r. Nr. 54 2 w par. Busk, pow. stopn.,  gub.
kielc., stwierdza, że 18  mar. 1863 r. w lesie szanieckim 
tegoż pow. znaleziono zwłoki księdza A. M., a „Wykaz 
ojców i braci klasztoru stopn., którzy położyli zasługj 
dla Kościoła i Ojczyzny" 3 mówi, że ksiądz A. M.  zo
stał _zabity.

39. Ks. Romuald Makarewicz, . reformat. 1 .  Po
walkach z partjami powstańczemi wojska ros. wzięły d9 
niewoli rannego księdza R. M.' 

2. Specjalna Kancelarja nmka Kr. P. do spraw sta
nu wojn. 7 (19) st. 1864 r. Nr. 241 5 doniosła do Kom. 
Rz. W. R. i O.  P., że ksiądz R. M., będąc w partj i ,  otrzy
mał ciężką ranę i umarł w szpitalu m. Lipna, gub. płoc.' 

40. Ks. Gracjan Marchwicki, reformat z Luto
miersku, pow. łas., gub. piotrk., poprzednio magister no
wicjuszów w Wieluniu, diec. kuj -kalis. 1. Zarząd Nlka 
Wojn. Głównego Oddz. Warsz. 1 9  (31) list. 1 865 r. Nr. 67036 
pisał do nlka wojn. oddz. lubl. , że ksiądz G. M. miał byó 

1 A. A. o., Lxxxvz, k. 74. · � R., VIII 18•
• A. Aut., XXV12. 4 A. K. D. Płoc., XJV15, k. 96. 
5 A. A. o., LXXX1 112, k. 49. 6 A. A. O„ vr;i, k. 6 i 1 18. 
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odesłany w Poznańskie, ale na skutek zarządzenia nmka 
Kr. P. z 26 czrw. (8 lip.) 1865 r. Nr. 9437 (9536) Mstwo 

. Spr. W. wysłało go 9 wrz. 1865 r. pod dozór policji do 
gub. archangelskief, a przedtem zakonnik ten już pewien 

. �zas odsiedział w cytadeli warsz., dokąd przybył z Ka
lisza 18 -l ipca 1865 r. 

41. Ks. Wincenty Markiewicz. Wykaz ojców
i braci klasztoru o.o. reformatów w Stopnicy, którzy po
łożyii zasługi dla Kościoła i Ojczyzny, stwierdza, że ksiądz 
W. M. zmarł na Syberji 31 mar. 1 865 r . 1  

42. Ks. Jan Grzegorz Michalski, ur.  1 828 r .
1 .  W 1 864 r. władze rządowe wywiozły 2 ksi ędza J. G .  M. ,

. gwardjana reformata z Pilicy, pow. olkus., gub.  kielc . ,  do 
Rosji pod ścisły dozór policj i, mianowicie do m. Kołogrywa, 
gub. kostromskiej . Ojciec J .  G. M. w jakiś czas, gdy został 
zwolniony z tego dozoru, przeniósł się do gub. saratow
skiej, gdzie pozostawał do 1 900 r. Do Warszawy przy
jechał w 1901 r. po 36 latach pobytu· poza krajem.' 

2. Przebywając w Kołogrywie ksiądz J. G.  M. na
swe utrzymanie pobierał ' od rządu 15 kop. dziennie na 
życie, 1 r. 50 kop. na mieszkanię, a 5 czrw. 1864 r. otrzy
mał na ubranie 21 r. 23 i pół kop. 

3. W aktach urzędowych, z datą późniejszą, o ojcu
j. G. M.,

·
reformacie z Pilicy, pow. olkus. ,  gub. kielc. ,  

znajdujemy w tej samej sprawie następujące szczegóły: 
a) w Pili cy był zaaresztowa�y i wywieziony do cesar
stwa w 1 864 r.5 i b) za kazania „podburzające" admi
nistracyjnie był wysłany w 1 864 r. na czasowe mieszka-

. nie do m. Czuchłomy, a stąd przeniesiony do Kołogry
wu, gub. kostromskiej�5 

1 A. Aut., XXVn. 
4 A. A. D., XIX2•
s Op. c„ k. 1 56. 

2. A. K. D. K„ IX5. a Dr. XIII. 
5 A. A .  D„ LXXll2, k .  109. 
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, 4. Katalog diec. krak. kiel c. z 1 874 r. (str. 88) po
daje, że ksiądz j. G� M.  mieszka w tym roku w Kołogrywie. 

5. Na zasadzie amnestii ksiądz j. G. M. wrócił do
kraju, zamieszkał w Kurozwękach, pow. stopn. ,  gub. kielc., 
umarł w Kielcach 1 909 r . 1

· 

43. Aleksy Miniak, brat reformat klasztoru stop
nickiego, gub. kielc., jawnie o$wiadczył się za powstaniem.2 

44. Ks. Piotr Alcantari Orzechowski, reformat
z Jędrzejowa, gub. kielc. 1 .  Nmk Kr. P. 1 5  (27) paźdz. 
1 861 r. Nr. 1 789 1.1 zwrócił uwagę dra gł. kom. rz. w. r. 
i o. p. na to, że 1 0  (22) wrz. 1 861  r. w Działoszycach, 
pow. pińcz., gub. kielc. , na cmentarzu, między bramą 
ogrodzenia a głównemi drzwiami kościoła, 4 stanął krzyż 
dębowy ku uczczeniu „buntowników", którego poświęce
nia dokonał ksiądz P. A. O., wygłosiwszy przy tern mowę. 

2. Będąc z pomocą w 1863 r. u prob. ks. Ludwika
Czerniańskiego w Będzinie, gub. piotrk., ksiądz P. A. O. 

za kazania „rewolucyjne" dostał się do więzienia poli
tycznego.5 Ksiądz P. O. umarł 15  sierp. 1872 r. w kla
sztorze kra�owskim. 6 

45. Ambroży Os�rowski, brat reformat. Był 25 lat
na Syberj i. Do kraju wrócił bez prawa noszenia habitu .  
Umarł w Stopnicy.7 

46. Ks. Mikoląj Pasternakiewicz, reformat kla
sztoru stopnickiego, gub. kielc. ,  sympatyzował z · ideą po� 
wstania i dosyć często b rał udział w manifestacjach „re
wolucyjnych".  8 

· " 

Ks. M. P. umarł 28 paźdz. 1884 r. w klasztorze 
stopnickim, gub. kielc. 9 

1 A. Aut., xxv12. 2 A. A. D. , XLP, k. 107. 
8 A. A. D., LXXIX:i, k. 21 i n. 4 W orygińale: na paperte. 
5 A. A. D., XC l:i, k. 8. 11 A. K. R. Kr. 12.t.. 
1 A. Aut., xxv12. s A. A. o., xu2, k. 101. 
9 A. K. R. Kr., 12.t.. 
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47. Ks. Ignacy Rakociński. Zarząd Nika Wojn.
Główn. Oddz. Warsz. 1� (31)  list. 1 865 r. Nr. 6703, doniósł 
do nlka wojn. oddz . . lubi., Że/ksiądz ,, I. R. prz�siedział
pewien czas w cytadeli warszawskiej i 

"
z rozporządzenia 

Mstwa Spr. W. z 16 sierp. 1865 r. Nr. 6262 1 został wy
słany 9 wrz. 1 865 r. do gub. wofogodżkiej . 

48. Ka. Gerwazy Reinis, reformat klasztoru w Żu
rominie, pow. mław., gub. płoc., p. o. parafialne w Bie
żuniu, pow. sierp., gub. płoc. 1. Specjalna Kancelaria nmka 
Kr. P.  do spraw stanu wojn. powiadomiła 18  (30) maja 
1863 r. Nr. 2771 � dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że wła
dze wojskowe zaaresztowały w Bieżuniu k�iędza G. R. za 
ogłoszenie w kościele tamtejszym proklamacji „tajnego 
rządu rewolucyjnego" o nadaniu ziemi włościanom. 

2. Specjalna Kancelarja nmka Kr. P. do spraw sta•
-BU wojn. powiadomiła 1 1  (23) wrz. 1 867 r .  Nr. S139 3 za
rządzającego spr. d. obc. w., że ksiądz G. R., liczący 
wówczas lat 39, za to, że otrzymał, jakoby niewiadomo 
od kogo, rewoltJcyjne wezwanie tak zw. tymczasowego 
rządu narodowego, mające za cel drogą nadania włościa
nom tych gruntów, które dzierżawili od z iemian, wła
ścieieli większych, tym sposobem, szczególniej małorol
nych, pociągnąć ich do powstania i ogłoiił to wezwanie 
w kościele, na mocy decyzji nmka Kr. P., wydanej na 
skutek raportu Audytorjatu Polowego z 25 czrw. 1 863 r . 
. Nr. 843, został wysłany do katorgi na lat 1 0  w Syberii. 

. 3. Kancelaria w. jen. gbra 4 mar. 1 881  r. Nr. 377,4
otrzymała metrykę śmierci zmarłego w m. Spaskie, gub. 
tamb.,  księdza G. R., ·reformata, który się urodził w 1 826 r. 
'!i Stahuliszkach, pow. kalis. 

1 A. A. D., Vis, k. 99. i LXXU:�, k. 9. 
2 A. A. D., LXXXI2, k. 212 i 213. 3 A. A. D., LXXII•; k. 140. 
ł A. A. o., LXXV3, le; 220. 

Bojownicy t. III . 48 
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49. Ks. Paweł Słowikowski, reformat klasztoru
stopnickiego, gub. kielc., diec. kielc.-krak., przez cały 
czas powstania działał „podburzająca" na ludność swemi 
kazaniami.1 

50. Ks. Kwiryn Służewski, reformat klasztoru
kaliskiego, był poborcą miejscowym i zbierał podatki 
dla rządu narodowego, o co władze policyjno - �ądowe 
prowadziły przeciw niemu długotrwałe śledztwo.2 

St. Ks. Bazyli Solecki, reformat klasztoru w Szcza
winie, pow. gostyń., gub. warsz. jak doniosła 1 1  (23) 
wrz. 1867 r. Nr. 8139 3 Specjalna Kancelaria nmka Kr. P. 
do spraw stanu wojn. do zarządzającego spr. d. obc. w., 
ksiądz B. S. był zesłany, na mocy decyzji, którą wy
dał n111k Kr. P. 22 czrw. (4 lip.) 1 864 r., do katorg na 
lat 1 O do fottec sybirskich za to, że był w partj i . 

52. Ks. Tomasz Sowiński, reformat klasztoru ję
drzejowskiego, gub. kielc. Za udział w sprawach po
wstańczych siedział ksiądz T. S. w więzieniu politycz
nem w Radomiu.4 Umarł w Kielcach 1 2  paźdz. 1885 r.i°' 

53. Ks. Eustachy Stępniewicz. 1 .  P. o. nmka Kr.
P. jen.  Liider.s 29 list. 1 861 r. Nr. 250 6 powiadomił p. o. 
dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że ksiądz E. S., reformat 
z klasztoru pilickiego, pow. olkus�, gub .  kielec., za
stępując chorego prob. ,  par. Luborzyca, po�. miechw., 
gub. kielc. ,  wypowiedział tam kazanie bard2.0 wrogie dla 
�ządu, a mianowicie, że w Wars�awie podczas ostatnich 
wypadków politycznych żołnierze rosyjscy mordowali ka
tolików, wyłamywali drzwi do świątyń, zabijali bezbron
nych. W mowie tej ksiądz E. S. używał często wyrazu 

1 A. A. D., xu2, k. 107. 
2 Op. c . ,  k. 41. i A. P. Kal., XL13, k. 10. 
3 A .  A. o., LXXIl2, k. 148. 4 A. A. D., xu2, k. 109. 
5 A. K.  R. Kr., 124• 6 A. A. D., Lxxz, k. 121 .  
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„Moskale".  Powiadamiając o powyższem Kom. Rz. 29 list. 
1861 r. Nr. 

· 250, p. o. nmka mówi, że nakazał księdza
E. S. osadzić w fortecy zamojskiej na 3 miesiące

·
, a po

tem, gdy wróci na swoje miejsce, urządzić nad nim su
rowy dozór policyjny. 

2. Z odezwy ks. administratora . diec.  kielc.-krak.
z 1 3  czrw. 1862 r. Nr. 800 1 do Kom. Rz. W. R. i O.  P.
widać, że ksiądz E. S., reformat z Jędrzejowa, prze

.
sie

dział 3 miesiące w fortecznem więzieniu zamojskiem. 
3. Specjalna Kancelaria nmka Kr. P.  23 mafa (4 czrw.)

1862 r. Nr. 2234 2 doniosła do Kom. Rz. W� R. i O.  P., 
że reformat ksiądz E. S., z Pilicy, został uwolniony z for-
tecy zamojskiej 1 1  {23) maja 1 862 r. 

-

4. Ksiądz E. S. umarł 2 1  wrz. 1 862 r. we wsi ko-
ścielnej Janina.8 

· 

. 54. Ks. Dydak Szembek, reformat z Konina, gub. 
kalis. Qd 24 mar. 1865 r .  ksiądz D.  S. był przeznaczony 
do Olllska, a od

' 
4 czrw. 1865 r. pobierał

· 
na życie po 

1.5 kop.  na . dobę i po 1 r. 20 kop. miesięc.zni.e .. na mie-
s.zlqrnie�4 . .  

55. Ks. Pacyfik Szpądrow:ski, u.r .  1 822 r. (w rocz
ntku duch . . diec. sand . . z 1863 r. ksiądz P. Sz. ma wskazany 
ro� urodz�nia . 1�31 ), były reformat. Jak się to stało, 
w aktach trudno tego dociec, ale w�adomo . jest rzeczą, 
że, gdy k.s. Kącper Kotkowski, prob� z Ćmielowa, pow. 
opt. i jego wik. ks. Józef Tuszewski, zostali µwięzieni 
przez władze wojskowe, zastępczo parafję .tę obsłµgiwał 
refonnat klasztoru w Solcu na.d Wis.łą, diec. sand. ks. 
Pacyfik Szpądrowski (niekiedy spotyka się ks. P.  Szpę
�rowski). . O nim dziekan. dekan. kunowąki.ego,, ,prob.
z Szewny, ks .  ignacy Grynfeld 1 1  kw. 1 864 r. Nr .  61  5 

1 A. A. D., LXXX2, k. 101 .  2 Op.  c . ,  k. 46 .  · 
31 A. K. R. Kr., IM. 4 A. A. D.,  LXXXV2, k. 68 . . 

. 5 A. K. D. Sa.nd., X1• 
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donosi do Kons. )en. D. Sand., że go zaaresztowały wła
dze wojskowe w Cmielowie, a przy tej czynności wojsko
wi aresztujący rozbili kufer i zabrali z niego około 60 r., 
ą może i . więcej. Był to dochód kościelny z roku bieżą
cego, należący do księży i służby kościelnej, a także po
kładne parafjalnego cmentarza grzebalnego z roku prze
szłego. 

56. Ka. Bernardyn Tański, reformat. 1. 14 (26) kw.
1 866 r. rosyjskie władze rządowe wysłały księdza B. T.
na wygnanie do Szenkurska, gub. archangelskiej .1 Po
twierdza tę wiadomość odezwa bpa kuj . -kalis. z 1 O (21) 
czrw. 1866 r. Nr. 859 2 do Kom. Rz. Spr. W. i D. 

2. Księdza B. T., reformata, aresztowały władze po
l icyjne, gdy przyjechał z Siennicy do Węgrowa z pa
szportem, przez nikogo nie podpisanym. 7 mar. 1864 r. 
nmk Kr. P. postanowił go wysłać do gub. archangelskiej , 
aż do uspokojenia kraju. W 1878 r. ksiądz B. T. mieszkał 
w Czernihowie, w 1879 r. otrzymał od arcbpa mohylow
skiego nominację na wikarjusza w gub. czernihowskiej, 
w 1 880 r.-w Mikołajewie i w tym roku uzyskał od władz 
administracyjnych: zwolnienie z dozoru policyjnego, pra
wo powrotu do Kr. P., wyjąwszy gubernje: lubi. i siedl., 
a także powiaty: augusfowski w · gub. suwał. i. mazow. -
w gub. łomż. 24 si

.
erp. 1 883 r. te same prawa powrotu

ksiądz B. T. uzyskał- od cesarza. Zamieszkał w m. Dobrzy
niu, diec. płoc.3 

3. Departament Spr. D .  Obc. W. 9 kw. 1 880 r. Nr. 1411'
powiadamia w. jen. gbra, że ksiądz B. T., reformat, Wy· . 
słany w 1863 r., może wrócić do kraju. Na to w. · jen.
gbr odpowiada mstrowi spr. w. 17 (29) maja 1 880 r. Nr. 736, 

. .  że zgadza się na powrót księdza B. T. , naznacza mu

1 A. A. D., LXXXV', k. 78 i n. 2 Op. c. 
3 A. A. D., LXXVIP1, le. 133...'... 136. 4 A. A. D„ LXXV2, k. 132. 
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rocznego rządowego subsydjum 60 r., ale wyłącza jako 
miejsce zamieszkania dla księdza B. T. gubernje: lubi. 
i siedl. ,  a także powiaty august. w gub. suwl. i · mazow . 

. w gub. łomż.
57. Ks. Rafał Tomaszewski. W zbiorach raper

swylskiego muzeum narodowego czytamy, że ksiądz R. 
T., reformat ze Stopnicy, gub. kielc., w 1 878 r. wygna
nie swe spędzał w Penzie.1 

58. Ks. Anzelm Turant, w 1862 r.  zakrystjan kla
sztoru o.o. reformatów w Warszawie. Gbr piotrk. 24 st. 
1867 r. Nr. 438, oddał księdza A. T. za przestępstwa po
lityczne na trzy lata pod surowy dozór policyjny.2 

59. Ks. Turaszewski. Po walkach z partjami po
wstańczemi wojska rosyjskie wzięły do niewoli rannego 
księdza T.s 

60. Stefan Tuźniak, brat reformat klas:itoru sto
pnickiego, gub. kielc., był sympaty ki em powstania i bar
dzo nieprawomyślnym.4 

61. Ks. Marjan Wałukanis. W. j en. gbr. Kocebu . 

2 (14) czrw. 1875 r. Nr. 824 5 powiadamia gbra warsz. 
o doniesieniu, które otrzymał, że w kwietniu 1875 r. refor
mat klasztoru włocławskiego, gub. warsz., ksiądz M. W. 
karcił na spowiedzi mieszkankę m. Włocławka, Eugenię 
Paul, szlachciankę, obecnie żonę majora 5-go ułańskiego 
pułku litewskiego Bienieckiego o to, że wychodzi za ofi
cera rosjanina i odmówił jej Komunji  św., dodając, że 
tylko wtedy będzie mogła przystąpić do Stołu Pańskiego, · 
kiedy skłoni męża do przyjęcia katolicyzmu. Wobec tych 
wiadomości, zdradzających wśród zakonników tamtej
szego klasztoru ducha fanatycznego, tak re ligijnego, 

1 Rps., 1 11. 2 A. P. Piotrk., I I I  10• 
3 A. K. O. Płoc„ XIV15, k. 96. 4 A. A. D., XLI2, k. 1 1 1 .  
5 A .  A .  D., CX2• 
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jak i politycznego, w. jen.  gbr nałożył na klasztor we. 
Włocławku 50 r. kary, a księdza M. W. polecił przenieść 
do k lasztoru lutomierskiego, pow. łask. ,  gub. piotrk. Na 
skutek tego 1 lip. 1875 r. policjant z Włocławka, I wan 
Soroka, dostawił księdza M. W. do Lutomierska. 

62. Szymon Wilczyński, . brat reformat z Brzezin,
archid. warsz. Rosyjskie władze rządowe przewiozły brata 
Sz. W. z Brzezin do Lutomierska, diec. kuj .-kalis., a na
stępnie dały mu na wyjazd zagranicę paszport darmowy, 
zasiłek jednorażowy w kwocie 25 r., na koszta podróży 
25 r. , bezpłatny bilet kolejowy od stacji Piotrków do 
granicy i dożywocia po 100 r.  rocznie.1 

63. �s. Juljan Władyka, 1835 t 1892. Nlk wojn.
pow. kielc. doniósł 2 swej władzy, że ksiądz J. W., refor
mat w Pińczowie, gub. kielc. , zobowiązywał niewiasty 
na spowiedzi,3 aby mężów swych wysyłały do powstania. 

64. Ks. Maurycy Wojciechowski, przełożony
klasztoru o.o. reformatów w Pułtusku. 1. Za sprawę ojczy
zny kilkudziesięciu księży diec. płoc. było albo wywie-

· zionych do Rosji albo uwięzionych w fortecach lub w roz
maitych więzieniach politycznych. Wierni zaczt:tli się 
modlić o ich powrót na stanowiska. W tej intencji ks. 
Maurycy Wojciechowski odprawił uroczyste nabożeństwo 
w Pułtusku. Gdy o tern rząd się dowiedział, miejscowy 
jenerał Semeko nakazał go w grudniu 1864 r. zaaresztować.' 

2. Jen. ple. na Kr. P. 6 (18) mar. 1865 r. Nr.  31391 
zawiadomił dra gł. kom. rz. spr. w. i d. ,  że reformat, ksiądz 
M.  W. odprawiał nabożeństwo błagalne o przywrócenie 
w kraju niedawno skasowanych przez rząd ros� klaszto-

1 Ą. A. D., ma, k. 88 i 92. 2 A. A. D., v11:.1, Nr. lit. W. 11.
3 Skąd nlk: wiedział o tern, o czem była mowa na spowiedzi? . 

Zapytanie autora. 
4 A. K. D. Płoc., XIV15, k. 236 i 237. 
5 A. Ą. D., XLa, le. 71 i 72. 
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rów. Za to władze policyjno- wojskowe zapisały księdza 
M. W. do kategorji ,  z której nie można było zostać prob. 
samodzielnym, gdy zakonników po kasacie klasztorów 
rozsyłano na parafje. 

65. Ks. Wladyślaw Woliński, kapelan ks. bpa
Popiela w Płocku. Jen. ple. na Kr. P. 6 (18) mar. 1 865 r. 
Nr. 3135 1 zawiadomił dra gł. kom. rz. spr. w. i d., że 
ksiądz W. W., reformat, odprawiał nabożeństwo błagal
ne o przywrócenie w kraju _niedawno skasowanych przez 
rząd ros. zakonów. Za to ksiądz W. W. został skazany 
na miesiąc aresztu. Gdy jednak władze państwowe wy
śledziły, że jest on poddanym pruskim, wtedy 10 (22) 
tegoż miesiąca odesłały go zagranicę pruską. 

66_ Ks. Elizarjusz Chrystyn Wyszomirski, 1821 
t 1890, reformat. Jen. ple. na Kr. P. 2 (14) czrw. 1865 r. 
Nr. 8845 2 powiadomił Kom. Rz. Spr. W. i D ., że ksiądz 
E. Ch. W., będąc gwardjanem klasztoru w Puszczy Sol
skiej, ·pow. biłg. , gub. lubi. , za niedozór nad miejscowy
mi zakonnikami zapłacił 100 r. kary i nie zasługuje na 
zaufanie rządu, gdyż pozwolił swoim podwładnym ukła
dać i przechowywać „rewolucyjne" 9dezwy. 

67. Ka. Leonard Żó łtowski. Bp kuj .-ka�is. 4 (16)
wrz. 1865 r. Nr. 1 108,3 zwracał się dó Kom. Rz. · Spr. 
W. i D., że reformata z Lutomierska, diec. kuj. - kalis., 
księdza /L. Ż. władze wojenne wywiozły z klasztoru lu-

. tomierskiego do Warszawy w lipcu b. r . . 

Trynitarze. 
l. Ks. Adam Lipiński. 12 sierp. 1863 r. Kons .

. Jen. Archd. Warsz. wysłał zwykły kolejny raport miesięcz
ny do arcbpa warsz. Szcz. Felińskiego, będące�o wów-

a A . A. D., XL�, k. 7 1  i 72. 2 A. A. D., XXXV2, ' Nr. 14 .  
3 A. A.  D. ,  XU, k .  354. 
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czas na wygnaniu w Rosj i, w m. Jarosławiu, że ros. wła
dze wojskowe zaaresztowały księdza A. L., trynitarza, 
kapelana szpitala św. Łazarza w Warszawie.1 

2. Ks. Franciszek Marceli Trawiński. 1. W ko
lejnym raporcie miesięcznym dnia 1 2  sierp. 1863 r. Kons. 
Jen. Archd. Warsz. powiadamia arcbpa warsz. Szcz. Fe
lińskiego, będącego na wygnaniu w Rosj i, w m. Jarosła
wiu,  ,że ros. władze wojskowe zaaresztowały księdza F. 
M. T., prezydenta księży trynitarzy warszawskich.2 

2. Nmk Kr. · P. 3 ( 1 5) łut. 1864 r. Nr. 562 s powia
domił p. o. mstra Kr. P., że ksiądz F. M. T., przełożony 
ks.ks. trynit. odbierał od powstańców przysięgę „rewo
lucyjną" i dla tego został oddany pod sąd wojenny 4 
(16) st. 1864 r .  

3. Jen. ple.  na Kr. P.  26 kw. (8 maja) 1864 r. Nr.  5824,'
powiadamia dra gł. kom. rz. w. r. i o. p., że po konfir

, macj \ nmka Kr. P. ksiądz F. T. za różne „podburwjące" 
czyny został skazany na mieszkanie w Syberji. 

3. Ks. Juljan Wypychowski, 1 835t1882, do za
konu wstąpił 1854 r . ,  śluby zakonne wykonał w 1855 r., 
po kasacie klasztoru trynitarskiego w Warszawie rząd 
go przewiózł do o.o. kapucyrtów w Zakroczymiu. 1 .  Na 
mocy decyzji p .o. nmka Kr.  P., datowanej 26 paźdz. i 7 list. 
1 863 r., wydanej na skutek raportu Czasowej Wojenno
Śledczej Komisji, ksiądz j .  W. siedział 6 mies. w kaza
matach w Modlinie za to, że w „rewolucyjnej" organiza
cji był sekcjoni:-;tą. W późniejszym czasie rząd ros. nie 
zapomniał tego księdzu J. W. Gdy bp płoc. Popiel 3 
(15) lut. 1865 r. Nr. 2 1 33 wystąpił do Rzymu o sekulary
zację · księdza J . . W., Komisj a Rz. nie poparła tej sprawy 

1 i 2 /\. K. A. W., 1 1n. 3 A. A. O., CXV2. 
4 A. A. D., LXXXIIJ'!, k. 1 7 1 .  
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z.e względu na jego dawną nieprawomyślność polityczną.1 
W 1866 r .  i w 1869 r. rząd nie zgodził się na projekt wła
dzy di ecezjalnej w Płocku naznaczenia księdza j. W. na 
jakąkolw iek placówkę parafjalną.2 

2. O zaaresztowaniu księdza j. W. mamy jeszcze
inne źródło wiadomości, a mianowicie: 

Kancelarja arcbpa warsz. pod datą 7 gr. 1863 r. 
przesłała do arc bpa Szcz. Felińskiego, przebywającego 
w Jarosławlu, raport miesięczny, a w nim między in
nemi pisze, że w ubiegłym . miesiącu władze wojskowe 
-zaaresztowały należącego do archd. księdza J. W., ka
płana trynitarza z Warszawy.3 

3. Nmk Kr. P. 3 {15) łut. 1 864 r. Nr. 562 4. powia
domił p. o. mstra Kr. P., że trynitarz, · ksiądz j. W. 
należał do organizacji powstańczej m. Warszawy w od
dzialę sekcyj, . za co został skazany na sześciomiesięczne 
uwięzienie w kazamatach twierdzy modlińskiej (w orygi
nale nowogeorgewskiei), a później pozostanie pod · do
zorem policj i  w miejscu swego zamieszkania. 

4. Specjalna Komisja, badająca sprawę klasztorów
w Polsce, 17 (29) list. 1864 r. doniosła do Kom. Rz. Spr. 
W., że ksiądz J .  W., trynitarz, należał do organizacji re
wołucyjnej.5 

5. Zarząd nlka żandarmerii gub. płoc.  16 paźdz.
1869 r. Nr. 3859 6 powiadomił gbra płoc., że ksiądz j. W. 
w cza� ie powstania odbierał przysięgę od powstańców. 

1 A. A. D., XXVIll2, Nr. 30, LXIl2, k. 8 i 9, LXXXII2, k. 208. 
2 A. · A. D., LXU:�, k. 28 i 6 1 .  s A. K .  A .  W., 1111• 
4 A. A. D., cxv2. 5 A. A. D., XL v2, k. 373. 
i; A. P. Płoc;:, XLVIII16, k. 4. 



762 ZAKONY I ZGROMADZENIA. 

S. s. Miłosierdzia św� Wincentego a Paulo . 

. Koiicząc o ofiarach, które zakony, zgromadzenia 
i ich członkowie

, 
złożyły na ołtarzu Kościoła i ojczyzny,

wypada . jeszcze wspomnieć o tern., co rząd ros. zabrał 
szarytkom i jak je usuwał z miejscowości, w których 
chciał zniszczyć katolicyzm i polskość. .

Nie pominiemy króciutki
.
ej historii każdej . fundacj i  

szarytek, aby tern więc.ej uwypuklić stratę i ofiarę i c_h 
na rzecz Kościoła i ojczyzny. Wsppmnimy najprzód na
W'iasem, że, początek zgromadze

.
nia s.s. miłosierdzia św. 

Wincentego
. a Paulo sięga 1633 r. 29 list. Erekcję tego 

zgromadzenia zatwierdził arcbp paryski w 1651 r. i to 
samo powtórzył 18 st. 1655 r., a uczynił to dlatego, te 
pierwsza erekcia zaginęła. Do Polski zaraz w zaraniu i ch 
istnienia, s.s. miłosierdzia sprowadziła, mianowicie w 1 652 r. 
Ludwika Gonzaga, ·. małżonka Jana Kazimierza, króla. 
Odtąd, gdzi'e w . zakładzie dobroczynnym ukazał się kor
net biały, zwłaszcza w szpitalach, tam zajaśniała praw
dziwie serdeczna opieka · dla · chorych i kalek, opieka, 
wykonywana z pobudki nadprzyrodzonej, w intencji pq
dobania :.;ię Panu Bogu. Poza czynną miłością bliźniego, 
nie robiąc żadnej różnicy' kto nim jest, szarytki nie miały 
nigdy żadnego innego celu, politykowanie jest wyklu
czone z ich roboty. Ale rząd ros. bał się tego, że sam 
widok kornetu będzie mu psuł robotę niszczycielską, 
jaką było zatruwaQie ducha przez wszczepianie rusyfi
kacji i prawosławia na P9dlasiu i Chełmszczyźnie i wo-. 
góle w Lubelskiem. Ta ·robota niecna, zwłaszcza od r. 1 875, 
kiedy wyszedł dekret kasujący unję na Po

.
dlasiu, szła 

naprzód w coraz silniejszem tempie. Kiedy różnych użyto 
środków od bata' do kulki, od kozy do Syberji, a „upór" 
w wierze katolickiej trwał dalej, przyszła rządowcom 
ros. myśl usuwania, skąd się da, szarytek. W aktach s.s. 
miłosierdzia znajdujemy następujące z tej dziedziny fakty. 
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1. Białystok. Dom św. Marcina.1 · „Roku 1768
dnia 26 7-bra w Tykocinie. Między Jaśnie Oświeconym 
Janem Klemensem Branickim, kasztelanem krakowskim, 
hetmanem wielkim koronnym a W. I. księdzem Piotrem 
Hiacyntem Śliwickim, wizytatorem księży misjonarzy za·
warta została konwencja, mocą której ]. O. Jan Klemens 
Branicki obowiązuje się dom, wymurowany tym celem 
z ogrodem, placem i zabudowaniem gospodarskiem, <?Pa
trzywszy sprzętami przyzwoitemi, oddać w posesję zgro
madzeniu sióstr miłosierdzia. Zrobić zapis na utrzymanie 
wiecznemi czasy pięciu sióstr i dwunastu chorych, obo
jej płc i  po sześc ioro. Tudzież na utrzymanie apteczki, 
służących i gospodarstwa domowego: rocznego dochodu 
złotych polskicli siedm tysięcy. A W. Imci ks. Wizyta
tor, imieniem zgromadzenia, przyjmując pobożną funda
cję, obowiązuje się zesłać na mieszkanie pięć sióstr do 
Białegostoku, które mają utrzymywać dwanaście łóżek 
dla chorych, posługę około ni.eh i we wszystkich szcze
gółach woli ]. O. fundatora dopełniać" .  

W tychże aktach jest cały zapis oryginalny, podpi
sany przez obydwie strony kontraktujące i ich,  w laku 
wyciśniętemi pieczęciam i, wzmocniony z 26 wrz. 1768 r. 
i drugi . 29 wrz. 1 768 r.  

W tym samym zwoju akt, po dziejach blisko stulet
nich tej instytucji spotykamy notatkę: „ . . . z boleścią w ser
cu  na rozkaz rządu rosyjskiego ... pięć sióstr miłosierdzia . . .  
opuściło kaleki, chorych i dzieci ) przybyło do instytutu 
św. Kazimierza, do . domu eentralnego .. zgromadzenia sióstr 
miłosierdzia prowincj i  warszawskiej dn. 28 lip. 1 864 r.  
Stało się to na skutek dekretu Murawjewa z dn. 28 l ip . 
1 864 r., a własność sióstr przeszła po_d zarząd Towarz. 
Dobroczynności" .  

W lat niespełna 50 karta dziejowa znów się odwraca. 

1 A. I . św. K. w W., VII38. 
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W czasie wojny wszechświatowej Dowództwo szpi
tala załogowego w Białymstoku w 1920 r. Nr. 3345 pi
sze 1 4  paźdz. 

„Do Siostry Przełożonej Zakonu Szarytek w War
szawie. Uprasza się o przydzielenie, do szpitala wojsko
wego Nr. 1 w Białymstoku 5 sióstr gospodarczych do 
prowadzenia kuchni szpitalnej na 1200 chorych" .  3 sierp. 
1921 r. „na prośby panów obywateli i ludności miasta 
Białegostoku ksiądz dyrektor z siostrą wizytatorką przy
byli do Białegostoku. Głównym orędowniki�m tej sprawy, 
poza miejscowem duchowieństwem, był Józef Karpowicz, 
dyrektor miejscowego banku Związków Ziemian. Dla za
chęcenia do podjęcia pracy około ubogich tej miejsco
wości wystarano się już o błogosławieństwo Ojca św. , 
Benedykta XV i takowe p. Karpowicz ma zamiar wrę
czyć pierwszej siostrz� służebnej, jaka wraz z towarzy
szkami będzie do pracy przysłana„ ."  

19  mar. 1 923 r .  zgromadzenie s.s. miłosierdzia $w. 
Wincentego a Paulo powtórnie weszło w posiada nie ma
jętności fundacyjnej przy ul. Kościuszki Nr. 5 i Legio
nowej Nr. 5 oraz ogrodu przy ulicy Elektrycznej. Rów
nież z tym dniem objęto prowadzenie Ochronki, należą
cej dawniej do T-wa Dobroczynności w Białymstoku. 

2. Zamość i Szczebrzeszyn. Cesarz austrjacki
Józef II sprowadził s.s. miłosierdzia ze Lwowa i oddał 
. im na szpitai klasztor po o.o. franciszkanach w Zamościu, 
wyposażywszy tę instytucję w fundusz po bonifratrach, 
oddał jej wieś Jatutów czyli Wólkę Panieńską i . . .  

Rząd ros. w 1883 r. usunął stąd s .s .  szarytki, a na 
ich miejsce sprowadził prawosławne elżbietanki. 

3. Biała Podlaska. 1  W aktach, dotyczących tej
instytucji, czytamy: „Szpital fundacji księcia Karola Sta- · 

i A. I. św. K. w W., IlIB, k. 1 3  i n .
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nisława Radziwiłła, kanclerza litewskiego i żony Anny 
z Sanguszków. 

· 

Erekcja nadana 1716 r. Sióstr 6 sprowadzono z Pa
ryża, oddano siostrom nowo wybudowany dom w Białej., 
wprost zamku, folwark Sławacinek: 5 włók gruntu, 3 ogro
dy i 18 placów w Białej, nadto sumę 20,000 zł. p. z pro
centem 1606 zł. p. rocznie na utrzymanie 6 chorych i 12 
sierot i sióstr. W roku 1 747 zapisy urosły do sumy 61 ,000 
zł. p., za którą książę Hieronim Radziwiłł oddał siostrom 
wieś Mokrany na własność. " 

Ponieważ w r. 18 1 4 dziedziczka dóbr Radziwiłłow
skich, księżniczka Stefanja, była nieletnią, wtedy opieka 
porządkowała interesy majątkowe, a między innemi spła
cała długi. 

Szpital, pozbawiony opieki książęcej, z czasem rząd 
przejął w swą administrację i zabrał fundusze, natomiast 
stworzył etat szpitalny, uszczuplił prawa sióstr miłosier
dzia w ich majątku własnym i narzucił intendenta. Kiedy 
zaś przyszła kolej na bezwzględne wytępienie unji na 
Podlasiu, siostry przeszkadzały rządowi w tej robocie 
nawet swoim widokiem. 

Pierws.zy zamach na prawa sióstr miłosierdzia szpi
tala w Białej spotykamy w akcie Komisjj . . Rz. Spr;· W-i O. 
z 8 (20) wrz. 1 84 1  r. Nr. 4422 ( 1 7668) , do Administracji 
Szpitala Sióstr Miłos. w .Białej, . który to _akt, wprowaciza
zależność " szpitali, · µ·od : be�edfriltf , za-riządein- sióstr
miłosie rdzia zostających, od Rady Głównej. Wprawdzie 
jest tu zastrzeżenie, że szczegółowy zarząd wewnętrzny 
winien pozostać przy siostrze starszej. 

O pierwszym etacie szpitala w Białej w aktach spo
tykamy wzmiankę w odezwie Rady Opiekuńczej Zakła
.dów Dobroczynnych pow. bialsk. z 5 (17) st. 1847 r�
Nr. 1 7  do przełożonej sióstr miłosierdzia na czas od dnia 
[ s t. 1 846 r. do ostatniego grudnia 1848 r. 
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Sprawa posuwa się na niekor.zyść sióstr dalej, gdy 
od dnia 1 l ist. 1853 r .  następuje „urządzenie administra
cji szpitala św . Karola Boromeusza w Białej " .  

24 list. 1871 r .  Nr. 468 Rada Opiekuńcza powiatowa 
w Białej nadsyła siostrze wizytatorce w 3 egzemplarzach 
projekt kontraktu, na zasadzie którego s.s. miłosierdzia 
n adal mają obsługiwać chorych w szpitalach: św. Karola 
Bor.  i św. Łazar�a, pro�i o przejrzenie i podpisanie .  

To samo powtarza się 29 czrw. 1873 r.  Nr .  160, 
. 1 6  wrz. 1875 r. Nr. 1 89, 23 gr. ,1877 r. Nr. 289 na rok 
następny. Tak było co rok. Ostatni kontrakt był na 1 884 r. 

3 list .  1 884 r. Powiatowa Rada Opiekuńcza na po
wiat bialski . Nr. 385 zw.raca się do s. wizytatorki s.s. mi
łosierdzia instytutu św. Kazimierza w Warszawie z ko
respondencją następującej treści: „Siedlecka guhernjalna 
Rada Opiek., p

·
owołując się na z�r.ządzenie w. jen . gbra 

z d_n .  1 3  paźdz. 1884 r. Nr. 1 766, o.rzekła : termin pozo
stawania katolickich s.s. miłosierdzia instytutu św. Ka
zimierza w szpitalu św. Karola Bor. w Białej określić 
na dzień 1 st. 1885 r. t. j .  do chwili ,  kiedy się kończy 
kontrakt z niemi . . .  " 

2 (1 4) st. 1 885 r. zupełnie opuściły szpital św. Ka
rola Bor. w Białej siostry: Katarzyna Kobylińska, Fran
ci�zka Ciapińska, Anna Wernerska i Anna Lipińska, a na 
ich miejsce zarząd rosyjski wprowadził prawosławne elż
bietanki. 

Tak więc Rosjanie zaczęli . najpierw narzucać swoje 
prawa siostrom w formie kontraktu, odnawianego, gdy 
poprzedni skończył się : we wskazanym terminie, ą na
stępnie usunęli je -zupełnie ze szpi tala i z majątku, któ
ry otrzymały formalnie i prawni� drogą �a�owizny, prze
kazanej im odpowiednim aktem urzędowym. Przełoże.ni 
sió.str • miłosierdzia . podpisywali kontrakty z Rosjanami, 
dotyczące szpit(lla, maj.ąc jedynie na uwadze obsługę 
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chorych, a prawo własności na drugim stawiali planie. 
Nie przypuszczali, że to miały być etapy do wyzbycia 
się i ch zupełnego, jako niewygodnych dla unji . 

Tymczasem fortuna kołem · się toczy, a dzieje myśli 
bożej zawsze podziwu są godne. 

20 czrw. 1919 r .  Rada Opiekuńcza szpitala św. Ka
rola Bor. w Białej wystąpiła do siostry wizytatorki zgro
madzenia sióstr miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 
w Warszawie o powrót sióstr, jak opiewała ta odezwa, „do 
najdawniejszej placówki sióstr . miło�ierdzia w Polsce 
w Białej Podlaskiej fundacji księcia . Radziwiłła „Panie 
Kochanku",  usuniętych wskutek prześladowań rządu ros., 
skierowanych

. 
przeciw unitom". Na skutek powyższych 

starań siostry miłosierdzia św. Wincentego a Paulo wy
jechały do Białej w styczniu 1922 r. 

4. Radzyń.1 W r. 1849 24 list. siostry miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo przyjechały do Radzynia na 
skutek starań pani Szlubowskiej, właścicielki dóbr Ra
dzyń, · gub. siedl. W tysiąc zaś 884 r. Rada Powiatowa 
Dobroczynności Publicznej w Radzyniu zawiadomiła wi
zytatorkę s.s. miłosierdzia, że na skutek postanowienia 
w. jen. gbra jen. Hurki na miejsce sióstr św. Wincente
go a Paulo od 1 ( 13) mar. 1885 r. szp ital radzy(lski obej
m.ują prawosławne elżbietanki. Siostry szarytki wyjecha
ły wtedy do domu prowincjonalnego na Tarnkę w War
szawie. 

S. Sterdyń na Podlasiu.2 Szpital w Sterdyni ufun
dowali w 1 854 r. Ludwik Górski, obywatel ziemski i żo
na jego Paulina z hr. Krasińskich. W 1862 r. wpłynął 
zapis na utrzymanie przy tamtejszym szpitalu sióstr mi
łą.sierdzia św. Wincentego a Paulo, które objęły tam za
rząd w 1863 r. 

I A.  I .  św. K. w w., UllS. 2 A. I. św. K. w W., 11188; 
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W 1 885 r. siostry szarytki musiały ustąpić z tej pla
cówki, bo rząd rosyjski uznał za potrzebne w tamtych 
stronach prawosławne elżbietanki dla szerzenia prawo· 
sławi a. · . . 

6. Wyroz�by.1 .· Szpital św. Tadeusza w Wyrozę
bach, pow. sokł., gub. siedl . ,  · fundował Tadeusz Dorja 
Dernatowicz 1 873 r. i oddał go siostrom miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo. W 1 887 r. rząd rosyjski usunął sio
stry szarytki ze szpitala wyrozębskiego, a oddał go krzy
żankom prawosławnym. Wtedy spadkobiercy T�deusza 
Dorji Dernatowicza procesowali się z rządem rosyjskim 
o zwrot wsi Wyrozęby i ostatecznie na mocy ukazu ce
sarskiego tolerancyjnego z 1905 r .  uzyskali prawo odda
nia tego szpitala siostrom miłosierdzia św. Wincentego 
a P.aulo, które tam przeszły ponownie 1 lip. 1908 r. 

7. Milanów, gub. siedl. 2 Hrabina · Juljanna · z Po
tockich Caboga, wdowa, wybudowała szpital w majątku 
własnym w latach 1858-1 862 i złożyła fundusz na jego 
utrzymanie 30 tys. rub., z tych połowa miała służyć na 
utrzymanie sióstr miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, 
a druga połowa na utrzymanie 10 chorych. 23 wrz. 1862 r. 
cztery siostry sżarytki przybyły do Milanowa, a 1 3  kw. 
1889 r. już opuściły tę placówkę na skutek nastawania rzą
du ros., który gwałtem chciał tam wprowadzić krzyżanki 
prawosławne. Ale sukcesorowie fundatorki procesowali 
się z państwem i utrzymali przy sobie szpital jako pry
watny� Dopiero w 1908 r. ks iążę Czetwertyński 

·
uzyskał 

pozwolenie na ponowne wprowadzenie tam sióstr szary
tek , co �ię stało 1 lip. 1908 r. 

8. Hrubieszów, gub. lubl.8 Chorych szpitala w Hru
bieszowie siostry miłosierdzia ŚW. Wincentego a Paulo 

1 A. I. św. K. w W., IV38• 1 A. I. św. K. w W., Vl8. 
s A. I. św. K. w w., VIBB, k. 1 .  
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w : l iczbie 3- ch, w�ięły pod swą opiekę w 1 858 r., lecz, 
gdy . .  po 1870 �· nowa admi_nistTacja rosyjska, złożona 
z urzędników rosjan wprowadziła tam „swoje porządki" 
i i_n;tendenta, · warunki dla sióstr wytworzyły się niezno
śne! Gdy przeto władze ros. zażądały od siostry wizy
tatprki sióstr miłosierdzia do rannych 1877 r., przełoże
n i  zgromadzenia skorzy�tali, z tej sposo,bności i odwołali · 

. sio,stry z tej placówki. · „ 
-

* * * 
. Ukaz cesarski z 8 list. 1864 . r. zapowiadał reformę 

kla�ztorów. Jak ta reforma wyglądała w latach następ
nych, co pozostało z zakonów, wykazują to l iczby niżej 
podane. D la orjentacji i należytej oceny wprost barba
rzyńskiego traktowania tej· resztki niedobitków zakon
nych dodać musimy, 1. że na nowicjat zakonny rząd ros. 
n ie pozwalał, życie- więc dogorywało z dnia na dzień 
w murach klasztornych. Starcy i staruszki , żyjący dłu
żej · 

od innych, 41 lat czyli do ukazu tolerancyjnego drżeli
o · przyszłość swych świętych zaciszy, do których nie do
pływały świeże siły. 

2. Męczarnią moralną było dla zakonów zwożenie
do  tego samego klasztoru jednostek różnych zupełnie 
reguł. W Warcie np. (diec. kuj.-kalis.) u o.o. bernardynów 
był 1 pijar, na Jasnej Górze � o.o. paulinów . było 3 ka
noników regularnych, w Oborach (diec. płoc.) razem 
byli karmelici bosi z trzewiczkowymi, w Stopnicy (diec. 
kielc.) u o_.o. refprmatów był jeden boni-frater, w Sando
mierzu u p.p. benedyktynek były razem karmelitanki 
i dominikanki, w Przyrowie u dominikanek jedna marjan
ka albo marjawitka. 

Do s.s. norbertanek imbramo_wickich (diec. kielc.) 
- 2-5 -.kw. 1864 r. ·przysłały . władze rządowe z Piń"czowa tny 
ostatnie tamtejsze norbertanki: Anielę Olszyńską; Marjan
iH f Garlicką i Teklę Jare.cką. Przez lat 7 było to współ-

' !  
Bojownicy t. III.
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życie, bo ostatnia z przybyłych zmarła w 1871 r. Do te
ioż klasztoru w r. 1886 przywieziono 4 ostatnie cysterki 
z Kimborówki na Polesiu, gdzie zakonnice tej reguły istnia
ły od r. 1 744, a razem z cysterkami dostawiono jedną 
szarytkę, którą przedtem zesłano do Kimborówki z Mińska.1 

3. W tablicach niżej podanych cyfry za rok 1874
'wzięliśmy z katalogów diecezjalnych, na ten rok wydru-. ' 
kowanych, tylko z diecezji kuj.-kalis. podajemy je  z 1873 r . ,  
bo rocznika za 1874 r. nie mogliśmy zdobyć. Nie sądzi
my, 

·
żeby były znaczne różnice między rokiem 1873 

a 1874 r. Przyjrzyjmy s 'ię każdemu z�konowi oddzielnie 
w latach 1864, 1874 i 1.904. 

Zakony męskie.2 
Augustjanie. 

Przed kasatą mieli swoje klasztory w diecezjach: 
kielec.: Książ Wielki; kuj.-kalis. :  Wieluń; lubl. :  Krasny
staw i Lublin; płoc.: Ciechanów; podl.: Orchówek; warsz. � 
Rawa i Warszawa. 

Stan liczebny klasztorów i zakonników: 

Przed samą kasatą w 1864 r. 
· W 10 lat po kasacie w 1874 r.

W 40 lat po kasacie w 1904 r. 

9 41 
1 1 1  

1 A. S.S. Norbertanek w Imbramowicach, J:U.

10 
2 

Kle
rycy 

21 

2 Żeby uniknąć tablic zb�dnych, jedna tablica przedstawia „ruch" 
każdej gałęzi zakonnej w roku kasaty klasztorów czyli w r. 1864, w 10 
lat później czyli w r. 1874 i w 40 lat po kasacie tj. w. 1904 r., a wi�c ' 
przed wydaniem (w 1905 r.) ukazu tolerancyjnego w Rosji. Cyfry te 
wykaill dowodnie, jak zamiast reformy, którą zapowiedział rząd ros„ 
zakony w b. Kr. P. wkrótce 1i� doczekały, ie życie w nich gasło aż 
wreszcie niemal zupełnie zamarło. Również żeby nie mnożyć tablic 
p@równawczych, któreby w nadmiernej liczbie raczej utrudniały niż po-
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Benedyktyni. 

Przed kasatą mieli swój klasztor w Pułtusku. 
Stan liczebny zakonnik<?w w tym domu : 

771 

I- Kła- ) Ojco- I Kle-
sztory I wie j rycy 

Przed samą kasatą w 1864 r. 
W 10 lat po kasacie w 1874 r. 
W 40 lat po kasacie w 1 904 r. 

1 1 14 4 

I 
Bernardyni. (de Observantło). 

Przed kasatą mieli swoje klasztory w diecezjach: 
kielc . : Karczówka; kuj.-kalis.: Kalisz, Koło, Kazimierz�
Piotrków, Przyrów, Warta, Widawa, Złoczów; lubi.: Lu
blin,  józefow, Radecznica; płac .: Ratowo, Skępe, Ostro
łęka, Przasnysz i Pułtusk; padł. : Jeleniec, Krześlin ,  Łuków; 
sand. : Kazanó�, Opatów, Radom i Wielka Wola; sejn. :  
Tykocin; warsz.: Czerniaków, Góra Kalwarja, Łęczyca 

Warszawa. 
Stan liczebny klasztorów i zakonników: / 

I Kla- I Ojco- I Bra- Kle-jsztory j wie j cia rycy

Przed samą kasatą w 1864 r. 29 233 93 81 
W 10 lat po kasacie w 1874 r. 4 62 16 4 
W 40 lat po kasacie w 1904 r. 1 5 2 1 

, magały poznanie istoty rzeczy, miejscowości wyliczone, w których były 
klasztory danej rel'uły w 1864 r„ podkreślamy jedną linją te, gdzie po

. zostały w 1874 r., a dwoma linjami, gdzie utrzymały się do 1904 r., nie 
poniszając strony ich :żywotności faktycznej. 
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Bonifratrzy. 

Przed kasatą . mieli swoje klasztory w diecezjach: 
lubi.: Lublin; wars.i.: Warszawa. 

W nich stan liczebny zakonnikó�: 

Przed samą kasatą � 1864 r. 
W 10  l at po kasacie w 1 874 r. 
W 40 lat po kasacie w 1 904 r. 

Dominikanie. 

( Kla- 1 Ojco I �owi· 1sztory wie- c1usze

2 8 6 

Przed kasatą mieli swoje klasztory w diecezjach: 
kuj .-kalis.: Gidle, Brześć, Piotrków i Sieradz; lubl.: Ja; 
nów, Krasnogród i Lublin; podl.: Janów, Terespol i Zo
fibów; sand.: Klimontów, Sandomierz i Wysokie Koło; 
warsz.: Warszawa. 

Stan liczebny klasztorów i zakonników: 

Przed samą kasatą w 1864 r. 
W 10 lat po kasacie w 1 874 r.
W 40 lat po kas'acie w 1 904 r.

\ Kła. - I Ojco-lsztory wie

1 4  95 
3 22 

B�a- lKle- 11 �owi
cia I rycy CJUsze 

8 
2 

31 

, Filipini. 

Przed kasatą mieli swój klasztor w diec. sand.: Stu
dzianna. 

Stan liczebny księży w tym domu: 

Przed samą kasatą w 1 864 r. 
W 1 0  lat po kasacie w 1 874 r. 
W 40 lat po kasacie w 1 904 r. 

. I i ·  ' . I Kła-
. 

K�ię-
. 
B
. 
�a- I K

.

lie-
lsztory za I c1a rycy 

1 6 2 2 
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Franciszkanie (Conventuales). 

Przed kasatą mieli swoje klasztory w diecezjach: 
kieł. :  Chęciny i Korczyn; kuj.-kalis . :  Bełchatów, Kalisz, 
Nieszawa, Pyzdry i Radomsk; lubl.: Gorecko i Puszcza 
Solska; płoc.: Dobrzyń; podl.: Stężyca; sand.: Smardze
wice : i  Zawichost; sejn.: Stawiski; warsz.: Warka, War
szawa i Zgierz. 

Stan liczebny klasztorów i zakonników. 

I Kia- I Oj�o-
1sztory wie

Przed samą kasatą w 1 864 r. 1 7  I 68 
W 10 lat po kasacie w 1 874 r.  1 27 
W 40 lat po kasacie w 1 904 r. - J -

Kameduli. 

B�·- 1 Kle- 1 łl!owi-
c 1a rycy ciusze 

20 29 1 
4 - -

- - -

Przed kas
.
atą mieli swój klasztor na Bielanach pod 

Warszawą. 
Stan liczebny zakonników w tym domu: 

Przed samą kasatą w 1864 r. 
W 10 lat po kasacie w 1 874 r. 
W 40 lat po kasacie w 1904 r. 

Kanonicy Regularni. 

I Kła- j Ojeo- 1 Nowi-
. sztory I wie cjusze 

1 I 7 4 
1 6 2 

Przed kasatą mieli swój klasztor w Kraśniku, diec. 
lubelskiej. 

Stan liczebny zakonników w tym domu: 

I K. la- 1 Oj�o-
sztory wie 

Przed samą kasatą w 1864 r. 
W 10 lat po kasacie w 1874 r.
W· 40 lat po kasacie w 1904 - r. 

1 , 1 8

I 



774· ZAKONY I ZGROMADZENIA. 

Kapucyni. 

Przed kasatą mieli swoje klasztory w diecezjach: 
kuj.-kalis.: Ląd; lubi.: Lubartów i Lublin; płoc. :  Zakroczym; 
sejn.: Łomża; warsz.: Nowe Miasto, Warszawa. 

Stan l iczebny klasztorów i zakonników: J Kia- li Oj�o- I B�a- 1 �le-
1 sztory wie I c1a rycy 

Przed samą kasatą w 1 864 r. 
W 10 lat  po kasacie w 1874 r.  
W 40 lat po kasacie w 1904 r. 

Karmelici bosi. 

7 
3 
2 

13 

Przed kasatą mieli swoje klasztory w diecezjach: � 
kuj.-kalis.: Zakrzewo;' lubi.: Lublin; warsz.: Warszawa. , 

Stan l iczebny klasztorów i zakonników. 

I Kła- I Ojco- Bra- Kle- I Nowi-1sztory I wie cia . rycy I cjusze 

Przed samą kasatą w 1 864 r. 3 I 1 7  3 I 9 r 2 
W 10 lat po kasacie w 1874 r. - I - - I - I -

W 40 lat po kasacie w 1 904 r. - - - - -

Karmelici trzewiczkowi. 

Przed kasatą mieli swoje klasztory w diecezjach: 
płoc.: Obory, Płońsk i Trutowo; podl . :  Gułowska Woła; , 
sejn.: Wąsosz; warsz.: Kłodawa, Lipie i Warszawa. 

· 

Stan liczebny klasztorów i zakonników: 

Przed samą kasatą w 1 864 r.
W 1 0  lat po kasacie w· 1 874 r.
W · 40 lat po kasacie w 1 904 r. 

I I I I 1 Kia-
'

Oj�o- B�a- 1 
s�tory I . wie I cia 

I 8 36 I 20 I I 1 1 61 I I 1 52 1 

Kłe-
rycy 

22 

� I 

1 i 2 w cyfrach tych mieszczą się, jednocześnie kar�elici bosi, 
-

których wyodrębnić od trzewiczkowych mogłyby tylko kroniki klaszt
.
orne.t ·
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Marjanie . 

Przed kasatą mieli swoje klasztory w diecezjach: 
lubi.: Igłówka, Marjampol i Mirosław; podl .: Goźlin i Skó
rzec ;  warsz.: Góra Kalwaria i , Puszcza Korabiewska. 

Stan l iczebny klasztorów i zakonników: 

Przed samą kasatą w 1 864 r. 
W 10 lat po kasacie w 1874 r. 
W 40 lat po kasacie w 1904 r. 

I Kła- li Oj�o- 1 Kle-
'

1 sztory wie rycy 
. 

7 44 1 1  
1 16  
1 3 

Misjonarze (Lazaryści). 

Przed samą kasatą mieli swoje klasztory w diece
zjach: warsz.: Łowicz i Warszawa; sejn:  Tykocin. 

Stan liczebny księży i domów. 

I Dom I K�ię- 1 Kle- 1 B�a-
y za rycy eta 

Przed samą kasatą w 1864 r. 3 36 29 12 
W 10  lat po kasacie w 1874 r .  
W 40 lat po kasacie w 1904 r .  

Paulini. 

Przed kasatą mieli swoje klasztory w diecezjach: 
kielc. :  Leśniów; kuj .-kalis.: Brdów, Częstochowa, Konop
nica, Wielgomłyny i Wieruszów; po'dl. :  Leśna i Włodawa. 

Stan l iczebny klasztorów i zakonników. 

Przed samą kasatą w 1864 r. 
W 10 lat po kasacie w 1874 r. 
W 40 lat po kasaci e  w 1 904 r. 

I Kła- I Ojco- I Bra- I Kle-
sztory wie I cia I rycy 

I s I 54 I 3 I 26 
I 1 I 24 I 2 I 
I 1 I 21 I I 2
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Pijarzy. 

· ' Przed kasatą · mieli sw1oie k lasztory w diecezjach: 
ku ) .�kalis . : Piotrków, Radziejowa i Wieluń; lubi. :  Chełm
i Opole'; podL: Łuków; sand.: Radom; warsz.: Łowicz 
i Warszawa.·· · 

· Stan liczebny · klasztorów zakónników:

Przed samą kaaatą w 1 864 r. 
W 10 lat po kasacie w 1 874 r. 
W 40 lat po kasacie w 1904 r. 

Reformaci. 

\ Kia- I Oj�o ·  \· Kle-
1 aztory I wie I ry�y

9 I 24 I 16 

I - I

Przed · kasatą mieli swoje klasztory w diecezjach: 
kieł . :  Jędrzejów, Pili ca, Pińczów i Stopnica; kuj . -kalis.: 
Chocz, Kalisz, Konin, Lutomiersk, Wieluń i Włocławek; 
lubl. :  · Chełm i Kazimierz; płac.: Płock , Pułtusk, Zaręby 

Żuromin; podl.: Biała i Węgrów; sand.: Sandomierz 
Solec; sejn.: Smolany. 

Stan liczebny klasztorów i zakonników: 

I Kla-
sztory 

Przed samą kasatą
. 

w 1864 r. j 26 
w 10 lat po kasacie w 1874 r . 1 s1 
W 40 lat po kasad e  w 1904 r. 1 

Oj�o- 1 Br 
.. 
a- .11 Kle- .1i �owi-

w1e c1a I rycy c1usze

245 . 85 
· 85 19
6 3 

94 6 

1 W 1864 r. rząd ros. usunął o.o. dominikanów · z Wysokiego 
Koła, pow. kozo., gub. radm., a w klasztorze ich umieścił o.o. refor
matów, którzy są pomieszc�eni w liczbach 1874 r. 
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·Trynitarze.

Przed kasatą mieli swój klasztor w 
·
warszawie. 

Stan liczebny zakonników w tym domu: 

777 

I Kl�- I Oj��: \ sztory wie 

Przed . samą kasatą w 1 864 r. 
W :10 lat po kasacie w l874 r. 
W 40 lat po ka�acie w 1904 ·r . 

I 1 I· 6 I . I I 

. Ogólna statystyka klasztorów męskich w był. Kr. P. 
w latach 1 864, 1 874 i 1904. 

R o k I Wszystkich I Księży Braci I Nowi.cju- I Klery-
klaaztorów szow I ków 

1864 I 147 I 1012 300 1 31 I 388 
1874 I 24 I 297 60 I 2 l 4 
1904 I 7 49 8 

I I 3I I I 

Zakony żeńskie. 
Benedyktynki. 

Klasztory swoje miały w diecezjach: płoc.:  Sierpc, 
sand.: Sandomierz i . sejn. :  Łomża, a w nich: 

I Klaszto- !Profe- konw.er- 1 Ter-j rów j sek sek cjarek

Przed samą kasatą w 1864 r. I 3 I 47 I 1 l 3 
W 1 0

.
lat po. k

. 

asacie w 1874 r. 3 46 ·1 W 40 l at po kasacie w 1904 r. [ 1 / 1 1  I 1 
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Bernardynki. 

Miały klasztory w diecezjach: kuj.-kalis.: Warta 
i Wieluń'; płoc.: Przasnysz; sand. Św. Katarzyna, a w nich
wszystkich klasztorów i zakonnic: 

I Ktla- 1 Prof. I Konw.'1ł:'towie. 1sz ory I 1 ere. 

Przed samą kasatą w 1 864 r.
W 10 lat po kasacie w 1874 r.
W 40 lat po kasacie w 1904 r. 

Brygidki. 

Miały w 1 864 r. jeden klasztor w Lublinie, a w nim 
2 siostry. W 1 874 r. i w 1 904 r. nic. 

Dominikanki. 

Miały klasztor w Przyrowie, diec. kuj.-kalis., a w nim: 
w 1874 r.1 1 5  sióstr, 1 904 r. 6 sióstr. 

Felicjanki. 

Miały swe klasztory w diec.: lubl. :  Lublin, płoc. 
Przasnysz, a w nich: I Kia· I Sióstr sztory I

W 10 lat po kasacie w 1874 r .  ! 2 � 27 i 
W 40 lat po kasacie w 1904 r. 1 I 7 

Karmelitanki. 

Miały w Lublinie przed kasatą k�asztor, a w nim 
3 siostry. Kasata nic nie zostawiła. 

1 W 1864 r. w Przyrowie byli o.o. bernardyni. 



ZAKONY I ZGROMADZENIA. 709. 

Klaryski.1 

Miały swe klasztory w diecezjach: kielc.: Chęciny; 
lubl. : lublin; warsz. : Łowicz. W nich: 

Przed samą kasatą w 1864 r. 
W 10 lat po kasacie w 1874 r. 
W 40 lat po kasacie w 1904 r. 

Klaszt. 
2 
1 

S.S. N. M. P. albo Marjawitki. 

I Prof. ixonw 
li 3

5 1 2 
. 13 

- 1

Miały klasztor w diec. kuj . -kalis., w Częstochowie, 
a w nim 1864 r. 3 siostry profeski i 2 · nowicjuszki, po 
kasacie rząd je umieścił w klasztorze s.s. dominikanek 
w Przyrowie na wymarcie i w ten sposób odrazu skoń
czył z zakonem na terenie b. Królestwa Polskiego. 

Norbertanki. 

Miały swe klasztory · w diecezjach: kielc.: Pińczów 
Imbramowice; płoc. :  Czerwińsk. W nich: 

Przed samą kasatą w 1 864 r. IW 10 lat ·po kasacie w 1 874 r. 
W 40 lat po kasacie w 1 904 r. I 

Klaszt. 1 P,of. , Konw. INowic.

1 W końcu rząd przeniósł do Łowicza jeden klasztor, 16 prof. 
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Sakramentki. 

Miały klasztor w Wanzawie,  a w nim: 

j Prof . . ) Konw. l!�otwic. 
I I . 1 erc. 

Przed . samą kasatą w 1 864 r. 
W 10 lat po kasacie w 1 874 r. 
W 40 lat po kasacie w 1 904 r. 

\ �; s I 7

I 1 s  1 I 
Wizytki. 

M iały klasztory w diecezjach : lubi. : Lublin; warsz . : 
W ariizawa. W nich: 

Przed samą kasatą w 1 864 r. 
W 10 lat po kasacie w 1 874 r. 
W 40 lat po kasacie w 1904 r. 

I .Ktla- 1 Prof. 
' 
Konw./�o

t
wic„ 

1 sz ory 1 1  erc. 

Ogólna statystyka klasztorów żeński ch w był. Kr. P. 

R o k I Wszystkich Iklasztorów 

) 864 

I 
1 8  I 

1 874 1 6  I 
I 

1 904 8 I I 

Profesek 

262 
235 
76 

) K k j Nowicjuszek .onwerse \ . t . k I 1 erc1are 

I 1 9  I 23 
I 7I I 2 I 

Powyższe statystyki zakonów męskich żeńskich, 
w 3-ch momentach wskazane, same mówią za siebie 
i uwydatniają to spustoszenie , jakie rząd ros. zrobił w tej 
dziedzinie życia kościelnego, „reformując" zakony w Kr. 
P., a raczej mszcząc się na nich za udział w powstaniu 
sty czniow em. 



ROZDZIAŁ XXVIII. 

DOMÓWIENIE I ZESTAWIENIA W TABLICACH. 

Celem naszej pracy było rzeczowe pr .ledstawienie 
faktów, zaczerpniętych ze źródeł pierwszej ręki, prze
ważnie z archiwów rządu rosyjskiego, stwierdzających 
życie ofiarne duchowieństw a katolickiego na rzecz Ko
�cioła i Ojczyzny w latach 1 861  - 1 91 5. Tytuł dla całej 
tej pracy, podług naszego przekonania, najwłaściwszym 
jest ten, który mamy na okładce „Bojownicy kapłani i t.d ... " 

Każdy fakt podany w 3- eh tomach ma wskazane 
źródło, a broń rządu rosyjskiego, używana przeciw Ko
ściołow_i t . j .  jawne i tajne zarządzenia przytoczyliśmy 
w całości, poświęcając na nią połowę pierwszego tomu. 
Z punktu widzenia interesu wydawnic'zego przedrukowa
nie tych okólników wygląda na pewnego rodzaju luxus, 
ale zdecydowaliśmy się na ten przedruk, żeby uniknąć 
gołosłowności w uzasadnianiu sprawy. Praca ta wszak
że nasza nic j est historj:ą ·a'krę,su czasu przez nas ·ob
jętego, ani monografją osób. Są to 

·
tylko materjały do 

monografij , do· których łatwiej będzie się zabrać przy
szłyll): historykom pojedyńczej diecezji czy bistorji Ko
śąioła . !w Polsce danej epoki , czy wreszcie do p.racy, 
określającej stanowisko duchowieństwa katolickiego w Pol
sce · wobec walczącej o wolność Ojczyzny i jego ducha 
p-atrjotycznego. 
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Zastrzegamy się wszakże raz jeszcze, że nie uwa
żamy materjałów naszych za całość wyczerpaną, a tem
bardziej zasług biskupów czy kapłanów, dokładnie przed
stawionych. Uzasadniliśmy to nasze twierdzenie w Przed
mowie, tu tylko podkreślamy, że w sprawie narodowej 
działało katolickie duchowieństwo polskie dużo więcej, 
niż praca ta wskazuje. Wielu kapłanów mimo swej w tym 
kierunku wytężonej i ofiarnej działalności, szczęśliwie 
uniknęło karzącej ręki rządu rosyjskiego. Stało się to 
drogą różnych zabi�gów,. jak masko.wanie tej pracy, znie 
czulanie wrażliwości organów pólicyjno-administr., a niekie
dy nawet na skutek ucz.ciwości i wyjątkowo humanitar
nych charakterów · pojedyńczych członków administracji 
rosyjskiej. Nasze przeto zestawienia i tablice, poniżej przed
stawione, również nie .odzwierciadlają dostatecznie istot
nych zasług duchowieństwa, mimo, że wspaniale wyglą
dają te długie szeregi czcigodnych nazwisk skazańców, 
wygnańców, pomarłych od ran, zmarłych na Syberi i  czy 
w Rosji Europejskiej i tułaczy emigrantów. jeśli w histo
rji katorżników czy wysiedleńców polaków mówi się, że ko
śćmi ich zasłane są obszary całej Rosji głębokiej i Sy
berji, dodać zawsze można ze źródłem historycznem 
w ręku, „a w masie tych kości czaszek kapłanów jest
nie mało". Nje mniej wspaniale w

.
yglądają wykazy na

zwisk .. · duchowieństwa, karanego więzieniem różnego ro
dzaj u ,  grzywną, wysłanego zagranicę lub emigrującego 
przed mścicielską ręką rządu rosyjskiego. Żeby nie pom
nażać tych zestawień, @puściliśmy jedno, któreby nie 
mniej było ciekawe i ważne od innych, mianowicie tych 
kapłanów, których rząd pozbawił wogóle stanowiska, albo 
ich w r,zynnościach zawieszał na całe miesiące i lata lub 
przes'uwał z probostwa na wikarjaty. Pominęliśmy wyka
zy kapłanów, karanych za pracę, która należy do istoty 
ich powołania, jak za bractwa Serca Jezusowego, Różań-
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cowego, Trzeźwości, - III Zakonu i t.p. Gdy wpatrzymy się 
w treść tablic opracowanych, a mianowicie w to, co ka
płani katoliccy w Polsce działali, co znosili w walce prze
ciw szkole rosyjskiej, w zdobywaniu pra�a dla szkoły 
polskiej, bibliotek i czytelń polskich , w rozpowszechnia
niu książki polskiej, w wysiłkach dla wprowadzenia ję-

:'zyka polskiego w urzęd;ach gminnych i instytucjach pań
stwowych, jakże dziwnem się wyda to niesprawiedliwe 
w oczach historii twierdzenie autora bezimienn,ego pracy 
„ Tajne dokumenty rządu rosyjskiego. 1. Rząd o Jasnej 
Górze"! „Duchowieństwo nasze, twierdzi autor anonimo
wy tej broszury , w zaborze rosyjskim w dobie obecnej 
(1900 - 1 91 1 .  Dopis. autora) z. nader nielicznemi wyjąt
kami jest obce . i coraz bardziej obcem się staje wszelki em 
dążnościom narodowym . . .  staje się ono coraz więcej za·-
mkniętą w sobie _ kartą ... " (str. 2 i 3) „Proces odsuwania 
się duchowieństwa od reszty społeczeństwa polskiego .. .  " 
(str. 5) „Naogół rzecz biorąc, duchowieństwo nasze w za
borze rosyjskim było lojalne i ugodowe, a dla sprawy 
narodowej obojętne ... " (str. 6) i t.p . . Tern dziwniejsze są 
te sądy autora, który jednocześnie z powyższem twier
dzeniem przy�acza raport do władz wyżsŻych gbra piotrk. 
Millera, · charakteryzującego duchowieństwo katolickie 
w tych słowach: „dla księdza katolickiego służenie ołta-

, rzowi i „sprawie narodowej" bez względu na sposoby 
. i środki jej urzeczywistniep.ia jest symbolem nierozdziel
nym" (str. 7). 

Gdy się przegląda liczne karty martyrołogjum du
chowieństwa katolickiego w Polsce od szubienicy, ka
torgi, osiedlania na Syberii lub w Rosji, więzień, bato
żenia (ks. E. Pinakiewicz III 158, ks. Fr. Szmejter III 383, 
ks. K. Loga III 497, ks. S. Grzankowski II, 548 i inni), grzy
wie

.
n, wysyłania za granicę kraju lub koniecznej tam 

ucieczki, przerzucan ia z diecezji do diecezji, z probostwa 
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na probostwo, odbi�rania probost�; wymuszonej bezczy.a
npśCi, ciągania , po śledzt�ach, po s.ąda�h, jak. wtC,dy �i��
poważnie w ocza.ch historjf wygląda twier.dzenie , tegoż
autora bezimiennego w zakończeniu tej pracy':

' 
' ; „ou'ebo

wień;two nasze zrozumieć musi, że nie ' wolno mu �iię
b·ę�ka�nie „ uchylać , od Ciążących na n.iem obowiązkqw
narodowych� . .  " .  Tego rodzaju ·pragnienfa . c�y . nak�zy 
tchn'ą grubą nieznajomoś�ią dziejów narodowych w �Ża
sie · ri�ewoJi, , a jednocześnie · krzyczącą · ni espr.awiec:łliwo·
Ścią ' wŻględem ' tych �ysięc'y . kapłanów, · którzy ofiarn,ie
w�lczyli o wskrzeszenie ojcŻyzny, a walczyli ze świa�o
m9ścią tego, na co się naraż'ają, nie mogąc, się ukryć 
pr�ed mścic.ieiską ręką zaborcy„ Przykłady . t:ej walki i fei 
ofi'ary mamy do samego 1915 · r. (ks . . J. Gralewski t. m
i inni) .

. 
Dodamy jeszcze nawiasem, że broszura,

.· o . której
jesLmowa, nie tylko w treści odc.hodzJ od _ prawdy, ale
pod względem wymagań, obowiązl!iącei metody· pisania 
his.torji czy przyczynków, również daleką jes't .od ideału. Ani 
j ednej cytaty w niej niema, skąd wzi�te są raporty i pc)
stanowienia urzędników rosyjskich. Niektóre · raporty są 
naw�t bez dat i Nrów (st r. 1 4  i 1 5). Nietyl�.o zatem au
tor .ukrył swe nazwisko, ' aie i . pracę swą uĆzynił anoni
�ową w 

·
niedodatniem tego słowa znaGzeniu, gdy o ; na-

l1.kQwą . wartość samej pra�y· ·chodzi. ' : .· ' ' ' . 
' 

,· ! . ·  sądzimy, że praca na'sza,'· zawiera}ą�a .m.aterjały .hi
st��yczne, zączerpnięte .ze �ródef �ożliwie .�ajdokład,niej

· wskazaaych, będ��e dla histor\yków · podstawą, gdy · szu
k_ać będą . jstotnych faktów, mówiących o spełnieniu obo
wiązkó.w kościelnych i narodowych · pn:ez · kler katolicki 
w Pplscę, który nie słowem, ale czynem i ofiarą ze swego 
mi�nja, swobody . i ż'ycia d�wi,ódł po�'iomu 'swego dud1a
ko�fełnego i -patrj:otyczn,ego, ,Syro�łego ',na ;zasic;łach :na• · ·
uki:.' Chrys.tusowej,· · podawanej , prze� · Koś'ciół Katolic�i . • . 
· · , : Przypatrz�y- się tabl�com. ·. , .

" " 
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TABLICA I. 

Kapłani wywiezieni na Syberję lub do Rosji dla 
sprawy Kościoła . i  
------------------------------------------------------

Ks.: I tom j str. I Ks;: I tom I str. 
Bochnia K.2 I 320 Przesmycki w. I I I  191 
Dmochowski A. I I I  350 Przeździe('ki J. I 473 
Dmowski K.  I l  54 Pujdo S. I I  497 
Domagalski I . I 322 Puławski S. I I I  21 
Feliński Z. ,  arcbp III 352 Rękawek S. Il 194 
F eręzewicz A. I I  59 Rzewuski P. bp I II 396 
Frelek P. I 325 Sawicki P. 

. 
I 365 

Fulman M. bp I 457 Senko S. „ 366 
Garlicki · C. I I  69  i 300 Sikorski M. Ul 423 
Gruszczyński F. I 338 Sławeta M. I 383 
Hryniewicz W. II I  712 Stankiewicz H. I I I  426 
J�ckowski S. " 8 Stańczuk J. II 225
Jędrzejewski A. I I  94 Szczygielski J.3 lII 430 
Kazański S. III 369 Szpakiewicz J. I 38.S 
f.!ubieński K. bp " 262 Śmigielski L. Ili 6''.2 
Mazurek F. I I  148 Wilanowicz H. I I  281 
Nassalski M. I 470 i 564 W ojczulański S. I I  284
Ościk L. " 472 Woźniakowski L. 111 29 
Padziński A. II 170 Wyrzykowski A. „ 437 
Połubiński I. I " 1 1 88 I Zalewski A. „ 440 
Popiel W. arcbp III 381 · 1 Zegart T. Il t.293
Prawda J. I 350 I 

Razem 42-ch. Ponadto był jeszcze skazany na wyinanie W a:riyc
ki K. (III 289), ale umknął zairanicę. 

TABLICA II. 

Kapłani, których za sprawy Kościoła rząd rosyjski 
trzymał uwięzionych po klasztorach, aresztach policyj-

1 W wykazach tych opuszczamy ze względów technicznych 
i oszczędnościowych należny kapłanom tytuł księd:z;a� przy kaidem 
przeto nazwisku domyślać się go trzeba, z wyjątkiem tych wypadków, 

, gdzie piszemy arcbp, bp, kl., diak., subd. i br. 
2 Cyfra rzymska oznacza tom, arabska stronicę. - Dopia. autora. 
3 Dwa razy. 

Bojownicy t. lll. 50 
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n ycłl, więzieniach karnych i pol itycznych oraz w kaza
matach fortecznych (Brześć , Dębl i n ,  Modl i n , War::1;za wa , Zamość). i · 

Ks.: 

Arciszewski A:
Bac�wicz J .  
Bednarski I .
Bojarski K.
Buczwiński A.

Bylicki M. 
Cichoń S. 

· I :  ąbrowski M.
De�bowski P.
Dmochowski A.
Frankowski W.
Gaj�owski J.
Gryczyński A.
Gumowski E. 
Het·n.�r J .
Jaks�tys J .
Kami_ński I .
Kamiński I .  
Kłopotowski I.
Kopeć W. 
Krasiński P.
Krawczyński A. 
Kulasiński B. 
Kwiatkowski M. 
Lniski S.
Łuczycki Z. 
Malinowski B. 
Moderski J. 
M�ntwiłł J .  

I tom I str. 

li i 23 
I l i  ! 240 
I [ 319

l i  I 32 
38 
39 

I 321 
II 50 
I I I  6 

1 350 
I I  63 
Ili 7 i 101
I I  79 

487
83 

l l I  253 
II 488 
Ili 367 
II 106 

112 
489 

I I I  if6
II 491 
li . 491 
I 469 
I l  136 

142 
493 

III 271 

Ks. :  

Nadbalski M. 
Nowacki F. 
Opalski W .
Pardo S .  
Podbielski E .
Rosiński M .  
Rudnicki J .  
Skubiszewski F. 
Strój J .  
Szczerbiński A. 
Szczygielski J.  
Szymański B. bp 
Szymoński W. 
Sz)'szko W. 
Tomaszewski L. 
W ałukanis M. 

Warkałło S.
Wasilewski M. 

· Winnicki P.
Wojciechowski M.
Wojda J.2
Woliński W .

Zalewski A .  diak. 
Zawada T. 
Złotkowski A. 
Zmarzlik J. 

J tom J str. · 
I I 348 I 

I l i  i 20 ' I 
II 1 66 I 1 1 1  275 
I l  
I 
I l  

186 li 
483 
205 
218 

I 385 
I I  234 
I I I  430 
Il 243 

264 
266 

Il 267 
I i 485 
l l l  757 
I l i  289 

290 
II 282 

I l i  758 
I 386 

I I  i 5 10 
I l l  759 
III 710
II 292 
III 2494 
I 383 

1 Poza wyliczonymi w tym spisie przeszli również przez wszyst
kie te wit(zienia kapłani - wygnańcy do Rosj i i na Syberję, którzy tam 
się znaleźli za sprawy Kościoła na skutek wyroku sądowego lub po
stanowienia administracyjnego. Tu więc nie są wskazani z wyjątki em 
tych, którzy za inne „przestępstwo" byli więzieni, a za inne zesłani. 
Dopis • . autora. 

2 Dwa razy. 



-RQM_ó W J ENI_E I ZESTAWIENIA W TABLICACH. 787 

TABLICA 111. 

Kary pieniężne, które rząd rosyjski nakładał na
duchowieństwo katolickie za sprawy

. 
Kościoła.1  

Ks.: 
Abramowicz S. 

w 
Adamczyk J.
Adamowicz L. 
Albiniak F.
Anusz J.
Arciszewski A. 
Akielewicz J.

w. 

I tom I str. 
I I  I 17
„ I „ 
" � 20 

· I I I  238
I l  2 1  

22 

" 23 
III 239 

Ambrozewicz P. „ 344 
Augustajtys F. „ 239
Ba2'iński J. II  25 
Bagrowski J. „ 26 
Bajerkiewicz K. I I I 1 
Bałtruszajtys J. „ 242 
Banaszkiewicz T. „ 2 

Bartkus J .  „ 242 

Bartnicki M. I l  2 7

Bartoszkiewiczj. I I I  242

Batkowski A. „ 4 
Batorski M. I 319 
Batowski M. III  242 

Benet M. II 27 
Biały F „ 28 
Bielawski T. l l I 344 
Bieniasiewicz N. I I  28 

Bieniecki W. „ 29 
Biernacki F.
Bludziński M. I I I  243

I rb. I
25 
30 

100 
300 
10 

150 

50 
i „ 

25 
85 
1 5  
1 0  

. 2,5
10 

25 
50 
5 

25 
.35 

1 00 
75 
85 
25 
15  

100 

Ks. :  I tomi str. / rb.
Błażanis S. I II I  · ; 244 
Bobrowski M. 1 I I . 30 · 
Boczkowski S.  „ 485 

„ J. I I I  345 
Bogacki W. II  485 · 

„ W„ I 320 
Boguszewski J. II 31
Bolechowski W. Ill . 345
Borkowski L. „ „ 

Borkowski M. 
Borowski A.
Bortkiewicz A. 
Borzuchowski E. 

Branik R. 
Brazajtys J .
Brodowski , M.
Bronis.zewski S.
Brykowski M.
Bryndza W. , 
Brzozowski F.

P. 

w. 

Bukaty W.
Bukowski T. 
Burdzicki A. 
Bzowski A. 
Celiński M.

I I  33 
„ I 34 

II I  1
·
345 

" 346 

II I 35 
Il i 11 244
I I I 36 

I I

38 . 
39 

I 452 
I I I  347 

4 
485 
37 

I l i  246

I 453
l i  

40 

50 
15  

25 
100 

150 
100 

11 ,200 
I 456 d .  

40 
100 
400 

1 1 ,200 1 
i 456 d I 

75 150 · 

100 
50 

· 25
1 00 

130--
25 

250 
40 

1 Siła płatnicza rubla w latach pierwszych okresu, przez nas 
omawianego, była dużo większa niż w latach późniejszych. Za co 1864-

. 1 874 r. władze rosyjskie naznaczały 3-5 r. kary, to później za to i;amo 
10-15 .  Dlatego ogólną sumę, powstajl\cą z tego wykazu, należałoby 
powiększyć conajmniej o 20 % , żeby, myśląc kategorjami, dotyczącemi 
kar pieniężnych przedwojennych (1614 r.), którym podlegało ducho
wieństwo, wytworzyć sobie pojęcie należyte. Dopis. autora. 
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Cjchalewski K. I III 348 50 Fqlman M., bp I 457 50 
Ciszewski I. I I  43 65 Gajkowski J. I I I  7i 1 03 600 Chmielowski A. I I I  3tj8 100 Galusiński S. II 68 25 Choromański F. I l  486 25 Garbaczewski 69 20 Chotyński A. 43 75 Garlicki C.  200 
Chrominski J .  44 10 Garycki B. 25 �hyłkowski L. III 34_9 25 Gawialis M. III " Czarkowski W. li 44 100 Gebert B. I I  75 
Czarnecki W. I 454 25 Gjedraitis J. I I I  250 50 
Czarnowski J. Ili 247 1 30 Gierczycki J. I 462 25 
Czechoński M. II 46 1 5  Głowacki T. I I  72 50 
C.zepulewicz M. III  248 50 Głuchowski I . 73 25 
Czerwiński G. 6 Gpdorowski J. I 462 100 
Dajlida A. 248 Goliński E. II 73 
Dauksza A. " 30 Gołkowski I. 25 
Dąbrowicz M. I 454 25 Gorzyński L. 76 
D"hrowski H. II 47 Gndalski W. 74 100 

M. 48 350 Górnisiewicz J .  75  1 25 
M. 50 50 Górski l. 76 100 
s. 1 25 P. Ili 7 86,66 
w. 5 1 500 Grabarski J. Il 77 25 

Decjusz A. " 52 150 Gręda K. 78 100 
Dtłhicki A. 53 25 Grodek j. I 462 30 

J. Grodzki A. II 487 10 
Dowgiałło S. 486 10 Gryczyński A. 7fJ 1 25 
Drejer Z. I 455 30 Grynwald J .  78  
Drescher F. I I I  351 15 Gruchalski M. III 480 25 
Dryński J. II 486 25 Gudowski J. 251 50 
Drzewiecki M. I 456 5 Haraszewski J. l i  82, 83 125 Dutkowski P. I l  55  25 i 265 Dymek S. I 456 Hofman M. I 463 25 Dziamarski P. I l  57 Hollak J. III 25 1 85 Dziekoński T. 58 1 50 Hryniewicz A. 252 50 Dzięciołowski A. " 50 lneman W. r 33, 25 Ellert E. I II 6 25 
Esman E. I 456 50 Jackowski J. Il 84 100 
Falkowski j. I II 249 25 Jankowski R. 488 10 
F erencowicz K. II 59 1 5  T. I 464 25 
Filewski F. I 457 30 Janowski T . Ili 1 1 

�� I Filipski R. 500 1 200 Jarczyński W. 365 
f nmkowfki W, n 63 31150 1 Jaroszewi�z A 90 20 
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Jasieński R. I 464 30 Krasiński F. I I  1 15 25 
Jastrzębski J .  l I I  253 25 J. 1 16 100 
Jaworowski I . I I  91 50 P. 489 50 
Jaś F. I 464 Krassowski J. I I I  257 15 
jeziorkowski S. I I  93 70 w. · I I  1 16  20 
Jodzewicz W. I I I  254 50 Krauze W. 118 50 
Jonkaitis K. 255 10  Krawczyński I I I  258 
Jurgiłas W. 50 Krocin E. 371 " 
Kaca F. I I  96 100 Krokowski F� I I  1 18 " 
Kamieński R. I 465 15 Krukowski A. I I I  372 „ 
Kamiński F. I I  97 50 Kryński J .  I I  1 18 ,, 

I . 488 10 Krzypkowski P. m 259 2 1  
w. 98 50 Krzywicki E. I I  1 2 1  275 

Karnicki A. 99 990 P. l i l  372 100 
Karwaciński M. lII 1 1  25 Krzyżanow. W. li 490 . 50 
Karwacki M. I I  10 1  15  Kubacki I .  343 100 
Kaszewski L. 20 Kubicki W. 50 
Katyll A. I I I  255 50 Kuć D. II 121  100 

J .  1 5  Kudyrko J .  I I I  '..l59 
Kazanowski A. li  102 137,50 Kurzyna J. 373 50 
Kędzierski A. I 465 50 Kuzawiński J .  I I  1 25 10 
Khaun J. III 1 2  Kwarciński W. 1 26 50 
Kiadys T. 256 Kwiatkowski J. 347 25 
Kiliński J. II 104 100 Laurman A. I I I  18 10 Kleszczyński 105 1 10 Leonowicz S.  260 355 Klicki F. 10  Leszczyński A .  l i 1 29 200 Klubecki W. 106 25 Lipiński W. 132 1 5  
Kluczyński A. 342 15 Lipka J .  li l 374 10  Kłopotowski I .  I I  lOó 1238 Lisowski A . li  133 75Kobyliński A. I I l  370 50 Lissowski K. 134 125 Kołaczyński S. l i  1 10 Lorych O. 1 35 50 Komorowski A. 1 12 100 li 

Lubowidzki M. 469 Konicki W. I 466 10  „ 
Ludwikiewicz 470 Kopański K. I I I  370 50 

Korolec J. II 489 f�abęcki · L. I l  135 125 
Kossakowski s. I li 257 Łempicki A. 492 100 
Kowalski H.  l i  1 14  100 Łukaszewicz A. III 269 105 
Kozarzewski III 371 Machnikow. W. I I  138 250 
Krajewski J .  I 467 25 Majcherski M. 492 25 

K. " 200 Majewski A. 1 40 100 
Il M. l I I  15  50 Makarą W. !I 1 41 1 5  
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Malesza F. II I 
Małachowski II 
Małkiewicz I. 
Marczewski T. 
Matraś F. 
Mech I. 
Medyński I. I I I  
Michalski N .  II 

P. III 
Miętkowski H. I 
Migowski M. III 

T. 
Mleczko j. II 

K .  
Moczydłowski 
Modzelewski J.
Montwiłł J. III 
Morawski j. II 
Mordziński M. 
Morysiński F.  \ „ 
Mystkowski E. ! 
Nadbalski M. I i 
Narkiewicz J. I l 1 1  
Nauwczyński M„ Il
Niemira F. j 
Nojszewski S. i „ 

Nosalski A. l 
Nosiński S. I Nowacki P. I 1i'1 
Nowowiejski F .  ! 
Obłoża S. l i  
Ojrzanowski J. III 
Okniński J. Il 
Okólski B .  
Olkowicz K . I I I  
Olszewski A .  I l  
Opara J . I 
Oraczewski P. 
Ordon S. I l 
Orynt J. III 
Orzeł S. I l  

19 
144 
493 
14� 
148 
1 50 
376 
1 5 1  
376 
347 
271 
19 

1 52 

493 
494 
27 1 
494 
1 54 
155 
1 56 
348 
272 
157 
158 
160 

161 
378 
27.'> 
165 
378 
16 1 
1�2 
378 
1 63 
349 

495 
274 
167 

25 

100 
25 

1 1 5 
1 5 
50 

25 

50 
25 
75 
25 
50 

100 
120 
25 

10 
50 
25 

100 
50 
45 

350 
10 
1 5  
2 5  

125 
50 
25 

Osiński W. 
Ostałowski J. 
Ostrowski A. 
Ościk L. 
Ozimiński P. 
Pacholski j. 
Palle H. 
Palukajtys W. 
Paluszkiewicz 
Pankowski R. 
Pawlikowski J.

Perzanowski j. 
Petrykowski T. 

w. 

, ,  w. 
Pieńkowski J.
Pietruszki ew. 
Piliczowski A. 
Pióro M. 
Pleszczy1iski 
Pluciński T. 
Płochowski I. 
Pogorzelski W. 
Polaczek K. 
Połubiński I. 
Pomirski A. 
Popiel A .
Popławski L. 
Powązka A. 
Pruszkowski J .  
Przesmycki L .  
Raczunas S .
Radomyski j .  
Raduszys A.  
Radziński A. 
Radzymiński I. 
Raulinaj tys A. 
Rejman J. 
Retke S . 
Rogowski W.

III 
I I 

I 
I I 

I I I 
, ,  
I l  

III 

I I 

III 
II 
I 
II 

Il 

I l i  
I I  
III 

II 
I I I 
I I 

379 
167 

i 277 
168 
472 
1 69 
170 
379 
274 
171  
172 
1 7 5  
176 
1 78 
177 
496 
179 
277 

181 
184 
380 
496 
473 
1 87 
188 
497 
188 
189 
350 
1 91 
1 90 
280 
1 93 
280 

504 
28 1 
1 94 
1 96 
1 98 

50 
225 

. 1 5  
50 

1 00 
10 
25 
50 

175 
300 

25 
225 
50 
25 
50 
25 

250 
80 
75 
50 

25 
150 
1 0  
50 
25 
1 5  
25 

20 
50 

300 
1 0  
75 
1 0  
50 

1 00 
25 
. o 
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Roguski J. I l 1 99 i 50 I Skrzyński M. I I I I  284 50 
Rogowski W. I " 1 98 I 1 0  Skubiszewski F. f I l 2 1 8  I Rosłowicz J. I 504 50 i Skurzyński S. 2 1 9  150 I Rostkowski J .  429 1 5  Ślubowski K . I " 506 200 
Rozlaszyński " 202 I 1 00 Słomczyński F. " I 220 40 

I 20J I Rozwadowski 50 Słowaki ew i c z  W. 22 1 100 
204 1 00 Sł.upski K.  I l i  425 50 

Rółkowski J .  I I I  :l8 1 25  Smoleński M. 285 1 00 
Rubaszkiewicz I 48J Sokolik A. I l i  426 50 
l:<.udnicki J .  l i  205 oo Sosnowski K . I 384 
kusin F. I 484 5 Soszyński F. III 426 1 �  
l:<.uszyński M. III 28 1 50 J .  II 224 60 

w. 282 25 Sowiński L. I I I  426 25 
Rutkowski · E. I l  206 1 5 Stalmach J .  I l  507 15 
Rybka T. 2 1 1  75 Stefański M. III 428 10 
l:<.ybiński A . 207 1 00 Stepszys K. 285 30 

I .  �08 300 Stryjecki J. I I l  228 75
Ryszard M. 2 1 2  50 w. 229 50 

Strymowicz J. I l i  285 25 
Sadowski A. lO Supren W. l i  230 30 

B. III 28 ? 1 50 Suski W. 231 50 
F. 42 2 1 00 Sytek A. 232 1 00 

Sapiński J. 25 50 Szczepkowski H. II I 428 25
Sawicki ·· F I l  2 1 3  Szepietowski W. II 235 50 

J . 25 Sznura M.  236 100 
K. 2 1 4  75 Szostek S. 237 10 
K.  505 Szot E. 137 15  

· Sejdziński F. 215 1 00 Szpakiewicz J. I 385 25 
Seroczyński W. I 1 I 422 25 Szweda D. I I I  285 1 00 
Sidorowicz J. 283 Szydoczyński J .  I I  243 25 
Siedlecki W. 423 Szymoński W. 264 175 
Sienkiewicz W. " 284 1 0  Szynkiewicz J. Ili 27 100 
Siennicki F. 423 50 Szyszko J. I I  265 25 
Sierzpowski A. II 2 1 6 25 Świderski J 509 1 00 
Skarżyński B. 505 Świdziński R. 232 50 

T. I I I  284 75 Tarnowski J .  I I I  434 
z. " 424 50 T �maszewski F. I I  267 

Skimborowicz 3 1 0 Trębiński S. 271 100 

Skowronek F. l i  2 1 7  25 Trętowski J. 50 

Skowroński M . II 506 50 Troszczyński F. 272 25 
s. I I I 425 25 Tumoiu; S. 509 
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Turczynowic:z M. III 
Tyblewski W. 
Tylusiński C.
Tyszka H. 
Ufnalski S.
Użypis J.
Wabner F.

Jl 
I li 
I I 

l lI 
Ili  

Walichnowski L. li 
i III

Wałajtis F.
J. 

W ałukanis M.
Warszawski S. Il 
Wasilewski A. II I 

J . 
Waszkiewicz S. I l 
WawrzynowiczS. III 
Wawrzycki K. 
Wąż J. Il 
W es pański S. UJ 
Wierzbicki W. II  
Wierzejski S.
Wiśniewski L.

M. 
Witkowski M.
Witulski A.
Włostowski B. 
Wojciechow. M.

" w. 
Wojczun W.

III 
II 
I 

I I I 
II 
I 

I l i  

288 
434 
273 
288 
273 
288 
435 
266 
435 
288 
289 
757 
278 
435 

279 
436 
290 
280 
436 
281 

" 
509 
437 
5 10 
485 
290 
284 
485 
291 

1 25 
10 
50 
30 

105 
50 
25 
75 

25 

50 
1 75 
50 

1 5  
25 
50 
40 

100 
70 
25 
1 5  
25 

100 
50 

20 
25 
50 

W ojdyłło D. I III 
Wojewódzki A. li
Wojno F. I „ 

Wojtasiewicz K. 

Wojtasz J. i 
W ołągiewicz J. Ili
W ołosewicz W. 
Woźnicki K. 
Wójcikowski A. li
Wójtowicz M.
Wyporski J.
Wyrzykowski A. I lll 

" w. 
„ Wł. 1 „ 

W yziński A. I I I
Wrześniewski B. „ 

Zakrzewski B. 
Zaleski L. l l I
Zalewski S. 
Zbieć K .  I l  

s. 
Ziemblicki A. 
Zienius J. III 
Zubrzycki .J. II 
Żebracki J.
Żebrowski A. III  
Żółtowski S. Il  
Żu brys T. III 
Żychowicz F. I 

TABLICA IV. 

437 
285 
286 
100 

i 287 

2n 
28 
3 1  

287 
228 
387 
437 
439 

5 1 1  
290 

293 

295 

297 
294 
301 
302 
442 
302 
295 
388 

50 
15  
25 

1 1  
5 0  
10 

50 
100 
50 
25 

55 
50 
15 

100 

25 
100 
150 
25 
50 

100 

25 
50 

125 
15  

Kapłani w powstanie styczniowe skazani na śmierć 
przez rosyjskie sądy wojenne i przez władze wykonaw
cze straceni . 

Ks. Stanisław Brzóska 
„ Agrypin Konarski 
„ Wawrzyniec Lewandowski 
„ Maksym Tarejwa 

t. II, str. 340.
" I l i, li 688. 
li l i , l i  405. 
11 I II , 11 105. 
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TABLICA V. 

Kapłan i ,  którzy polegli w powstaniu styczniowem 
od ran; odniesionych w czasie potyczek lub zad�nych 
im . przez żołnierzy rosyjskich, będących w , przem ... rszu.

Ks.: · / tom i s tr. I K&. :  
o·ąbro

'wski A. Ili . 616 Majewski A. 
i 740 Makarewicz R.

Dominik Marja, k 1 . 686 Mańkowski B.
Kruszewski W.  748 
Kwestarz bernardyński Przybyłowski F.
(�iewiadomego nazw,) 640

TABLICA VI. 

Kapłani wywic - ieni 
sprawy ojczyzny,� 

Ks.: 
A bratowski E.

Andrzejewski F.
S. 

Augustowicz F.
Barabasz W.
Bartliński I .
Bartosik M. 
Bartoszewicz G. 

j. 
Bazyli kap. 
Berleński A .  
Bethier J.
Białobrzeski A.1
Biniecki J.
Bit

.
kowski J .

Bł azowski J .
Błarzewski j.
Bojarski A .

·- �---

1 Ową razy. 

J tomi str. IIl I 527i Ili  . 735 
299 ' 67 

I I  333 

I l i  70 
301 

73 
I l  528 
l l l  301 684

76 

I 488 
III  450 

1 452 „ 
737 

l i  335 

" ! 334 I 
„ i 337 

na Syberię lub · do 

Ks.: 
Brondzo· 
BrÓniszewski L.
Brudnicki K.  
Brzozowski j.
Bukowski S.
Bukwicz P. 
Burzyński J.

Chinielewski A. 
Chodkiewicz K. 
Chodupski M. 
Chrapkiewicz F,
Chyliczkowski J.
Ciągliński I.
Cichaczewski w.
Ciszek F.
Cygalski 
vel Skalski C., kl. 

� I tomj str. i III I 7�0 I 
I „ 1 6 '6 I
I „ 1 . 1 64 Il I I 

Ros}i ,  dla 

J tom [. , str .
! I I I  I :<302 I

I I  338 
ni I 705 
I l  340 

i 1 1 1 1 726 
" 303 
" I " I 
I I  1 360 

i 420 

I I I  
l . 
: 83 

. i 635 
l i  53 1

532 

" ! 363 
I l i  ! 85

738 
I 397 

i IIl 63 1 
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Czachurski j. II 365 Grykietys B. III 309 
Czai�wicz L. Ili 463 Grzybowski Z. 742 
Czerwiński J. II 367 Grzymała A. 743 
Czosnakiewicz E. 534 Grzywac:z�wski K. 409 
Czyżewicz · J. · I li 739 i l l l 395 
Dargis W. 305 Gucewicz A. 482 
Dąbrowski J. 90 Gutkowski W. li 552 

s. �05 Gutowski J. 384 
s. i III 729

�· T. li 368 Guzowski J. II 384
Delert A. III 466 Harwoziński C. lll 613 
Dobrowolski P. I 498 i 722 

i III 469 Hollak J. 483 
Domański P. 616 Hryniewicz w. 712 
Drewnowski R. II 536 ,Jabłoński F. 7 1 7  

i III 716 Jackowski S. 8 
Drozdys W.,  subd. 7u6 Jadochowski A. II 38.S 
Dzi�szkol'Yski F. 470 Jakubowicz W. Ili 485 
D ziewulski A. II  371 Jankowski A. 1 1 1  
Falkowsk� J. III 307 Jarosz v .Jaracz.W.br. 620 
Fijałkowski .A. ,  br. " 686 JastrzC(hski F . II  556 
Fijałkowski S. t ł  97 Jażdżewski W. III 487 
Filipowski

. 
G., kl. „ 686 Jeska P. I 508 

Fiszer M: · 501 i III 717 
i I l  537 John J. 489 

Frankiewicz P. ł l  375 Józefowski E. 744 
Gar�ilewicz S. , 5�8 Jurkiewicz W. I 509 
Garlicki C. t ł  69 Justynowicz W. II 389 
Gawełczyk B.  III 721 Kaczmarski K. III 126 
Giegużyński · 1. " 308 Kaczorowski L 489 
Gluziński ·W. I 407 Kall.sty A. 490 
Głowicz R. br. l�I 741 Ka,miński F. 717 
Godlewski C. II 379 I. II 558 

L. III 670 Kasperski W . I l i  491 
GołC(hiewski A. 617 Kasprzycki M .  " I ·  1 28 
Gonstalski Ł. 741 Kieroński A. II 390 
Grabowski E. kl. 706 Klimkiewicz R. III 62 1 
Grabski E. 687 w. I 5 1 3  
Grądzki J. 728 Klimowicz I . Ili · <>42
Grodzicki W. I 478 Knapiński P. I 5 1 4  
Gronkiewicz J. II 547 Kolasa K. :-5 1 7  
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K olito J . lll 3 1 3  Michalski J. I I I  151 
Kołakowski L. u 559 Mielechowicx J. 628
Komorowski G. 1 1 1  62 1 Mierzyński L. II  580 

M.  7 13  Misiński J . l I I  628 
Korecki s. " 745 Mital A. 656 
Kossakowski K. 689 Mleczek ·J . I I  412 
Kosta J. I 5 1 9 K. 41 3 
Kowąlewski F. li 561 Mościcki W. 582 

J. 562 . Naraziński I . 53 1 
Kowalkowski S. m 674 Nawrocki W. Il 415 
kown�cki J. . " 1 36 Nienałtowski E. I 1 I  693 
Kożuchowski J . l i  394 Nowakowski w. 

Krajewski P. 395 I:'Jowalski A. . „ I 68 1 
Krasuski I. · �96 Nowek M. I I  585 
Kruźmanowski A . 565 Nowodworski M „ · I 586 
Krynj�ki S. II I  7 1 8  Olszewski S. · " I 589 
Krzywicki J. 3 15  Olszyński M .  I l i  656 
Kulas�yński M. II 401 Ołaj A. ' I I  :417
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TABLICA VII. 
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TABLICA 1x.1 

Kapłani ,  postanowieniem admin istracyjnem w ładz 
rosyjskich usun ięci zagrani cę państwa lub ;, skompromi� 
towani" pólitycż'ilie albo skaz'arii . ·na Syberję względnie 
ąo Rosj i , na wygnanie,  sami - wydalil i  się zagr�nic� po- · 

kryjomu.  
· · 

Ks. : 

Adamczyk J. 
Aksamitowski A.

Chajducki S. 
Chromecki T. 
Ciszek F. 
Ch�ała· B. · 
Cyrański J. 

W . 
Dziubiński A. 
Es 1nan E.  
Ga,szyc K.
Grabowski K.

w. 
Gralewski J . 
Grzywaczewski K.
h :bicki 
Janeczko P. 
Jażdżewski \Y/.
Jonas D., kl .  
Kamiński D 
Karczewski A .

Kędrawski J 
Kotkowski K. 

I tom i s tr. 

, . I Ili I 3��
I I 668 

I 
n 

. I III 

727 

3'g7 
.' t 

3 f)2 li ; 
87 

w 37'2.
I 499 

I I I  471 
478 

I 5 1. 6  
I I I  475 

I ·409

lII 743 . 
I 324 

I I I ' . 487 672745·5 1 1
4 1 1  

I I I  1 33 
Kowalski T. 
Kubaszek j .  

' . ,. l i  563 
I I I  623 

Kuhna M. 
Lniski S. 
Łuczycki Z. 
. M�chnikowski I .,Majewski M.
Markowski A. 
Mikosze.wski ,K . 
Omiński A. 
Ostrowski A.
Padz�ński M. 
Parka S.
Paszukanis F. 
Polkowski l . 
Potrzebski W. 
Rychter F., kl. 
Szymoński W. 
Trembiński S. 
Tronowski D. 
Umiński E. 
Warzycki K. 
Wilczyń�ki S. 
Wołyniec J. 
Żmura A�, kl. 
Żuliński K. 

i tom� 
I 4 1 � 1- 1 524 1II : 407 

I I I  i 553 : 
i i 5 �6 : 

l 1 l  I 1 5 1  I 
I 58fu 

" . 1 55 

I I  
l 1 l  

L 
m 

I I  .m 
I l  

l l I ' 

I l i 

7( )0 4 1 9 1 
f 57 1 
3 1 8 ! 
�.1 3 1 S35 i553 

732 1455 1  
678] 
6'28 1 

'.2891758 
547 1I 
5

�

3

1 

1 Wykaz tt:n robimy niezależnie od rozdziału o emigrantach 63 r„ 
którzy zespolili się w Paryżu lub Rzymie .  Stąd niektó.re nazwiska 
móg·ą się tu i tam ·powtarzać . Dopis. autora. 
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TABLICA · x. 

Za.konnice, które rząd rosyjski , usu nął . . �agranicę 
kraju po wypadl<ąch 1863 r.1 

�sk>··s. 
Jog S. 
Kłosowska H.
K ortwi c k a · M 
Łab�cka j.
Łojewska M. · 

I I I I 590 : I 
591 
599 
59 1 

„ 599, 602 

Łukaszewfoz K . 
. M�urycfa Teresa · 

karmelit. 
- Ślusarczyńska L. 
Trzcińska M. 

TABLICA XI. 

· ItomJ · str. ;

I m 599. 602 

597 

" 598 .· ·" . · - 1· 602
Kontrybucje i kary pieniężne, . które rząd rosyj ski 

ś�iągnął z duchowieństwa katolickiego od powstania 
styczniowego do 1915 r. za różne sprawy patrjotyczne.

Zaznaczyć tu należy, że władze
, 

wojskowe rosyjskie, 
uśmierzając ruch powstań czy, nałożyły na ogół ducho
wieństwa wyższego i niższego 1 2% od pobieranych do
chodów, nadto dodatkowo na b iskupów i administrato
rów diecezyj 180/o, a na kapituły ?0lo.2 Pozatem pepłacili 
grzywny: 

-K-s.:----J-t-om-_ -J .-st-r.-J-r_b_. _l _______ K-s-. :-----J t-om_J_s_t-r.-1-r
�
b.
-

Aluchna .M. / 111 I 666 J 325 1 Bernardyni J I J I Antulski M. II 332 1 100 z Przasnysza I I I I  607 -1 42,92 
Baryłkiewicz B. I Ili 1 6 14  ,, Bielawski K „ 736 1 5 I Ben,tkowski E. I 488 25 J Bieniecki W. j I I 392 100 

·1 Oprócz tych nazwisk spotkaliśmy w A. A. O. wzmiank� o wy
słaniu zagranicę pewnej liczby 1akonnic bez wymienienia ich nazwisk. 
Pafrz felicjanki i karmelitanki. Dopis. autora. 

�- N.ie mieliśmy, niestety, m.ożności wydobyć ogólną · sumę, którą
rząd rosyjski ści�gnął od całego · duchowieństwa katolickiego b. Kró
lestwa Pol. w formie kontrybucji 12 % , 18 9ó i 30 % • Kwota ta, ze ścią
gniętemi w tym o.kresie kararni pieniężnemi za różne „przest_ępstwa"
połączonll, wykazałaby, jak r;ląd . ,rosyjski „urządził" ekonomicznie kler
wyższy i .. niższy, któremu wy�na.ciywsży .pensje, wypłacał je nie zę skarbu 
państw.a, . leó.z z odsetek majątków kościelnych, a później d·rogą grzy· 

1 w i en , znaczne <i>dsetki z powrotem zabrał. Dopię. autora. 
· 
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Bisławski F.
Blamowski A. 
Bloch T: · 
Bobotek P. 
Boczkowski J. 
Bogucki S. 
BoR'usła�ski E
Bojanowsk� B. 
Bortkiewicz A. 
BOruciński ' A. 

' 

I · 4
8

9 
,., 393 
11 529 

1 00 
25 

I 490 40 
Ili 345 
II 3'36 

337 

. 25 
jO() 
25 ! 

I 490 
III 455 100 

35 
Broszkiewicz A IJ 
Bryndza D. III 
Brzeziński A.
Brzozowski J .  ! •  

m 
M. 

Buchalski F. 
Budzyń�ki: 0 M. 
Bukiewicz P. 1 1 1  
Burchaciński W. I 
Byczyński P.  I ł I  
Celiński E 
Chamerski S. 
Chawelski · E. 

II 
III 

Charzewski F. 
Chodyński Z. I 
Choroszyński P. 1 1 1 
Chybczyński •W. „ 

Chyczewsk'i J. II 
Czapczyński H. III 

w. 

530 
457 
49 1 

50 

396 30 8
0 75 

7 1 9 ' · · 125 
49 1 50 
492 
81 

492 
459 

175 
25 

1 50 
361 1 00 
720 3.200 

83 50 
494 2 5  8

4 379,27 

7 1 5  

362 200 
·221 150

90 1.500 
495 

8
50 . 

497 25 
.)04 
465 

Czapla P . .  
Czarńecki W. 
Czarnowski J. , I I I  
Czerniewski P. 
Czubaszek A .
Ćwikliński J .  
Dakowski A .

II 367 
I 39

8 

250 
22 
50 8
30 

, , 
De la Grange M. li 
Dtjbowski 'K. · 

C mo�how.ski P.

497 
535 1 
368 I 
536 ! 

1 00 
75 
50 
10 I 

Dobrowolski Ł. IDominikanie 
Lubi. . 1 I I I  

Drągowski B .  
Drewni akow. r. \ 
Dunin F. I „ 
Dworanowski P. 1 „ 

Dziekoński T. II 
III 

Dzisiewski I .  I „ 

Filipini z Pośw. I „ 

498 

656 
669 
95 

3
06 

370 
306 

96 

66 l 
„ ze Studz. 1 „ 

Filipski R. , 500 
I I I  9

8 

I , 404 
Foltański K .  I 
Foltyn K. i 
Frank F. [
Gacki J. !
Gajkowski J. I 

i 
li I 374
l l I  ' h.10 

101  
Garbaczewski J I I l  
Garlicki I „ 
Gierasiński J. . 11 I I I 
Głuchowski T. I 

376 
377 

104 5
03 

544 
472 
473 
474 

Godlewski 8. I I I  
J .  I I I I  
M. 
P. 

Gogolewski P. 
Goliński W. 
Goltz S. 
Górecki T. 
Górnisiewicz J .  
Górski F. 
Grefkowicz K. 
Grochowski A. 

E. 

504 
I I  3

8
0 

I I I  1 05 
475 

I I 3
8

2 
III 106 
Il 546 
I 504 
II 546 

I I I 4
8
0 

300 
50 

50 
53 

1 50 
50 

1 )0 
100 
50 
60 

500 
200 
100 
5.0 

100 
50 

200 
25  

50 
400 

25 

2 50 
40 

100 
50 

175 
25 

225 
1 50 
1 00 
300 

25 
150 Gromulski M. 

Gruchalski M. 
Grygosiński F. I 
Grymuziński P. j' l I I
Gutowski S.  I l  
Grzybowski.: S. I I I I

25 
505 50 
106 i 1 00 
553 50 
6 18  i 



806 IJOMÓWIENIE I ZESTAWIENI A W TABLICACH. 

Halberstadt j. 
Haraziński J. 

, Holandyszk. A. 
lgnerowicz J .  
Jabłoński F .  
Jakowski W .  
Jakóbowski R. 
Jamiołkowski S. 
Janicki J. 
Jantos M.
Jarniński '

. F.
Jarnutowski" A. 
Jas trzębski A. 
Jaworski W. 
jędrychówski J .  
Juszyński ] , ,  bp 

Kaczyński M. 
Kalinowski R. , 
Kamieniecki K. 
Kamieński K .

· K
Kamiński I. 

L. 
Kapucyni N. M. 

Kapucyni Zakr. 
Karmelici z 
Katedra płocka 
Katyll j. 
Kępiński E. 
Kępski L. 
Klemański P.
Kli.cki F.
Kłopotowski I. 
K�bierski M. 
Kochowi cz W� 
Kocięcki J .  
Kolasa K .

Kolpi1iski P.

li  384 300 I 1 00 I 1 50 
I I I  1 10  

619 
1 10 25 
484 50 
507 I 25 

in m 100 311' 25 
1 1 1  100 
4 l0 50 

H · 555 · 10

l l I  

I 
l I I  

„ 

40 
388 100 
1 1 5 
508 25 
1 1 6 338,65 

4 1 1  20 
509 . 10  

:o 
l i l  1 28 

l 510 1 5 ' 
II 558 50 

s59 
I I I  684 2030 

40 k. 
692 50 
71 2  3 

l i  559 500 
l l l  312 50 
I 5 1 2  25  

5 1 3  50 
I I I  6.73 5 
II 390 25 

106 400 
I I I  132 200 
I 5 16 25 
II 39 1 50 
I 5 1 7  300 
II 559 10 

l Greko katolik. · 

Kor�ybski A. . I I 5 19 
Kossakowski S. I I I  : H 3
Kotkowski T. 135 
Kowalski P. I 520 
Kozarzewski A. III 494 
Kozłowski O. I I  _394 
' , . K. I I I  1 38 

M. I 52l 
Krajewski K.
Krasuski W. 
Kr.ępski T.
Krężelski . J .  
Kroczewski F .  
Kruczkowski A.
Kruszewski K. 
Księski T'. 
Kubicki W. 
Kuczyński· S. 
Kulesza J. 

F. 

" 
fi 398 
II 564 

565 

I . 52 1 
l i l :5 1 4  

1 3t> 
524 

IIl 49_4, 
II · : 67

402 
Kuliczkowski W: l l l  
Kurasiewi<;z I l 
Kurkowski A. 

495 
·4u2

Langier j. 
Lasocki l.
Lewandowski B. 
Lisiecki J. 
Lisowski J .  
Lniski S .  
tacla J . l  
Łopuski A. 
tubek W. 
Łukasiewi�z A. 
Łukaszewski F. 

II . 
I I I  
I 

I l i " 
I 

I I  
I I I  
I I  
t \  

5'.l3 
570 
691 
523 

1 40 

524 

f87 
406 
1 4 1  
408 
409 ! Machnikowski R. 

Magnuszewski J. I I I  
Maj�wski R. „ 

„ I141 
1 42 i 

Makowski A. 
fl4alano"Vicz A. 

"· 
,, 

3 1 6  
1 42 

25 

35 
300 
1 00 
15 
35 

.150 
35 

100 
75 
30 
25 
50 
25 
1 5  
50 , 
2:, 
50 
10  
25 

lOU 
25 

100 
ltl 

50 

500 

50 
25 

400 
1 5  

50 
250 
25 
5,0 

350 
44 
, 50 
1 1 2 
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Marjański B. I l 579 . 1 5 Pleszczyński A. · 1 I l 423 50 
Maron W. 575 25 Pomirski A. . „ 597 75 
Markowski S. I 527 100 Posobkiewicz S. 1 I I I  16 4  150
Marmo F. · lll 503 75 Pruss S. I 537 1 00 

i 557 Przeciachow 1 50
' Maszew�ki M. I 527 100 Raczunas .F. Ill 320 1 0  

Metelski P. I I I  504 300 Rad7ymiński I. II 6 1 0  25 
Michalski L. I 100 Rembieliński R. I I I  387 50 Mikołajewski W. " ' 50 Roczański A. I I  428 25 
Milbert O. 4 1 8  25 Rogowski W. 429 150 
Milewski · E·. III 7 1 3  Rółkowski J. I I I  322 25 
Mioduszewski S. " 506 Rutkiewicz S. I 540 
Miszkiel W. 3 1 7  50 Ry��lik M .  I li 3.94 
Mocarski L. 507 100 Rynkiewiq F. 322 
Modrzejewski D. I 530 200 Ryttel A . 5 1 9  200 Muczkowski A. li 413 50 Rządkowski l. 190 300 Mystkowski E. 4 1 4  1 0  Rzeszota�ski J. II 614 200
Nagrodzki H. 584 50 
Niemyski J .  l'l l  508 1 5  Sadowski B . Ili 322 25 

Nizwantowski J. l i  585 100 Saliński L. I l  6 1 4  50

· Nobis I. I.Il 154 Sawicki F. lil 190 100 

Nowakowski F. II 4 1 6  Siarkowski W.  · I 422 20 
Nowicki B . l l l  723 . 300 Siedlecki j. I I I  1 90 I ·  300

I . 508 25 w. -'20 I 25 " 
Siekierzyń�ki I. I l 439 · i  Ojrzanowski T. I 532 75 Siennicki B. l l l  522 i 1 00Okomski K. III 1 55 50 Skinkis S .  3:l3 I 50 Olsiński L 25 Słapczyński A. I l 441 75 Olszewski M. Il  589 20 Słomczyński F. 1 5  , l l l  3 1 7, ; · w . 200 Smoleński S. I I I  524 50 Ostromecki J .  J l  591 Smółka M. 426 75 Ostrzeszew. H. I 4 1 8  400 Smółkowski G. 542 10 

Paczewski F .  l l l  156 155 Snopek M. 427 25 
Paulini z J. Góry " 609 3.000 Sobieszczań. M. Il 443
Paskal S. 157 263 Sobociński A. I li 634 42,92
Paszkowski L. .534 10 Soszyński F. 525 1 5  
Pawłowski S. 25 Stalka T. 526 50 
Petrikowski T. u 422 150 Staniewicz F. 324 25 
Piekarski B l l l  3 19 .ŚO Stanko J .  I 428 30 
Pielaszewski j .  l i  593 10 Stawski J . I l l 192 37 
Pierczyński P. I 535 25 Steciński F. 659 10 
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I 
Stl'(powski L. III  528 50 Warkałło S. l l ł  331 10 
Stobiecki j. I 542 300 Waśniewski K II 631 25 

Stopieżyński F. 543 100 Werweczko J. I I I  206
Strach owski D. I l i  194 1 0  Widuchowsk i  F .  " 206 

Strugielski K. , , 50 Wiktor j: . I " 539 150 
Strymowicz J .  J24 Winczaki ew. A. i 434 25 
Suliński s. l i  622 75 Włodziński J .  l i  462 1 00 
Supliński L.  445 1 0  W noro wski K .  bp I 435 SO 

Syrewicz J .  I 543 100 Wojsznar K. I I I  333 1 00 
Szaniawski s. I l i  532 :is Wolski B. 726 300 
Szelkowski J. l i  .623 37 W ołosiewicz s.: I 547 25 
Szmidel K. I I I 533 25 Wosiński J I I I  210 330 
Szpott J . Il  448 300 Woźnicki K. 21 1 1 .844 · 

Szumer J .  451 150 59 k. 
Szydoczyński J. 453 300 Wójcicki K. I I  462 25 
Szymanowski J. 545 35 W róblewslci B. · I 547 100 
Szymański A. 5_44 200 J. I I I  543 75 
Szyszkowski S .  I I 454 25 Wyporski J. J 438 50 
Szultz W. Ili 326 100 Wyszomirski E. Ul 680 100 
Świątkiewicz S. 1 95 2 15 

Zajdler J .  438 Świl'(szkows. W. 326 25 
25 

Zagórski L. 549 1 0  
Tarnowski J. 545 Zakrzewski T. 25 
Tatkiewicz P. I l i  1 99 75 Zawistowski II 465 
Tomkiewicz F. 328 25 Zbieć K. 1 00 
Torczyński T. I l  4$4 300 Zborowski E. 466 200 
Troszczyński F. 455 25 Zdybiowski K. ' I I I  2 18 7S 
Tuszewski ]. I I I  1 99 30 Zimowski H. 547 50 
Turzyniecki L. 659 200 . Zmysłowsk\ A. 552 25 
Tymiński M. „ 204 50 Żak J. 496 200 
Urbanowicz J. I I  629 10  Żychowicz F .  ,; 442 1 5 
Uzarski F. I l i  536 1 50 Żydaczewski J . 555 100 
W ailokaitis J. 329 400 Żyda nowi cz j . I I  642 50 
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TABLICA . xn. 

Kapłani, którzy, należąc, do konspiracji lub biorąc 
czynny udział w przyg9towaniu powstania styczniowe,go 
i w samem powstaniu, przyśpieszyli wraz ze świeckiern
społeczeństwem wskrzeszenie . ojczyzny.1 

Ks.: 

Antulski M. 
Augustowicz F. 
Bartliński I. 
Białobrzeski A. 
Bieroński N. 
Bieliński M. 
Błaszewski J. 
Błazowski J. 
Błaż ejewski P .

Bochenek J. 
Bogucki S. 
Braun L.
Bronisz.ewski S. 
Brylski E., br. 
Bukiewicz P. 
Burzyński J .  

Celiński F .  
Cetkowski A.  
Chawelski E .  
Chmielewski F .  
Chrempiński M.  
Chromecki /T.
Chyliczkowski J. 
Cieszyński F. 
Cybula Sz. 
Cyrański W. 

j tom j 

„ I 
i I I I 

I 
I l  

I I I  

I I 

II I 

I l  
I 

III 

str. 

332 

333 

30 1  

450 

393 

334 

335 

489 

6 1 4  

394 

336 

529 
339 

6 1 5  

8 1  
360 

459 

460 

609 

460 

46 1 

727 
363 

397 
624 

87 

. Ks. : 

Cyraski I .  
Czerniański L .  
Czerwiński L .  
Ćwikliński J .  
Dąbkowski M.  
Dąbrowski S .  
Derfler L .  
Dobski W. 
Dołęgowski P. 
Dominik Marja, kl .  
Dutkowski P. 
Dziubiński A. 
Elgiett W. 
Falkowski W. ,  br. 
Fiszer M. 
Fo ltański K. 
Gawęcki A. 
Gawroński J. 
Giegużyński J .  
Głogowski M.  
Głuchowski

. 
T. 

Godlewski W. 
Goławski F .  
Górecki T. 
Górski W. 
Grabowski J .  
Grądzki J .  

f tom i -;;-
I I 364 

I 402 

I I 366 

I 402 
I l  368 
lI I 305 
I 404 

II 536 
l I I  469

686 
I l  369 

372 
I I I 74 1 
" ! 6 1 0  

501 

l l I  98 
6 1 6  

407 
l l l  308 
I 503 i 
" I 
l i  5 14 

:;8 1  
I l i  47 S 
I I 544 

545 

I l i  728 

1 Żeby nie powtarzać, opuszczamy tu kilkaset nazwisk tych ka
płanów, których rząd rosyjski za te czynności wysłał na wygnani e dó 
Rosji i n a  Syberję, a którzy wyliczeni są w tablicy VI „ dla sp rawy 
ojczyzny". Dopis. autora. 
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Grodzki A. II 546 Makarewicz R 111 750 
Guzowski. J. · 384 Makulec I .  l i  409 
· Gwiżdalewicz s. Mańko W. III 723 

Gwo;ździewski K. I l i  618 Martyński s. 675 
Grzegrzółka J. II 383 Maszewski M. 627 

Grzybowski S. III 618 Meller F. 
Jadochowski A. II 385 Michalski D. 708 

Jajko F. IJ 386 ] . I 528 

i Ili 707 „ _ N; I I  412 

Jarnutowski A. Il 555 Michałowski D. I I I  505 

Jopkiewicz J. III 1 16 Mikoszewski K. 506 

Kaczyński M. I 41 1 Morawski W. 61 1 

Kaznowski R. III 62 1 Naraziński I. I 531 

Kttdtawski J. I 4 1 1 Nowaczkowski F. III 708 

Kisielewski J. III 492 Ośmiałowski M. I 533 

Klimkiewicz W. I 5 13 Ostrzeszewicz H. 4 18 

Kobusiewicz A. 515 Pawiński L. III 629 

Koqyliński P. Pawłowski M. I I  422 

Komorkiewicz A. III  132 Piotrowski A. III 724 

Kopałczyński F. · I 5 18 Pluciński F. 
Korólec L. I I  391 Podbielski K. 420 

i I l i  573 Popiel I.
Kosecki w. 1 33 Posobkiewicz s. I l i  1 64 

Kotkowski K. Pruss S. I 537 

Kotowicz C., br. 623 Puczkowski L. n 425 

kowalski P. I 520 Racinowski K. 42'6 
Kras·zewski L . u 564 Radzimiński A. I l i  630 

Kryński S. Ili 610 Radziszewski J . Il 4Q6 
Kucharski F. 623 Rapacki K. I 421 

J .  I I  567 Rogozińsk_i T. 5�8 

Kulesza D. I l i  653 Rosiński I. III 725 

Krzywicki J. 315 Rozpttdowski M. I 539 

.Latusiewicz F. 654 Rylski P. II 432 

iLebisz S. 624 Ryłkowski A. Il i  172 
leśniowski J .  I 414 Rządkowski l. 1 90 
Lewicki F. m 749 L. I I  432 

Lipiński M. I I  570 Rzeszotarski J .  6 1 4  
Lipski A.  523 S:italecki L. I 42 1 

Lisiecki J. " Serwiński M. I I  438 
Łagodziński J .  m 6 10 Siekierzyński J. I I I  520 
Machowski J. III 723 Sikorski W. 631 
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Skibniewski K. 
Skrobecki R. 
Ślepowroński A. 
Służewski K. 
Smółka M. 
Śniegocki L . 
Sobalski F. 
Sobczyński N. 
Sobiechowski A. 
Sobolewski K. 
Stangierski S. 
Stankiewicz A. 
Stanko J. 
Stąporkiewicz j. ,  br. 
Stecki J. 
Stefanowski K. 
Stępowski A. 
Strojnowski A. 
Szepietowski P. 
Szmejter F. 
Szmidel A. 
Szokalski L. 
Szpot l. 
Światłowski T. 
Tarnowski J .  
Tomaszewski K .

Trembiński S .  

I I I  523 

II 616

I 542 
III  754 

I 426 

III 635

633 

7 1 0  

633 

I 542 
III 634 

II 445 
I 428 

I I I  634 

526 

610 

528 
428 

I I  447 
624 

III 533 

I I  447 
448 

I l i  561 

I 545 
m 636 

I I  455 

Tr,>janowski T. 
i:ruskolaslci P. 
Turaszewski 
Turzyniecki L. 
Tymieniecki L. 
Uś<'iński A. 
Uzarski F. 

Walkowski j. 
Wiktor J. 
Witkowski I., br. 
Wlazłowski K. 
Wojsznar K. 
Wójcicki K. 
Wroński F. 
W ypychowski I .

]. 
Wyszyński J. 

Zgodziński L .. 

Zgryziewicz M. 
Ziarniewicz M. 
Ziemniewicz W. 
Zimny G. 
Zychowicz E. 
Żołnowski A.

Żukiewicz U.  
Żuliński K.  

TABLICA XIII. 

I I I  636 

535 

757 
659 
535 

6 1 3  

536 
637 

539 

610 

679 

333 

Il  462 

I 437 
I I I  7 19  

760 

543 

Jl 467 
I l i  680 

I 551 

I I I  6 1 2  

639 

550 

640 

553 

Kapłani ,  których rząd · rosyjski wykrył i ścigał za 
zwalczanie szkoły rosyjskiej, języka rosyjskiego, za jawne 
domaganie się i

. 
tw,orzenie szkół polskich, czytelni i b i„ 

bljotek ludowych, rozpowszechnianie pism i książek pol
skich, a także za wprowadzanie języka polskiego w urzę
dach parafjalnych, gminnych i instytucjach państwowych 
oraz w walce z hymnem „Boże, caria chrani !"  



8 1 2  DOMÓWIENIE I ZESTAWIENIA w · TABLICACH.

Ks.: -1 tom i str. K s.: j tom j str. 

A bramowicz F. I I I I . 331 Derfler J .  I I 404 

Adamczyk J. I 39 1 Dmochowski A . III 468 

Akielewicz W. III 298 P. I l  536 

Anusz J .  I I  332 Dobrowolski B. I l i 468 

Augustynik G. I 392 Drewnowski F. II 369 
Balińsk i J\ . III 300 Dworanowski P .  II I 306 

Barski L. . 73 Dworzycki M. II 370 
B�rnard J .  I I  334 Dziekoński T. 
Bi jasiewicz M. I l i  78 Dziubiński A. 372 
Bogucki · S. Il 336 Esman E. I 456, 499 

Bogusl�wski E. 337 Fi jałkowski A. II 374 
Bokalsk( M. III 453 Filipski R. I 500 

Borusewicz K .  „ 302, 314 Fudalewski W. J l l  99 

Bożek A: I S95 Furmanik S. II 376 
Bóbr P . .  ' 

I I . 529 Gajkowski J. III 101 
Braulińskj j .  III 457 Geryszewski F. Il  544 
Brodnicki E. 80 Gieysztor A. 378 
Bryndza . b. 4.57 Glibowski A. I l i  1 04 
Brzeziński A. 4�n M. 
Brzozowski T. 397 Gniazdowski A .  472 
Brzózy A„ l i  530 Godlewski M. 473 
Buchalski · F .  I 49 1 Goliński W. Il 380 
Bzowsk i · A. I I  361 Goliszewski F. III 361 
Charszewski I. 531 Gozdalski M. . I I 382 
Chmielewski S. 492 Gozdek J .  III 474 
Chmielowski A . III 461 Górnisiewicz j. I I 382 
Chojko A. 83 Górski I. I 504 

Chwała B. II 362 Gr.abowski F. lll  478 
Chrostowski F. I l i  462 Gralewski J„ III 475 
Chylicki T. Grochowski A; I 504 

Ciepliński . .  A . 395 Gruchalski M. III 480 . 
_Cyrański J ' · · 87 Gumowski W. I 506 
Cyraski J. . I I  364 Halberstadt F. II 384 
Czapla. P. I 495 Hartman W. 385 

Czarnowski J .  I I I  304 Helbich ·W. I 507 
Czerechowski J .  464 . Hrynie. wicz A. Il I 310 
Dąbrowski B. · 465 Hrynkiewicz J . . 

J. I l 367 Jamiołkowski J .  I „ 486 

De la Grange 535 J ankowslci R. I " 
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Jantos M. I 410 Linkiewicz J. II 570 
J arniński F. I I  555 Lniski S. I 524 
Jaroczyński J. I I I  4ą7 Lutoborski A. 525 
Jaworowski J. li 389 Łab�cki L. I l  406 
Jaworski J .  556 ł'�apot M. I 4 1 5  
Jaśkiewicz R .  388 Łuczycki Z .  l i  407 
Jttdrychowski J .  508 Machnikowski R. 409· 
Jung K. 509 Maciejewski A. 5 7 2  
Kaczyński A. III 490 Małczyński W. I I I  502 . 

M. I 4 1 1 Małkiewicz J. II 573 
Kajrukszto J. III 490 Mankielun S. 410 
Kamieniecki K. I 509 Margoński A. 527 
Karczewski A. 5 1 1  Marjański B .  li 579 

Kemf ]. 5 1 2  Marmo F.  l i l  503 
Khaun W. , , 4 1 2  Maron W .  I l  575 
Kiebasiński s. I I  389 Matuszyński w. 4 1 1 
Kisielewski. J. Ul . 492 Marcinkowski F. lII  394 
Kłopotowski I. li 1 06 Michalski B. I 528 
Kocięcki J .  39 1 Mieszkowski B .  4 1 7  
Koćmi�rowski S .  l i l  3 1 2 Milewski E. Ili 7 1 3  
Korytkowski S. II 392 Mocarski L. 507 
Kostkowski ]. Molle L. l i  413 

Kowalski S. I 520 . Mścichowski L. lII 507 
Kownacki J. l I I  1 36 Muczkowski A. II 413 
Kozłowski M. I 521 Nowakowski E. I I I  508 
Kriszczukaitis J. I I I  3 1 4 Nowowiejski A„ bp li 588 
Krześniak L l i  400 Nit_ecki A. I 531 
Krzypkowski P .  I I I  259 Olsiński L. Ili  1 55 
Kuć D. li 399 Ostrowski O. 1 56 
Kukowski, A. I 522 F. li 4 1 8  
Kulesza B .  I l l  494 Pardo S. llI 3!7 

]. I I  567 Pawłowski E. I 534 
Kurzyna J, lll 495 Peterkiewicz A.
Kwarciński w. Il 403 Petrykowski T. I I  422 
Kwiatkowski J. I 410 . w. 592 

K. I I  403 Piaszczyński M.  I i i  318 
I I I  �96 Pielaszewski J. I I  593 

S. 4 1 3  Pieńkowski ]. 423 
Langier J .  523 Pleszczyński A. 
Langkamer B. 414 Pogonowski M.  424 
Lasocki I .  li 570 .Popławski. S. III 5 1 4  
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Potocki A. 472 Taylor E. I I 431 
Potrzebski · W. 535 Trzasko J.  III 287, 314 
Pruski S. 537 i 328 
Przeciachowski w. Tułaba A. " 329 
Pytlewski K. I I I  167 Turski M. I l  457 
Pyzowski A. 516 Tymieniecki : w. I I I  536 
Radzikowski W. H 610 Ui>bański A. 546 
Rembieliński R. I I I  517 Walawski T. 433 
Rogowski W. I I  429 Warkałło S. I I I  33 1 
Rajkiewicz K. Weiss M. " 537 
Ruszkiewicz K., bp I I I  396 Weloński K. Il 631 
Sadowski B. 322 Wiechowicz B. I I I  539 
Siekierzyński I. I I  439 Winnicki Z. I l 460 
Siennicki B. III 522 Wiśnie\;\'ski R. I 546 
Siwecki W. 191 s. I I I  540 
Skinkis S .  323 Włodziński J. I ł  462 
Skwara P. lI 440 Włostow'ski A. III' 541 
Słapczyński A. 441 Wojczun W. " 333 
Słowakiewicz w. . „ 443 Wojsz A. " 
Smoliński R. I 70, 425 W ołosiewicz S. 1 547 
Sobieszczański M. I I  n:r Wołowski S. I I l  543 
Sobolewski K .  542 Wróblewski J. 
Sokołowski A. I 427 Wyporski J. . 387 
Solarski F. III  1 92 Wysokowski H. .„ 548 

Sołuba K. I I  444 Zagórski L. I 549 
Staniewicz F. I I I  324 Zalewski W.  l I  291 
Staszkiewicz F. I 428 Załuskowski w. I 549' 
Strzałkowski F .  I I  62 1 Zawistowski W. II  46

'
5 

Studziński W. l 1 l  528 Zbieć K. " 
Suchcicki W. I I  622 Zbirochowicz w. 640 
Sudymt I. I 429 Zieliński A. 467 
Syski A. Il 622 w. l l I  334 
Szkopowski M. III 533 Ziębiński F. I I  469 
Szmidel K. Zmysłowski A. r 552 
Szubstarski E. II 450 Żaboklicki W. I I I  548 
Szymański A. I 544 Żak J. I 496, 553 
Szymkiewicz K. 431 Żebrowski S. II 641 
Świątkowski A. 543 Żółtowski s. 470 
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TABLICA XIV. 

Kapłani, przez rząd rosyjski w rozmaity sposób 
prześladowani za urządzanie manifestacyj różnego ro
dzaiu, wieców i pochodów patrjotycznych, uczenie i roz
powszechnianie hymnów narodowych, za usuwanie wi 
domych znaków państwowości rosyjskiej, przeciwdziała
nie w chwilach, gdy rozmaici urzędnicy rosyjscy urzą
dzali uroczystości ku uczczeniu cesarza lub jego rodziny, 
za sztandary i emblematy narodowe, czem budzili, wspól
nie z całem narodowo usposobionem społeczeństwem 
świeckiem, ducha patrjotycznego, a tern samem zdoby
wali wolność ojczyzny.1 

Ks.: I toITłl. s tr.

Ambroszkiewicz K. I Il 
Ambraziejus W. I 11

1 ,
I 

Bielski S. 
Bittner B. I 
Bloch T. l i  
Błaszkowski M. I I I  
Bobotek P. I 
Boczkowski J. I I I  
Bodnmek J.  I 
Bojanowski B.  
Bokalski M. I I I  
Bołtlok L.  l i  
Bożek A. I 
Broszkiewicz A. I I  
Brzozowski J .  I 
Buczkiewicz F. III 
Chmielewski F. 

I 332 I 
298 II .  78 I
393 I 
s29 I 
452 I
490 ' 
453 1
394 
490 I453 I 
338 I 
395 I 
530 I 3
96 I 615 I 

460 ! 

Ks. : 

Chojecki K. 
Cichowski F. 
Czapczyński H. 
Czarnecki W. 
Czerechowski j. 
Czerniański L. 
Danielewicz J. 
Derfler L. 
Dębicki I. 
Dębowski K.
Dobski W. 
Dużyński W. 
Dynakowski J. 
Esman E. 
Fijałkowski Z. 
Foltyn K. 
Fudalewski W. 

I tomr:;;:-I II I 362 1 
I I I I  I 6!� 

I 497 
III  464 
I 402 

403 
404 
497 

li 368 
I I I  616 

96 
II  537 
I 499 
II 537 
I 404 

III 99 

1 Kapłanów czynnych w tym względzie nietylko nie brakło, ale 
bez nkh mało gdzie i mało kiedy udawały się j akiekolwiek manifestacje 
narodowe . Ciepłe, patrjotyczne słowo kapłańskie bywało najczęściej 
pobudką do wystąpienia publicznego w sprawach narodowych. Zasługa 
kleru w tym względzie tern większa, że, gdy manifestacja doszła do 
wiadomości władz rosyjsk)eh, kapłana zawsze schwytano, gdyż musiał 
pozostać na swym posterunku. Dopis.  �utora. 
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Furmanik A. I l i  471 Kowalewski M. 519 
s. I I 376 Kowalski M. 413 

Gagatnicki M. I 405 P.  I I I  623 
Gajewski J. 100 s. I 520 
Garwoliński J .  II I 47 1 T. II 563 
Gasiński W. I 405 Kownacki J. III 136 
Gawęcki A.  III 616  Kozarzewski A. 494 
Gawien W. 308 Kozłowski A. · I I 564 
Gawroński A. I 406 i I I I  623 
Getner J. I l  378 Kępski L. I 513 
Godlewski P .  I 1 I  . 474 Kruczkowski A. 521 
Goliński E. {1 1 7  Kubacki A .  413 

i 618 Kubicki W. 522 
Gołębiewski A. 617 Kuczyński S.  III . 494 
Gorzewski Ł. 618 Kulesza B. 
Grębowski A. II 383 Kuliczkowski W. 495 
Grodzki J. III 309 Kwiatkowski B. II 567 
Grudziński A. 481 Laskowski S. 570 

J. 409 Lubowidzki M. 525 
Grygosiński F. 505 . Łukasiewicz P. li 408 
Gucewicz A. III 482 Łukowicz S. I 416 
Helbich W. I 507 Mag auski W. I l i  501 
Hollak S . .  I II 309 Maltazar R. 626 
Jabłoński F. 484 Metelski J .  II 410 
]akowski W. I 507 Michalski B. I 528 
Janczarski A. III 486 " D. III 708 
Jastrzębski A. . II 388 Mieszkowski B. II 581 
Jezierski S. I 410 Mikołajewski W. I 529 
Kajrukszto J. III 490 Milbert D. 418 
Kalinowski R. I 509 Molecki T. I l i  1 53 
Kędzierski J .  III 13 1  Moniuszko A. I 530 
Kępiński E. I 5 12 Morawski W. I l i  61 1 
Kisielewski J. III 492 Mrozowski S. I 531 
Klicki F. I l .  390 Myśliński M. I I 414 
Kłopotowski L. II 391 Nagrodzki H. 584 
Kobierski M . .  III 132 Napiórkowski s. l i l 629 
Kocięcki J .  I I 39 1 Nawrocki J. n 584 
Kolito J .  I lf 313 Nitecki A. I 531 
Komendecki A. 621 Nowaczkowski F. · I I l  708 
Korzybski A. I 519 Nowakowski F. J l  416 
Kosiorowski H. III 622 Nuszkiewicz S .  532 
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Ojrzanowski T. 
P asternakiewicz 
Paszukanis F .
Patro ] .  
Pawłowski M.
Pełka B. 
Piasecki B. 
Pierczyński P. 
Pinakiewicz L.
Piotrowski J .  
Polkowski M .
Pomirski A. 
Potrzebski W. 
Pruszkowski J. 
Pyzalski F.
Rogacki C. 
Rółkowski J. 
.Rudnicki A. 
Rutkiewicz S. 
Rybka S .  
Ryłkowski A. 
Ryttel M.
Rzepka P. 
Saliński L. 
Sandomierski J .  
Sierakowski A.
Skórzyński F.
Słomczyński A. 
Słowakiewicz W. 
Snopek M. 
Sobieszczański M.
Soboliński A. 
Sobolewski J.  
Sosnowski A.  
Stalka T. 
Starachowski R. , 
St�pówski A. 

L. 

' . _ _!' ... ·�::i:r� 

532 

Ul 7 52 

3 1 8 
li 42 1 

ł l I  51 1 
629 
419 

, ,  535, 560 

III 5 1 3  

l i  
I 
I I  

Ul 
I l  
I I I  
I 

I I  
I i i  

I ł  
I 
I l  

' '  

I 
I l  

I l i  
I I  

I I I  

" . i " I 

1 60 
5 1 4  

598 

5j5 
424 
515  

6 12  
322 
539 

540 
43 1 

172 

6 1 1  
630 

614  
541 
440 

44 1  
443 
427 
443 

6.H 
4 H  

658 
526 
634 

528 

Stopieżyński F. 
Strymowicz ]. 
Suliński S. 
Supliński L. 
Sypniewski J. 
Syrewicz J. 
Syski H.
Szaniawski S. 
Szczepański K. 
Szmidel K. 
Szot E.
Szumański F. 
Szymanowski J. 
Śliwiński D. 
Świeca D. 
Świ�tochowski F. 

Tarnowski J. 
To rczyński T. 
Troszczyński F. 
Turowski M. 
Urbanowicz I .
Wierzbicki J .  
Wilanowicz H. 
Willanowicz H. 
Witko�ski W. 
Wnorowski K ,  bp 
Wolski M. 
Wróblewski B. 
Wypychowski I.
Wrzdniewski B. 

Zalewski A. 
B. 

Zbieć K. 
Zieliński J. 
Zmysłowski A. 
Żukowski F. 
Żydaczewski J. 
Żyszkiewicz J. 

I 
III  
li 

II  

l 1 I  

I I  
I 

11 1 
I l  

Ili  

n 

I I I  
I I  

I I I  
I I 

I I I 
I 

I I  
I 

I I I  
l i  

I l i  
l i  

I I I  
I 
l i  

,543 
324 
622 
445 
544 

543 

623 
532 
196 533 
447 
430 
545 
632 
446 
53 1 
53� 
454 
4� 5 
5" l 5  
629 
332 
460 
637 
434 

435 

462 

547 
7 19 
463 

546 
640 
465 
55 1  
552 
335 
555 
303 

Bojownicy t. lll .  52 
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TABLICA XV. 

Kary  pieniężne, k tóre rząd rosyjski ściągnął z · du,
chow ieóstwa z racji nabożeństw galowych nie odprawio

. nych  l ub  „źle" odprawionych za dom cesarski. 

Ks.: I tom \ str. \ rb. · 1  
zewicz P .  I 
ewski F. 

. Ambro 
Ba nasz 
Barcz 
Bełkow 
Bethier 
Bojarsk 
Borkow 
Bort kie 
Bromsk 
Bud�yn 

K. 
ski M. 
J . 

i A. 
ski A. 
wicz A.
i 1 .  

'•ski M. 
· Bujews ki M.

Cudak iewicz K.

· Czapcz 
Czarno 

yński H. 
wski j. 

K. 

wski F.· Czecho 
Dak�w 
Dowgia 
Dutko w 
Falki ew 
Franko 
Frydry 

ski A.
łło S. 
ski P.
ie:? J. 

wski A. 
chiew. B. 
ki w.Gajews 

Górczy 
Góreck 
Grudzi 
lłłkows 
Jabtkow 
J a�rnbo 
Janko w 
K amiń 
Karwa 
Kosaki 

ński T. 
i K.
ński L. 
ki P. 
ski Z. 

wski M 
ski A. 

ski S.
cki M. 
ewicz A. 

1 1 1  554 100 

" " 10 
I 442 " · 

l l l 554 25 
I 556 " 
II 472 " 
" 643 1 50 

I I I  554 50 
I 556 1 5  
" " 50 

Ill  338 25 
I 557 15 

I I I  221  1 50 

" 338 100 
" 555 25 
II 643 1 5  

I 557 75 
I I  6 :t3 1 00 

" 473 25 
I I I  22 1 50 
II 473 100 

" " 1 0  

I 557 25 
II 474 " 
I 557 10 

" 443 " 
" 557 25 

, , 558 100 

" " 10 
III  222 25 

I 443 75 
I I  474 1 5  

III  228 2 

Ks.:  I tom \ str. \ rb. :� 

Kosinowski D. I I I  556 · 1 0: I 
Kosta J .  I 558 

. .  I 
20 

Królikowski K. " 559 l Off 
Krzywicki E. II 475 50 '
Kucewicz K. I 444 1 0  
Kuć · D. II  ·475 100' 

Laudański M. I 445 50 
Lewicki S. " 559 10· 

Łaszkiewicz S. " " 1 5' 

Marmo F. I l i  557 �o 

.Masłowski P. " 339 25 
Nadolski 1: „ 558 " 
Niemira J.  „ " 10 
Nowakowski W. I 445 34 

22 �. 
Olszyński E. II 644 25 
Pajdowski · A. „ 476 " 
Pawłowski j .  in 223 ią 
Petrykowski T. I I  476 100
Pierczyński P. I 560 ' 2.5 
Piotrowski J. III  223 1 0  
Płoski A. I l 645 5 
Podczaski S .  111 559 lOQ 
Raczkowski S. " 2·23 5 
Rubaszkiewicz j .  I 560 25 
Rudowski H. " " 100 
Rusin W. " 561 10 
Ruszczyński J .  I I  645 50 
Ruszkowski J .  I I I  560 1 50 

Skowroński M. I I  645 25 
Sokołowski A. I 445 „ 
Stalmach J I I  646 5 
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Stecki L. I 561 25 Wadowski J .  I 561 400 
Synowicz J. 10 Wolski L. II 647 35 
Szokalski I. I l i  -562 25 Wyrzykow. W. Ili 566 5 
Szyliński · J . 224 1 0  Zgryziewicz M. I 562 10 
Świeca O. II 477 Żukow�ki K. IU 340 25 

TABLICA XVI. 

Kapłani uwięzieni z ·racyj nieodprawionych n abo-
żeństw .galowych za dom cesarski. 

Ks.: I tomJ str. I 
Falkiewicz J.1 Ili 221 · '· 
Gryczyński J. " 481 
Kondracki W. " 556. 
Krześniak R. l i  474 
Mordziński M. " 475 

Ks.: 

Piesiewicz M. 
Strzałkowski F. 
Śnieżyński J.
Światłowski T. 

· W ad owski J .

I tom j str.

Hl 
I I  
l i l  

" 
I 

558 l 
646 i 
561 I I
„ I 

TABLICA xvn. 

Kary pieniężne ,  które rząd rosyjski ściągnął z · ka-
płanów za „przekroczenia" paszportowe. 

Ks.: J tom j str. I rb . . I Ks.: I tom I str. Irb.  
Ambromajtys P. I m I 340 I 10 I Bludziń.ski M.  I I I I  I 342 I ' 50 
Adamowicz L. 341 25 Bojarski M. Il 477 25 
Ambrozewicz P. " 563 274 Bortkiewicz A. I I I  563 

50 k. Bóbr P.  I I  648 1 2  
Ambrożewicz A. " 225 12  Brauliński A. I I I  564 . 25
Andrzejewski F. " 341 . . 25 Brazewicz F. 342 10 
Babich T. I I  647 12  Braziewicz F. 225 24 
Bagiński J .  I I I  225 . 25· Brzozowski A. 342 1 2  
Baniewicz s. 341 20 M. I 446 25 
Batowski M. 62 P .  I l  648 24 
Bejnarowicz J. 50 Buczeniewski T . . I I I  342 . 25 
Bęcławski W. II . 648 . 1 8  Buczkowski T. 738 1 0  
Białorucki P. I 562 12  Buczys F. 342 50 
Bieńkowski K. l i  477 25 Bąrchaciński W. 562 " r 

1 Dwa razy.
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Bzowsk i A. II 477 8 J anczewski J. II 649
Cel inski K. 1II 564 25 Janowsk i T. m 228 
Cerkoń.ski F. 225 100 Jasieński K .. 5.65 
C ud�k iew icz K. I 562 45 Kałuży�ski L.. Il 479 
Chrzanowsk i  A. I I 478 25 Kamiński F. Chyhows��i J. III 226 12 Kasińs k i  A.  650 
Czachows�d F. l I  648 10 J .  I l i  565
Czapczyiiski H. IlI 226 12 Kiepas J. " 228 

, Ć w i kJ iński  A.  K locki P.  I I  65.0 
thłbrowski j . Konewko A I 563 

w. 446 2 Korycki Z .  l i  480 
DecjlJ.SZ A. I I  478 25 KorzybsJci S. q50 
Długo.sż A. l l I  227 62 Kosakiewicz A. Il [ 228
Fu� ma� r.Ą„ bp I 5 52 25 Kotowski M. 
Gaje"A,licz j .  III 227 12 K rassowski J. II 650 
Ga -rl.ikowski  A. Kryński s. lit 5�5 

Garycki A. 562 Kubicki P , bu 229 

Głodek A. I l l  564 10 Kwarciński W. l i  480 
GtoW'acki A. 343 15  Laskowski J .  651 
Godlewski J 564 25 Lewi�ouJ: K. 480 
Goclz isz e\Yski J .  227 12  Lipka F, III 565
Gogole wski S. Il 649 Lipsk i A.  

I 1 l  564 25 Łabęcki s. Só3 
Gołaszewski K. 10  Machnicki A .  I I I  229 
Goławski F. I I 478 8 Ma ie\Y��r P. " 
Gozdek j . I l l  565 25 s. J l  651
Córecki A I l  649 12  w .  I l i  229

w. I I l  227 2 l\1a lanowicz A. 230 " 
Grabow ski T. I 446 25 Male sza F. G raiewsk i M. III 228 12  Małachowski J .  Jl 651 
Grudz iński  L. I 447 1 0  Mazurek F. 48 1 „ 
Grygosiński Sz.1 " 563 Metelski H. 
Grynfeld I . I I I  228 10 Michniewski E. 6�1 
Gumowski E. Il 649 1 2  Miodus�ewski p l  56$ 
H araszewski J. 478 37 Modielew�ki A l i  651 
Hera L. 1 5  f\1olle L. 481 
Holłak M. III 343 12 Myślakowski I. III 230
J agodzk i F. I '447 2 Naruszewie� T. I 56, 

1 W źród le niema kwoty. Dopis. a utora.

24 
1 2  

25 
ą 

50 
1 2  

5 
1 2  

1 5  
50 

1 0  

2 
12 

25 

12  
· 10

50 
25 
3 
2 

1 2  

5D 
10 

u 
25 
40 
24 
12 
IQ 
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N ieszporski R. 563 10 Strączyński I . 564 5 
Nowakowski M. 5 Synowicz J .  12  
N urowski S.  111  230 12  Szat-owski E. I I I  232 
Olkiewicz T. I 563 1 0 Szawkli s A. II 654 
Olkowicz K. I I I  565 25 Szczepański K. III  233 
Olszewski A. li 482 1 2  Szlagow. · A. ,  bp 566 
Orchowski A. I 564 Tiakor K. 233 
Ostromecki j. li 652 200 Trojanowski J. II 654 10  
Paczewski F .  III 230 5 Tuszewski J. 482 30 
P adkowski S.  566 75  Trzciński S .  654 12 
Pawłowski P. 230 12  Urbański j .  l l I  233 10
Pietrzykow. M. " . 23 l 10 

Piotrowski J .  I ! 564 Wachowicz W. II  483 1 2  

Podwysocki K .  I l i  231 12 W asiłowski E.. I lJ 566 1 5  

Popławsk i L. i I l  482 15  W dowiński A .  I I  655 1 2  

Potulski P. 6�'.l 10 Wejnert J. 24 

Radkowski M .  l l l  231 2 1 Wernilc M. 10 

Radomski M. 25 W iduchowski 1 1 1  233 62

Rakowski H. li 653 1 0  Wijasiński C .  1 2  

Rożek J .  I I I  231 12 Wilczyński F. 234 

Rutkowski Z. Il 653 22 Wiśniewski J .  

Sadowski B. I I I  343 1 2  
W ołosewicz W. 
Wronka P. li 483 1 5  

Sawicki F. 231 I 5 i Wyrzykowski I I I  566 5 
K. II  653 i 1 2

Siek W .  J l l  232 i 25 Zgleczewski W.  25 
Skórczyński s.1 I I 449 i Zieliński K .  234 12 
Słonecki T. I li 482 1 2  Zielonka K.

Sobczyriski N. 654 Zubrzycki A. 235 
Solarski F. I I I  232 J .  I I  483 25 
Stawski J. Zygmuntowicz I 449 10 

.Stefański I. I l i 482 50 Żmigrodzk i M. li 655 25
Strachowski O. lll 232 1 2  Żmi jewski L. 656 1 0  

M. Żórawski J. 12 
Poza tern za sprawę paszportową ks. A. Mańko (li, 480) przez 

władze rosyj�kie był wtrącony do więzienia. 

1 Źródło nie wymienia zakresu kary. Dopis.  autora. 
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SPIS ALFABETYCZNY „BOJOWNIKÓW." 

I J tom i -
Ks.: I tom j str. Ks.: str. 

Abramowicz F. I · II  16, 331 1 . ' Anusz J. I ·11 I 22, 332
Abramowicz s. I " 17 · i Arciszewski A. I " 23 
Abramowicz W. Augustajtys F. III 239 
Abratowski E. 527 Augustowicz F. IL 333 

i III 735 Augustynik G. 318, 392 1 
Abromajtys P. 340 
Adamczyk A. 65 Babich T. II  647 
Adamczyk J. I 39 1 Bacewicz J. III 240 
Adamczyk J. II 20 . Bagiński J. II 25 
Adamowicz L. III 238, 341 Bagiński J. III 225, 662 
:Adamski S. 1 Bagrowski J .  I I  26 
Akielewicz J .  239 Bajerkiewicz K. III 1 

Akielewicz W. 239, 298 Bakunowski A. 241 
Aksamitowski A. 1, 65 Balczewski " 569, 570 
Albiniak F li 21, 332 Baliński A. 300 
Aleksandrowicz W. 21 Balun M. 241-
Aleksandrowicz W. III 341 Bałtruszajtys J. 242 
Aluchna P.  666 Banaszkiewicz T. 1 
Ambraziejus W. 298 Banasiński F. - I I  333 
Arribroszkiewicz K. II 332 Banaszewski F. Il i  344, 554 
Ambrożek A. III 67 Banaszkiewicz T. 2, 220 
Ambrożewicz A. 67, 225 Baniewicz S. 341 
Amqrozewicz P. " 344, 554 Bańkowski ' F. Il 527 

i 563 Barabasz w. III 70 
Ambrożewicz w. II 21  · Barański W II  334 
An,d.ruszkiewicz P. m 299 Barciński F. Ili 72 

- Andruszkiewkz W. 449 Barcz E. " 586, 600 
Andrzejewski F. " 299, 341 Barcz K. I 442 
Andrzejewski S. 67, 220 Bardadin J. II 27 
Antulski M. li 332 Barlicki A. I 319 



Barski L. 
Bartkus J. 
Bartliński I .  

Bartnicki M.
Bartosik M. 
Bartoszewicz G 
Bartoszewicz J .  
Bartosżkiewic7: j .  
Barusewicz K. 
Baryłkiewicz B.  
Batkowski · A. 
Batorski M. 

· Batowski M.
Bauc L.

Bąkowski A.

. Bazyli, kap . 
Bednarski I .  

Bejnarowicz j. 
Bełkowski M. 
Benet M. 
B-entkowski E. 
Bereszczyński F. 
Berleński A. 
Bernard J. 
Bernatt L. 
B ethier J .  
Bębnowski A. 
B«;cławski W. 
Biadowski Z. 

· Białobnelłki A.
Białorucki P .
Biały F. 
Biały J . 
Bidawaki H. 
Biderman B. 

· Biedrzycki P.
Bielawski K. 
Bielawski T. 
Bielińaki I.

Bieliński M.

i 

llI 73 
242 
30 l  

l i  27 
m 73 
II 528 

I l i  301 
" 242 
" ,, 302 

6 1 4  
" i 4, 74 
I I 319 

I I I  J242, 341 
II ! 27 

I I I  ,Il 74
" 684 
I I 3 19  

I l i  !243, 34 1 
„ l•so, 554
II 27 
I 488 

I I I  6 1 4
76 

I I  .334 
28 

I 488, 556 ! 
111  · 119 I
II 528, 648 ! 

I I I  1588, 600 j 
. 450 1· 

I 562 
II 28 li 

III  344 
Il 28 

III 667 
II · 528 

J I I 736 
314 
684 

I l  334 

Bielski S. 
Bieniasiewicz N. 
Bieniecki W. 

Bieniecki W. 
Bieńkowski K. 
Bieńkowski M„ kl. 

Biernacki A. 
Biernacki A.,  kl. 
Biernacki C. 
Biernacki F. 

Bieroński N .  
Bijasiewicz M. 
Bill W. 
Biniecki J. 
Birnbaum H. 
Biskupkiewic1  F.
Bislawski F. 
Sitkowski J. 
Bittner B. 
Blamowski A. 
Bloch T. 
Siudziński M. 
Błarzewski J. 
Błaszkowski M. 
Błazowski J .  
Błażanis S.  
Błażejewski P. 

Błażewicz F. 
Błocbowicz W. 

· Błoński L.
Bobolewski M.

Bobotek P.

Bobrowski M.
· Bochenek J.
Bocltnia K.
Boczkowski S.
Boczkowski J. · 

Ili 78, 2201 
I I  28 I 

392 I i III 737 
II  29 I 477 

.
I I I  I! 587 , 601 11
I I  334 

III  1586, 601 I
" 705 
Il 1 29, 334
I 320, 393 

III  I 78 
„ I 3, 78 
„ I 452 
Il I 29 
m I 19 
l 1 ·189 

I I I  i 737 

. 

393 

II 529 I 
I l i  j243, 3421 
II I 334 Im 452 t
11 I 335 1 

l I I  I 244 I 
I I 489 

i lll l 6 1 4  I 
lll i 79 I 
„ I „ i 
I i 394 I
II b36, 4721 
I Il 490 I 
I I  30 I 
I i 394 I 

„ I 320 

I�� !34;�5453 
; i 563 ! 



825 

Bogacki w. · I I 320 I Bromski I. I 556 IBogacki w. Il  485 Brondzo I I I  302 
Bogucki s. 3 1 ,  336 Broniszewski L. Il '36, 338 
Bogusławski f.. 337 Broniszewski s. 36, 339 

Boguszewski J. 3 1  Broszkiewicz A . 530 
Boi an owski B .  490 Brudnicki K. m 705 
Boiarski A. Il 337, .172 Brudzyński F. I 396 

Bojarski K. 3:t. Brusak S. · Hl 244 

Bojarski M. 477 Brusik F. 3 

Sokalski M. l l I  453 Brykowski M. I 452 

Bolechowski w. " 454, 345 Brylski E. I l i  6 1 5  
Bołdok L .  I l 32, 338 Brynd za W. „ 347, 457 

il ll  7 1 5  Brzeski F. , 457 
Boraczyński A. I I  33 Brześci ański J .  I l  37 
Borek B. I I I  738 Brzeziewicz E. III  347 

Borkowski A. I I  643 Brzeziński A. I 491 

Borkowski L. l II  345 Brzozowski A. I I I  2 1 5, 342 

Borkowski M. I I  33 Brzozowski F. 4, 80 
Borowski A. 3-l Brzozowski J. Il 340 

Bortkiewicz A. lll  345,  455, i l l l 726 
554 i 563 Brzozowski J. 80 

Boruciński A. 455 Brzozowski J. 396 

Borusewicz K. 302 Brzozowski K. I li 458 
Borysiewicz W. I I  34 Brzozowski M. I 442, 446 
Borysik K. 35,·  338 i III 7 1 9  

Borz�cki J .  I 490 Brzozowski P. I l  485, 648 
Borzuchowski E. II I  346, 456 Brzozowski T. I 'j97 
Bożek A. I 395 Brzozowski w. II 37 

Bóbr P. Il 529, 648 B rzóska J .  343 
Branik R. 35, 472 Brzóska S. 340 
Bratkiewicz A. lll  641 Brzózy A. 5�0 
Brau.liński A. " 346, 564 · Brzyski A. I l i  80 
Brauliński I. 456 Buchalski F. I 49 1 

Brauliński J. 4 57 Buczeniewski T. III 342 
Braun L. II 529 Buczkiewicz L 6 1 5  
Brazajtys j .  l l I  244 Buczkowski T. 738 

Bra.i:ewicz F. " 342 Buczwiński A. I I  38 
Brażewicz .F. 79, 225 Buczys F. I I I  .$42 
Brodnicki E. 80 Budny G. l i  ,53 1 

Brodowski M. l i  36 Budzejko P. I I I 246 
8roll W. I 395 Budziszewski J.  347 
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Budziszewski K. I I I  458 i · 
Budzyii.ski M. I 492, 556 

'
I 

Bujalski T. I I  38 I Bujewski M. I I I  246, 338 . 

Bukaty W. 246 
Bukiewicz P. 81 
Bukowski I . 459 
Bukowski S. 303 
Bukowski T, I 453 . 
Bukwitz P. I l i 303 
Bułakowski A. 82 
Burchaciński W. 453, 492, 

. i  562 
Burdzicki A. II 38, 36() 
Burzyński J I I I  5, 82 

i 738 
Burzyński J .  I I  360 
Butowicz I l i  569 
Byczyński P. 459 
Bylicki M .  I I  39 
Byszewski A. 360 

Bysze�ski K. 

Bzowski · A. 39, 361 
i 477 

Celiński F. l l l  459 
C�liński K .  " 555, 564 
Celiński M.  I I  40 
Celmerowski w. I l i  668 
Cent W. I 492 

i I I I  574 
Ceran K. I I  361 
Cerkoński F. l l I  .225 
Cetkowski A. 460 
Ch ada K . " 584, 601 ,  

602 i 668 
Chajducki s. 668 
Chamerski S. II 361 
Charszewski I .  531 
Charzewski F. I I I  83 
Chawelski E. " 609, 720 

Chełmick i  z. 460 

Chełmiński A. 
Chęciński F. 
Chlebel K. 
Chmielewski A. 
Chmielewski F.
Chmielewski  S. 
Chmie:owski A. 

Chmurski S. 
Chodkiewicz K.
Chodkowski A. 
Chodlcowski A. 
Chodupski M. 
Chodyński S.: 
Chodyński z.
Chojecki K.

Chojecki W. 
Chojeń3ki Ch.  
Chojko A .  
Chojnacki A. 
Chołociński K. 
Choromański F. 
Choroszyński P. 
Chotyński lA. 
Chrapkiewicz F. 
Chrempiński M. 
C hrempiński T.
Chromecki T. 

Chromiński J. 
Chrostowski F. 
Chrzanowski A.  
Chrzanowski E .  
Chudzyński J .  
Chwała B .  
Chybczyński· W .

Chybowski J .  
Cbyczewski j. 
Chylicki  T. 
Chyliczkowski J.  
Chyłkowski L. 

III I 460 
I l  4 1  

I I I  588 
83 

460 
I 492 

lil '1348, .461 : 
I l  361 . 

I I I  685 
Il 485 
I 453 
Il 531 
I 493 

494 
II 41 ,  362 ' 

i 472
42 

362 
llI  83 

738 
I 321 
lI 486 

I J l  84 
I l 43 

532 
l l I  4t) l ,  727 

348 
" 569, 574 

i 727 
II 44 
III 462, 555 
I I  478 

III  220 
II 648 

362 
III  715 

226 
I I  362 
I I I  462 

. li 36J . 
III 349 



Ciąg liński l. l l I  8 5  
Cichaczewski w. 738 
Cichalewski K .  348 
Cichoń S. I 32 1 
Cich >wski F. l l I . 615  
Ciemniewski H. I l  40 
Ciepliński A. l l l  348 

Cieślakowski S. Il 4 1 ,  364 

Cieślicki R. Ili 641 

Cieszenko U., kl 659 

Cieszkowski J .  86 
Cieszyński F. 397 

Ciszek F.
Ciszewski l. I I  43 
Cudakiewicz K. I 557 '  562 
Ćwikliński A. rn 226 
Ćwikliński J. 402 
Ćwikliński J .  K. " 398, 443 
Cybula S. l l l  61 5 
Cybulski S. 574, 739 
Cygalski V. Skal-

ski C., kl. 63 1 
Cyrański J .  87 
Cyrański W. 87, 236 
Cyraski I. II 364 

Czachorowski E. III 304 
Czachowski F. I I  648 
Czachurski J. 365 
Czajewicz L. III 463 
Czajkowski E. 349 

Czajkowski J .  " 464, 574 
Czapczyński G. 87 
Czapczyński H '89, 22 1 

226 
Czapc�yński W. 89 
Czapla j .  90 
Czapla P.  495 
Czarkowski A. I l i  5 

· Czarkowski w. l i  44 

CzarneC'ki W . I 454, 497 
Czarnecki W. II 45 

Czarnowski J. 

Czarnowski K. 
Czechoński M. 
Czechowski F.
Czekalski 'A., kl. 
Czepulewicz M. 
Czerechowski J. , 
Czerniański L .  
Czerniewski P .  
Czerwiński F .  
Czerwiński G.  
Czerwiński J. 
Czerwiński T. 
Czosnakiewicz E.
Czubaszek A.
Czupryński C�. 
Czyż J .  
Czyżewicz J.  
Czyżewski F.
Dakowski Ą. 
Dajlida A. 
Danielewi cz  J .  
Daniewski W. 
Dargis W.  
Dauksza A. 
Dąbkowski M. 
Dąbrowicz M. 
Dąbro wski A .

Dąhrowski A·
Dąbrowski A. 
Dąbrowski B. 
Dąbrowski F.  
Dąbrowś'ki H.
Dąbrowski J .  
Dąbrowski J. 
Dąbrowski J. 
Dąbrowski J. 
Dąbrowski L., kl. 
Dąbrowski M.
Dąbrowski M. 

827 

lI I  1 147, 304 1i 338 

" 555 
Il  46 

643 
III 583. 602 

'l48 

464 
I 322, 402 

I I I  .465 
I I 366 
1 1 1  6 
l i  367 

46 

534 
367 

46 
I 403 

I II  739 

li 47 
497, 557

l l l  248 
l 403 

II I  599 

305 

248 
Il 368 
I 454 

I I I  616, 74( 

90 

465 
350 

II 47, 367 
48 

367 
I I I  90 

6, 226 
" 583, 602 

II 48 I50 
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Dąbrowski 
I 

I I 55 P. I 454 Domański I . I Dąbrowski S. I I  50 Domański P. lll 616 
Dąbrow'ski s. I I I  305 Dowg.iałł o s. I I  486, 643 ' 
Dąbro'\�ski S. 685 Dominik  Marja, kl. I II 686 
Dąbrowski T. l i  3'68 Drągowski B. 669 

Dąbrow'ski W. I �:46 Drcjer /.. 455 
Dąbrowski W. I I . 51  Drescher F. 11 l 351 
Decjusź A. · 5 .! , 47

8 
L rewniakowski  F. 95 

D.� la · Grang·e M. 535 'Drewno-wski F. I l  369 
Delert A. I I I  466 Drewnowski R. " 536 
D� luga : w. I I  535 i 1 1 1 716 
Dembo��ki P. lll 6 Drozdys W , kl. 706 
D_e; plewski W. I l  536 Dryńs�i J .  I I  486 
Dei:eszkiewicz M. l I I  248 Drz ewiecki M. I -456 
Derfler . L. I 404 Drzymała S. · 

„ I 
, 455 

D�bicki A. II 53 Dubisiewski · H. U · 55 
Dębicki 1 . l 197 Dubi szewski A . l i 369 
Dębicki J. łl ' 53 Dudrewicz l. I I I  470 
Dębicki J .  I I I  350 Oudziński A . l i  584, 601 
Dębihski K . I l  368 Dunajewski A„ bp ' 470 
oęb�wski J. s:�. 472 Du�in F. 95 
Dębowski K. 368 Durmasiewicz W. .I 324 
Dębski w. I I I  569, , 574 Dutkowski P. II 55, 369 
Dietrich A. 468 i 473 
Długosz A. 227 Dużyński W. I l J  96 
Dłużniewski w. 306 Dworanows.k!i P. " 249, 306 
Dmochowski A. " 350, 468 Dworzycki . L. I l  56 ,  369 
Dmochowski P. I I  536 Dworzycki M. 370 
Dmochowski w. I I I  587, 7 1 6 Dybizb ański T. I I l  586, 600 

· Dmowski l<. l i  54  Dyk F .  . I I  56 
Dohrocki F. I 498 Dymek Sz. I 456 
Dobrbwol�ki B. I I I  468, 740 Dynakowski J. II  486, 537 
Dobrowolski Ł. I 498 Dyszko wski M. I I I  741 
D<:>browolski P. L>ziamarski F. I I  56 

I i I I I  469 i I I I  352 
Dob�ki W. II 536 Dziamarski P. I I  57 

i I l i  6 1 6  Dziaszkowski F. I I I  470 
Dobrzański ' L. I 404 Dzi ejaciński Z., br. li 585, 600 
DółC(gowski A. I I I  469 Dziekoński T. li 58, 370 
Dołęgowski P .  Dzi ek�ński Ili- 306 
Dorh�g·alski I . 322 Dziewtllski A. I I  371 
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Dzięciołowski A. 
Dzióbkowski S. 
Dzisiewski l .  
Dziubiński A. 
Dzwonkowski M. 
Elgiett W. 
Ellert E. 
Elznerowicz J. 
Esman E. 
Extowicz J. 
Fabjanowski B., kl. 
Falkiewicz J. 
Falkiewicz P. 
Falkowski J .  
Falkowski W., br. 
Fedorowicz A.

· Feliński Z., arc bp
Ferencewicz K.
F erencowicz K.

F eręzewicz A.
Fifański S.
Fijałkowski A.
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1. Dla sprawy Kościoła · 
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4. Kary z� przekróczeiiia przepisów p!"szportowych .

Diecezja Kujawsko-Kaliska. 
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Tablica VIII. Kapłani„ więzieni za Ojuyznę; 

„ 

IX. Kapłani wysłani zagranicę i ci, którzy potajem-
nie tam wyjechali 

X. Zakonnice zagranicq._ wys.lane 
XI. . Kontrybucie. i gn:ywny za Oiczyznę.

· xn. Konspiracja i czynny udział w pows taniu
XIII. Walka o szkołę połską i ięzyk- ojc7.ysty
XIV. Manifestacje, hymny i emblematy narodowe
XV. Kary pienięine za „galówki" • 

XVI. Kapłani. uw.ięzieni1 z Hcji galówek • 
X Vll. Kary pieniężne i więzienie za paszporty 
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Pami�tniki, wspomnienia. i listy kapł.anów, zesłanych · do Rosji 
lub na Syperję. 
Fijałkowlakiego'>S: l ll, 97.

Frelka P. I„ 325. 
Fulmana M.,. bpa I,. 457. 
Klimowicza I. l ll, �42. 
Marcinowskiego J. U, 575. 
Michalskiego W. ll l. 143.

Nassalskie.go M. J, 564.
Pomirskiego S. Il, 5-98. 

/ Prawdy J. I, 350. 

Przeździeck·iego J. I.,. 473.

Pujdy S. Il, 497 � 

Puław.skiego S� III,. 2 L .

Senki S .  I, 366. 

S.s. wizytek o· ks. S. Gar1ilewiczu
Ił, 538. 



Błędy ważniejsze. spostrzeżone po wydrukowaniu ksiQild, 
prostujemy na tern miejscu, mniejszej zaś wagi niedokładności 
zecerskicłi/ iak zmian "\w tite:rach, niewłaściwych czy opuszcz�- ' 
.nych znaków pisarskich nie poprawiamy, prosząc Łaskaw y�h 
Czytelników, py uczynili to sami. 

L I str. I wiersz I winno być: I t. I str. j w lt!rsz winno być: i od I Od 

� I  XIII 115 d. I należałoby II  I 4 1 1 g. na Podlasiu i Chełm-
" 13 d. zmieniałaby szczyźnie 

XV 1 d. wyrazić 6 g. , zamieszczamy 
XVI 16 gdyśmy korzystali ... 5 ( 1 6  d. pobudzający ich 

i 17 d. nam 6 1 6  ort(Żni�, głównie 
" XXXII 5 g. Frelka i 17  
" 23 6 g. uniw. petersburskiego " 1 1  d. w Lubelskiem 

24 8 g. z całą surowością 7 7 g. uporstwujuszczim 
47 3 . d. Podlasie i Lubelskie „ 8 5 g. zewnt(trznej przemocy 
77 13 d. 14 (26) 7 d. 1 na Podl�oiu i Chełm-

" 106 9 d. tą drugą · 14  szczyzn�e 
" 1 23 3 d. opoczyńskiego 18 2 d, zapisanych 
" 125 13 g. Unici w Chełmszczy- , . 51 8 g. Guilsnerza 

źnie i na Podlasiu 59 5 g. małżeństwa. i otrzymał 
" 180 8 d. i z Podlasia · wszyst ... 76 10 g. Wilkołaza 
" 329 2 d. 1893 r. 128 10 d. na poniżenie 
,, 334 1 g. Despot Zenowicz 136 14 d. Zdzisław 
„ 350 9 d. Męczeńskie dzieje ks . . •  " 151 13  g. zabrał 
łl 379 9 g. P'elczara 153 2 d. pomijamy 
" 406 6 g. Suchozanet 244 2 g. w 1810 
" 550 2 g., Grigorjew 17 d. na Podlasiu i (hełm-

565 2 d. seminarjów. du chow- 307 sz.czyźnie 
łl nych 327 3 g. opuścić: Kuczewskich 

568 13 d.  Tupalskiego 341 5 d. Cytowicz 
II 2 11 g. jednostek 402 17 g. Radeczl).ica 

,, 12 d. 1849 r. 423 12 d. 192� r. · 



winno być: 

1 430 I 9 d. 1 20 lut . (3 mar.) 1864 r .  I III 1 383 1 14 g. I „ 436 17 d. kapelana „ 405 10 g. 
„ 446 12 g. Marszewskim · 

, „ 414 1 5  d. 

Szmeiter 
skutku . 
Zamoyską 

„ 453 2 
·
g. 'VYP)ie,r.�nia ·" 423 12 d. 

4!>4 . 9· a . ; T��dzyri�ki . ·  432 '13 g. 
Sięp.nic�i .·. . . .. 
'�ywiezienie · 1264 r. 
adniiriistratorowi 
kontrybucji 

49:a 1 ! " ci .  rno r� (�' 433 5 g. 
„ 586 · 3.·: : Suchbzattet 446 10 d; 

. . i lOg; '. • '  ''. . ' ' 
621 3 d. Ks. K. Strusiński 

„ 6�1, . ,J d. J..ar.�sł.awla 
„ 650 6 d. Armelf 

III 12  12  g. · 1834 t 1904. 
"· 59 13. g. , Regowa 
„ 62 15 g.· zaklejmili 
„ 64 9 ·g. jezuicką tendencją

7 d. Naczeln. �andom. ziem„ 
„ 105 , 10 d„ 2507 r. 49 k. 

112 2 g.  i przyjmowanie czyn
nego udziału 

116 17 d. 1793 -.1880. 
„ 1 18 . 5 d nie moźnaby 

" 
.u 

" 
„ 

182 17 d. bożemu i o zawodowych 
szkołach żeńskich: 

191 
230 
303 
355 
360 

2 g. 
7 g. 

11  d .  
5 d. 
7 d. , 

w Marjó�ce, Suched
niowie, Klimontowie 
i Sandomierzu. 

Boćkowskiego 
1833 t 1 894. 

· Bulwicz
stanu. Oderwany 
prawosławnemi 

„ 

„ 

„ 

" 

„ ' 

14 d. 
449 3 g. 
452 5 . .  g: 

16 g. 
456 5 g. 
473 13 d. 
483 10 d. 
485 15 g. 
491 10 d. 

1837 r • 

wykreślić p� 
nimi 
Płoskirów 
po kasacie 
niemożności 

· Jarosławlu 
miejscowej . 
wpadło 

9 d. rzuciło sJę 
493 5 d. · �ie dopuściła 

„ 7 d. W„ K. 
„ 512 17 d. dał 

523 · 9 d. prowadzi si(( 
„ 556 5 �· po takim 
„ 577 16 g nie wiedząc 
„ 624 3 d. w jakim 
„ 650 . 6 g. Dla siebie 
„ 708 1 g. Milcołaj 
„ 709 4 g. w Syberji. 
„ 738 6 g. ideę 
„ 745 10 d. podburzające 
„ 750 8 d. z· Lutomierska 
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