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Dr Ireneusz Sadurski 
„Lublin w pierwszych miesiącach Powstania Listopadowego” 
 

 W imieniu Pani dyrektor Zofii Bieleckiej i grona pedagogicznego przypadł mi 
w udziale zaszczyt powitać wszystkich zebranych na naszej sesji naukowej poświęconej 
180 rocznicy Powstania Listopadowego. Szczególnie serdecznie witam zaproszonych 
gości: ks. kanonika Kazimierza Podstawka proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego 
w Garbowie, oraz prelegentkę p. mgr Edytę Targońską – kierownika Oddziału I 
gromadzenia i opracowania zasobów w Archiwum Państwowym w Lublinie. Witam także 
zgromadzoną młodzież naszego Liceum.  

Nasza sesja koncentrować się będzie wokół trzech kluczowych problemów. 
Pierwszy poświęcony będzie Lublinowi w pierwszych miesiącach Powstania 
Listopadowego, który omówię. Druga kwestia, którą przedstawi Pani Edyta Targońska 
dotyczyć będzie źródeł do dziejów Powstania Listopadowego przechowywanych w 
Archiwum Państwowym w Lublinie. Na zakończenie sesji przez uczniów klasy II B: 
Krzysztofa Ponieważ, Małgorzatę Ostrowską i Adriana Walencika przedstawione zostaną 
biogramy wybitnych generałów Powstania Listopadowego: Józefa Chłopickiego, Józefa 
Dwernickiego i Ignacego Prądzyńskiego Po wystąpieniach przewidujemy dyskusję. 
Oprawę muzyczną przedstawią uczniowie klasy III B w składzie Karolina Białkowska, 
Arkadiusz Pawlas i Piotr Głazowski. 

Dzisiejsza sesja historyczno-naukowa stanowi część zaplanowanego przez nas tryptyku narodowego – polskie 
powstania. W ramach jego w styczniu tegoż roku odbyliśmy już pierwsze sympozjum poświęcone Powstaniu Styczniowemu 
1863/641. Obecne sympozjum dotyczy Lublina w pierwszych miesiącach Powstania Listopadowego 1830/31. Całość naszego 
tryptyku przewidujemy zamknąć Insurekcją Kościuszkowską. Zbieg okoliczności po doświadczeniach z Powstaniem 
Styczniowym, uznanie, z jakim cieszyło się to spotkanie nasunął myśl ukazania głównych powstań narodowych poprzez 
pryzmat województwa lubelskiego i miasta Lublina. Dzięki tym sesjom pragniemy podkreślić rolę historii regionalnej i 
ważnych wydarzeń rozgrywającymi się po za Warszawą w omawianym okresie. Dzięki temu uczniowie pogłębią swoją 
wiedzę historyczną i uzyskają dodatkową wiedzę nieobecną w podręcznikach szkolnych historii Polski, a jednocześnie będą 
mogli ją poszerzyć w skali własnego regionu poprzez samodzielną pracę zgodnie z własnymi zainteresowaniami poprzez 
podaną bibliografię.  
 Walka o niepodległość w ramach, której przedstawiamy wielkie powstania narodowe zwieńczona została w dniu 
11 listopada 1918 r. Droga do tego dnia, który okazał się niebawem wskrzeszeniem Polski wiodła przez klęski powstań 
narodowych i prace organiczną, które doprowadziły do wykształcenia się świadomości narodowej Polaków w ramach braku 
własnego państwa. Był to jeden z fenomenów na skalę światową. Bez powstań narodowych, ogromnej daniny krwi i 
poświęcenia Polaków ukształtował się nowoczesny naród polski w warunkach niewoli. W 1918 r. jednym z wielkich pytań 
było pytanie czy biedne powstające Państwo Polskie będzie ludowym czy burżuazyjnym. Odpowiedzi na to przyszło 
wykuwać w ciągu dwóch lat w walce z naszymi sąsiadami Rosją bolszewicką, Niemcami, Litwinami, Ukraińcami i 
Czechami. Polska po 123 latach niewoli zajęła miejsce na mapie Europu, zadając tym samym kłam zaborcom, którzy w 1795 
r. unicestwili Rzeczypospolitą zobowiązując się w tajnym traktacie petersburskim w 1797 r., że Polska nigdy już nie 
powstanie.  
 Za nim przejdę do omawiania Powstania Listopadowego chciałbym na wstępie zwrócić uwagę na nasze 
powstania. W ciągu 70 lat między 1794 a 1864 r. Polacy wywołali łącznie siedem powstań narodowych, (1794, 1806, 
1830/31, 1833, 1846, 1848, 1863/64), których celem było połączenie trzech zaborów i odzyskanie niepodległości. Spośród 
tych powstań tylko dwa w XIX wieku to wielkie powstania narodowe (1830/31 i 1863/64) skierowane przeciwko Rosji, w 
których brały udział Królestwo Polskie i zabór rosyjski, czyli wschodnie ziemie dawnej Rzeczypospolitej. Pozostałe 
powstania były to powstania lokalne wymierzone przeciwko pojedynczym zaborcom, które trwały od kilku dni jak powstanie 
krakowskie (20/21 lutego do 4 marca 1846), dwóch miesięcy jak powstanie poznańskie (od 20 marca do 9 maja 1848), a w 
przypadku Wiosny Ludów w Galicji na przykładzie Lwowa (19/20 marca do 1/2 
listopada 1848) do kilku miesięcy.  
 Polacy w Europie w tym czasie nie byli wyjątkiem i nie można im 
zarzucić, że wywoływali tylko powstania jak to się często czyni, ponieważ i inne 
narody nieposiadające państwowości w Europie środkowowschodniej i południowej 
takie jak Grecy, Serbowie, Bułgarzy i Rumuni walczyli również o niepodległość. 
Wszystkim tym narodom udało się w końcu uzyskać niepodległość dzięki temu, że 
zostały wsparte przez jedno lub dwa ówczesne mocarstwa europejskie Francję, Anglię 
czy Rosję. W przypadku Polaków trzej zaborcy byli solidarni by nie zostało 
odbudowane Państwo Polskie a Zachód nie miał w tym interesu, gdyż groziło to 
wojną europejską, której sobie nie życzył zadowolony z równowagi europejskiej. 
Dlatego w Księgach Pielgrzymstwa Polskiego marzeniem Adama Mickiewicza było 
„o wojnę Ludów prosimy się Panie” znalazło realizację dopiero w I wojnie światowej, 
dzięki czemu Polacy odzyskali niepodległość

2.  

                                                 
1 Zob. Sadurczykus Times, Styczeń 2010 r.  (http://copernicus.9lo.lublin.pl/~is/sadurczykus/) 
2 A. Mickiewicz, Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, Paryż 1832, t. XXIV. 
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Spośród wszystkich powstań 
narodowych przeciwko zaborcom w 
XIX wieku tylko Powstanie 
Listopadowe Polacy rozpoczynali 
we względnie korzystnych 
warunkach. Posiadali własne 
państwo – Królestwo Polskie (zdj. 1) 
potocznie zwane Kongresowym, 
konstytucję, która budziła uznanie 
w liberalnych kołach Europy, 
regularną 30 tyś. armię świetnie 
wyszkoloną i powszechnie uważaną 
za jedną z najlepszych w Europie 
oraz dysponowali zasobnym 
skarbem i własną administracją.  

W Królestwie Polskim przed 
powstanie listopadowym blisko 14-
tysięczny Lublin  był największą po 
Warszawie liczącej z garnizonem 
140 tyś. mieszkańców, obok 
Kalisza i Płocka aglomeracją 
miejską, a jednocześnie ważnym 
centrum komunikacyjnym między 
królestwem a Cesarstwem3. Lublin 
stolica województwa lubelskiego 
był siedzibą władz państwowych 
Komisji Województwa Lubelskiego 
urzędującym w obecnym gmachu 
UMCS, przy Plac Litewskim 3 
(dawniej plac musztry), komisarza 
obwodu lubelskiego urzędu 
municypalnego na czele, którego 
stał prezydent miasta. W mieście 
stacjonował silny garnizon 
wojskowy liczący ok. 2 tyś. 
żołnierzy polskich pod komendą 
generałów Jana Weyssenhoffa (2) i 
Franciszka Morawskiego (3) 4.  

W planach rządu Królestwa 
Polskiego, gdy namiestnikiem  
był gen. Józef Zajączek (5) , 
zastępujący w Królestwie Polskim 
króla-cesarza rosyjskiego (eksjakobin, 
uczestnik insurekcji kościuszkowskiej i 
wyprawy na Moskwę w 1812 r. 
inwalida z pod Berezyny), Lublin 
miał być ważnym centrum 
gospodarczym na wschodzie kraju. 

                                                 
3 J. Weyssenhof, Pamiętnik, Warszawa 1904, 
s. 221; W. Bortnowski, Noc Listopadowa, w: 
Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje 
wewnętrzne. Militaria. Europa wobec 
powstania, red. W. Zajewski, Warszawa 
1990, s. 51-52. 
4 T. Mendel, Lublin przedkapitalistyczny, w: 
Dzieje Lublina, t.1, Lublin 1965, s. 201-202; 
I. Prądzyński, Pamiętniki, t. 1, Kraków 1909, 
s. 307. Źródła do dziejów wojny polsko-
rosyjskiej 1830-1831 r. wyd. B. Pawłowski, 
t. 1, Warszawa 1931, s. 59-63.   

Stąd też liczne jego wizyty 
spowodowały, że obecna dziś ulica 
Gabriela Narutowicza nosiła  
nazwę Namiestnikowskiej dla 
podkreślenia wkładu tegoż w 
rozwój miasta5. Od 1826 r. Lublin 
był również siedzibą biskupstwa 
lubelskiego, po przeniesieniu 
stolicy z Krasnegostawu przez 
biskupa Józefa Marcelego 
Dzięcielskiego (4) 6.  

Na podstawie pamiętników byłych 
uczniów gimnazjum lubelskiego 
Seweryna Liniewskiego i 
Aleksandra Kociatkiewicza7 
możemy stwierdzić, że pierwsze 
niejasne wiadomości o „nocy 
listopadowej" w Warszawie z 29 
listopada 1830 r. drogą prywatną 
dotarły do Lublina wczesnym 
popołudniem, we wtorek 30 
listopada8. Największe poruszenie 
budziły one wśród niższego 
korpusu urzędniczego i wśród 
żołnierzy garnizonu lubelskiego. 
Dowódcom wojskowym coraz 
trudniej było utrzymać garnizon w 
posłuszeństwie. Głośno o nich było 
także w kręgach uczniowskich 
gimnazjum lubelskiego, którzy 
wyrażali swoją radość z tego 
powodu. Miejscem patriotycznego 
akcesu okazał się miejscowy 
cmentarz, gdzie złożyli na grobach 
ojców przysięgę wstąpienia pod 
sztandary narodowe9.  

Oficjalne informacje przywiózł do 
Lublina 4 grudnia 1830 r. (6)  
specjalny emisariusz gen. Józefa  

                                                 
5 J. Skarbek, Żydzi Lublina podczas 
powstania listopadowego 1830-1831, w: 
Żydzi w Lublinie, t. II, Materiały do dziejów 
społeczności żydowskiej Lublina, red. T. 
Radzik, Lublin 1998, s. 131. W. Śladkowski, 
Lublin w dziejach i kulturze Polski, w; 
Powstańczy Lublin, Lublin 1998, s. 191. 
6 M. Godlewski, Dzięcielski Józef Marceli, 
w: Polski słownik biograficzny, t. VI, 
Kraków 1948, s. 131. 
7 Biblioteka im. H. Łopacińskiego w 
Lublinie, rkps 1912, vol. 1, Pamiętnik 
Seweryna Liniewskiego. 
8 T. Mendel, Działalność władz, s. 93; A. 
Kociatkiewicz, Historia 3-go pułku piechoty 
liniowej wojska polskiego z czasów 
kampanii przeciw najazdowi 
moskiewskiemu w moskiewskiemu. 1831, 
Lwów 1879.   
9 J. Skarbek, Udział duchowieństwa 
województwa lubelskiego w powstaniu 
listopadowym „Roczniki Humanistyczne 
XVII (1969),z.2, s.88. 
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Chłopickiego młody arystokrata, 
(przyszły ceniony krytyk literacki i 
epigon klasycyzmu) Edward 
Andrzej Ko źmian. Po trudach 
przebytej drogi, którą spędził w 
wozie pocztowym w jechał do 
miasta (w sobotę) w godzinach 
popołudniowych (ok. godziny 16) 
od strony rogatki lubartowskiej (7) 
entuzjastycznie witany przez lublinian 
w tym młodzież. Głównym jego 
celem było powiadomienie  
władz cywilnych i wojskowych o 
zwycięstwie powstańców i przekazanie 
rozporządzeń rządowych Rady 
Administracyjnej. Nie były one 
znane z powodu przerwania 
komunikacji Lublina z Warszawą w 
dniu 20 listopada 1830 r. w związku z 
wycofującym się wojskiem wielkiego 
księcia Konstantego.  

Przed gmachem Komisji 
Wojewódzkiej na Placu Musztry 
(pałac Radziwiłłowski obecnie pl. 
Litewski 3 (8)) ozdobiony białymi 
kokardami , które od XVIII w. były 
symbolem władzy królewskiej, na 
czapce i prawym ramieniu, 
trzymając oburącz poziomo pałasz 
stojąc w wozie pocztowym, 
przekazał informację zgromadzonym 
mieszkańcom Lublina o 
wydarzeniach w Warszawie. Po jego 
wystąpieniu w godzinach 
wieczornych lublinianie wylegli na 
ulice, zapełniły się restauracje i 
kawiarnie, gdzie żywo dyskutowano o 
zachodzących wydarzeniach, śpiewano 
pieśni patriotyczne „ Jeszcze Polska 
nie zginęła” i „ Niech żyje Polska”, 
zrzucano z budynków urzędowych 
orły carskie oraz domagano się 
ukarania sługusów carskich. Miasto 
iluminowano a „gody rewolucyjne” 
trwały całą noc aż do rana. 
Szczególnym znakiem symbolizującym 
udzielenie poparcia dla powstania 
było przypinanie do czapek i ubioru 
białej kokardy narodowej, która 
była bezpłatnie wydawana przez 
kobiety w sklepie mieszczanina 
kupca Franciszka Matuszewicza.  

W myśl rozporządzeń Rady 
Administracyjnej przekazanych przez 
E. Koźmiana przystąpiono do 
formowania w mieście Straży  

 

 

Bezpieczeństwa, zwanej Gwardią 
Narodową, która miała czuwać nad 
bezpieczeństwem w mieście po 
opuszczeniu wojska w związku z 
nakazanym przez gen. Chłopickiego 
marszem oddziałów wojskowych na 
Warszawę10. Pierwsze oddziały 
zorganizowano 6 i 7 grudnia 1830 r. 
pod komendą wpływowego 
mieszczanina lubelskiego, właściciela 
Sławinka Pawła Wagnera. Łącznie 
akces zgłosiło ok. 2 tyś. 
mieszkańców miasta, wśród 
których główną rolę odgrywali 
uczniowie szkół lubelskich11. 
Uniesienia patriotyczne nabierały 
wyraźnie akcentów rewolucyjnych 
podczas manifestacji, które 
koncentrowały się na centralnej 
ulicy Lublina - Krakowskim Przedmieściu.  

Wśród niższego korpusu urzędników 
samorządowych wyróżniał się 
absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, 
młody adwokat patron Trybunału 
Cywilnego w Lublinie Jan Czyński 
(9) (1801-1867). Od czasu osiedlenia 
się w Lublinie tj. od 1823 r. zaczął 
ogrywać coraz większą rolę w życiu 
politycznym miasta. Od pierwszych 
dni powstania ochotniczo zaciągnął 
się do wojska, był adiutantem 
pułkownika Wincentego Szeptyckiego 
(10), (dowódcy Gwardii Ruchomej 
Narodowej). W gmachu Urzędu 
Municypalnego tj. w ratuszu 
zorganizował stałą czytelnie prasy 
krajowej i zagranicznej, która stała 
się miejscem, licznych dyskusji, 
spotkań i wymiany myśli gdzie 
spotykało się przyjeżdżające 
ziemiaństwo z prowincji oraz  
elity lubelskie. Walczył o 
równouprawnienie Żydów, dlatego 
na początku grudnia 1830 r. 
wystąpił w lubelskiej synagodze 
Maharszul w słynnej burznicy, 
mieszczącej się przy ul. Jatecznej 
na Podzamczu, (obecnie plac 
zamkowy) zachęcając młodzież 
żydowską do wstąpienia w szeregi 
 

                                                 
10 J. Skarbek, Dyktatura generała Józefa 
Chłopickiego, w: Powstanie Listopadowe, s. 
69; A. E. Koźmian, Wspomnienia, t. II, 
Poznań 1862, s. 363.   
11 Dzieje Lubelszczyzny, t. 1, praca zbiorowa 
pod red. T. Mencla, w: W. Śladkowski, Pod 
zaborem austriackim, w Księstwie 
Warszawskim i Królestwie Polskim 1795-
1831, Warszawa 1974, s. 531—533; W. 
Śladkowski, Powstańczy Lublin, s. 191-192. 
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Wojaka Polskiego, zapewniając, że 
w przyszłości odrodzona Ojczyzna 
pamiętać będzie o synach narodu 
izraelskiego. Jego wystąpienie 
spowodowało, że młodzież 
żydowska zgłaszała się w szeregi 
gwardii narodowej12.  

Był inicjatorem powstania „Kuriera 
Lubelskiego” (12) pierwszej gazety 
codziennej w mieście, redakcja, 
której mieściła się w mieszkaniu 
Czyńskiego przy Krakowskim 
Przedmieściu nr 192. Pierwszy 
numer kuriera ukazał się 9 grudnia 
1830 r. na łamach, którego 
propagował idee powstańcze m. in., 
że nie walczymy z narodem 
rosyjskim, ale z caratem. Zachęcał 
do ofiar i zamieszczał na łamach 
gazety listy ofiarodawców. Kurier 
lubelski ukazywał się niemal 
codziennie, co może wskazywać, ze 
cieszył się dużą popularnością. Była 
to gazeta jednokartkowa na 
papierze barwy niebieskiej, co po 
dziś dzień pozostająca firmową 
barwą tytułu. Gazetę sprzedawano 
w księgarni Stanisława  
Streibla, mieszczącej się przy ul. 
Krakowskie Przedmieście nr 
13613. Kurier czytany był w 
środowiskach urzędniczych, duchownych, 
wojskowych, bogatego mieszczaństwa 
oraz młodzieży szkolnej. Rozpoczęta 
wojna położyła kres ukazywaniu się 
pisma w lutym 1831 r14.  

Jan Czyński był jednym z głównych 
inicjatorów wielkiej manifestacji 
patriotycznej w Lublinie 14 grudnia 
1830 r. na „polu marsowym” na  

                                                 
12 Dzieje Lubelszczyzny, t. 1, s. 533. 
13 Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na 
pytanie, jaki był nakład Kuriera Lubelskiego. 
Hipotetycznie można przyjąć, że wychodził 
on w granicach od 100 do 200 egzemplarzy. 
Nabywały go środowiska inteligencji 
miejskiej, ziemiaństwa, części 
mieszczaństwa, młodzieży, duchowieństwa i 
wojskowych. Przypuszczać należy, że 
zasięgiem swoim objął także Sandomierskie 
i Podlaskie – uważa Jan Skarbek, autor pracy 
„Kurier Lubelski 1830-1831” zamieszczonej 
w wydawnictwie „Prasa lubelska. 
14 J. Skarbek, Kurier Lubelski (1830-1831), 
„Zeszyty Naukowe KUL”, 1968, XII, nr1, s. 
61-70; J. Skarbek, Jeszcze o „Kurierze 
Lubelskim” 1830/1831, „Roczniki 
Humanistyczne, t. XXXV, z.2, 1987, s. 309-
433; T. Mendel, Lublin w okresie walk 
narodowowyzwoleńczych, s. 130-131. 

 

Placu Musztry (obecnie Plac 
Litewski (11), której kulminacyjnym 
punktem dla tysięcy zebranych 
lublinian było poświęcenie podczas 
mszy Świętej sztandaru Gwardii 
Narodowej przez biskupa 
sufragana lubelskiego Mateusza 
Maurycego Wojakowskiego15. Po 
zakończeniu uroczystości uczestnicy 
skierowali się pod pomniki Unii 
Lubelskiej (13), gdzie Czyński 
niezwykle mocno zagrzewał 
lublinian do podjęcia walki z caratem 
oraz wzywał do przeniesienia 
powstania na obszar ziem zaboru 
rosyjskiego. Był także inicjatorem 
apelu do władz powstańczych w 
Warszawie o przekształcenie 
powstania w rewolucję narodową. 
Po wkroczeniu do Lublina 8 lutego 
1831 r. wojsk rosyjskich w obawie 
przed represjami wyjechał do 
Warszawy, gdzie czynnie działał do 
końca powstania16.  

                                                 
15 E. Jabłoński–Deptała, Z problematyki 
ideologii i życia religijnego okresu 
powstania listopadowego, „Roczniki 
Humanistyczne”, t. XXVIII, z.2,1980, s. 59; 
J. Ziółek, Patriotyczna postawa 
duchowieństwa w czasie powstania 
listopadowego 1830-1831 r, „Roczniki 
Humanistyczne”, t. XXVIII, z.2,1980, s. 82. 
16 Jak ważną był postacią niech będzie fakt, 
że rosyjskie władze okupacyjne wyznaczyły 
18 tyś złp, za jego schwytanie. Początkowo 
udał się do Warszawy, gdzie pracował nad 
organizacją powstańczych sił zbrojnych a w 
czerwcu 1831 r. wstąpił do Towarzystwa 
Patriotycznego pełniąc funkcję wiceprezesa. 
Warszawę opuścił we wrześniu 1831 r. i 
przez Prusy udał się na emigrację do Paryża, 
gdzie związał się z początkowo z Komitetem 
Narodowym Polskim Joachima Lelewela, a 
następnie pozostawał pod wpływami 
Towarzystwa Demokratycznego Polskiego z 
Wiktorem Heltmanem. Ten radykalny 
demokrata należał do wybitnych 
intelektualistów i działaczy politycznych 
polskiego obozu niepodległościowego stając 
się jedną z najciekawszych osobowości 
Wielkiej Emigracji. W okresie powstania 
styczniowego założył i wydawał w Brukseli 
pismo „La Pologne”, w którym starał się 
zainteresować Europę Zachodnia carskim 
terrorem panującym w Królestwie Polskim 
po upadku Powstania Styczniowego. Z 
Londynu, gdzie spędził ostatnie lata życia 
korespondował do „Gazety Narodowej” we 
Lwowie. To z jego inicjatywy powstało w 
Anglii Towarzystwo Pracowników Polskich, 
które zajmowało się poszukiwaniem pracy 
dla emigrantów polskich. Zmarł w Londynie 
31 stycznia 1867 r. Zob. Słownik 
Biograficzny Miasta Lublina, pod red. T. 
Radziła, J. Skarbka, A. A. Witusika, t. 1, 
Lublin 1993, s. 62-64. W latach 1832-1834 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

                                                  
redagował czasopismo „Postęp”. W okresie 
1834-1835 był redaktorem dwutygodnika 
„Północ”, który wydawał wraz z Szymonem 
Konarskim. Był stałym współpracownikiem 
żydowskiego czasopisma „Archives 
Izraelites”, który wychodził w Paryżu. W 
1835 r. podjął się wydawania pisma „la 
Russie Pittoresque”. W latach 1843-1845 
założył i redagował pismo „Echa Miast 
Polskich”. W latach 1863-1864 założył i 
wydawał w Brukseli pismo „La Pologne”, w 
którym starał się zainteresować Europę 
Zachodnia carskim terrorem panującym w 
Królestwie Polskim po upadku Powstania 
Styczniowego. Z Londynu, gdzie spędził 
ostatnie lata życia korespondował do 
„Gazety Narodowej” we Lwowie. To z jego 
inicjatywy powstało w Anglii Towarzystwo 
Pracowników Polskich, które zajmowało się 
poszukiwaniem pracy dla emigrantów 
polskich. Jako uczestnik najważniejszych 
debat społecznych i politycznych, jako 
komentator teorii najwybitniejszych 
myślicieli pierwszej połowy XIX wieku 
przyczynił się do spopularyzowania idei Ch. 
Fourier i E. Chabeta. Był równocześnie 
gorliwym rzecznikiem interesów 
mieszczaństwa polskiego. Ważne miejsce w 
jego ideologii tego wybitnego publicysty 
zajmowała walka o równouprawnienie 
wszystkich wyznań religijnych w Polsce. To 
on jest autorem określenia „Polacy wyznania 
mojżeszowego”, które weszło do języka 
ideowego tajnych organizacji 
młodzieżowych na ziemiach polskich w 
latach 30. i 40. XIX wieku. Na łamach 
tygodnika „Północ” krytycznie wypowiadał 
się o mesjanizmie Ksiąg Narodu Polskiego 
Adam Mickiewicz, który replikował o 
Czyńskim fraszkę: "Pół jest żydem, pół 
Polakiem, pół cywilnym, pół żołdakiem, pół 
jakobinem, pół żakiem, lecz za to całym 
łajdakiem." 
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Inną zapomnianą postacią, która 
zapisała się w dziejach powstania 
listopadowego był wspomniany już 
biskup sufragan lubelski Mateusz 
Maurycy Wojakowski (14) (1773-
1845)17. Urodził się na Mazowszu 
19 września 1773 r. w rodzinie 
drobnej szlachty. W wieku 20 lat 
wstąpił do seminarium duchownego 
w Pułtusku (15). Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1796 r. i 
został proboszczem w Kuklinie w 
diecezji płockiej. Od maja 1804 r. 
związał się na czterdzieści lat 
początkowo z diecezją chełmsko-
lubelską, którą od 1807 r. 
przemianowano na diecezje 
lubelską. Osiadł w parafii w 
Garbowie (16) pod Lublinem, gdzie 
pełnił funkcję proboszcza. Dzięki 
poparciu biskupa lubelskiego 
Wojciecha Skarszewskiego został 
decyzją carską Aleksandra I z 2 
grudnia 1823 r. mianowany 
biskupem pomocniczym diecezji 
lubelskiej i prekonizowały w Boże 
Narodzenie 1824 r. przez papieża 
Leona XII (17) 18. W tym samym 
roku 1824 r. uzyskał doktorat honoris 
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego19.  

Pełnił także inne ważne funkcje 
kościelne od 1809 r. był m.in. 
kanonikiem honorowym kapituły 
lubelskiej, od 1812 r. sędzią surogatem 
przy konsystorzu lubelskim, od 
1823 wice-administratorem diecezji 
lubelskiej (po przejściu biskupa 
Wojciecha Skarszewskiego (18) na 
stanowisko administratora Metropolii 
Warszawskiej). Funkcje tą pełnił do 
1825 r., czyli do momentu objęcia 
rządów przez nowego biskupa 
ordynariusza Józefa Marcelego 
Dzięcielskiego z rąk, którego 
odebrał sakrę biskupią 27 lutego  

                                                 
17 Ks. Z. Starnawski, Mateusz Maurycy 
Wojakowski 1773-1845, biskup 
arkadiopolitański In. part. Administrator 
diecezji lubelskiej 1839-1845, w: 
Wiadomości Diecezjalne Lubelskie 1985, s. 
119-120. Poczet biskupów lubelskich, 
Biskupi pomocniczy lubelscy, Mateusz 
Maurycy Wojakowski (24 grudnia 1824 – 2 
luty 1845).   
18 Ks. Z. Starnawski, Mateusz Maurycy 
Wojakowski 1774-1845, s. 120. ; Ks. P. 
Staniak, O życiu i działalności ks. Biskupa 
Mateusza Maurycego Wojakowskiego, s. 7.  
19 Doktorzy honoris causa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

1825 r. w rezydencji biskupów  
w Kumowie pod Chełmem20. Od 4 
marca 1826 r. został wikariuszem21. 
Pełnił też funkcje państwowe w 
latach 1818, 1820 i 1825 był 
posłem do parlamentu Królestwa 
Polskiego (19) 22.  

Po wybuchu Powstania Listopadowego 
władze Królestwa Polskiego 
ogłosiły zwołanie sejmu na 20 
grudnia 1830 r. Ordynariusz 
lubelski Józef Dzięcielski, jako 
senator Królestwa Polskiego 10 
grudnia wyjechał z Lublina23. 
Ponieważ przez cały czas po 
rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej  
w początkach lutego 1831 r. 
pozostawał w Warszawie biorąc 
udział w posiedzeniach senatu 
wszystkie obowiązki w diecezji 
lubelskiej spadły na Wojakowskiego,  
 

                                                 
20 Ks. P. Staniak, O życiu i działalności ks. 
Biskupa Mateusza Maurycego 
Wojakowskiego, w: Głos Garbowa 1 (1991) 
nr 9, s. 7. ; S. J. Dąbrowski, 200 lat Diecezji 
Lubelskiej w służbie Bogu, Ojczyźnie i 
człowiekowi, Lublin 2005, s. 23-25. 
21 Ks. Z. Starnawski, Mateusz Maurycy 
Wojakowski 1774-1845, s. 120 
22 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. 
Łopacińskiego w Lublinie, Rkps 515. 
Papiery po biskupie lubelskim 
Wojakowskim, lata 1802-1843, s. 33-34, 
138, 195-196; Kościół Lubelski 1805-2005. 
Ks. Z. Starnawski, Mateusz Maurycy 
Wojakowski 1773-1845, biskup 
arkadiopolitański In. part. Administrator 
diecezji lubelskiej 1839-1845, w: 
Wiadomości  Diecezjalne Lubelskie 1985, s. 
119-120. ; Ks. P. Staniak, O życiu i 
działalności ks. Biskupa Mateusza 
Maurycego Wojakowskiego, w: Głos 
Garbowa 1 (1991) nr 9, s. 7. Do 11 roku 
życia nauki pobierał w domu rodzinnym w 
majątku Chełchy województwie płockim, 
następnie w latach 1784-1793 w gimnazjum 
u benedyktynów w Pułtusku. Od 1793 r. 
kształcił się w Seminarium Duchownym w 
Pułtusku, w którym przyjął święcenia 
kapłańskie 24 września 1796 r. Początki jego 
posługi kapłańskiej związane były z parafią 
Kuklin, gdzie pełnił funkcję proboszcza w 
dekanacie mławskim w diecezji płockiej w 
latach 1796-1804. Za wzorowe obowiązki 
został mianowany kanonikiem w kolegiacie 
w Choczu. Ze względów rodzinnych 
przeniósł się z diecezji płockiej do 
lubelskiej. Od 18 maja 1804 r., na 
czterdzieści lat, związał się z parafią w 
Garbowie, pod Lublinem, gdzie pełnił 
funkcję proboszcza.    
23 J. Ziółek, Patriotyczna postawa 
duchowieństwa, s. 82. T. Mendel, 
Działalność władz cywilnych województwa 
lubelskiego w okresie powstania 
listopadowego, „Rocznik Lubelski” V 
(1962), s. 100, Skarbek, dz. cyt., s. 88. 
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który jak wolno sądzić utrzymywał 
poufną korespondencję ze swoim 
zwierzchnikiem. Jego patriotycznie 
usposobiona postawa w czasie 
powstania listopadowego spowodowała, 
że stał się duchowym przywódcą i 
obrońcą sprawy narodowej. 
Angażował się w sprawy powstania 
mimo zakazu Stolicy Apostolskiej 
zabraniającej duchownym uczestnictwa 
w rewolucjach i powstaniach  
w Królestwie Polskim, w tym 
czasie należał do wyjątków.  

Popierał walkę o niepodległość, 
dając tego dowody odezwami i 
postawą. 14 grudnia 1830 r. na 
Placu Musztry w Lublinie 
celebrował i wygłosił homilię za 
wolność Ojczyzny. Wokół ołtarza 
wzniesionego na otwartym placu 
obok zgromadzonych duchownych, 
w dwóch długich szeregach stali 
przedstawiciele gwardii narodowej i 
żołnierze wojska liniowego, a boki 
placu zajmowali mieszkańcy 
Lublina. To właśnie w Lublinie 
biskup sufragan Wojakowski 
wypowiedział w homilii słowa „aby 
Bóg w wojnie i pokoju zlał 
pomyślność za naród, który 
podniósł sztandar wolności dla 
zachowania swobód Ojczyzny”. Po 
uroczystej mszy św. przedstawiciele 
Komitetu Obywatelskiego zbliżyli 
się z chorągwią pod ołtarz. Biskup 
sufragan dokonał uroczystego 
poświecenia powstańczego sztandaru 
Orła Białego (20) na czerwonym 
tle, który ofiarował bogaty kupiec 
lubelski Franciszek Matusewicz24.  

Odznaczony patriotyczną postawą 
poparł decyzję kilku alumnów 
Seminarium Duchownego w 
Lublinie, którzy walczyli w obronie 
miasta po opuszczeniu go przez 
 

 

 

                                                 
24 „Kurier Lubelski” 1830, nr 7 z 15 XII 
1830; R. Wójcik, Proboszcz, biskup, mąż 
stanu Biskup Mateusz Maurycy Wojakowski 
(1773-1845), w: W duchu i Prawdzie, 
wybrane sylwetki Kościoła Lubelskiego 
(1805-2005), red. Ks. H. Misztal, Lublin 
2005, s. 107. Tamże,; J. Ziółek, Patriotyczna 
postawa duchowieństwa w czasie powstania 
listopadowego 1830-1831 r, „Roczniki 
Humanistyczne”, t. XXVIII, z.2,1980, s. 82; 
J. Skarbek, dz. cyt., s. 91-92   

gen. Józefa Dwernickiego, zaś 
jeden z nich był wachmistrzem w 
artylerii konnej25. Akceptował też 
rekwizycję dzwonów kościelnych, 
aby przetopić je na armaty na 
terenie diecezji lubelskiej (z 
rozporządzeniem dyktatora gen. 
Józefa Chłopickiego z 10 stycznia 
1831 r.). Jako proboszcz oddał po 
jeden dzwon z kościoła parafialnego  
w Garbowie i kolegiaty na Starym 
Mieście św. Michała w Lublinie. 
Ogółem z województwa lubelskiego 
zebrano 85 dzwonów, z których 
można było ulać 17 armat. Na 
potrzeby wojska oddał również swe 
konie, a także opiekował się 
rodzinami walczących żołnierzy26.  

Jak już wcześniej nadmieniliśmy 
biskup sufragan Wojakowski 
utrzymywał poufną korespondencję 
z ordynariuszem lubelskim J. 
Dzięcielskim. W zachowanym 
liście (21-23) przechowywanym w 
dziele rękopiśmiennym w 
Bibliotece H. Łopacińskiego w 
Lublinie datowanym na 7 marca 1831 r. 
skierowanym do ordynariusza 
Dzięcielskiego, informował go o 
opuszczeniu Lublina przez wojska 
rosyjskie i wkroczeniu do miasta 
oddziału gen. Dwernickiego oraz, 
to, że wyraził zgodę kilkudziesięciu 
klerykom z lubelskiego Seminarium 
Duchownego na wstąpienie do 
wojska. List potocznie nazywany 
„puławskim” z racji przejęcia go w 
Puławach przez Rosjan, stał się 
początkiem jego męczeńskiej 
drogi27. Wszystko wskazuje na to, 
że był on tylko pretekstem, a 
prawdziwym powodem aresztowania 
jak wynika z akt rękopiśmiennych 
okazał się list bp Wojakowskiego 
do Rektora Seminarium w 
Warszawie, aby zezwolił alumnom 
seminarium  

                                                 
25 J. Skarbek, J. Ziółek, Duchowieństwo w 
powstaniu listopadowym (1830-1831), 
„Novum”1973, nr11/12, s. 94. Ks. P. 
Staniak, O życiu i działalności ks. Biskupa 
Mateusza Maurycego Wojakowskiego, s. 7. 
 
26 R. Wójcik, Proboszcz, biskup, mąż stanu 
Biskup Mateusz Maurycy Wojakowski 
(1773-1845), s. 107. 
27 Tamże, s. 108; M. Żywczyński, Watykan 
wobec Powstania Listopadowego, Kraków 
1995, s. 42. Kronika Emigracji Polskiej, t. 7-
8, Londyn 1838, s. 75. W kronice podano 
informacje 11 marca 1831 r.  
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Zakonnego w Warszawie wstąpić 
do wojska powstańczego”28.  

Po ponownym wkroczeniu do 
Lublina w dniu 11 marca 1831 r. 
wojsk rosyjskich gen. Julia Witta i 
gen. Cypriana Kreutza komendant 
lubelski gen. Stelman 19 marca 
1831 r. aresztował sufragana i jak 
biskup wspomina „ze stancji prawie 
gwałtem mnie wziął”. Następnego 
dnia przedstawiono mu dowód 
rzeczowy, czyli „list puławski”, w 
którym wyrażał otwarcie pochwałę 
dla walki powstańczej. Oskarżony o 
sprzyjanie powstaniu wywieziony 
został z końcem marca 1831 r. w głąb 
Cesarstwa Rosyjskiego i osadzony 
początkowo w twierdzy w 
Bobrujskiej (24), będącej jednym z 
cięższych więzień w Rosji. Tam w 
kazamatach więziennych umieszczony 
został w zbiorowej celi razem z 
polskim jeńcami, gdzie zapadł na 
zdrowiu, odnowiła mu się gruźlica. 
Decyzją lekarzy został przeniesiony, 
jako jeniec do Szpitala Głównego, 
(gdzie 1 rubel przeznaczony był 
dziennie na wyżywienie)29. Następnie 
został odesłany i więziony w 
Wiatce. Łącznie na zesłaniu pod 
ścisłą kontrolą przebywał do 3 
marca 1832 r., czyli rok czasu30.  

Dopiero po upadku powstania 
listopadowego duchowieństwo diecezji 
lubelskiej wielokrotnie zwracało się 
o interwencję w sprawie sufragana 
wprost do Naczelnika Wojennego 
Województwa Lubelskiego gen. 
Jozifa Hurko. Zaproponował on, 
aby prośbę o jego ułaskawienie 
skierować bezpośrednio do cara 
Mikołaja I . Interwencja taka 
musiała mieć miejsce, skoro w 
marcu 1832 r. Wojakowski został 
uwolniony i powrócił do Lublina 
entuzjastycznie witany, jako 
bohater narodowy. Jednak przez 
długi czas znajdował się pod 
nadzorem tajnej policji. Car 
Mikołaj I nie chciał się zgodzić, aby 
sufragan powrócił do pełnienia 
dotychczasowych swoich 
  

                                                 
28 Rkps 515. Papiery po biskupie lubelskim 
Wojakowskim, 155-156.  
29 Tamże, 172.  
30 R. Wójcik, Proboszcz, biskup, mąż stanu 
Biskup Mateusz Maurycy Wojakowski 
(1773-1845), s. 108. 

obowiązków. Dlatego początkowo 
planowano umieścić go w miejscu 
jego urodzenia w guberni płockiej 
lub w jakimś klasztorze pod ścisłym 
nadzorem miejscowej władzy31. 
Kolejne miesiące do 6 listopada 
1832 r. przebywał w Warszawie, 
gdzie w kościele archikatedralnym 
w czasie uroczystych świąt 
pontyfikalnie celebrował mszę i 
dokonał wyświęcenia łącznie 123 
kleryków32.  

Epizod powstańczy miał poważne 
reperkusje w życiu i karierze 
biskupa sufragana Wojakowskiego. 
Władze rosyjskie nie dowierzały 
mu i zamknęły mu drogę do 
wyniesienia go do godności biskupa 
ordynariusza lubelskiego, dlatego 
przez długie lata był tylko 
biskupem sufraganem w diecezji 
lubelskiej Ostatecznie od 1833 r. 
osiadł ponownie w Garbowie (25). 5 
czerwca 1835 r. car Mikołaj I 
zgodził się, aby Wojakowski 
powrócił na stanowisko biskupa 
sufragana. Po śmierci bp. Józefa 
Dziecielskiego, (która nastąpiła 14 
lutego 1839) r. kapituła lubelska 
wybrała go na stanowisko 
wikariusza kapitulnego powierzając 
mu zarząd diecezją lubelską33. 
Pełnił jednocześnie obowiązki 
proboszcza w Garbowie34. W tym 
też roku 1839 r. papież Grzegorza XVI 
mianował go administratorem 
diecezji lubelskiej, ponieważ nie 
było biskupa ordynariusza. Funkcję 
ta pełnił do swojej śmierci35. Zmarł 
nagle 2 lutego 1845 r. i został 
pochowany ze swą ostatnią wolą w 
podziemiach barokowego kościoła 
w Garbowie. Jak pisze ks. Piotr 
Staniak „ciało zmarłego proboszcza 
  

                                                 
31 Rkps 515. Papiery po biskupie lubelskim 
Wojakowskim, s. 162.  
32 Tamże, s. 179. 
33 Tamże, s. 198, 201. 
34 Ks. P. Staniak, O życiu i działalności ks. 
Biskupa Mateusza Maurycego 
Wojakowskiego, s. 7.  
35 Ks. Z. Starnawski, Mateusz Maurycy 
Wojakowski 1774-1845, s. 120. 
Wspomnienie o życiu i zasługach ks. 
Mateusza Maurycego Wojakowskiego, 
biskupa arkadyopolitańskiego, sufragana i 
administratora diecezji lubelskiej, 
„Pamiętnik Religijno-Moralny”, Warszawa 
1848, t. XIV, s. 465-468.; Głos Garbowa, nr 
131, listopad 2001, w; R. Wójcik, 
Drewniany Kościół w Garbowie, s. 4-5. 
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– biskupa w szatach biskup[ich i 
mitrze złożono w dwóch dębowych 
trumnach. 5 lutego, po zakończonych 
uroczystościach żałobnych, w 
nieutulonym żalu, trumna została 
umieszczona w podziemiach 
kościoła w Garbowie”  (26) 36.  

XVII-wieczna świątynia przetrwała 
do sierpnia 1915 r., kiedy wycofujące 
wojska rosyjskie dokonały spalenia 
kościoła. Obecnie na tzw. starym 
kościelisku pozostały tylko ruiny 
murowanej XVII-wiecznej fasady z 
fragmentami ścian (27) 37. Dzięki 
uprzejmości i pomocy proboszcza 
parafii Przemienienia Pańskiego 
w Garbowie ks. kanonika proboszcza 
garbowskiego Kazimierza Podstawka 
zostały podjęte próby ukazania 
miejsca spoczynku i związanych z 
tym miejscem nieznanych faktów. 
Na postawie odbytej rozmowy z ks. 
kanonikiem, którą przeprowadziłem 
16 sierpnia 2010 r. (28) można 
stwierdzić, że w podziemiach 
kościelnych znajdowały się 
szczątki sufragana Wojakowskiego 
oraz szczątki pozostałych ciał m. in. 
rodziny hr. Jezierskich właścicieli 
Garbowa (29). 25 sierpnia 2010 r. z 
krypty grobowej prochy biskupa 
Wojakowskiego zostały uroczyście 
zabezpieczone. 6 listopada 2010 r.  
spoczęły w kościele Przemienienia 
Pańskiego w Garbowie w 
symbolicznym grobie. W ten 
sposób przypomnieliśmy jedną  
z zapomnianych i zasłużonych 
postaci doby Powstania Listopadowego.  

Wojna, do której tak ofiarnie 
przygotowywała się Lubelszczyzna 
i Lublin nadeszła nocą 5 na 6 lutego 
1831 r., kiedy wojska rosyjskie 
feldmarszałka Iwana Dybicza 
przekroczyły granice Królestwa 
Polskiego. 8 lutego korpus gen. 
Cypriana Kreutza liczący 4,5 
tysiąca kawalerzystów o godz. 22 
wieczorem zajął Lublin. W ten 
sposób zakończył się pierwszy etap 
postawy lublinian w dziejach 
powstania listopadowego i rozpoczął 
się nowy okres niewoli rosyjskiej, 
który trwał do sierpnia 1915 r.   

                                                 
36 Ks. P. Staniak, O życiu i działalności ks. 
Biskupa Mateusza Maurycego 
Wojakowskiego, s. 7 
37 R. Wójcik, Kościoły Garbowa, Garbów 
1997, s. 31 
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Śladami biskupa sufragana Mateusza Wojakowskiego: 

 
      

 

 

 

 

 
 

Fot. 1,2,3 – Wejście do groty pochówku 
bp sufragana M. Wojakowskiego 

(dr I. Sadurski, ks. kanonik K. Podstawka) 

4,5,6 – Pozostałości po dawnej świątyni w Garbowie 
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7,8, – Zdjęcia starej świątyni na murach nowego kościoła 
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9,10,11 – Stary kościół parafialny w Garbowie 
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12,13 – Grota pochówku bp sufragana M. Wojakowskiego 

14,15 – Szczątki bp sufragana M. Wojakowskiego 

16,17 – Tablica pamiątkowa poświęcenia bp sufraganowi M. Wojakowskiemu w kościele Przemienienia 
Pańskiego w Garbowie, poświęcona przez arcybiskupa Józefa Życińskiego.  
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Występ artystyczny uczniów IX LO: 
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Mgr Edyta Targońska 
„Materiały do dziejów powstania listopadowego w Archiwum Państwowym w Lublinie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum jest to instytucja o 
charakterze urzędu 
administracyjnego, urzędu wiary 
publicznej oraz placówki naukowej 
powołana do kształtowania, 
gromadzenia, opracowania, 
zabezpieczania oraz trwałego 
przechowywania i udostępniania 
materiałów archiwalnych, 
uprawniona do wydawania z nich 
uwierzytelnionych odpisów, 
wypisów, wyciągów i kopii, a także 
do publikowania źródeł i pomocy 
archiwalnych oraz prowadzenia 
badań w dziedzinie archiwistyki. 
Materiały archiwalne, inaczej 
mówiąc archiwalia, są to wszelkie 
dokumenty będące wytworem 
działalności aktotwórcy, tj. 
instytucji bądź osoby, w ramach 
działalności której powstały i 
zostały zakwalifikowane do 
wieczystego, trwałego 
przechowywania w archiwach po 
to, aby dzięki nim móc odtworzyć 
przeszłość a także pozostawić 
materiał badawczy dla przyszłości. 
Archiwa państwowe tworzą sieć w 
całej Polsce. We wszystkich 
dawnych miastach wojewódzkich 
znajdują się archiwa państwowe 
podlegające Naczelnej Dyrekcji 
Archiwów Państwowych w 
Warszawie i przechowują materiały 
archiwalne dotyczące danego 
województwa od okresu 
najdawniejszego po okres 
współczesny. Archiwum 
Państwowe w Lublinie istniało już 
w XIX w. w latach 1827-1887. 
Ponownie swą działalność 
rozpoczęło w 1918 r. wraz z 
odrodzeniem Państwa Polskiego. 
Znajduje się przy ul. Jezuickiej 13 – 
tuż obok Katedry lubelskiej. Zasób, 
czyli akta zgromadzone w 
Archiwum Państwowym w 
Lublinie, należy do bogatszych i 
cenniejszych w kraju, przede 
wszystkim z powodu znajdujących 
się tu archiwaliów z okresu 
staropolskiego, okresu 
międzywojennego, czasów PRL 
oraz będącej tematyką dzisiejszej 

sesji obfitej dokumentacji z okresu 
zaboru rosyjskiego. Zgromadzone 
w Archiwum Państwowym w 
Lublinie materiały to akta 
wytworzone przez urzędy od okresu 
staropolskiego po XXI w., 
instytucje gospodarcze, zakłady 
przemysłowe, towarzystwa i osoby 
prywatne. Najstarszy dokument 
przechowywany w Archiwum 
Państwowym w Lublinie to akt 
lokacyjny z 1317 r. a najnowsze to 
akta urzędów z terenu 
województwa lubelskiego 
wytworzone już w XXI w. Zasób 
ten liczy sobie, gdyby ułożyć akta 
w rzędzie jedne obok drugich, 
ponad 12 km akt i ciągle się 
powiększa poprzez przejmowanie 
nowych materiałów. Jako że 
jednym z podstawowych zadań 
archiwów jest udostępnianie 
zgromadzonych w nich materiałów, 
to oczywiście do Archiwum 
Państwowego w Lublinie może 
przyjść każdy, kto zechce 
skorzystać ze zgromadzonych tu akt 
czy to do prac naukowych, 
poszukiwań własnościowych, czy 
też genealogicznych. Jak 
wspomniałam wcześniej w 
Archiwum Państwowym w Lublinie 
jest przechowywana bogata 
dokumentacja z okresu zaboru 
rosyjskiego, w tym również 
dotycząca powstania 
listopadowego. Źródła do 
powstania listopadowego znajdują 
się głównie w trzech zespołach, 
będących pozostałością aktową po 
trzech najważniejszych wówczas 
urzędach na terenie Lubelszczyzny, 
tj. Komisji Województwa 
Lubelskiego, Komisji 
Województwa Podlaskiego oraz 
Akt (magistratu) miasta Lublina. 
Bezpośrednio powstania 
listopadowego dotyczy jw. 150 j.a. 
z tych zespołów. Jednostka aktowa 
jest w tym przypadku najczęściej 
poszytem, księgą o różnej wielkości 
od jednego centymetra grubości, po 
nawet 15 cm. W przeliczeniu zatem 
akta zawierające informacje o 
powstaniu listopadowym  
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przechowywane w Archiwum 
Państwowym w Lublinie liczą sobie 
jw. 5-6 mb. Wśród tych materiałów 
znajdują się akta dotyczące 
organizacji władz 
administracyjnych i zarządzania 
województwem lubelskim i 
podlaskim w czasie powstania 
(rewolucji jak to często jest ujęte w 
aktach), ustanowienia Rządu 
Tymczasowego w 1831 r., 
organizowaniem wojska 
powstańczego, staży 
bezpieczeństwa, Gwardii 
Narodowej, wyrobu i składowania 
amunicji, zaopatrywania w 
żywność i furaż korpusu gen. 
Dwernickiego w Zamościu, 
współpracy z władzami 
powstańczymi, ruchów wojska 
powstańczego i oddziałów zaborcy, 
a także organizacji życia 
codziennego w okresie powstania, 
tj. tworzenia komitetów żywności, 
zbierania składek na tworzące się 
wojsko, zapewnianie opieki żonom 
i dzieciom żołnierzy, organizacji 
lazaretów (szpitali) dla wojska 
powstańczego. Komisja 
Województwa Lubelskiego była 
najważniejszym urzędem 
administracyjnym na terenie 
województwa lubelskiego w okresie 
Królestwa Polskiego, obecnie jej 
odpowiednikiem jest Urząd 
Wojewódzki Lubelski. Komisja 
Wojewódzka składała się z prezesa, 
3 komisarzy tzw. Zasiadających, 
sekretarza generalnego oraz 4 
komisarzy tzw. Delegowanych do 
obwodów. W skład biura Komisji 
Wojewódzkiej wchodzili jeszcze: 
asesorowie, kanceliści i aplikanci. 
Komisja składała się z trzech 
wydziałów: Wydziału 
Administracji i Oświecenia 
Publicznego, Wydziału Wojskowo-
Policyjnego oraz Skarbowego. Na 
różnych stanowiskach 
zatrudnionych było tam ogółem 
ponad 50 urzędników. W myśl 
przepisów prawnych Komisja 
Wojewódzka „podaje do 
wiadomości i prowadzi do skutku w 
obrębie województwa prawa, 
zarządzenia szczegółowe o rozkazy 
od komisji rządowych wychodzące. 
Czuwa nad porządkiem 
wewnętrznym i bezpieczeństwem 
osobistym mieszkańców, całością 

własności publicznej i prywatnej, 
oświeceniem publicznym, zgoła 
nad tym wszystkim, co w obrębie 
województwa naród i rząd 
obchodzić może”. W gestii 
stojącego na czele Komisji 
Wojewódzkiej prezesa leżały 
rozległe uprawnienia: kierownictwo 
całości prac Komisji, nadzór nad 
wszystkimi jej czynnościami, a 
także kontrola nad korpusem 
urzędniczym w terenie i wszelką 
własnością publiczną. Komisja 
Województwa Lubelskiego 
kierowała urzędowo i nadzorowała 
wszelkie dziedziny życia ludności 
na terenie województwa. Pozostała 
po niej dokumentacja aktowa 
odzwierciedla zatem ówczesne 
życie we wszelkich jego przejawach 
i jest podstawowym źródłem do 
badań nad okresem Królestwa 
Polskiego w województwie 
lubelskim, w tym również do 
przebiegu powstania 
listopadowego. Podkreślić jednak 
należy, że do naszych czasów nie 
zachowała się całość akt 
wytworzonych przez Komisję 
Województwa Lubelskiego, a to 
przez to, że w 1829 r. miał miejsce 
pożar w budynku KWL i wiele akt 
spłonęło, a w latach 40. i 60. XIX 
w. wybrakowano, czyli urzędowo 
zniszczono, wiele akt z okresu 
wcześniejszego. 
W listopadzie 1830 r., czyli w 
chwili wybuchu powstania, skład 
osobowy Komisji Województwa 
Lubelskiego przedstawiał się 
następująco: prezes – Ignacy 
Lubowiecki, sekretarz generalny, 
pełniący funkcję naczelnika 
kancelarii – Tomasz Krzyżanowski 
oraz komisarze: Wydziału 
Administracji i Oświecenia 
Publicznego – ppłk  Jan Łempicki, 
Wydziału Wojskowo-Policyjnego – 
kpt. Tomasz Stamirowski, i 
Wydziału Skarbowego – Jan 
Puchała. Funkcjonowała także Rada 
Obywatelska będąca formą 
samorządu terytorialnego 
składająca się z określonej liczby 
osób z całego województwa 
wybieranych przez szlachtę na 
sejmikach. Uprawnienia Rad 
Obywatelskich były jednak 
ograniczone i sprowadzały się do 
wyboru osób do sądów niższej  
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instancji, składania list kandydatów 
na urzędy miejsce, prowadzenia 
ksiąg obywatelskich. Rady 
Obywatelskie mogły także 
przedstawiać różnego rodzaju 
uwagi i propozycje w kwestiach 
dotyczących województwa i jego 
mieszkańców, a także przedkładać 
rządowi informacje o nadużyciach 
różnych grup urzędników. Przepisy 
dotyczące Rad Obywatelskich 
precyzowały jednocześnie, że nie 
mogły one mieć żadnego udziału 
we władzach wykonawczych. Bez 
akceptacji rządu Rady 
Obywatelskie nie mogły też 
nakładać na mieszkańców żadnych 
składek i ciężarów. Rada 
Obywatelska przy Komisji 
Województwa Lubelskiego 
reprezentowana była w zasadzie 
przez ziemiaństwo, właścicieli 
wielkich kompleksów dóbr i 
średnich majątków ziemskich. O 
potrzebie zwołania Rad 
Obywatelskich w obliczu wybuchu 
powstania listopadowego i ich roli 
mówiło pismo Rady 
Administracyjnej z 3 grudnia 1830 
r., w którym Rada Administracyjna 
stwierdza „iż w obecnych 
okolicznościach pożytecznem być 
może dla dobra kraju zwołanie Rad 
Obywatelskich ośmiu województw 
Królestwa, które światłem swoim 
mogą wesprzeć działania Rządu. Po 
wybuchu powstania listopadowego 
nadzwyczajne posiedzenie Rady 
Obywatelskiej odbyło się 5 grudnia 
i w związku z aktualnymi 
wydarzeniami posiedzenia 
odbywały się niemal codziennie 
(czasem, jak wynika z 
zachowanych protokołów, nawet 
dwa razy dziennie). Z zachowanych 
protokołów wynika jednak, że Rada 
Obywatelska nie zajmowała się 
istotnymi sprawami. W zasadzie 
ograniczała się jedynie do 
przekazywania rozporządzeń władz 
warszawskich, zawiadomienia o 
dokonanych nominacjach oraz 
wzywania społeczeństwa 
województwa lubelskiego poprzez 
odezwy do składania ofiar na cele 
wojskowe. W wyniku nocy 
listopadowej w Warszawie powstał 
Rząd Tymczasowy przemianowany 
21 grudnia 1830 r. na Radę 
Najwyższą Narodową, która 

stanowiła najwyższy organ 
administracyjny w państwie i 
nadzorowała wszystkie 
województwa na terenie Królestwa 
Polskiego. Rada Najwyższa 
Narodowa rozsyłała do Komisji 
Województw rozkazy, 
postanowienia i wytyczne 
dotyczące postępowania w 
zależności od rozwoju sytuacji. 
Mianowała także urzędników w 
województwach,  co ilustruje pismo 
Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych i Policji z dnia 22 
lutego 1831 r. z rozkazem 
całkowitego zdania swego urzędu 
przez odwołanego w dniu 14 
grudnia 1830 r. prezesa KWL 
Lubowieckiego uznawanego za 
przeciwnika powstania, 
niesprzyjającego powstańcom a 
popierającego władzę carską. Na 
stanowisko prezesa KWL 
mianowano ppłk. Janowi 
Łempickiego. 
W chwili wkroczenia do Lublina 
wojsk carskich dowodzonych przez 
Barona Cypriana von Kreutza 
miasto znalazło się pod nadzorem 
wojska carskiego. Baron von 
Kreutz z racji pełnionej przez niego 
funkcji ingerował w sprawowanie 
władzy przez Komisję 
Województwa Lubelskiego. W 
kręgu jego zainteresowania 
znajdowali się jw. urzędnicy 
Komisji Województwa 
Lubelskiego, a głównie ich reakcja 
na wybuch powstania i 
zaangażowanie w działalność na 
rzecz wyzwolenia Polski. W piśmie 
z dnia 10 lutego 1831 r. jako 
Dowódca Piątego Rezerwowego 
Kawalerii Korpusu Generał 
pomnian Baron von Kreutz zwraca 
się do prezesa Komisji 
Województwa Lubelskiego 
Rostworowskiego z prośbą o 
złożenie mu „dzisiaj na godzinę 
najdalej piątą po południu 
urzędowej listy wszystkich 
urzędników i oficjalistów Komisji 
Wojewódzkiej i Obwodowej oraz 
wszelkie inne administracyjne bądź 
skarbowe władze, a z Lublina jako 
miejsca urzędowania swego 
oddalonych, których wojska 
rosyjskie przy wejściu swoim nie 
zastały”. Czyniąc zadość żądaniom 
von Kreutza prezes Komisji 



 19

Województwa Lubelskiego tego 
samego dnia przesłał listę imienną 
wszystkich urzędników i 
oficjalistów Komisji Województwa 
Lubelskiego „na teraz w Lublinie 
znajdujących się”. Baron von 
pomni potwierdzając odbiór tej listy 
informuje, że „którykolwiek z nich 
do pełnienia obowiązków nie 
stawiłby się wedle praw wojennych 
pod Sąd Wojskowy oddany i 
ukarany będzie”.  Palącym 
zadaniem dla władz w 
województwie lubelskim, podobnie 
z resztą jak i w pozostałych 
województwach Królestwa, było 
zaprowadzenie porządku i 
zorganizowanie lokalnych służb 
bezpieczeństwa. Mówiło o tym 
zarządzenie Rady Administracyjnej 
z 2 grudnia 1830 r. nakazujące „w 
zamiarze zapewnienia spokojności 
publicznej, chcąc oraz postawić 
władze miejscowe w stanie, aby 
przy zmieniać się mających 
konsystencjach Wojska, własność i 
bezpieczeństwo osobiste zachować 
mogły po opieką” zorganizować w 
miastach straż bezpieczeństwa 
składającą się z powołanych do 
broni mieszkańców miasta w wieku 
od 18 do 45 lat poza duchownymi i 
urzędnikami w czynnej służbie. 
Oddziały te miały być wyposażone 
w broń, przez co rozumiało się 
„wszelką broń palną, kosę osadzoną 
na pomn lub pikę”. Straż 
bezpieczeństwa miała za zadanie 
odbywanie patroli nocnych oraz 
pełnienia straży przy rogatkach i 
miejscach, które potrzebują warty. 
Straż bezpieczeństwa nakazano 
zorganizować także we wsiach. 
Szczegółowe zasady 
zorganizowania służby 
bezpieczeństwa w Lublinie 
przedstawił Komitet Obywatelski 
Województwa Lubelskiego 12 
grudnia 1830 r. W dniu 13 grudnia 
1830 r. wybrano Naczelnika 
Gwardii Ruchomej i Straży 
Bezpieczeństwa, którym został 
Paweł Wagner, o czym mówi 
protokół posiedzenia Komitetu 
Obywatelskiego „a przy krzykach 
niech żyje Ojczyzna, niech żyje 
Naczelnik Gwardii przystąpili 
obecni obywatele do podpisania 
protokołu.  W aktach znajdują się 
materiały dotyczące powoływania 

członków Straży Bezpieczeństwa 
oraz jej utrzymania, na uwagę 
zasługuje lista imienna ochotników 
Gwardii Konnej miasta 
wojewódzkiego Lublina wraz z 
podanie zawodu ochotnik. Na 
utrzymanie nowotworzących się 
formacji wojskowych w postaci 
służby bezpieczeństwa i Gwardii 
Narodowej składano dobrowolne 
ofiary. Składki te nie zawsze 
przynosiły pożądany efekt, o czym 
pisał dowódca Gwardii Ruchomej, 
czyli powstania do Rady 
Obywatelskiej 3 stycznia 1831 r. 
prosząc o wydanie przez Radę 
Obywatelską odezwy do obywateli 
z prośbą o dostarczenie Gwardii 
Ruchomej żywności, gdyż „sama 
Rada zwróci uwagę jak wiele 
zaszkodzić może i przyczynić się 
do osłabienia ducha, jeżeli 
obrońcom Ojczyzny na tej 
najpierwszej potrzebie zbywać 
będzie”.  W wyniku rozwoju 
sytuacji i w związku z zaistniałą 
potrzebą w dniu 10 stycznia 1831 r. 
Dyktator Chłopicki wydał 
postanowienie o utworzeniu z 
Gwardii Ruchomej szesnastu 
pułków piechoty. Żołnierz 
nowoutworzonej piechoty wyglądać 
miał jak na załączonej ilustracji 
przesyłanej przez Rząd 
poszczególnym Komisjom 
Wojewódzkim. Kwestia 
umundurowania żołnierzy wojsk 
powstańczych różnej formacji 
przewija się w wielu materiałach 
znajdujących się w Archiwum 
Państwowym w Lublinie. Dużym 
problemem było zdobycie obuwia, 
kożuchów (była przecież zima), 
broni oraz odpowiedniego materiału 
na poszczególne części 
umundurowania żołnierza. 
Dowodem na te trudności jest jw. 
pismo Komisarza delegowanego w 
obwodzie łukowskim do Komisji 
Województwa Podlaskiego z 18 
stycznia 1831 r. z prośbą o 
dostarczenie taśm dla wojska takich 
jak w załączniku (w załączeniu do 
pisma znajduje się próbka materiału 
przymocowana lakiem). Został 
wydany rozkaz do burmistrzów, 
aby „gotową taśmę od robotników 
zebrać taką jak w załączeniu”, 
jednak wraz z reskryptem 
rządowym przyszła tylko jedna  
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próbka owej taśmy, w związku z 
czym zdaniem Komisarza 
delegowanego w obwodzie 
łukowskim do Komisji 
Województwa Podlaskiego jej 
zbieranie rozciągnie się w czasie. 
Na dostawę materiałów czy 
poszczególnych elementów 
umundurowania żołnierskiego 
zawierano kontrakty z 
rzemieślnikami danej profesji, co 
ilustruje jw. kontrakt z 31 stycznia 
1831 r. między Komisją 
Województwa Lubelskiego a 
Józefem Gruntiszem o 
„dostarczenie dla wojska 500 par 
trzewików i 300 par ciżmów”.  Do 
powstańczego wojska polskiego 
zgłaszało się wielu ochotników, w 
tym również studentów. Wśród akt 
zachowanych w Archiwum 
Państwowym w Lublinie znajduje 
się rozkaz otwarty Komisji 
Województwa Lubelskiego z 9 
stycznia 1831 r. do wójtów gmin i 
burmistrzów miast znajdujących się 
na trakcie z Lublina do Warszawy, 
aby akademikom z Uniwersytetu 
Lwowskiego (ich lista imienna w 
załączeniu) udającym się do 
Warszawy „w zamiarze 
zaciągnięcia się w szeregi wojska 
podwód od stacji do stacji 
dostarczali i zapewniać i dostarczać 
sposobem kwaterunku przyzwoitą 
żywność i kwatery”. Zdarzały się 
jednak wypadki opuszczania przez 
wojsko swoich oddziałów i 
powracania do domów. Mówi o 
tym zachowane pismo Komisji 
Rządowej Wojny do Komisji 
Województwa Lubelskiego z 13 
lutego 1831 r. informujące, że 
„niektórzy żołnierze opuszczają 
oddziały i powracają do domów 
……. Trzeba takich do oddziałów z 
powrotem odsyłać i z ambon i w 
dziennikach wojewódzkich ogłosić, 
jak hańbiący jest to postępek 
opuszczenia szeregów i zasłanianie 
się przy tym żonami, dziećmi i 
majątkami, które mogą być 
zniszczone. Jedyny środek 
uniknięcia zniszczeń i nieszczęścia 
to obrona Ojczyzny, która od 
każdego prawego jej syna się 
należy”. 
Kolejną formacją wojskową 
utworzoną w okresie postania 
listopadowego na terenie 

województwa lubelskiego był pułk 
lekkiej jazdy Krakusów 
województwa lubelskiego 
dowodzony przez pułkownika 
Jaraczewskiego. Żołnierze 
regularnego wojska powstańczego, 
w tym wspomnianych właśnie 
Krakusów, otrzymywali żołd, czego 
dowody zachowały się w zasobie 
Archiwum Państwowego w 
Lublinie w postaci list wypłat 
żołdu.  Aby ten żołd mógł być 
regularnie płacony nie wystarczały 
fundusze rządowe, potrzebne było 
również wsparcie finansowe i 
rzeczowe mieszkańców 
województwa lubelskiego – płk. 
Jaraczewski wystosowywał więc 
odezwy o ofiary na organizację 
pułku.  I tu dochodzimy do bardzo 
ważnej kwestii związanej z 
powstaniem listopadowym, a 
mianowicie dobrowolnych zbiórek 
obywateli na potrzeby walczącego o 
swą wolność kraju. Wspomniałam 
już o ofiarach na Służbę 
Bezpieczeństwa, Gwardię 
Narodową oraz Krakusów 
Lubelskich. Nie można jednak 
zapominać o udziale kobiet w akcji 
dobroczynnej. Przejawiał się on 
przede wszystkim w ogromnym 
zaangażowaniu kobiet w zbieranie 
na potrzeby wojny obrączek i 
pierścionków. Akcję tę w styczniu 
1830 r. zainicjowały kobiety z 
województwa augustowskiego. 
Bardzo szybko znalazły swoje 
następczynie również w 
województwie lubelskim. Rada 
Obywatelska Województwa 
Lubelskiego pismem z 13 stycznia 
1831 r. nawoływała do zbierania 
obrączek i innych pierścionków na 
pomoc powstaniu podając 
jednocześnie wykaz pań 
odpowiedzialnych za te zbiórki w 
poszczególnych miejscowościach 
na terenie województwa 
lubelskiego. W akcję zbierania 
obrączek zaangażowany był także 
najwyższy urząd w województwie, 
czyli Komisja Województwa 
Lubelskiego, która pismem z dnia 
15 stycznia 1831 r. informowała 
Radę Obywatelską Województwa 
Lubelskiego, że „odezwa Rady z 13 
stycznia do obywateli i 
mieszkańców jw. lubelskiego o 
składanie ślubnych pierścionków i 
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innych kosztowności na ołtarz 
Ojczyzny uczyniona na 600 
egzemplarzy przedrukowaną 
została”. Składanie tak licznych 
ofiar i to zarówno dobrowolnych, 
jak i narzuconych urzędowo było 
niewątpliwie ogromnym 
obciążeniem dla obywateli, którzy, 
jak to jest widoczne w 
zachowanych aktach, często 
tłumaczyli się z niemożności 
wywiązania się z nałożonych na 
nich opłat czy darów w produktach, 
a przyczyny tego były różne. 
Zachowało się pismo Barbary 
pomnianych  mieszkanki 
Kazimierza z 30 stycznia 1831 r., 
która informowała władze 
wojewódzkie, że ze względu na 
wielomiesięczną chorobę nie może 
uczestniczyć w zbiórce 
pierścionków ślubnych od 
mieszkańców powiatu 
kazimierskiego i tym samym 
wywiązać się z powierzonej jej 
funkcji koordynatorki akcji na 
wspomnianym terenie. Naciski 
władz były jednak nieustanne i czyż 
można było nie ulec argumentacji 
zawartej jw. w odezwie Rady 
Obywatelskiej Województwa 
Lubelskiego ze stycznia 1831 r. 
będącej prośbą o składanie ofiar na 
formujące się wojska powstańcze, 
w której Rada pisze „Szanowni 
Bracia Rodacy! Rada Obywatelska 
nie widzi potrzeby zachęcania 
Polaków, aby chcieli być Polakami! 
Olbrzymie nasze zamiary 
podobnych potrzebują wysileń – 
zbliża się moment, może ostatni, 
przeznaczeń naszych: gdzie albo 
nowe i świetniejsze życie 
odzyskamy, albo się w wiecznej 
przepaści i zapomnieniu z rodem, 
imieniem i pokoleniami naszemu 
się zagrzebać mamy? Kto tylko 
więc na ziemi polskiej zrodził się, a 
dopieroż kto darami znakomitymi 
użyźniony zostanie, kto żyć ze 
sławą w rodzie i pokoleniach 
swoich pożąda, wszystko nieść, 
wszystko poświęcić, o wszystkim 
zapomnieć dla odzyskania 
Ojczyzny powinien!” Czyż można 
było nie odpowiedzieć na taki apel? 
Zbieranie dobrowolnych ofiar nie 
odbywało się w sposób chaotyczny 
i nieprzemyślany. Na terenie 
każdego obwodu i miejscowości 

były powołane przez Radę 
odpowiednie osoby odpowiedzialne 
za zbieranie ofiar, które spisywały 
raporty ze swych dokonań, a cały 
proces był poddawany ścisłemu 
nadzorowi i kontroli przez władze 
województwa. Zaznaczyć jednak 
należy, że bardzo często za 
dostarczanie produktów gotowych, 
żywności, materiałów na ubrania 
dla żołnierzy, podwód i furażu 
ludność otrzymywała zapłatę. 
Okres powstania listopadowego to 
nie tylko czas tworzenia nowych 
władz, zbierania funduszy na 
organizację wojska i inne doraźne 
cele, ale także okres walk 
partyzanckich i potyczek z 
nieprzyjacielem. Przede wszystkim 
należało się zabezpieczyć przed 
niespodziewanym najazdem wojsk 
carskich i w tym celu w dniu 18 
grudnia 1830 r. Komisja Rządowa 
Spraw Wewnętrznych i Policji 
wydała reskrypt o ustawianiu 
słupów palnych alarmowych „jako 
znaki ostrzegające w miejscach 
gdzie tego trzeba. Takowe słupy 
mają być z drzewa ile może być 
najwyższego, postawione na 
górach, czyli miejscach 
pomnianychszych tak, aby po 
zapaleniu onych mógł być widziany 
ogień we wsiach najbliższych w 
kierunku do stolicy obwodu i 
województwa, w czem pomniany 
wójci gmin natychmiast się zniosą i 
porozumieją. Na wierzchu słupa ma 
być postawiona beczka stara ze 
smoły lub snop słomy dobrze w 
smole wymaczany i 
przymocowany. Do zapalenia 
beczki czy snopka należy zawiesić 
sznur z przędziwa lekko spleciony i 
w smole umaczany lub mieć w 
pogotowiu dostatek smoły na 
drabinie. W razie wkroczenia 
wojska obcego za granicę słup 
takowy powinien być natychmiast 
zapalany i następnie za ujrzeniem 
palącego się wszędzie powinny być 
zapalone, aby jako telegrafy mogły 
aż do stolicy województwa lub 
obwodu udzielić przestrogę. 
Postrzeganie takiego ognia należy 
do wójta gmin, burmistrzów i do 
straży bezpieczeństwa. Nad granicą 
zaś Rosji wszędzie przy słupach 
straż dzienna i nocna znajdować się 

powinna i zapalenie w razie 
potrzeby wykonać.   
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O zaprowadzenie takich słupów z 
wyszczególnieniem miejsca 
postawienia onych każden wójt 
gminy zda komisarzowi raport w 
ciągu dwóch dni po odebraniu tego 
rozkazu pod odpowiedzialnością”. 
Na obszarze województwa 
lubelskiego taki system słupów 
palnych alarmowych został 
zastosowany na trakcie z 
Krasnegostawu, z Chojna na 
Siostrzewitów i z Łęcznej do 
Lublina. Słupy takie „szły do 
samego Lublina”, były również 
rozmieszone w samym mieście, a 
burmistrz Lublina w dniu 19 
stycznia 1831 r. zdał raport z 
ustawienia ich na drodze przez 
Piaski i Łęczną. W czasie powstania 
bardzo ważna była także sprawna 
komunikacja między oddziałami 
wojska powstańczego, a to przede 
wszystkim w celu szybkiego 
przekazywania rozkazów. 
Komunikacja taka odbywała się 
najczęściej za pomocą poczty, ale 
nie wszędzie poczta docierała. W 
celu usprawnienia przekazywania 
poczty między oddziałami 
wojskowymi Komisja Rządowa 
Spraw Wewnętrznych i Policji 
wydała w dniu 24 stycznia 1831 r. 
reskrypt w sprawie ustawiani 
słupów pocztowych „do przesyłania 
ekspedycji dowódcom wojska 
polskiego tam, gdzie poczta więcej 
jak o mil 4 nie dochodzi”. 
Przekazywanie poczty, rozkazów i 
przesyłek miało się odbywać za 
pomocą kurierów pocztowych 
sztafetami. Kurierzy poruszali się 
pomiędzy stacjami zaznaczonymi 
słupami pocztowymi, których 
wizerunki zachowały się w zasobie 
Archiwum Państwowego w 
Lublinie. Materiałów dotyczących 
samych działań zbrojnych i bitew 
stoczonych przez powstańców na 
terenie województwa lubelskiego 
jest stosunkowo niewiele. Są to w 
zasadzie dwie jednostki aktowe z 
akt Komisji Województwa 
Podlaskiego dotyczące „poruszeń 
wojsk nieprzyjacielskich w 1831 
r.”, gdzie mowa o bitwach pod 
Kockiem i Lubartowem oraz 
mówiąca „o tamowaniu 
nieprzyjacielowi postępu i odwrotu 
w 1831 r.”. Są natomiast materiały 
pozwalające odtworzyć akcję 

przeprowadzenia przez teren 
województwa lubelskiego wojsk 
carskich księcia Konstantego 
uciekających z Warszawy do Rosji. 
Komisja Województwa 
Lubelskiego w dniu 7 grudnia 1830 
r. zwróciła się do Rady 
Obywatelskiej z prośbą o 
ułatwienie wojskom carskim 
powrotu na tren cesarstwa. W tym 
celu powołano Komisarzy 
delegatów mających za zadanie 
skontaktowanie się w 
przebywającym w Górze 
Puławskiej księciem Konstantym i 
jego wojskiem i zaoferowanie im 
pomocy żywnościowej i 
kwaterunkowej podczas przemarszu 
przez województwo lubelskie. 
Okazało się, że wojsko carskie od 
chwili opuszczenia Warszawy nie 
spotkało się jeszcze z taką ofertą i 
taką życzliwością ze strony władz 
lokalnych. Delegaci ze swoje pracy 
sporządzili obszerny raport, który 
zachował się w aktach Komisji 
Województwa Lubelskiego. W 
raporcie delegaci relacjonowali 
spotkania z księciem Konstantym 
przytaczając treść odbytych z nim 
rozmów. Z raportu delegatów oraz 
 zachowanej korespondencji można 
się również dowiedzieć o zmianie 
trasy wojsk Konstantego na 
Michów, Lubartów, Syrniki, 
Ostrów i we Włodawie 
przekroczenie granicy „a to w celu 
skrócenia drogi i tym samym 
oszczędzenie wydatków krajowi 
polskiemu na pomnian wojsk 
cesarskich pod dowództwem jego 
cesarzowiczowskiej mości 
zostających”. Delegaci 
informowali, że burmistrz 
Lubartowa w trakcie postoju wojsk 
carskich w tym mieście „się gdzieś 
schował, czyli udał się jak twierdzi 
do wyregulowania mostu na 
Wieprzu” i zostawił delegatów 
samych z problemem organizacji 
noclegu wojsk i zmiany trasy ich 
przemarszu – taka bowiem decyzja 
zapadła podczas pobytu 
Konstantego w Lubartowie. W 
pałacu lubartowskim Delegaci 
odbyli też rozmowę z  księciem 
Konstantym, podczas której ks. 
Konstanty mówił o swych 
przemyśleniach  dotyczących 
zamachu na niego. W aktach 
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Komisji Województwa Podlaskiego 
znajduje się materiał uzupełniający 
ten raport. 
W powstaniu listopadowym 
działały także sądy wojenne. 
Zostało wydane zarządzenie Rządu 
Narodowego z 21 marca 1831 r. o 
ustanowieniu w każdym 
województwie sądu wojennego dla 
niezwłocznego karania wykroczeń 
prawami wojskowymi 
przewidzianych: „o szpiegostwo dla 
nieprzyjaciela; rabunek; ucieczkę 
do nieprzyjaciela; o podmawianie 
do ucieczki do nieprzyjaciela; o 
zaciąganie ludzi do wojska 
nieprzyjaciela; o nieprawne 
porozumienia się z nieprzyjaciele; o 
słowa, druk i zbieranie się w celu 
buntowniczym, o zawiązywanie 
buntowniczych zmów i towarzystw 
celem wzniecenia niespokojności.; 
o wszelkie jakim bądź sposobem 
wspieranie nieprzyjaciela; o zdradę 
w kraju i wszystko inne ze służbą 
wojskową związane i 
bezpieczeństwu narodu polskiego 
zagrażające przestępstwa”. 
Przypadki wykroczeń wojennych 
czy też szpiegostwa sądzone przez 
Sąd Wojskowy zapewne w czasie 
powstania zdarzały się często, ale w 
aktach przechowywanych w 
Archiwum Państwowym w Lublinie 
zachowało się bardzo wiele tego 
rodzaju dokumentacji. Tym 
nielicznym przykładem jest pismo 
Sądu Wojennego Jw. Lubelskiego z 
Zamościa z dnia 13 lipca 1831 r. do 
KWL, że „Stanisław Godzisz 
obwiniony o szpiegostwo będąc 
schwytany we wsi pomnian przez 
chłopów galicyjskich i oddany 
wójtowi gminy Rogozna, został pod 
dniem 2 b.m. przez tegoż Wójta do 
Sądu Wojennego dotransportowany 
i dotąd się znajduje w aresztach 
osadzony”. Rząd powstańczy dużą 
wagę przykładał do działalności 
szpiegowskiej osób mogących 
zaszkodzić sprawie polskiej. W 
dniu 3 marca 1831 r. Rząd 
Narodowy wydał postanowienie w 
sprawie postępowania z osobami, 
które za byłego rządu trudniły się 
szpiegostwem i byli agentami 
policji tajnej, w którym 
przypominano za postanowieniem 
Dyktatora z 29 grudnia 1830 r., że 
Rząd dysponuje wykazami tych 

osób i nie powinny one pełnić 
żadnej służby publicznej i 
wojskowej. Władze lokalne 
powinny mieć nad tym ścisły 
nadzór i tego bezwzględnie 
pilnować, a w pewnych 
przypadkach dopuszczać też 
emigrację tych osób z kraju. 
Powołano tzw. Komitety 
Rozpoznawcze, które przedstawiały 
listy osób podejrzanych o 
szpiegostwo bądź będących 
agentami policji tajnej dawnego 
rządu, sporządzały ich rysopisy i 
rozsyłały po kraju. Przykładem 
działalności Komitetu 
Rozpoznawczego jest wykaz osób 
rozpoznanych przez Komitet 
należących za dawnego rządu do 
policji tajnej z 21 marca 1831 r. 
zawierający ich dane personalne i 
rysopisy, które z tego powodu  „nie 
mogą być przypuszczeni do żadnej 
posady i mają być pod obserwacją 
policyjną”. Na uwagę zasługuje 
także pismo Komisji Rządowej 
Spraw Wewnętrznych i Policji z 16 
marca 1831 r. informujące, że 
„dwóch ludzi pochodzących z 
Księstwa Poznańskiego to jest 
Schoster imieniem podobnie Jan i 
Buckosta, którzy w tutejszym kraju 
w zamiarze spostrzegania poruszeń 
Wojsk Narodowych przebywać 
mają i Komisja Rządowa Spraw 
Wewnętrznych i Policji przy 
dołączeniu rysopisu pomnianych 
ludzi poleca Komisji Wojewódzkiej 
osoby takowe w Dzienniku 
Wojewódzkim zamieścić kazała, a 
na wypadek zaś któregoś z nich 
zatrzymania odesłała z powrotem 
do Gubernatora Miasta Warszawy”. 
Za szpiegów uważano też ludność 
wyznania mojżeszowego, o czym 
świadczy zachowane pismo 
Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych i Policji z 21 lutego 
1831 r. „dla odwodzenia ludu 
starozakonnego od niecnego 
szpiegostwa i donoszenia 
szczegółów stanu kraju 
nieprzyjacielowi Komisja Rządowa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego uznała za stosowne 
wezwać dozór bożniczy warszawski 
ażeby ułożoną stosowną odezwę do 
Izraelitów po przełożeniu jej w 
języku hebrajskim i żydowsko-
niemieckim wydrukował. Po  
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uskutecznieniu czego zostaną 
przesłane komisjom wojewódzkim 
po 25 egzemplarzy takiej odezwy z 
poleceniem rozesłania onej o 
wszystkich dozorów bożniczych dla 
odczytania jej w bożnicach i 
domach modlitwy” – ta 
wielostronicowa odezwa jest 
załączona do pisma i sporządzona 
we wspomnianych wyżej językach. 
Podczas działań zbrojnych ważną 
kwestią są szpitale dla rannych bądź 
chorych żołnierzy. Ta tematyka w 
odniesieniu do powstania 
listopadowego również jest 
odzwierciedlona w materiałach 
archiwalnych. W mieście Lublinie 
były dwa lazarety wojskowe: w 
klasztorze karmelitów i w 
klasztorze powizytkowskim. Ich 
stan nie był raczej dobry, o czym 
mówi pismo Komisji Województwa 
Lubelskiego do komendanta Placu 
m. Lublina z 30 grudnia 1830 r. 
informujące, że „lazaret jest 
wystawiony na nieporządek, sale są 
nieopalone, chorzy cierpią 
niedostatek żywności i lekarstw, 
czemu komisarz m. Lublina ma 
zaradzić bezzwłocznie”. Taki stan 
lubelskiego lazaretu potwierdza 
pismo Komitetu Lekarskiego m. 
Lublina do Dowódcy Gwardii 
Ruchomej z 29 grudnia 1830 r., tj. z 
czasu, gdy był tylko jeden szpital w 
klasztorze karmelitów. W 
obszernym raporcie lubelskich 
lekarzy znajduje się informacja, że 
„jest teraz 154 chorych i ich liczba 
z dnia na dzień rośnie i pewnie 
niebawem szpital się przepełni. 
Trzeba dostarczać leki i inne rzeczy 
z prywatnych aptek i darów”. 
Ponadto „kloaki będąc przepełnione 
nieczystościami zarażą atmosferę 
szpital otaczającą i wymagają 
spiesznego oczyszczenia dla 
uniknięcia endemicznych chorób”. 
Dołączający się do protokołu 
aptekarze widzą potrzebę, „aby rząd 
zaprowadził aptekę wojskową z 
zapasami, bo aptekarze nie są w 
stanie przez długi czas dostarczać 
lekarstw dla chorych, których liczba 
ciągle rośnie”. Informują, że do 
tego czasu lekarstwa będą 
dostarczać, ale proszą o regularne 
uiszczenie opłat za leki, choć 
„mając na celu dobro ogólne 
Ojczyzny i potrzeb kraju, a pragnąc 

swoją usługą przyłożyć się” dają 
zniżkę na lekarstwa 20%. Także 
cyrulicy mieli dostarczać brakujące 
narzędzia. Komitet Lekarski 
informował też, że będzie 
organizowany nowy szpital w 
gmachu powizytkowskim. Co do 
czyszczenia powietrza władze 
miasta powinny się tym zająć „a 
nader jest to potrzebne dotkliwie w 
czasach dzisiejszych nieczystych i 
dość ciepłych sprzyjających 
rozwianiu się wiatru zaraźliwego”. 
O złym stanie lubelskiego lazaretu 
została poinformowana także 
Komisja Rządowa Wojny, która 3 
stycznia 1831 r. wystosowała do 
Komisji Województwa Lubelskiego 
pismo będące reakcją na przesyłane 
do Komisji Rządowej Wojny dane 
o lubelskich lazaretach informujące, 
„że był inny obraz szpitala w 
Lublinie, że lekarz Borzecki sobie 
dobrze radzi..., ale jak jest tak źle 
rzeczywiście to ze swoje strony 
Komisja Wojewódzka surowo 
nagani władzy miejscowej 
niedbałość, iż kloaki tak 
przepełnione wcześniej nie były 
wyprzątnionemi i jako najspieszniej 
uskutecznić to zaleci. Na koniec 
polecam Komisji, aby szpital 
wojskowy zostawiony był jedynie 
dla samych wojskowych, gdyż 
chorzy z powstania powinni być 
leczonymi ze składek i ofiar 
obywatelskich jak to ma miejsce w 
innych województwach”. 
Z zachowanej dokumentacji 
wynika, że lazarety na terenie 
województwa lubelskiego i 
podlaskiego cierpiały na brak 
narzędzi lekarskich, bandaży, 
kompresów, płótna i szarpi, tj. 
materiału opatrunkowego do 
opatrywania ran stosowanego przed 
wynalezieniem gazy, 
przygotowywano je z płótna 
pociętego w pasy, a szarpiąc paski 
tkaniny powodowano rozluźnienie 
nitek, dzięki czemu tkanina lepiej 
wchłaniała wydzieliny z rany. Te 
ostatnie były towarem deficytowym 
i bardzo pożądanym. Odezwę z 
prośbą o ich zbiórkę wydała 
Komisja Województwa 
Podlaskiego Wydział Służby 
Nadzwyczajnej Sekcja Wojska 29 
grudnia 1830 r. Skierowana ona 
była głównie do kobiet i zawierała 
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prośbę o dostarczanie szarpi 
wyrażając przekonanie „że czułe 
Polki zwrócą chętnie czułą 
troskliwość swą na niesienie ulgi 
cierpieniom współbraci, wezwała 
już przez Dziennik Urzędowy Płeć 
Piękną o przysposobienie tego 
rodzaju zapasów sposobem 
patriotycznych ofiar. Spodziewać 
się godzi, iż takie ofiary są już w 
znacznej części przysposobione i 
tylko chodzi o ułatwienie ich 
przesłania gdzie należy. W tym celu 
zawiadamia się, iż wszelkie ofiary 
w szarpiach mogą być składane na 
ręce Komisarzy Obwodowych a 
szanowne Damy po powiatach są 
proszone, aby zajęły się zachętą do 
tej ofiary, jej zbieraniu i odesłaniu 
do Obwodu, bądź wprost do biura 
KWP. Zbytnią byłoby rzeczą 
wspomnieć tu coś o wdzięczności 
publicznej – prawdziwie Polskie 
serca znajdą same w sobie nagrodę 
tak pięknej ofiary. Gdyby jednakże, 
prócz spodziewanej dobrowolnej 
ofiary znalazł się ktoś wymagający 
zapłaty za taką dostawę jest za to 
przewidziana opłata”. 
Do okresu powstania listopadowego 
odnoszą się także akta wytworzone 
po 1831 r., tj. po upadku powstania. 
Są to materiały, stosunkowo co 
prawda nieliczne, mówiące o 
zniszczeniach i stratach 
poniesionych przez poszczególne 
miejscowości na terenie 
województwa lubelskiego w 
związku z działaniami zbrojnymi 
podczas powstania. Nie zachowało 
się też wiele materiałów 
dotyczących represji 
popowstaniowych. Na uwagę 
zasługuje tu pismo Komisji 
Rządowej Spraw Wewnętrznych, 
Duchownych i Oświecenia 
Publicznego z 15 października 1832 
r. nakazujące nadesłanie przez 
prezesa Komisji Województwa 
Lubelskiego listy „tych wszystkich 
duchownych tako świeckich jak i 
zakonnych, którzy jakikolwiek 
udział mieli czynny w rewolucji” 
będące upomnieniem dla prezesa 
Komisji Województwa Lubelskiego 
za niewypełnienie tego wymogu 
nakazanego w styczniu 1832 r. Tym 
razem lista taka została sporządzona 
i wysłana do Warszawy. W wykazie 
tym pojawia się postać biskupa 

sufragana lubelskiego Mateusza 
Maurycego Wojakowskiego. W 
kontekście jego osoby pojawia się 
informacja, że „czyny (jego) w 
czasie rewolucji Wyższemu 
Rządowi są wiadome, przed którym 
z takowych usprawiedliwiają się”. 
Jego teraźniejsze sprawowanie jest 
opisane jako „przykładne, spokojne 
i pilnujący swoich obowiązków”. O 
biskupie sufraganie Wojakowskim 
pisał także Konsystorz Generalny 
Diecezji Lubelskiej do Komisji 
Województwa Lubelskiego w 
piśmie z 17 listopada 1832 r. 
informując, że ”ma zaszczyt 
zapewnić, że Biskup sufragan 
Wojakowski dnia 22 października 
1830 r. powróciwszy z wizyty 
generalnej kościołów parafialnych 
w dekanatach kazmierskim i 
chodelskim do Lublina, rozpoczął 
kurację dokuczliwej i 
niebezpiecznej choroby przez 
doktorów suchotami gardłowemi 
nazwanej, w której ciągle zostawał i 
od tego czasu aż do zaaresztowania 
onegoż w dniu 19 marca 1831 r. 
zapadłego, nawet o milę z Lublina 
nie wydalał się, zaczem w czasie 
rewolucji ani do Warszawy jeździł, 
ani w sejmie rewolucyjnym nie 
zasiadał”. W wykazie 
duchowieństwa w diecezji 
lubelskiej z 1832 r. znajduje się 
natomiast taka oto informacja 
odnośnie Wojakowskiego „za listy 
pisane za Bug powołany siedział w 
Bobrujsku, dotąd nie powrócił”. 
Informacje o represjach 
popowstaniowych są także 
widoczne w aktach osobowych 
urzędników zatrudnionych w 
ówczesnych urzędach. Można w 
nich znaleźć informacje o ich 
udziale w powstaniu listopadowym, 
stosunku do powstania oraz rządów 
carskich. A nie wszyscy urzędnicy, 
szczególnie w mniejszych 
miejscowościach, jak i nie wszyscy 
mieszkańcy województwa, 
popierali powstanie i włączali się 
ochoczo do czynnego w nim 
udziału. Wiedząc o tym car Mikołaj 
I wydał 10 września 1832 r. ukaz 
tej treści „Gdy nieograniczona 
wspaniałomyślność i dobroć 
Najjaśniejszego Cesarza i Króla  
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przywróciła prawy Rząd w 
Królestwie Polskim, Komisja zatem 
Wojewódzka, jako najbliższa 
miejscowa władza, za święty 
poczytać powinna swój obowiązek 
okazywać szczególniejszą opiekę 
tym osobom, co za poświęcenie się 
prawej władzy i za okazaną 
wierność przysiędze, której 
dochowanie honor i sumienie 
nakazywało, ucierpiały w ciągu 
rokoszu, już to przez osobiste ich 
prześladowanie, już to poniesione w 
majątku utraty. Z żalem atoli 
przyznać należy, że Komisje 
Wojewódzkie żadnych prawie nie 
czynią przedstawień względem 
wynagradzania tego rodzaju osób, 
tyle prawa do względu Rządu 
mających, bądź też przez podanie 
ich do szczególnych nagród, albo 
wsparcia lub do zajęcia miejsc 
publicznych przed wszystkimi 
innymi ludźmi burzliwego 
charakteru, lub napojonymi 
zasadami rewolucyjnymi. 
Zmuszony więc jestem prosić JW. 
Prezesa abyś na przedmiot ten 
szczególną chciał obrócić uwagę, 
tak iżby wszyscy ci, którzy za 
wierność swojemu Monarsze 
ściągnęli byli na siebie niełaskę 
rządu rewolucyjnego, znajdowali w 
powierzonem Naczelnikom JW. 
Pana województwie należącą im od 
Rządu opiekę i obronę, w miarę zaś 
poniesionych przez nich 
dolegliwości nie pominiesz JW. Pan 
przedstawiać ich wyższej władzy do 
zasłużonych nagród. Rząd ze swej 
strony baczne mieć będzie oko na 
ścisłe wykonywanie niniejszego. 
Łącze przy tem zapewnienie 
powinnego uszanowania”. 
Przedstawione tutaj materiały 
archiwalne dotyczące powstania 
listopadowego a przechowywane w 
Archiwum Państwowym w Lublinie 
są jedynie ich wyborem. Czytając 
zachowane akta można poznać 
historię żywą i nie zawsze 
spotykaną w podręcznikach do 
nauki historii. Zachęcam zatem do 
odwiedzenia Archiwum 
Państwowego w Lublinie i 
skorzystania z bogactwa materiałów 
źródłowych, jakie się tam znajdują i 
dotyczą nie  tylko powstania 
listopadowego 

.
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Biogramy generałów Powstania Listopadowego 
Opracowane i przedstawione przez uczniów klasy IIB 

 

Gen. Józef Chłopicki 
Gen. dyw. Józef Chłopicki (1771-1854) - ur. 11 marca 1771 r.  
w Kapustynie na Wołyniu. Wstąpił do wojska 14 października 1785 r. 
do 12 regimentu pieszego. W 1787 r. trafił do armii rosyjskiej 
uczestnicząc w kampanii tureckiej. W 1790 r. powrócił do wojska 
polskiego i 29 marca 1791 r. uzyskał awans na chorążego. Uczestniczył 
w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 r. w obronie Konstytucji 3 maja biorąc 
udział w bitwie pod Zieleńcami. Po zakończeniu walk został wcielony 
do wojska rosyjskiego, w którym pozostawało do 1794 r. Na wiadomość 
o wybuchy insurekcji kościuszkowskiej przybył do Warszawy i wziął 
udział w działaniach korpusu gen. Adama Ponińskiego, awansując  
8 października 1794 r. na stopień kapitana. Po upadku insurekcji, wstąpił 
2 czerwca 1797 r. do Legionów Polskich, a 10 września 1798 r. 
awansował na stopień majora. Uczestniczył w kampaniach 1797-1799. 
14 maja 1799 został szefem batalionu i w tym stopniu uczestniczył  
w kompaniach: włoskiej i neapolitańskiej 1800-1806. 11 czerwca 1807 r. 
awansował na płk. i został dowódcą 1 pp Legii Nadwiślańskiej. Brał 
udział w licznych bitwach i potyczkach z Hiszpanii i wojskami 
angielskimi, m.in. pod Mallen, Epilą, Alagon czy Tudelą. 18 lipca 1809 
r. awansował na gen. bryg. Na Półwyspie Pirenejskim był wielokrotnie 
ranny, m. in. podczas szturmu Saragossy w 1808 r., oblężenia Saguntu  
i Walencji. Zyskał opinię świetnego dowódcy, dzięki czemu w dowód 
uznania przyznano mu tytuł barona cesarstwa oraz Krzyż Oficerski 
francuskiej Legii Honorowej. W lipcu 1812 r. działał w składzie 
Wielkiej Armii w wyprawie na Moskwę. Uczestniczył w bitwie pod 

Borodino, 10 września 1812 r. został ciężko ranny pod Rżatem, co wykluczyło go z dalszych walk.  
Po przegranej kampanii saskiej w grudniu 1813 r. podał się do dymisji. Po upadku Napoleona awansował  
18 maja 1814 r. na gen. dyw. dzięki poparciu cara Aleksandra I. W armii Królestwa Polskiego 20 stycznia  
1815 r. objął dowództwo 1 dywizji piechoty. Po zatargu z głównodowodzącym wielkim księciem Konstantym, 
28 października 1818 r. otrzymał dymisję i do 3 grudnia 1830 r. przebywał poza wojskiem. W 1830 r. zaliczono 
mu 25 lat „nieskazitelnej” służby wojskowej. W noc listopadową 29/30 listopada 1830 przebywał  
na przedstawieniu w warszawskim Teatrze Rozmaitości. 3 grudnia 1830 r. powołany został przez Radę 
Administracyjną na naczelnego wodza wojska polskiego, zaś 5 grudnia ogłosił się dyktatorem. Był 
zdecydowanym przeciwnikiem wojny z Rosją, zgodnie z oczekiwaniem większości generalicji rozpoczął 
rokowania z carem Mikołajem I w celu zawarcia ugody i powrotu do sytuacji sprzed 29 listopada. 17 stycznia 
1831 r. na posiedzeniu sejmu pod naciskiem lewicy powstańczej złożył dyktaturę i pozostawał doradcą 
Naczelnego Wodza księcia Micha Radziwiłła. 22 lutego 1831 mianowany dowódcą pierwszej linii kierował 
wielką bitwą na przedpolach stolicy pod Grochowem. W czasie starcia został ranny granatem w obie nogi 
przekazując dowodzenie gen. Janowi Skrzyneckiemu. Dzięki jego postawie batalia grochowska przekreśliła 
plany feldmarszałka Iwana Dybicza na szybkie opanowanie Warszawy. Po kilku dniowym pobycie w stolicy 
wyjechał do Krakowa. Zmarł 30 września 1854 r. i spoczął w kaplicy na cmentarzu w Krzeszowicach. 
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Gen. Józef Dwernicki 
Gen. dyw. Józef Dwernicki (1779-1857) – ur. 19 marca 1779  
w Warszawie. 10 sierpnia 1791 wstąpił do artylerii, lecz już  
1 stycznia 1792 otrzymał dymisje w stopniu fajerwerka. Wiosną 
1809 przyjęty do armii Księstwa Warszawskiego w stopniu 
kapitana i awansowany na szefa szwadronu. 20 stycznia 1813  
za zasługi bojowe mianowany majorem. Uczestniczył w „bitwie 
narodów” pod Lipskiem w październiku 1813. W styczniu 1814 
został mianowany pułkownikiem. W armii Królestwa Polskiego 
dowódca 2 pułku ułanów, mianowany 24 maja 1829  
gen. brygady i przeniesiony do dywizji strzelców konnych.  
Po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej (5/6 lutego 1831) jako 
jeden z pierwszych nawiązał kontakt z nieprzyjacielem.  
Do bitwy doszło 14 lutego 1831 pod Stoczkiem, w której polscy 
ułani i krakusi rozbili strzelców konnych gen. Teodora 
Gejsmara. Następnie został przerzucony na lewy brzeg Wisły, 
przeciwko dywizji gen. Cypriana Kreutza. 2 i 3 marca 1831 
rozbił pod Kurowem odziały rosyjskie i 4 marca wkroczył  
do Lublina entuzjastycznie witany przez ludność miasta.  
7 marca ruszył w kierunku Zamościa. W obliczu zagrożenia 
umiejętnie manewrując między siłami gen. Karola Trolla  
i wspierającego go gen. Kreutza, 10 kwietnia 1831 kawaleryjski 
korpus gen. Dwenickiego na polecenie Rządu Narodowego 
ruszył przez Lubelszczyznę na Wołyń w celu wzniecenia tam 
powstania. 19 kwietnia stoczył zwycięską bitwę pod Boremlem z operującym korpusem gen. Teodora Rudigera. 
Mimo zadania przeciwnikowi wysokich strat, a w obliczu wzrastającej przewagi liczebnej Rosjan  
gen. Dwernicki wkroczył na Podole i po przekroczeniu Stryja przeprowadził swój 4 tysięczny korpus wzdłuż 
granicy austriackiej. Zagrożony całkowitym rozbiciem przez silniejszy korpus gen. Rudigera, 1 maja 1831 
przekroczył granicę, gdzie złożył broń i został internowany. Po upadku powstania listopadowego wyemigrował 
do Francji. W październik założył Komitet Narodowy Emigracji Polskiej. W 1836 współtworzył Konfederacje 
Narodu Polskiego. Po ogłoszeniu aktu konfederacji wysiedlony z Francji, przeniósł się do Londynu. Przeciwnik 
polityki księcia Adama Czartoryskiego i hotelu Lambert. W latach 1842-1848 piastował urząd prezesa Rady 
Administracyjnej Szkoły Polskiej w Batignolles w Paryżu. W 1848 r. zwrócił się do rządu francuskiego  
z propozycją utworzenia legionów. Nie uzyskawszy zgody we wrześniu 1848 osiadł we Lwowie. Zmarł  
22 listopada 1857 w Łopatynie. 
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Gen. Ignacy Prądzyński 
Gen. dyw. Ignacy Prądzyński (1792-1850) – ur. 20 lipca 1792 
r. w Siennikach w Wielkopolsce, pochodził z rodziny  
o tradycjach patriotycznych. Wykształcenie zdobył  
w Poznaniu, a następnie w Dreźnie w szkole artylerii  
i fortyfikacji. Służbę wojskową rozpoczął 8 listopada 1807  
w 11 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego. 1 lutego 1808 
został adiutantem, podoficerem, a 10 kwietnia 1809 uzyskał 
stopień ppor. w szkole Aplikacyjnej Artylerii i Inżynierów  
w Warszawie. Uczestniczył w kampanii 1809 i po jej 
zakończeniu 4 listopada 1809 awansował na porucznika. 
Odbył kampanię rosyjską 1812 w stopniu kapitana. W 1813 
podczas kampanii saskiej, awansował na stanowisko szefa 
szwadronu i adiutanta polowego przy gen. J. H. Dąbrowskim. 
Brał udział w „bitwie narodów” pod Lipskiem  
w październiku 1813 będąc świadkiem śmierci księcia Józefa 
Poniatowskiego. W czasie kampanii 1814 znajdował się  
w Paryżu uczestnicząc w obronie miasta. Po klęsce  
i pierwszej abdykacji Napoleona znalazł się w formującej się 
Armii Królestwa Polskiego. 22 stycznia 1815 przydzielony 
został w stopniu majora do Kwatermistrzostwa Generalnego 
uzyskują awans na podpułkownika. W 1815 powołał  
do życia tajny Związek Prawdziwych Polaków oraz był 
jednym z założycieli Towarzystwa Patriotycznego. W latach 

1823-1824 opracowywał plany budowy Kanału Augustowskiego. Za udział w działalności spiskowej w 1826 
trafił do więzienia, oskarżony o bliskie kontakty z Walerianem Łukasińskim, zwolniony dopiero w marcu 1829 
r. Po wybuchu powstania listopadowego 16 grudnia 1830 odkomenderowany przez gen. J. Chłopickiego  
na stanowisko podkomendanta twierdzy Zamość. W styczniu 1831 powołany został do sztabu głównego 
uzyskując 26 lutego 1831 awans na pułkownika, a 28 lutego został mianowany kwatermistrzem generalnym.  
Na stanowisku tym pozostawał do 1 sierpnia 1831, awansując 4 kwietnia 1831 na gen. brygady. Brał udział  
w bitwie pod Grochowem. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 1831 należał do zwolenników energicznego 
prowadzenia wojny, którą nie pojmował inaczej jak po napoleońsku przez szereg wielkich manewrów 
zaczepnych, zmierzających do walnej bitwy z główną armią rosyjską. W nocy z 30 na 31 marca 1831 wojsko 
polskie uderzyło na zupełnie zaskoczonego przeciwnika, którego rozbiło pod Wawrem i Dębem Wielkim. Pościg 
polski zatrzymał się przed Siedlcami, a plan gen. Prądzyńskiego zakładał, aby iść na Siedlce, a następnie 
uderzyć na korpus Dybicza. 10 kwietnia 1831 rozbił pod Iganiami liczniejsze siły rosyjskie korpusu  
gen. Grigorija Rosena. Sukces okazał się świetny, ale połowiczny, ponieważ gen. Jan Skrzyneczki nadciągnął 
zbyt późno. Na nalegania gen. Prądzyńskiego Wódz Naczelny Skrzyneczki podjął się uderzyć na korpus gwardii 
w. ks. Michała liczący 30 tyś, który nadciągnął w Łomżyńskie. Plan Prądzyńskiego wymagał błyskotliwej 
szybkości i odwagi, by gwardie pobyć i odskoczyć zanim Dybicz zdoła głównymi siłami odciąć odwrót.  
Gen. Skrzyneczki nie zdecydował na uderzenie pozwalając tym samym wymknąć się rosyjskim gwardiom, które 
zdołały się połączyć z Dybiczem. Zbyt późny odwrót armii polskiej naraził ją na niezamierzoną bitwę pod 
Ostrołęką z głównymi siłami rosyjskimi. Po upadku powstania gen. Prądzyński nie udał się na emigrację  
i pozostał w Warszawie. Po odmowie złożenia przysięgi na wierność carowi Mikołajowi I i przejścia do armii 
rosyjskiej został aresztowany i zesłany do Jarosławia, a następnie do Matczyna, gdzie opracował zarys wojny 
1831 r. Do Królestwa Polskiego powrócił dopiero w 1833, a od 1834 zamieszkał na stałe w Krakowie. Utonął  
4 sierpnia 1850 r. na wyspie Helgoland na Morzu Północnym. 
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Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego (1993). Tytuł naukowy doktora nauk 
humanistycznych uzyskał w 2004 r. w KUL. Po ukończeniu 
studiów w 1993 r. podjął pracę nauczyciela historii i wiedzy o 
społeczeństwie w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja 
Kopernika w Lublinie. Nauczyciel dyplomowany. Autor filmu 
dokumentalnego o Józefie Skłodowskim dyrektorze Gimnazjum 
Gubernialnego w Lublinie w latach 1851-1862 zrealizowanego 
przez red. A. Sikorskiego dla TVP Lublin w 2005 r. Egzaminator 
Okręgowej Komisji egzaminacyjnej z historii (2006) i wiedzy o 
społeczeństwie (2008). Inicjator i współorganizator debat, 

konferencji i sesji popularno-naukowych z zakresu integracji 
europejskiej m.in: (Europejczyk po polsku. Świadomość 

obywatelska we wspólnej Europie w ramach VIII Polskich spotkań 
Europejskich w Lublinie (2001), „Moje Miejsce w Zjednoczonej 

Europie podczas Wojewódzkiej Sesji Młodzieżowej w Lublinie (2002), 
Polska w Unii Europejskiej – perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia pod patronatem 
regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie (2002), Spotkanie ze Szwecją z 
Instytutem Zjednoczonej Europy w Warszawie – (2002), stosunków międzynarodowych: 
(Znaczenie demokracji dla regionów Europy Wschodniej i Unii Europejskiej z Fundacją 
Rozwoju KUL w ramach wydarzeń demokratyzacji Ukrainy (2005) oraz historii Polski: 
Zbrodnie w majestacie prawa w latach 1944-1956” we współpracy ze Związkiem 
Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 Jaworzniacy Oddział w Lublinie 
(2002), Józef Piłsudski – wczoraj i dziś we współpracy ze Związek Piłsudczyków Odział 
Lublin - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju (2002), „Lublin i Lubelszczyzna na 
przestrzeni wieków w ramach obchodów 690 rocznicy Miasta Lublina w KUL (2007), Losy 
dokumentacji katyńskiej i jej droga na Zachód podczas Lubelskich Dni Pamięci o ofiarach 
Katania w KUL (2010) oraz 30 rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 (2010). Autor programów, 
projektów edukacyjnych i europejskich: „Polska-Niemcy partnerzy w nowej Europie 
poświęcony procesowi pojednania polsko-niemieckiego (2003), w konkursie wojewódzkim 
dotyczącym 20 rocznicy odzyskania Wolności i upadku komunizmu Wojewoda Lubelski 
przyznał wyróżnienie za zajęcie I miejsca (2009). W ogólnopolskim konkursie z zakresu 
najnowszej historii Polski pt. „Ocal okruchy historii” Ministerstwo Edukacji Narodowej i 
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku przyznało I miejsce za pracę „Narodziny, rola i 
znaczenie podziemnego Radia „Solidarność” na Lubelszczyźnie w latach 1983-1988" (2010), 
koordynator programu „Jak działa moja gmina” we współpracy z Fundacją R. Schumana w 
Warszawie (2009), współuczestnik konkursu "Na drodze ku wolności – społeczeństwo 
polskie w latach 80. XX w. Doświadczenia świadka historii zorganizowany przez IPN w 
Lublinie i Warszawie (2009). Autor artykułów z zakresu historii ustroju i szkolnictwa 
Lubelszczyzny XIX wieku opublikowanych w czasopismach naukowych KUL.  
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Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego (2000). Pracę w Archiwum 
Państwowym w Lublinie rozpoczęła w styczniu 2001 r. 
początkowo jako młodszy archiwista, następnie archiwista, a od 
stycznia 2007 roku kierownik Oddziału I gromadzenia i 
opracowania zasobu. W początkowym okresie pracy zajmowała 
się wykonywaniem kwerend (w tym również tematycznych na 
potrzeby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych) oraz 
opracowywaniem zespołów akt administracji samorządowej z 
okresu międzywojennego, akt zakładów przemysłowych a także 
spuścizn. Porządkowała ponadto archiwa zakładowe wielu 

instytucji z terenu Lublina i okolic. W latach 2003-2006 pełniła 
funkcje sekretarza Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego 

w Lublinie oraz Archiwum Państwowego w Zamościu. Niemal od 
początku swej pracy, bo od 2002 r. do chwili obecnej, w Archiwum 

Państwowym w Lublinie prowadzi kursy archiwalne I i II dla archiwistów 
zakładowych w zakresie porządkowania materiałów archiwalnych oraz brakowania. Ponadto 
od 2004 r. prowadzi zajęcia z archiwistyki dla studentów specjalizacji archiwalnej 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego obejmujące przede wszystkim metodykę archiwalną. 
Szczególnym dorobkiem w dotychczasowej pracy Pani E. Targońskiej jest opracowanie 
archiwaliów zgromadzonych w Muzeum Polski w Ameryce znajdującym się w Chicago, 
gdzie przebywała dwukrotnie: po raz pierwszy od października 2005 r. do września 2006 r. w 
ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej oraz dzięki funduszom, jakie Naczelna 
Dyrekcja Archiwów Państwowych otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a po raz drugi od czerwca do września 2008 r. Podczas tych pobytów 
zgromadzone w archiwum zespoły zostały opracowane i właściwie uporządkowane. 
Sporządzono do nich spisy i odpowiednie pomoce archiwalne oraz wstępy, a obecnie trwają 
prace nad przygotowaniem przewodnika po zasobie wspomnianego archiwum, co przyczyni 
się do upowszechnienia wiedzy na temat zasobu Archiwum Muzeum Polskiego w Ameryce. 
Podczas swojego pobytu w Muzeum Polskim E. Targońska poza opracowywaniem zasobu 
uczestniczyła w bieżących pracach Muzeum, tj. przyjmowała donacje, pomagała przy 
organizowaniu wystaw i imprez odbywających się w Muzeum, prowadziła szkolenia dla 
pracowników z zakresu funkcjonowania kancelarii oraz archiwum, a także wraz z innymi 
pracownikami Muzeum, zabezpieczała spuściznę po zmarłym poecie emigracyjnym i 
profesorze University of Illinois w Chicago Tymoteuszu Karpowiczu. Podczas ostatniego 
pobytu E. Targońska przede wszystkim opracowywała akta największego zespołu 
przechowywanego w tym archiwum – Rady Polonii Amerykańskiej. Uzupełnieniem tych prac 
było opublikowanie przez E. Targońską trzech artykułów dotyczących akt Rady Polonii 
Amerykańskiej w prasie polonijnej, tj. Narodzie Polskim, The Polish Museum of America 
Newsletter oraz Dzienniku Związkowym, w Księdze Jubileuszowej prof. Stanisława Olczaka 
oraz dra Jana Skarbka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
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Uczestnicy sesji naukowej w dniu 29 listopada 2010 r.  
w IX LO im. M. Kopernika w Lublinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Pani mgr Zofia Bielecka – Dyrektor szkoły 

2 – dr Ireneusz Sadurski – nauczyciel historii 

3 – uczniowie klasy IIB (od lewej: Adrian Walencik, Małgorzata Ostrowska, Krzysztof Ponieważ) 
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Uczestnicy sesji w IX LO 
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Mgr Edyta Targońska podczas prezentacji materiałów źródłowych z Archiwum Państwowego w Lublinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część artystyczna 

 

 

 

Dr Ireneusz Sadurski i ks. kanonik Kazimierz Podstawka 
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Uczennica klasy IIB Małgorzata Ostrowska przedstawia sylwetkę generała Dwernickiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani dyrektor Zofia Bielecka i dr Ireneusz Sadurski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie pamiątkowe na zakończenie sesji  
(od lewej stoją ks. kanonik Kazimierz Podstawka, mgr Zofia Bielecka, mgr Edyta Targońska, dr Ireneusz Sadurski) 
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