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Szanowni Państwo!

Zapraszamy do lektury numeru 1/2021 „Studiów i Materiałów Centralnej 
Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Na niniejszy tom składają 
się artykuły poświęcone Insurekcji Kościuszkowskiej i jej reperkusjom. Historycznego 
znaczenia powstania z 1794 roku, jego wyjątkowo czytelnego wpływu na przyszłe 
wydarzenia nie sposób przecenić. Stało się ono pierwowzorem zbrojnych wystąpień 
Polaków w epoce rozbiorowej, aż po serię zwycięskich powstań w zmaganiach o nie-
podległość i granice z lat 1918-1921. Ostatnie z nich – III powstanie śląskie – miało 
miejsce zaledwie przed stu laty.

W otwierającym tom artykule Janusz Odziemkowski wskazał na węzłowe 
aspekty powstania przeciwko Rosji i Prusom, jako wydarzenia militarnego determi-
nowanego możliwościami mobilizacyjnymi i zasobami uzbrojenia, a rozgrywającego 
się na płaszczyznach: politycznej, społecznej, finansowej. Autor najpierw skutecznie 
przekonuje, że to obiektywne uwarunkowania przesądziły o losie insurekcji, a na 
końcu dokonuje oceny – zawsze najbardziej subiektywnej – roli talentu dowódców, 
dochodząc do interesujących wniosków porównawczych w odniesieniu do wojny 
polsko-rosyjskiej 1792 roku. Ogólny rys insurekcji 1794 roku znakomicie uzupełniają 
teksty Izabelli Rusinowej i Czesława Witkowskiego, poszerzające dotychczasową 
wiedzę o nowe informacje. Losy weteranów powstania, w wymiarze wojskowym i mar-
tyrologicznym, przejmująco przedstawili ks. Paweł Dudziński i Iwona Walentynowicz.

Powstanie Kościuszkowskie sprawiło, że włościanie, a także mieszczanie, znaleźli 
się w centrum myślenia o narodzie i sposobach wybicia się na niepodległość. Po bitwie 
pod Racławicami i Insurekcji Warszawskiej szlachecka elita nie miała wątpliwości, 
że bez zaangażowania chłopów, rzemieślników, a w późniejszym okresie też robotni-
ków przemysłowych nie można dyskutować o odbudowie Rzeczypospolitej. Wojna 
1794 roku uwarunkowała, choć nie wyłącznie i bezdyskusyjnie, na ponad pół stulecia 
polskie myślenie o wojskowości. Racławice wykreowały mit kosy jako narzędzia walki 
zdolnego przeciwstawić się nawet nowocześnie uzbrojonej armii. Do tych zagadnień 
odnieśli się: Grzegorz Cwyl, analizując adaptację wzorca chłopskiego kosyniera do 
rzeczywistości operacyjno-taktycznej Powstania Styczniowego, oraz Grzegorz Kuba, 
przypominając postać Jana Kilińskiego, która za sprawą legendy insurekcji stała się 
archetypem przywódcy – rewolucjonisty gotowego do walki zbrojnej za Ojczyznę.

Powstanie wytworzyło wiele wzorców postępowania w różnych dziedzinach 
życia – o dużym znaczeniu kulturowym, społecznym, politycznym i militarnym. 

Od redakcji



Insurekcyjna dyktatura Kościuszki nad rządem i wojskiem stała się wzorem dla kolej-
nych powstań. Po ponad stu latach tytuł naczelnika, nadany Tadeuszowi Kościuszce, 
przyznano innemu przywódcy i głównodowodzącemu – Józefowi Piłsudskiemu, 
jako Naczelnikowi Państwa. Imię Najwyższego Naczelnika Narodowej Siły Zbrojnej 
od 1794 roku przez przeszło półtora stulecia było jednym z najchętniej nadawanych 
polskim chłopcom. Do różnych aspektów legendy, tradycji, form upamiętniania 
insurekcji oraz jej wodza, a także dyskusji toczonych wokół niego i o nim nawiązały: 
Aneta Hoffman i Joanna Kurczab. Najswobodniej, bo poprzez paralele, z tematem 
Powstania Kościuszkowskiego związany jest tekst Renaty Jabłkowskiej, aczkolwiek 
wywodzący się z insurekcji kod kulturowy z łatwością można odnaleźć w działaniach 
bojowych i politycznych dowódcy AK i WiN Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”.

Prezentowany tom, w przekonaniu redakcji, stanie się obowiązkową pozycją 
w każdej bibliografii Insurekcji Kościuszkowskiej.

dr hab. Witold Wasilewski
Redaktor Naczelny
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Streszczenie: Insurekcja 1794 roku, na której czele stanął Tadeusz Kościuszko, bohater amerykańskiej 
wojny o niepodległość, była próbą ratowania państwowości polskiej. W wyniku drugiego rozbioru Polski 
w 1793 roku ponad połowę terytorium kraju zagarnęły Rosja i Prusy. Utracono dużą część wyposażenia 
wojska. Powstańcom 1794 roku brakowało broni, amunicji, doświadczonych dowódców. Polski przemysł 
nie był w stanie zapewnić walczącym niezbędnego zaopatrzenia. Wiele oddziałów ochotniczych było 
uzbrojonych w piki i kosy. Armie rosyjska i pruska dysponowały zdecydowaną przewagą liczebną, były 
też lepiej wyposażone. Mimo tak trudnych warunków powstańcy początkowo odnieśli szereg sukcesów 
(bitwa pod Racławicami, obrona Warszawy, zdobycie Wilna). Insurekcja upadła po ośmiu miesiącach, 
a następstwem klęski był trzeci rozbiór Polski. Determinacja powstańców, płynąca z głębokiego pragnienia 
wolności i niepodległości, dowiodła, że Polska znalazła siły do swego odrodzenia i zapoczątkowała trwającą 
ponad sto lat walkę o odbudowę państwa polskiego.

Słowa kluczowe: insurekcja, niepodległość, ochotnicy, kadra dowódcza, armia powstańcza, zaopatrzenie, 
wyposażenie

Abstract: The insurrection of 1794 headed by Tadeusz Kościuszko, the hero of American Independence 
War, was an attempt to save Polish statehood. As a result of the second partition of Poland in 1793, most 
of the country was seized by Russia and Prussia. Majority of the military equipment was lost. In 1794 
the insurgents lacked weapons, ammunition, experienced commanders. Polish industry was unable to 
provide the insurgents with the necessary supplies. Many volunteer formations were armed with scythes 
and pikes. Both the Russian and Prussian armies were vastly superior in numbersand better equipped. 
Despite such difficult conditions the insurgents initially achieved several successes (the Battle of Racławice, 
the defense of Warsaw, the capture of Vilnius). The insurrection collapsed after eight months of fighting. 
The aftermath of the defeat was the third partition of Poland. The insurgents’ determination, motivated 
by great desire for freedom and independence, showed that Poland found the strength for its rebirth 
and marked the beginning of over hundred years long struggle for the restitution of Polish statehood.

Keywords: insurrection, independence, volunteers, insurgent army, commanding staff, supply, equipment
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prof. dr hab. Janusz Odziemkowski

Temat nakreślony w tytule artykułu jest bardzo obszerny, wielowątkowy. Dotyka 
zarówno kwestii czysto wojskowych, jak i spraw natury politycznej, ekonomicznej, 
społecznej. Ograniczona objętość tekstu zmusza autora do skoncentrowania uwagi 
na kilku wybranych zagadnieniach, które – jak się wydaje – wywarły znaczący wpływ 
na przebieg i rezultat powstania.

Insurekcja Kościuszkowska otwiera ostatni etap dziejów Pierwszej Rzeczy-
pospolitej. Była zrywem zbrojnym narodu, któremu trzy mocarstwa rozbiorowe 
odbierały wolność i prawo do posiadania własnego państwa. Klęska powstania 
przypieczętowała los Polski i na 123 lata wymazała ją z mapy Europy. Z uwagi 
na dramatyzm wydarzeń, niespotykany w nowożytnej historii Starego Kontynentu, 
oraz ich dalekosiężne skutki dla polskiego społeczeństwa, insurekcja doczekała się już 
bardzo obszernej literatury. Mimo to wiele kwestii związanych z pierwszym polskim 
powstaniem narodowym nadal jest przedmiotem sporów. Należą do nich między innymi 
fundamentalne pytania o szanse Insurekcji, o przyczyny jej niepowodzeń i upadku.

Rozpatrując aspekty militarne powstania, warto na wstępie dokonać analizy 
potencjału wojskowego Rzeczypospolitej, który mógł być wykorzystany przez 
insurgentów. W 1793 roku oddziały polskie stacjonujące na ziemiach, które po 
drugim rozbiorze przypadły Rosji, zostały rozwiązane lub przymusowo wcielone do 
armii carskiej. W ten sposób Rzeczpospolita utraciła około 20 tysięcy żołnierzy wraz 
z wyposażeniem. Nad resztą armii (około 36 tysięcy) zawisła groźba redukcji. Okro-
jonego państwa, przeżywającego zapaść finansową, nie stać było na utrzymywanie 
tak licznego wojska. W lutym 1794 roku Rada Nieustająca nakazała zwolnienie ze 
służby 19,5 tysiąca żołnierzy, w tym 600 oficerów. Oczywiście zwalniani ze służby 
pozostawali w kraju i w razie potrzeby mogli być ponownie powołani pod broń. 
Jednak wojska gotowego do użycia byłoby zaledwie około 16 tysięcy. Gdyby zatem 
powstanie wybuchło po zakończeniu redukcji, to w początkowej fazie – do czasu 
odtworzenia likwidowanych oddziałów – musiałoby się zmierzyć z ogromną przewagą 
rosyjskiej armii okupacyjnej. Mogło zostać łatwo zduszone w zarodku, przejść bez 
echa i nie utrwalić się w pamięci społeczeństwa jako zryw, który stał się legendą 
i natchnieniem do walki dla następnych pokoleń1.

Przyjmuje się, że insurekcja mogła liczyć na około 50 tysięcy „starego żołnierza”, 
służącego w szeregach lub zdymisjonowanego, ale pozostającego w kraju, nieźle 
wyszkolonego, z doświadczeniem wojny w obronie Konstytucji 3 maja. Była to liczba 
stanowczo za mała, aby poradzić sobie z armią rosyjską, wspartą niebawem przez 
wojska pruskie. Ale wystarczająca do stworzenia kadry, która zadbałaby o rozbu-
dowę armii do 100-150 tysięcy ludzi. Tym bardziej, że z uwagi na nastroje w kraju, 
można było oczekiwać napływu do wojska znacznej liczby ochotników umiejących 
posługiwać się bronią, a zatem łatwiejszych do wyszkolenia.

1 O  redukcjach wojska i  sposobach jej prowadzenia pisze T. Rawski, Wojsko Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów wobec groźby unicestwienia państwa (1793-1794), [w:] Insurekcja Kościuszkowska w dziejach 
i tradycji, red. J. Gmitruk, A. Stawarz, Warszawa 2004, s. 16-21.
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W tym miejscu warto omówić ważne zagadnienie zaplecza materiałowego. Ilu 
żołnierzy można było wyposażyć do walki? Polski przemysł i rzemiosło wytwarzały 
umundurowanie i wyposażenie osobiste żołnierza w dostatecznej liczbie, a zaplecze 
pozwalało na zwiększenie produkcji, gdyby zaistniała taka potrzeba. Wytwarzano 
także broń sieczną i amunicję, natomiast zdecydowanie gorzej wyglądała kwestia broni 
palnej. Możliwości produkcyjne ludwisarni i manufaktur polskich oblicza się na około 
20-25 armat i 2 tysiące karabinów rocznie. Ich powiększenie wymagało czasu oraz 
importu żelaza, ołowiu, miedzi, które w Polsce wydobywano w niewystarczającej ilości. 
Zdecydowanie za mała była produkcja prochu; importowano go nawet w czasach 
pokoju. Za granicą zaopatrywano się w skałki do karabinów i pistoletów. Jak widać, 
w warunkach wojny polski przemysł i rzemiosło nie byłyby w stanie uporać się 
z nieuniknionym zużyciem i stratami broni 50-tysięcznej armii, nie mówiąc już 
o wyposażeniu nowych oddziałów.

Jakimi zapasami dysponowała Rzeczpospolita? Największą liczbę broni i amuni-
cji zgromadzono w arsenałach warszawskich: między innymi 146 dział (w większości 
lekkich 3- i 6-funtowych), około 13 600 karabinów i 758 sztucerów strzeleckich, 
3936 pistoletów nowych i starych, 671 tysięcy naboi karabinowych, około 25 tysięcy 
pocisków armatnich, 19 660 pałaszy kawalerii i piechoty, a także znaczne zapasy 
prochu i ołowiu. W Krakowie było 30 armat, 500 karabinów, 150 tysięcy naboi 
karabinowych; nieznane bliżej są zasoby arsenału wileńskiego. Razem z bronią 
pozostającą na wyposażeniu armii zredukowanej do 36 tysięcy ludzi wystarczało to na 
wystawienie około 55-60 tysięcy wojska, ale niemal bez rezerw na uzupełnienie strat. 
Z uwagi na niewielkie zasoby finansowe państwa i otoczenie Rzeczypospolitej przez 
wrogie mocarstwa niedobrze wyglądały szanse na zakup broni i prochu za granicą2.

Istniało jeszcze jedno potencjalne źródło zaopatrzenia – zdobycz wojenna. 
Siłą rzeczy było ono jednak nieprzewidywalne. Zwycięstwo na polu bitwy stwa-
rzało perspektywę pozyskania znacznego łupu (na przykład pokonanie garnizonu 
rosyjskiego w Warszawie wzbogaciło zasoby powstania między innymi o 28 armat, 
2143 karabiny, 507 pistoletów, 3005 pałaszy), wymagało jednak nie odrzucenia 
przeciwnika, ale rozbicia go, zmuszenia do ucieczki. To zaś na XVIII-wiecznych 
polach bitew zdarzało się raczej rzadko.

Znaczna liczba broni palnej pozostawała w rękach prywatnych. Był to sprzęt 
różnorodny, nie zawsze dobrej jakości. Mógłby znaleźć zastosowanie głównie w lokal-
nych milicjach, strażach obywatelskich, ewentualnie oddziałach pospolitego ruszenia.

Rozbudowa armii regularnej musiała zatem bazować na broni białej – przede 
wszystkim łatwych do wytworzenia pikach i kosach. Takie też były plany insurgentów. 
U schyłku XVIII wieku, kiedy bitwę niejednokrotnie rozstrzygała walka wręcz, 
umiejętnie wykorzystane długa kosa i pika mogły stanowić w rękach żołnierza groźną 
2 Na temat zasobów, na jakie mogła liczyć insurekcja, a  także o  siłach przeciwników szerzej pisał: 

S.  Herbst, Z  dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku, Warszawa 1983, s. 34-42; 
o rozmieszczeniu wojsk przeciwników i ich siłach: W. Tokarz, Marsz Madalińskiego, [w:] idem, Rozprawy 
i szkice, t. 2, Warszawa 1959, s. 58-70.
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broń. Skuteczność taktyki, polegającej na podprowadzaniu mas kosynierów do 
linii nieprzyjaciela pod osłoną oddziałów z bronią palną, zależała od całego szeregu 
czynników: wyczucia odpowiedniego momentu do natarcia, szybkości ataku, dobrej 
współpracy kosynierów ze strzelcami oraz ich determinacji i „odporności” na ogień 
przeciwnika, a także od poziomu dowodzenia po stronie nieprzyjaciela. Dobrze 
sprawdziła się pod Racławicami, zawodziła tam, gdzie nieprzyjaciel dysponował dużą 
przewagą ognia lub umiejętnie manewrując, potrafił trzymać kosynierów na dystans.

Reasumując, niewielkie zapasy uzbrojenia i możliwości produkcyjne przemysłu 
oraz rzemiosła krajowego mocno ograniczały plany wystawienia wielkiej armii 
powstańczej. Wykorzystanie pik i kos, aczkolwiek u schyłku XVIII stulecia jeszcze 
możliwe i w sprzyjających warunkach całkiem skuteczne, mogło być rozwiązaniem 
jedynie tymczasowym.

Z punktu widzenia zaplecza kadrowego i materiałowego powstanie wybuchło 
w ostatnim momencie, kiedy mogło jeszcze mieć szanse powodzenia. Redukcja 
armii do 16 tysięcy oraz przejęcie przez Rosjan kontroli nad zasobami arsenału 
warszawskiego praktycznie czyniłyby każdy zryw zbrojny demonstracją skazaną na 
klęskę. Czy zatem wybuch powstania w 1793 roku zwiększyłby jego szanse? Do wojsk 
powstańczych mogłoby wówczas dołączyć (z bronią) kilkanaście tysięcy żołnierzy 
ocalonych przed wcieleniem do armii carskiej i wysyłką w głąb Rosji. Wsparcie 
niewielkie, ale przy ówczesnej mizerii sił i środków bez wątpienia cenne.

Warto dokonać krótkiej analizy jakości kadry, na którą mogła liczyć armia 
powstańcza. Szeregowi żołnierze i podoficerowie armii Rzeczypospolitej mieli za sobą 
doświadczenie krótkiej wojny 1792 roku. Dla ogromnej większości była to jedyna 
kampania wojenna, jaką odbyli w karierze wojskowej, niemniej jednak wykazali 
w jej toku dobre wyszkolenie, a odpowiednio dowodzeni byli równorzędnym prze-
ciwnikiem dla żołnierza rosyjskiego i potrafili skutecznie walczyć nawet w obliczu 
znacznej przewagi nieprzyjaciela. Wstępujący do armii powstańczej ochotnicy 
zazwyczaj nie mieli przeszkolenia wojskowego, wnosili natomiast do oddziałów 
zapał i wiarę w zwycięstwo. Po zdobyciu doświadczenia i umiejętności mogli stanowić 
typ doskonałego żołnierza linowego. Trudniej ocenić wartość żołnierza wcielonego 
do szeregów drogą poboru przymusowego. Zapewne była zbliżona do tej, którą 
prezentowali poborowi wcielani do armii rosyjskiej i pruskiej.

Ponieważ powstanie potrzebowało żołnierza natychmiast, brakowało czasu 
na szkolenie rekruta. Szedł on więc na front po przyswojeniu najbardziej podsta-
wowych umiejętności. Musiało to wpływać ujemnie na jakość wielu oddziałów. Co 
więcej, nieuniknione na skutek walk ubytki wyszkolonego żołnierza nie mogły być 
uzupełniane przez stały dopływ wyszkolonych rezerw z ośrodków zapasowych. To 
groziło obniżeniem poziomu wyszkolenia armii powstańczej.

Jak wyglądała ta kwestia w siłach zbrojnych przeciwników insurekcji? Armia 
pruska uczestniczyła od ponad dwóch lat w wojnie z Francją, armia rosyjska miała za 
sobą ponad pięcioletnią wojnę z Turcją. W ogromnej większości szeregowi żołnierze 
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obu państw powinni zatem wyraźnie górować nad szeregowcem Rzeczypospolitej pod 
względem wyszkolenia i doświadczenia wojennego. Należy jednak pamiętać, że armia 
rosyjska poniosła bardzo wysokie straty podczas konfliktu z Turcją – zarówno na 
polach bitew, jak i z uwagi na trudne warunki służby; na wojnę z Polską w 1792 roku 
trzeba było uzupełniać szeregi nowym poborem, słabo wyszkolonym. Natomiast 
Prusacy do walki z insurekcją mogli skierować początkowo głównie formacje prze-
bywające w głębi kraju, a nie doświadczone pułki frontowe.

Możemy zatem postawić tezę, iż aczkolwiek pod względem doświadczenia 
i wyszkolenia szeregowca nieprzyjaciel górował nad powstańcami, nie była to przewaga 
zdecydowana. Zmniejszała ją obecność w armii powstańczej sporej liczby ochotników, 
ludzi świadomych celu walki i łatwiejszych do wyszkolenia od żołnierza z poboru 
przymusowego. Jednak w miarę przedłużania się walk łatwiej było uzupełniać braki 
wyszkolonego żołnierza naszym przeciwnikom, którzy dysponowali rozległym 
zapleczem szkoleniowym, zapasami broni i amunicji.

Polska młodsza i średnia kadra dowódcza miała mniejsze doświadczenie 
frontowe od kadr rosyjskich i pruskich, natomiast pod względem przygotowania 
fachowego nie ustępowała kadrze pruskiej (pewna liczba oficerów miała za sobą 
służbę w armiach obcych – głównie pruskiej lub austriackiej) i prawdopodobnie 
górowała nad kadrą rosyjską. Była natomiast zdecydowanie mniej liczna. Mogła być 
uzupełniana poprzez awansowanie wyróżniających się podoficerów, co – jak wykazało 
doświadczenie rewolucji francuskiej – nie musiało prowadzić do obniżenia jakości 
kadry oficerskiej. Wielu oficerów insurekcji zrobiło karierę w epoce napoleońskiej, 
wyróżniając się na polach bitew (niektórzy osiągnęli stopnie generalskie), co dowodzi, 
że nie brakowało w tej grupie utalentowanych dowódców ani organizatorów.

Generalicję Insurekcji Kościuszkowskiej tworzyli w zdecydowanej większości 
oficerowie po czterdziestym roku życia – pod tym względem nie odbiegała ona 
od „przeciętnej wieku” w innych armiach. W tej grupie znaleźć można patriotów 
pełnych dobrej woli, ale nieposiadających doświadczenia bojowego (na przykład 
gen. Gabriel Taszycki czy gen. mjr ziemiański Jan Feliks Slaski), wielu wychowanków 
Szkoły Rycerskiej, weterana konfederacji barskiej gen. Antoniego Madalińskiego, 
oficerów przez całą swoją karierę związanych z armią koronną lub litewską oraz 
takich, którzy mieli za sobą lata służby w armiach obcych (pruskiej, austriackiej, 
saskiej, francuskiej) – warto wymienić choćby najbardziej znanych: ks. Józefa Ponia-
towskiego, gen. Michała Wielhorskiego, gen. Antoniego Chlewińskiego, gen. Jana 
Henryka Dąbrowskiego, gen. mjr. Jana Grochowskiego, gen. mjr. Józefa Wodzickiego, 
gen. Józefa Zajączka. Tadeusz Kościuszko, jak wiadomo, kilka lat służył i nabywał 
doświadczenia wojennego w armii amerykańskiej.

W porównaniu z generalicją armii rosyjskiej i pruskiej generałów insurek-
cji, niezależnie od patriotyzmu i talentów, cechowały dwa zasadnicze braki. Ich 
doświadczenie bojowe na stanowiskach generalskich ograniczało się przeważnie 
do krótkiej kampanii 1792 roku, a zdecydowana większość dowodziła na polu 
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walki zgrupowaniem mniejszym od dywizji. Praktyką w zakresie dowodzenia armią 
dysponował jedynie ks. Józef Poniatowski. Ten brak doświadczenia w samodzielnym 
kierowaniu wielkimi operacjami oraz dowodzeniu dużymi zgrupowaniami wojsk dał 
o sobie znać podczas insurekcji nawet w działaniach tak znakomitych dowódców jak 
Tadeusz Kościuszko czy młody (33-letni), ale niezwykle obiecujący gen. Jakub Jasiński3.

Jak wynika z krótkiej analizy zasobów materialnych i kadrowych, militarne 
możliwości powstania przedstawiały się nader skromnie wobec tak potężnych 
przeciwników jak Rosja czy Prusy, którzy mogli bez trudu wystawić przeciwko 
okrojonej Rzeczypospolitej 100-200 tysięcy, a nawet więcej żołnierzy. Czy wobec 
tego insurekcja miała szanse na zwycięstwo? Historia wojen zna wiele przypadków, 
gdy słabszy, skazany na porażkę, pokonywał silniejszego nieprzyjaciela; kiedy nastę-
powała nagła, nieoczekiwana dla obserwatorów zmiana położenia i pewny swego 
zwycięzca ponosił klęskę – dobrym przykładem z naszej najnowszej historii jest 
Bitwa Warszawska z 1920 roku. Pochylając się nad przebiegiem wojen, historycy na 
podstawie materiałów źródłowych wskazują przyczyny, zjawiska i okoliczności, które 
powodowały, że bieg wydarzeń przybierał kierunek zaskakujący dla współczesnych.

Należy zatem postawić pytanie, jakie czynniki – związane z aspektami 
militarnymi – mogły zwiększyć szanse powstania borykającego się z niedostatkiem 
wyszkolonych kadr, broni i wyposażenia wojskowego, stojącego w obliczu wielkiej 
przewagi liczebnej i materiałowej nieprzyjaciela? Przede wszystkim czy insurekcja 
miała to, co zawsze pomaga w prowadzeniu wojny: niekwestionowanego przywódcę, 
obdarzonego wybitnym talentem dowódczym i wyobraźnią stratega? Z pozoru 
odpowiedź wydaje się oczywista: był nim Tadeusz Kościuszko. Niestety, nie jest ona 
w pełni prawdziwa. Kościuszko istotnie zyskał ogromną popularność w społeczeństwie, 
natomiast wśród generalicji i w kierownictwie powstania miał wielu krytyków. Jedni 
wytykali mu zbytni radykalizm, inni – zachowawczość. Nie cieszył się zaufaniem 
stronnictwa dworskiego4. Miał przeciwników zarówno w gronie polityków, jak 
i generalicji. W samym kierownictwie insurekcji nie było takiej zgody i jedności 
działania, jakiej wymagała powaga sytuacji. Świadek tamtych wydarzeń, Karol Wojda, 
tak pisał w pamiętniku o dowodzeniu i sprawowaniu władzy przez Naczelnika: 
Działania wojenne najwięcej sam, bez wpływu generałów układał; wielu z nich nie 
było doświadczonych, innym nie mógł ufać. Zdarzało się przeto, że w całym obozie nikt 
nie wiedział, co ma być przedsiębranym i podług jakich planów […] Nieporozumienie 
między nim a Radą N. Nar. było codziennie widoczniejszym; jego rozkazy nie były 

3 O  kadrze wojsk polskich oraz o  nastrojach w  jej szeregach obszernie pisze W. Tokarz, Rozprawy…, 
op. cit., s. 70-98; K. Bauer, Wojsko koronne powstania kościuszkowskiego, Warszawa 1981; Niestety, 
Insurekcja Kościuszkowska nie doczekała się dotąd opracowania przedstawiającego kadrę kierowniczą 
armii na wzór publikacji Marka Tarczyńskiego o generalicji powstania listopadowego.

4 Wiele informacji o  krytyce i  zarzutach stawianych Kościuszce przez frakcję dworską, jak również 
o opiniach o Naczelniku funkcjonujących w tym środowisku zaczerpnąć można z pamiętnika Antoniego 
Trębickiego Opisanie Sejmu Ekstraordynaryjnego Podziałowego roku 1793 w Grodnie. O Rewolucji roku 
1794, Warszawa 1967, s. 212-232, 301-304 i in.
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wykonywane, jego zarządzeniom stawiano trudności i postępowano wedle innych zasad, 
niż je akt powstania krakowskiego wskazał […] Nie długo przed odjazdem z Warszawy 
[przeciwko Fersenowi pod Maciejowice – przyp. aut.] przekonał się o tym i udał się 
do armii z mocnym postanowieniem, albo przez pełne chwały zwycięstwo nieprzyjaciela 
do miasta wrócić, albo zginąć za Ojczyznę5.

Nawet jeśli weźmie się pod uwagę pamiętnikarską przesadę, jest to przejmu-
jący obraz Naczelnika, który wśród ludzi go otaczających, należących do różnych 
frakcji, był coraz bardziej osamotniony, nieufny i nie potrafił znaleźć sposobu na 
przełamanie impasu. Jakość dowodzenia, sposobu dochodzenia do decyzji musiała 
na tym mocno ucierpieć.

Kościuszko był utalentowanym dowódcą, dobrze sobie radził, zwłaszcza broniąc 
pozycji ufortyfikowanych. Gorzej szło mu podczas działań w polu, gdzie popełniał 
błędy. Przez wiele lat nie pisano o nich, bo dla pokoleń doby zaborów byłoby to 
wyjątkowo szkodliwym szarganiem pamięci męża opatrznościowego, ostatniego, który 
mógł ocalić Rzeczpospolitą, symbolu walki o niepodległość. Niemniej jednak błędy 
Naczelnika dostrzegał zarówno piewca jego talentów Tadeusz Korzon, jak i historyk 
wojskowości gen. Marian Kukiel.

Należy zgodzić się ze stwierdzeniem znakomitego historyka Stefana Kie-
niewicza, który wskazał, że w kampanii 1792 roku ani ks. Józef Poniatowski, ani 
Kościuszko nie ujawnili zdolności strategicznych. Przytoczona opinia wydaje 
się nieodległa od prawdy przy ocenie dowodzenia Kościuszki w 1794 roku. 
Powstańcy, jako strona słabsza, nie mogli czekać na posunięcia przeciwnika. 
Szanse powodzenia dawała tylko szybkość działań, konsekwentna koncentracja 
sił, zyskiwanie lokalnej przewagi i bicie nieprzyjaciela częściami. Kilka kolejnych 
zwycięstw uskrzydliłoby wojska powstańcze, ściągnęło do szeregów nowe rzesze 
ochotników, pozwoliło zwiększyć zasoby jakże potrzebnej broni, a dowództwu 
przeciwnika odebrałoby pewność siebie i uniemożliwiło przejęcie inicjatywy. 
Do błędów Naczelnika najbardziej brzemiennych w skutki zaliczyć wypada 
decyzje, które w kwietniu pozwoliły korpusowi gen. Fiodora Denisowa ujść 
polskiemu pościgowi i połączyć się z armią pruską, co przyczyniło się do klęski 
pod Szczekocinami, oraz nietrafne założenia przyjęte podczas październikowej 
wyprawy przeciwko gen. Fersenowi, które doprowadziły do klęski maciejowickiej.

Armia powstańcza miała w swoich szeregach generałów, którzy potwierdzili 
swoje kompetencje i patriotyczną postawę podczas wojny 1792 roku (można wymienić 
choćby Stanisława Mokronowskiego, Józefa Zajączka, Jana Grochowskiego, Anto-
niego Chlewińskiego), dowódców wyróżniających się talentem i rokujących wielkie 
nadzieje (na przykład gen. Jakub Jasiński czy płk Michał Chomentowski), obdarzonych 
stopniem generalskim za zasługi już w czasie powstania (na przykład Franciszek 
Łaziński i Józef Kopeć, którzy przyprowadzili do insurekcji swoje oddziały wcielone 
do armii rosyjskiej) i przeciętnych lub wręcz nieudolnych jak gen. Ludwik Manget. 
5 K. Wojda, O Rewolucyi Polskiej w roku 1794, Poznań 1867, s. 136-137.
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Wszyscy wymienieni, łącznie z Tadeuszem Kościuszką, dowodzili w tym czasie 
zgodnie z zasadami sztuki wojennej obowiązującymi w XVIII wieku. Nie widać 
talentu na miarę napoleońską, przełamującego stereotypy, odważnie poszukującego 
nowej, zaskakującej nieprzyjaciela strategii i taktyki, która mogłaby zwiększyć szanse 
insurgentów na zwycięstwo. Talent dowódczy ks. Józefa Poniatowskiego, który tak 
pięknie zabłysnął w wojnie polsko-austriackiej 1809 roku i zjednał mu wielkie 
uznanie cesarza Francuzów, jeszcze nie dojrzał.

Oczywiście nigdy nie poznamy odpowiedzi na pytanie, czy wybitny talent 
wojskowy, wspierany przez spójne, zgodnie działające przywództwo polityczne 
i wojskowe mógłby zapewnić powstaniu zwycięstwo. Niemniej jednak przebieg walk 
w 1794 roku upoważnia do postawienia tezy, że wówczas insurekcja prawdopodobnie 
przetrwałaby do nowej kampanii w roku 1795. Na tym trzeba poprzestać, aby 
uniknąć wstąpienia na grunt dywagacji wykraczających poza kompetencje i warsztat 
badawczy historyka.

Nie brakowało we władzach powstańczych różnych szczebli opieszałości, 
błędów czy zniechęcenia spowodowanego porażkami. Już 23 czerwca z obozu pod 
Przybyszewem Naczelnik przypominał Najwyższej Radzie Narodowej, że pierwszą 
cnotą republikanina jest nie rozpaczać, przeciwności walczyć stałością6. Doszła do tego 
rozczarowująca Kościuszkę postawa wielu chłopów, którzy nie wstępowali masowo 
w szeregi wojska. W skierowanym do Najwyższej Rady Narodowej piśmie w sprawie 
przyspieszenia pospolitego ruszenia Kościuszko nakazywał, aby surowo przymuszać, 
żeby byli wolnymi, kiedy dobrowolnie być nimi nie chcą. Robiemy rewolucję, półsposobami 
robić jej nie można, trzeba dzielnych i surowych używać 7.

Dochodziły do tego narastające problemy z zaopatrzeniem w broń, amuni-
cję, umundurowanie. Powstańcy dysponowali dwiema ludwisarniami. Wileńska 
w trakcie swojej krótkiej działalności, od 6 czerwca do 11 sierpnia, odlała 11 armat. 
Warszawska, istniejąca na Podwalu, dostarczyła powstaniu ponad 40 armat. Dwie 
stołeczne manufaktury (w pałacu Teppera przy ul. Długiej i w koszarach gwardii 
pieszej koronnej) naprawiły kilka tysięcy sztuk ręcznej broni palnej. Nie była to skala 
wystarczająca na potrzeby powstania. Nie zdołano rozwinąć produkcji karabinów ani 
zabezpieczyć 1200 „prawie wykończonych” sztucerów z Kozienic, które w obliczu 
zbliżania się nieprzyjaciela trzeba było zatopić w Wiśle.

Lepiej wyglądała sprawa amunicji. Centrum jej produkcji była Warszawa. 
Naboje, granaty, bomby wytwarzano w Arsenale i w klasztorach dominikanów, 
kapucynów, karmelitów, obserwantów, trynitarzy, w Szpitalu Dzieciątka Jezus, przy 
kościele św. Krzyża i w warszawskim Arsenale. Gisernia warszawska odlewała kule 
armatnie. Proch produkowano w Golędzinowie. Zawodził natomiast transport na front 
i niejednokrotnie powstańcy musieli oszczędzać amunicję, na przykład gen. Józef Zają-
czek na kilka dni przed bitwą pod Chełmem nalegał na „nieodwłoczne” dostarczenie 
6 Powstanie Kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym, oprac. B. Sobolowa, Warszawa 1985, s. 29.
7 Pismo Tadeusza Kościuszki Do Najwyższej Rady Narodowej w sprawie przyspieszenia pospolitego ruszenia 

z 23 VI 1794, ibidem, s. 29-30.



15

Militarne aspekty Insurekcji Kościuszkowskiej

amunicji z Warszawy8. Zważywszy na odległość dzielącą stolicę od pola walki, można 
przypuszczać, że transport nie dotarł do dywizji gen. Zajączka przed bitwą.

Opieszale napływały do wojska dostawy mundurów, butów, płaszczy i rozmaitego 
ekwipunku. 13 sierpnia Kościuszko tak przedstawiał stan zaopatrzenia: Pora jesienna 
i słoty wcześniej niż się spodziewać należało czuć się dające przykrymi dla wojska bez 
namiotów i prawie bez odzieży. Od czterech miesięcy piszę nieustannie o płaszcze, dotąd 
ich wojsko nie ma…9 Apele Kościuszki, aby obywatele zrobili zbiórkę butów, koszul, 
płaszczy dla wojska „choćby znoszonych i starych” albo siermięg chłopskich, koców i der 
końskich, pokazują rozmiary braków trapiących powstańcze wojsko. O funkcjonowaniu 
logistyki zapomina się często przy opisie aspektów militarnych insurekcji, a przecież 
odgrywała ona istotną rolę, wpływając na możliwości bojowe oddziałów i morale wojska. 
Gen. mjr Franciszek Łaziński w raporcie z 25 października prosił o przyspieszenie dostaw 
ponieważ czas zimowy nadchodzi, ludzie bosi i goli, przez co dywersja zaczyna się10.

Aby prześledzić, jak w takich warunkach walczył powstańczy żołnierz, jak był 
dowodzony, należy przypomnieć stosunek sił i rezultat kilkunastu bardziej znanych 
bitew i potyczek insurekcji; pominięte zostaną tutaj Racławice i Maciejowice, jako 
bitwy najczęściej opisywane i najbardziej sławne.

6 czerwca 1794 roku pod Szczekocinami insurgenci (8,5 tysiąca regularnego 
wojska, 6 tysięcy kosynierów, 33 armaty) starli się z nieprzyjacielem blisko dwu-
krotnie liczniejszym (26,5 tysiąca wojska) i dysponującym ogromną przewagą pod 
względem artylerii (134 armaty). Żołnierz – mimo że aż 40 procent stanu osobowego 
stanowili kosynierzy – walczył bardzo dobrze, doprowadzając nawet do zachwiania 
szeregów nieprzyjaciela. O wyniku bitwy rozstrzygnęła przytłaczająca przewaga 
artylerii pruskiej i rosyjskiej. Armia powstańcza poniosła dotkliwe straty (2,5 tysiąca 
żołnierzy, 17 dział), ale uniknęła rozbicia i dokonała znacznych zniszczeń w szeregach 
przeciwnika (Prusacy około 1,1 tysiąca żołnierzy, straty Rosjan nieznane).

27 kwietnia pod Niemenczynem oddział ppłk. Stefana Grabowskiego (360 żoł-
nierzy, 2 lekkie działa) stoczył całodzienny bój z oddziałem rosyjskim (1360 żołnierzy). 
Powstańcy ponieśli ciężkie straty (134 żołnierzy i 2 działa), ale nie dali się rozbić 
i jeszcze większe straty zadali przeciwnikowi (280 żołnierzy).

7 maja pod Polanami oddziały gen. Jakuba Jasińskiego (2,3 tysiąca żołnierzy, 
700  kosynierów) stoczyły sześciogodzinną bitwę z  wojskami gen. Diejewa 
(3,3 tysiącą żołnierzy). Wybuch paniki wśród kosynierów zmusił gen. Jasińskiego 
do odwrotu, ale zmęczony walką nieprzyjaciel nie podjął pościgu i powstańcy nie 
ponieśli większych strat.

8 Pismo gen. lejtn. Józefa Zajączka do komendanta m. wolnego Warszawy i  generalnego komendanta Siły 
Zbrojnej Księstwa Mazowieckiego z obozu pod Chełmem 1 czerwca 1794, ibidem, s. 28.

9 Rada Najwyższa Narodowa do obywateli miasta Warszawy…, w  Warszawie na sesji Rady 13 sierpnia 
1794 r., ibidem, s. 31; Tadeusz Kościuszko do Rady Najwyższej Narodowej w sprawie odzieży i obuwia dla 
wojska 12 sierpnia 1974, ibidem, s. 31.

10 Gen. mjr Franciszek Łaziński przesyła Najwyższemu Naczelnikowi specyfikację potrzeb brygady 
25 października 1794 r., ibidem, s. 43.



16

prof. dr hab. Janusz Odziemkowski

27 maja pod Lipniszkami zgrupowanie generałów Jasińskiego i Chlewińskiego 
(5 tysięcy żołnierzy) stoczyło bitwę z oddziałami gen. Levina Augusta von Bennigsena 
(4,4 tysiąca żołnierzy). Rosjanie kilkakrotnie bez powodzenia atakowali, ostatecznie 
gen. Jasiński zarządził odwrót, gdyż obawiał się podejścia nowych sił nieprzyjaciela.

Pod Chełmem 8 czerwca dywizja gen. Zajączka (6 tysięcy regularnego wojska, 
2 tysięcy kosynierów, 14 dział) stoczyła bitwę z korpusem generałów Derfeldena 
i Zagriażskiego (16,5 tysiąca wojska, 24 działa). Starcie trwało kilka godzin, o jego 
wyniku przesądziła śmierć płk. Michała Chomentowskiego, która spowodowała 
panikę i ucieczkę pospolitego ruszenia. Wojska regularne straciły około 600 żołnierzy, 
pospolite ruszenie około 1 tysiąca, przy czym większość stanowili uciekinierzy z pola 
walki. Przeciwnik, według danych rosyjskich, stracił 223 żołnierzy.

26 czerwca pod Sołami gen. Jasiński (4 tysiące żołnierzy) doznał porażki 
w starciu z oddziałami generałów Zubowa i Bennigsena (5 tysięcy żołnierzy).

Pod Gołkowem dywizja gen. Józefa Zajączka (7,6 tysiąca żołnierzy) od 9 lipca 
do ranka 10 lipca powstrzymywała marsz gen. Iwana Fersena (13 tysięcy żołnierzy) 
na Warszawę, odpierając kilka ataków rosyjskich, i wycofała się bez większych strat.

Również 10 lipca pod Rajgrodem wojska pruskie (dwa bataliony, trzy szwa-
drony) zaskoczyły i rozproszyły kilka tysięcy pospolitego ruszenia uzbrojonego 
głównie w broń białą.

29 lipca pod Sałatami gen. Romuald Giedroyć, dysponując 600 żołnie-
rzami i kosynierami oraz 4 armatami, rozbił dywizję gen. Siergieja Golicyna 
(2,5 tysiąca żołnierzy, 11 dział). Rosjanie wycofali się w nieładzie, porzucili wypo-
sażenie i armaty.

1-2 sierpnia pod Słonimem połączone dywizje generałów Sierakowskiego 
i Chlewińskiego (9 tysięcy żołnierzy, 33 działa) toczyły walki z dywizją gen. Borisa 
O’Briena de Lassy’ego (3 tysiące żołnierzy, 4 działa). Powstańcy stracili 100 ludzi, 
Rosjanie około 300 i 1 armatę. Działano opieszale, więc nie wykorzystano szansy 
rozbicia rosyjskiej dywizji.

4 września pod Lubaniem płk Stefan Grabowski (700 żołnierzy, 1100 kosynie-
rów i pikinierów, 5 dział) stoczył bitwę z oddziałem gen. Pawła Cycjanowa (4 tysiące 
żołnierzy, 17 dział). Obie strony straciły po około 300 zabitych i rannych, a Litwini 
także artylerię i 1100 jeńców. Batalion litewskiego 7 Regimentu Piechoty, którego 
oporu nieprzyjaciel nie potrafił złamać, uzyskał honorową kapitulację.

17 września pod Krupczycami gen. Karol Sierakowski przez kilka godzin 
ze swoją dywizją (8 tysięcy żołnierzy, według różnych danych 14 lub 26 dział), 
walczył z korpusem gen. Aleksandra Suworowa (13 tysięcy żołnierzy, 28 dział) 
i w odpowiednim momencie zarządził odwrót, unikając rozbicia. Polacy stracili 
257 żołnierzy, Rosjanie – 318. Następnego dnia Suworow dopadł cofających się 
Polaków pod Terespolem, zaskoczył i rozbił dywizję Sierakowskiego, która porzuciła 
całą artylerię.
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W jedenastu przypadkach powstańcy walczyli z nieprzyjacielem dysponującym 
znaczną przewagą liczebną i materiałową, w jednej bitwie insurgenci przeważali 
liczebnie, w jednej – pod względem liczby żołnierzy i artylerii. Żołnierz regularny 
nie zawiódł w żadnej walce, kosynierzy i pikinierzy trzykrotnie ulegali panice, która 
miała wpływ na przebieg starcia. Poniesiono sześć porażek, cztery razy walka nie 
przyniosła zwycięstwa żadnej ze stron, w trzech powstańcy odnieśli zwycięstwo. 
Dwukrotnie, pod Słonimem i Terespolem, zawiodło powstańcze dowództwo.

Żołnierz regularny zdał zatem egzamin na polu walki, potwierdzając swoje 
zalety wykazane w kampanii 1792 roku. Słabszym elementem armii powstańczej, jak 
należało oczekiwać, okazało się uzbrojone głównie w broń białą pospolite ruszenie, 
kosynierzy i pikinierzy – trzykrotnie zawiedli, przesądzając o porażce powstańców. 
Trudniej ocenić jakość dowodzenia. Niemniej jednak, skoro mimo dużej przewagi 
nieprzyjaciela tylko dwukrotnie doszło do rozbicia i rozproszenia insurgentów, można 
wnioskować, że jakość dowodzenia po stronie polskiej na ogół nie ustępowała jakości 
dowodzenia w szeregach nieprzyjaciela, a w niektórych przypadkach była lepsza.

Krótka analiza przedstawionych, wybranych aspektów wojskowych Insu-
rekcji Kościuszkowskiej wskazuje, że okrojona Rzeczpospolita była przeciwnikiem 
żywotnym i trudnym dla mocarstw rozbiorowych, które musiały skoncentrować na 
froncie polskim blisko 130 tysięcy wojska. Poruszenie narodu, jakie w 1792 roku 
sugerował królowi ks. Józef Poniatowski, w 1794 roku wyzwoliło siły, które przez 
osiem miesięcy umożliwiały prowadzenie wojny z dwoma potężnymi przeciwnikami 
i odniesienie w jej trakcie wielu sukcesów. To nakazuje z większą uwagą podchodzić 
do potencjału obronnego Rzeczypospolitej podczas wojny w obronie Konstytucji 
3 maja, kiedy kraj miał jednego przeciwnika oraz dysponował odpowiednim 
zapleczem – główne ośrodki produkcji broni i amunicji były nienaruszone, a całość 
zapasów i armii regularnej pozostawała do dyspozycji dowództwa. O przegranej 
w 1792 roku nie przesądziła klęska wojska, ale małoduszność króla i jego doradców.
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Przebieg Powstania Kościuszkowskiego na Wołyniu i Litwie w 1794 roku

W wyniku drugiego rozbioru Rzeczpospolita Obojga Narodów utraciła wschodnie 
tereny: województwo witebskie, połockie, mińskie, część Nowogródczyzny, część 
województwa brzeskiego oraz powiatów oszmiańskiego i bracławskiego. Po drugim 
rozbiorze ziemie położone na wschód od linii Druja – Pińsk – Zbrucz (około 
2800 km2), na których mieszkało od 1,5 do 2 milionów ludności weszły do zaboru 
rosyjskiego. Również Wołyń Wschodni, Kijowszczyzna, Podole stały się częścią 
państwa rosyjskiego1.

Stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego było Wilno (około 22 tysiące miesz-
kańców), gdzie mieściły się centralne instytucje administracyjne i kulturalne. Wołyń 
to ziemie w dorzeczu górnego Bugu, dopływów Dniepru i Prypeci, Styru, Horynia 
oraz Słucza. Głównymi miastami były: Łuck, Kowel, Dubno, Krzemieniec, Nowogród 
Wołyński, Włodzimierz Wołyński, Ostróg, Owrucz, Zasław, Starokonstantynów. 
W 1566 roku ustanowiono województwo wołyńskie ze stolicą w Łucku. W 1569 roku 
na mocy Unii Lubelskiej Wołyń włączono do Królestwa Polskiego. W 1772 roku 
południowa część tych ziem znalazła się w Austrii, a po 1793 roku Wołyń został 
podzielony między Rzeczpospolitą a Austrię. Bogactwo tych obszarów stanowiły lasy 
i pola uprawne. Słabo rozwinięta była sieć dróg – najważniejsza prowadziła ze Lwowa 
przez Olesko – Brody, Dubno, Łuck, Słonim na Litwę, kolejny szlak szedł od zachodu 
na Litwę. Obszar białoruski to tereny ograniczone mniej więcej linią bagien poleskich, 
puszczami: Białowieską, Knyszyńską i Augustowską, dorzeczem środkowego Niemna 
z miastami: Mińsk, Brześć Litewski, Pińsk, Grodno, Słonim. Od południa tereny 
białoruskie ograniczało Polesie. Przez Polesie przechodził trakt Łuck – Janów Podlaski. 
Podole to ziemie na wschodnich terenach państwa polsko-litewskiego z miejscowo-
ściami: Kamieniec Podolski, Chocim, Buchacz, Pińsk, Zbrucz.

Wskutek drugiego rozbioru Polski Wielkie Księstwo Litewskie utraciło 
niemal połowę dotychczasowego terytorium i ludności. Po zakończeniu kampanii 
wojennej 1792 roku wojsko litewskie podzielono na dwie dywizje, liczyło ono około 
15,5 tysiąca żołnierzy oraz prawie 6 tysiąca koni. Dowodzone przez hetmana litew-
skiego Szymona Kossakowskiego w sierpniu 1793 roku złożyło przysięgę wierności 
nakazaną przez Targowicę.

Rada Nieustająca 11 lutego 1794 roku rozpatrzyła notę ambasadora rosyjskiego 
o potrzebie zmniejszenia wojska, a 24 lutego zatwierdziła etat armii litewskiej w liczbie 
6584 żołnierzy (48 procent zredukowanych) oraz ustaliła termin redukcji – do 
20 marca. Armia koronna to około 8,5 tysiąca ludzi (poprzednio 23,5 tysiąca)2. 
Los zwolnionych żołnierzy zależał od odpowiedzi na nalegania werbowników, nie 
tylko rosyjskich, na wcielenie ich do obcego wojska. Trudna sytuacja ekonomiczna 
oficerów redukowanych oddziałów musiała przyśpieszyć decyzję o zaangażowaniu 
ich w prace mające doprowadzić do powstania zbrojnego.

1 W  skład Wielkiego Księstwa Litewskiego wchodziły województwa: wileńskie, trockie, żmudzkie, 
nowogrodzkie, brzeskolitewskie, mińskie, witebskie, połockie oraz smoleńskie.

2 S. Herbst, Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku, Warszawa 1983, s. 42-43.
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Wojsko litewskie posiadało 34 armaty. Składało się z: gwardii pieszej i konnej, 
trzech brygad kawalerii narodowej, sześciu pułków przedniej straży, siedmiu regi-
mentów pieszych, korpusu artylerii i korpusu inżynierów. Do wojska rosyjskiego 
wcielono 12 513 żołnierzy polskich3.

Na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w granicach po drugim 
rozbiorze Polski, stacjonowało około 29 tysięcy żołnierzy rosyjskich mających 
do dyspozycji 140 dział. Było to wojsko posiadające doświadczenie bojowe. Na 
pograniczu tureckim oraz na zachodnich obszarach ówczesnego państwa rosyjskiego 
pod dowództwem generałów Nikołaja Repnina, Aleksandra Suworowa oraz Iwana 
Sałtykowa przebywało około 100 tysięcy żołnierzy. W guberni mińskiej stacjonowało 
około 7620 ludzi, około 2450 koni i 60 dział polowych4. Większość tych oddziałów 
pełniła funkcje policyjne, rozrzucona po niewielkich fortach na dużych przestrze-
niach. W pobliżu granicy litewsko-rosyjskiej od Drui nad Dźwiną do regionu Pińska 
stacjonowały oddziały rosyjskie liczące około 2870 ludzi i około 830 koni5.

Na ziemiach utraconych podczas drugiego zaboru, na Ukrainie, miało stać 
do 30 tysięcy ludzi, na Białorusi i w Inflantach – około 20 tysięcy żołnierzy, na 
pograniczu tureckim i Krymie – około 50 tysięcy żołnierzy rosyjskich dowodzonych 
przez generała A. Suworowa.

Na terenie Wołynia stacjonowało ze strony polskiej: 4 bataliony piechoty, około 
20 szwadronów jazdy, w sumie około 4,2 tysięcy żołnierzy w Lubomli, Świerzu, Dubnie, 
Krzemieńcu, Kowlu. Dywizją wołyńską dowodził ks. Michał Lubomirski, jednakże 
część składu dywizji była urlopowana, istniały braki w uzbrojeniu i oporządzeniu, 
w furażu, koniach, zapasach żywności. Oprócz tego na południu Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w różnych miejscowościach stacjonowało niespełna 2,5 tysiąca ludzi. 
Część dywizji kijowsko-bracławskiej i część wołyńsko-podolskiej zostały wcielone 
w 1793 roku do armii rosyjskiej. Teoretycznie  było to 8 batalionów piechoty, około 
60 szwadronów jazdy i kilka kompanii artylerii, w sumie blisko 14 tysięcy żołnierzy.

Nieliczna i  rozproszona ludność polska zamieszkująca na tym dużym 
obszarze, gdzie przeważały ogromne posiadłości magnackie, nie wykazywała chęci 
do samoorganizowania się, co wynikało z braku dróg, informacji, rozsiania osad. 
Ignacy Działyński, szef X Regimentu Pieszego Wojsk Koronnych, były poseł ziemi 
dobrzyńskiej do Sejmu Wielkiego, w lutym 1793 roku nawiązał na kontraktach 
w Dubnie kontakty z liczącymi się mieszkańcami Wołynia i Litwy. Na cele spiskowe 
w latach 1792-1794 sam wyłożył spore sumy, a dla zebrania funduszy na potrzeby 
ewentualnego powstania kilkakrotnie udawał się do Grodna i na Wołyń. Był wierny 
zasadom konstytucji majowej. Odwlekanie wybuchu powstania pomimo redukcji 
wojska polskiego skłoniło go do wyjazdu w styczniu 1794 roku na Wołyń, do 
majątku żony w Trojanowie koło Żytomierza. Mimo rozbicia spisku warszawskiego 

3 B. Szyndler, Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 2001, s. 52.
4 Z. Sułek, Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego, Warszawa 1982, s. 144.
5 Powstanie Kościuszkowskie 1794. Dzieje militarne, red. T. Rawski, Warszawa 1994, s. 162-163.
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i ostrzeżeń o grożącym mu aresztowaniu, zdecydował się na wyjazd do Austrii. Został 
zatrzymany w Ozonowicach w czasie przekraczania granicy6.

Ignacy Działyński miał prowadzić rozmowy z Janem Duklanem Ochockim, 
Karolem Prozorem, oboźnym Wielkiego Księstwa Litewskiego, i kpt. Antonim 
Kosińskim oraz innymi właścicielami ziemskimi ze wschodniej części Wołynia. 
Sprzysiężenie objęło znaczną część Polesia i Podola, rozszerzało się na tereny połu-
dniowej Litwy. Emisariusze Ignacego Działyńskiego i Karola Prozora (ten ostatni od 
1793 roku prowadził akcję spiskową przeciwko Targowicy, a jego dwór w Chojnikach 
stał się centrum spotkań okolicznej szlachty), pozyskali kilku współpracowników, 
a jednym z nich był wojewoda połocki Tadeusz Żaba, prowadzący energiczną 
działalność w mińskim i mohylewskim oraz wśród szlachty owruckiej. Zakładano 
przy tym, że regularne jednostki polskie wcielone do armii rosyjskiej zbiorą się pod 
Kijowem i dowodzone przez Prozora będą iść na zachód poprzez tereny należące do 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wywołując wszędzie powstanie zbrojne, mające 
przywrócić państwowość polską na utraconych wskutek dwóch rozbiorów ziemiach 
oraz umocnić stworzony legalny rząd w Warszawie. Sądzono, że szlachta wołyńska 
i mieszczaństwo będą działać w partyzantce, by w centrum kraju mogło powstać 
liczne i dobrze uzbrojone wojsko polskie zdolne do walk z Rosjanami. Zabiegano 
o fundusze i o przyciągnięcie do spisku byłych wojskowych. Według badacza Henryka 
Mościckiego wpływy targowiczan na Wołyniu były silne, a nieliczna szlachta polska 
nie odznaczała się zbytnim patriotyzmem7.

17 marca osadzono w areszcie domowym w Zdzięciole kierującego spiskiem 
w województwie nowogródzkim Stanisława Sołtana, 8 kwietnia inwigilacją objęto 
Karola Prozora i Tomasza Wawrzeckiego, w Grodnie zaś generał Cycjanow uwięził 
szefa gwardii pieszej Ignacego Tyzenhausa i sześciu jego podwładnych, a kilka dni 
później zatrzymano ekspisarza nowogródzkiego Adama Wierzejskiego, którego 
wywieziono do Rosji. Aresztowano biskupa Pałuckiego, opata Ochockiego, chorążego 
brygady pińskiej Karwickiego i innych.

Do końca kwietnia jednak sprzysiężenie Ignacego Działyńskiego i Karola 
Prozora objęło swoim zasięgiem znaczną część Polesia i Podola, a także Ukrainę i połu-
dniową Litwę. Wojskowe i cywilne grupy spiskowe, złożone przeważnie z dziesięciu 
sprzysiężonych, regularnie zbierały się z zachowaniem ostrożności w wyznaczonych 
domach. Spotkaniom starano się nadać pozory zebrań towarzyskich. W rzeczywistości 
opracowywano plany powstańcze, gromadzono broń palną. Z Wilna sprzysiężenie 
rozszerzało się na całą Litwę. Powoli do ruchu konspiracyjnego włączała się ludność 
większych miast i drobna szlachta.

6 Wyrokiem komisji śledczej smoleńskiej zesłano go na Sybir do Beretowa, gdzie przebywał półtora roku. 
Po śmierci Katarzyny II car Paweł zwrócił mu wolność i zasekwestrowany majątek. Wrócił do Trojanowa. 
Jego pułk stacjonujący w Warszawie wziął czynny udział w Insurekcji Warszawskiej. Zob. W. Tokarz, 
Insurekcja warszawska, Lwów 1934.

7 H. Mościcki, Generał Jakub Jasiński, Warszawa 1934, s. 104-106.
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Zakładano, że powstanie powinno jednocześnie wybuchnąć w Krakowie i na 
Litwie oraz być może na Ukrainie. Tak się jednak nie stało. W pierwszych dniach 
kwietnia oddziały rosyjskie opuściły Brześć Litewski i maszerowały w stronę Lublina, 
ponieważ 30 marca dotarła na Litwę wiadomość o ogłoszeniu powstania w Krakowie. 
Akt powstania krakowskiego otrzymał podskarbi wielki litewski Michał Kleofas 
Ogiński, który przebywał w Nowogródku na kontraktach. Antoni Kosiński przywiózł 
tę wiadomość do Chojnik, niektórzy sprzysiężeni opowiedzieli się za działaniami 
zbrojnymi, a Karol Prozor wyruszył niezwłocznie do Brześcia Litewskiego.

Główne siły wojsk rosyjskich na Litwie stacjonowały w Wilnie i Grodnie, 
mniejsze oddziały przebywały w Żyżmorach, Kownie, Nowogródku, Słonimiu. 
Armia carska liczyła około 10 tysięcy żołnierzy, 1805 koni i 57 dział polowych. 
Oddziały rosyjskie były dobrze wyszkolone, uzbrojone, umundurowane, z dużym 
doświadczeniem bojowym. Przyjęty 12 kwietnia 1794 roku przez kierownictwo 
stowarzyszenia litewskiego plan wybuchu powstania na Litwie uwzględniał rozmiesz-
czenie i liczebność armii rosyjskiej rozrzuconej na dużych przestrzeniach tego kraju.

Po ogłoszeniu przez Kościuszkę 24 marca 1794 roku w Krakowie aktu powstań-
czego nie odnotowano na terenie Wołynia działań zbrojnych. Wynikało to zarówno 
z oddalenia od dużych ośrodków miejskich, w tym Wilna, jak i opuszczenia tego terenu 
przez około 1,5 tysiąca żołnierzy rosyjskich dowodzonych przez generała Fiodora 
Denisowa. Wołyń stawał się bazą dla wojsk rosyjskich działających przeciwko Polakom.

Po kwietniowych sukcesach powstańców w Warszawie i Wilnie wydawało się 
jednak możliwe poderwanie ludności: szlachty, mieszczaństwa, włościan, do walki 
przeciwko Rosjanom, którzy na mocy traktatu z Prusami po drugim rozbiorze zajęli 
wschodnie ziemie państwa polskiego. 14 kwietnia Najwyższy Naczelnik w swym 
uniwersale nakazywał jednostkom wojska litewskiego łączyć się i tworzyć oddziały ze 
szlachty i uzbrojonego ludu wiejskiego, by wspomagały jednostki regularne. Wojska 
litewskie miały nie tylko rozbić stacjonujące na tym obszarze oddziały rosyjskie, 
ale także bronić wyzwolonych terenów i powstrzymywać korpusy rosyjskie idące 
z Inflant i północno-zachodniej Rosji, by nie doszły do Warszawy.

W chwili wybuchu powstania w 1794 roku brakowało naczelnych władz. 
Wytworzyło się kilka ośrodków dowodzenia: krakowski z Najwyższym Naczelnikiem, 
warszawski oraz litewski, szawelski, zabłudowski i wileński. W tym ostatnim 24 kwietnia 
1794 roku ogłoszono Akt Powstania Narodu Litewskiego, pod którym 2328 podpisów 
złożyli szlachta i mieszczanie. Podczas wyzwalania Wilna doszło do wybuchu powstania 
w Zabłudowie, położonym 30 kilometrów na północ od Bielska Podlaskiego. Na jego 
czele stanął generał major Andrzej Kazanowski, właściciel miejscowych dóbr.

3 maja naczelna komenda siły zbrojnej narodowej wojska litewskiego została 
powierzona pułkownikowi Jakubowi Jasińskiemu. 9 maja w Brześciu Litewskim 
uroczyście ogłoszono akces województwa brzeskolitewskiego do powstania. Na jego 
czele stanął generał major ziemiański Maciej Frankowski. Do ogłoszenia powstań 
nie doszło na południowym Polesiu, Wołyniu, Podolu ani Ukrainie.
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30 marca na Litwę dotarła wiadomość o wystąpieniu Kościuszki, co spo-
wodowało, że rosyjski generał Osip Igelström ściągnął z Litwy do Korony część 
stacjonującego tam wojska rosyjskiego. Informacje o ogłoszeniu powstania w Szawlach, 
następnie o insurekcji w Wilnie i powołaniu władz powstańczych szybko się rozeszły, 
a proklamacja do ludności opublikowana w „Gazecie Narodowej Wileńskiej” była 
odczytywana w wielu kościołach i dworach. Plan operacji powstańczej przewidywał 
rozpoczęcie komunikacji z Kownem, opanowanie linii rzeki Niemen, strzeżonej 
przez generała Pawła Cycjanowa w Grodnie, nawiązanie komunikacji z Kościuszką 
i rozszerzenie działań powstańczych na inne ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Na przełomie kwietnia i maja insurekcja objęła niemal cały obszar okrojonej 
Rzeczypospolitej, a stacjonujące tam wojsko skupiono w trzech głównych ośrodkach 
koronnych i trzech litewskich. Za wojskiem polskim opowiedział się lud Krakowa, 
Wilna, Warszawy. Ale armia polska nie przekraczała 30 tysięcy ludzi, nie miała 
magazynów, przygotowanych zapasów, brakowało jej jednolitego dowództwa 
i centralnych władz cywilnych.

Litewski rejon operacyjny zamykała od północy rzeka Dźwina, a po obu brze-
gach Niemna, od Kowna aż po ujście Juszy, rozciągały się bagienno-leśne obszary oraz 
tereny Pojezierza Litewskiego i Żmudzkiego. Powstanie antyrosyjskie jako pierwsze 
wybuchło w Szawlach na Żmudzi, gdzie nie było garnizonów rosyjskich, a tajne 
sprzysiężenie oficerów mogło w miarę swobodnie prowadzić agitację w stacjonujących 
tu oddziałach litewskich. 16 kwietnia 1794 roku podpisano tam akt powstania, 
a na przywódcę powołano generała majora Antoniego Cholewińskiego. Tadeusza 
Kościuszkę uznano za Najwyższego Naczelnika siły zbrojnej całego narodu. Akt sza-
welski podpisało 17 oficerów oraz obecni tam ziemianie. Wkrótce do Szawel przybył 
pułkownik Jakub Jasiński. Opracowano dalsze plany działania, w tym opanowania 
Wilna, gdzie spiskowcy mieli około 5 tysięcy ludzi i 10 dział. Liczono na zajęcie 
Kowna. 18 kwietnia ogłoszono powstanie w Smorgoniach (75 kilometrów od Wilna), 
potem w powiecie lidzkim. W czwartek 24 kwietnia Wilno było wolne, a pisarz 
polny litewski Jerzy Białopiotrowicz odczytał Akt Powstania Narodu Litewskiego 
solidaryzujący się z Aktem krakowskim. 25 kwietnia Rada Najwyższa Narodowa 
Litewska wydała uniwersał do województw i wolnych miast o wyzwoleniu miasta. 
Powstały Sąd Kryminalny wydał wyrok śmierci na hetmana Szymona Kossakowskiego 
– wykonano go tego samego dnia.

Na czele sił zbrojnych miasta stanął Jakub Jasiński, który do 21 maja aktywnie 
zajmował się organizowaniem sił powstańczych. Werbował rekruta dymnego (jeden 
pieszy z 5 dymów, jeden konny z 50 dymów). Rekrut miał przyjść uzbrojony, ubrany, 
z miesięcznym żołdem, 50-dymowy – z koniem. Ponadto pułkownik Jasiński prowadził 
rozmowy z liczącymi się osobami, propagował myśl powstańczą. Spontaniczna zbiórka 
pieniędzy i sreber (nie tylko w Wilnie) na cele powstańcze zapewniła spore fundusze, 
wielu obywateli przybywało do miasta i wstępowało do wojska jako ochotnicy.
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Stacjonujące w pobliżu miasta oddziały rosyjskie dowodzone przez pułkownika 
Fiodora Lewiza (około 800 żołnierzy i 2 działa) spotkały się 27 kwietnia z żołnierzami 
dowodzonymi przez majora Grabowskiego pod Niemenczynem. Jazda litewska 
przebiła się przez szyk rosyjski, ale kontrnatarcie się nie udało. W tej sytuacji, 
pomimo zwycięstwa, pułkownik Lewiz ruszył na północny wschód i połączył się 
z nadchodzącym od strony Dyneburga oddziałem pułkownika Diejewa.

7 maja pułkownik Jasiński, dowodząc około 3 tysiącami żołnierzy, stoczył 
prawie 6-godzinną walkę pod Polanami z oddziałami rosyjskimi pułkowników 
Kirijewa i Diejewa (około 3,3 tysiąca ludzi) – dzięki niej zostało oddalone zagrożenie 
od miasta Wilna. Strona powstańcza utraciła 3 działa i około 90 ludzi, straty rosyjskie 
wymienione w raporcie to 174 zabitych i około 320 rannych. Po bitwie pułkownik 
Michaił Diejew zaniechał marszu na Wilno i cofnął się do Smorgoni, gdzie połączył 
się z brygadierem Leontijem Bennigsenem, pułkownik Jasiński zaś wrócił do Wilna. 
Chwilowo wojska rosyjskie poniosły porażkę, chociaż nie zostały rozbite. Bennigsen 
zajął Wiszniew, miasteczko należące do kanclerza wielkiego litewskiego Joachima 
Chreptowicza, położone 12 mil od Wilna.

Na Litwie główne siły rosyjskie dowodzone przez generała Cycjanowa stały 
w okolicach Grodna. Oddzielały one wojska powstańcze Litwy i Korony. Cycjanow 
zamierzał kierować się na wschód. Do Nowogródka dotarł 15 maja, gdzie pozostał do 
22 maja. Osłaniał drogę Nieśwież – Stołpce – Mińsk. 15 maja część dywizji pułkownika 
Jasińskiego, około 4 tysięcy ludzi (w tym tysiąc jazdy, 20 dział), poprzez Jaszuny doszła 
21 maja do Żyrum, skąd skierowała się w stronę Iwia. Tutaj połączyła się z nimi grupa 
majora Stefana Grabowskiego. Pod Iwiem pułkownik Jasiński chciał skupić większość 
wojsk litewskich, by prowadzić działania zaczepne przeciwko Rosjanom. Jednak 27 maja 
pod Lipniszkami dywizje Jasińskiego i Chlewińskiego starły się z oddziałem Bennigsena. 
Powstańcy uniknęli klęski dzięki dzielnej postawie kawalerii narodowej. Nie tylko 
odparła ona atak, ale także zmusiła Rosjan do odwrotu. W celu odciągnięcia Rosjan 
od Wilna Jasiński zdecydował się na dywersję w różnych częściach ziem litewskich.

Na Wołyń weszła dywizja generała Zagrażskiego (10 batalionów, 18 szwadro-
nów i 8 dział polowych), aby wesprzeć generała Denisowa. Reskrypt carowej z 3 maja 
powierzył dowództwo nad siłami rosyjskimi generałowi Repninowi i skierował je do 
walki z powstańcami. Niespokojnie zrobiło się na Żmudzi, gdzie tamtejsi generałowie 
ziemscy toczyli sporadyczne potyczki z Rosjanami. W okolicach Szawel Janusz 
Tyszkiewicz, dowodząc oddziałem wolontariuszy (ułanów z własnych dóbr) i mając 
pięć armatek, prowadził z pewnymi sukcesami aktywność partyzancką. Podobnie 
działali na pograniczu Kurlandii Michał Steckiewicz i Ignacy Prozor, a także Tomasz 
Wawrzecki (posiadał 300-osobowy oddział kawalerii i 180-osobowy oddział piechoty), 
w powiecie wiłkomirskim zaś działał Stanisław Komar. Do powstania 13 maja 
przystąpili przedstawiciele Kobrynia, a milicja brzeska i kobryńska w lipcu zebrała 
713 ludzi i 199 koni. Komisje słonimska, wołkowyska, bracławska, nowogródzka 
gromadziły ludzi i uzbrojenie w celu zajęcia Mińska, a przy okazji niepokoiły swoimi 
rozproszonymi grupami wojska rosyjskie.
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Sztab Kościuszki doceniał znaczenie Wołynia, chociaż wiadomo, że zawiązana na 
zachodnim Wołyniu, w Kowlu, konfederacja powiatu włodzimierskiego nie przejawiała 
żadnej większej aktywności. Stąd też mianowano pułkownika Jana Grochowskiego 
dowódcą sił polskich przebywających na Wołyniu z rangą generała majora. Gdy 
Kościuszko planował strategię wojny powstańczej, zakładał organizowanie działań 
zbrojnych na tyłach wroga, by wykorzystać nastroje antyrosyjskie wśród mieszkającej 
tam ludności polskiej do rozproszenia sił nieprzyjacielskich. Zyskany w ten sposób czas 
można byłoby przeznaczyć na tworzenie w centrum kraju regularnych sił zbrojnych, 
przemysłu zbrojeniowego, a także mobilizację ludności w celu utrzymania państwa 
polskiego. Strategia wojny powstańczej przewidywała wybuch powstań lokalnych 
wspomaganych działaniami partyzanckimi. Świadczą o tym rozkazy Kościuszki wydane 
17 i 18 czerwca 1794 roku po wybuchu powstania w Wielkopolsce, na tyłach sił króla 
Fryderyka Wilhelma, i wysłanie dywizji generała Henryka Jana Dąbrowskiego, Stefana 
Grabowskiego na Mińszczyznę oraz wyprawa Klemensa Liberadzkiego na Wołyń.

18 czerwca major Klemens Liberadzki w sile 400 koni wyprawił się na Wołyń 
z zadaniem wywołania tam powstania i aktywizacji ewentualnych partyzantów, podjęcia 
próby wyciągnięcia z oddziałów rosyjskich stacjonujących w kijowskim i bracławskim 
znajdujących się tam żołnierzy polskich, a także na jakiś czas przecięcia komunikacji 
generała Wilhelma Derfeldena z siłami rosyjskimi przebywającymi na południu.

Z obozu polskiego generała Józefa Zajączka major Klemens Liberadzki i jego 
ludzie 17 czerwca 1794 roku przeprawili się przez Wisłę, niezauważeni przeszli obok 
oddziałów Derfeldena i 27 czerwca dotarli pod Włodzimierz na Wołyniu. Chcieli 
zdobyć to miasto. Znajdowały się tam bowiem magazyny żywności i broni strzeżone 
przez około 300 jegrów dowodzonych przez generała Szeremietiewa i karabinie-
rów. Miasta (28 czerwca) nie udało się jednak zdobyć z zaskoczenia. Dopiero atak 
Liberadzkiego z trzech stron zakończył się sukcesem. Przez 12 kilometrów szli za 
uciekającym przeciwnikiem. Rosjanie cofnęli się przez rzekę Ług i pod Uściługiem 
przekroczyli granicę austriacką. W ręce Polaków dostały się magazyny, bagaże, 
pieniądze oraz 23 jeńców. Rosjanie prawdopodobnie stracili około 30 ludzi, Polacy 
mieli dwóch rannych. W mieście dla strzeżenia jeńców pozostawiono 40 żołnierzy 
piechoty i 20 jazdy.

Major Liberadzki i jego ludzie przez sześć dni stacjonowali we Włodzimierzu, 
starali się zorganizować ochotników z Galicji, co w pewnym stopniu się udało; 
według zachowanego listu do oddziału zgłosiło się około 40 ludzi oraz 20 konnych.
4 lipca ruszyli do Krzemieńca. Szli na Łuck. W Zaborolu w dniach 4-6 lipca podjazd 
wysłany celem zbadania sił nieprzyjaciela oszacował liczbę Rosjan stacjonujących 
w Łucku na 1,5 tysiąca. W tej sytuacji major Liberadzki postanowił zmienić plany 
i pomaszerował pod Boremel. Po drodze z 6 na 7 lipca dotarła do niego wiadomość, 
że 8 lipca ma przybyć tam oddział rosyjski, aby odebrać pieniądze od mieszkańców 
i oficjalistów będące kontrybucją nałożoną przez generała de Lassy na miasto. 9 lipca 
Liberadzki i jego ludzie napadli na Boremel, zabrali konwojowaną kasę o wartości 
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17 600 złotych polskich. Pieniądze dowódca przeznaczył na wypłacenie żołdu swoim 
podkomendnym. Następnego dnia stacjonowali jeszcze w mieście.

Nie są znane dalsze szczegółowe losy oddziału majora Liberadzkiego na terenie 
wschodniego Wołynia. Można przypuszczać, że jego przemarsze przez nieliczne 
istniejące tam szlaki komunikacyjne wiązały siły przeciwnika, nie udało mu się jednak 
wywołać ogólnego powstania na tym obszarze. Nieliczna szlachta polska, która tam 
mieszkała, nie chciała lub też nie potrafiła przyłączyć się do ruchu powstańczego. 
Dopiero 18 lipca major Klemens Liberadzki ze swoimi ludźmi przeszedł granicę 
austriacką koło Brodów i został rozbrojony pod Popowicami. Austriacy internowali 
Liberadzkiego na zamku w Brodach, skąd udało mu się uciec i powrócić do Warszawy. 
Nie wiadomo, ilu żołnierzy z tego oddziału, podobnie jak ich dowódca, znalazło się 
później w Legionach Polskich we Włoszech.

Trudne położenie powstańców polskich spowodowane zarówno ofensywą sił 
koalicji w Belgii, jak i przegraną bitwą pod Szczekocinami pogorszyło się na skutek 
interwencji austriackiej. Cesarz Franciszek II wydał ogólne instrukcje dotyczące akcji 
jego wojsk na terenie ziem polskich. Plan wkroczenia do Polski przygotował 4 czerwca 
generał Harnoncourt. To w końcu czerwca oddziały austriackie miały wejść na tereny 
województwa krakowskiego, sandomierskiego, a potem lubelskiego. Austriacy dążyli 
do kolejnego zajęcia ziem polskich, by uprzedzić podobne działania pruskie i rosyjskie. 
12 września generał Schulz na czele swych oddziałów przekroczył granice Wołynia 
i usiłował zająć niektóre ośrodki miejskie, w tym Dubno. W Krzemieńcu stał jednak 
garnizon rosyjski, a wcześniej powstańcy zajęli tylko Włodzimierz i znajdujące się 
tam magazyny8.

Na przełomie maja i czerwca generał gubernator drugiego zaboru rosyjskiego 
Timofiej Tutołmin rezydujący w Nieświeżu obawiał się powstania na wszystkich 
ziemiach litewskich. Miał za zadanie obronić granicę drugiego zaboru na wschodzie. 
Czynił wiele, by spełniać rozkazy, jak również spowalniać działania nielicznych 
grup partyzanckich.

Garnizon rosyjski w Grodnie liczył 6615 dobrze uzbrojonych, wyszkolonych 
żołnierzy. Obozy rosyjskie stacjonowały w Słonimiu, Nowogródku, Kownie. Na 
wieść o wypadkach warszawskich, a potem wileńskich dowódca rosyjskich oddzia-
łów stacjonujących w Grodnie generał Cycjanow opuścił miasto i przeniósł się do 
pobliskiej Horodnicy. Do dyspozycji miał około 6646 ludzi i 28 armat. Przedtem 
nakazał zebrać kontrybucję od miasta. W mieście Grodnie natomiast powstała 
komisja porządkowa, w której zasiedli: Ignacy Lachnicki, Paweł Bułharyn, ks. Józef 
Świeżawski, Franciszek Bufał. Wśród komisarzy znajdował się opat klasztoru bazy-
lianów w Supraślu ks. Teodor Wisłocki. Ten ostatni oddał na potrzeby kraju srebra 
kościelne oraz dwie półfuntowe armatki. Komendantem powiatu grodzieńskiego 
został Konstanty Jelski, Kościuszko mianował go również generałem majorem 
tegoż powiatu. Po namowach Joachima Chreptowicza miasto zgłosiło akces do 
8 Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje…, op. cit., s. 358.
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powstania. Składano ofiary pieniężne i w naturze, spisywano ludność zdolną do 
służby wojskowej, wyznaczano dziesiętników oraz setników. W mieście znaleziono 
kilkaset kul armatnich, kilka tysięcy ładunków, z rzeki Niemen wydobyto sześć 
zatopionych dział. 7 czerwca w powiecie było już 5 tysięcy rekrutów. Dołączono 
ich do regimentów drugiego i trzeciego, a pułkownik Kazanowski uformował pułk 
konny. 4 maja stojący w Brześciu Litewskim oddział rosyjski wyszedł z miasta 
i skierował się w stronę Pińska.

Równocześnie z wyzwoleniem Wilna 24 kwietnia doszło do ogłoszenia powsta-
nia w Zabłudowie, położonym 30 kilometrów na północ od Bielska Podlaskiego, 
który uznano za dogodne miejsce do koncentracji grup powstańczych. 3 maja Rada 
Najwyższa Litewska mianowała pułkownika Jakuba Jasińskiego generalnym komen-
dantem wojska litewskiego.

9 maja w Brześciu Litewskim zebrali się obywatele i mieszkańcy województwa 
brzeskolitewskiego i powiatu kobryńskiego pod kierunkiem Kazimierza Nestora Sapiehy 
i Jana Horaina, uchwalono akces do powstania, a w komisji wojewódzkiej zasiadło też 
sześciu unitów. Tegoż samego dnia w Sokółce ogłoszono powstanie komisji porządkowej, 
która natychmiast złożyła akces do Litewskiej Rady Narodowej. 13 maja przedstawiciele 
Kobrynia, w tym generał Romuald Giedrojć, Ignacy Orzeszko, Apolinary Sułkowski, 
własnym aktem przystąpili do powstania. W lipcu mieli już 713 ludzi i 199 koni9. 
Powstawały komisje powstańcze; w powiecie słonimskim na czele komitetu stanęli – 
Stefan Niezabitowski i Adam Jeśman, w nowogródzkim – Jerzy Albrecht Haraburda, 
wołkowyskim – Józef Jelc, bracławskim – Bogusław Mirski, słuckorzeckim – Michał 
Obuchowicz, kasztelan miński. Zadanie formowanych oddziałów powstańczych 
polegało na zdobyciu Mińska, czego mieli dokonać partyzanci, niepokojąc rozproszone 
oddziały rosyjskie, by tam skierować uwagę głównych sił carskich.

Wieść o wybuchu powstania w Wilnie rozeszła się szybko i dotarła na Ukrainę 
do stacjonujących tam oddziałów polskich, w tym do brygad kawalerii narodowej: 
mińskiej oraz dwóch ukraińskich. Porucznik Józef Kopeć służący na Kijowszczyźnie 
w II Brygadzie Pińskiej Kawalerii Narodowej Wielkiego Księstwa Litewskiego 
postanowił wyprowadzić swoich ludzi do kraju. Objechał wszystkie szwadrony, 
agitując Polaków w służbie rosyjskiej do przyłączenia się do powstania na ziemiach 
polskich. 22 kwietnia w Owruczu zgromadziły się szwadrony w liczbie około 
400 ludzi. Wydano im ostrą amunicję, a kapelan ojciec Anion z zakonu trynitarzy 
wygłosił patriotyczne przemówienie. Kopeć poprowadził ich do Uszomierza, gdzie 
spotkano ks. karmelitę Marka Jandołowicza, znanego z konfederacji barskiej. Po 
przeprawie przez rzeki Słucz i Horyń zaatakowani przez Rosjan żołnierze stoczyli 
z nimi zwycięską walkę zbrojną. W Krzemieńcu Brygada Pińska połączyła się 
z 13 regimentem dowodzonym przez generała Stefana Granowskiego. Regiment liczył 
845 bagnetów i 4 armaty. Żołnierze wędrowali w kierunku Bugu, który przekroczono 
2 maja, następnie zatrzymali się w Krasnymstawie, a potem dołączyli do generała 
9 H. Mościcki, Generał…, op. cit., s. 195.
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Jana Grochowskiego. On to usiłował wywołać powstanie na Wołyniu, a po porażce 
generała Zajączka wspomagał Kościuszkę pod Szczekocinami.

Również do generała Grochowskiego dążył z II Brygadą Ukraińską Kawalerii 
Narodowej, wcieloną do armii rosyjskiej, brygadier Franciszek Ksawery Łaziński. 
Ścigany przez Rosjan ruszył 26 kwietnia z brygadą wołyńską do granic polskich. Po 
przeprawie przez Dniestr wkroczył na Wołoszczyznę. Tu dołączyli do niego żołnierze 
z byłej brygady generała Suchorzewskiego i razem podążyli przez Krystynopol (17 maja), 
Zborów (21 maja) i Sokal – zdołali uciec na terenie Zamojszczyzny przed oddziałami 
austriackimi – by spotkać się pod Dubienką z oddziałami polskimi10.

Doświadczony oficer major Franciszek Ksawery Wyszkowski, również wcielony 
do armii rosyjskiej z ukraińskiej Kawalerii Narodowej, stacjonujący w okolicy Biało-
cerkwi, po porozumieniu się z Karolem Liberadzkim i porucznikami Kazimierzem 
i Onufrym Rozwadowskimi – postanowił wraz z nimi dołączyć do wojsk Kościuszki. 
Pod ich rozkazami było około tysiąca ludzi. O Powstaniu Kościuszkowskim dowie-
dzieli się na jarmarku w Berdyczowie. Wyruszyli z Białej Cerkwi 28 kwietnia. Szlak 
ich prowadził przez: Pohrebyszcze, Pików, Chmielnik, Białorękaw, Starokonstantynów. 
W maju stoczyli pięciogodzinną walkę pod Pohoryłą z jekaterynosławskim pułkiem 
grenadierów. Rosjanie wycofali się, pozostawiwszy kilka armat, 4 wozy amunicyjne, 
kasę pułkową, utracili rannych i zabitych. Polacy mieli straty w postaci 50 koni 
i 41 zabitych. Major Wyszkowski, chroniąc swoich ludzi, wkroczył do Galicji. Przy 
przekraczaniu granicy austriackiej stoczył bój ze strażą graniczną i kozakami. W Bia-
łokamieniu otrzymał wezwanie od generała Harnoncourta do opuszczenia Austrii. 
Przeprowadzony przez wyznaczonego oficera, po 12 dniach marszu, Wyszkowski 
i jego ludzie 14 maja znaleźli się w Dorohusku. Po przeprawie przez Bug stanęli 
w Dubience. Tu kurier dostarczył mu nominację Kościuszki na brygadiera, z kolei 
por. Kazimierza Rozwadowskiego awansowano na wicebrygadiera11.

W celu odciągnięcia Rosjan od Wilna Jakub Jasiński postanowił zorganizować 
dywersję na tyłach korpusu Bennigsena i Cycjanowa i doprowadzić do powstania w okręgu 
mińskim. 1 czerwca nakazał generałom majorom ziemiańskim powołanie ze szlachty 
i mieszczaństwa uzbrojonych ludzi gotowych do walki z Rosjanami. W instrukcji zalecał, 
by dowódca za wejściem do każdego miasteczka lub wsi parafialnej przykazali plebanowi, aby 
lud przywoławszy na dzwony, odezwę przed nimi czytał i kopie onej na drzwiach kościelnych 
przybić kazał i po drodze wszystkich zachęcał do powstania12.

Na początku czerwca Michał Kleofas Ogiński, członek Rady Najwyższej 
Litewskiej, planował wejście na Białoruś, by tamtejszym chłopom nadać wolność 
i przyciągnąć do powstania 12 tysięcy ludzi. Miał 300 strzelców i 200 konnych. 
Od 6 czerwca szedł z nimi przez Czarną, Słobódkę Bielikowiczowską i Boruny, 
14 czerwca doszedł do Wołożyna, leżącego na głównym trakcie Wilno – Oszmiana 
– Mińsk. Zaskoczył stacjonujące tam niewielkie siły rosyjskie. Skonfiskował skóry, 

10 B. Szyndler, Powstanie…, op. cit., s. 180-181.
11 Ibidem, s. 181.
12 Ibidem, s. 220.
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owce, woły, które wraz z jeńcami dostarczył do obozu pułkownika Jasińskiego pod 
Oszmianą. W Wołożynie otrzymał wiadomość o taborze rosyjskim w Wieńcu (32 km). 
15 czerwca doszedł do wspomnianego miasteczka.

W Iwieńcu zdobył broń, sukno, miedź i łupy znajdujące się na 280 wozach. 
Wydał też uniwersał Do obywateli województwa mińskiego i nakazał jego ogłoszenie. 
Wzywał w nim mieszkańców do udziału w powstaniu zbrojnym. Do walki zgłaszali 
się również chłopi, których miał przyłączać do swego oddziału. Ogiński dowiedział 
się, że gubernator Mińska spodziewa się ataku powstańców i przygotowuje miasto 
do obrony: okopał mury, ściągnął wojsko z okolicznych posterunków. Wobec tego 
Ogiński rozpoczął marsz w kierunku Mińska. Wyruszył 15 czerwca do odległych 
o 35 kilometrów Bakszat (podobno zabrał zapasy na 280 wozach). W Baksztach 
doniesiono mu o grupie wojsk generała Bennigsena stojącej w okolicach Mołodeczna 
(25 km). W tej sytuacji rozpoczął odwrót w kierunku Wołożyna – Wiszniewa.

W pobliżu Wiszniewa 16 czerwca powstańcy zostali jednak zaatakowani przez 
oddziały pułkownika generała Nikołaja Zubowa. Przez Gródek Rosjanie pod wodzą 
Bennigsena ruszyli na grupę Ogińskiego. Ten 17 czerwca, dochodząc do mostu na 
Berezynie między Stajkami a Sakowszczyzną, przeszedł przez przeprawę, bagnistą 
dolinę Berezyny i kierował się w stronę Oszmiany, gdzie stał Jasiński ze swymi 
oddziałami litewskimi. W trakcie ataku rosyjskiego uciekła kawaleria dowodzona 
przez Korsaka – ulegli panice także strzelcy polscy. Rosjanie wzięli 64 jeńców, 
a Ogiński stracił kasę prywatną (7 tysięcy dukatów w złocie) i wozy z łupami. Prze-
grany doszedł z resztką swoich sił do Krewy, gdzie połączył się z awangardą dywizji 
generała Jasińskiego. Według Ogińskiego poległo 12 kawalerzystów, 20 ochotników, 
25 strzelców, do tego należy doliczyć rannych. Bennigsen podaje, że Rosjanie mieli 
64 jeńców, 15 Rosjan zostało zabitych, a 36 rannych. W nocy powstańcy Ogińskiego 
wycofali się do Krewa, gdzie zastali grupę Wawrzeckiego13.

Niepowodzenie wyprawy Ogińskiego powstrzymało akcje zaczepne powstań-
ców na Białorusi – wycofano się pod naciskiem nieprzyjacielskim z Oszmiany do 
Równopola, a potem do Pawłowa. Oczekiwanych rezultatów nie przyniosły też 
powstania wywołane przez Wawrzeckiego i Niesiołowskiego w czerwcu i lipcu na 
terenie Kurlandii, jak również wyprawa Ogińskiego na Dyneburg w Inflantach, 
chociaż przez pewien czas odciągało to wojska rosyjskie od Wilna.

Na początku maja Katarzyna II mianowała wodzem naczelnym wojsk rosyj-
skich na Litwie generała gubernatora ks. Nikołaja Repnina (1734-1801), byłego 
ambasadora carskiego w Warszawie, który początkowo nie działał energicznie, gdyż 
czekał na posiłki wojska nadciągające z głębi Rosji. Niepokoiła go agitacja rządu 
insurekcyjnego skierowana do ludu, tłumaczył więc oficerom, by oszczędzać włościan 
i nie pobierać od nich rekwizycji. Dlatego to z Wołynia szły tabory żywności dla 
armii rosyjskiej – niektóre jej oddziały przekroczyły Bug i skierowały się w stronę 
Grodna, a następnie dalej na zachód14.

13 Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje…, op. cit. s. 396-398.
14 S. Herbst, Powstanie…, op. cit., s. 66.
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Na Litwie brakowało natomiast jednolitego dowództwa, mimo że plan operacji 
zakładał otwarcie komunikacji z Koroną, opanowanie linii rzeki Niemen strzeżonej 
przez generała Cycjanowa w Grodnie, nawiązanie komunikacji z Kościuszką i pomoc 
dla Kowna. Trzy korpusy wojska regularnego działały oddzielnie, dowodzone były 
przez Jasińskiego, Chlewińskiego i młodego, 22-letniego Franciszka Sapiehę. Ten 
ostatni nie poszedł z odsieczą do Grodna, ale wbrew poleceniom Deputacji Tajnej 
rozpoczął odwrót ku Niemenowi, gdy Cycjanow 14 lipca zajął Słonim leżący przy 
ujściu Issy do Szczary. Miasto liczyło około 4200 mieszkańców, należało do rodziny 
Ogińskich. Tutaj 31 lipca pułkownik Koenig – stanowiący awangardę korpusu 
polskiego dowodzonego przez generała Sierakowskiego i generała Chlewińskiego – 
został zaatakowany przez O’Briena de Lassy i generała Zagrażskiego. Sierakowski, 
uzyskawszy 1-2 sierpnia przewagę liczebną w polu, nie potrafił jej wykorzystać. Miał 
około 8 tysięcy ludzi i 23 działa. Kiedy 5 sierpnia generał Cholewiński udał się do 
Wilna, by tam kierować obroną miasta15, Sierakowski przyjął postawę obronną. 
Chciał odciągnąć nieprzyjaciela jak najdalej od Wilna. Wycofał się do Różany, a noc 
z 9 na 10 sierpnia spędził w Berezie Kartuskiej. 15 sierpnia do obozu przybył generał 
Mokronowski, wyznaczony na następcę chorego generała Michała Wielhorskiego, 
przez co obwiniano tego ostatniego o nieudolność. Oddziały rosyjskie ruszyły na 
Wilno bronione przez generała Chlewińskiego. W tym samym czasie Kościuszko 
i jego wojska odpierały z sukcesem siły pruskie i rosyjskie nacierające na Warszawę.

Wilno poddało się po dwukrotnym ataku – 12 sierpnia, a armia litewska 
rozpoczęła odwrót na linię Niemna. W związku z upadkiem Wilna Kościuszko kazał 
rozdzielić się korpusom – dywizja litewska miała odejść do Grodna, koronna zaś 
otrzymała zadanie osłony Brześcia przed oddziałami majora Buxhoevedena i Markowa, 
a także przed Austriakami. Około 23 sierpnia Derfelden zawrócił z Różany do Słonimia 
i skierował się ku Nieświeżowi. Pułkownik Stefan Grabowski z 3 tysiącami Litwinów 
wyszedł z Prużan i pomaszerował w stronę Grodna, sam Sierakowski przeszedł do 
Kobrynia (miał 4,6 tysiąca ludzi i 26 armat), a dywizja generała majora Antoniego 
Baranowskiego starła się z Austriakami, którzy wycofali się po wymianie ognia.

30 czerwca korpus austriacki generała J. Harnocourta wkroczył do Galicji na 
obszary województw krakowskiego, sandomierskiego i lubelskiego.

4 września pułkownik Stefan Grabowski stoczył bitwę z generałem rosyj-
skim Pawłem Cycjanowem pod Łabiszynem, a 14 września, wypełniając rozkazy 
Kościuszki, miał osłaniać Brześć Litewski, gdy dywizja generała Cholewińskiego 
broniła Grodna. Generał Sierakowski wypoczywał pod Terespolem; pod swoimi 
rozkazami miał około 4,5 tysiąca żołnierzy oraz 26 armat. W jego stronę zdążały 
przez Bracław, Warkowicze, Ostróg, Kowel oddziały generała Suworowa liczące 
około 12 tysięcy wyszkolonych żołnierzy.

Generał Sierakowski stoczył bitwę obronną z Suworowem 17 września po prze-
kroczeniu Bugu, pod Krupczycami, gdy kierował się w stronę Kamieńca Litewskiego. 
15 S. Herbst, Z dziejów wojskowych…, op. cit. s. 350-352.
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Wycofał się w kierunku Terespola. 19 września Suworow rozbił korpus Sierakowskiego 
pod Terespolem i podążył w stronę Warszawy. Polacy cofali się przez Łobaczew w kie-
runku Białej i Janowa. W obu bitwach z Suworowem dywizja Sierakowskiego poniosła 
duże straty zarówno w ludziach, jak i w sprzęcie (głównie armatach). Utracono ponad 
2,5 tysiąca żołnierzy i 28 armat. Kościuszko po otrzymaniu raportu o wydarzeniach 
pod Krupczycami wyruszył do obozu Sierakowskiego. Zdawał sobie sprawę, że Grodno, 
jak również Warszawa są zagrożone przez wojska rosyjskie.

30 września Kościuszko dokonał przeglądu wojsk litewskich w Grodnie, 
a 1 października armia litewska rozpoczęła odwrót z Grodna do Warszawy przez 
Bielsk, aby wzmocnić oddziały Sierakowskiego i starać się nie dopuścić do połączenia 
sił rosyjskich Fersena i Suworowa. Klęska Kościuszki pod Maciejowicami, a potem 
rzeź Pragi dokonana przez wojska Suworowa przesądziły o losach walk powstańczych 
toczących się w różnych miejscach byłej już Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Powstanie upadało, co uwidoczniło się zarówno pod Maciejowicami, jak 
i w Radoszycach, gdzie poddała się część ocalałej armii powstańczej. Ziemie polskie 
uległy kolejnemu podziałowi między trzech sąsiadów. Państwowość znana jako 
Rzeczpospolita Obojga Narodów przestała istnieć. Pozostała natomiast legenda 
o Najwyższym Naczelniku, który przez kilka miesięcy 1794 roku usiłował ze swoimi 
zwolennikami zamieszkałymi na różnych obszarach państwa zbrojnie przeciwstawić 
się planom unicestwienia państwa polskiego przez Rosję, Prusy i Austrię.
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„Waszyngton Polski”. Generał Stanisław Mokronowski  
– komendant warszawskiego garnizonu w czasie Powstania 
Kościuszkowskiego 1794 roku

“The Polish Washington”. General Stanisław Mokronowski – commander of the Warsaw 
garrison during the Kościuszko Uprising in 1794

nauczyciel historii w LXXXV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, Polska  
history teacher at the LXXXV High School in Warsaw, Poland

Streszczenie: Generał Stanisław Mokronowski należy do grona kluczowych postaci Insurekcji Warszaw-
skiej, do której doszło w czasie Powstania Kościuszkowskiego. W omawianym okresie ten mało znany 
w polskiej tradycji oficer był komendantem stołecznego garnizonu. Na to stanowisko rekomendował go 
lider „polskich jakobinów” Hugo Kołłątaj. Nazywając go „Waszyngtonem Polski”, wyraził przekonanie, 
że wysokie kwalifikacje wojskowe generała mogą przechylić szalę zwycięstwa w konflikcie na stronę 
Rzeczypospolitej. Pełniąc funkcję komendanta garnizonu, gen. Mokronowski okazał się sprawnym 
organizatorem i bezwzględnym stróżem dyscypliny oraz porządku w mieście garnizonowym zagrożonym 
rosyjską interwencją. Do jego zadań należały między innymi: obrona Warszawy i Mazowsza, fortyfiko-
wanie stolicy, szkolenie rekruta, nadzorowanie służb garnizonowych, zapewnienie uzbrojenia, amunicji 
i aprowizacji, utrzymanie szpitali. Zasługi gen. Mokronowskiego przyczyniły się – po wielu latach – do 
uznania go za patrona warszawskiego garnizonu.

Słowa kluczowe: Mazowsze, Warszawa, garnizon, Wojsko Polskie, Powstanie Kościuszkowskie, Tadeusz 
Kościuszko, Insurekcja Warszawska

Abstract: General Stanisław Mokronowski is one of the key figures of the Warsaw Uprising, which took 
place during the Kościuszko Uprising. In the discussed period, this little-known in the Polish tradition 
officer served as the commander of the Capital City Garrison. He was recommended for this position 
by Hugo Kołłątaj, the leader of the Polish Jacobins. By calling him “the Polish Washington” he made it 
clear that his high military qualifications can tip the conflict scales in favor of The Republic of Poland. 
As the garrison commander, gen. Mokronowski became known as an efficient organizer and a relentless 
guardian of discipline and order in the city threatened by Russian military intervention. His tasks 
included, among others, defense of Warsaw and Mazovia, fortifying the capital city, recruit training, 
supervising upon garrison’s duty services, providing weapons and ammunition, providing provisioning, 
maintenance of hospitals. Merits of gen. Mokronowski contributed – after many years – to recognize 
him as the patron of the Warsaw garrison.

Keywords: Mazovia, Warsaw, garrison, Polish Army, the Kościuszko Uprising, Tadeusz Kościuszko, 
the Warsaw Uprising 1794
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W opinii znamienitego polskiego historyka Szymona Askenazego dotyczącej upadku 
państwowości polskiej uchwaloną w 1791 roku Konstytucję 3 maja uznać należy za 

„testament starej Polski”. Ten sam badacz polskich dziejów Powstanie Kościuszkowskie 
określił mianem ewangelii narodu polskiego w XIX wieku. Posługując się dalej 
tą metaforyką, Insurekcję Warszawską można uznać za jedną z jej ważniejszych 
ksiąg, w której zostało zapisane, jak Warszawa zaczęła pełnić istotną rolę w walce 
o niepodległość państwa polskiego. Kolejne powstania – listopadowe i styczniowe 

– tylko dopisały następne rozdziały. Niezwykle istotne zadanie w tych wydarze-
niach realizowali oficerowie pełniący wówczas funkcję komendanta warszawskiego 
garnizonu. Należał do nich także gen. Stanisław Mokronowski, który z pewnością 
mógłby się podpisać pod dewizą Tadeusza Kościuszki: Pierwszy krok do zrzucenia 
niewoli jest odważyć się – pierwszy krok do zwycięstwa, poznać się na własnej sile1.

W rozważaniach dotyczących dziejów oręża polskiego bardzo często przywołuje 
się bohaterskie czyny oficerów liniowych, żołnierzy konspiracji czy też duchownych 
stojących u boku żołnierzy w czasie walk. Jednakże niejednokrotnie zapomina się 
o tych z szeroko pojętego zaplecza – administratorach, kwatermistrzach, lekarzach 
i inżynierach wojskowych, komendantach garnizonów… Przywrócenie im należnego 
miejsca w historii, nie tylko zresztą wojskowości, jest jednym z zadań historyków. 
Zaprezentowany szkic do biografii gen. S. Mokronowskiego stanowi próbę wydo-
bycia z cienia tych ostatnich. Obejmując funkcję komendanta miasta i siły zbrojnej 
Księstwa Mazowieckiego, w naturalny sposób został on zobligowany do współpracy 
z dyktatorem powstania Tadeuszem Kościuszką, do którego – z różnych względów 

– miał negatywny stosunek. Mimo to współpraca tych dwóch oficerów w obliczu 
zagrożenia Ojczyzny przebiegała dość harmonijnie2.

Rządy targowiczan po 1792 roku, gorliwie wykonujących polecenia Rosji, 
doprowadziły do zaprzepaszczenia dorobku Sejmu Wielkiego i jego najważniejszego 
osiągnięcia w postaci Konstytucji 3 maja. Nadzieje na aktywną rolę króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego należało porzucić. Rosjanie nie godzili się na żadne kompro-
misy. Władca praktycznie stracił wpływ na istotne wydarzenia polityczne w kraju. Za 
nieposłuszeństwo wobec carycy Katarzyny zapłacił najwyższą polityczną cenę. Polska 
w dobie Targowicy musiała znosić bezwzględną rosyjską okupację, niegodziwe rządy 
i brutalną przemoc. Nic jeszcze w tym czasie nie wskazywało, że dojdzie do wybuchu 
powstania. Jednak już w maju 1793 roku w stolicy zawiązany został spisek, między 
innymi przez oficerów warszawskiego garnizonu. W gronie konspiratorów znaleźli 
się cywile, na przykład Ignacy Potocki, Franciszek Barss, Hugo Kołłątaj. Za sprawy 
organizacyjno-wojskowe odpowiedzialny był płk Ignacy Działyński, dowodzący 

1 Cyt. za: S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, 
styczniowe, red. W. Zajewski, Warszawa 1997, s. 5-6.

2 Bohaterom „drugiego planu” w polskiej armii poświęcono ostatnio interesujące prace, a wśród nich 
m.in. A. J. Cieślikowa, O człowieku, który się nie zgadzał. Biografia pułkownika Januarego Grzędzińskiego 
1891-1975, Warszawa 2009, passim.
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10 Regimentem Pieszym Wojsk Koronnych. Spiskowcy nawiązali kontakt z prze-
bywającym na emigracji T. Kościuszką. Po przeprowadzeniu wnikliwych konsultacji 
i analiz nie zdecydowano się jednak na zbrojne wystąpienie w 1793 roku – ze 
względu na niekorzystną sytuację międzynarodową. Zaplanowano je na następny 
rok. Czujności Rosjan nie uszły powstańcze przygotowania, co doprowadziło do 
licznych aresztowań w gronie spiskowców3.

Nominację gen. Osipa Ottona Igelströma na stanowisko naczelnego dowódcy 
wojsk rosyjskich w Rzeczypospolitej część historyków uznała za świadomą prowokację 
ze strony Rosji. Jego zachowania i posunięcia miały zachęcić Polaków do buntu. 
Podjęta przez Radę Nieustającą decyzja o przeprowadzeniu redukcji wojsk polskich 
(o 64 procent stanu osobowego) i związany z nią przymusowy werbunek zredukowanych 
żołnierzy do armii rosyjskiej i pruskiej – stały się bezpośrednią przyczyną wybuchu 
Powstania Kościuszkowskiego. Złożenie przez T. Kościuszkę przysięgi na krakowskim 
rynku 24 marca 1794 roku zapoczątkowało szereg działań o charakterze militarnym, 
mających na celu odniesienie zwycięstwa nad armią carską dzięki wykorzystaniu 
doświadczeń Naczelnika z wojny o niepodległość kolonii amerykańskich, między 
innymi wskutek posłużenia się oddziałami chłopskimi. Bezsprzecznie najważniejszym 
celem strategicznym T. Kościuszki było wyzwolenie Warszawy, gdyż zdawał on sobie 
sprawę z jej kluczowego znaczenia dla losów powstania. W samej stolicy 17 kwietnia 
1794 roku doszło do narodowego zrywu, określanego mianem Insurekcji Warszawskiej. 
Wiadomość o niej zaskoczyła nawet Naczelnika powstania. W szczególności obawiał 
się on utworzonej Rady Zastępczej Tymczasowej (RZT), która jego zdaniem mogła 
zagrozić jedności politycznej powstania. Zwycięstwo wojsk polskich nad rosyjskimi 
dawało jednak nadzieję na dalsze sukcesy Polaków. Także dzięki aktywnemu udziałowi 
w walkach mieszkańców stolicy, w liczbie blisko 10 tysięcy4.

Na przełomie XVIII i XIX wieku za garnizon powszechnie zaczęto uważać oddział 
lub kilka oddziałów (załoga) wojska przebywającego na stałe w określonym mieście, 
twierdzy lub forcie. Mianem tym określano też miasto (twierdzę), na obszarze którego 
stacjonowało wojsko5. Liczebność załogi warszawskiego garnizonu w dobie Insurekcji 
Kościuszkowskiej ulegała dynamicznym modyfikacjom. W zależności od sytuacji militar-
nej powstania liczba pułków i żołnierzy z oczywistych względów się zmieniała. Decyzję 
o rozlokowaniu konkretnych oddziałów w garnizonie podjął osobiście T. Kościuszko. 
Zalecił rozmieszczenie wojsk polskich w trzech niezależnych obozach znajdujących się 
na zewnątrz okopów (w odległości od 30 do 50 kilometrów od Warszawy). Naczelnik 
powstania szczególnie zwracał uwagę na zabezpieczenie linii Narwi, odcinka Nowy 
Dwór – Ostrołęka oraz rejonu Sochaczewa. Patrolowaniem przedpola Warszawy, poprzez 
obsadzenie rogatek miasta, miały się zająć pozostałe oddziały6. Warto tu zacytować 
3 S. Herbst, Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794, Warszawa 1983, s. 31.
4 W. Tokarz, Insurekcja warszawska (17-18 kwietnia 1794 r.), Warszawa 1950, passim.
5 Zob. Encyklopedyja powszechna, wyd. S. Orgelbrand, t. 9, Warszawa 1862, s. 638-639.
6 S. Herbst, Obrona Warszawy 12.VII – 6. IX 1794, [w:] Z bohaterskiej przeszłości Warszawy 1794-1864, 

Warszawa 1961, s. 21-23.
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opinię z późniejszego okresu mówiącą o problemach obronnych miasta: Na całym świecie 
nie ma pewnie wielkiego miasta, którego by obrona bezpośrednia tylu uległa trudnościom 
co Warszawa. Położona na niezmiernych równinach, nie mających wcale owych przeszkód 
terenu, za pomocą których uczynić można pewną część obwodu za nieprzystępną, a połączyć 
środki obrony na punkty odkryte, Warszawa zajmuje na lewym brzegu Wisły półkole, którego 
średnica ponad Wisłę ma aż 3700 sążniów długości7.

Jeszcze przed wybuchem insurekcji na terenie Warszawy funkcjonowały dwa 
garnizony: rosyjski i polski. Tuż przed wybuchem „jutrzni warszawskiej” Rosjanie 
rozmieścili w Warszawie i jej okolicach: 9,5 batalionu piechoty, 12 szwadronów jazdy, 
6 sekcji kozaków, 20 dział pozycyjnych i 19 dział regimentowych. Po zsumowaniu 
dawało to ponad 8 tysięcy bagnetów i szabel. Dodatkowo Rosjanie otoczyli miasto 
dwoma kordonami: wewnętrznym (obejmującym wał miejski) i zewnętrznym 
(sięgającym aż do Zakroczymia i Karczewa)8. Polska załoga garnizonu składała się 
z 3,5 tysiąca żołnierzy (bez Milicji Municypalnej). Stanowiły ją między innymi 
następujące oddziały: Szwadron Konnej Gwardii Przybocznej, Oddział Artylerii 
Koronnej, Pułk Ułanów Królewskich, Gwardia Konna Koronna, Batalion Skarbu 
Koronnego, Korpus Inżynierów Koronnych. Dysponowała ona następującym arsena-
łem uzbrojenia: 163 armaty, ponad 13 tysięcy karabinów, 500 pistoletów, 700 pałaszy 
oraz 315 tysięcy funtów prochu, ponad 182 tysięcy funtów ołowiu i 671 tysięcy naboi 
do karabinów piechoty. Już w drugim dniu warszawskiej insurekcji praktycznie cała 
broń zgromadzona w Arsenale trafiła w ręce zbuntowanych mieszczan9.

Rozpoczęcie powstania przez T. Kościuszkę najpierw spotkało się z biernością 
Warszawy. Fakt ten bardzo poważnie go zaniepokoił. Dopiero przeprowadzone przez 
Rosjan aresztowania przyśpieszyły działania konspiratorów. Warto zaznaczyć, że 
jeszcze przed rozpoczęciem insurekcji mieli oni przygotowany plan ewentualnych 
walk z Polakami w Warszawie. Decyzję o wybuchu powstania w stolicy przyspieszyła 
informacja o zamiarze zajęcia miasta przez Rosjan. Pierwsze oddziały polskiego 
garnizonu wczesnym rankiem 17 kwietnia 1794 roku rozpoczęły przygotowania 
do walki (jako pierwsza szykowała się w żoliborskich koszarach Gwardia Piesza 
Koronna). Kilka godzin wcześniej przedpowstańczy komendant garnizonu gen. Jan 
August Cichocki, objeżdżając miasto, nie zauważył jakichkolwiek oznak poruszenia. 
W jednym ze swoich początkowych raportów jego następca gen. S. Mokronowski, 
tuż po objęciu 17 kwietnia funkcji komendanta miasta, zarysował Naczelnikowi 
powstania wręcz encyklopedyczny skrót wydarzeń: W dniu 17 kwietnia wybuchło 
w Warszawie powstanie. Garnizon rosyjski liczył tu około 8000 wojska, podczas gdy 
wojska polskiego było w stolicy tylko trzy i pół tysiąca. Walkę rozpoczęto przed świtem, 
uderzając na oddziały carskie, rozproszone po mieście oraz na siedzibę ambasady rosyjskiej 
przy ulicy Miodowej. W ciągu dwóch dni toczyły się walki. Wojsko regularne wspierane 

7 I. Prądzyński, Pamiętniki, Kraków 1909, t. 3, s. 415.
8 S. Herbst, Z dziejów wojskowych powstania…, op. cit., 31.
9 B. Szyndler, Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 1994, s. 87-89.
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przez lud, któremu m.in. przewodził szewc Jan Kiliński, oczyściło Warszawę z oddziałów 
nieprzyjacielskich. Gen. Igelström z niedobitkami garnizonu rosyjskiego wycofał się 
z Warszawy. O tym, tak ważnym wydarzeniu oraz o przywróceniu stanowiska prezydenta 
Warszawy Ignacemu Zakrzewskiemu donosił Najwyższemu Naczelnikowi Siły Zbrojnej 
Narodowej w powinnym raporcie nowo „obrany z woli ludu i wojska” dowódca siły 
zbrojnej w Warszawie Stanisław Mokronowski10.

Dyktatorowi powstania w tym czasie szczególnie doskwierał brak odpowiednio 
zorganizowanego sztabu i doświadczonych wyższych dowódców. Wielu dawnych 
generałów, którzy zgłosili swój akces do konfederacji targowickiej, zostało z oczywi-
stych względów usuniętych z armii. Tym samym pojawił się poważny problem – brak 
odpowiednich kadr. Wśród generalicji Powstania Kościuszkowskiego przeważali 
raczej oficerowie nowo mianowani, nieposiadający zbyt dużego stażu. W gronie 
szesnastu generałów-lejtnantów i trzydziestu generałów-majorów niewielu miało 
należyte umiejętności i doświadczenie w dowodzeniu dużymi związkami taktycz-
nymi. Wręcz na palcach jednej ręki można było policzyć oficerów, którzy mieli za 
sobą praktykę wojenną. Byli wśród nich między innymi: gen. Tadeusz Kościuszko, 
gen. Józef Wielhorski, gen. Józef Zajączek, gen. Tomasz Wawrzecki11. W wyniku 
reform dokonanych przez Departament Wojskowy Rady Nieustającej po 1772 roku 
w miejsce regimentarzy wprowadzono generałów. Ich kandydatury wysuwane były 
przez hetmanów. Dodatkowo rozpoczęto proces ograniczenia kupczenia wojskowymi 
rangami. Zmiany objęły również warszawski ośrodek, nad którym zwierzchnictwo 
wojskowe sprawować miał hetman wielki. Przyznano mu także władzę w zakresie 
utrzymania karności w trzytysięcznym garnizonie. Jednakże nie mógł dokonywać 
w nim poważnych zmian bez uprzedniej zgody Rady Nieustającej12.

W czasie Powstania Kościuszkowskiego ważna rola przypadła oficerom, którzy 
nie uczestniczyli bezpośrednio w walkach lub ich zaangażowanie z różnych powodów 
było ograniczone. Do tego grona należał gen. Stanisław Mokronowski herbu Bogoria. 
Powierzono mu wówczas funkcję komendanta warszawskiego garnizonu. Urodził 
się 10 listopada 1761 roku w Bogucinie na ziemi płockiej, w majątku Ludwika 
Mokronowskiego i Józefy z Czosnowskich (podczaszanki warszawskiej). Po wczesnej 
śmierci ojca wychowaniem Stanisława zajął się stryj Andrzej Mokronowski oraz 
jego sekretnie poślubiona żona Izabela Branicka, siostra króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Duże zaangażowanie stryjostwa w wychowanie późniejszego 
generała dało asumpt do plotek głoszących, że jest on ich synem13. Gdy ukończył 
wstępną edukację w kolegium jezuitów, rodzice zdecydowali się posłać młodego 
szlachcica do Korpusu Kadetów, gdzie Mokronowski kształcił się do 1777 roku. 

10 AGAD, AKP, ks. 270, k. 160.
11 Zob. P. Stawecki, Generałowie polscy. Zarys portretu zbiorowego 1776-1945, Warszawa 2010, s. 12-14.
12 K. Bucholc-Srogosz, Departament Wojskowy Rady Nieustającej w latach 1775-1789 i 1793-1794, Poznań 

2007, s. 48.
13 Polski słownik biograficzny (PSB), Mokronowski (Mokronoski) Stanisław, oprac. A. Zahorski, Wrocław 

[i inne] 1976, t. 21, s. 595.
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Następnie wysłano go na studia do prestiżowej École Militaire w Paryżu, aby 
pogłębiał wojskową wiedzę i umiejętności14.

Z Paryża wrócił w 1780 roku i rozpoczął służbę wojskową w Rzeczypospolitej. 
Jako chorąży i porucznik służył w Gwardii Konnej Koronnej (1780-1782). W tym 
czasie król mianował go szambelanem. Jednakże po blisko dwóch latach wstąpił do 
armii francuskiej, co stało się za sprawą księcia Karola de Nassau-Siegen, który w ten 
sposób chciał odwdzięczyć się Mokronowskiemu za oddane mu przysługi. Służył tam 
przez dwa lata w randze kapitana (do 1784 roku) we francuskim pułku kawalerii 
Royal Allemand, a po zakończeniu swojej służby towarzyszył księciu de Nassau-Siegen 
w jego podróży do Konstantynopola. Powrót do kraju w 1788 roku otworzył nowy 
etap w karierze przyszłego generała. Na początku został mianowany wicebrygadierem 
Kawalerii Narodowej. Równolegle rozpoczął karierę polityczną: z inicjatywy prymasa 
Michała Poniatowskiego został wybrany na posła ziemi wyszogrodzkiej na Sejm 
Czteroletni (1788-1792). Związał się wówczas ze stronnictwem królewskim (w tym 
okresie zaprzyjaźnił się z księciem Józefem Poniatowskim), dzięki któremu znalazł 
się w wąskim gronie mających dostęp do osoby króla i możliwość częściowego 
wpływania na jego decyzje. W czasie trwania wojny w obronie Konstytucji 3 maja 
1791 roku dał się poznać jako sprawny dowódca. Mężnie stawiał czoła wojskom 
wroga między innymi w bitwie pod Zieleńcami. Po jej zakończeniu uzyskał awans 
na generała-lejtnanta (brygadiera). Sława bitewna jego brygady miała wpływ na 
odznaczenie go 25 czerwca 1792 roku Krzyżem Virtuti Militari. Po przystąpieniu 
polskiego króla do Targowicy – chociaż go usilnie odwodził od tej decyzji – podał 
się 30 lipca 1792 roku do dymisji (monarcha mimo to nieskutecznie próbował go 
pozyskać awansem na generała-majora)15.

W okresie poprzedzającym wybuch Powstania Kościuszkowskiego gen. Stani-
sław Mokronowski przebywał w Warszawie, co wydawało się podejrzane kolejnym 
rosyjskim ambasadorom, którzy mylnie dostrzegali w nim radykała zdolnego do 
rewolucyjnych działań. W tym samym czasie doszło też do zmiany w życiu osobistym 
Mokronowskiego, gdyż w styczniu 1793 roku poślubił Mariannę Sanguszkównę 
(córkę wojewody wołyńskiego Hieronima Sanguszki). Na początku 1794 roku król 
pod naciskiem gen. O. Igelströma nakazał oficerom biorącym udział w wojnie 
polsko-rosyjskiej oddać Krzyże Virtuti Militari. Urażony tym gen. Mokronowski 
postanowił niezwłocznie oddać zarówno własne odznaczenie, jak i swoich towarzyszy: 
gen. Józefa Wielhorskiego i księcia Józefa Poniatowskiego. Ponadto na znak protestu 
złożył Order Św. Stanisława16. Wybuch powstania w 1794 roku przyniósł gen. Sta-
nisławowi Mokronowskiemu nowe zadania. Gdy tylko się dowiedział o rozpoczęciu 
17 kwietnia 1794 roku Insurekcji Warszawskiej, od razu udał się do króla, by go o tym 
poinformować. Doradzał mu wówczas, aby nie uciekał z miasta i przyłączył się do 
powstania. Sam początkowo trzymał się z boku głównych wydarzeń, gdyż obawiał 
14 Ibidem.
15 M. Machynia, C. Srzednicki, Wojsko koronne. Sztaby i kawaleria, Kraków 2002, s. 33.
16 PSB, t. 21, op. cit., s. 595-596.



41

„Waszyngton Polski”. Generał Stanisław Mokronowski...

się, że insurekcja przejdzie w rewolucję. W tym gorącym czasie często pełnił rolę 
wysłannika królewskiego do rozmów z Rosjanami oraz pruskim parlamentariuszem. 
Wszedł w skład powstańczego rządu, czyli Rady Zastępczej Tymczasowej, której 
podporządkowany był Komisariat Wojenny, składający się z czterech departamentów: 
broni i lazaretów, umundurowania, żywności i furażu oraz koni i taborów. Wobec 
odcięcia Kościuszki od Warszawy pozycja Stanisława Mokronowskiego wyraźnie 
wzrosła. Krytyczny stosunek generała do osoby Naczelnika (negatywnie oceniał 
go za sposób, w jaki rozegrał 25 maja 1792 roku bitwę pod Dubienką) mógł być 
wykorzystany przez przeciwników insurekcji. Mokronowski bowiem w pewnym 
momencie zaproponował nawet oddanie dyktatora powstania pod sąd wojenny. Tak 
nieprzejednana postawa gen. Mokronowskiego na szczęście nie przeszkodziła mu 
w późniejszej współpracy z Kościuszką17.

17 kwietnia lud Warszawy obwołał go komendantem miasta Warszawy i Siły 
Zbrojonej Księstwa Mazowieckiego. Trzeba przyznać, że warszawscy jakobini 
nie mieli odpowiedniego kandydata na to stanowisko. Sytuację tę wykorzystał 
król Stanisław August Poniatowski, który postawił na związanego z Zamkiem 
gen. Mokronowskiego, choć wcześniej zaproponował gen. Jana Augusta Cichockiego, 
lecz jego zbojkotowała insurekcyjna lewica. Radykałowie nie mogli się pogodzić 
również z kolejną kandydaturą. Mimo to sprzyjający jakobinom Hugo Kołłątaj 
określił gen. Mokronowskiego mianem Waszyngtona Polski i podkreślał jego walory 
dowódcze, stawiając je wyżej niż umiejętności wojskowe T. Kościuszki. Akcentował 
ponadto, że gen. Mokronowski nie przystąpił do obozu targowiczan, co ostatecznie 
przesądziło o jego wyborze. W swoich ocenach jakby nie zauważał, że komplemen-
towany przez niego generał od dawna związany był z dworem królewskim. A swoimi 
dość opieszałymi działaniami niewątpliwie ułatwił oddziałom gen. Igelströma 
wycofywanie się z Warszawy. Zapewne taka taktyka generała wynikała z niechęci króla 
do całkowitego zerwania stosunków z Rosją w zaistniałej sytuacji polityczno-militarnej. 
Jednakże warto nadmienić, niejako w obronie Mokronowskiego, że wycofujący się 
Rosjanie zaciekle się bronili, przysparzając znacznych strat załodze garnizonu (zginęło 
około 700 żołnierzy, a 400 zostało rannych)18.

Już 19 kwietnia 1794 roku gen. Stanisław Mokronowski podpisał swój akces do 
Powstania Kościuszkowskiego – tuż po prezydencie Warszawy Ignacym Wyssogocie 
Zakrzewskim – i faktycznie objął komendanturę miasta. Dzień po wyparciu wojsk 
rosyjskich ze stolicy na ratuszu doszło do uroczystego ogłoszenia akcesu Warszawy 
do „powstania krakowskiego”. Pod tekstem złożyło podpisy 2148 obywateli, szlachty 
i popularnych mieszczan. Sygnatariusze akcesu do powstania przyrzekali władzom 
powstańczym zupełne posłuszeństwo dopóki zamiar chwalebny Powstania Narodo-
wego osiągnięty nie będzie19. Naczelnik powstania zatwierdził gen. Mokronowskiego 
17 J. R. Krzyżewski, Garnizon m.st. Warszawy i jego komendanci, Warszawa 2011, s. 302-303.
18 M. Frančić, Insurekcja kościuszkowska, Kraków 1988, s. 62.
19 Cyt. za: Wolność, całość i niepodległość (1794). Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym, 

oprac. B. Sobolowa, Warszawa 1985, s. 19-20.
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z pewnym ociąganiem, dopiero po kilku dniach, tj. 25 kwietnia, i jednocześnie 
awansował go do stopnia generała-lejtnanta. Wraz z objęciem nowej funkcji 
gen. Mokronowski przystąpił do energicznych działań na terenie Warszawy. Pod 
bezpośrednimi rozkazami generała pozostawało tzw. pogotowie wojskowe garni-
zonu – jego wyćwiczenie i „obrót militarny”. Komendant miasta nie tylko dowodził 
wszystkimi korpusami przebywającymi na obszarze garnizonu i w jego okolicach, 
lecz także samodzielnie zajmował się organizacją siły zbrojnej oraz uzupełnianiem 
dawnych i nowych korpusów o rekruta. Na początku dowodzenia garnizonem doszło 
do próby ograniczenia swobody jego działań przez Radę Wojenną, zdominowaną 
przez oficerów o radykalnych poglądach społeczno-politycznych. Udało mu się 
jednak szybko spacyfikować te poczynania poprzez włączenie wspomnianej Rady 
Wojennej w struktury Wydziału Wojskowego RZT20.

Głównym zadaniem gen. S. Mokronowskiego była obrona Warszawy 
i obszaru Księstwa Mazowieckiego siłami zgromadzonymi w rejonie warszawskim. 
19 kwietnia 1794 roku powołał on do życia Radę Wojenną, w skład której wchodzili 
przedstawiciele jednostek garnizonu warszawskiego. Jednakże dość szybko zdecydował 
się ją zlikwidować, gdyż jako rojaliście przeszkadzał mu polityczny radykalizm jej 
członków. Generalna kwatera komendanta miasta znajdowała się w pałacu Izabeli 
Branickiej (przejściowo także w Pałacu Rzeczypospolitej), oficerów pełniących służbę 
garnizonową ulokowano zaś w gmachu Arsenału, z myślą o utrzymaniu tam dyscy-
pliny i porządku. Całodobową służbę pełnili głównie oficer dyżurny, tzw. pułkownik 
dzienny, jego zastępca w stopniu podpułkownika oraz dwóch dyżurnych majorów 
(jeden zawsze pochodził z kawalerii, a drugi z piechoty). Komendant S. Mokronowski 
ustalił zmiany wart na godzinę 10.30, a wydawanie haseł nowej służbie na 11.00. 
Poszczególne korpusy stacjonujące w Warszawie wystawiały poszczególne warty. 
Jednym z posterunków wystawionych w stolicy była warta przy Zamku Królewskim, 
traktowana jako honorowa21.

Generałowi Stanisławowi Mokronowskiemu jako komendantowi miasta 
Warszawy i siły zbrojnej Księstwa Warszawskiego podlegał cały warszawski garnizon. 
Nowo mianowany komendant od początku sprawowania swojej funkcji czynił duże 
starania w kierunku sprawnej organizacji służb i systematycznego szkolenia rekruta 

– ślady tych działań znalazły się w wydawanych przez niego rozkazach. W jednym 
z nich, tj. z 22 kwietnia, zażądał składania regularnych raportów od wszystkich 
podległych oddziałów wojskowych. Trzeba przyznać, że nie wszystkie należycie 
wywiązywały się z nałożonego obowiązku. Ponadto domagał się większej dyscypliny 
od żołnierzy z poszczególnych korpusów, regularnie włóczących się po ulicach War-
szawy. Duży nacisk komendant miasta położył na wystawianie odpowiedniej liczby 
posterunków (wart), szczególnie przy gmachach będących siedzibą zagranicznych 
poselstw. Umiejscawiano je także przy więzieniach i aresztach oraz przy siedzibie 

20 A. Zahorski, Warszawa w powstaniu kościuszkowskim, Warszawa 1985, s. 117.
21 J. R. Krzyżewski, Garnizon m.st. Warszawy…, op. cit., s. 64.
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władz powstańczych. Warto nadmienić, że kompetencje komendanta miasta nie 
były w owym czasie ujęte w stosownych aktach prawnych czy regulaminach. Zakres 
jego zadań był więc na bieżąco regulowany przez rozkazy Naczelnika powstania22.

Jednym z najważniejszych zadań komendanta, wynikającym niewątpliwie 
z potrzeby chwili, było odpowiednie ufortyfikowanie miasta. Warszawa, jako miasto 
otwarte, z punktu widzenia sztuki wojennej stanowiła łatwy łup dla agresora. Zabez-
pieczał ją jedynie okop przygotowany w 1770 roku, który niestety był w fatalnym 
stanie technicznym. Komendant miasta przychylił się do koncepcji płk. Karola Siera-
kowskiego, pełniącego wówczas funkcję komendanta korpusu inżynierów, polegającej 
na gruntownej naprawie istniejących okopów i usypaniu co 300 metrów bastionów 
(niezbędnych do obrony bocznej). Ponadto zamierzano przed wspomnianymi oko-
pami wykopać „wilcze doły” w celu wzmocnienia obrony. Kolejność fortyfikowania 
miasta przedstawiała się następująco: najpierw wzniesione miały być nowe bastiony 
(wzmocnione piechotą i artylerią), dalej zamierzano umocnić bastionowe kurtyny 
(obsadzone przez milicję miejską) i na końcu planowano wewnętrznie oszańcować 
południową część okopów. Wspomnianych robót nie zdołano niestety ukończyć 
przed zbliżającą się ofensywą wojsk rosyjskich23.

Dużym problemem w Warszawie była nasilająca się niesubordynacja w sze-
regach wojska. Komendanta szczególnie raził upadek dawnej dyscypliny, w tym 
także zmniejszenie się subordynacji i respektu żołnierzy względem oficerów. Nie 
rozumiał „ducha obywatelskiego” armii ani nadmiernego mieszania polityki do 
wojska. Irytowało go opieszałe wykonywanie rozkazów. Zdawał sobie sprawę z nie-
wywiązywania się poszczególnych placówek ze swoich zadań związanych z pełnioną 
służbą. Zdecydowanie zakazał lokowania pododdziałów wojskowych w prywatnych 
domach lub – co niestety się zdarzało – w karczmach, ze względu na sprzyjające 
warunki do nadmiernego spożycia alkoholu przez wojsko. Ponadto zalecił, aby 
połowa koni danej placówki była w każdej chwili gotowa do wyjazdu. Komendant 
zauważał, że często dochodziło do popełniania licznych wykroczeń, które nie zawsze 
wynikały ze złej woli żołnierzy, ale z powodów obiektywnych, na przykład rozbierali 
oni drewniane płoty i ogrodzenia na opał lub chodzili „po prośbie”, gdyż doskwierały 
im braki natury aprowizacyjnej24. Nie wahał się wymierzać surowych kar w postaci 
aresztu, a w przypadku poważniejszych wykroczeń także kary chłosty. Niekiedy 
posuwał się do degradacji oficerów, którzy rażąco naruszyli swoje obowiązki. Ślady 
troski gen. S. Mokronowskiego o sytuację w mieście widać w jego rozkazie z 9 maja 
1794 roku, w którym pisał: Na dniu wczorajszym z największym bólem serca widzia-
łem niesłychany nieporządek w garnizonie z okazji przytrafionego fałszywego alarmu, 
ichmość oficerowie zamiast przyprowadzenia ludzi i pospólstwa do porządku, zamiast 
wyprowadzenia ich z fałszywego przekonania o alarmie, sami po ulicach konno latali 

22 A. Zahorski, Warszawa w powstaniu…, op. cit., s. 117.
23 J. Giergielewicz, Zarys historii korpusów inżynierów w epoce Stanisława Augusta, Warszawa 1933, s. 48-49.
24 J. R. Krzyżewski, Garnizon m.st. Warszawy…, op. cit., s. 64-66.
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i opaczne wieści nosili. Jeden z ichmość oficerów, o którego imieniu na ten raz zamilczam, 
poważył się był własną powagą dawać rozkazy kanonierowi do wydania ognia z armaty25.

W czasie trwania Powstania Kościuszkowskiego Warszawa odgrywała niezwykle 
istotną rolę w zabezpieczeniu odpowiedniej ilości broni oraz amunicji. Uzbrojenia 
wymagały nie tylko oddziały regularnego wojska, lecz także formacje milicji i jedno-
stek pospolitego ruszenia. Realizacji tego celu podjęły się funkcjonujące na terenie 
miasta różnorodne zakłady rzemieślnicze i manufaktury. Z każdym tygodniem walk 
powstańczych rosła rola stolicy jako swoistego zaplecza, zapewniającego walczącym 
oddziałom odpowiednie ilości tzw. materiału wojennego. Poważne braki wystarcza-
jącej ilości broni palnej wpłynęły na decyzję o zwiększeniu produkcji broni białej, 
w tym głównie kos i pik. Wielu warszawskich stolarzy i ślusarzy zaangażowało się 
w ich produkcję. Gorzej wyglądała sytuacja z wytworzeniem odpowiedniej liczby 
pałaszy. Poważne problemy wystąpiły w związku z produkcją broni palnej. Sytuacji nie 
poprawiała niechęć ludności cywilnej do zwrotu broni, którą wydano jej w czasie trwa-
nia warszawskiej insurekcji. Braki w wyposażeniu artyleryjskim próbowano ratować 
z wykorzystaniem ludwisarni, w których powstać miały tak bardzo potrzebne armaty. 
Przy dużym niedostatku broni konieczne stawało się systematyczne naprawianie tej, 
która uległa uszkodzeniu26. W jednym z powstańczych raportów można przeczytać 
o działających w Warszawie zakładach naprawczych znajdujących się w koszarach 
Gwardii Pieszej Koronnej. Dodatkowo remonty wykonywała manufaktura funkcjo-
nująca w pałacu Teppera („Pod Wiatrami”), przy ulicy Długiej. Obie zreperowały 
5 tysięcy sztuk broni, czyli blisko jedną trzecią całego zasobu broni w garnizonie27.

Rozwój działań zbrojnych skutkował dużą liczbą rannych żołnierzy i oficerów. 
W związku z tym istotną sprawą stało się właściwe funkcjonowanie wojskowych 
lazaretów, które podlegały komendantowi miasta. Warto zaznaczyć, że sieć woj-
skowych szpitali nie była znacznie rozwinięta. Zlokalizowano je tylko w czterech 
punktach: w pałacu Branickich, w koszarach ujazdowskich, w koszarach Gwardii 
Pieszej Koronnej oraz w pałacu Krasińskich. Zapewne przejściowo rolę lazaretu pełnił 
także Pałac Kazimierzowski. W wymienionych placówkach medycznych panował 
nieład. W związku z tym gen. S. Mokronowski zobowiązał oficerów dyżurnych 
garnizonu do przeprowadzania regularnych kontroli. Podlegały jej następujące 
kwestie: stan przestrzegania porządku przez hospitalizowanych, jakość pracy medyków 
wojskowych, terminowość wysyłania ozdrowieńców do poszczególnych korpusów28.

Kolejnym istotnym zadaniem komendanta miasta była systematyczna apro-
wizacja wszystkich walczących oddziałów wojskowych znajdujących się na terenie 
garnizonu. Poziom wyżywienia żołnierzy musiał być powiązany z tabelami stanów 
25 Cyt. za: Polska sztuka wojenna w okresie powstania kościuszkowskiego, oprac. A. Zahorski, Warszawa 

1960, s. 126.
26 A. Zahorski, Warszawa jako ośrodek polskiego przemysłu zbrojeniowego w powstaniu 1794, [w:] 

Z bohaterskiej przeszłości Warszawy 1794-1864. Praca zbiorowa, Warszawa 1961, s. 66.
27 AGAD, AKP, ks. 270, k. 236.
28 F. Giedroyć, Służba zdrowia w dawnem wojsku polskim, Warszawa 1927, s. 217.
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etatowych poszczególnych korpusów. Jednocześnie musiał on pamiętać, że wcielanie 
zbyt dużej liczby przedstawicieli ludności chłopskiej może się niekorzystnie odbić na 
braku rąk do pracy na roli – co automatycznie przełożyłoby się na płynność zaopatry-
wania armii. Nie obyło się także bez przeprowadzania rekwizycji produktów rolnych 
spławianych Wisłą. Mimo to prowiantu wciąż było dramatycznie mało. Dlatego tak 
ważne stały się między innymi: kontrola odpłatności garnizonu za żywność, ilości 
pobieranej żywności i furażu za żywność, ograniczanie wszelkich nadużyć. Zapanować 
na tym wszystkim miał generalny kwatermistrz garnizonu por. Norbert Gaszyński, 
powołany na to stanowisko już po dymisji gen. S. Mokronowskiego29.

Decyzją Tadeusza Kościuszki 14 czerwca 1794 roku niespodziewanie odwołano 
komendanta Mokronowskiego z zajmowanej funkcji. Zastąpił go gen. Józef Orłowski. 
Nowy komendant garnizonu pozytywnie ocenił swojego poprzednika w raportach 
pisanych do T. Kościuszki. Natomiast niepokoiła go sytuacja militarna miasta, 
a w szczególności ruchy wojsk pruskich, przesuwających się w kierunku Sochaczewa. 
Za dymisją gen. S. Mokronowskiego kryły się względy nie tylko osobiste, lecz także 
polityczne. Niewątpliwie odwołany komendant nie należał do zwolenników Kościuszki, 
a ponadto był związany ze stronnictwem skupionym wokół dworu królewskiego. 
Generał z podlegającym sobie wojskiem pożegnał się rozkazem z 14 czerwca: Winien 
zaś będąc korpusowi oficerów i zacnemu rycerstwu w dniach 17 i 18 kwietnia roku 
teraźniejszego sławną rewolucję w mieście stołecznym tutejszym męstwem, odwagą 
utrzymującym, to zaufanie i podział sławy, do których mnie pomocą swoją doprowadzili. 
Nie mogę nie mieć za powinność oświadczyć im szczerego żalu z oddalenia się mego stąd, 
od ich koleżeństwa i służenia im dłużej, a przy tym oświadczenia im tej wdzięczności 
najżywszej przyjaźni i szacunku, które zapewne do grobu mego dla nich zaniosę30.

Po opuszczeniu Warszawy gen. S. Mokronowski, już jako oficer liniowy, wal-
czył wraz ze swoją dywizją pod Warką i Błoniem, a następnie pod Bielanami oraz 
Marymontem. W sierpniu 1794 roku Naczelnik powierzył mu – pomimo istniejących 
animozji – ważne zadanie zorganizowania obrony na Litwie, którą również objęły 
działania powstańcze. Warto zwrócić uwagę na kwestię stosunku Kościuszki do swoich 
współpracowników i podwładnych. Potrafił się w relacji z nimi unieść nad osobistymi 
urazami i powierzać ważne operacje sprawdzonym oficerom. Nie inaczej było w jego 
relacjach z gen. Mokronowskim, którego cenił, wiedząc, iż ten ma do niego wyraźnie 
krytyczny stosunek i związany jest z obozem królewskim. Naczelnik powstania w jednym 
z listów do warszawskiego komendanta okazuje takt i duży szacunek do postawy gene-
rała, który wziął na siebie zadanie dowodzenia polskim wojskiem na Litwie. W tym 
miejscu warto oddać głos samemu Kościuszce, by przekonać się, z jaką atencją traktował 
gen. S. Mokronowskiego: Kiedy wiadome ci okoliczności, kochany generale, przynagliły 
żądać od ciebie, abyś się stąd do Litwy oddalił, wchodziłem że zlecenie to przykrym może ci 
się wystawiać. Jedna tylko konieczność, jeden wzgląd ojczyzny w niebezpieczeństwie kazały 

29 K. Bauer, Wojsko koronne powstania kościuszkowskiego, Warszawa 1981, s. 362-363.
30 Cyt. za: Polska sztuka wojenna w okresie powstania kościuszkowskiego, op. cit., s. 115-176.
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mi się spodziewać, że pominąwszy wszystkie poświęcisz się całkiem dobru powszechnemu. 
Jednakoż z ukontentowaniem widziałem wczoraj, że przyjąwszy już ofiarowaną ci nie 
tylko przeze mnie, ale przez cały naród litewski komendę, dałeś poznać, że zapominasz 
o sobie, kiedy idzie o ojczyznę. Byłeś sam świadkiem radości stąd deputowanych litewskich, 
zaraz oni tejże samej nocy pojechali do współziomków swych z wiadomością tak szczęśliwą, 
by pokrzepić ich zwątlone już nadzieje i wlać ducha ufności i uwagi. Zważ sam, kochany 
generale, jaki był by ich smutek, jakie potrwożenie, co za rozpacz na koniec, gdyby się na 
nowo zawiedzionymi i opuszczonymi ujrzeli31.

Generałowi Mokronowskiemu powierzono funkcję Naczelnego Dowódcy 
Wojsk Litewskich. Niestety, nie zdołał powstrzymać działań wojsk rosyjskich. 
Marszałek Aleksander Suworow po zwycięstwie pod Kobyłką miał już praktycznie 
otwartą drogę na Warszawę. Po tej bitwie spadła na Mokronowskiego fala krytyki, 
pod presją której postanowił ustąpić ze swojej funkcji. Zaraz po upadku Powstania 
Kościuszkowskiego, podobnie jak wielu innych oficerów, zdecydował się na emigrację. 
Wyjechał do Włoch. Do Polski powrócił na kilka lat przed śmiercią. Jako oficer 
w stanie spoczynku zaangażował się w akcję budowy w Warszawie pomnika ks. Józefa 
Poniatowskiego. Już w nowych realiach politycznych doby kongresu wiedeńskiego 
został uhonorowany przez cara Aleksandra I Orderem Orła Białego32.

Zaprezentowany szkic biograficzny gen. Stanisława Mokronowskiego jest 
próbą przywrócenia pamięci historycznej o oficerze, o którym milczą podręczniki 
historii. Opisywana postać nie doczekała się naukowej biografii. Nie upamiętniono 
jej nazwiskiem żadnego placu ani ulicy w stołecznym mieście. Jego nagrobek umiesz-
czono w kościele kapucynów przy ulicy Miodowej. Szczątkowe informacje o jednym 
z ostatnich komendantów Warszawy okresu staropolskiego znajdują się w Sali 
Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa im. gen. broni Henryka Minkiewicza33. 
Przypomnienie sylwetki komendanta miasta z okresu Insurekcji Warszawskiej ma 
szczególne znaczenie. Uświadamia bowiem rolę miasta garnizonowego w tak trudnym 
historycznym czasie. Sama zaś funkcja komendanta miasta stała się ważnym punktem 
wielu wojskowych życiorysów. Warto wymienić choćby kilka nazwisk z okresu 
rozbiorowego. W tym gronie znaleźli się między innymi gen. Stanisław Potocki,  
gen. Piotr Szembek, gen. Jan Krukowiecki34. Dopiero po 123 latach Polska, odzyskaw-
szy niepodległość, zaczęła budować samodzielnie struktury własnej armii. Wraz z tym 
procesem Warszawa na nowo zaczęła pełnić funkcję garnizonu, a jego komendantom 
przyszło wykonywać zadania – w dużym stopniu – zbieżne z tymi, jakie realizował 
gen. Stanisław Mokronowski35.

31 Ibidem, s. 271.
32 J. R. Krzyżewski, Garnizon m.st. Warszawy, op. cit., s. 303.
33 A. Stasiński, Dowództwo Garnizonu Warszawa – tradycje i dzień dzisiejszy, „Wiedza Obronna” 2008, 

nr 1, passim.
34 J. R. Krzyżewski, Garnizon m.st. Warszawy, op. cit., s. 303 i nast.
35 C. Witkowski, Garnizon Warszawa 1918-1939, Oświęcim 2014, s. 86-87.
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Streszczenie: Upadek Rzeczypospolitej po powstaniu z 1794 roku nie przesądził o zaniechaniu dążeń 
niepodległościowych przez uczestników Insurekcji Kościuszkowskiej. Po zwycięstwach na polach Jeny 
i Auerstädt 14 października 1806 roku armia francuska była zmęczona i mogła nie sprostać ofensywie 
prusko-rosyjskiej. Na dawnych ziemiach polskich wciąż znajdowały się resztki armii pruskiej, co wysuwało 
na pierwszy plan kwestię zaangażowania Polaków przeciwko Prusom oraz wspierającej je Rosji w zamian 
za niejasną obietnicę przywrócenia Polakom bytu politycznego. Do zorganizowania dywersji na tyłach 
przeciwnika wybrano pełniącego funkcję generalnego inspektora kawalerii włoskiej generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego, twórcę Legionów Polskich we Włoszech. W Wielkopolsce generał był otaczany szacunkiem, 
który zdobył podczas Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 roku. Chcąc pozyskać Polaków do realizacji 
własnych celów politycznych, Napoleon postanowił wykorzystać autorytet Tadeusza Kościuszki, silnie 
związanego z tradycją francuskiego i amerykańskiego Oświecenia. Kościuszko nie ufał deklaracjom 
Napoleona, nie stanął na czele Legionów Polskich, choć często występował w roli mentora wobec władz 
francuskich. Zdecydowanie odmówił także firmowania działań w Wielkopolsce. Jego sceptycyzm 
wzmacniało stanowisko dyplomacji francuskiej względem insurekcji z 1794 roku. Instrumentalne 
traktowanie polskich przywódców potwierdzają zarówno nieuczciwe działania dyplomacji francuskiej, jak 
i zachowana korespondencja Napoleona. Ogłoszenie powstania w Wielkopolsce, entuzjastycznie przyjęte 
przez mieszkańców miast, spotykało się z nieufnością części społeczeństwa. Reaktywowano instytucję 
pospolitego ruszenia szlachty, wzorem insurekcji przeprowadzono pobór w systemie kantonalnym. 
Dowództwo tworzonych formacji często powierzano oficerom z przeszłością insurekcyjną, którzy oprócz 
autorytetu moralnego reprezentowali ciągłość tradycji. Mimo że w epizodzie z 1806 roku pozostaje 
dostatecznie wiele niewiadomych, nie tylko w odniesieniu do postawy polskiego społeczeństwa, ale 
i działań dyplomacji francuskiej, skala zaangażowania weteranów Insurekcji Kościuszkowskiej w kolejną 
szansę odbudowy Rzeczypospolitej wpisuje się na trwałe do pamięci historycznej.
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Abstract: The fall of the Polish-Lithuanian Commonwealth after the uprising of 1794 did not mean that 
Poles abandoned their independence efforts. In most political circles, there was a growing awareness that 
the hopes for regaining sovereignty should be tied to the political actions of France and the victorious 
Napoleon Bonaparte. After the victories on the fields of Jena and Auerstädt on October 14, 1806, the 
French army was tired and could not cope with the Prussian-Russian offensive. The remnants of the 
Prussian army remained on the former Polish territories, which made the French think of the possibility 
of an armed engagement of the Poles against them, in exchange for a vague promise of restoring Poland’s 
political existence. General Jan Henryk Dąbrowski, founder of the Polish Legions in Italy, was chosen 
to organize a diversion in the enemy’s rear. In Greater Poland (Wielkopolska) the general was highly 



respected as a hero of the Kościuszko insurrection of 1794. Napoleon, wanting to win Poles over to his 
own political goals, decided to use the authority of Tadeusz Kościuszko, who turned out to be sceptical 
of French promises. The instrumental attitude towards the Polish leaders was confirmed both by the 
dishonest actions of French diplomacy and by Napoleon’s preserved correspondence. The announcement 
of the uprising in Greater Poland, which was enthusiastically welcomed by the urban population, was met 
with distrust by part of the society. The institution of the nobility’s mass mobilisation and conscription 
in the cantonal system were reactivated. The command of the created formations was often entrusted 
to officers with insurrection past, who in addition to moral authority, represented the continuity of 
tradition. Although there are many unknowns connected with the 1806 uprising, not only with regard 
to the attitude of the society, but also as far as the actions of French diplomacy are concerned, the scale 
of involvement of the Kościuszko Insurrection veterans in the next chance to rebuild the Republic of 
Poland has become a permanent part of historical memory.

Keywords: Appeal, Chłapowski, Dąbrowski, diversion, Fouché, Insurrection, Kościuszko, Le Publiciste, 
mass mobilisation, Napoleon, Polish army, recruitment, the Polish issue, uprising, Wybicki



51

Weterani Insurekcji Kościuszkowskiej w powstaniu 1806 roku w Wielkopolsce

Upadek Rzeczypospolitej po powstaniu z 1794 roku, zawiniony wewnętrznym 
zachwianiem podstawowych instytucji państwowych, które skrzętnie wykorzystały 
trzy sąsiednie państwa, nie przesądził wówczas ostatecznie o zaniechaniu dążeń 
niepodległościowych przez uczestników insurekcji. Dziesiątki tysięcy weteranów 
wojen 1792 i 1794 roku zostały wcielone do armii zaborczych. Wiele miało zależeć 
od ukształtowania się sytuacji na europejskiej scenie politycznej. Stopniowo w pol-
skich środowiskach politycznych – zarówno tych działających na emigracji, jak 
i pozostających w kraju – dojrzewała świadomość, że nadzieje na zmianę położenia 
należy wiązać bądź z politycznymi działaniami Francji, kształtującej własną wizję 
nader rozległych interesów, bądź też z którymś z państw rozbiorowych. Każdy z tych 
wariantów miał swoje zalety i swoich zwolenników, lecz bieg wydarzeń spowodował, 
że szansę na zmianę politycznego położenia dała koncepcja oparcia się na Francji.

Efektowne zwycięstwa na polach Jeny i Auerstädt 14 października 1806 roku 
nie zakończyły wojny, co oznaczało, że Napoleon musiał się liczyć z koniecznością 
pozostania przez bliżej nieokreślony czas na „polskim” terytorium państwa Hohen-
zollernów. Opromieniona zwycięstwami armia francuska była zmęczona i mogła nie 
sprostać ewentualnej ofensywie prusko-rosyjskiej. Na dawnych ziemiach polskich 
wciąż przebywały przemieszczające się w kierunku Królewca resztki armii pruskiej, 
co nieomal automatycznie wysuwało na pierwszy plan kwestię ewentualnego zaan-
gażowania Polaków zarówno przeciwko Prusom, jak i przeciwko wspierającej je Rosji. 
Istnieje obszerna literatura historyczna, w której autorzy podjęli trud odpowiedzi na 
pytanie, na ile wysunięcie „kwestii polskiej” przez cesarza unikającego tworzenia 
państw narodowych było próbą wyjścia naprzeciw państwowym dążeniom Polaków, 
realizowanym w ramach koncepcji legionowej już od 1796 roku na terenach Italii, 
a później również nad Renem i nad Dunajem. W perspektywie rysowała się konieczność 
zapewnienia wojskom francuskim nie tylko spokojnych leży, furażu i wyżywienia, ale 
także ewentualnego wsparcia ze strony prawowitych mieszkańców tych ziem. Aby 
oczekiwania zyskały gwarancję spełnienia, Polakom musiały być dane konkretne 
obietnice. Tu trzeba stwierdzić, że bliższy ogląd wydarzeń skłania historyka do 
przyznania Napoleonowi miana geniusza, nie tylko przez wzgląd na jego efektowne 
sukcesy wojenne – nie mniejsze były bowiem jego uzdolnienia polityczne. Odrodzenie 
korony polskiej pod berłem Hohenzollerna (sic!) mogłoby znacznie przyczynić się do 
osłabienia działalności agenturalnej dworu brytyjskiego na kontynencie.

Do zorganizowania dywersji na tyłach przeciwnika wybrano pełniącego od 
1803 roku funkcję generalnego inspektora kawalerii włoskiej generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego. Wezwanie otrzymał w Chieti w środkowych Włoszech 5 października 
1806 roku. Nie był to wybór przypadkowy. W Wielkopolsce generał był otaczany 
szacunkiem, który zdobył, gdy dowodził korpusem podczas insurekcji w 1794 roku. 
23 października Dąbrowski został przyjęty przez Napoleona w Kropstädt, gdzie cesarz, 
licząc na akces Kościuszki, szczegółowo wypytywał o sytuację w Królestwie Neapolu, 
w którym resztki Legionów zwalczały lokalną partyzantkę. Nie było jeszcze mowy 
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o powstaniu ani formowaniu wojska polskiego1. Sprawa tworzenia polskich oddziałów 
wyłoniła się dopiero w trakcie kolejnych spotkań: w Poczdamie (24 października), 
gdzie Napoleon zaczął wypytywać o nastroje Polaków, mgliście deklarując możliwość 

„stania się narodem”, w Charlottenburgu (26 października), gdzie pytał o liczebność 
ewentualnej siły zbrojnej z ziem zaboru pruskiego, i Berlinie (3 listopada), gdzie 
zadeklarował plan przywrócenia Polakom bytu politycznego, o ile przekona się o ich 
szczerych intencjach. Warto dodać, że obecność Dąbrowskiego (w galowym mundurze 
wojsk polskich) w ścisłej świcie cesarza podczas wjazdu do Berlina (27 października) 
była nader czytelnym sygnałem dla dyplomacji pruskiej, co się stanie, jeżeli państwo 
Hohenzollernów nie przyjmie pokoju na warunkach francuskich. Dąbrowskiemu – 
który spędził młodość w Saksonii (dopiero w 1792 roku przeszedł z armii saskiej do 
wojska polskiego), słabo mówił po polsku, był bardziej żołnierzem niż politykiem  
i nie miał wystarczającej orientacji w polskich realiach – przydzielono do pomocy 
twórcę Pieśni Legionów, Józefa Wybickiego, doskonale w Wielkopolsce znanego2 
i cieszącego się wielkim autorytetem. We władzach insurekcyjnych pełnił obowiązki 
pełnomocnika rządowego do spraw wojskowych, w lipcu 1794 roku Kościuszko 
awansował go do rangi generała-majora ziemiańskiego milicji pomorskiej, a latem 
został komisarzem cywilno-wojskowym ziemi czerskiej przy dywizji generała 
Stanisława Mokronowskiego, broniącej Warszawy przed Prusakami. Dąbrowski 
zawdzięczał mu wyratowanie przed karą śmierci na sesji departamentu wojskowego 
w Warszawie 1 maja 1794 roku, w sprawie sądowej o zdradę (akces do konfederacji 
targowickiej)3. Z Berlina Dąbrowski wysłał do przyjaciela list, w którym napisał: 
Cesarz miał długą ze mną rozmowę. Idzie tutaj o egzystencję kraju naszego. Przybywaj! 
Obecność twoja jest tu nam potrzebna4.

Wybicki tak wspominał owo spotkanie: Szambelan zawołał: Pan Wybicki, Polak, 
do cesarza. – Otworzono mi pokój, zastałem go przy kominku. Zaczął chodzić po pokoju 
i mnie być obok siebie kazał. Zaczął mówić, że mu wypada ścigać nieprzyjaciela przez 
Polskę, że on ten kraj rozszarpany i zatracony chce wskrzesić, ale mu trzeba wiedzieć, czy 
wojsko w nim znajdzie wygody i żywność? – Odpowiedziałem z wielką przytomnością, 
iż jeżeli wejdzie do kraju jako zwycięzca, wszystko nakazać może, ale jeżeli wchodząc 
oświadczy się być naszym wskrzesicielem, wszystko mu sami poniesiemy w ofierze. Na to 
cesarz: Czy mi to waćpan zaręczasz? – Zaręczam – śmiało odpowiedziałem – bo Polak 
1 Archiwum Wybickiego, oprac. A. M. Skałkowski, t. 2, Gdańsk 1950, s. 31. Jeszcze w październiku 1794 r. generał 

Dąbrowski opracował plan przebicia się z resztkami wojska polskiego do broniącej zdobyczy rewolucji Francji.
2 Misję pozyskania Dąbrowskiego i Wybickiego, który zawiedziony w swoich nadziejach legionowych 

i rozgoryczony postawą cesarza pozostawał nieco na marginesie ówczesnych wydarzeń, powierzono służącemu 
w sztabie Davouta oficerowi do szczególnych poruczeń – Florianowi Kobylińskiemu, byłemu szambelanowi 
króla Stanisława Augusta, podczas insurekcji awansowanemu do stopnia kapitana. Archiwum Wybickiego, 
op. cit., s. 30; Pamiętniki Józefa Wybickiego senatora wojewody Królestwa Polskiego, Lwów 1881, s. 192.

3 J. Wybicki, Życie moje oraz wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich, oprac. A. M. Skałkowski, 
Kraków 1927, repr. Warszawa 2005, s. 181 i nast.

4 Cyt. za: J. Sobczak,  Przejdziem Wartę. Wielkopolskimi śladami Józefa Wybickiego i  Jana Henryka 
Dąbrowskiego, Poznań 1996, s. 47.
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krew i byt swój cały odda dla odzyskania niepodległości i Ojczyzny. To mówiąc w zapale 
miałem cesarza uchwycić za rękę. On zaś, czytając z mej twarzy to szczere wyznanie, 
odezwał się: Wiem, że posiadasz wielkie zaufanie u swoich współrodaków, napisz tu 
więc zaraz proklamację do nich, iż wchodzę do Polski w trzykroć sto tysięcy wojska, iż 
gdy obaczę, że są godni być narodem, będą nim… I na to cały rozczulony odpowiadam, 
iż w moment tę proklamację napiszę, i jeżeli wolno, cesarzowi przyniosę… On na to: 
I owszem. Wyszedłem więc z Dąbrowskim, a nie posiadając się znowu z radości, napisałem 
najprzód po polsku tę proklamację, a potem wraz z adiutantem Dąbrowskiego panem 
Hauke, przełożyliśmy ją na język francuski…5

Jan Henryk Dąbrowski Generał Dywizji i ozdobiony orderem Wielkiego Orła 
Legii Honorowej i Komandor Orderu Królewskiego Korony Żelaznej. Józef Wybicki 
Reprezentant miast na sejmie 1791 r.

Polacy! Napoleon wielki, niezwyciężony wchodzi w trzykroć sto tysięcy wojska do 
Polski. Nie zgłębiajmy tajemnic zamysłów, starajmy się być godnymi jego wspaniałości. 
„Obaczę, powiedział nam, obaczę jeżeli Polacy godni są być narodem. Idę do Poznania, 
tam się pierwsze moje zawiążą wyobrażenia o jego wartości”. Polacy! od was więc 
zawisło istnieć i mieć Oyczyznę: wasz zemściciel, wasz stwórca się zjawił. Zabiegajmy mu 
drogę z stron wszystkich, tak jak osierocone dzieci rzucają się na łono Ojca. Przynoście 
mu wasze serca i odwagę wrodzoną Polakom: Powstańcie i przekonajcie go iż gotowi 
jesteście i krew toczy się na odzyskanie Ojczyzny. Wie iż jesteście rozbrojeni. Broń i oręż 
z rąk jego otrzymacie. A wy Polacy przymuszeni przez naszych najeźdźców, bić się za 
nich przeciwko własnej sprawie, stawajcie pod chorągwiami Ojczyzny swojej. Wkrótce 
Kościuszko wezwany przez niezwyciężonego Napoleona, przemówi do was z Jego woli: 
Na teraz macie od nas rękojmią Jego oświadczonej dla Narodu obrony. Przypomnijcie 
sobie iż proklamacja, która was do formowania Legionów Polskich w Włoszech wzywała, 
nie była ku waszej zdradzie użyta. Ci to są legioniści, którzy niezwyciężonego Napoleona 
pozyskawszy względy, dali mu pierwsze wyobrażenie o duchu i charakterze Polaków. Dan 
w kwaterze głównej Cesarskiej w Berlinie dnia 3 Listopada 1806 r.6

Kościuszko jednak nie przemówił. W tym samym dniu, 3 listopada, Napoleon 
polecił ministrowi policji Josephowi Fouché sprowadzić do Berlina mieszkającego 
w Berville koło Fontainebleau Tadeusza Kościuszkę: Przywołaj Pan Kościuszkę 
i powiedz mu, ażeby natychmiast wyjechał złączyć się ze mną, ale niech wyjedzie pota-
jemnie i pod przybranym nazwiskiem. Zgłosić się ma do generała Dąbrowskiego, albo 
wprost do Marszałka Wielkiego Duroc’a. Daj mu tyle pieniędzy, ile tylko będzie potrzeba. 
Wypraw wraz z nim wszystkich Polaków, których ma przy sobie, ale pragnę, żeby się to 
wszystko zrobiło w największej tajemnicy7. Fouché otrzymał odpowiedź odmowną. 
Postanowiono uciec się do kłamstwa. Delegacja polska, która przybyła do Berlina 
19 listopada, otrzymała od Napoleona zapewnienie akcesu Kościuszki. Fouché, 

5 J. Wybicki, Życie moje…, op. cit., s. 262 i nast.
6 „Gazeta Poznańska”, nr 90 (sobota 8 listopada 1806 roku).
7 Correspondance du Napoléon I-er, t. 13, Paris 1863, poz. 11153, s. 462.
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któremu zlecono podtrzymywanie tej gry pozorów, sam zredagował tekst rzekomej 
odezwy do Polaków8. Po lekturze tekstu Napoleon odpisał swemu ministrowi 
z Poznania 30 listopada: List, któryś mi Pan przysłał, Kościuszki do jego współrodaków, 
jest śmieszny, jest to napuszona retoryka, nic innego… Jeżeli Kościuszko chce przybyć, to 
dobrze, jeżeli nie chce, to się bez niego obejdziemy – dobrze by jednak było, żeby przybył9. 
Fouché odezwę przeredagował i wydrukował we francuskim dzienniku „Le Publiciste” 
z 18 grudnia 1806 roku. Naczelnik dwukrotnie (22 grudnia i 22 stycznia) wysyłał 
do ministra listy protestacyjne. W rozmowie przeprowadzonej podczas „bankietu 
braterstwa” zakomunikował Fouchému gotowość udania się do kraju i współpracy 
z Napoleonem pod warunkiem przywrócenia niepodległości Polski w jej dawnych 
granicach (od Rygi do Odessy i od Gdańska do Węgier) oraz uwłaszczenia włościan 
jako podstawy nowego ustroju wzorowanego na angielskim. Były to rzecz jasna 
warunki nierealne. Jego dawni towarzysze z czasów insurekcji od kilku tygodni 
współpracowali z Francuzami. Pomysł Fouchégo Napoleon skomentował w liście 
z Pułtuska z 31 grudnia w sposób następujący: Czytam w Publiciste z 18-go mniemany 
list Kościuszki; są to bardzo mizerne środki, które nas tylko zniesławić mogą. Po co 
kłamstwo, kiedy prawda jest tak dobra do powiedzenia? Na co nam Kościuszko, kiedy 
chce, żeby mu dać spokój? Naród polski nie jest z tych, które trzeba poruszać odezwami. 
Wszystko to widziane z Warszawy, jest bardzo nędzne – jużem to Panu poprzednio pisał 10.

Kościuszko, świadomy instrumentalnego traktowania przez Napoleona, nie 
ufał deklaracji z 36 Biuletynu Wielkiej Armii (1 grudnia 1806): Tron Polski będzie 
podniesionym i ten wielki naród odzyska swój byt i swoją niezawisłość; z głębi grobu wróci 
do życia, Bóg jeden, który trzyma w ręku kłębek wypadków, mocen jest sprawić, co dla 
nas jest ogromnym problemem politycznym (Le tròne de Pologne se rétablira-t-il, et cette 
grande nation repredra-t-ille son existence et son indépendance? Du fond du tombeau 
renaitra-t-ille à la vie? Dieu seul, qui tient dans ses mains les combinaisons de touts les 
événements, est l’arbitre de ce grand probléme politique.)11. Potwierdzeniem jest spisany 
po latach fragment pamiętnika Dezyderego Chłapowskiego. Jako 19-letni oficer 
ordynansowy cesarza, po otrzymaniu nominacji, skierowany został w 1807 roku do 
paryskiej szkoły politechnicznej. Z ust napotkanego w Berville Tadeusza Kościuszki 
usłyszał słowa, które mu mocno musiały zapaść w pamięć: Dobrze, że służysz i że 
się uczysz. Ucz się pilnie i gdy będzie wojna, uważaj dobrze na wszystko, przy boku 
cesarza możesz uzbierać sobie wiele wiadomości i doświadczenia. Nagromadzaj ich, ile 
będziesz mógł, by kiedyś stać się potrzebnym naszej nieszczęśliwej ojczyźnie. W dobrej 
do tego jesteś szkole, ale nie myśl, nie pochlebiaj sobie, żeby on Polskę wskrzesił, on tylko 
o sobie myśli, żadnej wielkiej narodowości, a tym więcej ducha niepodległości nie cierpi. 

8 Z widocznym lekceważeniem zamieściła ją „Gazeta Poznańska” z 31 grudnia 1806 r. – jakoby nadesłaną 
1 listopada z  Hanau. W  całości nakazano ją podać w  numerze następnym – jakoby dostarczoną 
z Bambergu, Archiwum Wybickiego, op. cit., t. 2, s. 32.

9 Correspondance du Napoléon I-er, t. 13, Paris 1863, poz. 11328, s. 589.
10 Correspondance du Napoléon I-er, t. 14, Paris 1863, poz. 11528, s. 126.
11 36-e Bulletin de la Grande Armée, [w:] Correspondance du Napoléon I-er, t. 14, Paris 1863, s. 10.
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To jest despota, zaspokojenie ambicji osobistej, to jedyny cel jego. On nic trwałego nie 
utworzy, tego jestem pewien. Ale to wszystko tobie młodemu nie przeszkadza, żebyś przy 
nim nabrał doświadczenia, uczył się strategii. Znakomity on wódz, a chociaż on naszej 
ojczyzny nie wskrzesi, to oficerów nam może wykształcić wielu, a bez takowych źle by 
było, choćby Bóg zesłał nam później szczęśliwe okoliczności. Powtarzam, ucz się pilnie, 
ale on nic dla nas nie zrobi12. W podobnym duchu pisał po latach o Kościuszce Juliusz 
Falkowski, syn Hipolita – podporucznika z czasów insurekcji, który jako oficer 
sztabu Wielkiej Armii dosłużył się dwóch Legii Honorowych za przeprowadzenie 
rozlicznych misji wywiadowczych. Podczas paryskiego spotkania z Niemcewiczem 
Kościuszko miał stwierdzić, że […] mimo niezaprzeczalnej sympatii między Francuzami 
i Polakami, dziwnym zrządzeniem losu, z Francji przychodziło nam samo tylko zło, 
a nigdy pomoc w niebezpieczeństwie… Na koniec w roku 1794, gdy powstanie nasze 
zmusiło Prusy oderwać się od koalicji przeciw Francji, republika, pomimo usilnych nalegań 
naszych nic zrobić dla nas nie chciała. Jakżeż dziś polegać na jakichś nieokreślonych 
nadziejach13. Z inspiracji Naczelnika Józef Pawlikowski napisał broszurę pt. Czy 
Polacy mogą się wybić na niepodległość? (Paryż 1800), w której dowodził, że Polska 
może odzyskać niepodległość bez oglądania się na obcą pomoc, pod warunkiem 
że jednomyślnie powstanie przeciwko wrogom. Epizod z Kościuszką podsumowuje 
kolejny list Napoleona do ministra policji z 20 lutego 1807 roku: Nie przywiązuję 
żadnej wagi do Kościuszki. Nie posiada on tej wziętości w kraju, jaką sobie wyobraża. 
Zresztą całe postępowanie jego dowodzi, że nie jest niczym innym jak głupcem. Trzeba go 
więc zostawić, jakim być chce i więcej się o niego nie troszczyć14.

Akcja wyeliminowania wrogiej administracji i przejęcia kontroli nad terytorium 
zaboru pruskiego wymagała wsparcia miejscowej elity. Należy spróbować ustalić, 
jaki udział w tym przedsięwzięciu mieli przedstawiciele jej patriotycznej orientacji, 
którzy w przeszłości byli związani z Insurekcją Kościuszkowską. Po rozpoznaniu 
nastrojów lokalnej społeczności przez przysłanych z Berlina emisariuszy, 6 listopada 
1806 roku Dąbrowski wraz z Wybickim uroczyście wjechali do Poznania, co dało 
początek manifestacjom patriotycznym. Zachęceni takim obrotem spraw ogłosili, 
przywiezioną uprzednio przez kurierów, odezwę do narodu, która spotkała się 
z ogromnym odzewem wśród mieszczan. Byli jednak i tacy, którzy patrzyli na to 
z obawami, przekonani o rychłym powrocie Prusaków, co dla emisariuszy Napoleona 
mogło stanowić pewien problem. Postawy przystosowawcze, wzmocnione nieufnością 
wobec Francuzów i spodziewanych nowych porządków, skłaniały mieszkańców 
Wielkopolski nawet do wstępowania w szeregi pruskiego wojska, aby walczyć za 

12 D. Chłapowski, Pamiętniki, Poznań 1899, s. 29 i nast.
13 Cyt. za: J. Falkowski, Księstwo Warszawskie. Obrazy z  życia kilku ostatnich pokoleń w  Polsce, t. 1, 

Poznań 1877, s. 277.
14 Correspondance du Napoléon I-er, t. 14, Paris 1863, poz. 11836, s. 315. Polskie tłumaczenia tekstów za: 

J. Falkowski, Księstwo Warszawskie…, op. cit., s. 278-281. Zob. także: R. Bielecki, A. Tyszka, Dał nam 
przykład Bonaparte. Wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815, t. 1, Kraków 1984, s. 132-147.
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„swego króla”15. Również przez część bogatszej szlachty, mieszczaństwa i chłopstwo 
ten zryw traktowany był ze sceptycyzmem, dlatego głównymi ośrodkami formowania 
oddziałów stały się miasta.

Przewidywanym kłopotom ze zbyt małą liczbą kadry zaradzić miał rozkaz 
z 14 listopada 1806 roku wydany przez generała Dąbrowskiego do „bywszego wojska 
polskiego”, czyli żołnierzy i oficerów służących w armii Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Wzorem Insurekcji Kościuszkowskiej przeprowadzono mobilizację w sys-
temie kantonalnym, powołując pod broń jednego mężczyznę na dziesięć dymów 
(gospodarstw) i jednego konnego z czterdziestu pięciu. Organizowanie piechoty w pułki 
powierzono ludziom z przeszłością legionową: w Gnieźnie – generałowi brygady 
Józefowi Niemojewskiemu, jednemu z organizatorów konspiracji przygotowującej 
wybuch Insurekcji Kościuszkowskiej w Wielkopolsce, w Rogoźnie – majorowi Anto-
niemu Downarowiczowi, weteranowi Powstania Kościuszkowskiego, w Kościanie 

– pułkownikowi Stanisławowi Fiszerowi, byłemu adiutantowi Kościuszki. Natomiast 
w Rawiczu miał dowodzić podpułkownik Józef Wasilewski – podczas Insurekcji 
Kościuszkowskiej major w Kwatermistrzostwie Generalnym. W Kole werbunek 
prowadził podpułkownik Józef Biernacki, który obie kampanie z ostatnich lat 
Rzeczypospolitej odbył w Kawalerii Narodowej. Rekrutację w Kaliszu powierzono 
sędziwemu generałowi Pawłowi Skórzewskiemu, „słynnemu w kraju z najczystszego 
patryotyzmu”, jednemu z inicjatorów insurekcji w Wielkopolsce, gdzie odznaczył się 
w bitwie pod Łabiszynem (30 września 1794), a w Częstochowie – „staremu kapitanowi 
artylerii”, jak go określił marszałek Davout, Kacprowi Miaskowskiemu, kapitanowi 
Stanisławowi Wosińskiemu, który w insurekcji służył w formacji strzelców pieszych, 
oraz byłemu generałowi powstańczemu z ziemi wieluńskiej Józefowi Stokowskiemu.

Napoleon przywiązywał dużą wagę do angażowania po swojej stronie 
szlachty polskiej, dlatego w rozmowie z Wybickim nalegał na powołanie jej pod 
broń16. Reaktywowano zatem instytucję pospolitego ruszenia – wbrew intencjom 
Dąbrowskiego, który wolał wojska regularne od drobnoszlacheckiej „ruchawki”. 
Wydawało się, że ułatwi to lepszą koordynację oddziałów powstańczych, do czasu 
uformowania jednostek regularnych. Najstarszy senator i były wojewoda gnieźnieński 
Józef Lubicz Radzimiński17 wydał 2 grudnia 1806 roku (zredagowany wcześniej 

15 A. Białkowski, Pamiętniki starego żołnierza 1806-1814, oprac. W. Tokarz, Warszawa 1903, s. 1-7. Dwaj 
starsi bracia autora, syna konfederata barskiego, służyli w pruskim regimencie Friedricha von Zastrowa 
(Infanterieregiment No 39), po trzecim ślad zaginął w Legionach i do 1806 r. rodzina nie wiedziała 
nic o jego losach. O wstąpieniu Białkowskiego 15 listopada 1806 r. do formującego się 4 Pułku Legii 
Dąbrowskiego (później 12 Księstwa Warszawskiego) zamiast do korpusu Lestocque’a  zadecydowała 
postawa pruskiego oficera werbunkowego i  rozwój wydarzeń. W  tym samym czasie sławny później 
szwoleżer Ambroży Mikołaj Skarżyński, kawaler Legii Honorowej, a następnie generał wojsk polskich 
(1831), wraz z pruskim 13 Pułkiem Dragonów generała Hansa von Rouquette (Altpreußische Dragoner-
Regiment Nr 13) bronił Gdańska (11 marca – 26 maja 1807 r.), podczas gdy jego brat Kazimierz, jako 
podporucznik w sztabie marszałka Jeana Lannesa, brał udział w blokadzie miasta.

16 „Oui je veux vótre pospolite”. J. Falkowski, Księstwo Warszawskie…, op. cit., s. 270.
17 Jego syn Piotr był represjonowany za udział w insurekcji 1794 r. Archiwum Wybickiego, op. cit., s. 53.
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przez Dąbrowskiego i Wybickiego) Uniwersał na pospolitą obronę, wzywający „rycerzy” 
pod sztandary wojewódzkie, odwołujący się zarówno do patriotyzmu, jak i powin-
ności obywatelskich przez nawiązanie do munduru wojewódzkiego uchwalonego 
konstytucją sejmu z 1776 roku: Niech każdy kto może władać orężem siada na koń, 
a najmniej niech z każdego domu jeden z synów czy braci zbrojnie pod chorągwią Ojczy-
zny bronienia na koniu stawa i jednego z sobą lub dwóch pocztowych wiedzie, ubranych 
w wojewódzkim mundurze krojem kurtek i czapek wojskowych. A kto by ani sam nie 
mógł stawać zbrojno, ani być wyręczonym przez syna lub brata, ten w miarę majątku 
stawi zastępców ze stanu rycerskiego i pocztowych zbrojnych18. Organizowaniem mieli 
się zająć – powołani rozkazem Dąbrowskiego z 3 grudnia 1806 roku w Poznaniu19 

– generałowie ziemiańscy, czyli rotmistrze pospolitego ruszenia, powołani z grona 
miejscowych elit: gnieźnieńskie – stolnikowicz poznański Franciszek Rydzyński; 
łęczyckie – Onufry Dąbrowski, były chorąży orłowski (od 1786 roku) i marszałek 
konfederacji targowickiej na ziemi łęczyckiej, po nim Feliks Kretkowski, sygnatariusz 
manifestu przeciwko uchwaleniu Konstytucji 3 maja (w 1806 roku z własnych 
funduszów formował 3 Pułk Piechoty); kaliskie – Jan Gliszczyński; rawskie – Józef 
Leszczyński, potem Jan Łubieński; malborskie – Onufry Szur-Lipiński, którego 
ojciec Jakub piastował urząd pomorskiego pisarza grodzkiego; krakowskie (trzy 
powiaty przed granicą austriacką) – Wojciech Męciński, i ziemia wieluńska – Maciej 
Stokowski. Wkrótce dołączyło jeszcze województwo bydgoskie, a po wyzwoleniu 
ziem polskich z prawej strony Wisły – województwo płockie, dowodzone przez 
pisarza ziemskiego różańskiego Hieronima Ciemniewskiego. Wśród organizatorów 
pospolitego ruszenia liczną grupę stanowiły osoby mające powiązania z Insurekcją 
Kościuszkowską:

 - poznańskie – Wojciech Węgorzewski (wprawdzie zakupiwszy w 1789 roku 
rangę generalską, raczej stronił od zbytniego zaangażowania w sprawy 
wojenne, szybko zrezygnował z powodu zaawansowanego wieku, natomiast 
jego żona Anna z Kwileckich wykazała się bardzo aktywną, patriotyczną 
postawą w czasie insurekcji 1794 roku)20;

 - sieradzkie – generał Józef Lipski (w Powstaniu Kościuszkowskim walczył na 
terenie sieradzkiego, wystawił oddział kawalerii, który kompletnie uposażył);

 - kujawskie – pułkownik Józef Trzebuchowski (były konsyliarz województw 
brzeskokujawskiego i  inowrocławskiego w konfederacji targowickiej, 
w powstaniu 1794 roku jako podpułkownik walczył pod Brześciem, 
Włocławkiem, Bydgoszczą);

18 Drukowany w „Gazecie Poznańskiej” nr 102 z 3 grudnia 1806 r.; Archiwum Wybickiego, op. cit., s. 58 
i  nast.; Archiwum Państwowe w  Poznaniu, A. 40/48. Odezwa Jana Gliszczyńskiego z  6 grudnia 
o  pospolitym ruszeniu kaliskim: Archiwum Wybickiego, op.  cit., t. 2, s. 67-68. Podobna odezwa 
Wojciecha Węgorzewskiego w  Poznaniu 27 grudnia została skierowana do szlachty poznańskiej, 

„Gazeta Poznańska”, nr 110 z 27 grudnia 1806 r.
19 Zob.: „Gazeta Poznańska”, nr 103 z 6 grudnia 1806 r.
20 Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego, oprac. S. Karwowski, t. 1, Poznań 1913, s. 7-8.
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 - inowrocławskie – starosta inowrocławski Kazimierz Sokołowski (po zaję-
ciu Kujaw przez Prusy w wyniku drugiego rozbioru Polski wziął udział 
w Powstaniu Wielkopolskim, jesienią 1794 roku zorganizował składający 
się z dwóch szwadronów pułk milicji inowrocławskiej. Oddział ten należał 
do najdłużej walczących w powstaniu, działał pod Brześciem Kujawskim 
jeszcze w listopadzie);

 - mazowieckie – po Dominiku Kuczyńskim, podkomorzym podlaskim, Alek-
sander Zieliński (po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej został członkiem 
grupy w Zgromadzeniu Przyjaciół Konstytucji Rządowej przygotowującej 
powstanie organizacji spiskowej, później był pełnomocnikiem Rady 
Najwyższej Narodowej dla ziemi łomżyńskiej, różańskiej i nurskiej oraz 
generałem majorem milicji mazowieckiej i nurskiej, odznaczony przez 
Kościuszkę okolicznościową obrączką „Ojczyzna Obrońcy Swemu”), 
następnie Feliks Świdziński;

 - pomorskie – po Maksymilianie Otto-Trąmpczyńskim Jakub Komierow-
ski (wyróżnił się w walkach w 1794 roku, w czasie wyprawy generała 
Dąbrowskiego do Wielkopolski), po jego śmierci Antoni Kruszyński 
(po wkroczeniu generała Dąbrowskiego do Wielkopolski w 1794 roku 
sformował i wyekwipował oddział, z którym wziął udział w końcowych 
walkach Powstania Kościuszkowskiego. W ramach represji władze pruskie 
wytoczyły mu proces o zdradę, przeprowadziły konfiskatę majątku i zmusiły 
do wstąpienia w szeregi armii pruskiej).

Podczas gdy dowódcy musieli zmagać się z niesubordynacją pospolitego 
ruszenia, cennym nabytkiem okazali się dezerterzy z armii pruskiej, zaznajomieni 
z zasadami służby w polu, czego bardzo brakowało zarówno większości ochotników 
z pospolitego ruszenia, jak i formującym się jednostkom regularnym. Wśród nich 
wyróżniali się żołnierze formacji Towarzyszy (Towarczys), stworzonej „specjalnie” dla 
Polaków chcących kontynuować polskie tradycje rycerskie w Prusach, rekrutowanej 
z drobnej szlachty północnej części Mazowsza oraz zachodniej części Litwy, które 
znalazły się w granicach Prus po trzecim rozbiorze – jako prowincja Nowe Prusy 
Wschodnie (Neu Ost Preussen). Dowództwo nad stworzonym z nich oddziałem 
powierzono kolejno: weteranowi legionowemu generałowi Antoniemu „Amilkarowi” 
Kosińskiemu (w czasie insurekcji walczył w randze kapitana między innymi w obronie 
Warszawy, gdzie został ranny), po nim – majorowi Dominikowi Dziewanowskiemu, 
byłemu adiutantowi księcia Stanisława Poniatowskiego, wyróżniającemu się w powsta-
niu 1794 roku w bitwach pod Rypinem i Łabiszynem.

Przedstawiony zarys jedynie w niewielkim stopniu odzwierciedla skalę zaanga-
żowania weteranów insurekcji w kolejną szansę odbudowy Rzeczypospolitej. Według 
wyliczeń dotyczących omawianego okresu jednostki walczące przy boku rewolucyjnej 
i napoleońskiej Francji zasiliło więcej Polaków niż formacje legionowe i Księstwa 
Warszawskiego. Pośród wcielonych rekrutów znajdowali się także weterani insurekcji. 
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W epizodzie z 1806 roku było wiele niewiadomych – i to nie tylko w odniesieniu 
do postawy Austrii czy Rosji, ale i odnośnie do stosunków francusko-pruskich – aby 
decydować się na zrywanie prowizorycznie poukładanych stosunków z administracją 
państw zaborczych21. Odezwa wydana przez Dąbrowskiego i Wybickiego wcale nie 
musiała dać spodziewanych efektów. Nie sposób przemilczeć faktu, że uczestnicy 
wydarzeń w Wielkopolsce działali w osamotnieniu, bez gwarancji, iż Napoleon 
zamierza włączyć do przyszłej Polski także ziemie innych zaborów, z których po 
części się wywodzili. Występując przeciwko zaborczym władzom administracyjnym, 
musieli liczyć się z ryzykiem dotkliwych kar i odwetu w chwili ich powrotu. Odezwy 
komendantów pruskich garnizonów, pozostających poza zasięgiem francuskiej 
obecności, były całkiem realne, a ciężka ręka zaborców dała się już dostatecznie 
poznać po upadku powstania 1794 roku, o czym nie można zapominać.
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Represje Imperium Rosyjskiego wobec uczestników Powstania 
Kościuszkowskiego

Repression of the Russian Empire against the participants of the Kościuszko Uprising

Streszczenie: Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku nastroje powstańcze przybrały na sile – odczuwano 
potrzebę chwycenia za broń. W artykule przedstawiono metody działania machiny represyjnej Imperium 
Rosyjskiego, stosowanej na Polakach w trakcie Insurekcji Kościuszkowskiej i po jej klęsce. Po przegranej 
bitwie pod Maciejowicami na jeńców polskich zapadł okrutny wyrok deportacji na wschód celem odbycia 
srogiej kary. Najwybitniejszych przywódców wywieziono do Twierdzy Pietropawłowskiej do Petersburga. 
Około 20 tysięcy uczestników powstania oraz osoby podejrzane o jego wspieranie zesłano w głąb Rosji. 
Po trzecim – ostatecznym – rozbiorze Rzeczypospolitej skazanym powstańcom skonfiskowano majątki 
na rzecz dygnitarzy carskich. Represje wobec Polaków trwały do śmierci Katarzyny II.
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Abstract: After the second partition of Poland in 1793, the insurgent mood reached the moment of the 
greatest need to take up arms. The article presents the methods of operation of the repressive machine 
of the Russian Empire, used on Poles during and after the defeat of the Kościuszko Uprising. After the 
lost battle of Maciejowice, the Polish captives of war were handed a cruel sentence, deportation to the 
East in order to serve a further punishment. The most prominent leaders were deported to the Peter and 
Paul Fortress in St. Petersburg. About twenty thousand participants of the uprising and people suspected 
of supporting it, were exiled deep into the interior of Russia. After the third and final partition of the 
Republic of Poland, the convicted insurgents had their property confiscated on behalf of the tsarist 
dignitaries. Repressions against Poles continued until the death of Catherine the Great.
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Represje rosyjskie stosowane wobec Polaków w minionych stuleciach obejmowały: 
mordowanie ludności cywilnej, zesłania, więzienia i przesłuchania, wcielenia do 
armii, konfiskaty majątków, a nawet przymusowe emigracje (ucieczki). Te najbardziej 
dotkliwe dotyczyły masowych zesłań na wschód w szeroko rozumianym znaczeniu. 
W epoce rozbiorów nabrały znacznych rozmiarów – posługiwano się nimi przy 
wszelkich próbach odbudowy niezależności państwowej, a represyjna władza karała 
więzieniem lub zesłaniem każdego niepokornego Polaka, uznawanego za buntownika.

Wprawdzie pierwsi polscy zesłańcy to przeważnie jeńcy wojenni albo uczestnicy 
walk na pograniczach, uprowadzeni przez wojska rosyjskie, jednak z badań historyków 
można wnioskować, że przed 1917 rokiem do Rosji trafiło na różnego typu zesłania 
nie mniej niż milion Polaków. Zaczynając od konfederacji barskiej, zesłańcy dużymi 
grupami zapełniali różne regiony Rosji1. W okresie, w którym Polacy pozbawieni byli 
samodzielności państwowej, drogi skazańców wiodły najczęściej w kierunku wschodnim. 
Miejscem zesłań czy więzień nie była wyłącznie Syberia i najdalsze krańce Imperium. 
Popularną docelową stacją, jeszcze nie kolejową, była także Moskwa albo Petersburg 
– młode miasto istniejące dopiero od 1703 roku, ale już od 1721 będące stolicą potęż-
nej monarchii rosyjskiej, z formalną nazwą Imperium2. Za panowania Katarzyny II 
zesłanie traktowano przede wszystkim jako karę, a miejsca zsyłek nie były wybierane 
przypadkowo3. Władze carskie planowały zwiększenie zaludnienia i rozwój niedawno 
odkrytych przestrzeni Syberii, odległych obszarów Rosji. W związku z tym represje 
zesłańcze stosowane przez carat cechował różny charakter i stopień ciemiężenia. Polaków 
zsyłano na ciężkie roboty w kopalniach, kamieniołomach, twierdzach, karnie wcielano 
do armii rosyjskiej, skazywano na osiedlenie. Najbardziej drastyczną karą zesłańczą była 
wspomniana wieloletnia katorga, kończąca się zazwyczaj śmiercią z wycieńczenia. Innego 
rodzaju karą objęci byli zesłańcy skazani na osiedlenie i utratę majątku oraz pozbawienie 
lub ograniczenie praw, na przykład zakaz zmiany miejsca pobytu. Kolejny rodzaj kary 
stanowiły zesłania do rot aresztanckich w warowniach syberyjskich, skierowania do 
służby w garnizonach wojskowych, a także nieco lżejsze kary osiedlenia pod nadzorem 
policyjnym, bez utraty majątku i praw, z możliwością powrotu do domu4.

Uczestnicy Insurekcji Kościuszkowskiej również nie uniknęli represji ze strony 
Imperium Rosyjskiego. Nie sposób nie zacząć od Tadeusza Kościuszki, bezpośrednio 
uczestniczącego w ówczesnych wydarzeniach, które zawiodły go najpierw na pola 
bitew wojny 1792 roku, a później doprowadziły do objęcia funkcji dowódcy armii 
powstańczej, Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej i dalej, po klęsce 
maciejowickiej, do rosyjskiej niewoli5. Dokładnie 10 października 1794 roku pod 

1 Z. Wójcik, Zesłańcze szlaki uczonych polskich w Rosji, „Niepodległość i Pamięć” 1995, nr 1, s. 125-126.
2 L. Bazylow, Polacy w Petersburgu, Wrocław 1984, s. 5.
3 Z. Łukawski, Historia Syberii, Wrocław 1981, s. 111.
4 Zarys dziejów polskich zesłańców do Rosji i Związku Sowieckiego (XVII-XX w.), oprac. R. Stawicki, 

Warszawa 2009, s. 6.
5 R. Lolo, Czasy Tadeusza Kościuszki: zmiany w Europie i na świecie, „Polityka. Biografie” 2017, nr 2, s. 15.
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Maciejowicami (w dolinie Wisły, na południe od Garwolina), po ośmiu miesiącach 
insurekcji i kilku zwycięskich bitwach, Kościuszko – pragnąc nie dopuścić do połą-
czenia armii Suworowa z korpusem Iwana Fersena – zastąpił drogę zmierzającej na 
stolicę armii rosyjskiego generała. Początkowe zwycięstwa i wielki zapał bojowy, 
a nawet garnięcie się chłopów do szeregów wojskowych, nie pomogły – wobec 
przewagi wroga – rozwinąć powstańczych działań. Niespełna ośmiotysięczne 
wojsko polskie stanęło do nierównej walki z rosyjskim korpusem Fersena w sile 
16 tysięcy ludzi i 60 armat6. Mimo niestrudzonej walki, twardych jak mur polskich 
żołnierzy, których z podziwem później tak właśnie oceniali rosyjscy oficerowie7, 
doszło do totalnej klęski. Polacy stracili 4 tysiące ludzi, a w niewolę rosyjską wzięto 
2 tysiące żołnierzy8. Jeńcem został sam Tadeusz Kościuszko, a także członkowie jego 
świty: generałowie Józef Sierakowski9, Michał Kamieński10, Karol Kniaziewicz11 
oraz ciężko ranny brygadier Józef Kopeć12, sekretarz naczelnika Stanisław Fiszer, 
a także adiutant, pisarz i działacz polityczny Julian Ursyn Niemcewicz, który między 
innymi swoje pojmanie bardzo szczegółowo opisał w pamiętnikach: W pośród tej 
rzezi Naczelnik stara się zebrać resztę jazdy naszej, wtem koń zabity pada pod nim, 
poddają mu świeżego, odpieramy jeszcze na chwilę kozaków, lecz cała massa dragonów 
moskiewskich wpada na nas, oficer chwyta konia mego za cugle; raniony, bez oręża, dalej 
bronić się nie mogłem, stałem się jeńcem. Officer zaprowadził mnie do pobliskiego lasku 
i tam stał się mym szatnym: wziął mi naprzód zegarek i worek z pieniędzmi, zdejmując 
skrwawioną mą kurtkę postrzegł piękny pierścień antyk na palcu moim, rzucił się nań 
chcąc go zdjąć, lecz ręka i palec, z przyczyny odniesionej rany, krwią nabiegłe czyniły rzecz 
trudną. Officer jął się do prędszego sposobu – włożył palec mój w gębę i chciał go wraz 
z pierścieniem odgryźć […]. Coraz bardziej upływem krwi słabieć zacząłem. Przybiegli 
oficerowie moskiewscy […], każdy z nich, łżąc mię grubijańskiemi słowy, kańczukiem 
po plecach okładał […], szczęściem przybył podpułkownik Tołstoj; ten zgromiwszy tych 
oprawców wziął mię z sobą i do głównej kwatery poprowadził13. Samo pole bitwy 
Niemcewicz wspominał w pamiętnikach niezwykle przejmująco: Pobojowisko to 

6 A. Śliwiński, Powstanie kościuszkowskie, Warszawa 2014, s. 170.
7 Zob. W. Zawadzki, Polska Stanisławowska w oczach cudzoziemców, Warszawa 1963, t. 2, s. 766.
8 B. Szyndler, Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 1994, s. 329.
9 Generał Sierakowski dowodził korpusem na Litwie, stoczył kilka walk pod Wilnem. W bitwie pod 

Krupczycami 17 września 1794  r. przyczynił się do znacznych strat armii generała Suworowa. Pod 
Siedlcami połączył się z wojskami Tadeusza Kościuszki.

10 Michał Kamieński awansował na generała majora 10 kwietnia 1794 r., po wyróżnieniu się w bitwie 
pod Szczekocinami.

11 W czasie powstania Karol Kniaziewicz służył w stopniu majora, w sztabie generała Józefa Zajączka, 
walczył m.in. pod Chełmem. W lipcu 1794 r. został pułkownikiem, a pod Maciejowicami walczył 
już jako generał major.

12 Józef Kopeć, wcielony do armii rosyjskiej w wojnie 1792 r., po wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej 
ze swoją brygadą oraz kilkoma innymi szwadronami przedarł się spod Kijowa przez całą Ukrainę i linie 
rosyjskie na Wołyń, aby dołączyć do oddziałów Kościuszki. W jego ślady poszło kilkanaście tysięcy 
Polaków z innych jednostek rosyjskich.

13 J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, Paryż 1848, s. 221.
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całe było zasłane trupami obdartymi do naga. To krwawe śmierci widowisko miało 
coś wielkiego, w samej nawet okropności swojej. Ogromne te ciała po większej części 
z przebitemi bagnetem piersiami, silne ich członki zlane krwią już skrzepłą z wyrazem 
jeszcze grozy lub rozpaczy na martwych ich twarzach, nadewszystko myśl, że waleczni ci 
ludzie polegli zasłaniając Ojczyznę piersiami swemi […]14. Kozackiej dzidy nie uniknął 
również Tadeusz Kościuszko. Nieświadomi, kim jest ranny żołnierz, którego mają 
przed sobą, kozacy obrabowali Kościuszkę ze złotego zegarka z łańcuszkiem, kiesy 
i kilku obrączek z napisem „Ojczyzna Obrońcy Swemu”, ściągnęli z niego czamarę, 
spodnie i buty. W czasie ograbiania bezbronnego Kościuszki nadjechał Fiedor Łysenko 
z Charkowskiego Pułku Lekkokonnego i uderzył jeńca pałaszem w głowę, po tym 
ataku Naczelnik stracił przytomność. Kościuszkę, tak jak wcześniej Niemcewicza, 
znalazł Tołstoj, który na polecenie Fersena ustalał tożsamość poległych i wziętych do 
niewoli wyższych oficerów polskich. Miał on ze sobą jako jeńca i do pomocy w iden-
tyfikacji poległych wicebrygadiera Józefa Drzewieckiego, który rozpoznał w polskim 
żołnierzu swojego dowódcę, a szczegóły tego wydarzenia zawarł w pamiętnikach15.

Po przegranej bitwie pod Maciejowicami polskich jeńców wraz z przywódcami 
powstania spotkał okrutny los zesłanych na wschód. Więźniów skierowanych do 
Petersburga początkowo eskortował gen. mjr Aleksiej Chruszczow – prowadzono ich 
drogą na wschód przez Radzyń, Włodawę, Kisielin, Łuck, Ostróg i Zasław. Na trasie 
przemarszu eskortujący żołnierze i sam dowódca niemiłosiernie łupili majątki polskiej 
szlachty. W Zasławiu świtę powstańców rozdzielono. Kościuszkę, Niemcewicza 
i Fiszera transportowano do Petersburga z zachowaniem całego arsenału środków 
ostrożności, niekoniecznie wtedy potrzebnych, lecz zgodnych z instrukcjami, które 
za Katarzyny II były bardzo często stosowane16. Ich droga pod eskortą mjr. Titowa 
wiodła przez Kijów, Homel, Mohylew, Witebsk, Nowogród i Carskie Sioło. Nocą 
10 grudnia dotarli do Petersburga, stamtąd przewieziono ich krytą łodzią przez Newę 
do Twierdzy Pietropawłowskiej. Cierpiącego z powodu odniesionych ran Kościuszkę 
przeniesiono do pokoi należących do kwatery komendanta twierdzy, generała Andrieja 
Czernyszewa17. Niemcewicz i Fiszer pozostali w sali wypełnionej urzędnikami. 
W przypadku wszystkich więźniów rozpoczęto śledztwo, które prowadził generalny 
prokurator i skarbnik Cesarstwa Rosyjskiego Aleksander Samojłow18. Nie obeszło 
się bez męczących przesłuchań, podczas których więźniowie musieli odpowiadać 
na pytania pisemnie oraz wypełniać niezliczone punkty długich kwestionariuszy. 
Kościuszko źle zniósł śledztwo, a pobyt w twierdzy przypłacił ogromnym spadkiem 
formy psychicznej i fizycznej. Poza tym jego pojmanie ogromnie osłabiło morale 

14 Ibidem.
15 Pamiętniki Józefa Drzewieckiego, spisane przez niego samego (1772-1802), tudzież reszty pamiętnika 

tegoż (1806-1851) z papierów po nim pozostałych zebrane, z przydaniem wiadomości o życiu autora przez 
J. J. Kraszewskiego, Wilno 1858, s. 40-41.

16 L. Bazylow, Polacy w…, op. cit., s. 47.
17 http://www.muzeumwp.pl/kalendarium/12-10 [dostęp: 22.09.2020].
18 J. Czubaty, W rosyjskiej niewoli: śledztwo i zeznania, „Polityka. Biografie” 2017, nr 2, s. 80.
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wszystkich powstańców, ponieważ Kościuszko uważany był za jedynego przywódcę 
zdolnego pokonać każdego zaborcę i przywrócić niepodległość Polsce. Duch bojowy 
upadł. Nowym naczelnikiem został gen. Tomasz Wawrzecki19, lecz niestety nie miał 
wśród społeczeństwa takiego autorytetu jak Kościuszko. Klęska pod Maciejowicami 
w zasadzie przesądziła o upadku powstania. Sytuacja stawała się coraz trudniejsza. 
Siły Suworowa i Fersena podeszły pod Warszawę. 4 listopada została zaatakowana 
Praga, w czasie jej obrony zginął między innymi gen. Jakub Jasiński. Rosjanie, chcąc 
wywołać panikę w narodzie, dokonali na Pradze aktu wymordowania kilku tysięcy 
ludności cywilnej. Nie oszczędzono kobiet, dzieci ani starców, zabijano z broni palnej 
lub – bardziej praktycznie – bagnetem, nożem czy też jakimkolwiek innym narzędziem. 
Zastygła w przerażeniu Warszawa skapitulowała, wojska polskie opuściły stolicę.

Po rozwiązaniu się ostatnich oddziałów polskich, na rozkaz nadesłany 
z Petersburga, do Twierdzy Pietropawłowskiej  trafili naczelnik Tomasz Wawrzecki, 
przywódca obozu reform podczas Sejmu Czteroletniego Ignacy Potocki, prezydent 
Warszawy Ignacy Zakrzewski, członkowie władz powstańczych: Tadeusz Mostow-
ski, publicysta i działacz polityczny, potem znany wydawca oraz minister spraw 
wewnętrznych w Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym, bankier Andrzej 
Kapostas, bardzo aktywny i zasłużony w kwietniowych walkach z załogą rosyjską  
płk Michał Sokolnicki oraz słynny mistrz szewski Jan Kiliński20. Ten ostatni znalazł 
się w twierdzy 13 stycznia 1795 roku, inni w zbliżonym czasie. Do niewoli wzięto go 
stosunkowo późno, z końcem grudnia 1794 roku. Przedtem, w październiku, został 
wysłany do Poznania i po upadku insurekcji aresztowany przez Prusaków, którzy 
wydali go władzom rosyjskim. Po wyjściu z więzienia w petersburskiej twierdzy 
(3 grudnia 1796 roku) zamieszkał w Wilnie, gdzie przystąpił do konspiracji (tzw. 
spisek W. Ciecierskiego), za co go ponownie pojmano i wywieziono w głąb Rosji. 
Pozostawił po sobie pamiętniki, w których barwnie opisał szczegóły pobytu w Twier-
dzy Pietropawłowskiej: Roku 1795 dnia 13 Stycznia byłem osadzony w Petersburgu 
w fortecy, w izdebce mającej w sobie łokieć długości i szerokości półszosta, w której było 
jedno okno z kratami żelaznemi dobrze opatrzonemi, także miałem pół pieca do tej 
izdebki wchodzącego, z cegieł postawiony, w którym gdy nam zapalili, aby nam było 
ciepło, to ledwie się nam rozgrzał przez godzin cztery, także miałem podłogę bardzo 
złą, przez które wielkie zimno do izby wchodziło, tak dalece, żem ja nigdy nóg swoich 
nie mogłem rozgrzać od zimna wielkiego; miewałem także u siebie wizytę od szczurów 
i myszów […] także od nich miałem przez całą zimę udręczenie przez to, że mi się lęgły 
[…] ale dosyć już na tem, pójdźmy teraz do ważniejszych rzeczy, przez które się dowiemy 
jak ja biedny byłem traktowany od moskali w tej nieszczęśliwej i nader smutnej niewoli21.

Na terenach włączonych do Rosji po drugim rozbiorze Polski dochodzenie 
zakrojone na szeroką skalę prowadziła specjalna smoleńska komisja śledcza, powołana 
19 Niekoniecznie słusznie po części zapomniano o T. Wawrzeckim. Skazały go na to jego ostatnie lata życia, 

kiedy konsekwentnie trzymał się polityki ugody z Rosją.
20 L. Bazylow, Polacy w…, op. cit., s. 74.
21 J. Kiliński, Pamiętniki Jana Kilińskiego. Szewca, a razem Pułkownika 20 Regimentu, cz. 1 i 2, Warszawa 

1919, s. 68-69.
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już 30 kwietnia 1794 roku przez Katarzynę II, mająca badać i sądzić wszystkich 
podejrzanych o przygotowania i udział w powstaniu. Przewodniczącym komisji usta-
nowiono generała-gubernatora smoleńskiego Grigorija Osipowa, a członkami zostali 
generał Mamonow, brygadier Iwan Rusjanow, Miasojedow i Wojnow. Dodatkowo 
dwóch Polaków pełniło w niej funkcję tłumaczy. W lipcu 1795 roku komisja wydała 
wyroki na uczestników powstania, dzieląc rodzaje kar na 11 kategorii, według wielkości 
przestępstwa uznanego przez niniejszy organ. Do pierwszej kategorii, z najsroższymi 
wyrokami, komisja zaliczała tych, którzy złamali przysięgę wiernopoddańczą i brali 
udział w powstaniu lub w przygotowaniach do niego. W tej grupie znaleźli się między 
innymi: opat bazylianów Józefat Ochocki, szef 10 Regimentu Pieszego Koronnego 
Ignacy Działyński, strażnik polny litewski Jan Oskierka, sędzia grodzki żytomierski 
Andrzej Dubrawski, Józef Kopeć, Jan Zienkowicz, Tadeusz Horodyński i Stanisław 
Sołtan. Wszyscy oni (z wyjątkiem sędziwego już Sołtana, który trafił do Kazania) 
zaznali losu zesłanych w najodleglejsze rejony Syberii. Jana Oskierkę zesłano nad 
Bajkał. Po ułaskawieniu przez Pawła I zmarł z wyczerpania w drodze powrotnej do 
kraju i spoczął w Tobolsku. Ignacy Działyński trafił na 18 miesięcy do Berezowa, 
Józefat Ochocki został zesłany do Turyńska w guberni tobolskiej, natomiast Andrzej 
Dubrawski, ponieważ nie chciał wydać ze swojej zbrojowni starej broni, został posą-
dzony o jej gromadzenie na potrzeby powstania i skazany na zesłanie na Syberię mimo 
podeszłego wieku. Powrócił w 1797 roku, schorowany i wkrótce zmarł. Pojmany 
pod Maciejowicami Józef Kopeć został odłączony od współwięźniów w Kijowie 
i wywieziony na śledztwo do Smoleńska. Stamtąd po czterech miesiącach zesłano go 
na Kamczatkę22. Szacuje się, że w głąb Rosji zesłano około 20 tysięcy uczestników 
Powstania Kościuszkowskiego oraz podejrzanych o jego wspieranie23.

Po klęsce Insurekcji Kościuszkowskiej było jasne, że nic już nie uratuje 
okrojonego państwa. Nastąpił trzeci rozbiór Polski, z udziałem Rosji, Prus i Austrii, 
a na żądanie Katarzyny II abdykował król Stanisław August Poniatowski. Istnienie 
I Rzeczypospolitej dobiegło formalnego końca. Wszystkim skazanym skonfiskowano 
majątki, a następnie rozdano je dygnitarzom carskim. To był kolejny rodzaj represji, 
który zastosowano głównie wobec magnatów – czynnych uczestników insurekcji bądź 
wspierających powstanie, posiadających własne dobra na Litwie, jak na przykład Adam 
Kazimierz Czartoryski, Michał Kleofas Ogiński, Aleksander Pociej, Ignacy Potocki, 
Dominik Radziwiłł, Kazimierz Nestor Sapieha, Antoni i Ignacy Tyzenhauzowie, Alojzy 
Sulistrowski, a także książę Józef Poniatowski. Kolejnymi ukazami carskimi odbierano 
majątki Czackim, Dzieduszyckim i wszystkim, na których padło jakiekolwiek podejrze-
nie. O tym, że jest to forma represji, mówiono wprost: nie chcemy, aby w prowincjach 
naszych posiadali majątki ludzie, do których wierności nie ma dostatecznej gwarancji24. 
Rozdawnictwo majątków polskich odbywało się z pośpiechem, aż do ich wyczerpania. 
Na własność skarbu rosyjskiego przeszły też wszystkie starostwa i królewszczyzny 
22 B. Szyndler, Powstanie kościuszkowskie…, op. cit., s. 379.
23 Ibidem, s. 380.
24 T. Treściński, Wyzuci z majątku. O konfiskatach w zaborze rosyjskim, „Mówią Wieki” 2002, nr 9, s. 56.
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oraz niektóre dobra duchowne. Ogółem w zagarniętych przez Rosjan majątkach 
mieszkało blisko 650 tysięcy ludzi25. Konfiskaty majątków polskich oraz rozdawnictwo 
ziemi zasłużonym Rosjanom były nader często stosowanymi instrumentami akcji 
rusyfikacyjnej na wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Zdobyczą wojenną stał 
się również wspaniały, liczący 400 tysięcy tomów i 20 tysięcy rękopisów księgozbiór 
biskupa Józefa Andrzeja Załuskiego (Biblioteka Załuskich) – w 1795 roku zabrano 
go do Petersburga, gdzie dzięki niemu, mimo znacznych zniszczeń w transporcie, 
mogła powstać Cesarska Biblioteka Publiczna26.

Surowe represje popowstańcze stosowano do śmierci Katarzyny II w 1796 roku. 
Po tym okresie nastąpiło osłabienie rygoru ze strony Rosjan w stosunku do Polaków. 
Nowy car Paweł I zwolnił więźniów politycznych i zesłańców syberyjskich. Zezwolił 
Tadeuszowi Kościuszce na opuszczenie Rosji27. Gorzkim finałem sprawy było to, że 
Kościuszko – więzień bez wyroku skazującego i jeniec dawno zakończonej wojny 
– uzyskał wolność w zamian za złożenie przysięgi wiernopoddańczej, którą zmuszony 
był złożyć nowemu carowi. Okoliczności odzyskania wolności i opuszczania przez 
Polaków Petersburga opisał w swoich notatkach Michał Sokolnicki: Tak doczekali się 
więźniowie śmierci Katarzyny II (17 listopada 1796 r.) i objęcia rządów przez Pawła I. 
Nastąpiło widzenie się cesarza z Kościuszką i udzielenie wolności więzionym Polakom. 
W początku panowała jeno radość. Wokoło byłych więźniów gromadziło się, hołdy składało, 
najświetniejsze towarzystwo stolicy. Po pierwszych wylewach wezbranych uczuć, po 
pierwszych spotkaniach i uściskach z więzionymi braćmi, Kościuszko odczuł sposoby 
dania mu wolności, jako najgorszą kaźń moralną, a nie inaczej zapewne czuć musieli 
inni: 2 grudnia t.r. wieczorem Wawrzecki, Zakrzewski, Mostowski, Niemcewicz udali 
się do Samojłowa dla wykonania przysięgi wierności. Sokolnicki, formalnie więźniem 
nie będąc, uniknął zdaje się tej przeprawy nad wyraz ciężkiej dla ludzi, u których 
przykazaniem życia była wojskowa i polityczna wierność złożonej przysiędze. […] 
Wkrótce potem, już po wyjeździe Kościuszki, poczęli kolejno, jak najostrożniej, unikając 
podejrzeń, rozjeżdżać się z Petersburga zwolnieni więźniowie, śpiesząc zrazu spowrotem 
do kraju, a już przeważnie gotując się do wyjazdu w dalekie strony zachodnie28.

Represje rosyjskie wobec uczestników Insurekcji Kościuszkowskiej i klęska 
powstania nie zdołały złamać ducha patriotycznego narodu. Przeciwnie, zjednoczyły 
Polaków do walki z zaborcami. Kościuszkowscy żołnierze szybko otrząsnęli się z roz-
paczy. Zginęło państwo, ale naród i honor zostały ocalone. Polacy w dalszym ciągu 
mogli trwać i walczyć o swoją wolność. Przystąpiono więc do zakładania tajnych 
organizacji niepodległościowych w kraju. Wielu polskich żołnierzy skupiło się wokół 
ocalałego z pogromu generała Dąbrowskiego, by utworzyć we Włoszech Legiony 
Polskie, bijące się u boku Napoleona Bonaparte z armią austriacką i rosyjską. Polacy 

25 B. Szyndler, Powstanie kościuszkowskie…, op. cit., s. 381-382.
26 L. Bazylow, Polacy w…, op. cit., s. 46.
27 S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1983, s. 171.
28 Generał Michał Sokolnicki 1760-1816, [w:] Monografie w zakresie dziejów nowożytnych, Warszawa 1912, 

t. 11, s. 49.
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dobrze rozumieli, że jedynej szansy na pozbycie się ciemiężcy należy upatrywać 
w trudnej i długiej walce o niepodległość, a Insurekcja Kościuszkowska była jej 
pierwszym etapem.
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Niezwykle ważne dla utrzymania tożsamości narodowej przez Polaków było dążenie 
do upamiętnienia ważnych dla jego istnienia i rozwoju bohaterów narodowych 

– władców, polityków, artystów, wodzów, żołnierzy itp. Do tradycyjnych form czczenia 
pamięci należą: pomniki, tablice, ufundowane kościoły, sadzone drzewa, dedykowane 
ulice, place, szkoły. Wyjątkowym sposobem upamiętnienia stało się – także w kulturze 
światowej – usypywanie kurhanów, zwanych też kopcami. Towarzyszące człowie-
kowi od tysięcy lat, przez niego tworzone, służyły do upamiętniania i pochówku 
zmarłych, zachowania w zbiorowej pamięci ważnego wydarzenia historycznego, 
które miało miejsce na danym terenie. Kopce oddzielały także od siebie majątki 
ziemskie albo, szczególnie w ogrodach krajobrazowych XVIII i XIX wieku, pełniły 
funkcje widokowe1.

Obok kopców poświęconych sławnym bitwom, walkom o niepodległość 
Polski, Mickiewiczowi, powstańcom krakowskim, styczniowym czy śląskim, 
Marszałkowi Piłsudskiemu, Legionom Polskim lub poległym za Ojczyznę – na 
terenie Polski najczęściej powstawały kopce Kościuszki2. Usypywano je dzięki 
wysiłkowi wielu osób, stanowiły także wyraz niezwykłej mobilizacji i patriotyzmu 
lokalnej społeczności.

Historycy dotąd spierają się o ocenę umiejętności i dokonań Tadeusza 
Kościuszki. Trafnie na temat jego doniosłości, a co za tym idzie potrzeby upamięt-
nienia Naczelnika wypowiedział się Szymon Askenazy: Mylił się tylekroć na rzeczach 
i ludziach… A jednak on został jednym z nieśmiertelnych bohaterów ludzkości. Czemu? 
Bo imię jego jest Polska3. Warto odtworzyć proces powstawania kopców imienia 
Tadeusza Kościuszki – tych wyjątkowych pomników pamięci o dokonaniach generała. 
Ich skala, położenie geograficzne na terenie Polski jest różne. Każdy zasługuje 
jednak na omówienie.

KOPIEC KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE

Bezspornie najbardziej znanym wyrazem hołdu dla przywódcy powstania 1794 roku 
stał się Kopiec Kościuszki powstały w Krakowie w czasie istnienia na tym terenie 
Rzeczypospolitej Krakowskiej, uznawany za wiecznotrwały znak niepodległości Polski 
i solidarności narodów w imię dobra ludzkości4. Idea postawienia pomnika ku czci 
Tadeusza Kościuszki narodziła się w Krakowie niezwłocznie po śmierci Naczelnika 

1 S. Anioła, J. Bogucki, M. Formanowski, Kopiec Wolności w  Poznaniu jako symbol niepodległości, 
Warszawa – Poznań 1992, s. 7, 15.

2 G. Gill, Kopce na ziemiach Polski – od pradziejów po kopiec w Pierzchowcu, Kraków 1997, s. 22.
3 P. Boroń, Legenda Tadeusza Kościuszki – próba zarysu, [w:] 210 rocznica insurekcji kościuszkowskiej. 

I  Ogólnopolski Zlot Szkół im. Tadeusza Kościuszki Kraków 15-16 X 2004. Materiały sesji poświęconej 
Tadeuszowi Kościuszce, Kraków 2004, s. 9.

4 Tekst z  tablicy umieszczonej z  okazji otwarcia odbudowanego kopca, wmurowanej u  jego podnóża 
10 listopada 2002 r. – M. Rokosz, Kopiec Kościuszki w Krakowie. Czym jest i co znaczy,[w:] 220 rocznica 
insurekcji kościuszkowskiej…, op. cit., s. 34.
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w Szwajcarii. Mieszkańcom królewskiego miasta, silnie związanego z przywódcą 
powstania 1794 roku, bardzo zależało, by (podobnie jak szczątki księcia Józefa Ponia-
towskiego w lipcu 1817 roku) ciało Kościuszki zostało pochowane w Katedrze na 
Wawelu. Stało się to ostatecznie 20 czerwca 1818 roku5. Krakowianie nie poprzestali 
jednak na tym. Zainspirowani wierszem Trzy Mogiły nieznanego autorstwa (przypisuje 
się je księdzu kanonikowi Zarzyckiemu) postanowili uczcić Wodza, budując kopiec.

…Oby więc mężom, co w ojczystej sprawie
Walecznie krew swą przelali

Wdzięczni Rodacy ku wieczystej sławie
Takie pomniki stawiali.

Oby i Tobie wodzu ukochany,
Kościuszko! Polski zaszczycie!

Wzniósł Kraków kopiec z ziemi wysypany
Na góry wspaniałej szczycie!

A lud, wdzięcznością dla Ciebie przejęty
W dniu, w którym dzieło zaczynał,

Licznie zebrany, zwiedzałby grób święty
I imię Twoje wspominał 6

Ostatecznie projekt usypania Kopca Kościuszki, na podobieństwo kopców Krakusa 
i Wandy, został przyjęty przez Senat Wolnego Miasta Krakowa uchwałą z dnia 
19 lipca 1820 roku z przesłaniem przekazania kolejnym pokoleniom zalet Naczelnika: 
wielkości ze skromnością połączonej 7.

Wśród wniosków za aprobatą tej decyzji, odrzucających słowa krytyki o powrocie 
do praktyk na wzór przez dzikie czasy ciemnoty podany, wymieniano między innymi:

[…] Kto walczył za ojczystą ziemię, niech z ziemi ma pomnik. Łza żelazo trawi, na 
głazie osycha, a w ziemię wsiąka na zasiew przyszłości.
Z ziemi przeto, krwią poległych przesiąkłej, z kości ich, grób sypać należy.
Niech późnym pokoleniom zostanie świadectwo, jak naród wodza swego ukochał; niechaj 
każdy, i ten nawet, co wdowiego grosza nie ma na ofiarę ojczystą, może się przyłożyć do 
dzieła, aby wszyscy Polacy powiedzieć mogli: „Oto mogiła rękami naszemi wzniesiona” […]8.

Senat Wolnego Miasta Krakowa, podejmując uchwałę o wzniesieniu mogiły 
ku czci Tadeusza Kościuszki, w sierpniu 1820 roku na łamach „Gazety Krakowskiej” 
zaapelował do mieszkańców:

[…] Szanowne duchowieństwo, urzędnicy, obywatele, ziemianie! Wy, towarzysze 
oręża Kościuszki! Wy, Jego cnót, skromności i męstwa wielbiciele! Wy, za których krew 
szlachetną przelewał. Wy, którzy pragniecie potomstwu swemu rzadki wzór bohaterstwa 

5 M. Rożek, Groby królewskie w Krakowie, Kraków 1977, s. 152-158.
6 Opis sypania Kopca Kościuszki r. 1820 na górze Świętej Bronisławy, Kraków 1880, s. 4-5.
7 M. Rożek, Kopiec Kościuszki w Krakowie, Kraków 1981, s. 73.
8 Opis sypania…, op. cit., s. 5-6.
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Jego do naśladowania przekazać! Wy, jednym słowem Polacy i Polki, ubiegajcie się do tak 
świetnego zamiaru. Wesprzyjcie uczestnictwem waszym usiłowania Rządu, ażebyśmy 
wszyscy z chlubą rzec mogli o sobie: Te ręce usypały Kościuszki Mogiłę.

W Krakowie d. 19 lipca 1820 r.
Wodzicki

Mieroszewski jun., sekr. Sen.9

Grunt pod usypanie kopca na Wzgórzu św. Bronisławy, zwanym Sikornikiem, 
na zachód od Krakowa przekazały nieodpłatnie siostry norbertanki z klasztoru na 
Zwierzyńcu. Fundusz budowy kopca powstał z dobrowolnych składek Polaków 
z trzech zaborów i zagranicy. Początek tworzenia kopca ustalono na dzień po 
rocznicy śmierci Kościuszki – 16 października 1820 roku. Sypanie Kopca zostało 
zainaugurowane przemówieniem gen. Franciszka Paszkowskiego, rozpoczynającym 
się od słów: nic droższego dla ludzi jak niepodległość…10, i wysypaniem na miejsce pod 
kopiec Ziemi Racławickiej ze szczątkami rycerzy polskich, poległych 4 kwietnia 1794, 
sprowadzonej do Krakowa 16 października 1820 r.11 W trakcie wielomiesięcznego 
usypywania ziemię na kopiec zmieszano z ziemią pochodzącą z pól bitewnych 
Powstania Kościuszkowskiego – spod Dubienki, Szczekocin, Maciejowic12. Już 
w II Rzeczypospolitej w roku 1926, a następnie w III Rzeczypospolitej w roku 1995 
na kopcu złożono ziemię przywiezioną z miejsc walk rozegranych na terenie Ameryki, 
w których brał udział Tadeusz Kościuszko13.

Komitet Opieki nad Kopcem Tadeusza Kościuszki (do 1867 roku zwany 
Komitetem Zarządzającym Budową Mogiły Tadeusza Kościuszki) został powołany do 
życia decyzją Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej z dnia 24 listopada 1820 roku14. 
Do budowy prowadzonej pod okiem specjalistów zaangażowano wszystkie warstwy 
społeczne, Polaków z najodleglejszych miejsc, pragnących swoją fizyczną pracą 
przyczynić się do stworzenia kopca. Jego budowę ostatecznie ukończono 25 paździer-
nika 1823 roku. Stał się najwyższym z istniejących ówcześnie kopców krakowskich, 
osiągając, według obliczeń przeprowadzonych przez prof. Franciszka Szopowicza 
w 1824 roku, wysokość 34 metrów, średnicę podstawy 80 metrów, a średnicę szczytu 
8,5 metra15. Obecnie większy od niego i największy w Polsce jest usypany w latach 
1934-1937 w Krakowie Kopiec Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego, zwany 
potocznie Kopcem Piłsudskiego.

9 „Gazeta Krakowska” 1820, nr 67, 20 sierpnia 1820 r., [w:] K. Bąkowski, Kronika Krakowska 1796-1848, 
cz. 2, od r. 1816 do 1831, Kraków 1906, s. 121-123.

10 180 lat Kopca Kościuszki. Materiały sesji naukowej odbytej 15 kwietnia 2000 roku, Kraków 2001, s. 37.
11 Opis sypania…, op. cit., s. 12.
12 Ibidem, s. 23.
13 M. Rokosz, Kopiec Kościuszki w Krakowie…, op. cit., s. 32.
14 Pamiętnik budowy pomnika Tadeusza Kościuszki przez komitet zarządzający tąż budową wydany, Kraków 

1826, załącznik nr VIII.
15 Ibidem.
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Powstałe wiele wieków wcześniej kopce Krakusa i Wandy uznaje się za formę 
typowo grobową wysokiego kurhanu. Inni badacze twierdzą, że miały one raczej 
charakter symboliczny, dowodzący ciągłości przywództwa plemiennego w okolicy 
Krakowa. Ślady tradycji sypania kurhanów, szczególnie z epoki brązu i żelaza, licznie 
występują na terenie Europy. Nie ma tam jednak przykładów tak dużych kopców, 
jakimi są te w Krakowie – Krakusa i Wandy16. To właśnie one stały się inspiracją 
do powstania trzeciego kopca. […] Wszystkie trzy stały się symbolem minionej potęgi 
narodowej, hartu ducha i miłości Ojczyzny, nadto – co najważniejsze – w warunkach 
zagrożenia – symbolem tradycji wskrzesicielskich17. W XIX wieku tak rozumiano 
symbolikę trzech kopców: Dwie mogiły stanęły po jednej stronie Wisły, trzecia po drugiej, 
jak gdyby mówiły: i tu, i tam Polska, a jedna mogiła naucza, jak Polskę rozszerzać, druga 
jak Polskę wskrzeszać, trzecia jak Polskę kochać 18.

Zgodnie z wcześniejszą prahistoryczną tradycją kopce w XIX wieku uznawano 
za mogiły i tak je nazywano19. Dopiero w przypadku uhonorowania Tadeusza 
Kościuszki kopiec zaczęto traktować jako formę upamiętniania i nazywać Kopcem 
Kościuszki (miejsce jego pochówku znajdowało się gdzie indziej).

W 1860 roku na szczycie kopca – za zgodą władz austriackich i samego cesarza 
Franciszka Józefa I20 (w latach 1856-1860 dostęp do wzniesienia z uwagi na zakaz 
manifestacji patriotycznych i budowę fortu wokół kopca był niemożliwy) – ustawiono 
granitowy głaz z napisem „Kościuszce”, który do dzisiaj znajduje się w tym miejscu. 
Nie powstał ostatecznie na nim pomnik Kościuszki projektu Marconiego21.

Zdaniem profesora Michała Rożka w zmienionych okolicznościach, jakże różnych 
od sytuacji panującej w XIX wieku i procesu scalania trzech zaborów, Kopiec Kościuszki, 
monumentalne założenie urbanistyczne, jest w dalszym ciągu górą, w której zaklęta jest 
jakaś ogromna wielkość – majestat przeszłości narodowej i historyczna ciągłość dziejów22. 
Bezspornie przykładami tej ciągłości, niezależnie od swej wielkości, są także inne, 
mniej znane lub wręcz zapomniane kopce wzniesione ku czci Tadeusza Kościuszki.

INNE LOKALIZACJE KOPCÓW KOŚCIUSZKI – MIEJSCA WARTE 
ODKRYCIA

Pierwszym Kopcem Kościuszki powstałym po śmierci wodza powstania 1794 roku 
był kopiec usypany na terenie majątku Objezierze (obecnie: powiat Oborniki, woje-
wództwo wielkopolskie) – zbudowano go w 1818 roku na wieść o śmierci Tadeusza 
Kościuszki. Usypany został w czasie, gdy właścicielami dóbr byli generałostwo 

16 M. Rożek, Kopiec Kościuszki…, op. cit., s. 16.
17 Ibidem, s. 19.
18 A. Jełowicki, Moje wspomnienia, Warszawa 1970, s. 40.
19 M. Rożek, Kopiec Kościuszki…, op. cit., s. 20.
20 M. Rokosz, Kopiec Kościuszki w Krakowie…, op. cit., s. 31.
21 Kopiec Wolności w Poznaniu…, op. cit., s. 30.
22 G. Gill, Kopce…, op. cit., s. 106.
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Węgorzewscy, a Objezierze stanowiło miejsce lubiane przez literatów i artystów. 
Powstał z inicjatywy generałów: Wojciecha Węgorzewskiego i Wincentego Turno, 
a także Anieli Węgorzewskiej oraz Juliana Ursyna Niemcewicza23. Trzymetrowy 
kopiec z 1818 roku, położony pomiędzy wsią Objezierze a laskiem zwanym Dębinką, 
został zniszczony przez hitlerowców w 1939 roku i już go nie odtworzono. Znany 
obecnie jako Kopiec Kościuszki, znajdujący się na terenie parku krajobrazowego 
pałacu w Objezierzu, kopczyk zdaniem niektórych badaczy nie jest pierwotnym 
Kopcem Kościuszki, a jedynie powstałą w okresie międzywojennym z inicjatywy 
Marii Kingi Turno jego mniejszą repliką24. Odwiedzając park przypałacowy, warto 
mieć na względzie, że w tym miejscu zakiełkowała pierwsza inicjatywa uczczenia 
Tadeusza Kościuszki w formie kopca pamięci.

Kolejne pomysły tworzenia kopców Kościuszki pojawiały się jako efekt wieloty-
sięcznych manifestacji patriotycznych 1861 roku czy też rocznic związanych z postacią 
Naczelnika, na przykład z okazji przypadającego w 1917 roku stulecia jego śmierci.

W miejscu, gdzie Tadeusz Kościuszko, ranny w bitwie pod Maciejowicami 
10 października 1794 roku, dostał się do niewoli we wsi Krępa (obecnie powiat Gar-
wolin, województwo mazowieckie), w trakcie wielotysięcznej manifestacji patriotycznej 
z inspiracji ks. Józefa Burzyńskiego 8 czerwca 1861 roku miejscowa ludność podjęła 
decyzję o usypaniu Kopca Kościuszki. Na jego szczycie stanął krzyż z napisem Na cześć 
braci poległych za Ojczyznę w dniu 10.10.1794 r. W stulecie śmierci Naczelnika, czyli 
15 października 1917 roku, ponownie odbyła się – mimo zakazu zaborców – masowa 
manifestacja patriotyczna zakończona pod kopcem w Krępie. Na pamiątkę tego 
wydarzenia ustawiono na szczycie kopca wymurowany z kamieni postument i nowy 
krzyż z inskrypcją:

Boże zbaw Polskę 15.X.1817 – 15.X.1917.
Krzyż ten wystawiony w setną rocznicę zgonu Tadeusza Kościuszki

na miejscu, gdzie wielki wódz przelał swą krew za wolność Ojczyzny25.
Do 1947 roku w tym miejscu odbywały się uroczyste manifestacje patrio-

tyczne z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, następnie zakazane przez 
władze komunistyczne. Środowiska lokalne, bazując na społecznych siłach, dbały 
o ten teren od 1969 roku aż do gruntownej renowacji kopca i wielkiej uroczystości 
kościuszkowskiej w 1994 roku. Od 1989 roku teren okalający kopiec nosi nazwę 
Rezerwat „Kopiec Kościuszki”26. Wspomnienie o kopcu w Krępie zawarł Stefan 
Żeromski w opowiadaniu Mogiła:

23 http://www.oborniki.pl/miejscowosci-gminy-oborniki/objezierze/ [dostęp: 30.10.2020].
24 Kopiec Wolności w Poznaniu…, op. cit., s. 19-20; G. Gill, Kopce…, op. cit., s. 135.
25 http://www.sobolew.pl/art,117, zabytki.html [dostęp: 5.02.2021]; [dokładny napis G. Gill, Kopce…, 

s.  125-126]; T. Glinka, M. Kamiński, M. Piasecki, K. Przygoda, A. Walenciak, Podlasie, Warszawa 
1997, s. 405.

26 http://www.garwolin.warszawa.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody#.WbxTgMhJbIU [dostęp: 5.02.2021]; 
T. Glinka, M. Kamiński, M. Piasecki, K. Przygoda, A. Walenciak, Podlasie, op. cit., s. 401.
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Nieoceniona krew Tadeusza Kościuszki, którą na tym miejscu przelał, zawołała na mnie 
z ziemi. Z ostrym bólem w sercu i z płaczem dotknąłem ustami piasku mogiły. Nareszcie 
poznałem ją, zrozumiałem, co ona jest i uwielbiłem na zawsze – tę Ojczyznę 27.

W tym samym okresie co Kopiec Kościuszki we wsi Krępa powstał – także 
z inicjatywy społecznej – kopiec upamiętniający Naczelnika powstania 1794 roku 
w Olkuszu. Pragnąc uczcić 44 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, mieszkańcy 
miasta postanowili usypać kopiec na jego peryferiach, w tzw. księżym lasku. Prace 
prowadzone były przez obywateli Olkusza od lata do 15 października 1861 roku, kiedy 
to odbyło się poświęcenie kopca i umieszczenie na nim krzyża z koroną cierniową. 
W 1893 roku władze carskie zadecydowały o likwidacji krzyża i rozkopaniu kopca. 
Wielu spośród inicjatorów jego budowy zostało zesłanych na Sybir, skąd nie powrócili.

Niestrudzeni działacze patriotyczni w setną rocznicę śmierci Tadeusza 
Kościuszki zainicjowali prace nad odtworzeniem kopca, który ostatecznie osiągnął 
wysokość 5 metrów. Na jego szczycie ponownie postawiono krzyż z koroną cier-
niową z datami: 1794-1817-1863-1917. W tym miejscu odbyło się wiele uroczystości 
patriotycznych w okresie II Rzeczypospolitej. Zapomniany po II wojnie światowej 
odzyskał kopiec świetność w 1994 roku28.

Setna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki i uroczystości, jakie zgromadziły 
15 października 1917 roku mieszkańców, stały się inspiracją dla środowisk patrio-
tycznych Połańca (obecnie powiat Staszów, województwo świętokrzyskie), w którym 
w dniach 5-19 maja 1794 roku stacjonowały wojska Naczelnika i w którym ogłoszono 
słynny Uniwersał – do utworzenia Kopca Kościuszki na terenie dawnego jego obozu; 
stąd powszechna nazwa tego terenu Batalia. Początkowo zadbano o wybrane do tego 
celu wzniesienie, by następnie w okresie II Rzeczypospolitej podwyższyć je i zwieńczyć 
krzyżem. Od tamtej pory kopiec stał się miejscem patriotycznych uroczystości, 
w szczególności z okazji 3 Maja – zarówno przed II wojną światową, jak i w czasach 
walk z reżimem komunistycznym, na przykład z inicjatywy PSL 12 maja 1946 roku 
czy „Solidarności” 3 maja 1981 roku. Dzięki gruntownym pracom renowacyjnym 
przeprowadzonym w 1984 roku uporządkowano teren kopca położonego malowniczo 
niedaleko skarpy wiślanej. Drobnych prac remontowych dokonano na tym terenie 
także w 1994 roku. Co roku w pierwszą niedzielę maja na pamiątkę ogłoszenia 
Uniwersału połanieckiego odbywa się pod kopcem usytuowanym przy ul. Mieleckiej, 
zwieńczonym metalowym krzyżem i pamiątkowymi głazami z inskrypcjami, msza 
święta skupiająca rzesze mieszkańców Połańca29.

Na obszarze województwa świętokrzyskiego przebiega 16-kilometrowy 
Szlak Kosynierów, wyznaczony w miejscu bitwy Powstania Kościuszkowskiego 
pod Szczekocinami 6 czerwca 1794 roku. Powstał on z inicjatywy PTTK i został 

27 S. Żeromski, Mogiła, [w:] idem, Wybór opowiadań, Kraków 2003, s. 291.
28 J. Liszka, Olkuski Kopiec Kościuszki świadkiem dziejów tej ziemi, Olkusz 1994.
29 M. Machulak, Kościuszko w Połańcu, „Merkuriusz Połaniecki”, nr 1/26, 5 maja 1994, s. 7; G. Gill, 

Kopce…, op. cit., s. 121-122.
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otwarty 6 czerwca 1984 roku. To tutaj usytuowano nie tylko dwa pomniki Tadeusza 
Kościuszki (w Szczekocinach i wsi Wywła), ale także trzy kopce: Kościuszki, Gro-
chowskiego (od nazwiska poległego w bitwie gen. Jana Grochowskiego i około tysiąca 
innych żołnierzy polskich, zwany także Kopcem Kosynierów) oraz Prusaków (mogiła 
żołnierzy pruskich walczących z Polakami). Kopiec Kościuszki ma około 1,5 metra 
wysokości, 25 metrów w obwodzie, usypano go w 1917 roku, podobnie jak poprzednio 
opisane – w setną rocznicę śmierci Naczelnika. Na szczycie osadzono metalowy krzyż, 
u podstawy kopca w narożnikach białodrzewy – do obecnych czasów dotrwał jedynie 
jeden z nich. Kopiec wzniesiony został pomiędzy wsiami pomiędzy wsiami Chebdzie 
i Przybyszów, w miejscu, z którego jak głosi tradycja, Tadeusz Kościuszko dowodził 
swymi oddziałami w bitwie i gdzie został ranny30.

W 1917 roku na terenie Wyszkowa (obecnie powiat Węgrów, województwo 
mazowieckie) miejscowi rolnicy usypali Kopiec Kościuszki.

O Naczelniku powstania 1794 roku pamiętano również po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. Nieopodal Mariampola (obecnie powiat Busko-Zdrój, 
województwo świętokrzyskie) w 1924 roku usypano Kopiec Kościuszki31.

Niespełna 14-metrowy Kopiec Kościuszki miejscowa ludność i wojsko usy-
pały w latach 1926-1934 w centralnym punkcie bitwy pod Racławicami stoczonej 
4 kwietnia 1794 roku, na najwyższym szczycie wzniesienia zwanego Zamczyskiem 
w Janowiczkach (obecnie pomnik historii w powiecie Miechów, województwo mało-
polskie). Inicjatywę jego budowy podjęto podczas, masowego patriotycznego wiecu 
15 października 1917 roku, zorganizowanego w setną rocznicę śmierci Naczelnika. 
W odczytanej rezolucji postanowiono: Jeśli naród polski uzyska wolność, to w niepodległej 
Polsce na tym samym wzgórzu zostanie wzniesiony kopiec, jako wyraz hołdu dla Naczelnika 
insurekcji oraz dla upamiętnienia wszystkich zrywów wolnościowych i powstań narodowych.

Ostatecznie impulsem do rozpoczęcia prac nad kopcem była decyzja sejmiku 
w Miechowie z kwietnia 1925 roku. Sypany z pomocą wojska (4 Pułku Piechoty 
z Sandomierza i 2 Pułku Saperów z Pińczowa) i okolicznej młodzieży, szczególnie 
intensywnie od roku 1928, następnie poświęcony w 1934 roku, po zakończeniu 
wszystkich prac. Był miejscem wielu uroczystości patriotycznych. Został poddany 
renowacji przez polskie wojsko w 1989 roku Kopiec ma wysokość 11 metrów od 
swej podstawy i zwieńczony jest masztem z flagą państwową. Napis na tablicy 
pamiątkowej obecnie głosi: W tym miejscu 160 lat temu pod Racławicami walczył 
lud polski pod wodzą wielkiego Polaka Tadeusza Kościuszki o wolność i niepodległość 
Ojczyzny. 04.04.1794-04.04.1954. Nieopodal kopca znajduje się dworek z przełomu 
XIX i XX wieku, w którym mieściło się Muzeum Kościuszkowskie, a dalej także 
usytuowany jest obelisk z nazwiskami chłopów, którzy zginęli 17 kwietnia 1937 roku 
w starciu z policją podczas manifestacji patriotycznej pod Kopcem Kościuszki.

30 J. Kędracki, Kopce wśród pól i łąk, „Gazeta Wyborcza”, wydanie Kielce, 6 czerwca 2008 r., s. 6; G. Gill, 
Kopce…, op. cit., s. 92.

31 L. Cmoch, Busko Zdrój i okolice, b.m.w., 2001, s. 82.
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Zaprezentowane zestawienie nie obejmuje wszystkich zlokalizowanych na tere-
nie Polski kopców Kościuszki. Wiele z nich znajduje się w mniejszych miejscowościach, 
a ich historia wymaga pogłębionych badań, z uwagi na brak szczegółowych danych na 
ich temat. Usytuowane są one w różnych częściach Polski: w województwie lubelskim 
(Bełżyce, Chełm, Krasnystaw, Luchów Górny, Małochwiej, Mełgiew, Pawłów, Surhów, 
Uchańka), łódzkim (Ciebłowice, Kiernozia), mazowieckim (Pruszków, Rozniszew), 
świętokrzyskim (Busko-Zdrój) i wielkopolskim (Święte).

KOPCE KOŚCIUSZKI POZA GRANICAMI POLSKI

Rozsiani po różnych częściach świata Polacy również poza Ojczyzną podejmowali 
dzieła mające na celu trwałe upamiętnienie postaci Tadeusza Kościuszki. Podobnie jak 
miało to miejsce na terenie ziem polskich, także w Bychowie Starym nad Dnieprem, na 
obecnej Białorusi, z inicjatywy żołnierzy gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego z 1 Dywizji 
Strzelców 1 Korpusu Polskiego w Rosji w 1917 roku powstał Kopiec Kościuszki 
w setną rocznicę śmierci Naczelnika. Na szczycie ośmiometrowego kopca z kamiennym 
obeliskiem z napisem: Tadeuszowi Kościuszce w setną rocznicę śmierci – Żołnierze 
1 Dywizji Strzelców Polskich w Rosji – 1917 rok odprawiono uroczystą mszę polową, 
następnie odbyła się tam rekonstrukcja bitwy pod Racławicami.32

Francuskim wyrazem pamięci o Tadeuszu Kościuszce i jego 15-letnim pobycie 
w tym kraju był Kopiec Montagne jego imienia w miejscowości Berville, w okolicy 
zwanej przez tutejszych mieszkańców Polonia-sur-Loing. W skład komitetu jego 
budowy weszli między innymi inicjator projektu – płk Franciszek Zeltner, przyjaciel 
Kościuszki, gen. Kazimierz Małachowski, publicysta Leon Chodźko oraz francuski 
poeta Casimir Delavagne. W pracach przy kopcu licznie brali udział okoliczni miesz-
kańcy – od października 1836 do 1838 roku, aż zostały one przerwane na żądanie 
władz francuskich, na skutek interwencji rosyjskiego ambasadora. Na nieukończonym 
kopcu umieszczono tablicę Dobroczyńcy swemu, generałowi Tadeuszowi Kościuszce 
wdzięczni mieszkańcy Montigny, Sourges, Episy, Cugny, Genevray etc. Do II wojny 
światowej rodzina Zeltnerów prowadziła w Berville prywatne Muzeum Kościuszki. 
Zapomniane przez Polaków i Francuzów miejsce godne jest upowszechnienia33.

Nie sposób nie wspomnieć o najwyższym wzniesieniu ku czci Tadeusza 
Kościuszki poza granicami kraju. Chodzi o twór przyrody, a nie człowieka – naj-
wyższy szczyt Australii, zdobyty po raz pierwszy 15 lutego lub 12 marca 1840 roku 
przez polskiego podróżnika Pawła Edmunda Strzeleckiego i nazwany przez niego 
Górą Kościuszki (Mount Kosciuszko). Obecnie jest ona położona na terytorium 
największego parku narodowego w Australii – Kosciuszko National Park w Nowej 

32 J. Woyno, Materiały archiwalne do dziejów 1 Korpusu Polskiego w Rosji 1917-1918, „Biuletyn Wojskowej 
Służby Archiwalnej” 2001, nr 24; G. Gill, Kopce…, op. cit., s. 139.

33 G. Gill, Kopce…, op. cit., s. 141-142; B. Kłosowicz-Krzywicka, Towarzystwo Opieki nad Polskimi 
Zabytkami i  Grobami Historycznymi we Francji, http://tombeauxpolonais.eu/content/gen-
ko%C5%9Bciuszko [dostęp: 5.02.2021]
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Południowej Walii34. U podnóża góry umieszczono cytat w języku angielskim ze 
wspomnień P. E. Strzeleckiego:

Wyjątkowa konfiguracja tego wzniesienia uderzyła mnie tak silnie swoim podo-
bieństwem do kopca wzniesionego w Krakowie nad grobem patrioty Kościuszki, że chociaż 
w obcym kraju, na obcym gruncie, ale wśród ludzi wolnych, którzy cenią wolność i jej 
wyznawców, nie mogłem powstrzymać się od nadania mu imienia Góry Kościuszki.

NIEISTNIEJĄCE JUŻ KOPCE KOŚCIUSZKI

Warto także wspomnieć o inicjatywach budowy kopców Kościuszki, które nie dotrwały 
do naszych czasów. Jednym z nich był wybudowany w latach 1846-1848, w setną 
rocznicę urodzin Naczelnika, z inicjatywy Józefa Fixeka kopiec w Pszczynie. Wysoki 
na 10 metrów, usytuowany w miejscowym parku, stanowił dla mieszkańców 
Pszczyny ważny element utrwalania polskiego patriotyzmu. Ponadto był miejscem 
wielu uroczystości, pielgrzymek Polaków, szczególnie gdy niedostępny był dla nich kopiec 
krakowski. Niestety, pszczyńska pamiątka wodza powstania została zniszczona przez 
władze pruskie w 1871 roku przy budowie kolei z Wrocławia do Pszczyny35.

Ofiarą czasów komunistycznych stał się Kopiec Kościuszki w Kochłowicach-
-Radoszowie na Śląsku. Tam po przyłączeniu województwa śląskiego do Polski 
budowano wzorowany na krakowskim kopiec w latach 1922-1925. Mierzył 
około 7 metrów i położony był na wzniesieniu nad miastem podarowanym przez 
Jana Wyciśloka. Po 1945 roku został rozebrany, a na jego miejscu postawiono osiedle 
mieszkaniowe36.

PODSUMOWANIE

Dwusetna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki stanowiła dobry moment, 
aby przypomnieć ogółowi polskiego społeczeństwa i światu jego postać i dokonania.
To także odpowiednia okazja, aby lokalne społeczności przypomniały sobie o inicja-
tywach swoich poprzedników i zadbały o zlokalizowane w ich miejscowościach kopce 
Kościuszki. Są one widocznym dowodem naszego patriotyzmu. Pozwólmy im trwać.

34 A. G. L. Shaw, C. M. H. Clark, Australian dictionary of biography, vol. 2, 1788-1850, Melbourne 
University Press 1967, s. 494; Wielkie biografie – encyklopedia PWN, t. 3, Warszawa 2008, s. 282.

35 G. Gill, Kopce…, op. cit., s. 130-131.
36 M. Firek, O wybranych Kopcach Kościuszki, [w:] Tadeusz Kościuszko – historia, współczesność, przyszłość. 

Relacje i zależności, red. M. J. Żychowska, Kraków 2017, s. 136.
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II Korpus gen. Józefa Hauke-Bosaka w Powstaniu Styczniowym. 
Inspiracje rozwiązaniami Powstania Kościuszkowskiego

II Corps of General Józef Hauke-Bosak in the January Uprising. Inspirations with the 
solutions of the Kościuszko Uprising

Streszczenie: Pojęcie kosynierów obejmuje nie tylko żołnierzy uzbrojonych w kosy. Jest związane z wizją 
żołnierza-obywatela, rekrutowanego ze środowiska wiejskiego, który jest w stanie z własnej woli stanąć 
w obronie Ojczyzny. W tym kontekście II Korpus powstańczy może być próbą urzeczywistnienia takiej 
idei. Władze narodowe wielokrotnie usiłowały zachęcić warstwę chłopską do wstępowania w szeregi 
powstańczej armii. Początkowo nie przynosiło to pozytywnych rezultatów. Powstańcza propaganda często 
powoływała się na przykład Tadeusza Kościuszki, jako tego, który pierwszy wezwał chłopów do obrony 
kraju na równych prawach z innymi warstwami społecznymi. Władze powstańcze chętnie akcentowały tę 
równość, starając się przekonać warstwę chłopską, że jedynie w szeregach polskiej armii wywalczą sobie 
wolność, nie tylko polityczną, ale także osobistą oraz, co może najważniejsze, gospodarczą. Ostatni dyktator 
Powstania Styczniowego Romuald Traugutt uważał, że wystąpienie militarne bez wsparcia prostego ludu 
jest zaledwie demonstracją i nie może przynieść niepodległości. Stąd też wynikały wysiłki Traugutta, 
które doprowadziły do ogłoszenia pospolitego ruszenia całej ludności, nie tylko szlachty. Zamiaru tego nie 
można było w ówczesnych warunkach zrealizować, jednak wysiłki włożone w utworzenie i zorganizowanie 
II Korpusu armii powstańczej wskazują, że nie były to próby pozbawione możliwości realizacji.

Słowa kluczowe: kosynierzy, Tadeusz Kościuszko, Romuald Traugutt, II Korpus armii powstańczej, 
warstwa chłopska

Abstract: The idea of scythemen is not limited to soldiers armed with scythes. It is related to the vision of 
a soldier-citizen, recruited from a rural environment, who is able to stand up for the motherland of his own 
free will. In this context, the Second Insurgent Corps may be an attempt to implement such an idea. The 
national authorities repeatedly tried to encourage the peasant class to join the ranks of the insurgent army. 
Initially, this did not bring positive results. Insurgent propaganda often referred to, for example, Tadeusz 
Kościuszko as, who first called on the peasants to defend the country on equal terms with other strata of 
society. The insurgent authorities eagerly emphasized this equality, trying to convince the peasant class, 
that only in the ranks of the Polish army will they win freedom, not only political but also personal and, 
perhaps most importantly, economic. The last dictator of the January Uprising Romuald Traugutt, believed 
that a military action without the support of the common people is only a demonstration and cannot bring 
independence. Hence the efforts of Traugutt, which led to the announcement of a mass mobilisation of the 
entire population, not only the nobility. This intention could not be implemented under the conditions of 
that time, however, the efforts put into creating and organizing the 2nd corps of the insurgent army may 
indicate that they were not without the possibility of implementation.

Keywords: scythemen, Tadeusz Kościuszko, Romuald Traugutt, 2nd corps of the insurgent army, 
peasant class
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Powstanie Styczniowe bywa niekiedy nazywane ostatnią wojną Rzeczypospolitej 
szlacheckiej, co oznaczać ma, że wzięły w niej udział wyższe warstwy polskiego 
społeczeństwa. Czy zatem w Powstaniu Styczniowym da się dostrzec próby odwo-
ływania się do etosu Kościuszki? By odpowiedzieć na to pytanie, należy zdefiniować 
ideę kosynierów. W skrócie można stwierdzić, że była to próba wciągnięcia mas 
chłopskich do obrony Ojczyzny. Dla zwolenników niniejszej idei słowo „kosynier” 
było synonimem „żołnierza-obywatela”. Oczywiście w czasach Insurekcji Kościusz-
kowskiej nie było mowy o tym, żeby chłopi zostali obywatelami. Uniwersał połaniecki 
obiecywał tylko wolność osobistą, zmniejszenie pańszczyzny i zawieszenie jej dla 
wszystkich odbywających służbę w wojsku. Należy zauważyć, że już we wcześniejszych 
wiekach chłopi uczestniczyli w wojnach jako żołnierze, jednak prawie zawsze było 
to wymuszone, a w tym przypadku mieli poczuć się obywatelami zobowiązanymi 
do wstępowania w szeregi powstańcze i do wspierania powstańczego wojska. Jako 
że chłopom o wiele łatwiej było operować kosą niż bagnetem, powołano formacje 
kosynierów1.

Czy tak samo było w Powstaniu Styczniowym? Władze powstańcze od początku 
chciały włączyć lud do walki o wolną Polskę – przykładem może być odezwa wydana 
w województwie sandomierskim 5 stycznia 1863 roku, redagowana przez ks. Kacpra 
Kotkowskiego, naczelnika cywilnego województwa sandomierskiego. Można 
przeczytać w niej że: wszystkie swoje dzieci mieszkańców tej ziemi jako równych sobie 
braci i obywateli uważa, którzy pobierać będą kosztem Rządu jednakowe nauki, a to 
za podatki, jakie składają Rządowi, a które teraz Moskal haniebnie kradnie. Wszyscy, 
bez różnicy urodzenia, będą się wspólnie uczyć, a włościanie mając już swoją własność, 
nie płacąc czynszów nie będą marnować swe dzieci przy pasaniu trzody i bydła i każdy, 
jak się czego nauczy, może zostać urzędnikiem i sędzią, oficerem i generałem, księdzem 
i biskupem, o ile – zdolności okaże – albo powrócić na rolę własną gospodarzyć 2.

Często też przywoływano przykład chłopów walczących pod przewodnictwem 
Tadeusza Kościuszki – jak chociażby w odezwie Komitetu Centralnego Narodowego 
z 8 września 1862 roku. Wiadomo, że ta akcja propagandowa nie odniosła całkowi-
tego sukcesu. Akces chłopów do powstania początkowo był znikomy, ale w miarę 
trwania walki zbrojnej systematycznie wzrastał3.

Zwolennikiem idei powołania ludu pod broń był ostatni dyktator powstania 
styczniowego – Romuald Traugutt. W odezwie do ludu pisał: Jak skoro Rząd 
Narodowy do dzieła swego się wziął, do którego Bóg go powołał, zaraz idąc w ślad 
owego bohatera naszego Tadeusza Kościuszki, poznał i postanowił, żeby wszystkim na 
1 A. Zahorski, Powstanie kościuszkowskie 1794, [w:] Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, 

styczniowe, red. W. Zajewski, Warszawa 2000, s. 48, 78-79.
2 Rząd Polski do narodu na woj. Sandomierskie, [w:] Powstanie Styczniowe. Materiały i  dokumenty. 

Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego i Rządu Narodowego 1862-1864, Wrocław – Warszawa 
– Kraków 1968, s. 31.

3 Odezwanie się warszawiaków do braci chłopów w dzień Narodzenia Najświętszej Marii Panny, [w:] Powstanie 
Styczniowe. Materiały i dokumenty. Dokumenty Komitetu…, op. cit., s. 19.



83

II Korpus gen. Józefa Hauke-Bosaka w Powstaniu Styczniowym

ziemi polskiej mieszkającym sprawiedliwość była wymierzona, żeby chłopek każdy za 
wolnego obywatela był miany, żeby swojej własności spokojnie na wieki używał. Wiadomo 
zaś jest, że żadne dobro samo nie przychodzi, tylko trzeba na niego pracować, a raz 
nabywszy bronić, ażeby się łupem złodziei nie stało. Więc też, gdy ludowi polskiemu 
własność i wszelkie prawa uczciwe od Rządu Narodowego zapewnione są, słuszne jest, 
ażeby lud praw swoich bronił, bo inaczej w wielką i niechybną niewolę drapieżników 
naszych, Moskali, popaść by musiał 4.

Zapowiedź pospolitego ruszenia zawarta była w okólniku Wydziału Wojny 
z 18 grudnia 1863 roku. Można w nim przeczytać między innymi: Pamiętajcie, 
Pułkowniku, że powstanie bez ludu jest tylko wojskową demonstracją w większych lub 
mniejszych rozmiarach; z ludem dopiero zgnieść wroga możemy, nie troszcząc się o żadne 
interwencje, bez których oby Bóg miłosierny pozwolił nam się obejść 5.

Wojsko narodowe miało być związane z ludem. Wydział Wojny Rządu Naro-
dowego – a właściwie sam Romuald Traugutt – tak to widział: Wolą jest RN, abyś, 
Pułkowniku, zwrócił szczególniejszą baczność i gorliwość Waszą ku doprowadzeniu ścisłego 
i serdecznego porozumienia się i zbratania się wojska naszego z ludem. RN patrzy na 
wojsko nie tylko jako na obrońców kraju, ale zarazem jako na pierwszych i najwier-
niejszych stróżów i wykonawców praw i postanowień przez RN wygłaszanych, a przede 
wszystkim praw nadanych ludowi polskiemu manifestem 22 I r.b.6.

Chociaż nie wprost, była to jednak zapowiedź pospolitego ruszenia całej 
ludności. Posunięcie wydaje się zrozumiałe, jeśli chciano utrzymać powstanie. Prosty 
lud był bowiem tą częścią społeczeństwa, która mogła dać nowy impuls powstaniu. Co 
do uzbrojenia tak dużej liczby ludzi to Rząd Narodowy pisał dosyć optymistycznie: za 
to w zimie kosa, dzida, kij nawet, mogą być tak dobre, a czasem lepsze, jak broń palna7.

Romuald Traugutt zdawał sobie sprawę z konieczności oparcia się na prostym 
ludzie, pisząc do gen. Józefa Hauke-Bosaka: Stan szlachecki w powstaniu obecnym 
widocznie już się zużył, zresztą to co było w nim najszlachetniejszego albo walczy 
w szeregach narodowych, albo wyginęło, lub też przez Moskwę z kraju wywieziono. Nie 
wątpimy, iż pozostali, a mało teraz czynni, ożyją jeszcze ze swego odrętwienia i z całą 
energią rzucą się do prac narodowych, trzeba wszakże im silnego bodźca, nie przez 
interwencję zagraniczną, której szlachta nasza z takim upragnieniem wygląda, ale 
przez silne postawienie powstania, opierając je na jedynej potędze każdego kraju – na 
ludzie8. Jak widać, Traugutt, który miał już za sobą ekspedycję dyplomatyczną do 

4 Rząd Narodowy do ludu polskiego, [w:] Powstanie Styczniowe. Materiały i  dokumenty. Dokumenty 
Komitetu…, op. cit., s. 301.

5 Rząd Narodowy. Wydział Wojny. Okólnik do płk. Topora, [w:] Powstanie Styczniowe. Materiały 
i  dokumenty. Dokumenty Wydziału Wojny Rządu Narodowego 1863-1864, Wrocław – Warszawa 

– Kraków – Gdańsk 1973, s. 190.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Rząd Narodowy do jen. Bosaka, [w:] Powstanie Styczniowe. Materiały i dokumenty. Dokumenty Komitetu…, 

op. cit., s. 309.
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Francji, nie wierzył w zagraniczną interwencję i jedyny ratunek powstania widział 
w prostym ludzie.

We wspomnianym okólniku Traugutt zawarł zapowiedź powołania pospolitego 
ruszenia ludności na wiosnę 1864 roku. Była to jednak zapowiedź bardzo specyficzna, 
ukazująca sposób myślenia ostatniego dyktatora powstania, który romantykiem 
przecież nie był: Powstanie ogólne narodowe przygotowywać w jak największych roz-
miarach, nie zapominając o zwiększeniu wojsk regularnych. Dzień poruszenia mas 
każdy główny naczelnik wojskowy oznaczy w powierzonych mu województwach według 
własnego uznania; dzień ten wszakże nastąpić powinien koniecznie przed marcem 9. 
Zatem wystąpienie ludowe miało zostać poprzedzone rozbudową już istniejących 
oddziałów, zgodnie z treścią dekretu o reorganizacji wojsk narodowych. Nie miało 
wyglądać jak pospolite ruszenie w minionych wiekach, lecz stanowić uzupełnienie 
wojsk narodowych, których organizację określono w dekrecie z 15 grudnia 1863 roku.

W odezwie do ludu z 1 stycznia 1864 roku Traugutt wskazał, jakich powinności 
oczekuje od ludności: Jednych więc spomiędzy was, bracia, co zdrowszych i mocniejszych, 
wzywa Rząd Narodowy do obozu, do krwawych z wrogiem zapasów, innym zaś, co 
słabszym i starszym, poleca wszelkie potrzeby dla walczących dostarczać10. Początkowo 
do wojska mieli iść ochotnicy, a reszta miała wspierać walczących pod względem 
logistycznym. Jak owe zalecenia i rozkazy były wcielane w życie, zależało już od 
dowódców w terenie. Okazało się, że właściwie jedynym, który te idee – zarówno 
pod względem organizacyjnym, militarnym, jak i społecznym – starał się realizować, 
był gen. Józef Hauke-Bosak, dowódca II Korpusu Armii Narodowej11.

II Korpus Armii Narodowej walczący w Powstaniu Styczniowym został utwo-
rzony 15 grudnia 1863 roku – dekretem Rządu Narodowego o reorganizacji wojsk 
narodowych12. W jego skład wchodziły oddziały istniejące i toczące walki z Rosjanami 
już od kilku miesięcy. Czy jednak można powiedzieć, że tradycja kościuszkowska 
wywarła wpływ na tworzenie Korpusu i prowadzone przez niego walki?

Dekret z 15 grudnia nie regulował szczegółowo kwestii organizacyjnych. 
W przypadku II Korpusu kształt organizacyjny został nadany rozkazem gen. Bosaka 
z 10 stycznia 1864 roku. Odtąd oddziały wojska polskiego walczące w województwach 
krakowskim i sandomierskim zostały podzielone na dwie dywizje: sandomierską 
i krakowską. Na dywizję krakowską składały się pułki: kielecki, miechowski, stopnicki, 
olkuski, natomiast sandomierską tworzyły pułki: opoczyński, radomski, opatowski 
i sandomierski. Z kolei trzecia dywizja kaliska nie otrzymała kształtu organizacyjnego, 
zapewne ze względu na swoją słabość. Jak widać, nazwy jednostek nie nawiązywały 
do nazewnictwa jednostek wojskowych I Rzeczypospolitej, Księstwa Warszawskiego 
ani Królestwa Kongresowego. Pułki przybrały nazwy od powiatów, natomiast dywizje 

9 Rząd Narodowy do jen. Bosaka…, op. cit., s. 310.
10 Ibidem, s. 303.
11 Ibidem, s. 373.
12 Dekret o reorganizacji wojsk narodowych, [w:] Powstanie Styczniowe. Materiały i dokumenty. Dokumenty 

Komitetu…, op. cit., s. 291-292.
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od województw powstańczych – z pewnością były one bliższe ludowi niż szlachcie, 
chociaż nie stanowiło to głównego zamierzenia Bosaka, gdyż odnosiło się raczej do 
miejsc formowania poszczególnych oddziałów. Tak samo postąpił Tadeusz Kościuszko, 
organizując po bitwie pod Racławicami 1 i 2 Regiment Grenadierów Krakowskich13.

Pojęcie kosynierów w szerszym znaczeniu obejmuje nie tylko formacje 
kosynierskie. II Korpus na pewno nie był jako całość formacją kosynierską, jednak 
takie pododdziały wchodziły w jego skład. Pułki tworzące dywizje cechowała bardzo 
podobna struktura organizacyjna, określona w rozkazie z 10 stycznia. Każdy pułk 
miał się składać z: dwóch batalionów piechoty, batalionu rezerwowego, szwadronu 
kawalerii oraz batalionu kosynierów. Oczywiście do obsadzenia wszystkich etatów na 
początku stycznia 1864 roku było jeszcze daleko, ale niewątpliwie takie pododdziały 
istniały w działających już na tych terenach partiach powstańczych14.

Oddziały kosynierów tworzono przy partiach powstańczych od samego 
początku insurekcji. W początkowym jej okresie stanowiły one większość powstań-
czych formacji. Uzbrojony w kosę powstaniec był i tak w lepszej sytuacji niż jego 
towarzysz, który musiał się zadowolić drewnianym drągiem, bo i takie oddziały, 
zwane drągalierami, istniały w powstańczym wojsku. Natomiast broń palną posiadał 
zaledwie co dziesiąty walczący. Sytuacja stopniowo zmieniała się z upływem czasu. 
O ile w ciągu pierwszych trzech miesięcy powstania poziom nasycenia bronią palną 
oddziałów wahał się w granicach 15-40 procent (przy czym w większości partii 
powstańczych bliżej było do tego pierwszego wskaźnika), o tyle na wiosnę co trzeci 
powstaniec był w nią wyposażony. Wyraźna poprawa stanu uzbrojenia nastąpiła 
w miesiącach letnich, kiedy to już połowa powstańców miała w ręku broń palną. Jesie-
nią 1863 roku trzy czwarte żołnierzy było w nią uzbrojonych. Dodatkowo poprawę 
widać w jakości broni będącej na wyposażeniu powstańców. Większość egzemplarzy 
stanowiła broń typu wojskowego (do tej pory przeważała broń typu myśliwskiego). 
Udało się to osiągnąć dzięki dostawom nowoczesnej broni palnej z zagranicy, ale też 
na skutek zmniejszania się liczby walczących w partiach powstańczych. Pod koniec 
powstania kosynierzy stanowili około 17-18 procent ogółu walczących. Jednak 
w wielu partiach dowodzący nimi starali się pozbyć tego rodzaju wojska, ponieważ 
uważali kosynierów za zbędny balast. Nie dotyczyło to wojsk II Korpusu, w ramach 
którego takie oddziały istniały i były wykorzystywane w boju15.

Nie zawsze doceniano kosynierów w oddziałach partyzanckich. Dowódcy 
partyzanccy byli nastawieni raczej sceptycznie do tej formacji, czemu próbował 
zaradzić Rząd Narodowy. W Instrukcji o postępowaniu wojskowym w obozach 

13 Rozkaz gen. Bosaka w  sprawie organizacji II Korpusu zgodnie z dekretem Rządu Narodowego z 15 XII, 
[w:] Powstanie Styczniowe. Materiały i dokumenty. Dokumenty Terenowych Władz Wojskowych Powstania 
Styczniowego 1863-1864, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976, s. 216-225; B. Szyndler, 
Racławice 1794, Warszawa 2009, s. 139-141.

14 Rozkaz gen. Bosaka…, op. cit., s. 217-224.
15 B. Góra, Uzbrojenie oddziałów powstańczych w latach 1863-1864, [w:] Powstanie styczniowe 1863-1864. 

Aspekty militarne i polityczne, red. J. Wojtasik, Warszawa 1995, s. 44-49.
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z 22 maja 1863 roku pisano: § 16. W wielu oddziałach dotąd kosyniery we wszystkich 
byli upośledzani i na nich patrzono tylko jako na robotników przy obozach; przez to upada 
moralnie ta broń, która ma stanowić większą połowę naszej narodowej armii; dlatego 
to dotąd Ojczyzna nie miała z kosynierów takiej korzyści, jakich po nich spodziewać się 
może16. Z tej przyczyny Rząd Narodowy zalecał następujące działania: przydzielanie 
do kompanii kosynierskich takiej samej liczby oficerów jak do kompanii strzeleckich, 
formowanie kompanii kosynierskich nie tylko z włościan, lecz także z ludzi wyż-
szych klas społecznych, niekierowanie do prac porządkowych wyłącznie kosynierów, 
rozdzielanie żywności równo pomiędzy poszczególne kompanie, ponadto dowódcy 
mieli dołożyć wszelkich starań, by podnosić morale kosynierów17.

Przekonanie niektórych dowódców powstańczych o zupełnej nieprzydatno-
ści kosynierów na ówczesnym polu walki było nieuzasadnione. Trzeba pamiętać, 
że w tamtym czasie wojsko rosyjskie nie dysponowało bronią maszynową, lecz 
karabinami nabijanymi od przodu. W 1879 roku w bitwie pod Isandlwaną Zulusi, 
praktycznie bez broni palnej, wręcz zmasakrowali oddział armii brytyjskiej uzbro-
jonej w nowoczesne karabiny odtylcowe Martini-Henry oraz artylerię. Tak samo 
w Powstaniu Styczniowym – było wiele przykładów skutecznego użycia kosynierów, 
między innymi pod: Grochowiskami, Stefankowem, Ignacewem, Węgrowem18.

Szwajcarski oficer Franciszek L. von Erlach, pełniący funkcję obserwatora 
w partiach powstańczych na Lubelszczyźnie, miał wysokie mniemanie o polskich 
kosynierach. Pisał: Ich ataku Moskale boją się do tego stopnia, że nigdy prawie nie 
stawią mu czoła i o ile nie przewyższają kosynierów znacznie liczbą albo też nie mają 
wyraźnej przewagi z innych względów, zazwyczaj ratują się ucieczką19. Mimo dużej 
przesady ze strony nieco subiektywnego Szwajcara (sprzyjał on polskiej sprawie) nie 
sposób lekceważyć głosu ówczesnego eksperta.

Atak prowadzony przez kosynierów mógł, na ówczesnym polu bitwy, być 
skuteczny tylko w przypadku posiadania wsparcia ogniowego lub żołnierzy walczących 
na bagnety. Kościuszko pod Racławicami ustawił kosynierów w kolumnie, której 
boki stanowili żołnierze dwóch kompanii 3 i 6 Regimentu Piechoty. Tył kolumny 
zajmowała zaś kompania 6 Regimentu. Dzięki temu kosynierzy mieli wsparcie 
ogniowe i przy ataku, jak również... nie mieli się gdzie wycofać20.

Kosynierzy w bitwach pod Grochowiskami i Węgrowem atakowali z zaskocze-
nia, natomiast pod Stefankowem szli do ataku razem z piechotą, która zapewniała im 
wsparcie. Pod Ignacewem zaś kosynierzy nacierali na rosyjską piechotę po skutecznym 
odparciu jej ogniem z broni palnej prowadzonym przez strzelców. W bitwie pod Iłżą 
dowodzący powstańcami podpułkownik Karol Kalita, ps. Rębajło, użył kosynierów 

16 Instrukcja o  postępowaniu wojskowym w  obozach, [w:] Powstanie Styczniowe. Materiały i  dokumenty. 
Dokumenty Wydziału…, op. cit., s. 46.

17 Instrukcja o postępowaniu…, op. cit., s. 46-47.
18 P. Fiszka-Borzyszkowski, Wojna zuluska 1879, Warszawa 2010, s. 87-147.
19 F. L. von Erlach, Partyzantka w Polsce w roku 1863, Warszawa 1960, s. 63.
20 B. Szyndler, Racławice 1794..., op. cit., s. 130-131.
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do wyparcia Rosjan broniących się w opłotkach domów. Jak widać, sposobów 
wykorzystania kosynierów na ówczesnym polu walki było dużo21.

W II Korpusie przez cały czas jego funkcjonowania istniały kompanie kosynier-
skie. Podpułkownik Karol Kalita, dowódca Pułku Stopnickiego, w bitwie pod Iłżą 
17 stycznia 1864 roku rozporządzał, według własnego raportu, 440 żołnierzami, 
z których 40 było kosynierami. Chociaż cyfry podane przez Kalitę mogą nie być 
dokładne22, można śmiało założyć, że w Pułku Stopnickim była co najmniej jedna 
kompania kosynierska. W Pułku Miechowskim – według wspomnień jego dowódcy 
majora Józefa Waltera – też była kompania kosynierów, obok czterech kompanii 
karabinierów i jednej woltyżerów (lekkiej piechoty). Prawdopodobnie zbliżona 
sytuacja panowała w innych pułkach II Korpusu. Można zatem przyjąć, że nie było 
w nich batalionów kosynierskich przewidzianych rozkazem z 10 stycznia 1864 roku, 
lecz istniały kompanie kosynierskie, które zaliczały się do oddziałów wyszkolonych 
i odznaczały się w bojach. Należy jednak pamiętać, że II Korpus jako całość nie 
był formacją kosynierską, choć oddziały kosynierskie stanowiły ważną jego część23.

Trzeba też podkreślić, że szybkie wzmocnienie wojsk powstańczych było 
możliwe tylko dzięki rozbudowie formacji kosynierskich, gdyż kosy wytwarzano 
nawet w wiejskich kuźniach. Powstańcza akcja propagandowa polegała na tym, aby 
przywołać wspomnienie Tadeusza Kościuszki i zyskać ochotników do wstępowania 
w powstańcze szeregi. Karol Kalita tak opisywał te działania: Wymaszerowałem 
z Cisowa w zamiarze zdążenia do świętokrzyskich lasów, by po drodze nawiedzać 
wsie, włościan oświecać o celu naszego ruchu zbrojnego, trwającego już prawie rok, 
namawiać ich synów do wstępowania w nasze szeregi. W szczególności powziąłem zamiar 
sformowania pułku kosynierów, więc opowiadałem im o Kościuszce i Bartoszu Głowackim, 
o potędze tej broni i strachu Moskali przed nią. Moje żywe słowa dokonywały swego, bo 
w każdej wiosce werbowałem po kilku kosynierów, którzy zaraz na miejscu osadziwszy 
na długich a mocnych tykach kosy na sztorc, łączyli się z nami 24.

Za sprawą powstańczej propagandy prowadzonej na tym terenie nie tylko 
zwiększały się szeregi insurgentów, lecz także ludność postrzegała powstańcze partie 
jako „własne” wojsko. Miejscowi odnosili się bardzo przychylnie do powstańców, 
zdarzały się przypadki przejmowania wart przez parobków wiejskich, gdy polskie 
oddziały przechodziły przez wsie. Ludność zapewniała zaopatrzenie i ostrzegała przed 
21 K. Kalita, Ze wspomnień krwawych walk, Lwów 1913, s. 115; W. Kalwat, Kampania Langiewicza 

1863, Warszawa 2012, s. 204-205; M. Grzeszczyk, Ignacewo 1863, Warszawa 2015, s. 170-171; 
R. Pietrzykowski, Dionizy Czachowski 1810-1863, Warszawa 1983, s. 202-203.

22 Zob. G. Cwyl, Bitwa pod Iłżą 17 stycznia 1864 r., [w:] Różnymi drogami do niepodległości. Studia z historii 
najnowszej, red. B. Świtalska, M. Żuławnik, Warszawa 2014, s. 15; G. Cwyl, Iłża 1864, Warszawa 2021, 
s. 44-45.

23 J. Walter, Zdobycie Opatowa 24 lutego 1864 r., [w:] Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej. 
Polska sztuka wojenna w  okresie Powstania Styczniowego. Zeszyt 14, red. E. Halicz, Warszawa 1954, 
s. 98; Raport ppłk. Rębajły o bitwie pod Iłżą 17 I 1864, [w:] Powstanie Styczniowe. Materiały i dokumenty. 
Dokumenty Terenowych Władz…, op. cit., s. 102-103.

24 K. Kalita, Ze wspomnień…, op. cit., s. 85.
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niebezpieczeństwem wykrycia obozów powstańczych. Insurgenci byli goszczeni i kar-
mieni w chłopskich chatach. Trzeba zaznaczyć, że cały II Korpus liczył około 4 tysięcy 
ludzi, a utrzymanie ich w warunkach surowej zimy przełomu 1863/1864 roku 
musiało być trudnym zadaniem. Jednak oddziały polskie raczej nie doświadczały 
w tym okresie głodu, mimo dosyć monotonnej diety. Zdarzały się też deputacje ze 
strony mieszkańców wsi z prośbą o interwencję25.

Również Rosjanie zauważyli coraz silniejszą presję wywieraną przez władze 
powstańcze na chłopach. Na zwołanej przez Teodora Berga, namiestnika Królestwa 
Polskiego, naradzie w dniach 18-19 lutego 1864 roku oprócz spraw związanych z woj-
skowym zwalczaniem powstania, podniesiono również kwestię stosunku chłopów do 
walki. Wnioski, jakie wyciągnięto, nie były dla dowódców rosyjskich optymistyczne. 
Uznano, że sympatie chłopów pod wpływem powstańczej propagandy i terroru, po 
wcześniejszej obojętności, są teraz po stronie powstania. Na przykładzie tworzonych 
straży wiejskich, które miały pomagać zwalczać insurgentów, stwierdzono, że jest to 
przedsięwzięcie zbyt niebezpieczne, gdyż rozdana broń może trafić do powstańców. 
W efekcie na terenie całego Królestwa Polskiego uzbrojono tylko około 575 osób, w tym 
300 Niemców. Koncepcja straży wiejskich okazała się nietrafiona. Jedną z propozycji, 
które miały pozyskać chłopów dla idei zwalczania powstania, była sugestia ich uwłasz-
czenia. Oczywiście decyzję taką mógł podjąć jedynie car Aleksander II – jak się miało 
okazać, nie zignorował on rad swoich dowódców. Jest rzeczą ciekawą, że Rosjanie jako 
głównych dowódców powstańczych tego okresu wymienili gen. Józefa Hauke-Bosaka 
i ppłk. Jana Rudowskiego. Podkreślono też duży wpływ tego ostatniego na ludność 
wiejską, pozyskaną za sprawą spalenia ksiąg zadłużeń chłopów z powodu wyrębu lasu. 
Według Rosjan to właśnie na terenie guberni radomskiej, czyli na obszarze działalności 
II Korpusu, skupiało się 60 procent wszystkich sił powstańczych26.

Ostatecznie dwa wypadki zniweczyły wysiłki organizacyjne i bojowe II Korpusu. 
Na niwie wojskowej była to bitwa pod Opatowem 21 lutego 1864 roku, natomiast na 
niwie politycznej – manifest carski rozciągający na Królestwo Polskie ukaz uwłaszcze-
niowy. W bitwie pod Opatowem została rozbita najlepiej zorganizowana w II Korpusie 
dywizja krakowska. Zawiniło głównie dowództwo, jednak nie nieobecny gen. Bosak, 
lecz szef sztabu Korpusu płk Apolinary Kurowski i naczelnik dywizji krakowskiej 
płk Ludwik Zwierzdowski „Topór”. Po bitwie opatowskiej rozpad Korpusu nastąpił 
szybko. Nie pomogły wysiłki gen. Bosaka: na przełomie zimy i wiosny (marzec – 
kwiecień) z Korpusu zostało 800-1000 żołnierzy. Ostatnie starcie zbrojne odnotowano 
na tym terenie 21 czerwca 1864 roku pod Ojcowem27.

25 K. Kalita, Ze wspomnień…, op. cit., s. 85-101, 108-109; E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak 1834-
-1871, Warszawa 1973, s. 155-156; L. Ratajczyk, Polska wojna partyzancka 1863-1864. Okres dyktatury 
Romualda Traugutta, Warszawa 1966, s. 262-263; S. Krzyżanowski, Wspomnienia z czasów mojej młodości, 
[w:] Nadziei promienie. Trzy pamiętniki z XIX wieku, red. J. Pociecha, Kraków 1978, s. 132.

26 L. Ratajczyk, Polska wojna…, op. cit., s. 238-245; E. Kozłowski, Generał Józef…, op. cit., s. 175-176.
27 L. Ratajczyk, Polska wojna…, op. cit., s. 277-281; E. Kozłowski, Generał Józef…, op. cit., s. 192-197.
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Rosjanie dostrzegali rosnące poparcie chłopów dla powstania. Władzom 
powstańczym udało się spełnić część obietnic, powinności włościańskie ustały prawie 
wszędzie. Władza Rosjan ograniczała się tylko do przestrzeni będącej w bezpośred-
nim sąsiedztwie wojska rosyjskiego. Konkluzja była oczywista – jedynie nadanie 
chłopom własności gruntów mogło pomóc w szybkiej pacyfikacji Polski. 2 marca 
1864 roku powstaniu został zadany ostateczny cios. Car podpisał ukazy uwłaszczające 
włościan. Teksty rzeczonych ustaw odczytywano publicznie po wsiach i miastach 
od 6 marca i trwało to kilka tygodni. Propaganda rosyjska silnie oddziaływała na 
chłopów, którzy teraz mogli myśleć już tylko o zabezpieczeniu własnych interesów 
i porzucić ideę powstania. Niekiedy rezultaty propagandy rosyjskiej były zadziwiające. 
By to ukazać, odwołam się do własnych wspomnień. W latach osiemdziesiątych 
XX wieku jako młody chłopiec często jeździłem na wakacje do rodziny mieszkającej 
w podradomskiej wsi. Jedną z ulubionych zabaw była wędrówka wczesnym rankiem 
na grzyby do lasu. Droga ze wsi do lasu wiodła obok połaci upraw zwanych przez 
miejscowych „ukazowym polem”. Była to ściśle określona duża połać upraw, która 
stanowiła własność kilkunastu gospodarzy. Nazwa w sposób oczywisty nawiązywała 
do nadania tego pola ukazem carskim. Oczywiście nie zdawałem sobie sprawy, co 
oznacza to określenie – podejrzewam, że większość mieszkańców wsi również tego nie 
wiedziała. Przodkowie moi do owej miejscowości sprowadzili się dopiero w czasach 
II Rzeczypospolitej, i co ciekawe, oni też używali tej nazwy. Niewątpliwie świadczy 
to o dużej sile propagandy rosyjskiej, skoro po ponad 120 latach w użyciu była nazwa 
podkreślająca przejęcie przez chłopów własności ziemi na podstawie ukazu carskiego28.

Władze powstańcze próbowały przeciwdziałać skutkom ukazów carskich. 
Generał Bosak wydał 30 marca 1864 roku odezwę do ludu, w której wskazywał na 
wyższość dekretu uwłaszczeniowego Rządu Narodowego z 22 stycznia 1863 roku nad 
carskimi ukazami. Jednocześnie jednak w tej samej odezwie – mimo że zapowiadał 
pospolite ruszenie ludności – na ten czas zakazywał występowania gromadą i wzywał do 
szeregów tylko ochotników. Było to właściwie przyznanie się do porażki, gdyż pospolite 
ruszenie miało być powołane już w marcu 1864 roku. Powstanie dobiegało końca29.

Czy zatem na postawione na początku niniejszego artykułu pytanie można 
odpowiedzieć twierdząco? Czy II Korpus był urzeczywistnieniem idei kościuszkow-
skich kosynierów? Odpowiedź jest niejednoznaczna. II Korpus stanowił wypadkową 
starań kilkumiesięcznych bojów i wysiłków organizacyjnych ze strony władz powstań-
czych. Z analizy prowadzonych walk wynikało, że tylko poparcie przez włościan 
mogło jeszcze odmienić los insurekcji. Dlatego podjęto działania zmierzające do 
przeciągnięcia chłopów na stronę powstania. Jaki był efekt tych starań? Na pewno 
zwiększyła się liczba chłopskich ochotników przystępujących do powstania. Część 
wcielono drogą poboru. Faktem jest, że niektóre oddziały składały się wtedy w więk-
szości z chłopów. W kilku rejonach Królestwa Polskiego udało się uzyskać pomoc wsi 

28 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 2009, s. 716-718.
29 Ibidem, s. 719; E. Kozłowski, Generał Józef…, op. cit., s. 167.
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w zakresie zaopatrywania i osłony. Dzięki temu oddziały powstańcze mogły przetrwać 
srogą zimę. Jednak wystarczył ukaz carski o uwłaszczeniu, by chłopi ostatecznie 
odsunęli się od działań powstańczych. W tej sytuacji wybrali korzystniejsze dla nich 
rozwiązanie – przejęcie ziemi bez narażania się na śmierć w boju.
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Już w pierwszych godzinach działań obronnych we wrześniu 1939 roku Komitet 
Miejski Polskiej Partii Socjalistycznej zwrócił się do robotników Gdyni i Kępy 
Oksywskiej, by ochotniczo zgłaszali się i wstępowali w szeregi Drużyn Robotniczych 
przy PPS. 2 września ochotnicy budowali rowy strzeleckie i zapory przeciwczołgowe 
na przedpolach miasta portowego. Powstała formalnie 7 września kompania pod 
dowództwem ppor. rez. Józefa Kąkolewskiego (zalążek 2 Batalionu Ochotniczego) 
już następnego dnia została na wniosek komendanta Drużyn Robotniczych Kazi-
mierza Rusinka uzbrojona w kosy postawione na sztorc, zebrane przez członkinie 
Przysposobienia Wojskowego Kobiet i zarekwirowane z warsztatów przy Szosie 
Gdańskiej w Gdyni, należących do Stanisława Grzelaka, Franciszka Leszczyńskiego 
i Franciszka Nowakowskiego. 9 września komisarz rządu Franciszek Sokół wystoso-
wał do Warsztatów Żeglugi Polskiej pismo ze zleceniem wykonania opraw do kos. 
Tego samego dnia Kazimierz Rusinek wezwał robotników do tworzenia Batalionu 
Kosynierów, którym miał dowodzić ppłk w st. sp. Stanisław Wężyk. Batalion miał 
się składać z czterech kompanii oraz plutonu żandarmerii.

W walkach na przedpolu Gdyni 1 Kompania Kosynierów, podporządkowana 
1 Gdyńskiemu Batalionowi Obrony Narodowej, wzięła udział w boju pod Łęży-
cami (11 września), gdzie zginęło trzech kosynierów, a ośmiu zostało rannych, oraz 
w starciu pod Szmeltą (12 września). 13 września kosynierzy, uzbrojeni już w broń 
palną, wycofali się na Oksywie wraz z batalionem ON. Pozostałe, niezorganizowane 
oddziały ochotnicze udały się na Oksywie nad ranem 13 września i zajęły teren 
koszar Marynarki Wojennej. Dowództwo odcinka objął ppłk w st. sp. Stanisław 
Wężyk1. W walkach na Oksywiu wzięły udział kompanie ppor. Kąkolewskiego 
oraz około 150-osobowa 2 kompania por. Stanisława Raucha (od 15 września). 
Kompania por. Raucha została podporządkowana 1 Morskiemu Pułkowi Strzelców, 
w składzie którego walczyła pod Dębogórzem, a już 16 września – 3 Gdyńskiemu 
Batalionowi Obrony Narodowej. Kosynierzy – nazywani przez Niemców „czarnymi 
diabłami” – przeprowadzali akcje dywersyjne, wywiadowcze, a także wykonywali 
prace saperskie, nocą zaś organizowali wypady na niemieckie pozycje w celu zdobycia 
broni i amunicji2.

Kosynierzy walczyli o Oksywie do 18/19 września, kiedy to oddziały dostały 
się do niewoli. Jeszcze 18 września ppłk Stanisław Wężyk wysłał na pierwszą linię 
uzbrojone w broń palną, lecz wciąż jeszcze niesformowane oddziały 1 i 2 Plutonu 
3 Kompanii pod dowództwem por. rez. Michała Bildziukiewicza. Wzięły one udział 

1 Po wojnie ppor. rez. Kazimierz Rusinek twierdził, iż kosynierzy wycofali się jako ostatnie oddziały 
14  września, dzięki czemu powstrzymali poddanie się oficerów na terenie koszar. W  rzeczywistości 
wydarzenia te nie miały miejsca. Ponadto przez wiele lat ppor. rez. Rusinek podawał się za dowódcę 
gdyńskich kosynierów z mianowania płk. Stanisława Dąbka. Vide K. Rusinek, 19 dni wybrzeża, „Świat” 
1956, nr 37(268), s. 10; por. M. Tuszyński, Legenda gdyńskich kosynierów, „Zeszyty Gdyńskie” 2011, 
nr 6, s. 71-77.

2 Ostatni Kosynierzy, red. S. Poznański, I. Poznańska, Warszawa 1967, s. 56-58; E. Puacz, Kosynierzy 
gdyńscy, Warszawa 1947, s. 28.
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w walkach w rejonie osiedla robotniczego firmy Paged. 19 września dwa plutony 
4 Kompanii pod dowództwem por. inż. Kamila Lisowskiego walczyły pod Obłu-
żem. 3 i 4 Pluton 3 Kompanii pod dowództwem por. Bildziukiewicza walczyły na 
wzgórzach obok koszar. Ostatnim oddziałem 4 Kompanii Kosynierów (3 i 4 Pluton) 
dowodził 19 września ppłk Wężyk, przez ponad dwie godziny broniąc koszar.

Kazimierz Rusinek wspominał po latach: Może ktoś nazwać w wieku czołgów 
i samolotów, w wieku zmotoryzowanych armii tworzenie kosynierów czynem szalonym 
– dziecinadą. Takiej oceny nie zaakceptuje jednak entuzjazm i wola walki, zrodzone 
w krytycznych i beznadziejnych dniach września 1939 r. […] Jeżeli kosynierzy zdobywali 
broń, tak że już w siódmym dniu walki mieliśmy więcej karabinów, aniżeli kos – dowodzi, 
że pomysł wcale nie był szalony3. Major Stanisław Zaucha dodawał: Kosa w walce 
z samolotem, czołgiem, ciężkim działem i karabinem maszynowym to broń niewątpliwie 
tragiczna. Stokroć tragiczniejsza niż kosa powstania kościuszkowskiego i styczniowego. 
Równocześnie jednak ta gdyńska kosa ma swoją symboliczną wymowę: jest świadectwem, 
że ile razy Ojczyzna nasza jest w niebezpieczeństwie i ile razy zagraża Jej wróg, zawsze 
może liczyć na swego obrońcę, na swych synów, na chłopów, robotników i inteligenta, 
którzy z kosą, nożem i wrzącą wodą pójdą na wroga, staną naprzeciw całemu światu 
i umierając śpiewać będą „Jeszcze Polska nie zginęła!”4.

Wynoszona po wojnie na piedestał i wykorzystywana jako oręż w walce ide-
ologicznej historia gdyńskich „czerwonych” kosynierów, biorących udział w wojnie 
obronnej Polski w 1939 roku – nie może być dziś pomijana tylko ze względu na 
komunistyczną propagandę historyczną, wytworzoną wokół autentycznie bohater-
skich postaw ludzkich i wydarzeń z dziejów walk i męczeństwa narodu polskiego. 
Pamięć historyczna nie może być narzędziem w walce politycznej ze zwolennikami 
poprzedniego ustroju. Jeden z ochotników – gdyński kosynier Stanisław Wielgucki 
– w reportażu Farbowanie kos podkreślał w latach 90.: Byłem kosynierem, ale nie 
czerwonym. Może z 10 procent było czerwonych, reszta to normalni ludzie, którzy chcieli 
bronić ojczyzny, choć nie byli żołnierzami. Po wojnie zaczęło się mówić „czerwoni”, 
jakoś nie protestowałem, zresztą co by to dało5. W PRL-u Tadeusza Kościuszkę także 
przedstawiano jako bohatera walk o postęp i (niemalże ludową) demokrację, przeciw 
klasowemu zniewoleniu, ale obecnie nikt nie podważa jego zasług w walce o wolność 
dwóch narodów: polskiego i amerykańskiego. Takiej samej perspektywy oceny należy 
wymagać w przypadku gdyńskich kosynierów, bohaterów września 1939 roku.

Na zachodzie Europy, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, nie słyszano o heroizmie 
gdyńskich kosynierów. Natomiast powszechnie rozpoznawalnym symbolem dążeń 
Polaków do odzyskania niepodległości było malowane na samolotach myśliwskich 

3 K. Rusinek, Czerwoni Kosynierzy, [w:] Gdynia 1939. Relacje uczestników walk lądowych, oprac. W. Tym, 
A. Rzepniewski, Gdańsk 1979, s. 101-102.

4 S. Zaucha, Opis działań bojowych 1 Gdyńskiego Batalionu ON (3 Morskiego Batalionu Strzelców) w obronie 
Gdyni i  polskiego Wybrzeża za czas od 24 sierpnia do 19 września 1939 r., [w:] Gdynia 1939. Relacje 
uczestników walk lądowych…, op. cit., s. 521.

5 B. Szczepuła, Dygnitarz, „Dziennik Bałtycki” 1993, nr 41.
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godło w postaci okrągłej, białej tarczy pokrytej pionowymi, amarantowymi pasami. 
W otoku widniało trzynaście granatowych gwiazd. W środku godła umieszczono 
dwie skrzyżowane kosy i amarantową czapkę, tzw. krakuskę, z granatowym otokiem 
i amarantowo-zielonymi piórami. Było to godło 303 Warszawskiego Dywizjonu 
Myśliwskiego im. Tadeusza Kościuszki, składającego się z pilotów 11 Eskadry 
Myśliwców im. Tadeusza Kościuszki, wywodzącej się z „jankeskiej” 7 Eskadry  
im. Tadeusza Kościuszki, złożonej z amerykańskich ochotników. Dywizjon zyskał 
miano warszawskich kosynierów, walczył „za wolność waszą i naszą” i osiągnął 
największą skuteczność spośród dywizjonów alianckich w bitwie powietrznej o Anglię.

Polakom – uchodźcom wojennym z kraju okupowanego przez III Rzeszę i ZSRR, 
żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, tworzonych na początku we Francji, 
potem w Anglii i na Wschodzie – bliskie były słowa z listu gen. Karola Kniaziewicza 
do Tadeusza Kościuszki: Między wolnością a wolnością nie ma dystynkcji. Wolność jest 
jedna i niepodzielna. Zanim dojdzie ona do nas, będziemy walczyć o wolność wszędzie, 
gdzie będziemy potrzebni – zwłaszcza przeciw tym samym wrogom, którzy ją nam zabrali6.

Dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Tadeusz Kościuszko 
– już wówczas określany mianem niezłomnego – był paralelą ich własnego losu. Po 
opanowaniu kraju przez dwóch zaborców (Rosję i Prusy) wyjechał za granicę, tak 
jak inni polscy patrioci. Tam, prowadząc działalność niepodległościową, oczekiwał 
na warunki dogodne do powrotu do kraju i rozpoczęcia walki o wolność, całość 
i niepodległość7. Powszechnie przywoływano znów aktualne hasło: „Za naszą i waszą 
wolność”, nie tylko ubiegając się o amerykańskie poparcie dla polskich celów wojny 
w imię przyjaźni dwóch narodów8.

Władze RP na Uchodźstwie powoływały się na autorytet Tadeusza Kościuszki, 
któremu historycy zarzucali zbytnie umiarkowanie w czasie powstania 1794 roku. 
Rząd podkreślał, że w ogniu walk – nie przeprowadza się głębszych reform9, a przy 
tym – na przekór wszelkim podziałom społeczno-politycznym – akcentował jedność 
narodu, wielokrotnie podnoszoną przez Tadeusza Kościuszkę, który w obozie pod 
Gołkowem 29 czerwca 1794 roku pisał: Jednością tylko możemy być silni 10.

W publikacji wydanej w 1944 roku w Jerozolimie staraniem Wydziału Propa-
gandy i Kultury 3 Korpusu pisano: Naczelnik powstania, Tadeusz Kościuszko, był nie 
tylko wielkim demokratą polskim, wciągającym masy chłopskie w czynne życie polityczne 
zgodnie z programem konstytucji majowej, ale że to był także symbol Polski dźwigającej 
się z upadku, a przede wszystkim bohaterski wódz Polski walczącej o pełną niepodległość! 

6 Za: T. Werfel, Tadeusz Kościuszko, Moskwa 1943, s. 56.
7 Vide H. Mościcki, Kościuszko. Życiorys, Szkocja [Wydawnictwo Literackie Oddziału Opieki nad 

Żołnierzami I Korpusu] 1946, s. 11-12.
8 Vide J. Lechoń, Przyszłość kultury polskiej, „Wiadomości Polskie Polityczne i Literackie” 1942, nr 24, s. 1; 

Źródło naszej siły, „Niepodległość” 1942, nr 10, s. 1.
9 E. Kostka, Tadeusz Kościuszko a chwila obecna, Jerozolima 1944, s. 80.
10 Tadeusza Kościuszki wskazania obywatelskie, Warszawa 1946, s. 11.
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[…] Właśnie, do tej walki o wolność i niepodległość, walki na śmierć i życie, pragnął 
Kościuszko zmobilizować wszystkie siły żywotne narodu polskiego11.

Tradycja kościuszkowska, starannie pielęgnowana w ramach przedwojennej 
polityki historycznej, była żywa nie tylko wśród żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, ale 
także w okupowanym kraju. W rocznicowym artykule pt. 150 lat na łamach „Mło-
dzieży Walczącej”, organu Obozu Polski Walczącej, pisano: Dumne hasło Powstania: 
Wolność – Całość – Niepodległość, jest świadectwem szerokiego programu polskiego, który 
odtąd przyświecać będzie wszystkim walkom niepodległościowym12. Jednocześnie autor 
utożsamiał legendę Powstania Kościuszkowskiego, które porwało do udziału masy 
włościańskie, z zapowiedzią reform społecznych wyrażoną w Uniwersale połanieckim.

Podobnie ludowcy upatrywali w Uniwersale połanieckim pierwowzór własnej 
deklaracji ideowej13. Powszechnie uznawali Tadeusza Kościuszkę za bohatera chłop-
skiego. Wśród żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowej Straży Bezpieczeństwa 
popularyzowano postacie: Naczelnika powstania, księcia Józefa Poniatowskiego czy 
Bartosza Głowackiego. Powstanie traktowano jako pierwsze wystąpienie chłopów 
polskich w obronie państwa. Podkreślano, że chłopi nie tylko żywią Ojczyznę, ale 
także jej bronią. Przypominano, że od czasów Insurekcji 1794 roku udział mas 
chłopskich w walce o niepodległość był stałym zjawiskiem we wszystkich powsta-
niach narodowowyzwoleńczych, tradycją przekazywaną współczesnym żołnierzom 
podziemia ludowego przez kosynierów Kościuszki, krakusów Dwernickiego oraz 
ich dziadków – chłopskich powstańców roku 1863-186414. Jednocześnie na łamach 

„Polski Ludowej” pisano: Od czasów zamanifestowania na polach Racławic zasady, 
że żywiciele także bronią Ojczyzny, snuje się zbyt długi okres wdzierania się warstwy 
chłopskiej na widownię dziejową, okres przedłużany hamulcami tępoty i egoistycznego 
uporu szlacheckiego15.

Na łamach periodyku „Żywia”, wydawanego przez Ludowy Związek Kobiet 
podległy „Rochowi”, pisano: Od Kościuszki począwszy, a na czasach obecnych skończywszy, 
chłopa polskiego porywa do walki idea Polski jako państwa ludowego. W imię idei Polski 
sprawiedliwej chłop bił się mężnie pod Racławicami i gdzie indziej. Sam Kościuszko, 
którego wstecznictwo polskie nazywało rewolucjonistom [!], no i jako takiego zwalczało go, 
przywdział sukmanę, ażeby zadokumentować, że w chłopie widzi siły tworzące Polskę16.

Wypowiedzi dotyczące Powstania Kościuszkowskiego i jego bohaterów, pojawiające 
się na łamach prasy konspiracyjnej w okresie okołorocznicowym – zwłaszcza w 1944 roku, 
11 E. Kostka, Tadeusz…, op. cit., s. 6. Dalej autor pisał: Cóż więc dziwnego, że w takiej chwili jak dzisiejsza, 

gdy naród polski znów zmaga się w  śmiertelnej walce o wolność i niepodległość, myśl nasza nawraca do 
wspaniałych momentów zrywu narodowego, w przeszłość, by oddając hołd pamięci bohaterów Wielkiego 
Wczoraj, czerpać zarazem z ich nieśmiertelnych czynów, otuchę i wiarę w Wielkie Jutro.

12 150 lat, „Młodzież Walcząca” 1944, nr 3-5, s. 8.
13 W pięćdziesiątą rocznicę Uniwersału Połanieckiego, „Myśl i Czyn” 1944, nr 7, s. 8.
14 Niepodległość, „Wieści” 1942, nr 31, s. 1.
15 Światopogląd chłopski, „Polska Ludowa” 1943, nr 3, s. 7.
16 Nasza droga do Polski Ludowej, „Żywia” 1944, nr 19-20, s. 1.
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gdy obchodzono 150-lecie insurekcji – miały często charakter niejednoznaczny i nosiły 
znamiona niekonsekwentnych, przypadkowych interpretacji, tworzonych dla poparcia 
doraźnych celów i programów politycznych17. Dlatego też nie można na ich podstawie 
właściwie ocenić roli tradycji kościuszkowskiej w zbrojnych organizacjach niepodległo-
ściowych związanych z poszczególnymi nurtami politycznymi podziemia.

Tradycja Powstania Kościuszkowskiego miała dla mieszkańców wsi ogromne 
znaczenie. Przypominano, że to Naczelnik Tadeusz Kościuszko pierwszy odwołał 
się do chłopów jako do obywateli, chcąc otoczyć ich opieką rządu i zmniejszyć 
obciążenie pańszczyzną. W liście z 12 maja 1794 roku do gen. art. lit. Franciszka 
Sapiehy Kościuszko pisał: Nie przerażaj się niedoświadczeniem wojennej sztuki, to tylko 
pamiętaj, że wojna nasza ma swój szczególny charakter, który dobrze pojąć należy, jej 
pomyślność zasadza się najwięcej na upowszechnieniu zapału i na uzbrojeniu generalnym 
wszystkich ziemi naszej mieszkańców. Do tego wzbudzić potrzeba miłość kraju w tych, 
którzy dotąd nie wiedzieli i nawet, że ojczyznę mają18. Podobnie jak szeregi oddziałów 
powstańczych 1794 roku, Bataliony Chłopskie były otwarte dla wszystkich gotowych 
podjąć walkę z okupantem, bez względu na wyznanie i pochodzenie społeczne19.

Dowódcy Armii Krajowej upatrywali natomiast w Tadeuszu Kościuszce 
dowódcę powstania przeciwko Rosji. Generał Tadeusz Komorowski „Bór” w odezwie 
do żołnierzy AK z 12 stycznia 1944 roku, wygłoszonej z powodu zaczynającego się 
piątego roku walki z Niemcami, mówił, że: Naród otacza go kultem bohatera za jego 
umiłowanie wolności i moc niepodległego ducha, za wypisanie na sztandarach powstań-
czych 1794 roku hasła tak nam bliskiego w naszych dziejowych walkach i dążeniach, 
zawartego w słowach wolność, całość, niepodległość20.

Szare Szeregi, odwołując się do tradycji polskich szkół podchorążych, nawiązy-
wały do Szkoły Rycerskiej, która wydała wielu patriotów, w tym Tadeusza Kościuszkę. 
Podkreślano, że „katechizm rycerski” szkoły jest wciąż aktualny21. Naczelnik Szarych 
Szeregów ppor. hm. Stanisław Broniewski „Stefan Orsza” wspominał, że pamięć 
o Insurekcji Kościuszkowskiej była wśród harcerzy wciąż żywa, a oni sami rozpo-
znawali się po małych gałązkach jodełki – symbolu Insurekcji 1794 roku22.

Wielu żołnierzy Armii Krajowej przyjmowało pseudonimy związane z tradycją 
kościuszkowską. Wystarczy wspomnieć „Kosyniera”, nieznanego z nazwiska Michała 
17 Analizy najważniejszych z nim dokonał prof. dr hab. Eugeniusz Ponczek. Vide E. Ponczek, Legenda 

kościuszkowska w  polskiej myśli politycznej (1939-1945), [w:] E. Ponczek, Tradycja trzeciomajowa. 
Legenda kościuszkowska. Symbolika 11 listopada. Z badań nad dziejami idei niepodległości Polski w latach 
II wojny światowej, Toruń 2011, s. 187-241.

18 Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z. 10, [w:] Polska sztuka wojenna w okresie powstania 
kościuszkowskiego, oprac. A. Zahorski, Warszawa 1960, s. 64.

19 J. Gmitruk, J. Mazurek, Tradycja racławicka w ruchu ludowym, [w:] Insurekcja kościuszkowska w dziejach 
i tradycji, red. J. Gmitruk, A. Stawarz, Warszawa 2004, s. 94-96.

20 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1943, t. 3, Wrocław 1990, s. 244-245.
21 W sto pięćdziesiątą rocznicę, „Na czasie” 1944, nr 16, s. 2-3; Pod znakiem szkoły podchorążych w dawnej 

i nowej Polsce, „Agricola” z 3 V 1944, s. 4.
22 S. Broniewski, Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika, Warszawa 1984, s. 211-215.
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(urodzony w 1917 roku) – żołnierza Oddziału do Zadań Specjalnych Kedywu KG AK, 
który zginął w Powstaniu Warszawskim w sierpniu 1944 roku przy ulicy Hożej 723. 
Czesław Kuszpit „Kościuszko” walczył w Powstaniu Warszawskim w składzie drużyny 
kaprala „Bogiela” z 7 PP AK „Garłuch” na Woli. Zginął 27 sierpnia 1944 roku na 
Starym Mieście pod gruzami prawego skrzydła Pałacu Krasińskich24.

W Miechowie działały w konspiracji bataliony AK „Bartosz” i „Kosynier”25. 
We Włoszczowie walczył Stefan Mazanek „Kościuszko”26. W powiecie łomżyńskim 
ten sam pseudonim konspiracyjny nosił Stanisław Miłoszek27, z kolei na Nowo-
sądecczyźnie w podziemiu niepodległościowym działał Jan Peciak „Kościuszko”, 
żołnierz AK, a następnie po tzw. wyzwoleniu – oddziału partyzanckiego „Wojsko 
Polskie – Dla Ciebie Polsko i dla Twojej Chwały”.

W historiografii Tadeusz Kościuszko jest przedstawiany jako wzór obywatela 
– ofiarny, sumienny i niestrudzony w pracy dla dobra narodu. Obrońca Konstytucji 
3 maja i Naczelnik insurekcji 1794 roku nie tylko zalicza się do najwybitniejszych 
dowódców w dziejach polskiego oręża. Twórczo rozwinął polską myśl wojskową, 
wskazując jej kierunek, kontynuowany w okresie walk narodowowyzwoleńczych 
XIX wieku, walk o niepodległość i granice Polski 1914-1920 czy walk przeciw niemiec-
kiemu i sowieckiemu okupantowi w latach 1939-1945. Bohater walk o wolność Polski 
i Ameryki niewątpliwie należy do grona najwybitniejszych teoretyków wojskowości. 
Jego główna idea – stworzenia armii obywatelskiej – wyprzedzała epokę, w której żył.

Według Naczelnika Insurekcji 1794 roku podstawą trwałej dyscypliny wojskowej 
są obywatelska świadomość i patriotyzm żołnierzy, wyrażające się w poczuciu osobi-
stej odpowiedzialności za obowiązek obrony Ojczyzny powierzony im przez naród. 
Dyscyplina w szeregach armii obywatelskiej wynikała z umiłowania Ojczyzny przez 
żołnierzy. Bohater walk o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych uważał, że żołnierz 
nie może być ślepym narzędziem w rękach oficerów28, ale pełnoprawnym obywatelem 
świadomym celu prowadzonej walki. Wychowanie nowego typu żołnierza stanowiło 
fundament armii obywatelskiej. Kościuszko stawiał wysokie wymagania wszystkim 
żołnierzom, bez względu na ich pochodzenie, wyznanie czy stopień wojskowy. Kładł 
również ogromny nacisk na indywidualną pracę wychowawczą oficerów z żołnierzami, 
dostosowaną do osobowości i poziomu intelektualnego insurgentów29. Uważał, że 
nie gatunek sukni ani rodzaj broni stanowi żołnierza, ale odwaga i chęć zwyciężenia30.

23 „Kosynier” Michał NN, [w:] Z. W. Ścibor Rylski, Biografie żołnierzy Oddziału do Zadań Specjalnych 
Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej „Parasol”, Warszawa 2016, s. 589.

24 „Kościuszko” Kuszpit Czesław, [w:] ibidem, s. 590-591.
25 Vide IPN BU 1558/511, Armia Krajowa. Okręg Kraków kryptonimy „Gobelin”, „Godło”, „Muzeum”. 

Inspektorat Miechów kryptonim „Maria”. 106 Dywizja Piechoty kryptonim „1000” [1945].
26 Vide IPN BU 0173/129, Charakterystyka nr 184.
27 Vide IPN BU 0182/154, Notatka nr 11.
28 T. Kościuszko, J. Pawlikowski, Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość?, Warszawa 1967, s. 206.
29 Pisma Tadeusza Kościuszki, oprac. H. Mościcki, Warszawa 1947, s. 185.
30 T. Kościuszko, J. Pawlikowski, Czy Polacy…, op. cit., s. 187.
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Metody wskazane przez Naczelnika u schyłku XVIII wieku zostały wprowadzone 
w życie w zbrojnej konspiracji niepodległościowej, opartej w znacznej części na żołnierzach 
niezawodowych. Stąd oficerowie Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów 
Chłopskich i innych mniejszych formacji militarnych okresu okupacji i powojennych 
walk o suwerenność pracowali nad ukształtowaniem postaw obywatelskich swoich pod-
komendnych. Wyjaśniali im polskie cele wojny, zadania stawiane przed Armią Podziemną. 
Asymetryczne środowisko walki partyzanckiej lat 1939-1956 pokazało w praktyce, jak 
istotny jest wysiłek pojedynczego żołnierza. Przebywanie charyzmatycznych, cieszących 
się dużym autorytetem dowódców oddziałów konspiracyjnych wraz z podkomendnymi 
oraz prowadzone przez nich pogadanki na tematy społeczno-polityczne kształtowały 
poglądy żołnierzy podziemia niepodległościowego. Rozkazy dowódców, a nade wszystko 
ich osobisty przykład, podnosiły morale oddziałów partyzanckich – kształtowały ich 
odwagę, męstwo oraz gotowość do poświęceń w imię Ojczyzny.

Okupacyjna rzeczywistość pokazała również, jak wielkie znaczenie ma 
systematyczne szkolenie z posługiwania się bronią różnego typu oraz pełnienie 
służby w odmiennych warunkach terenowych31. Kościuszko dążył do tego, aby 
szkolenie w obozach wojskowych w trakcie powstania było prowadzone w warunkach 
maksymalnie zbliżonych do bojowych32. Intensywne ćwiczenia odbywały się w porze 
zimowej, gdy ograniczony był zasięg prowadzenia działań militarnych33. Wzorując 
się na myśli wojskowej Tadeusza Kościuszki, w ten sam sposób planowali szkolenie 
dowódcy oddziałów partyzanckich i instruktorzy kierowani w teren przez komendy 
główne i okręgowe organizacji zbrojnych. Wszechstronne szkolenie miało rozwijać 
samodzielność i inicjatywę żołnierzy-obywateli34.

Insurekcja Warszawska i Wileńska 1794 roku stały się dla potomnych przy-
kładem zastosowania nowoczesnej – jak na tamte czasy – taktyki walki w mieście 
przy użyciu sił regularnych i ochotników spośród ludności cywilnej35. Przebieg 
batalii studiowali żołnierze AK, którzy w ramach akcji „Burza” wyzwalali miasta 
kresowe, oraz powstańcy warszawscy 1944 roku. Tradycyjne formy konfrontacji 
okazywały się nieprzydatne w boju ulicznym. W obydwu powstaniach jednocześnie 
prowadzone walki w terenie zurbanizowanym były ze sobą luźno związane, zarówno 
pod względem przestrzennym, jak i taktycznym. Powstańcy rzadko walczyli w sile 
regularnej jednostki niższego szczebla, nawet batalionu. Częściej siły powstańcze 
stające do potyczki stanowiły doraźną, improwizowaną grupę, powstałą z żołnierzy 
kilku pododdziałów taktycznych i ochotników, walczącą w ugrupowaniu rozpro-
szonym. Siły powstańcze dążyły do natarcia i ruchu.

31 Vide F. Paszkowski, Dzieje Tadeusza Kościuszki pierwszego Naczelnika Polaków, Kraków 1872, s. 69.
32 B. Pawłowski, Służba wojskowa Tadeusza Kościuszki w latach 1790-1791, Lwów 1932, s. 34; T. Rawski, 

Sztuka dowódcza Tadeusza Kościuszki, Warszawa 1953, s. 118.
33 J. Żuraw, Myśl filozoficzna i społeczna Tadeusza Kościuszki, Warszawa 1979, s. 241.
34 Ibidem, s. 244-245.
35 Vide W. S. Mikuła, Polska sztuka wojenna w powstaniu kościuszkowskim 1794 r. Księga druga: Taktyka, 

Warszawa 2005, s. 72-79.
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Wydane w trakcie Powstania Kościuszkowskiego Przepisy wojskowe w czasie 
batalii pozostawały w swojej zasadniczej części wciąż aktualne. Zalecano w nich 
oszczędność amunicji, szukanie rozstrzygnięcia w walce wręcz, rozpoczynanie ostrzału 
dopiero po podejściu nieprzyjaciela na bliską odległość, a także rewidowanie broni 
przed potyczką. Przedstawione w nich elementy liniowej taktyki walki batalionów 
piechoty, kawalerii i artylerii na trwałe weszły do światowego kanonu sposobów 
prowadzenia walki i wykorzystywane były przez formacje Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie oraz oddziały walczące w kraju36.

Tadeusz Kościuszko był pierwszym dowódcą, który sięgnął po rekwizycję jako 
sposób zaopatrzenia armii, a nie poprzez zdobycie łupów wojennych, jak to miało 
miejsce dotychczas. Buty, sukmany, bielizna, a także żywność były rekwirowane od 
szlachty i bogatego mieszczaństwa, które nie honorowało wydanego przez niego 
uniwersału względem przystawienia butów, koszul i siermięg dla wojska37.

Naczelnik powstania 1794 roku wielokrotnie odwoływał się do honoru i patrio-
tyzmu – rozumianego także jako umiłowanie ojcowizny i rodziny, krewnych żyjących 
na tych ziemiach, troski i odpowiedzialności o ich los, dążył do wychowania w tych 
wartościach społeczeństwa, z którego pochodzą żołnierze-obywatele38. W czasie okupacji 
szukano w tradycji kościuszkowskiej wzorów postaw społeczeństwa. Wpatrywano się 
w postać Jana Kilińskiego, przywódcy Insurekcji Warszawskiej, i mieszkańców miasta, 
którzy przed 150 laty wykazali się postawą patriotyczną. Ich bohaterski zryw, będący 
historyczną paralelą dla powstania w ramach akcji „Burza”, miał na celu nie tylko urato-
wanie niepodległości Ojczyzny, ale też walkę o demokrację i wolność. 21 marca 1943 roku 
batalion AK „Vistula” otrzymał imię płk. Jana Kilińskiego, będącego symbolem patrio-
tycznego zaangażowania mieszczaństwa polskiego w walkę niepodległościową.

Mając świadomość zmiennych kolei losu, Tadeusz Kościuszko przestrzegał 
po zwycięstwie pod Racławicami: Narodzie! Umysł twój przygotuj do zwycięstwa i do 
klęsk, duch prawdziwego patriotyzmu powinien w obydwu zachować tęgość i energię39. 
To samo przesłanie jest widoczne w Modlitwie Jana Romockiego „Bonawentury”, 
napisanej w okupowanej Warszawie w 1942 roku40.

W wydawanym przez ZWZ-AK czasopiśmie „Insurekcja” z lipca 1944 roku 
anonimowy autor napisał, że powstańcy kościuszkowcy przeciwstawili się brutalnemu 
imperializmowi rosyjskiemu, który sięgając po niegodne środki walki, dokonał rzezi 
bezbronnej ludności Pragi. Naczelnik powstania stał się symbolem walki o wolność 
przeciwko: tyranii rosyjskiej, również najnowszej – sowiecko-komunistycznej, wspieranej 
przez tzw. patriotów polskich wykorzystujących imię Kościuszki dla realizacji bieżących 
celów. […] Trzeba zatem pamiętać, że stupięćdziesięcioletnia tradycja kościuszkowska 

36 Vide Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej…, op. cit., z. 10, s. 191-214.
37 Ibidem, s. 234-235; Takty powstania Kościuszki, t. 2, wyd. S. Askenazy, W. Dzwonkowski, Kraków 1918, 

s. 72-73, 197.
38 J. Żuraw, Myśl filozoficzna…, op. cit., s. 250-253.
39 Pisma Tadeusza Kościuszki…, op. cit., s. 89.
40 Dźwięki walczącej Warszawy, Warszawa 2014, s. 6.
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łączy się nierozerwalnie z przeciwstawieniem się przemocy w imię niepodległości, wol-
ności i demokracji. Współczesna generacja Polaków jest tego świadoma, stąd uczestniczy 
w walce Polski Podziemnej41. Sam numer czasopisma rozpoczyna się od motta z Aktu 
Powstania Województwa Krakowskiego z 1794 roku: Uwolnienie Polski od obcego 
żołnierza, przywrócenie i zabezpieczenie całości jej granic, wytępienie wszelkiej przemocy 
i uzurpacji, tak obcej jak i domowej, ugruntowanie wolności narodowej i niepodległości 
Rzeczpospolitej, ten jest cel święty powstania naszego…42

Anonimowy publicysta w wydawanej przez konspiracyjny Społeczny Komitet 
Antykomunistyczny „Wolności Robotniczej” dostrzegał, że podobnie jak w cza-
sach insurekcji caryca Katarzyna twierdziła, iż pragnie niepodległej, suwerennej 
Rzeczypospolitej, tak samo Józef Stalin zapewniał o bezgranicznej przyjaźni sowieckiej 
dla narodu polskiego, de facto występując przeciw Polakom. Autor rozważań twierdził, 
że Rosja przez 150 lat nie zmieniła się, gdyż tak jak kiedyś łakomym okiem spogląda na 
ziemie polskie […] W swej bezdennej bezczelności nazywa rzekomo polskim oddziałem 
sformowany w Moskwie imieniem Kościuszki – swego największego wroga43.

Komendant Główny AK gen. Tadeusz Komorowski „Bór” w odezwie do żoł-
nierzy z 12 stycznia 1944 roku, zauważył perfidną grę polegającą na wykorzystaniu 
legendy bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki: Otóż szlachetne imię Tadeusza 
Kościuszki Moskwa nadaje oddziałom wojskowym, rzekomo polskim, organizowanym przy 
boku armii sowieckiej. Imienia tego używa jako nazwy swej stacji radiowej, uprawiającej 
w języku polskim propagandę prorosyjską i prosowiecką, w istocie swej przeciw polską. 
A wszak Kościuszko jest polskim bohaterem narodowym, który w dobie upadku porwał 
Naród do walki zbrojnej właśnie przeciw wschodniej, rosyjskiej przemocy. Naród otacza 
go kultem bohatera za jego umiłowanie wolności i moc niepodległego ducha, za wypisanie 
na sztandarach powstańczych roku 1794 hasła tak nam bliskiego w naszych dzisiejszych 
walkach i dążeniach, zawartego w trzech słowach: „Wolność, Całość, Niepodległość”44.

Próba zawłaszczenia tradycji kościuszkowskiej przez umocowaną w Moskwie 
grupę polityczną była wyrazem jej perfidii, zwłaszcza że Insurekcja 1794 roku 
stawiała opór agresywnej polityce ekspansji Imperium Rosyjskiego na tereny Rze-
czypospolitej. W celach propagandowych imieniem Kościuszki posługiwały się 
ugrupowania prosowieckie: Gwardia Ludowa – późniejsza Armia Ludowa45 czy 
Dowództwo Wojsk Polskich na Wschodzie z gen. Zygmuntem Berlingiem na czele. 
Dla komunistów Kościuszko był twórcą pierwszego wojska ludowego, tym, który 
jako pierwszy mianował chłopa (chor. Bartosza Głowackiego) oficerem, pokazując, że 
walka o wolność i niepodległość zawsze wiąże się z postępem i równouprawnieniem 

41 Rocznica Kościuszkowska, „Insurekcja” 1944, z. 7, s. 1-2.
42 „Insurekcja”1944, nr 7, s. 1.
43 O wolność i demokrację, „Wolność Robotnicza” 1944, nr 5, s. 1-2.
44 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. 3, Londyn 1976, s. 244.
45 Vide Dowództwo Główne GL i AL. Zbiór dokumentów z lat 1942-1944. Rozkazy. Instrukcje. Regulaminy, 

red. T. Stępniewski, Warszawa 1967, s. 257-258.
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społecznym46. Imię Tadeusza Kościuszki nosiła 1 Dywizja Piechoty, sformowana 
w maju 1943 roku w Sielcach nad Oką. W maju 1944 roku sformowano 4 Dywizję 
Piechoty im. Jana Kilińskiego47. Po krótkim okresie szkolenia żołnierze przeszli 
chrzest bojowy w walkach o Pragę 10 września 1944 roku. Imieniem Naczelnika 
Insurekcji 1794 roku nazwano także polskojęzyczną radiostację nadającą z Moskwy, 
która propagowała hasło „za wolność waszą i naszą”. Posługując się nim, prowadzono 
indoktrynację żołnierzy przybywających do ośrodków formowania armii48.

Broszura propagandowo-historyczna autorstwa Romana Werfla przedstawiała 
Kościuszkę jako bohatera „dwóch półkul”, który porwał do walki rzesze robotniczo-
-chłopskie i kilkakrotnie próbował się dogadać z Rosją, jednakże porozumienie nie 
doszło do skutku, gdyż „carat był wrogiem narodu rosyjskiego”49. Autor dostrzegał 
analogię: Tak wtedy, jak i dziś miejsce Polski jest w obozie postępu, w obozie demokracji, 
obozie wolności […] tak wtedy, jak i dziś, reakcja i wstecznictwo wiedzie do zdrady 
narodowej, pomaga wrogom Polski50.

Powołując się na tradycję kościuszkowską51, komuniści usiłowali oddziaływać na 
świadomość patriotyczną społeczeństwa polskiego, aby uwiarygodnić swoje działania. 
Jednakże należy pamiętać, że na tzw. kościuszkowców – żołnierzy, którzy nie zdążyli 
wstąpić do Armii Polskiej tworzonej pod dowództwem gen. Władysława Andersa 
 – silny wpływ wywierała tradycja związana z osobą Naczelnika Insurekcji 1794 roku, 
dowódcy mas chłopskich. Ksiądz Stanisław Orlemański, przemawiając do żołnierzy 
46 Tadeusz Kościuszko 1746-1946 (W  200-ną rocznicę urodzin), Warszawa 1946, s.  8-9. Marszałek 

Michał Żymierski mówił później w tym kontekście: Myśmy, znalazłszy się w innym układzie warunków 
polityczno-społecznych, dokończyli rozpoczętą przez Kościuszkę demokratyzację Wojska Polskiego. Z ducha 
Bartosza Głowackiego wyrosły dziś kadry nowych oficerów Odrodzonego Wojska Polskiego, dziesiątki tysięcy 
Bartoszów, synów chłopskich i robotniczych.

47 Postać Kilińskiego jest symbolem wielkiego patriotycznego uniesienia narodu polskiego: gotowego w chwili 
decydującej złożyć swe życie na ołtarzu ojczyzny. Kiliński – to zdecydowany demokrata, syn ludu, żądający 
w imieniu tegoż ludu pełni praw dla tych, którzy swą krwią te prawa wywalczyli. […] I my dziś, krocząc 
śladami Kilińskiego, chcemy zbudować wolną, silną i  potężną Polskę. Wbrew współczesnej Targowicy 
walczymy o Polskę niepodległą, Polskę prawdziwie demokratyczną. Jan Kiliński. Ten, którego imię nosi 
nasza dywizja, „Do boju! Gazeta Dywizji im. Jana Kilińskiego” 1944, nr 2, s. 2.

48 F. Zbiniewicz, Armia Polska w ZSRR. Studia nad problematyką pracy politycznej, Warszawa 1963, s. 66, 
84, 151, 163, 278, 288, 304; E. Syzdek, Działalność Wandy Wasilewskiej w  latach drugiej wojny 
światowej, Warszawa 1981, s. 156-157; Z. Kumoś, Związek Patriotów Polskich. Założenia programowo- 

-ideowe, Warszawa 1983, s. 60; E. Ponczek, Tradycja trzeciomajowa…, op. cit., Toruń 2011, s. 230-
231; E. Ponczek, Opina polska 1939-1945 wobec spuścizny kościuszkowskiej, [w:] Kościuszko. W kręgu 
mitologii narodowej, Łódź 1995, s. 70-71.

49 Vide T. Werfel, Tadeusz Kościuszko, Moskwa 1943.
50 Ibidem, s. 57.
51 Vide Niektóre aspekty wychowania patriotycznego w I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w latach 1943/1944, 

Warszawa 1966, k. 9-10, m.in.: Kształtowanie uczuć patriotycznych żołnierzy na tradycjach narodowych polegało 
na pokazaniu patriotycznego i demokratycznego nurtu w historii narodu polskiego, nurtu radykalno-plebejskiego, 
rewolucyjnych walk społecznych […] Uczucia patriotyczne żołnierzy kształtowano na wielkich postaciach naszego 
narodu, jakimi byli: Tadeusz Kościuszko […]. Wskazywano przy tym, iż ci wielcy Polacy rozumieli, że patriotyzm 
jest nierozerwalnie związany z internacjonalizmem, byli przecież twórcami hasła „Za Waszą wolność i naszą”, nie 
zabrakło ich nigdzie tam, gdzie toczyła się walka o wolność i demokrację. […] Z tych bogatych tradycji starano się 
dla celów szkoleniowych wydobyć wszystko, co postępowe, rewolucyjne i patriotyczne.



102

dr Joanna Kurczab

1 Armii, powiedział: Wierzę, że wśród nas wszystkich panuje nieśmiertelny duch Kościuszki. 
Dokonamy, doprowadzimy do końca dzieło, zapoczątkowane przezeń, zbudujemy Polskę 
naprawdę silną, niepodległą, szczerze demokratyczną52. Początkowo Tadeusz Kościuszko 
był ukazywany jako bohater jednoczący naród – symbol przemawiający do rzesz 
Polaków w ZSRR, ludzi o różnym pochodzeniu społecznym i poglądach politycznych53. 
Dopiero w 1944 roku zaczęto przedstawiać Powstanie Kościuszkowskie w kontekście 
walk klasowych, podkreślając, że walka o wyzwolenie społeczne w czasie Insurekcji 
splotła się nierozerwalnie z walką o wyzwolenie narodowe54.

Powstańcy 1794 roku za cel prowadzonej walki wyznaczyli sobie: uwolnienie 
Polski od obcego żołnierza, przywrócenie i zabezpieczenie całości jej granic, występo-
wanie przeciw wszelkiej przemocy i uzurpacji, tak obcej, jak i domowej, ugruntowanie 
wolności narodowej i niepodległości Rzeczypospolitej. Ten sam cel przyświecał 
Żołnierzom Niezłomnym, z których wielu wychowało się w tradycji kościuszkowskiej, 
mocno akcentowanej w odrodzonej, niepodległej Polsce (1918-1939).

O potencjale zbrojnego podziemia niepodległościowego po 1945 roku 
decydował jego związek ze społecznością lokalną, będącą zapleczem materialnym 
i moralnym. To właśnie w imieniu tej społeczności – zniewolonego narodu polskiego 
– prowadzono walkę o pełną niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Tadeusz 
Kościuszko uważał, że jedynie armia związana mocno z narodem może walczyć 
o wyzwolenie, wzmacniana stale nową siłą fizyczną i moralną. Do mieszkańców 
Warszawy po Insurekcji 17-18 kwietnia 1794 roku zwracał się słowami: Nie masz teraz 
żadnej różnicy między wojskowymi i cywilami, wszyscy jesteśmy obrońcami Ojczyzny55.

Po upadku powstania, już na emigracji, Tadeusz Kościuszko przypomniał 
legionistom, że spoczywa na nich obowiązek, by „zanieść dar wolności Ojczyźnie”56. 
Oficerom nakazywał utwierdzanie żołnierzy w „świętym zapale miłości Ojczyzny”57, 
ożywianym „nadzieją widzenia jeszcze Polski krajem niepodległym”58. Tę samą ideę 
wpajali podkomendnym dowódcy oddziałów partyzanckich, którzy po 1945 roku 
zachęcali do wytrwania w oporze przeciw narzuconej władzy.

Słowa Tadeusza Kościuszki: My żołnierze tej Ojczyzny choć zginiemy, ale Polska 
zawsze będzie nieśmiertelna59, były bliskie Żołnierzom Wyklętym-Niezłomnym, do 
ostatniej krwi walczącym o wolność i niepodległość Ojczyzny, trwającym w oporze 
przeciwko narzuconej władzy sowieckiej. Dla żołnierzy tzw. drugiej konspiracji 

52 Ksiądz Stanisław Orlemański do żołnierzy Armji Polskiej, „Zwyciężymy. Gazeta Armji Polskiej w ZSRR” 
1944, nr 83, s. 1.

53 K. Śreniowska, Kościuszko. Bohater narodowy, Warszawa 1973, s. 237.
54 Ibidem, s. 243; 1794-1944, „Nowe Drogi” 1944, nr 4(48); Przemówienie Z. Berlinga na akademii 

w Moskwie 24 III 1944, „Wieści” 1944, nr 14. Tę samą tezę zawierał artykuł: Przed stupięćdziesięciu laty, 
„Biuletyn Informacyjny” z 23 III 1944, s. 2.

55 Pisma Tadeusza Kościuszki…, op. cit., s. 112.
56 Z korespondencji Kościuszki urzędowej i prywatnej 1790-1817, wyd. M. A. Skałkowski, Kórnik 1939, s. 39.
57 Ibidem, s. 37.
58 Ibidem, s. 37.
59 T. Kościuszko, Listy, odezwy, wspomnienia, oprac. H. Mościcki, Warszawa 1917, s. 119.
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mottem mogły być również słowa Naczelnika z Odezwy do Obywatelów [!] z 24 marca 
1794 roku: W pogardzie śmierci jedna jest nadzieja polepszenia losu naszego i przyszłych 
pokoleń. Pierwszy krok do zniesienia niewoli jest odważyć się być wolnym, pierwszy krok 
do zwycięstwa, poznać się na własnej sile60.

Niewątpliwie jako wyraz obecności tradycji kościuszkowskiej w niepodległo-
ściowym nurcie walki zbrojnej należy postrzegać przybieranie przez żołnierzy struktur 
konspiracyjnych pseudonimów nawiązujących do nazwisk bohaterów Insurekcji 
1794 roku. Dowódcą obwodu „Wieluń” konspiracyjnego wojska polskiego był 
ppor. Antoni Pabianiak „Kosynier”61. W wielkopolskim oddziale partyzanckim 
Gedymina Rogińskiego „Dzielnego” służył Marian Rączka „Kościuszko” – dowódca 
oddziału od kwietnia do października 1946 roku. Tuż przed akcją amnestyjną 

„Kościuszko” ujawnił się przed Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego wraz z grupą 
czterdziestu trzech podkomendnych62. W październiku 1946 roku wyjechał do 
Głogowa, gdzie nawiązała z nim kontakt harcerska organizacja AK „Zawisza”. 
Został aresztowany 23 lipca 1947 roku. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Poznaniu z 7 lipca 1950 roku skazany na karę śmierci, zamienioną na dwanaście 
lat więzienia, został zwolniony warunkowo 5 czerwca 1957 roku.

W szeregach Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego 27 PP AK walczył 
plut. Kazimierz Popławski „Kosynier”. Aresztowany, torturowany podczas sfin-
gowanego procesu karnego został skazany na karę śmierci, zmienioną później na 
piętnaście lat więzienia. Ciężko chory opuścił więzienie dopiero w 1969 roku.

W województwie poznańskim w latach 1947-1948 działała Kompania War-
townicza „Kościuszko”63. Na terenie Legnicy w latach 1952-1953 istniała organizacja 
konspiracyjna Polska Partia Wyzwolenia Ojczyzny Jan Kiliński pod dowództwem 
Adama Rozowskiego, pseudonim Dyzio64.

Dając za przykład bohatera narodowego, podnoszono jego postawę w śledztwie 
w niewoli rosyjskiej, po klęsce maciejowickiej podkreślano, że Tadeusz Kościuszko 
zachowywał się z godnością, mądrze. W sposób zwięzły mówił prawdę, bądź zacho-
wywał milczenie, tam gdzie jego słowa mogłyby zaszkodzić sprawie polskiej lub 
innym osobom65.

60 Pisma Tadeusza Kościuszki, op. cit., s. 80.
61 Vide J. Załęski, Wydarzenia upamiętniające przeżycia i walkę o niepodległość Polski w latach 1939-1989, 

Radomsko 1996, s. 242; Konspiracja i  opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny, t. 3, 
Kraków 2007, s. 396-397.

62 Vide W. Handke, Wielkopolski oddział „Dzielnego” 1945-1946, Warszawa 2016, s. 109-152.
63 Vide IPN Po 04/935, Akta śledztwa w  sprawie wejścia w  porozumienie z  osobami należącymi do 

Kompanii Wartowniczej „Kościuszko”, prowadzonego przeciwko: Jędrzejczak Feliks, imię ojca: Jan, 
ur. 05-09-1927 r., Cichocki Henryk, imię ojca: Stanisław, ur. 12-02-1928 r., Wojdowski Henryk, 
imię ojca: Stanisław, ur. 30-05-1928 r., tj. podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 5 Dekretu 
z  13  czerwca 1946 r. o  przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w  okresie odbudowy Państwa 
oraz art. 24 §  1  kkWP w  zw. z  art. 5 Dekretu z  13  czerwca 1946 r. o  przestępstwach szczególnie 
niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa.

64 Vide IPN BU 0179/348, Charakterystyka nr 356.
65 Vide E. Kostka, op. cit., s. 93.
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Program Tadeusza Kościuszki – „walki o Wolność, Całość i Niepodległość 
– walki aż do zupełnego zwycięstwa”  stał się programem niepodległościowego nurtu 
walki zbrojnej lat 1939-1956. Pamięć o Powstaniu Kościuszkowskim napawała 
nadzieją, że możliwe jest ratowanie Ojczyzny nawet w najtrudniejszych okolicz-
nościach dziejowych poprzez mobilizowanie społeczeństwa do walki przeciwko 
okupantom ziem polskich. Tradycja Insurekcji 1794 roku budowała również wizję 
przyszłej, sprawiedliwej, demokratycznej, niepodległej i w pełni suwerennej powo-
jennej Polski.
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Insurekcja Kościuszkowska jako jedyny z trzech wielkich zrywów niepodległościowych 
przyjęła nazwę od imienia przywódcy, a nie od daty wybuchu. Żadne inne powstanie 
nie jest również tak związane z osobą przywódcy jak zryw z 1794 roku. Tadeusz 
Kościuszko przez siedem miesięcy sprawował funkcję Najwyższego Naczelnika Siły 
Zbrojnej Narodowej – do momentu, gdy po przegranej bitwie pod Maciejowicami 
dostał się do niewoli rosyjskiej. Czas ten pozwolił mu na zyskanie nieśmiertelnej 
sławy nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami – w XIX i XX stuleciu jego 
imię było powszechnie znane między innymi w Stanach Zjednoczonych czy Francji1.

Działalność Tadeusza Kościuszki była próbą ratowania Rzeczypospolitej, która 
znalazła się w zasadzie już w beznadziejnej sytuacji. Rozkład państwa zaczął się znacz-
nie wcześniej. Andrzej Zahorski uważa, że były dwie główne przyczyny upadku Polski: 
anarchia wewnętrzna oraz zagrożenie zewnętrzne2. Próba wprowadzenia reform Sejmu 
Wielkiego, uchwalenie Konstytucji 3 maja i przegrana wojna w obronie Uchwały 
Rządowej to bezpośrednie przyczyny drugiego rozbioru Polski. Przystąpienie króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej oraz przerwanie 
wojny w obronie Konstytucji wywołały niezadowolenie w Warszawie. W mieście 
odbywały się manifestacje przeciwko królowi oraz targowiczanom. Warszawiacy 
opuszczali stolicę, którą coraz szczelniej otaczał kordon wojsk rosyjskich. W ostatnich 
dniach lipca 1792 roku miasto opanowali konfederaci targowiccy i zaczęli likwido-
wać urzędy stworzone w czasie Sejmu Czteroletniego, prześladowali przeciwników 
politycznych oraz rozbudowywali system policyjny i donosicielski3.

Rządy targowiczan miały negatywny wpływ na wszystkie dziedziny życia 
Warszawy. Sytuacja w stolicy stanowiła odbicie sytuacji w kraju. Wstrzymano zamó-
wienia dla wojska (między innymi w związku z ograniczaniem przez Rosjan jego 
liczebności), społeczeństwo ubożało, dlatego manufaktury i warsztaty rzemieślnicze 
traciły odbiorców. Czeladź buntowała się i opuszczała miasto. Skarb Państwa świecił 
pustkami. W Warszawie zbankrutowało siedem wielkich banków, z bankiem Teppera 
na czele. Urzędnicy oraz żołnierze nie otrzymywali pieniędzy. Ludność wpadała 
w nędzę, bezrobocie rosło, szalała drożyzna – szczególnie rosły ceny żywności. 
Opanowanie kraju przez konfederatów targowickich nie tylko doprowadziło do 
upadku gospodarczego Rzeczypospolitej, lecz także zahamowało życie intelektualne 
i kulturalne – intensywnie rozwijające się w okresie Sejmu Wielkiego. Zlikwido-
wano „Gazetę Narodową i Obcą”, organ prasowy stronnictwa patriotycznego, oraz 

„Pamiętnik Historyczno-Polityczno-Ekonomiczny”, redagowany przez byłego jezuitę 
Piotra Świtkowskiego. Na rynku prasowym prym wiodły „Gazeta Warszawska” oraz 

„Gazeta Krajowa”, wydawane przez wrogów Konstytucji 3 maja i targowiczanina 
– Piotra Włodka. Andrzej Zahorski określa oba tytuły jako szerzące dezinformację 

1 A. Szwarc, Tadeusz Kościuszko, [w:] A. Szwarc, M. Urbański, P. Wieczorkiewicz, Kto rządził Polską?, 
Warszawa 2007, s. 428-430.

2 A. Zahorski, Powstanie kościuszkowskie 1794, [w:] Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, 
styczniowe, red. W. Zajewski, Warszawa 2006, s. 17.

3 A. Zahorski, Warszawa za Sasów i Stanisława Augusta, Warszawa 1970, s. 171.
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i niebudzące zaufania do słowa drukowanego. Nad pozostałymi tytułami prasowymi 
rozciągnięto cenzurę. Im cięższa była sytuacja w kraju oraz w stolicy, tym chętniej 
spoglądano na Francję i cieszono się z sukcesu toczącej się tam rewolucji. Rosjanie 
oraz posłuszni im targowiczanie obawiali się tych nastrojów, często więc dochodziło 
do rewizji, aresztowań oraz manifestowania siły. Warszawiacy próbowali się przed 
tym bronić, kolportowali w mieście literaturę satyryczną4, zdarzył się nawet wypadek 
pobicia znienawidzonego targowiczanina – Piotra Borzęckiego, a zrobili to przebrani 
za kozaków warszawiacy5. Przedstawione zdarzenia pokazują podobieństwa między 
okupacją Warszawy przed Powstaniem Kościuszkowskim a okupacją polskiej stolicy 
przez Niemców w latach II wojny światowej.

25 grudnia 1793 roku z Petersburga przybył kurier do dowódcy wojsk rosyj-
skich gen. Osipa Igelströma z wiadomością, że ma przejąć wszystkie obowiązki od 
Jakowa Sieversa, który musi opuścić Warszawę w ciągu trzech dni6. Ustępujący 
ambasador był w rosyjskiej stolicy uważany za zbyt pobłażliwego dla Polaków7.

Aby zmienić sytuację w mieście, tworzono tajne stowarzyszenia, a mieszkańcy 
zbierali się na naradach, o których często donoszono rosyjskiemu ambasadorowi. 
W połowie marca 1974 roku aresztował on członków tajnego sprzysiężenia, jednak 
w warszawskim garnizonie struktury konspiracyjne odbudował emisariusz Tadeusza 
Kościuszki – Tomasz Maruszewski. Do podjęcia decyzji o zbrojnym zrywie, który 
po wystąpieniu Tadeusza Kościuszki i bitwie racławickiej wisiał w powietrzu, kon-
spiratorzy potrzebowali poparcia mieszkańców Warszawy. Zapewnili je rzemieślnicy: 
Jan Kiliński – szewc, oraz Józef Sierakowski – rzeźnik8.

Jan Kiliński urodził się w 1760 roku w Trzemesznie. Jego ojciec Augustyn był 
majstrem murarskim. Miał dwóch braci mieszkających w Poznaniu. W 1780 roku 
przeniósł się do Warszawy9. Z zawodu był szewcem, zasiadał także w radzie War-
szawy. Szerokie kompetencje zawodowe doprowadziły go do zgromadzenia majątku 
pozwalającego zakupić dwie kamienice przy ulicy Dunaj 145 – w jednej z nich 
zamieszkał i założył warsztat. Poślubił Mariannę Rucińską10. Miał syna Franciszka, 
który dosłużył się stopnia oficera w Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej11. Oprócz 
tego Jan Kiliński był prawym i zacnym we wszystkich sprawach i stosunkach12. Felicja 
Boberska opisała go jako niepospolitego człowieka, który mimo słabego wykształcenia 
(określa go jako „nie uczony”), odznaczał się wielką bystrością umysłu, roztropnością, 
4 Wierszyki satyryczne były przyklejane m.in. na fasadzie domu szefa warszawskiej policji, marszałka 

wielkiego koronnego Michała Mniszka. Andrzej Zahorski przytacza fragmenty tych utworów. 
Vide, A. Zahorski, Warszawa w powstaniu kościuszkowskim, Warszawa 1967, s. 35.

5 A. Zahorski, Warszawa za Sasów…, op. cit., s. 171-174.
6 A. Zahorski, Warszawa w powstaniu…, op. cit., s. 47.
7 M. Kwiatkowski, Pałac Morsztynów, Warszawa 1971, s. 42.
8 Szerzej o Insurekcji Warszawskiej pisze Izabella Rusinowa. Zob. I. Rusinowa, Kościuszko i  insurekcja 

warszawska, [w:] I. Rusinowa, Naczelnik Kościuszko i inni, Pułtusk-Warszawa 2015, s. 9-22.
9 F. Boberska, Kościuszko i Kiliński, Lwów 1893, s. 11.
10 Pochodziła z Czerwińska n. Wisłą. Vide, „Świat” 1916, nr 16, s. 6.
11 F. Boberska, Kościuszko..., op. cit., s. 24.
12 Ibidem, s. 11.
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inicjatywą oraz energią w działaniu. Niewątpliwie, zdaniem wspomnianej autorki, był 
człowiekiem odważnym i skorym do poświęceń dla ludzi i Ojczyzny. Nie zgadzał się na 
cierpienie Polaków ani Polski13. Zmarł 28 stycznia 1819 roku14 w Warszawie w swojej 
kamienicy przy ulicy Dunaj. Mieszkańcy stolicy tłumnie zebrali się na jego pogrzebie15.

Podobne zdanie o Janie Kilińskim miał Julian Ursyn Niemcewicz – pod-
kreślał jego śmiałą naturę i talent mówcy, które przyczyniły się do tego, że został 
jednym z organizatorów powstania. Cieszył się dużym poparciem nie tylko wśród 
rzemieślników Warszawy, ale i w powstańczym wojsku: Trzydzieści tysięcy rzemieśl-
ników i chłopców sklepowych posłusznych było na wolę jego. On pierwszy dał uczuć 
pospólstwu ważność i siły jego. […] Odtąd człek taki przestał być uważanym za szewca. 
Wyznaczono go pułkownikiem pułku tego i uczyniono dobrze: najprzód tysiącem ludzi 
wybornych powiększył słabe siły nasze. […] Ciekawa rzecz była widzieć paniczów 
naszych z pierwszych familjów lecz nie mających jak stopnie podofficerów lub chorążych, 
z uszanowaniem przystępujących do pułkownika szewca i pytających się o rozkazy jego. 
Ten i temu podobne przykłady, pierwsze wprowadziły do Polski demokratyczne pojęcia16.

W cytowanych Pamiętnikach J. U. Niemcewicz zauważa, że Jan Kiliński nie do 
końca wyzbył się swoich mieszczańskich przyzwyczajeń: Szkoda, że Kiliński już będąc 
pułkownikiem zachował nałogi dawnego stanu swego, upijał się i raz powadziwszy się 
pułkownikiem Granowskim, wskoczył na wóz, kazał stanąć pod bronią pułkowi swemu 
i uderzyć na pułk przeciwnika swego, sam z dobytą szablą zachęcając do boju. Z trudnością 
przyszło upamiętnić go17. Wydaje się, że jest to lekka złośliwość literata w stosunku nie 
tyle do Kilińskiego, ile do stanu mieszczańskiego, zresztą pijaństwo i nadużywanie 
alkoholu dotyczyło także szlachty czy magnaterii, nie było więc przywarą tylko  
tzw. stanów niższych. W przytoczonym cytacie zwraca uwagę inny szczegół. Julian 
Ursyn Niemcewicz wprost pisze: już będąc pułkownikiem zachował nałogi dawnego 
stanu swego. Jeżeli dodać do tego oficerski stopień w wojsku, noszenie szabli oraz 
pięknego polskiego ubioru z bogatymi pasami, to można sądzić, że Jan Kiliński przez 
współczesnych traktowany był jak szlachcic, mimo że nie posiadał herbu18.

Po zwycięskiej Insurekcji Warszawskiej, przy udziale organizacyjnym prezydenta 
Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego, powstała Rada Zastępcza Tymczasowa (RZT), 
czyli prowizoryczny rząd powstańczy. Struktura społeczna tego gremium miała charakter 
szlachecko-mieszczański (na 20 członków było 6 mieszczan). Jeżeli chodzi o światopogląd 
Rady, Andrzej Zahorski wyróżnia dwie grupy. Pierwsza to liberalna szlachta, współtwórcy 
reform Sejmu Wielkiego, chcący wskrzesić Konstytucję 3 maja. Do stronnictwa tego 
należeli oprócz prezydenta Zakrzewskiego także Michał Kochanowski oraz Józef Wybicki. 

13 F. Boberska, Kościuszko... op. cit., s. 11-12.
14 Więcej na temat biografii Jana Kilińskiego zob., S. Herbst, Kiliński Jan, [w]: Polski Słownik Biograficzny, 

t. 12, Wrocław – Warszawa – Kraków, s. 453-455.
15 Ibidem, s. 24.
16 J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, Paryż 1848, s. 275.
17 J. U. Niemcewicz, Pamiętniki…, op. cit., s. 275-276.
18 Ibidem.
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Drugą grupę stanowili reprezentanci interesów Stanisława Augusta Poniatowskiego 
o prawicowych poglądach. Należeli do niej: gen. Stanisław Mokronowski, Antoni 
Bazyli Dzieduszycki czy Antoni Augustyn Deboli19. Zdaniem historyka w gremium 
zabrakło miejsca dla prawdziwych bohaterów warszawskiego zrywu. Zasiadający 
w RZT Jan Kiliński czuł się odosobniony, gdyż jedynym spośród innych działaczy 
przedstawicielem lewicy był Ignacy Zajączek. Przywódcy powstańczego zrywu nie 
należeli do kręgu władzy, ponieważ ugrupowania prawicowe wykorzystały brak 
zorganizowania wśród młodych konspiratorów i ich małe doświadczenie20.

Przed spodziewanym oblężeniem stolicy Jan Kiliński zgłosił się do dowodzenia 
ochotnikami z Warszawy, na co otrzymał zgodę i patent pułkownika21 od Tadeusza 
Kościuszki22. Jego udział w powstaniu skończył się 7 listopada, gdy po zajęciu 
Warszawy dostał się do niewoli23.

Do osoby Jana Kilińskiego nawiązywano również po zakończeniu Powstania 
Kościuszkowskiego. W zbiorach specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego znajduje się kolekcja druków ulotnych z okresu 
Powstania Listopadowego24, w której odnaleźć można utwory odwołujące się do 
postaci bohaterskiego szewca. Na jednym z nich umieszczone są zwrotki piosenki 
Rajmunda Sumińskiego pt. Warszawiak, śpiewanej na nutę A biedaż nam Mazury25:

Warszawiaku jeśliś chwat,
Jak Kiliński przeszłych lat

Pułkownikiem możesz bydź
Tylko na bój śmiało idź . 26

W innym druku ulotnym zawierającym tekst Warszawianka, dnia 17 kwietnia 
1794 roku, będącym poetyckim przedstawieniem przebiegu Insurekcji Warszawskiej, 
nie mogło zabraknąć odwołania do jej przywódcy:

Wszędzie ryk spiżów, świst kul, szczęk broni
Wszędzie Warszawscy obywatele

Prawi obrońcy swobód w złej toni
Walczą, Kiliński na czele . 27

19 A. Zahorski, Warszawa w powstaniu kościuszkowskim, op. cit, s. 89. Felicja Boberska jest zdania, że 
w Radzie zasiadało sześciu przedstawicieli szlachty i  sześciu przedstawicieli mieszczan, a w  jej skład 
wszedł Kiliński i inni znakomici patryoci. Zob. F. Boberska, Kościuszko…, op. cit., s. 13.

20 A. Zahorski, Warszawa w powstaniu kościuszkowskim…, op. cit., s. 89-90.
21  Oraz zgodę na stworzenie własnego regimentu.
22  F. Boberska, Kościuszko…, op. cit., s. 18-19.
23  Ibidem, s. 23.
24  W Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (CBW) przechowywane są dwa 

współoprawne tomy druków ulotnych z tego okresu. W jednym znajdują się odezwy mające charakter 
urzędowy, oficjalny. Tom liczy 32 druki ulotne, CBW, MDZS, sygn. DU-2324-2356. W drugim tomie 
zamieszczono materiały mające charakter bardziej propagandowy, wiersze, piosenki, odezwy. Tom ten 
zawiera 68 druków ulotnych, niekiedy zapisanych dwustronnie, CBW, MDZS, sygn. DU-2360-2428.

25  A  biedaż nam Mazury to pierwszy wers piosenki z  1800 roku pt. Pieśń Mazowiecka. Zob. Pieśni 
Narodowe, Kijów 1916.

26  CBW, MDZS, sygn. DU – 2385.
27  CBW, MDZS, sygn. DU – 2401.
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Zachowane do naszych czasów druki ulotne pokazują, jak tradycja Powstania 
Kościuszkowskiego i postać Jana Kilińskiego były ważne dla Warszawy i jej miesz-
kańców w okresie kolejnego ogólnonarodowego powstania.

Druki ulotne to materiały o charakterze informacyjnym, normalizacyjnym, 
propagandowym lub reklamowym (mogą spełniać wszystkie funkcje jednocześnie), 
powstałe w wyniku działalności społecznej instytucji bądź organizacji. Najważniejszą 
cechą tego rodzaju źródeł historycznych jest ich wartość użytkowa, najczęściej 
krótkotrwała – służą doraźnej potrzebie oraz odzwierciedlają bieżącą sytuację 
społeczną28. Pojawiające się w drukach ulotnych nawiązania do bohaterskiego 
przywódcy insurekcji świadczą o tym, że zajmował ważne miejsce w pamięci 
potomnych. Zauważalne jest to także w późniejszych czasach.

Jeszcze w trakcie działań wojennych, 4 sierpnia 1916 roku, społeczeństwo 
Warszawy chciało uczcić pamięć Jana Kilińskiego. Pierwszym krokiem w tym 
kierunku było wmurowanie tablicy pamiątkowej na budynku przy ulicy Szeroki 
Dunaj 5, gdzie bohater narodowy mieszkał, pracował i wyruszył do walki z woj-
skami rosyjskimi w czasie insurekcji. Obchody 100-lecia jego śmierci były jedną 
z pierwszych większych manifestacji w niepodległej Polsce (uroczystości odbyły 
się 1 lutego 1919 roku). Wypełniały je pochody, akademie oraz odczyty na cześć 
przywódcy insurekcji. Chciano w ten sposób uhonorować postać Jana Kilińskiego, 
oddać mu hołd i przypomnieć o jego dokonaniach młodemu pokoleniu. Wtedy 
też narodził się pomysł zbudowania w Warszawie pomnika bohaterskiego szewca. 
W tym celu zorganizowano w Teatrze Wielkim uroczystą galę, podczas której 
wystawiono sztukę Marka Bałuckiego pt. Kiliński – obraz historyczny w pięciu aktach29. 
Na przedstawieniu zjawił się Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, entuzjastycznie 
powitany przez delegację mieszczaństwa w osobach Adolfa Suligowskiego i Pawła 
Nowickiego. Na pożegnanie Józef Piłsudski powiedział: pamiętajcie o postawieniu 
Kilińskiemu pomnika. Po zakończeniu gali nadwyżka pieniędzy zebranych podczas 
uroczystości została przekazana Komitetowi Budowy Pomnika im. Jana Kilińskiego 
przy Cechu Szewców Warszawskich. Niestety, dopiero w 1929 roku komitet rozpoczął 
energiczne działania na rzecz zbudowania monumentu. Przez ten czas zgromadzone 
środki zmalały w wyniku inflacji30.

Kolejnym problemem przy budowie pomnika okazał się wybór lokalizacji. 
Zarząd Miejski zaproponował trzy miejsca: ulicę Szeroki Dunaj, tzw. piekiełko 
u wylotu ulicy Piekarskiej oraz ulicę Zapiecek. Niewielkie powierzchnie propono-
wanych lokalizacji nie zyskały aprobaty komisji, która zaproponowała, aby pomnik 
postawić na placu Krasińskich. Miejsce było odpowiednie z kilku powodów: wielkość 

28 K. Stępniak, Znaczek, ulotka, zaproszenie. Makulatura czy źródło historyczne? – Dokumenty życia społecznego 
w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, „Studia i Materiały Centralnej 
Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 2016, nr 2(6), s. 125-127.

29  Zob. M. Bałucki, Kiliński – obraz historyczny w pięciu aktach, Kraków 1892.
30  „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza” 1936, nr 8, s. 30.
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placu oraz jego związek ze Starym Miastem, a także fakt, że w najbliższej okolicy 
placu znajdował się Arsenał, związany z przebiegiem walk w czasie Insurekcji31.

Wybór lokalizacji przyszłego pomnika przyspieszył działania dotyczące jego 
budowy. Zbiórką kruszcu oraz funduszy zajmował się Cech Szewców Warszawskich. 
Zarząd Miejski był także zaangażowany w budowę, o czym świadczy ułatwienie 
komitetowi pozyskania granitu finlandzkiego pochodzącego z rozbiórki soboru  
im. Aleksandra Newskiego oraz przekazanie kilkudziesięciu mosiężnych orłów 
zdjętych z gmachów miejskich. W pozyskiwanie funduszy oraz materiałów włączyły 
się również władze państwowe. Na prośbę komitetu wiceminister spraw wojskowych 
Felicjan Sławoj-Składkowski przekazał 5 tysięcy złotych oraz 3 tysiące kilogramów 
metalu z uszkodzonych luf armatnich na poczet odlewu postumentu. W przedsię-
wzięcie zaangażowały się też władze Warszawy, szczególnie po objęciu prezydentury 
miasta przez Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, a następnie Stefana Starzyńskiego. 
W czasie pełnienia funkcji przez tych prezydentów prace nabrały tempa, a Zarząd 
Miejski przeznaczył 25 tysięcy złotych na potrzeby inwestycji. Przetarg na wykonanie 
pomnika wygrała firma Bracia Łopieńscy. Monument odsłonięto w rocznicę wybuchu 
Insurekcji Warszawskiej – 19 kwietnia 1936 roku32.

Pomnik odegrał bardzo ważną rolę podczas II wojny światowej. Obrano go 
za cel w trakcie odwetu za akcję polskiego podziemia przeciwko niemieckiej próbie 
uczynienia z Mikołaja Kopernika Niemca. W nocy z 11 na 12 lutego 1942 roku we 
wczesnych godzinach porannych Maciej Aleksy Dawidowski, ps. Alek, z Okręgu 

„Południe” Organizacji Małego Sabotażu „Wawer” odkręcił niemiecką tablicę 
z napisem Dem grossen Astronomen, przykręconą do cokołu pomnika Mikołaja 
Kopernika33. W odwecie 24 lutego gubernator okręgu (dystryktu) warszawskiego 
Ludwig Fischer zarządził demontaż pomnika Jana Kilińskiego z placu Krasińskich34. 
Po przewiezieniu posągu do podziemi Muzeum Narodowego przy al. 3 Maja „Alek” 
napisał farbą wielkimi literami: Ludu W-Wy jam tu. Kiliński Jan35. Tekst widniał na 
jednym z pawilonów (tym najbliżej ulicy Nowy Świat) od strony Alej Jerozolimskich. 
Z relacji Stanisława Lorentza wynika, że do usuwania napisu przystąpiono około 
godziny 10 rano, jednak farba wżarła się w kamień i była widoczna jeszcze przez 
dłuższy czas36. Ciekawym epizodem z okupacyjnego „życia” pomnika jest próba 
odkupienia go od demontujących (na zlecenie Niemców) polskich robotników. „Alek” 
był już z nimi umówiony, jednak pojawienie się niemieckiego policjanta w szoferce 
kierowcy ciężarówki zniweczyło sprawę37.

31  Ibidem, s. 30-31.
32  „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza” 1936, nr 8, s. 31.
33  W. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, Kraków 2008, s. 315.
34  Ibidem, s. 317.
35 Ibidem, s. 322.
36  R. Jarocki, Rozmowy z Lorentzem, Warszawa 1981, s. 204.
37  C. Michalski, Wojna warszawsko-niemiecka, Warszawa 1971, s. 191.
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Swoiste aresztowanie pomnika Jana Kilińskiego zainspirowało anonimowych 
twórców, którzy wymyślili wierszyk wykpiwający całą sytuację oraz dodający otuchy 

– umieszczono go na cokole pomnika Kopernika38:
Siedzi nasz astronom, w twarzy jego troska.

Chcą, by został Niemcem, mówią, że to łaska.
Myślę, czy to warto: potęga to krucha,
Co się zlękła szabli Kilińskiego zucha

Nad straconą Kennkartą Kopernik się biedzi,
Bo astronom zawinił, a szewc za to siedzi39.

Cytowany wiersz nie był jedyną satyryczną odpowiedzą warszawskiej ulicy. Nie-
mieckie działania dotyczące pomnika Mikołaja Kopernika stanowiły zdaniem 
warszawiaków próbę uczynienia z astronoma volksdeutscha, dlatego po mieście 
krążył taki dowcip: Kopernik mówi do księcia Józefa [Poniatowskiego]: Józiu, podaj 
się lepiej sam za volksdeutscha, bo inaczej to cię nim zrobią na siłę, tak jak mnie40. 
Warszawiacy po utracie pomnika Jana Kilińskiego pocieszali się na dwa sposoby. 
Pierwszym były marzenia, aby po zakończonej wojnie zburzyć w Berlinie dziesięć 
pomników i stworzyć z nich pomnik Jana Kilińskiego. Drugim był wierszyk, który 
pojawiał się na obwieszczeniach Ludwiga Fischera: W odwecie za zniesienie pomnika 
Kilińskiego – zarządzam przedłużenie zimy o sześć tygodni. Podpisano Mikołaj Kopernik 
astronom41. Zdaniem Władysława Bartoszewskiego żart okazał się proroczy, gdyż 
zima tamtego roku była bardzo uciążliwa i mocno dała się Niemcom we znaki na 
froncie wschodnim. Zaczęła się wcześnie, a mrozy notowano jeszcze w kwietniu42. 
Zjawiska długo utrzymujących się niskich temperatur nie mogła nie skomentować 
warszawska ulica, gdzie można było usłyszeć taki dialog:

– Kwiecień za pasem, a tu zimno jak w lutym.
– Ano, Kopernik słowa dotrzymuje43.

„Walka” pomnika Jana Kilińskiego z okupantem zaczęła się wcześniej. Już 
1 maja 1941 roku położono przed cokołem monumentu na szewskim zydlku kawałek 
starej skóry, na której wykaligrafowano:

Jakem Kiliński – szewc.
Niech Hitler – malarz,

Zna mój gest.
Pierwszego Maja mazakiem go fest!

Kolejnym epizodem wojny pomnika z Niemcami było umieszczenie na nim 
komunikatu wojennego 22 czerwca 1941 roku:

38 Ibidem, s. 182-183.
39  W. Bartoszewski, 1859 dni…, op. cit., s. 322.
40  C. Michalski, Wojna…, op. cit., s. 189.
41  Ibidem, s. 189.
42  W. Bartoszewski, 1859 dni…, op. cit., s. 322.
43 C. Michalski, Wojna…, op. cit., s. 190.
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Podaje pułkownik Kiliński Jan;
Niech dowie się stołeczny stan;

Na wschód ruszył żołnierz pruski
…Popamięta miesiąc ruski,
Wnet nadejdzie taki ranek,

Popamięta go „nasz” Franek.
Warszawiacy wykorzystali monument bohaterskiego szewca do uczczenia 

Święta Niepodległości. 11 Listopada 1941 roku Edward Okulski z dzielnicowej 
organizacji „Wawer” na Woli włożył w rękę Jana Kilińskiego biało-czerwoną flagę.  
Za ten czyn otrzymał pseudonim konspiracyjny „Kiliński”.

Inny, anonimowy uczestnik konspiracji rozpowszechniał antyhitlerowski przebój 
pt. Marsz Kilińskiego:

Bij, bij Warszawo,
Ludu ukochany!

W butach połatanych!
Bij, bij Warszawo,

Szewcy ze Starówki.
Szewc-kiliński też przyszyje

Powrotne zelówki
Bij, bij Warszawo,

Przekupko, szmuklerko.
Ja pocięglem, ja pocięglem,

Po d... Hitlerka!
Wymienione działania satyryczne i inicjatywy polskiego podziemia oprócz 

uprzykrzania życia okupantowi i jasnego powiedzenia, że nie ma zgody na jego 
poczynania ani decyzje, podnosiły na duchu samych warszawiaków. Wszystkie tego 
typu mniej lub bardziej satyryczne formy walki przywracały uśmiech na ustach 
mieszkańców stolicy w tym smutnym i trudnym okresie.

Pomnik Jana Kilińskiego powrócił na plac Krasińskich w 1946 roku. Kilka 
lat później przeniesiono go na Podwale44.

Zbudowanie monumentu bohaterskiemu szewcowi to niejedyny czyn polskiego 
społeczeństwa upamiętniający tę postać. W zbiorach specjalnych Centralnej Biblioteki 
Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego znajdują się pocztówki z przywódcą 
Insurekcji Warszawskiej. Na jednej z nich, pochodzącej z 1920 roku, przedstawiony 
jest z razem z Tadeuszem Kościuszką i Wojciechem Bartosem Głowackim, a powyżej 
widnieje napis: Niech żyje wolność. Osoby na pocztówce trzymają się za ręce, przed nimi 
znajduje się przerwany łańcuch45. Jest to dość jasne nawiązanie do trzech stanów 
walczących o wolność: szlachty (T. Kościuszko), mieszczaństwa (J. Kiliński) oraz 
chłopstwa (W. B. Głowacki). Przekaz zawarty na pocztówce można interpretować 

44  J. Górski, Warszawa w latach 1944-1949. Odbudowa, Warszawa 1988, s. 419.
45 CBW, MDZS, sygn. P. 5806.
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Il. 1. Pocztówka przedstawiająca bohaterów 
Powstania Kościuszkowskiego: Wojciecha 

Bartosa Głowackiego, Tadeusza Kościuszkę 
i Jana Kilińskiego, autorstwa Wojciecha 
Betleya, wydana w Krakowie przez Salon 

Malarzy Polskich w 1920 roku
Źródło: CBW, sygn. P. 5806

Il. 2. Pocztówka przedstawiająca fragment 
obrazu Jana Styki z 1891 pt. Polonia, 

Konstytucja 3 Maja 1791. Na reprodukcji 
widać m.in. Jana Kilińskiego (klęczy). 

Wydana przed I wojną światową 
w Krakowie przez Salon Malarzy Polskich

Źródło: CBW, sygn. P. 5965
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jako jedność trzech stanów bijących się o wolność i pokonujących niewolę. Na 
innej karcie umieszczono reprodukcję obrazu Jana Styki z 1891 roku pt. Polonia. 
Konstytucja 3 Maja 1791. Jan Kiliński przedstawiony jest na nim w pozycji klęczącej 
ze wzrokiem skierowanym w stronę nieba, a w tle znajdują się: ksiądz paulin Augustyn 
Kordecki oraz, z wysoko uniesionymi szablami, Kazimierz Pułaski, konfederaci barscy, 
książę Józef Poniatowski oraz Jan Henryk Dąbrowski 46. Pokazanie Jana Kilińskiego na tle 
najważniejszych osób epoki, w której żył, oraz symboli walki o wolność Rzeczypospolitej 
świadczy o tym, jak ważną jest postacią dla historii Polski.

Osoba Jana Kilińskiego pojawia się w jednodniówce pt. Brońmy Warszawy 
wydanej 18 sierpnia 1920 roku. W wydawnictwie tym mobilizowano warszawiaków 

46  CBW, MDZS, sygn. P. 5965.

Il. 3. Trzecia strona jednodniówki wydanej w Warszawie 18 sierpnia 1920 pt. Brońmy 
Warszawy, w której zachęcano mieszkańców Warszawy do walki z bolszewikami, 

m.in. przez odwoływanie się do wiersza Juliusza Słowackiego
Źródło: CBW, sygn. J-221
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do walki z bolszewikami. Nawiązywano do ważnych dla miasta i mieszkańców 
symboli. Zamieszczono też fragment wiersza Juliusza Słowackiego pt. Uspokojenie, 
w którym poeta nawiązuje między innymi do Jana Kilińskiego47.

W 1930 roku ukazały się Śpiewy historyczne napisane przez Artura Opp-
mana (Or-Ota) – znalazły się wśród nich dwa utwory nawiązujące do Powstania 
Kościuszkowskiego: Przysięga Kościuszki oraz Kiliński48. W drugim tekście poeta, 
przedstawiając Insurekcję Warszawską nie tylko z polskiej, ale również z rosyjskiej 
perspektywy, często odwołuje się do bohaterskiego szewca. Warto przytoczyć fragment 
dosłownie zestawiający Jana Kilińskiego i wolność:

[…]
Igelströmie! gdzie bitne twe roty?

Trup na trupie moskiewskiej piechoty!
Igelströmie! gdzie twoje szwadrony?
Śpią pokotem w pościeli czerwonej!

Igelströmie! gdzie puszka przy puszce?
Pójdą służyć na Moskwę Kościuszce!

I satrapie krew bije do głowy:
„Ot mnie Sybir od matki carowej!”

A z Warszawy jak kamień spadł młyński!
Wiwat wolność – i wiwat Kiliński!…49

W zacytowanym fragmencie Jan Kiliński pokazywany jest nie tylko jako pogromca 
Rosjan, ale również jako symbol wolności.

Nawiązanie do bohaterskiego szewca pojawia się też w twórczości Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, poety nierozerwalnie związanego z epoką, w której żył, uwa-
żanego za typowego przedstawiciela generacji Kolumbów. Określano go mianem: 
poeta-żołnierz, drugi Słowacki czy piewca apokalipsy spełnionej50. Studiował polonistykę 
na tajnym Uniwersytecie Warszawskim w latach 1942-1943. Był konspiracyjnym 
żołnierzem batalionu Armii Krajowej „Zośka” oraz absolwentem Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Piechoty „Agricola”. Od 1943 roku pełnił funkcję kierownika działu poezji 
w redakcji miesięcznika „Droga” oraz (od lipca 1944), zastępcy dowódcy III plutonu 
3 Kompanii harcerskiego batalionu AK „Parasol”. W czasie Powstania Warszawskiego 
został odcięty od macierzystego oddziału i zginął w Pałacu Blanka czwartego dnia 
walk – 4 sierpnia 1944 roku51.

Jerzy Święch uważa, że od momentu wstąpienia do Szarych Szeregów w wierszach 
poety nasilają się tony „tyrtejskie” i patriotyczne, co oznacza, że był kontynuatorem 

47 Brońmy Warszawy. Jednodniówka 18 sierpnia 1920 r., CBW, DZS, sygn. J-221, s. 3.
48 Wiersz jest wcześniejszy, ukazał się w 1919 roku w Warszawie. Zob. A. Oppman (Or-Ot), Kiliński 1794, 

Warszawa 1919.
49 A. Oppman (Or-Ot), Śpiewy historyczne, Warszawa 1930, s. 21-28.
50  K. K. Baczyński, Poezje, wybór i wstęp Jerzy Święch, Lublin 1992, s. 5-6.
51  „Warsaw Concerto” Powstanie Warszawskie w poezji, wybór i opracowanie A. K. Kunert, Warszawa 

2004, s. 22.
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poezji niepodległościowej, która sięga czasów konfederacji barskiej, Legionów Jana 
Henryka Dąbrowskiego oraz walk toczonych o niepodległość Polski przez Józefa 
Piłsudskiego i jego Legiony52. Prezentowany poniżej wiersz (w rękopisie jest bez tytułu), 
opublikowany w lutym 1942 roku, przywołujący postać Jana Kilińskiego i temat 
Powstania Kościuszkowskiego, również wpisuje się w nurt poezji niepodległościowej:

Oddycha miasto ciemne długimi wiekami,
spowiada miasto ciemne dawnych grobów żałość;

rozrąbane żelazem, utulone snami,
nie nasycone płaczem, nie spełnione chwałą.

Nie wierz, jeżeli ci się ulice pogłębią
i staną się jak otchłań, w której śmierć się przyśni,
powierz swą myśl mieniącym się nad nią gołębiom

i obłokom kwitnącym jak gałęzie wiśni,
i chmurom, które zawsze te same, tam, w górze,

jak oblicze tęsknoty wykutej w marmurze.

Nie wierz nawet pragnieniom, jeśli cię zawiodą
nad brzeg spalonych domów i każą ci skoczyć
przez wytłuczone okno do czarnych ogrodów,
ażeby na zhańbione prochy – zamknąć oczy.

Ale uwierz tym głazom, co z kamieni bruku
jak psy zdeptane wyją i krwią ludu chluszczą,

i rwą się nie pomszczone, i o bramy tłuką.
O! niech ci one będą jako słowa ustom,

niech ci wydrapią czułość z wzroku i krew z rany,
abyś kochając wielu, sam był pokochany.

O pij, pij te ciemności z zawalonych ruder,
przyjmij w siebie to miasto gromów, które biją,
tych Kilińskich, Okrzejów, jak oskardy trudu,
i kiedy runą w bruki – niech w tobie ożyją.
Stań się krzywdą i zemstą, miłością i ludem.

O! chwyć za miecz historii i uderz! i uderz! 53

Pierwszy raz niniejszy utwór ukazał się drukiem 6 kwietnia 1943 roku na 
łamach „Dnia Warszawy” (nr 532) jako wiersz anonimowy pod tytułem Uderz!. 
Przedrukowano go pod tym samym tytułem i bez podania autora na łamach „Werbli 
Wolności” w roku 1943 w zeszycie 3, ponadto wydrukowała go „Polska Zbrojna” 
(wydawana w Łodzi) w numerze 202 z 28 sierpnia 1946 roku54.

52 K. K. Baczyński, Poezje…, op. cit., s. 9.
53 Ibidem, s. 245-246.
54  „Warsaw Concerto”, op. cit., s. 24.
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Nawiązania poetyckie oraz walka o pomnik Jana Kilińskiego nie były jedynymi 
odniesieniami do przywódcy Insurekcji Warszawskiej. Już w 1939 roku, po przegranej 
we wrześniu, na ziemiach polskich zaczęło powstawać wiele organizacji. Szczególnie 
ważna dla prezentowanego zagadnienia jest działalność organizacji „Racławice” oraz 
Polskiej Organizacji Zbrojnej w Warszawie w północnej części Śródmieścia. Struktury 
te weszły w 1942 roku w skład Armii Krajowej i stały się rejonem operacyjnym 
najpierw batalionu AK „Vistula”, a następnie AK „Kiliński”55.

Wielu żołnierzy, którzy tworzyli batalion, brało udział w walkach we wrześniu 
1939 roku. Niektórzy z nich zasłynęli z ukrywania broni przed Niemcami po rozbitych 
polskich oddziałach. Za przykład może posłużyć chociażby Józef Fręchowicz, przyszły 
dowódca 1 Kompanii Batalionu „Kiliński”, czy Zygmunt Witczak, ps. Biały, będący 
magazynierem broni w 4 Kompanii Baonu. Co ciekawe, ten ostatni w cywilu był 
właścicielem zakładu szewskiego. To zatem kolejny szewc, który bohatersko zapisał 
się w historii Polski i Warszawy. Zabezpieczanie broni trwało od początku okupacji 
i było niezmiernie ważne w kontekście walk Powstania Warszawskiego, podczas 
którego i tak brakowało uzbrojenia56.

12 lutego 1942 roku Wódz Naczelny przemianował Związek Walki Zbrojnej 
(ZWZ) na Armię Krajową (AK), która miała mieć charakter ogólnonarodowej siły 
zbrojnej. Tomasz Strzembosz zauważa, że AK szanowała rozmaite poglądy polityczne 
i społeczne swoich żołnierzy oraz pozwalała im należeć do różnych stronnictw i ugru-
powań politycznych. Po akcji scaleniowej oddziały, które weszły w skład ZWZ/AK, 
pozostawały w zwartej jednostce i najczęściej z własnym dowódcą. Dlatego też AK 
można nazywać armią obywatelską57.

Pierwszą strukturą konspiracyjną, w której działała część przyszłego batalionu 
„Vistula-Kiliński”, była Chłopska Organizacja Wolności „Racławice”(ChOW)58. 
W 1940 roku pojawiła się koncepcja powołania organizacji wojskowej, która obję-
łaby coraz bardziej rozrastające się struktury ChOW oraz Wywiadu Wojskowego 

„Racławice”. W rezultacie w kwietniu 1940 roku powstała Polska Organizacja Zbrojna 
(POZ), na której czele stała Komenda Główna. Po scaleniu tej organizacji z ZWZ 
i przemianowaniu na AK wielu przyszłych żołnierzy batalionu „Vistula-Kiliński” 
aktywnie działało w konspiracji w rejonie Warszawa-Śródmieście59. Początkowo 
batalion nosił nazwę „Vistula”, a zmiana nazwy wiązała się z założeniem przez Cech 
Szewców Warszawskich społecznej rady konspiracyjnej i zobowiązaniem członków 
cechu do ufundowania sztandaru oraz pomocy w zakupie broni i sprzętu saperskiego60.

55 B. Nowożycki, M. A. Wieczorkiewicz, Batalion AK „Kiliński”. Dokumenty z Powstania Warszawskiego, 
Warszawa 2009, s. 11.

56  B. Lubicz-Nycz, Batalion „Kiliński” AK 1940-1944, Warszawa 1986, s. 9-10 i nast.
57  T. Strzembosz, Rzeczpospolita podziemna. Społeczeństwo polskie a  państwo podziemne 1939-1945, 

Warszawa 2000, s. 230-231.
58  O  rodowodzie tej organizacji pisał S. Pietras, POZ-Polska Organizacja Zbrojna. Siew – Racławice 

– POZ – AK, Warszawa 1996, s. 7-36.
59  B. Nowożycki, M. A. Wieczorkiewicz, Batalion…, op. cit., s. 13-16.
60  S. Pietras, POZ…, op. cit., s. 115-116.
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Opisywanie struktury organizacyjnej oraz szczegółowych walk batalionu 
AK „Kiliński” w Powstaniu Warszawskim wykraczałoby poza ramy objętościowe 
niniejszej pracy, jednak warto wspomnieć, że o godzinie W około 900 żołnierzy tej 
jednostki stanęło do walki o wyzwolenie miasta i kraju. Co dziesiąty z nich miał 
broń. Batalion walczył głównie w Śródmieściu i na Woli61.

Przedstawione przykłady dowodzą, że Jan Kiliński od czasu Powstania 
Kościuszkowskiego i zwycięskiej Insurekcji Warszawskiej jest ważną dla Warszawy i jej 
mieszkańców postacią. W trudnych dla kraju i miasta czasach często przypominano 
o jego bohaterstwie i dokonaniach, a w spokojniejszych chwilach pisano o nim utwory 
literackie, stawiano mu pomniki, malowano obrazy czy projektowano pocztówki 
z wizerunkiem bohaterskiego szewca.
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Komendant Franciszek Jaskulski „Zagończyk”

Commander Franciszek Jaskulski “Zagończyk”

Streszczenie: Tadeusz Kościuszko, symbol dążeń do suwerenności i niepodległości państwa, był 
bohaterem dwóch narodów – Polaków i Amerykanów. W momencie upadku państwa polskiego, pod 
koniec XVIII wieku, musiał stawić czoła rosyjskiej agresji. Historia powtórzyła się w wieku XX, gdy 
bolszewicy, dążąc do zalania Europy komunizmem, wywołali wojnę z Polską. Wówczas nasze wojsko 
zdołało odeprzeć rosyjskie natarcie. Niestety, wobec postanowień konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku, 
jeszcze w trakcie trwającej II wojny światowej, byliśmy bezsilni. Pozostała tylko walka w podziemiu, którą 
podjęli Żołnierze Wyklęci. W tamtym czasie byli wrogami ojczyzny, obecnie są bohaterami narodowymi. 
Jednym z żołnierzy walczących z komunistyczną władzą był Franciszek Jaskulski „Zagończyk”, dziadek 
autorki artykułu. Za walkę o wolność państwa poniósł najwyższą cenę – został skazany na śmierć. Do 
dzisiaj nie odnaleziono miejsca pochówku „Zagończyka”.

Słowa kluczowe: Franciszek Jaskulski „Zagończyk”, Żołnierze Wyklęci, Wolność i Niezawisłość, wojna 
partyzancka, Kielce, Radom

Abstract: Tadeusz Kościuszko for Poles and Americans he is a symbol of strive for sovereignty and 
independence. He was hero for these nations. When Polish-Lithuanian Commonwealth was falling, 
he stood against Russian’s agression. History repeated in XX century when the Bolsheviks, seeking to 
spread communism in Europe, provoked a war. Unfortunately, according to decissions were made on 
Yalta Conference in Februrary 1945 during The Second World War. The only chance to be independent 
was guerilla warfare. The struggle was taken by Cursed Soldiers. At that time they were enemies of 
homeland, now they are hero. One of these who struggled with communist authority was Franciszek 
Jaskulski “Zagończyk”. He was author’s grandfather. “Zagończyk” was sentenced to death beacuse of 
his fight for motherland’s independence. His grave hasn’t been found to the present day.
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Tadeusz Kościuszko to narodowy bohater Polski i Stanów Zjednoczonych. Przebywa-
jąc w Ameryce, brał czynny udział w walkach o niepodległość Stanów Zjednoczonych, 
a w uznaniu zasług został mianowany generałem oraz z rąk wodza naczelnego Armii 
Kontynentalnej George’a Washingtona otrzymał parę pistoletów i szablę z pamiąt-
kową inskrypcją Ameryka i Washington przyjacielowi swemu, Tadeuszowi Kościuszce. 
Kościuszko jest jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych postaci historycznych. 
Jego nazwisko noszą nazwy ulic i miejscowości, ku jego czci wzniesiono pomniki, 
Kopiec Kościuszki, a nawet nazwano najwyższy szczyt Australii (Góra Kościuszki).

Dla Polaków postać Tadeusza Kościuszki jest symbolem dążeń niepodległo-
ściowych, wzorem osobowym, na którym orędownicy idei niepodległościowych 
pragnęli wychować społeczeństwo polskie. Ponadto już dla wielu współczesnych mu 
rodaków był uosobieniem niezawisłości i sprawiedliwości, nieugiętym rzecznikiem 
przekształcenia stosunków politycznych1.

We wrześniu 1939 roku świat ponownie stanął w płomieniach, a Polska przez 
pięć lat musiała zmagać się z niemiecką i sowiecką okupacją. Nie oznaczało to jednak 
zawieszenia broni. Polscy żołnierze walczyli na wszystkich frontach, a w kraju powstało 
Państwo Podziemne ze zbrojnym ramieniem – Związkiem Walki Zbrojnej. Koniec 
II wojny światowej nie przyniósł Polakom tak upragnionej wolności. Pojałtański 
porządek usytuował państwo polskie w sowieckiej strefie wpływów z nowym kształtem 
granicy wschodniej. Związek Sowiecki, grając rolę sojusznika-przyjaciela, realizował 
plan całkowitego politycznego i gospodarczego podporządkowania Polski. Do walki 
zbrojnej przystąpiła wówczas nowo powstała cywilno-wojskowa organizacja antyko-
munistyczna założona 2 września 1945 roku w Warszawie „Wolność i Niezawisłość”.

Zaistniała sytuacja przypominała tę sprzed Powstania Kościuszkowskiego 
– Polska pod rządami targowiczan i rosyjską okupacją przechodziła gehennę. Były 
to rządy okrutne, pełne przemocy, oddzierające z ludzkiej godności, budzące gniew 
i chęć zemsty. Panujące nastroje poważnie przyczyniły się do zwiększenia ducha 
bojowego, z nich zrodziła się chęć odwetu i wiara, że można pokonać znienawidzonego 
okupanta. Decyzja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o przerwaniu wojny 
w obronie Konstytucji 3 maja i przystąpieniu do Targowicy wywołała zdecydowany 
sprzeciw warszawskiej społeczności. Manifestując swoje oburzenie, ludzie wylegli na 
ulice – nieśli na ustach hasła nieprzychylne królowi, targowiczanom i zbliżającym się 
wojskom rosyjskim. Żołnierze rosyjscy wraz ze swoimi dowódcami dopuszczali się 
niespotykanych okrucieństw, a wprowadzone represje miały na celu ograniczenie praw 
obywatelskich zarówno w życiu umysłowym, jak i kulturalnym. Kwaterujące wojska 
rosyjskie bezkarnie łupiły majątki szlacheckie i chłopskie, dopuszczały się gwałtów 
na żonach i córkach ich właścicieli. Odpowiedzią na te działania były liczne skargi, 
niestety bezskuteczne, wnoszone do dowództwa przez szlachtę. Rosnąca nienawiść 

1 J. Gmitruk, T. Skoczek, Insurekcja Kościuszkowska i  jej Naczelnik w  legendzie, historiografii i  sztuce, 
Warszawa 2017, s. 5.
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przyczyniała się do napaści oraz zabójstw żołnierzy i oficerów. Chęć zemsty tworzyła 
atmosferę, w której należy upatrywać zarzewia buntu. W takich okolicznościach 
doszło do wybuchu powstania2.

I tak historia zatoczyła koło: po stu pięćdziesięciu latach partyzanci z oddziałów 
„Wolność i Niezawisłość” po zakończeniu działań bojowych II wojny światowej 
nie złożyli broni. Rozpoczęli walkę z okupantem. Spiski, przeprowadzone akcje 
dywersyjne miały na celu wyparcie Sowietów z Polski i wywalczenie tak upragnionej 
niepodległości – prawdziwej niepodległości.

Jednym z bohaterów walki zbrojnej w strukturach konspiracyjnych w Polsce po 
zakończeniu działań wojennych był mjr Franciszek Jaskulski, ps. „Zagończyk”, żołnierz 
Armii Krajowej – dowódca Oddziału Dyspozycyjnego AK w Obwodzie Garwolin, od 
lutego do maja 1946 – komendant Inspektoratu WiN Kozienice, a od maja do lipca 
1946 – komendant Inspektoratu WiN obejmującego obwody: Radom, Kozienice, 
Starachowice, Kielce i Końskie, pod kryptonimem „Związek Zbrojnej Konspiracji” 
(ZZK). Na tym terenie przyczynił się do zorganizowania licznych oddziałów party-
zantki antykomunistycznej, które między innymi: opanowały Szydłowiec i Skaryszew, 
zabijały współpracowników UB i NKWD, stoczyły wiele walk z grupami operacyjnymi 
NKWD, UB i KBW3. Za działalność konspiracyjną por. Franciszek Jaskulski został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.

W powojennej, zindoktrynowanej przez Sowietów Polsce sytuacja żołnierzy 
AK i innych formacji niepodległościowych – nazywanych pogardliwie „zaplutymi 
karłami reakcji” – była tragiczna. Dopiero po prawie pół wieku komunistycznej pro-
pagandy, określającej ich hańbiącym mianem „bandytów”, nadszedł czas rehabilitacji 
i przywrócenia wspomnianym żołnierzom dobrego imienia. W tym miejscu warto 
zacytować Jerzego Ślaskiego, autora jednej z pierwszych publikacji o Żołnierzach 
Wyklętych: Dziś, po upływie przeszło pół wieku od tamtych wydarzeń, podziw i szacunek 
musi budzić postawa takich dowódców i żołnierzy AK, którzy mimo tak beznadziejnego 
położenia nie poddali się, nie uciekli ze swej ziemi na drugi kraniec Polski, nie wkupili 
się w łaski nowej władzy zdradą swych ideałów i swych towarzyszy broni, lecz raz jeszcze 
podnieśli się do walki. Już tylko w imię obrony własnej godności 4.

W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oddając hołd poległym 
i pomordowanym oraz wszystkim więzionym, prześladowanym członkom organizacji 

„Wolność i Niezawisłość” podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup 
niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na 
podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski5. Był to pierwszy, 

2 S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, 
Warszawa 2006, s. 21-22.

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Jerzy_Jaskulski [dostęp: 26.03.2021].
4 J. Ślaski, Żołnierze wyklęci, Warszawa 1996, https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,11481, 

Zolnierze-wykleci [dostęp: 26.03.2021].
5 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie hołdu poległym, 

pomordowanym i prześladowanym członkom organizacji „Wolność i Niezawisłość”, Monitor Polski 
2001 r. Nr 10, poz. 157.
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a zarazem milowy krok zmierzający do właściwego uhonorowania żołnierzy zbrojnego 
podziemia antykomunistycznego. W 2009 roku organizacje kombatanckie skupione 
wokół Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, wsparte 
przez opolskie władze samorządowe, zwróciły się do parlamentu o ustalenie 1 marca 
Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Inicjatywę ustawodawczą 
w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński, 
a po jego tragicznej śmierci prezydent Bronisław Komorowski podtrzymał projekt. 
Posłowie niemal jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem ustawy, a Senat przyjął ją 
bez poprawek. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę 9 lutego 2011 roku, 
a opublikowana została w Dzienniku Ustaw nr 32, pod poz. 160 z 15 lutego 
2011 roku6. Od tego wydarzenia co roku 1 marca cała Polska obchodzi Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W tym dniu tradycją stały się marsze ku 
czci Żołnierzy Wyklętych, którym towarzyszą inscenizacje historyczne nawiązujące 
do prawdziwych losów uczestników drugiej konspiracji.

Działalność wojskowa komendanta mjr. Franciszka Jaskulskiego podczas 
II wojny światowej i walka w podziemiu antykomunistycznym w latach 1944-1946 
zostały już wielokrotnie opisane7. Warto jednak przywołać po raz kolejny historię 

„Zagończyka”, aby dostrzeżono w niej nie tylko postać patrioty, żołnierza niezłom-
nego budzącego swoimi dokonaniami podziw i szacunek, ale też zwyczajny ludzki 
dramat, który przeżył zarówno On – mąż i ojciec czwórki dzieci, jak i cała rodzina. 
Mjr Jaskulski dokonał określonego wyboru, zdecydował się na bezkompromisową 
walkę z sowieckim okupantem. Ostateczną ceną, jaką przyszło mu za to zapłacić, było 
jego życie, ale przedtem musiał jeszcze zmierzyć się ze świadomością, że dla Ojczyzny 
porzucił dzieci i żonę. Jego rodzina w pewnym sensie utraciła go dwukrotnie: po raz 
pierwszy, kiedy dokonał wyboru, „idąc do lasu”, po raz drugi, kiedy funkcjonariusze 
UB wykonali wyrok. Nie sposób teraz poddawać ocenie wybory, jakich musieli 
w tych strasznych czasach dokonywać żołnierze, jeszcze trudniej wyobrazić sobie, jak 
wyglądały dalsze losy pozostawionych rodzin, żyjących z piętnem „żon, dzieci zdrajców 
narodu”. Dlatego tak ważne dla tych, którzy mieli szczęście doczekać, są działania 
ludzi, rządu, partii i organizacji podjęte z myślą o rehabilitacji Żołnierzy Wyklętych. 
W imieniu rodziny mjr. Jaskulskiego pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy 
swoimi działaniami spowodowali, że pamięć o Nim będzie przekazywana kolejnym 
pokoleniom, że tak wielki wysiłek i ofiara krwi, jaką złożył mjr Franciszek Jaskulski 
w walce o Niepodległą Polskę nie zostanie zapomniana ani zaprzepaszczona.

Franciszek Jaskulski urodził się 16 września 1913 roku w Rauxel-Castrop w oko-
licach Dortmundu. Był najstarszym dzieckiem, jego ojciec pracował w Niemczech 

6 Historia inicjatywy i  legislacji ustawy na: https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Dzień_Żołnierzy_
Wyklętych [dostęp: 26.03.2021].

7 I. Caban, Oddziały partyzanckie AK 15 PP „Wilków”, Lublin 1994; R. Śmietanka-Kruszelnicki, 
Komendant „Zagończyk”. Z  dziejów zbrojnego podziemia komunistycznego, Warszawa 2000; I. Caban, 
Z. Mańkowski, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944, t. 2, Lublin 
1971; Z. Robak, Franciszek Jaskulski „Zagończyk” 1913-1947, Zduny 1998.
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jako górnik. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości cała rodzina w 1920 roku 
przybyła do Zdun. W tym ówcześnie przygranicznym mieście znaczny odsetek ludności 
stanowili Niemcy. Pomimo pobytu w Niemczech oraz stałego obcowania z Niemcami 
pradziadkowie wychowywali syna w duchu głębokiego patriotyzmu, przywiązania do 
polskości. W 1920 roku został przyjęty do siedmioklasowej szkoły powszechnej, a po 
jej ukończeniu kontynuował edukację w Państwowym Seminarium Nauczycielskim 
w Krotoszynie. Właśnie jako uczeń tego seminarium zapisał się do Związku Harcerstwa 
Polskiego. W trakcie swojej harcerskiej działalności zdobył stopień podharcmistrza 
Chorągwi Wielkopolskiej. Harcerskie wychowanie było znakomitą szkołą życia, cha-
rakteru i patriotyzmu, o czym świadczą dalsze losy wojenne Franciszka Jaskulskiego8.

8 R. Śmietanka-Kruszelnicki, Komendant „Zagończyk”. Z  dziejów zbrojnego podziemia komunistycznego, 
Warszawa 2000, s. 11.

Il. 1. Franciszek Jaskulski na obozie 
harcerskim. Lilie koło Kobylina

Źródło: archiwum rodzinne

Il. 2. Franciszek Jaskulski, pierwszy od lewej. 
Kobylin, 14 sierpnia 1932 r.
Źródło: archiwum rodzinne
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Il. 3. Franciszek Jaskulski, 
pierwszy od lewej. 

Zduny, 10 października 1932 r.
Źródło: archiwum rodzinne

Il. 4. Służba czynna 
w 17 Pułku Ułanów, Leszno. 
Franciszek Jaskulski czwarty 

od lewej
Źródło: archiwum rodzinne

Il. 5. Służba czynna 
w 17 Pułku Ułanów. 

Leszno 1936 r.
Źródło: archiwum rodzinne
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W 1932 roku rozpoczął pracę w urzędzie wójtowskim w Zdunach, natomiast 
służbę wojskową odbył w 17 Pułku Ułanów w Lesznie. W 1935 roku ożenił się 
z Gertrudą Krüger – posiadali czworo dzieci: Marię, Zbigniewa, Andrzeja (może fakt, 
że nie przeżył wojny, powoduje, iż jest notorycznie pomijany w każdym opracowaniu 
dotyczącym Franciszka Jaskulskiego) i Leszka.

Il. 7. Gertruda Jaskulska z dziećmi: 
Marią, Zbyszkiem i Leszkiem

Źródło: archiwum rodzinne

Il. 8. Gertruda Jaskulska z dziećmi: 
Marią, Zbyszkiem i Leszkiem, z tyłu stoi 

siostra Komendanta, Anna
Źródło: archiwum rodzinne

Il. 6. Fotografia 
ślubna Franciszka 

Jaskulskiego 
i Gertrudy Krüger, 

1935 r.
Źródło: archiwum 

rodzinne
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We wrześniu 1939 roku ppor. Franciszek Jaskulski jako ochotnik brał udział 
w obronie Warszawy. Po klęsce wrześniowej powrócił pieszo do rodzinnej Wielko-
polski. Wtedy rozpoczął się okres jego działalności konspiracyjnej wśród harcerzy. 
Wraz z siostrą i bratem wydawał oraz kolportował ręcznie pisaną gazetkę „Zagończyk”. 
Wiadomości tam zawarte pochodziły z audycji radiowych nadawanych przez radio 
francuskie i brytyjskie w języku polskim. Jako ten „niepokorny” nie oddał radia, 
chociaż wiedział doskonale, że naraża życie całej swojej rodziny.

W 1943 roku Franciszka Jaskulskiego przyjęto do oddziału dyspozycyjnego 
Kedywu Armii Krajowej „Przepiórki” działającego na terenie Inspektoratu Puławy. 
W tym samym roku został dowódcą oddziału partyzanckiego, który przybrał nazwę 
Oddział Lotny (OL) „Zagon”. Oddział liczył około 170 ludzi, a jego główne zadanie 

Il. 9. Franciszek Jaskulski, 
(w środku) ze swoją siostrą 

Zofią i jej mężem Bolesławem 
w czasie okupacji w Stężycy 

koło Dęblina
Źródło: archiwum rodzinne

Il. 10. Sekcja Towarzysko-
-Oświatowa przy Kole 

Śpiewaczym „Harmonia” 
w Zdunach. Franciszek 

Jaskulski, trzeci od lewej, 
w kaszkiecie na głowie

Źródło: archiwum rodzinne
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polegało na przeprowadzaniu akcji dywersyjnych i sabotażowych, które w większości 
były wykonywane na liniach kolejowych. Do znaczących akcji przeprowadzonych 
przez oddział „Zagończyka” zaliczyć należy:

 - wykolejenie pociągów zaopatrujących armię niemiecką w sprzęt wojskowy 
oraz pospiesznych z urlopowanymi żołnierzami Wehrmachtu9,

 - zastrzelenie przez żołnierzy OL „Zagon” w Dęblinie komendanta policji 
kryminalnej w Irenie. Był on skazany przez KWP na karę śmierci za 
współudział w eksterminacji ludności żydowskiej w Dęblinie10,

 - zorganizowanie 15 czerwca 1944 roku jednej z najsłynniejszych akcji prze-
prowadzonych przez OL „Zagon”. Żołnierze pod dowództwem „Zagończyka” 
dokonali zamachu na komendanta żandarmerii w Irenie – Christiana Peter-
sona. Był on postrachem ludności w Dęblinie i okolicy, miał na sumieniu 
śmierć lub aresztowanie wielu Polaków, w napisanym przez siebie raporcie 
Franciszek Jaskulski określił go jako „największą kanalię w powiecie”11,

 - liczne operacje mające na celu pozyskanie niezbędnych środków finanso-
wych oraz zaopatrzenia na bieżące funkcjonowanie oddziału,

 - zlikwidowanie oddziału Turkmenów z 3 Kompanii 791 Turkiestańskiego 
Batalionu Piechoty, którego żołnierze zgwałcili i zamordowali wiele Polek12,

 - zorganizowanie 25 lipca 1944 roku największej akcji zbrojnej przepro-
wadzonej przez oddział Franciszka Jaskulskiego – bitwy w Końskowoli; 
zwycięstwo w walce z Niemcami utorowało drogę czołgom sowieckim13.

Oprócz akcji zbrojnych Oddział Leśny „Zagon” prowadził kampanie propa-
gandowe, które miały na celu utrwalanie zdecydowanej postawy oporu społeczeństwa 
wobec okupanta. Kolejnym zadaniem było zdemaskowanie działań sowieckich i PPR, 
dążących do przejęcia władzy w Polsce i narzucenia reguł ustroju sowieckiego.

Od sierpnia 1944 roku na terenie Lubelszczyzny rozpoczęły się aresztowania 
żołnierzy AK przez NKWD, które jesienią tego samego roku przybrały formę terroru 
na masową skalę. Właśnie wtedy „Zagończyk” został aresztowany po raz pierwszy 
i po kilkumiesięcznym śledztwie skazany na karę śmierci. 26 stycznia 1945 roku 
Naczelny Dowódca Wojska Polskiego gen. bryg. Michał Rola-Żymierski zamienił 
karę śmierci na 10 lat więzienia i utratę praw publicznych oraz honorowych na okres 
5 lat. W celu odbycia kary „Zagończyk” został przewieziony do Wronek14. Po trzech 
miesiącach pobytu w więzieniu Franciszek Jaskulski dokonał brawurowej ucieczki 
9 I. Caban, Oddziały partyzanckie AK 15 PP „Wilków”, Lublin 1994, s. 84-85, 89-91, 98-99; I. Caban, 

Z. Mańkowski, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944, t. 2, Lublin 
1971, s. 282-283, 399.

10 I. Caban, Oddziały partyzanckie…, op. cit., s. 90.
11 I. Caban, Oddziały partyzanckie…, op. cit., s. 101; I. Caban, Z. Mańkowski, Związek Walki Zbrojnej…, 

op. cit., t. 2, s. 400.
12 I. Caban, Oddziały partyzanckie…, op. cit., s. 103; I. Caban, Z. Mańkowski, Związek Walki Zbrojnej…, 

op. cit., t. 2, s. 400-401.
13 I. Caban, Oddziały partyzanckie…, op. cit., s. 183-187.
14 Z. Robak, Franciszek Jaskulski „Zagończyk” 1913-1947, Zduny 1998, s. 23.
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w skradzionym strażnikowi mundurze. Ukrywał się u dalszych krewnych do grudnia 
1945 roku. Kontakty z rodziną odbywały się w pełnej konspiracji, gdyż zarówno 
dom rodzinny, jak i najbliżsi byli pod stałą obserwacją UB.

Na początku grudnia „Zagończyk” podjął decyzję o powrocie w okolice, gdzie 
przeprowadzał akcje partyzanckie, i kontynuowaniu walki, tym razem z władzą komu-
nistyczną. Zrobił to w głębokim przekonaniu, że innej drogi nie ma. Najtrudniejsze 
było rozstanie z rodziną, a zwłaszcza z dziećmi, które bardzo kochał, miał bowiem 
świadomość, że może ich już nigdy więcej nie zobaczyć.

Na terenie powiatu radomskiego, kozienickiego, iłżeckiego stworzył Związek 
Zbrojnej Konspiracji, który wszedł w skład inspektoratu Zrzeszenia „Wolność i Nie-
zawisłość”. Na początku grudnia 1945 roku objął funkcję Komendanta Okręgu 
Radomsko-Kieleckiego WiN.

Wierząc w ideę wolnej Polski, odbudowywał swój oddział i licznymi akcjami 
zbrojnymi nękał UB i NKWD. W odwecie UB z udziałem wojska próbowało 
dokonać pacyfikacji oddziału „Zagończyka”, ale bez powodzenia. Dopiero zdrada 
jego podkomendnego doprowadziła do powtórnego aresztowania 26 lipca 1946 roku.

Rozprawa sądowa odbyła się 17 stycznia 1947 roku, a w akcie oskarżenia posta-
wiono 16 zarzutów i Franciszek Jaskulski ponownie został skazany na karę śmierci, 
a także utratę praw publicznych i obywatelskich na zawsze. W lutym została skierowana 
prośba o ułaskawienie do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Bieruta. 
Niestety, prezydent pod opinią wydaną przez Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego, 
który między innymi napisał: [...] Jaskulski – recydywista – kierował całym szeregiem band, 
które dokonały wiele napadów rabunkowych, dokonywały szeregu gwałtownych zamachów 
– powodując śmierć kilkudziesięciu ludzi, często z wyrafinowanym okrucieństwem, za 
co jako dowódca jest całkowicie odpowiedzialnym, że zatem jest osobnikiem wybitnie 
niebezpiecznym dla porządku prawnego i demokratycznego ustroju Państwa opiniuję, że 
skazany na łaskę nie zasługuje – własnoręcznie dopisał „Nie korzystam z prawa łaski”. 
Wyrok wykonano 19 lutego 1947 roku w Kielcach. Najbardziej bolesne i okrutne 
jest to, że wykonując wyrok, wiedziano, że 22 lutego 1947 roku zostanie ogłoszona 
amnestia, na mocy której wyrok śmierci miał być zamieniony na karę więzienia15.

Maria Jabłkowska z domu Jaskulska w swoich wspomnieniach o ojcu szcze-
gólnie podkreśla jego patriotyzm i heroiczną walkę w słusznej sprawie, dla której 
bez wahania poświęcił życie i dobro własnej rodziny. Warto przytoczyć fragment jej 
wspomnień, które napisała na prośbę dr. Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego, autora 
książki Komendant „Zagończyk”, z dziejów zbrojnego podziemia antykomunistycznego. 
W jej relacji Franciszek Jaskulski jawi się jako heroiczny bohater, z którego jest 
dumna, ale gdy oddał życie za Ojczyznę, jego najbliżsi przez wiele lat doświadczali 
prześladowań ze strony ówczesnej władzy. Samo zamordowanie żołnierza nie było 
satysfakcjonujące, macki ubeckie sięgały dalej i dalej. Represje za to, że ppor. Fran-
ciszek Jaskulski walczył z funkcjonariuszami UB i NKWD dotknęły całą rodzinę.
15 Ibidem, s. 32.
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Ostatni raz widziałam go w 1942 r. Miałam wtedy prawie siedem lat. Tato 
zabierał mnie na obozy harcerskie, byłam najstarsza z rodzeństwa, w 1939 roku miałam 
5 lat, od najmłodszych lat uczył mnie miłości do Ojczyzny. To on nauczył mnie czytać 
i pisać […]. Powiedział również Mamie, że gdy przyjdzie mu wybrać między rodziną 
a Ojczyzną wybierze Polskę, a zmiana przekonań uratowałaby mu życie. Będąc na różnych 
uroczystościach poświęconych pamięci mojego Ojca: odsłonięcie pomnika w Zdunach, 
Radomiu, gdzie wszędzie podkreślano jego odwagę i bohaterstwo, to sobie pomyślałam, że 
czy może być większe poświęcenie rodziny dla walki o wolną Polskę. Zawsze podziwiałam 
moją św. Pamięci Mamę, która musiała nas wychować. Ja, żeby Mamie pomóc przerwałam 
naukę w dziewiątej klasie szkoły ogólnokształcącej i poszłam do pracy. Brat Leszek, bardzo 
zdolny, dojeżdżał do Wrocławia do technikum (nie dostał internatu) i również przerwał 
naukę, poszedł do szkoły zawodowej w Miliczu. Obydwoje uzupełnialiśmy średnie 
wykształcenie mając już rodziny. Przez wszystkie lata komunizmu nie mogliśmy publicznie 
mówić o Ojcu. Władze głosiły przecież, że żołnierze podziemia antykomunistycznego byli 
bandytami. Bardzo przeżyłam debatę w Sejmie o WiN-ie, pomyślałam sobie jaki sens 
miała śmierć mojego Taty i wielu innych, jeśli dziś publicznie mówi się takie kłamstwa.

Mój brat Zbyszek skończył Szkołę Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, ale nigdy 
nie pływał na rejsy zagraniczne, mnie nigdy nie wybrano na ławnika do sądu czy radną 
do Rady Miejskiej mimo, że pracownicy podawali moją kandydaturę, przeszkadzało to 
czyją córką czy synem byliśmy. Do moich najczarniejszych wspomnień z czasów okupacji 
należy moment, kiedy moją Mamę i ciotkę Annę (siostra ojca) wywieziono do kopania 
rowów (1944 r.) pod Częstochowę, zostaliśmy pod opieką dziadków (rodzice ojca). 
Bardzo baliśmy się z braćmi, że także zabraknie nam Mamy. Jestem dumna, że jestem 
jego córką (mimo ciężkiego dzieciństwa), bo był prawym człowiekiem, bo nie zmieniał 
swoich przekonań, jak czynią w chwili obecnej niektórzy politycy16.

PAMIĘĆ

Po kilkudziesięciu latach, dopiero w III Rzeczypospolitej, 6 grudnia 1991 roku Sąd 
Wojewódzki w Kielcach na podstawie art. 1 Ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku 
stwierdził nieważność wyroku z 17 lutego 1947 roku. Istniejący materiał dowodowy 
potwierdził, że „Zagończyk” został skazany za czyny związane z walką o niepod-
ległość Polski. Pamięć i dobre imię zostały mu przywrócone. Przy symbolicznym 
grobie komendanta mjr. Franciszka Jaskulskiego spotykają się mieszkańcy miasta 
Zduny, jego, już nielicznie żyjący, żołnierze, rodzina, przyjaciele – oddając hołd 
Nieugiętemu Żołnierzowi Honoru i Wolności17.

Następne lata to czas przywracania pamięci o tym niezwykłym człowieku, 
którego cechowała ofiarność, wielkość, i który rozumiał słowa św. Jana Pawła II,  

16 Wspomnienia spisane przez Marię Jabłkowską (córkę „Zagończyka”), około 2002 r., przechowywane 
w archiwum rodzinnym.

17 Z. Robak, Franciszek Jaskulski…, op. cit., s. 32.
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że wolność nie jest darem, ale zadaniem18. To żołnierz wyklęty, którego postawę kształtowały 
trzy znamienne słowa: Bóg – Honor – Ojczyzna. One były dla „Zagończyka” najważniejsze 
i ani czas, ani żaden system nie potrafiły tego zniszczyć.

W 2009 roku mjr Franciszek Jaskulski został pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
odznaczenie na ręce córki majora Marii Jabłkowskiej przekazał poseł Przemysław 
Gosiewski (PiS). W uroczystości udział wzięli radni Rady Miejskiej w Radomiu, 
przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz reprezentanci organizacji kom-
batanckich. Dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z IPN przedstawił historię życia 
i dramatyczne okoliczności śmierci „Zagończyka”.

Była to najwybitniejsza postać w podziemiu antykomunistycznym, niepodległościowym 
na Kielecczyźnie po 1945 roku. Ogrom działalności oddziałów struktur podporządkowanych 
„Zagończykowi” nie mają w dziejach Kielecczyzny porównywalnej skali – mówił doktor 
Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki. Historyk podkreślił, że pozostaje odnalezienie chociażby 
symbolicznego grobu komendanta Jaskulskiego. Przedstawiciel IPN zakończył swoje 
wspomnienie o „Zagończyku” słowami: To wy jesteście panowie, którzy nie żyjecie, na 
piedestale Rzeczpospolitej Polskiej, a ci, którzy was zabijali, są poza historią19.

W 2015 roku pojawił się promyk nadziei, że marzenie mojej mamy, aby przed 
śmiercią móc zapalić lampkę na prawdziwym grobie swojego ojca ziści się. Prezes 
Zarządu Fundacji Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” Wojciech 
Łuczak w rozmowie telefonicznej poinformował mnie, że w  lesie koło Kielc 
odnaleziono mogiły, które mogą zawierać kolejne ciała Żołnierzy Wyklętych, być 
może też mojego Dziadka. Przekazany został już materiał genetyczny do badań, 
ale na ostateczne wyniki przyjdzie jeszcze długo poczekać. Jednak każdy mijający 
dzień przybliża nas do tej chwili, gdy szczątki Niezłomnego Komendanta zostaną 
pochowane ze wszystkimi honorami, na jakie zasłużył ten niezwykły człowiek.

Działalność fundacji stanowi istotny element wszystkich przedsięwzięć, jakie 
są podejmowane w celu odnalezienia miejsc pochówku zamordowanych Żołnierzy 
Wyklętych. Realizuje ona również inne projekty służące zachowaniu pamięci oraz 
propagowaniu ideałów, którym wierni byli Żołnierze Wyklęci. Jednym z tych pro-
jektów jest akcja informacyjna, genetyczno-historyczna, „Niezłomny jest w Tobie”, 
prowadzona we współpracy z Polską Bazą Genetyczną Ofiar Totalitaryzmów. Powstała 
z myślą o poinformowaniu potomków ofiar komunistycznych zbrodni o możliwości 
i sposobie przekazania swojego porównawczego materiału genetycznego w celu 
identyfikacji ekshumowanych ofiar. „Niezłomny jest w Tobie” to również apel 
o przekazywanie przez uczestników tamtych wydarzeń informacji o miejscach 
pochówku, akcjach zbrojnych czy postaciach związanych z antykomunistycznym 
podziemiem niepodległościowym okresu wojennego i powojennego. Pokazuje, że 
pamięć o Żołnierzach Wyklętych można i trzeba krzewić z podniesioną głową, będąc 

18 http://niedziela.pl/artykul/8200/Jan-Pawel-II-o-wolnosci-jako-darze-i [dostęp: 4.03.2021].
19 http://www.mojradom.pl/krzyz-dla-zagonczyka/ [dostęp: 4.03.2021].
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dumnym z dokonań najlepszych synów Ojczyzny. Swoją pracą fundacja chce się 
przyczynić do godnego upamiętnienia bohaterów, do kształtowania niezłomnych, 
patriotycznych postaw, których wzorem byli polscy żołnierze walczący z komuni-
stycznym najeźdźcą20.

Na stronie internetowej fundacji, moją uwagę zwrócił tekst zatytułowany: 
Czym jest pierścień Boże Chroń Polskę? Po jego przeczytaniu ogarnęło mnie ogromne 
wzruszenie, a słowa „nasze zobowiązanie” natychmiast przywołały w pamięci historię 
Kopca Kościuszki, symbolu wiecznej wdzięczności, do jakiej zobowiązał się naród 
polski, oddając hołd wielkiemu narodowemu bohaterowi – Tadeuszowi Kościuszce. 
Historię pierścienia przytaczam w całości.

Pierścień będący naszym symbolem jest przedmiotem wyjątkowym. Jest silnym 
ogniwem łączącym nas z Niezłomnymi bohaterami pomordowanymi przez komunistów. 
Jest też wielkim zobowiązaniem, które nałożył na nas jeden z tych Niezłomnych...

W 2013 roku prowadzone były w środkowej Polsce prace ekshumacyjne. Ekshu-
mowano sześć ciał rzuconych bezładnie, bez trumien, zabitych strzałem w tył głowy. 
Guziki znalezione przy nich wskazywały, że morderstwa dokonano po 1952 roku. Przy 
jednym z niezidentyfikowanych dotąd ciał, na wysokości mostka, prowadzący ekshumację 
znalazł właśnie ten pierścień... Położenie pierścienia wskazywało jednoznacznie na to, 
że został połknięty przed egzekucją...

Idący na śmierć człowiek, w chwili najcięższej próby, podjął ostatni w swoim 
życiu wysiłek, by ocalić przed profanacją i przekazać dalej to, co było dla niego tak cenne, 
symbol miłości do Ojczyzny. Pierścień był dla niego wyjątkowo cenny, zapewne dlatego, 
że przekazał mu go ktoś bliski, ktoś kto również zmagał się o dobro Polski.

Stylizacja pierścienia sugeruje, że powstał w okresie Powstania Styczniowego. 
Wypełniła się wola Niezłomnego skazańca, przekazał nam obowiązek, któremu był 
wierny – chronić Polskę.

„Boże chroń Polskę” – tak woła do nas człowiek stojący w obliczu śmierci nad 
grobowym dołem. Zobowiązał nas tym wołaniem, byśmy ten piękny symbol ocalili, ponieśli 
dalej, i wypełnili swoją pracą dla Ojczyzny. Oto nasze zobowiązanie21.

Pierwszym wydarzeniem, którym uczczono pamięć mjr. Franciszka Jaskulskiego 
„Zagończyka” i żołnierzy z dowodzonego przez niego oddziału, było odsłonięcie 
pomnika w Radomiu 10 czerwca 2001 roku.

W kolejnych latach nasz rodzinny bohater stał się postacią, o której pisze 
się książki, artykuły, także w Internecie, na którego cześć organizuje się spotkania, 
odsłania tablice pamiątkowe. Moja mama i ja miałyśmy zaszczyt uczestniczyć 
w trzech wzniosłych i wzruszających uroczystościach. Pierwsza z nich miała miejsce 
19 października 2014 roku w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Stężycy 
(powiat Ryki), gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową. Uroczystość odbyła się dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu Krystiana Pielachy – prezesa Koła ŚZŻAK w Rykach 

20 http://www.fundacjaniezlomni.pl/ [dostęp: 27.03.2021].
21 http://www.fundacjaniezlomni.pl/fundacja.html [dostęp: 27.03.2021].
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oraz Jarosława Frąckiewicza, historyka ze Stężycy, pomysłodawcy upamiętnienia 
Franciszka Jaskulskiego.

Następna uroczystość odbyła się 18 września 2016 roku w Jedlni-Letnisku. 
Odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać ,,Zagończyka” dokonała Maria Jabłkowska 
– córka majora, a organizatorami byli: Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko oraz Jedleński 
Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych ,,Niezłomni”. W Radomiu 18 lutego 
2016 roku – w 70. rocznicę śmierci mjr. Franciszka Jaskulskiego – hołd Żołnierzom 
Wyklętym oddali działacze ruchu Kukiz’15 i radomskie środowiska patriotyczne.

W tym samym roku Fundacja Patria Nostra przeprowadziła cyklicznie organizo-
wany konkurs adresowany do młodzieży szkolnej – gimnazjalistów i licealistów: Edycja 
II – Mazowsze 2016. Celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie 
wartości i kształtowanie postaw patriotycznych. Zadanie konkursowe polegało na 
wykonaniu 30-sekundowej animacji komputerowej dotyczącej najważniejszych 
wydarzeń historycznych. Nagrodę – wycieczkę do Brukseli, połączoną z atrakcjami 
turystycznymi i spotkaniami z ważnymi osobami, otrzymała drużyna uczniowska 
z Gimnazjum nr 12 im. Lotników Amerykańskich w Warszawie – za pracę pt. Wyrok 

„Zagończyka” (nr 30). W 2017 roku animacje konkursowe były emitowane na telebimach 
reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych22.

Postać Komendanta Jaskulskiego została również upamiętniona przez polską 
kinematografię. W 2017 roku zrealizowano fabularyzowany dokument przedstawia-
jący tragiczne losy Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”, który w następnym roku 
wyemitowano w TVP. Scenariusz do Komendanta „Zagończyka” powstał na podstawie 
książki Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego, historyka z kieleckiej delegatury IPN, 
a także na podstawie akt i dokumentów przechowywanych w Instytucie Pamięci 
Narodowej. Scenarzystą i reżyserem Komendanta „Zagończyka” jest radomski 
22 http://www.fundacjaniezlomni.pl/fundacja.html [dostęp: 27.03.2021].

Il. 11. Pomnik upamiętniający 
żołnierzy Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość” ze zgrupowania 

mjr. Franciszka Jaskulskiego 
„Zagończyka”. Radom 2001 r.

Źródło: archiwum rodzinne
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Il. 12. Uczestnicy uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci 
por. Franciszka Jerzego Jaskulskiego „Zagończyka” – dowódcy Armii Krajowej i Zrzeszenia 

„WiN”: kpt. Roman Maniak – prezes Środowiska 15 Pułku Piechoty „Wilków” 
AK w Warszawie (w środku), proboszcz parafii pw. św. Marcina Biskupa w Stężycy 

Michał Stańczuk oraz rodzina mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”.  
Stężyca, 19 października 2014 r.

Źródło: fot. Krystian Pielacha, archiwum rodzinne

Il. 13. Wnuczka Komendanta 
„Zagończyka” Renata Jabłkowska 
odsłaniająca tablicę pamiątkową 

w kościele parafialnym 
pw. św. Marcina Biskupa.  

Stężyca, 19 października 2014 r.  
Źródło: fot. Krystian Pielacha,

archiwum rodzinne
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Il. 14. Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Prezydent 
Andrzej Duda z prawnuczką mjr. Franciszka Jaskulskiego Katarzyną Marek. 

Pałac Prezydencki, 1 marca 2019 r.  
Źródło: fot. Kancelaria Prezydenta RP, archiwum rodzinne

historyk Przemysław Bednarczyk. Film powstał przy wsparciu Ministerstwa Obrony 
Narodowej i Fundacji Enea.

W Pałacu Prezydenckim w trakcie obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych”, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy z 1 marca 2019 roku, mjr Franciszek Jaskulski został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu rodziny order 
odebrała prawnuczka, Katarzyna Marek.

Pozwolę sobie zakończyć artykuł akcentem bardzo osobistym. Jestem dumna 
i szczęśliwa, jako Polka i wnuczka „Zagończyka”, że żyję w niepodległej Polsce, za 
którą w walce oddał życie. Wieloletnie marzenia całej rodziny się spełniły. Polityczne 
przemiany, jakie dokonały się w naszym kraju, sprawiły, że mjr Franciszek Jaskulski 

– mój Dziadek – zajął należne w historii miejsce.
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„Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 
są czasopismem publikującym artykuły naukowe poświęcone historii wojskowości, 
bibliotekoznawstwu i informacji naukowej. Prace te są efektem badań pracowników 
Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz licznego grona naukowców, historyków 
i bibliotekarzy z innych instytucji wojskowych i cywilnych.

Komitet Naukowy „Studiów i Materiałów CBW”, kierowany przez dr. Jana
Tarczyńskiego – Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, działającego także 
w polskich ośrodkach historyczno-naukowych w Wielkiej Brytanii, tworzą naukowcy 
reprezentujący wojskowe i cywilne ośrodki badawcze z kraju i ze świata.

Celem periodyku jest stworzenie platformy badawczej, dostępnej dla wszystkich 
zainteresowanych współczesnymi problemami wojska, jego historią i dokonaniami, 
zagadnieniami obronności kraju, a także bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
w wojsku.

Poglądy i opinie wyrażone na łamach „Studiów i Materiałów Centralnej Biblioteki 
Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” są wyłącznie poglądami i opiniami 
autorów i nie mogą być utożsamiane z poglądami i opiniami Redakcji.


