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Polscy uchodźcy na Śląsku w latach 1864— 1866.

Obszar austriackiej Galicji i miasto Kraków były już w ciągu
1863 i w początkach 1864 r. azylem Polaków z zaboru rosyjskiego, 
szukających tu schronienia. Z niespokojnej ojczyzny uciekały za
równo szlacheckie rodziny obszarników, bogate rodziny mieszczań
skie, jak również w niemniejszej liczbie uchodziły tu osoby skom
promitowane wprost udziałem w powstaniu i różnych niepomyślnych 
akcjach rewolucyjnych. Stały dopływ tych żywiołów nie pozostał 
bez wpływu na mieszkańców byłego zaboru austriackiego, wśród 
których samo powstanie znalazło już znaczny odgłos i poparcie. 
Z początkiem r. 1864 sytuacja w Galicji doszła do tego stanu, że au
striacki rząd z obawy przed wybuchem powstania ogłosił 24 lutego
1864 r. w całym kraju stan oblężenia, aby w ten sposób rozbić or
ganizację narodową i uniemożliwić powstańcze akcje w kraju *).

Całą władzę wykonawczą przejęło wojsko, urzędy podporząd
kowano komendom wojskowym i w całym kraju zaprowadzono sąd}' 
wojenne. Dyrekcje policji.we Lwowie i Krakowie poddano również 
wojskowym komendantom obu m iast* 2). Równocześnie pod surowymi 
karami nakazano oddanie wszelkiej broni i amunicji, ograniczono 
ruch i podróże mieszkańców, zakazano przechowywania cudzoziem
ców i zaprowadzono ścisłą, dokładną ewidencję całego zaludnienia, 
zwłaszcza we Lwowie i Krakowie 3). Najsurowsze zarządzenia były

J) O wypadkach, poprzedzających ogłoszenie stanu oblężenia i o polityce 
rządu austriackiego w Galicji, rozprawia obszernie W e r e s z y c k i  H., Au
stria a powstanie styczniowe (1930) 293 n. Cesarski manifest z 24 II 1864 r. 
był ogłoszony we wszystkich gazetach.

2) Mensdorf 27 II 1864 nr 371 prez., do Augustyna R. v. Merkel w Kra
kowie, Dyrekcji Policji w Krakowie i Lwowie oraz do wszystkich zwierzchni
ków w kraju.

3) Dekret Mensdorfa nr 398 prez. z 28 II 1864 i nr 2779 prez. z 29 II, do 
wszystkich zwierzchników krajów i powiatów.



wymierzone przeciw wszystkim cudzoziemcom, głównie rosyjskim 
obywatelom narodowości polskiej. Wszyscy winni byli zgłosić się 
w ciągu 48 godzin w urzędach powiatowych, bez względu na to, ja 
kie kto posiadał dokumenty. Rządowi chodziło o to, aby przez ogra
niczenie ruchu uniemożliwić ochotnikom byłego zaboru austriac
kiego udział w powstaniu, a prócz tego o ścisłą ewidencję i usunięcie 
z kraju wszystkich niewygodnych Polaków z zaboru rosyjskiego, 
którzy z chwilą wybuchu powstania legalnie i nielegalnie przenikali 
do Galicji i wciągali mieszkańców do akcji zbrojnej. Urzędowe ogło
szenie Namiestnictwa 4) dzieliło Polaków z Królestwa na kilka ka
tegorii, aby w ten sposób ułatwić ewidencję i wydawanie zarządzeń 
eksterminacyjnych.

Zasadniczo pozwolenie na dalszy pobyt w kraju mogło być 
udzielone — tylko wyjątkowo, na okres ściśle ograniczony — Pola
kom z zaboru rosyjskiego, którzy mieli prawidłowo wystawione 
paszporty i udowodnili konieczność pobytu w Galicji dla załatwie
nia bardzo pilnych spraw. Także osoby, które już przedtem złożyły 
wielkie kaucje pieniężne, mogły otrzymać pozwolenie na dalszy po
byt pod pewnymi warunkami. Wszyscy inni, choćby mieli prawi
dłowe dokumenty i legalnie ważny paszport wystawiony przez 
urzędy carskie, mieli być wysiedleni do innej prowincji państwa. 
Według ogłoszenia, samo poszukiwanie azylu nie uprawniało do po
bytu w Galicji, jako że schronienia mogła Austria udzielić przecież 
w' którejkolwiek innej prowincji. Kraj i miejsce nowego pobytu 
mógł sobie obrać każdy uchodźca dowolnie. Osoby z ważnym pasz
portem mogły się jednak, jako podróżujący cudzoziemcy, swobodnie 
poruszać po całej Austrii, z wyłączeniem Galicji i Wiednia (później 
także Freiwaldu i Cieszyńskiego). We wszystkich przytoczonych 
tu wypadkach chodziło naturalnie o uchodźców rozporządzających 
dostatecznymi środkami finansowymi; osoby ubogie miały być na
tychmiast wydalone. Także osoby niewygodne, których pobyt w Au
strii budził poważne zastrzeżenia, miały być usuwane bezzwłocznie 
z obszaru całego państwa.

Do drugiej kategorii zaliczało rozporządzenie wszystkich innych 
rosyjskich obywateli narodowości polskiej bez prawidłowego doku
mentu podróży, którzy w czasie powstania uciekli do Galicji i mogli 
być uważani za uchodźców. Tacy mieli być z Galicji na ogół usunięci, 
ale znowu postępowano tu różnorako. Uchodźcy z dostatecznymi za

4) Dekret Mensdorfa nr 395 prez. z 28 II 1864, do wszystkich zwierzch
ników krajów i powiatów.



sobami finansowymi mogli sobie sami obrać kraj i miejsce pobytu 
w jakiejś innej prowincji z wyłączeniem Wiednia. Pobyt na nowym 
miejscu poza Galicją był jednak wiążący i uchodźca nie mógł bez 
pozwolenia urzędów opuszczać obranej miejscowości, w przeciwnym 
bowiem razie groziło mu wydalenie do kraju, z którego przybył. 
Wszyscy pozostali polscy uchodźcy, bez prawidłowych paszportów 
i zasobów finansowych, którzy nie mogli nawet dać rękojmi, że 
znajdą poza Galicją dostateczny zarobek na swoje wyżywienie, mieli 
być przetransportowani pod odpowiednim nadzorem do miejsco- 
ści, zarezerwowanych przez rząd dla internowanych. Te osoby były 
więc skazane na wsparcie rządu austriackiego, udzielane tylko 
w miejscowościach, wyznaczonych dla internowanych.

Ci, którzy nie dopełniliby obowiązku zgłoszenia, a zostaliby 
później wykryci, jak również ci, którzy by nadużyli azylu, nie do
trzymali ustanowionego warunku, opuścili miejsce przeznaczone im 
na wolny pobyt, mieli być bezzwłocznie przymusowo usunięci do 
kraju pochodzenia. Podobne zarządzenia wydano także w stosunku 
do innych cudzoziemców. Wszystkie urzędy powiatowe w Galicji 
miały sporządzić natychmiast dokładne wykazy wszystkich cudzo
ziemców w obwodzie, według kategorii i przedłożyć je  wojskowym 
komendantom okręgu do ostatecznego rozstrzygnięcia. Ci następnie 
albo zezwalali na pobyt osobom mającym paszporty, albo decydo
wali o ich usunięciu, wydawali uchodźcom dokumenty podróżne, 
certyfikaty na wyjazd do nowego miejsca pobytu itp. W marcu 
1864 r. wydano nowe zarządzenie o zgłaszaniu się cudzoziemców 
w Galicji, według którego osoby, u których stwierdzono brak doku
mentów, miały być natychmiast usuwane do swej ojczyzny 5).

Równocześnie zaprowadzono ścisły dozór na granicach państwa, 
aby zapobiec ich nielegalnemu przekraczaniu, wszyscy zaś podróżu
jący musieli się wykazywać urzędowymi dokumentami podróży6).

5) Cyrkularz Mensdorfa nr 3898 z 16. III. 1864 postanawiał wyraźnie, że 
do księstw naddunajskich, gdzie skupiały się żywioły rewolucyjne, mogą być 
kierowane z Galicji tylko osoby, które przedłożą dowody na to, że są pań
stwowo przynależne do tych ziem. W wypadkach wątpliwych zeznania miały 
być sprawdzone za pośrednictwem cesarskich legacji w Jassach i w Buka
reszcie. Nawet obywatele tureccy nie mogli wracać przez księstwa naddu- 
najskie, tylko przez Kraków i Triest.

°) Cyrkularz Mensdorfa nr 395/C z 28 II 1864 do wszystkich pogranicz
nych urzędów celnych i ogłoszenie nr 2779 z 29 II 1864 ogłoszone drukiem. 
Postanowienie o zgłaszaniu cudzoziemców poza Krakowem i Lwowem było 
później zmodj-fikowane przez dekret nr 2972 prez. z 2 III 1864 r.



O tych wszystkich wyjątkowych zarządzeniach dla Galicji były 
natychmiast zawiadomione przez austriackie Ministerstwo Policji 
rządy innych prowincji, które znów informowały urzędy podwład
n e 7). W połowie marca 1864 r. usunięto w ten sposób z Galicji pra
wie wszystkich Polaków, pochodzących z Królestwa i przesiedlono 
do innych, dowolnie przez nich obranych krajów, wchodzących 
w skład państwa austriackiego. Osoby nie mające dokumentów i za
sobów, były usuwane do miast zarezerwowanych dla internowanych, 
których wyznaczono kilka na Morawach i w Czechach, skąd nie 
wolno im się było oddalać 8). Każdą próbę ucieczki z miejsca dla in
ternowanych karano początkowo tylko powrotem do obozu, później 
jednak wydaleniem do kraju pochodzenia.

Wszystkie transporty internowanych z Galicji na Morawy i do 
Czech, a także osoby pojedyńcze, przejeżdżały z reguły przez Śląsk; 
ale tymi nie będziemy się tu zajmować. Na Śląsk dostali się i rze
czywiście tu potem przebywali tylko uchodźcy pierwszej i drugiej 
kategorii, którzy dysponowali dostatecznymi finansowymi zasobami, 
a zatem mający prawo dowolnego wyboru miejsca pobytu. Nie było 
ich dużo, a o ich losach jesteśmy dostatecznie poinformowani dzięki 
temu, że dochował się cały pisany materiał urzędowy, dotyczący 
polskich uchodźców, pochodzący z registratury Prezydium Rządu 
Śląskiego w Opawie 9).

') Prezydium Kraj. Rządu Śląsk, w Opawie otrzymało odpisy wszystkich 
dekretów galicyjskich i ogłoszenia o stanie wyjątkowym z cyrkularzem Min. 
Policji w Wiedniu nr 2113 BM z 7/3 1864 r.

8) W Ołomuńcu na Morawach już w roku 1863 przebywało ponad 1000 
internowanych powstańców (N e ś p o r V., Dejiny m. Olomouce, 1936, 230). 
W miejscowości Hradec Kralove (w Czechach) z pocz. r. 1864 było także już 
930 internowanych Polaków. Więcej na ten temat zob.: D o r n e c k a  L., C i- 
s a r  O., Polśi povstalci v Hradci Kralove 1863—1865. Rząd austriacki skie
rował tam już w r. 1863 wszystkich powstańców schwytanych w Galicji 
i gdzie indziej.

9) Cała registratura Prezydium Krajowego Rządu Śląskiego spłonęła 
w r. 1945 w czasie działań wojennych w Opawie. Fascykuł prez. akt o polskich 
uchodźcach sygn. XIII/125, obejmujący korespondencję z Ministerstwem Poli
cji i podwładnymi urzędami, przypadkowo włożony do ogólnej registratury 
Krajowego Rządu Śląskiego, przechował się. Obejmuje on personalia wszyst
kich uchodźców, oraz dotyczącą ich korespondencję urzędową do roku 1866. 
W niniejszym artykule będziemy informować czytelnika o treści i jakości tego 
materiału dokumentarnego, wykazując, ile cennych źródeł do pełnej oceny 
powstań polskich leży dotąd niewyzyskanych. Bardzo dużo wiadomości, zwła
szcza o internowanych, którzy zbiegli, o poszukiwaniach za nimi, o emisariu
szach i stosunkach z węgierskimi i włoskimi rewolucjonistami obejmują także



Pobyt na obszarze austriackiego Śląska obrało stosunkowo mało 
Polaków i byli to rzeczywiście tylko ci, którym chodziło o to, aby 
być jak najbliżej domu albo krewnych w Galicji, żeby mogli z nimi 
pozostawać w kontakcie. Jako miejsca pobytu wybierali właściwie 
tylko Cieszyn i Opawę i tu rzeczywiście później przebywali10). 
Okręgowe komendy wojskowe w Galicji skierowywały uchodźców 
z reguły tylko do większych miast (przynajmniej powiatowych), 
gdzie było dość organów policyjnych, które by mogły sprawować 
nie rzucający się w oczy nadzór nad Polakami. O każdym transpor
cie z Galicji zawiadamiano przede wszystkim właściwy urząd po- * 17 18

dekrety prezydialne Śląskiego Rządu Krajowego przeznaczone dla urzędów 
powiatowych. Tak np. w r. 1864 poszukiwano zbiegłych internowanych; 4. I 
i 8. I wydano wykazy insurgentów zbiegłych dotąd z różnych miejscowości 
internowania; 28 III wyszedł okólnik o zatrzymaniu Polaków Piotra Ulanów - 
skiego i Jakuba Kiesewettera, zbiegłych internowanych; 26 IV szukano agenta 
Angelo Cristini z Padwy; 27 V Jana Kurkiewicza, Konstantego Rusockiego, 
Jana Dobka, Władysława Cieszkowskiego, Franciszka Zielińskiego zbiegłego 
z Hradca Królowej; 28 V zbiegłą Helenę Kłodnicką, żonę ziemianina z Zarzycy 
(pow. Ulanów); 27. V zbiegłego b. majora Franciszka Grudzińskiego; 28. V 
szefa włoskiego komitetu wykonawczego Cairaliego i in. agentów rewolucjo
nistów, tułających się w roli muzykantów, sztukmistrzów itp.; 17. VI szukano 
Edwarda Kocha, Feliksa Siemińskiego, Leopolda Hildebrandta, Antoniego 
Czarneckiego, którzy umknęli z Hradca Królowej; 27. VI Teofila Szybalskiego, 
Teofila Słapczyńskiego, Franciszka Jakowskiego, Juliana Grylewskiego, Ma
riana Ziembę, Henryka Wojciechowskiego, zbiegłych internowanych; 4. VII 
Waleriana Maliczewskiego, Leona Janikowskiego, Wincentego Lelikowskiego, 
Juliana Kaweckiego, Erazma Bojeńskiego, wszystkich zbiegłych, internowa
nych na Morawach lub w Czechach, którzy w drodze do domu mogli się po
kazać i na Śląsku; 28. X  wydało Śląskie Prezydium Rządowe okólnik o zaka
zie kolportażu czasopisma „Ojczyzna**. W r. 1865 okólników było już mniej. 
Szukano: 26. V Antoniego Vispina, 8. VI Wincentego Starczewskiego, 14. VI 
Karola Jeschke, 9. VI emisariusza Wojciechowskiego i emigranta Jana Kwiat
kowskiego, 15. VI. Tadeusza Wołoczowskiego i Wincentego Skarjewskiego,
23. VII Ludwika Hnatkowskiego, 20. VIII Lorego, agenta Kossuta itd. Za
wiadamiano także o wyjeździe uchodźców internowanych do domu lub za 
granicę; np. 22. VI zakaz przyjazdu Karola Piotrowskiego z Galicji na Śląsk,
17. XII zawiadomienie o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie się we Lwowie,
18. XII wyjazd Edwarda Kasperskiego do Polski itp. Liczba Polaków, których 
śledzono w r. 1866, jest znaczna, ponieważ jednak jesteśmy zdani tylko na 
pomocnicze księgi urzędów powiatowych (dekrety prezydialne nie przecho
wały się w registraturach), przeto utożsamienie uchodźców będzie dość trudne.

10) Okr. Komenda Wojsk, w Tarnowie skierowała 6 uchodźców do Opawy; 
w Rzeszowie 6 do Opawy, 6 do Cieszyna; urząd pow. w Sieniawie 1 do Cie
szyna; Dyrekcja Policji w Krakowie 3 do Opawy, 8 do Cieszyna; Dyrekcja 
Policji we Lwowie 1 uchodźcę do Opawy.



wiato wy, w Opawie komisariat policyjny, aby wiedziano o przyby
ciu każdej osoby z osobna. Przybywający musieli w miejscu nowego 
pobytu natychmiast dokonać urzędowego zgłoszenia, oddać certyfi
kat podróży, w zamian za co dostawali pozwolenie na pobyt, upo
ważniające do swobodnego ruchu w danym mieście i jego okolicy. 
Zamieszkiwać mogli gdzie bądź, prywatnie lub w gospodach. Każ
dego uchodźcę pouczano o warunkach pozwolenia na pobyt, zwłasz
cza o tym, że za każde przewinienie lub opuszczenie wyznaczonego 
miejsca groziła kara odebrania azylu i usunięcia do kraju pochodze
nia. Powiatowe urzędy i opawski komisariat policyjny dostały już 
naprzód odpowiednie wskazówki od Prezydium Krajowego Rządu 
Śląskiego w Opawie, które równocześnie zarządziło, aby każde po
zwolenie na pobyt, udzielane uchodźcy przez wojskowe urzędy 
w Galicji, było mu natychmiast zgłaszane.

Pierwsi polscy uchodźcy przyjechali do Opawy 11 marca 1864 r. 
i w dniach następnych. Policyjny komisariat w Opawie zgłosił dnia 
14 marca w Prezydium Rządu przyjazd następujących awizowanych 
uchodźców: Kazimierza J a n o w i c z a ,  urzędnika gospodarczego 
z Trębaczowa (pow. Rawa), Mieczysława G a ł e c k i e g o ,  ziemia
nina z Białogródka na Wołyniu, Juliana A r t w i ń s k i e g o ,  me
chanika z Gorlicy (gub. radomska), (wszystkim dotąd wymienionym 
certyfikaty podróży wydała komenda powiatowa w Tarnowie) u); 
Juliana G r o c h o w s k i e g o ,  ziemianina z Natolina (gub. war
szawska), Antoniego R e m b r a n d t a ,  syna ziemianina z Pokrówki 
(gub. lubelska), (dwaj ostatni z certyfikatami komendy okręgowej 
w Rzeszowie)* 12).

W ciągu dwóch dni przybyli jeszcze: Michał P i o t r o w s k i ,  
syn ziemianina ze Stodoły (gub. radomska), wyprawiony z Tarnowa, 
Władysław K o m a r ,  ziemianin z Głuchowa (gub. warszawska), Bro
nisław W o l s k i ,  ziemianin z Dubowa (gub. lubelska), Kazimierz 
W ę g l i ń s k i ,  zarządca majątku z Ziółków (gub. lubelska), Ignacy 
B o b r o w n i c k i ,  ziemianin z Bystrej (gub. grodzieńska), ze swym 
służącym Józefem Z a j k o w s k i m ,  wszyscy zaopatrzeni w certy
fikaty podróży, które im wydała powiatowa komenda w Rzeszowie, 
Karol C z a c h o w s k i ,  syn ziemianina z Kożuchowa (gub. radom

u) Komisariat policji w Opawie 14. III i 16. III nr 119 pr. do Prezyd. Rządu 
Śląskiego. Janowicz był też wytwórcą gorzałki, miał 27 lat (certyfikat po
dróży: Tarnów, 7 III 1864, nr 606); Gałecki miał 26 lat (certyf. z 7 III 1864 
nr 600); Artwiński 25 lat (certyf. 7 III 1864, nr 607); wszyscy byli nieżonaci.

12) Grochowski miał 32 lata (certyf. Rzeszów, 8 III 1864, nr 6); Rembrandt 
29 lat (certyf. 9 III 1864 nr 7); obaj byli nieżonaci.



ska), z certyfikatem podróży komendy powiatowej w Tarnowie 13). 
Do końca marca przyjechali do Opawy jeszcze dalsi Polacy przeka
zani z Galicji: Stanisław D m o c h o w s k i  z Wilna, z żoną i z dziec
kiem, właściciel majątku, przekazany przez Dyrekcję Policji w Kra
kowie i Tymoteusz O s t a s z e w s k i  z Pułtuska, dzierżawca ma
jątku w Węgliszynie, który przyjechał ze Lwowa14). Wszyscy ci 
uchodźcy wynajęli sobie w Opawie w prywatnych domach miesz
kania i wyżywienie. Komisariat Policyjny wydał im zezwolenia na 
pobyt w mieście i okolicy, pouczył ich o warunkach pobytu i rozto
czył nierzucający się w oczy nadzór policyjny nad nimi. O przyjeź- 
dzie tych Polaków podawał Pillersdorf, szef Krajowego Rządu 
w Opawie, już 24 marca szczegółowe sprawozdanie wiedeńskiemu 
Ministerstwu.

Tymczasem i do Cieszyna zjeżdżali pierwsi uchodźcy z Galicji, 
którzy sobie to miasto obrali na pobyt. Pillersdorf, aby się zorien
tować, ilu uchodźców jest już na terytorium jemu podległym, wydał 
31 marca 1864 r. wszystkim urzędom powiatowym polecenie, aby 
natychmiast zgłosiły liczbę i nazwiska uchodźców przybyłych do 
poszczególnych powiatów; równocześnie polecił im prowadzić ścisłe 
wykazy ewidencyjne uchodźców, oraz przedkładać Prezydium Rzą
dowemu co czternaście dni sprawozdania o stanie i zmianach15). 
Pierwsze wykazy, przedłożone do 15 kwietnia, wykazały, że polscy 
uchodźcy z Galicji napłynęli tylko do dwóch miast: do Opawy i Cie
szyna. Do Opawy, prócz wymienionych poprzednio, przybyli póź
niej: urzędnik carski Tomasz T r a p s z o 16) z Warszawy, z żoną, 
trojgiem dzieci i służącą, oraz młodziutki student Kazimierz Z a 1 e

13) Piotrowski miał 27 lat (certyf. Tarnów 7 III 1864 nr 601); Komar 22: 
lata (certyf. Rzeszów 12 III nr 16); Wolski 30 lat (certyf. Rzeszów 12 III nr 18);. 
Węgliński 27 lat (certyf. Rzeszów 12 III nr 17); Bobrownicki 30 lat, jego słu
żący Zajkowski 19 lat (certyf. Rzeszów 12 III nr 19); Czachowski 29 lat (cer
tyf. Tarnów 13 III nr 801); wszyscy, oprócz Bobrownickiego, byli nieżonaci.

14) Dmochowski miał 35 lat; jego żona Konstancja (26 lat) i córeczka 
Stefania (2V2 roku) przyjechały z nim (certyf. podróży Dyrekcji Policji w Kra
kowie 16 III nr 1173). Ostaszewski miał 24 lata, nieżonaty (certyf. Dyrekcji 
Policji we Lwowie, 16 III nr 1912). Relacja komisariatu policji w Opawie 
z dnia 22 III 1864 nr 129 pr.

15) Prez. Rządu Śląsk, nr 553 pr. z 31 III 1864.
16) Trapszo miał 36 lat; z nim przyjechała żona Emilia (35 lat) z dziećmi: 

Wandą (10 lat), Anną (4 lata), Gedyminem (2V2 roku) i 23-letnią służącą Wa- 
lerią Matuszewską (certyf. podr. Dyr. Policji w Krakowie z 7 IV nr 1482). 
Sprawozdanie komisarza policji Webera z 15 IV nr 184 z załączonym wy
kazem.



s k i, syn ziemianina z Podola, obaj wydaleni z Krakowa 17). Zaleski 
przyjechał ze swoją ciotką z Krakowa, pod której opieką dotąd zo
stawał. Liczba uchodźców w Opawie doszła w ten sposób w połowie 
kwietnia 1864 r. do 15, oprócz członków rodzin i służby. Z wykazu 
urzędu powiatowego w Cieszynie, obejmującego okres do 15 kwie
tnia, dowiadujemy się, że w Cieszynie mieszkało już w tym czasie 
14 Polaków rosyjskiej przynależności państwowej, wydalonych 
z G alic ji18). Już 14 marca przybyli tam, z certyfikatami podróży, 
wydanymi przez komendę wojskową w Rzeszowie, uchodźcy: Jan  
C h u ł a w s k i ,  dzierżawca majątku z Lipy (pow. Zamość), Paweł 
P a ń k o w s k i ,  ziemianin, Franciszek S a w i c k i ,  urzędnik pry
watny, obaj z Zaklikowa (pow. Zamość), Jan W i e l o ł u s k i ,  zie
mianin z Dembego (pow. Stanisławów) i Julian S z e r k o w s k i ,  
ziemianin z Liszaminu (pow. Stanisławów). Z Pragi, z urzędowym 
paszportem, wizowanym przez praską Dyrekcję Policji na podróż do 
Cieszyna, przybył tu i zamieszkał polski uchodźca Karol P i o 
t r o w s k i .  W Galicji obrał sobie Piotrowski na miejsce pobytu 
Pragę, później jednak zdecydował się na Cieszyn. Urząd powiatowy 
w Sieniawie skierował do Cieszyna uchodźcę Stanisława C h r a s z- 
c z e w s k i e g o ,  syna adwokata z Warszawy. Na Cieszyn zdecydo
wali się także warszawscy mieszczanie wydaleni z Krakowa: stary 
Jan z S o b i e s k i c h  z żoną i służącą, Aleksander K i e r z n o w- 
s k i z żoną, matką i dwojgiem dzieci, którzy przybyli z urzędowymi 
paszportami dnia 22 marca i Małgorzata G u t o r o w i c z o w a  
z Wilna, która przyj echaał 24 marca z dwiema siostrzenicami. Beni- 
gną i Julią Chodorowiczównymi z Krakowa 19). Z końcem marca 
przybyli jeszcze: Emilia S a w i c k a  z jednorocznym dzieckiem

17) Zaleski miał 15 lat i przybył z prawidłowo wystawionym paszportem 
swojego ojca Wilhelma Zaleskiego, ziemianina z Podola (Wodyczki), wizowa
nym przez Dyrekcję Policji w Krakowie 30 III na podróż do Opawy. Z nim 
przyjechała też jego ciotka Florentyna S k o b e l o w a ,  żona profesora z Kra
kowa.

16) Relacja urzędu pow. w Cieszynie z 15 IV 1864 nr 124 z załączonym 
wykazem. Chuławski miał 51 lat (certyf. podróży 14 huzarskiego pułku hr. 
Palffy’ego jako Okr. Komenda Wojsk, w Rzeszowie, z 8 III 1864 nr 1), Pan
kowski 27 lat (certyf. z 8 III nr 2), Sawicki 26 lat (certyf. z 8 III nr 3), 
Wielołuski 42 lata (certyf. z 9 III nr 4), Szerkowski 32 lata (certyf. 9 III nr 5); 
wszyscy żonaci i w większości ojcowie licznych rodzin. Chraszczewski miał 
16 lat (certyf. urzędu pow. w Sieniawie z 17 III nr 245 AV), Piotrowski 46 lat 
i pochodził ze Stetkowiec.

18) Sobieski miał 72 lata, żona Teresa 60 lat, służąca Józefa Siemińska 
54 lata, paszport wydał im III Okręgowy Korpus Żandarmerii w Warszawie
6 I 1864, nr 64, na okres 6 miesięcy, do Austrii. Dyrekcja Policji w Krakowie



do męża Franciszka S a w i c k i e g o  na podstawie certyfikatu ko
mendy powiatowej w Rzeszowie i usunięci z Krakowa: Sabina 
B r o d s k a  z trojgiem dzieci i służącą, Zofia S r z e d z i ń s k a  
z Warszawy z trojgiem dzieci oraz Jan Z a ł u c k i, których pasz
porty wizowano w Krakowie 20). Załucki został usunięty z Krakowa 
mimo że jego żona oczekiwała na bliski poród i nie była zdolna do 
podróży. Żonę musiał pozostawić w Krakowie, gdzie pozwolono je j 
zamieszkać do chwili porodu i wyzdrowienia.

Na podstawie wiadomości, przysłanych z poszczególnych powia
tów, zestawiło Prezydium Rządowe w Opawie alfabetyczny wykaz 
uchodźców, zaopatrzony w szereg rubryk, który był potem z reguły 
dopełniany i poprawiany. Odpis posłano natychmiast Ministerstwu 
Policji w Wiedniu 21).

Zanim jednak wszyscy ci uchodźcy dojechali do Cieszyna, za
rządzono, że muszą oni miasto opuścić.

wizowała go na podróż do Cieszyna 17 III, nr 43. Kierznowski miał 42 lata, 
przyjechał z żoną Adelą (32 lata), matką Marią (60 lat) i dwojgiem dzieci: 
11-letnią córką Kamilą i 9-letnim synkiem Stanisławem. Dyrekcja Policji 
w Krakowie wizowała paszport na podróż do Cieszyna 10 III, nr 29. Paszport 
wydano mu także w Warszawie 3 XII 1863, nr 7201, na Austrię i Niemcy, na 
przeciąg jednego roku. Gutorowiczow a była wdową po tytularnym radcy 
w Wilnie; jej dwie siostrzenice były córkami pułkownika. Paszport wydał jej 
gen. gub. w Wilnie 6 V 1863, nr 82, na przeciąg 1 roku, na Prusy, Austrię 
i Niemcy.

20) Sawicka miała 28 lat i pochodziła z Potoka (gub. lubelska). Certyfikat 
wydał jej 14 huzarski pułk hr. Palffy’ego jako Okr. Komenda Wojsk, w Rze
szowie, dnia 22 III, nr 75. Brodska, żona ziemianina, miała 40 lat, pochodziła 
z Brzeski (pow. Szadków, gub. warsz.). Przyjechała z synem Karolem (12 lat). 
Antonim (14 lat), córką Stanisławą (8 lat) i służącą Paulina P y t l e w s k ą  
(25 lat). Paszport podróży wystawiło jej namiestnictwo w Warszawie 18 III 
1864, nr 913/507, na Prusy i Austrię, na 6 miesięcy, Dyrekcja Pol. w Krakowie 
wizowała go 1 IV, nr 49, do Cieszyna. Srzedzińska (35 lat), wdowa po sędzi 
trybunału cywilnego w Warszawie, przyjechała z dziećmi: Zygmuntem (7 lat), 
Kazimierzem (5 lat) i Jadwigą (4 lata). Paszport wystawiła jej komisja rzą
dowa w Warszawie 30 IX 1863, nr 635, do Prus i Austrii, na jeden rok; w Kra
kowie wizowała go Dyr. Pol. na podróż do Cieszyna, 20. III 1864. Załucki miał 
30 lat; jako zawód podał, że jest... szlachcicem. Był ziemianinem w Czarnem, 
pow. mohylewski na Litwie. Paszport wydano mu w gubern. wojsk, i cyw. 
w Moskwie 26. V. 1863, nr 1205, wizowano w austriackim konsulacie w Mo
skwie 29 V 1863 nr 87. W Krakowie wizowano go 24 III 1864, nr 14, na po
dróż do Cieszyna.

21) Wykaz mieści się w fascykule. Odpis dla Ministerstwa Policji ode
słano 19 IV 1864, nr 687 pr.



Naczelnik cieszyńskiego urzędu powiatowego Ruff już z po
czątkiem marca, po otrzymaniu z Galicji pierwszych wiadomości 
o przybyciu wydalonych uchodźców do Cieszyna, zwrócił Pillers- 
dorfowi uwagę na niebezpieczeństwo pobytu polskich uchodźców 
w Cieszynie. Wyraził podejrzenie, że Cieszyn obrali oni celowo, 
jako miasto znane ze swoich sympatii dla Polaków, gdzie wychodzi 
polskie czasopismo, istnieje polskie towarzystwo oświatowe, że 
prawdopodobnie, iż tutejsi polonofile mieli już dawniej stosunki 
z uchodźcami. Równocześnie wywodził, że dla dozoru nad wszyst
kimi tymi insurgentami, których liczniejszego przypływu należy 
jeszcze oczekiwać, nie ma nawet dosyć policyjnych organów i że 
samo położenie miasta w pobliżu wielu granic, na skrzyżowaniu 
wielu dróg, przy kolei, uniemożliwia kontrolę 22). Radził więc, aby 
ich wysłać do jakiegokolwiek innego miasta na Śląsku, odpowied
niejszego na pobyt takich ludzi, zwłaszcza do Opawy, albo do in
nych niemieckich miast w Opawskiem. Pillersdorf przyjął te po
glądy za swoje i przedstawił sprawę jeszcze w czarniejszych bar
wach Ministerstwu Policji w Wiedniu, które zarządziło skwapliwie, 
aby na przyszłość nie wyznaczano na pobyt żadnemu poddanemu 
rosyjskiemu narodowości polskiej, wydalonemu z Galicji, ani Cie
szyna, ani w ogóle Cieszyńskiego. Polakom, którzy już w Cieszynie 
byli, miała być wyznaczona Opawa, albo inne miasto na Śląsku 
według uznania. Do natychmiastowego wydania tego zarządzenia 
prźyczyniło się na pewno w dużej mierze doniesienie krakowskiej 
Dyrekcji Policji, jakie nadeszło współcześnie do Ministerstwa, że 
Polacy, którzy uszli tajnie z Krakowa, wybrali miasto Cieszyn na 
punkt zborny i że, jak słychać, stamtąd chcą się przedrzeć do zaboru 
rosyjskiego. Minister Mecsery polecił szybkie dochodzenie w tej 
sprawie i w wypadku, gdyby się ta pogłoska potwierdziła, wszyscy 
Polacy, którzy by się pojawili w Cieszynie bez dokumentów, mieli 
być uwięzieni i jak najsurowiej ukarani23 24). Pillersdorf natychmiast 
zawiadomił władze cieszyńskie o zarządzeniu Ministerstwa i polecił 
przeprowadzić dokładne śledztwo. Uchodźcom zamieszkałym w Cie
szynie i wszystkim, którzy by jeszcze tam przyjechali, wyznaczono 
na dalszy pobyt miasto Karniów; miało to się jednak odbyć ,,z tak
tem i humanitarnie". Jedynie Karol Piotrowski, który przyjechał

22) Ruff 12 III 1864, nr 69 pr., do Pillersdorfa.
23) Minister Mecsery 16 III, nr 2630 BM, do Pillersdorfa. Dekret inty- 

mowano wszystkim urzędom powiatowym na Śląsku, nr 508 prez. z dnia
24 III 18S4.



do Cieszyna z Pragi, miał być skierowany z powrotem do P ragi24). 
Nie doszło to wszystko jednak na razie do skutku. Kiedy Ruff 
oznajmił Polakom decyzję rządu i wezwał ich, aby się bezzwłocznie 
udali do Kamiowa, ci prosili go zaraz o pozwolenie na dalszy pobyt 
w Cieszynie, gdzie, jak twierdzili, natychmiastowy odjazd przy
niósłby im znaczne szkody: Opłacili bowiem komorne i wyżywienie 
już na kilka miesięcy naprzód, przypuszczając, że tu pozostaną 
przez dłuższy czas, a już przymusowa podróż z Galicji kosztowała 
ich wiele. Kierznowski, Sobieski i Gutorowiczowa, którzy mieli for
malne paszporty, tak że podróżować mogli po całej Austrii (z wy
jątkiem Galicji i Wiednia), oświadczyli też, że Cieszyna nie mogą 
natychmiast opuścić. Kierznowski miał chorą żonę i matkę, której 
stan na skutek nagłego wyjazdu z Krakowa tak się pogorszył, że się 
obawiał o je j życie. Odwoływał się do humanitaryzmu rządu au
striackiego, podobnie jak Sobieski, który powoływał się na swoje 
i żony podeszłe lata oraz pragnienie spokoju. Gutorowiczowa przed
łożyła świadectwo lekarskie, stwierdzające, że je j siostrzenica Be- 
nigna Chodorowiczówna jest chora i także potrzebuje spokoju. 
Wszyscy oświadczyli, że chcą zostać w Cieszynie tylko do lipca, 
kiedy to odjadą do kąpielisk. Także Piotrowski nie chciał wracać 
do Pragi i domagał się prawa swobodnego ruchu jako właściciel 
ważnego paszportu. Obrał sobie Pragę i udał się do niej z Galicji; 
skoro się jednak przekonał, że tam z nikim nie może się porozumieć 
i stykać (władał tylko polszczyzną), zdecydował się pójść do Cie
szyna, w tym celu wizowano mu w Pradze paszport bez zastrzeżeń. 
Oświadczył stanowczo, że do pobytu w Kamiowie nie może być 
zmuszony, gdyż w niczym nie zawinił, a z Polski uszedł tylko przed 
rewolucją. Gdyby mu jednak nie zezwolono na pobyt w Cieszynie, 
to raczej chciałby odjechać do Opawy, lub do Ołomuńca, aby mógł 
łatwiej korespondować ze swymi krewnymi, którzy pozostali w Pol
sce. Chce się osiedlić w Austrii i prosić o austriackie obywatelstwo. 
Ruff pozwolił przeto wszystkim na pobyt do końca kwietnia, aby 
sobie mogli pozałatwiać sprawy mieszkaniowe, Sobieskiemu, Kierz- 
nowskiemu i Gutorowiczowej przedłużył pobyt do końca czerwca. 
Pisemną petycję, złożoną przez nich, przedłożył do decyzji Pillers- 
dorfowi. Równocześnie oznajmił, że awizowani uchodźcy: Józef 
S o b o l e w s k i ,  Włodzimierz hr. L u b i e n i e c k i  i Józef Ł u- 24

24) Pillersdorf 24 III, nr 508 prez., do Cieszyna.



k a s i e w i c z ,  którzy mieli przyjechać do Cieszyna, dotąd nie przy
byli 25), że po przyjeździe będą natychmiast wysłani dalej.

Pillersdorf był mocno zaskoczony tą wiadomością i dał temu 
wyraz w swojej odpowiedzi26). Przypominał, że te zarządzenia zo
stały wydane także na skutek zastrzeżeń, jakie sam Ruff wyraził 
przeciwko pobytowi polskich uchodźców w Cieszynie, za którymi 
się teraz ujmował. O ile jednak rzeczywiście nie istnieją prze
szkody, to i on sam nie sprzeciwia się przedłużeniu pobytu. Pio
trowskiemu miał być dozwolony pobyt w Opawie, nowoprzybyłym 
zaś Polakom przydzielano według ich wyboru Opawę, Karniów lub 
Bruntal, choć później Opawa była z wyboru wyłączona. Wszyscy 
pozostali Polacy w Cieszynie mieli być skierowani do Karniowa. 
Chraszczewski wniósł wkrótce prośbę o wydanie paszportu na wy
jazd do Paryża na przeciąg jednego roku. Piotrowski zdecydował 
się raczej na Pragę i pierwszy opuścił Cieszyn 26 kwietnia. Załucki 
prosił, jeszcze przed upływem terminu, o pozwolenie na dalszy po
byt w Cieszynie, aż do wyzdrowienia i przyjazdu żony z Krakowa; 
tak samo Zofia Srzedzińska, która się wykazała chorobą dwojga 
dzieci. Obojgu wydało Prezydium Rządowe zezwolenie na pobyt aż 
do wyzdrowienia członków rodzin. Sobieskiemu, Kierznowskiemu 
i Gutorowiczowej oraz ich rodzinom zezwolono na pobyt do końca 
czerwca. Pozostali, którym termin wygasał z końcem kwietnia, po 
czym mieli wyruszyć do-Karniowa, wnieśli do Pillersdorf a zbiorową 
próśbę o pozwolenie na dalszy pobyt, napisaną w języku niemiec
kim, podpisaną własnoręcznie. Wywodzili w niej całą historię swo
jego odejścia z ojczyzny po wybuchu powstania, kiedy to uszli do 
Galicji, aby się uchylić przed jego utrapieniami i koniecznością 
włączenia się w akcję. Dłuższy czas, bo aż do ogłoszenia stanu oblę
żenia, przebywali w Rzeszowie i nie dali tu powodu do skarg. Wy
mieniają następnie szkody, jakie ponieśli na skutek powstania, usu
nięcia z Galicji, a teraz znów z Cieszyna, gdzie się już urządzili 
w mieszkaniach prywatnych. Ponieważ nikt z nich nie zna języka 
niemieckiego, nie mogli się w Kumiowie porozumieć z mieszkań
cami niemieckimi co do najniezbędniejszych potrzeb życiowych.

25) Ruff 1 IV 1864, nr 107 prez., do Pillersdorfa. Przyjazd Sobolewskiego 
do Cieszyna był awizowany notą Okr. Komendy Wojsk, w Rzeszowie, nr 809 AV 
dnia 11 III 1864; Lubienieckiego przez Komendę w Tarnowie, dnia 19 III 1864, 
nr 912 AV; Łukasiewicza notą urzędu pow. w Cieszanowie z dnia 23 III 1864, 
nr 241 AV. Żaden z nich jednak, nawet później, na Śląsk nie przyjechał.

26) Pillersdorf 5 IV 1864, nr 596 pr., do Ruffa.



W ten sposób ubiegł termin i większość Polaków pozostała nadal 
w Cieszynie. Ruff zawiadamiał uchodźców (w swojej opinii* 26 27) na 
ich podaniu), że choć się sprawują lojalnie i nie ma przeciwko nim 
zastrzeżeń, to jednak nie może wstawiać się za nimi, ponieważ nie 
zna ich przeszłości. Wszyscy uczęszczają pilnie do polskiego towa
rzystwa oświatowego „Czytelnia Ludowa", gdzie się spotykają 
z jego członkami i zdaje się, że pobyt w Cieszynie jest im miły wła
śnie z powodu istnienia tego towarzystwa, gdyż innego zatrudnienia 
nie mają. O ile to towarzystwo lub jego „główny agent", Paweł 
Stalmach, równocześnie redaktor tutejszego organu polskiego 
„Gwiazdka Cieszyńska", byli, lub są dotąd, jak się zdawało, rzeczy
wiście w jakimś stosunku do polskiego ruchu, wtedy pobyt napły
wowych Polaków w Cieszynie byłby niebezpieczny. Ale dowód 
przemawiający za takim stosunkiem nie mógł być dotąd podany. 
Zwracał równocześnie uwagę na to, że usunięcie Polaków z miasta 
będzie połączone zdaje się z trudnościami, bo dobrowolnie nie będą 
chcieli oni odejść. O Karniowie nie chcą słyszeć; o ile im nie po
zwolono na pobyt w Cieszynie lub Opawie, to już raczej chcieliby 
się udać do Ołomuńca. Zdaje się, że obawy Ruffa były trochę prze
sadzone, ale niezdecydowanie komplikowało całą rzecz jeszcze wię
cej. Pillersdorf postanowił energicznie zakończyć sprawę cieszyń
ską. Prośbie Polaków odmówił i zarządził, aby najpóźniej do 
20 maja opuścili Cieszyn i udali się do Karniowa, bo inaczej będą 
wydaleni z kraju. Jeśli im chodzi tylko o wyznaczenie innego mia
sta niż Karniów, to mogą sobie obrać którąkolwiek miejscowość 
w Opawskiem, będącą siedzibą urzędu powiatowego, za wyjątkiem 
Opawy i Frywaldowa. O ile by ktoś z nich pragnął pójść do innego 
kraju austriackiego, miał to natychmiast zgłosić, by się można było 
postarać o zezwolenie Ministerstwa P o lic ji28). Polakom nie pozo
stało nic więcej, jak poddać się tej decyzji. Już 18 maja donosi za
stępca Ruffa Pillersdorfowi, że Chulewski, Wielołuski, Szerkowski 
i Pankowski opuszczają Cieszyn i jadą do Karniowa. Także Chrasz- 
czewski, któremu tymczasem załatwiono prośbę o wystawienie emi
gracyjnego paszportu na wyjazd do Francji, odjechał tego samego

27) Ruff 5 V 1864, nr 148 pr., do Pillersdorfa. Petycję Polaków, podaną
26 IV, Pillersdorf zwrócił Ruffowi do zaopiniowania, 30 IV.

2B) Pillersdorf 10. V. 1864 nr 855 pr., do Ruffa. Prawo wyznaczania miej
sca pobytu w kraju uchodźcom polskim przysługiwało szefowi rządu krajo
wego, przeniesienie do innego kraju koronnego, albo wydalenie z powodów 
politycznych zastrzegało sobie Ministerstwo Policji w Wiedniu. Dekret Min. 
Policji z 3 V 1864, nr 4549 BM.



dnia do Paryża 29). Brodska opuściła Cieszyn następnego dnia i od
jechała z dziećmi do domu. Emilia Sawicka, której dziecko zacho
rowało, została na razie w Cieszynie. Termin 20 maja do innych się 
nie odnosił, przyznano im bowiem przedłużenie pobytu. Ale i ci 
Polacy, którzy 18 maja wyjechali z Cieszyna, nie dotarli do Kar
mowa. Wysiedli oni w Opawie i uprosili Pillersdorfa o zezwolenie 
na pobyt w Opawie, zamiast w Kamiowie. Wobec tego odebrano im 
certyfikaty podróży, a komisariat policyjny wydał im zezwolenie 
na pobyt w Opawie. Za Sawickim przyjechała wkrótce potem z Cie
szyna żona z dzieckiem. Wszyscy ci „cieszyńscy" uchodźcy zamie
szkali potem w Opawie w domu pod numerem 234 30).

Tymczasem i w Opawie nastąpiły zmiany w gromadzie uchodź
ców. Do przychylnego potraktowania prośby Polaków z Cieszyna 
przyczyniła się może i ta okoliczność, że przypływ na Śląsk Pola
ków, wydalonych z Galicji zupełnie ustał, tak że w drugiej połowie 
kwietnia nie zanotowano już żadnego przyjazdu. Pillersdorf przeto 
zniósł także swoje dawniejsze zarządzenie o czternastodniowym, 
periodycznym zgłaszaniu się przybyłych uchodźców i na przyszłość 
zarządził tylko zgłaszanie się od wypadku do wypadku 31). Liczba 
uchodźców potem jeszcze bardziej spadła, wielu bowiem z nich wy
jeżdżało za granicę, inni zdecydowali się na powrót do domu, 
a przybywały tylko jednostki z innych krajów Austrii, którym ze
zwolono na pobyt na Śląsku. Z opawskich uchodźców opuścił 
Opawę już 30 kwietnia Bronisław W o l s k i .  Wolski wkrótce po 
przybyciu do Opawy wniósł prośbę, popartą świadectwem lekar
skim, o wydanie paszportu na trzymiesięczny pobyt w kąpielach 
Ostendy i o pozwolenie na powrót do Austrii. Ministerstwo Policji 
nie miało zastrzeżeń przeciw wydaniu paszportu, pod warunkiem 
jednak, że petent opuści obszar Austrii bez prawa powrotu. Wolski 
warunek przyjął, wobec czego Prezydium Rządowe wydało mu 
paszport podróży przez Drezno do Ostendy, z ograniczonym termi
nem ważności i z dołączoną uwagą, że paszport nie uprawnia do 
powrotu do Austrii. Paszport doręczono 30 kwietnia Wolskiemu, 
który jeszcze tego samego dnia wyjechał z Opawy 32). Dopiero z po

29) Urząd pow. w Cieszynie 18 V 1864 nr 176 pr. do Pillersdorfa. Paszport 
wystawiony był Chraszczewskiemu przez rząd krajowy w Opawie 12 V, nr 867, 
na podstawie zezwolenia Ministerstwa Policji z 30 IV 1864, nr 4478 BM, na 
ograniczony okres 18 dni, bez prawa powrotu.

30) Pillersdorf 22 V 1864, nr 913 pr., do Cieszyna i Karniowa.
31) Cyrkularz z 19 IV 1864 nr 687 pr.
32) Paszport wystawiony- 30 IV 1864, nr 784 pr., na podstawie zezwolenia 

Min. Policji z 24 IV, nr 4240 BM.



czątkiem maja przybył z Galicji do Opawy nowy uchodźca, wy
słany z Tarnowa właściwie do Styryjskiego Hradcu w Austrii. Był 
to młody „agronom" Adolf C z a c h o w s k i ,  którego starszy brat, 
Karol Czachowski przebywał już w Opawie. W przedłożonej Prezy
dium Rządowemu prośbie o pozwolenie na pobyt w Opawie przy
tacza fakt, że z Galicji odjechał jako rekonwalescent, po drodze jed
nak znowu zachorował i musiał w Opawie podróż przerwać, aby się 
poddać opiece lekarskiej. Dalszą podróż musi na razie z powodu 
choroby przerwać. W czasie powstania, w którym sam nie wziął 
udziału, uciekł z rodzinnej Urbiówki (gub. kijowska) do Tarnowa, 
aby tu przeczekać do jego zakończenia. Tam zachorował, a po ogło
szeniu stanu oblężenia wyznaczono mu jako miejsce pobytu, z uwagi 
na stan jego zdrowia, Styryjski Hradec. Prosił o zezwolenie na prze
bywanie aż do wyzdrowienia, w Opawie, gdzie mieszka u swego 
brata, co, według niego, było wskazane ze względu na polepszenie 
stanu zachwianego zdrowia i oszczędzanie nadmiernych wydatków. 
Pillersdorf załatwił prośbę pomyślnie, wobec czego Czachowski za
mieszkał w domu pod numerem 116, w którym mieszkał jego brat. 
Odebrano mu tylko certyfikat podróży do Styryjskiego Hradcu 
i złożono go tymczasowo w komisariacie policyjnym 33).

Liczba polskich uchodźców w Opawie dosięgła w ten sposób 
znów do 15, a po przyjeździe uchodźców wydalonych z Cieszyna 
urosła do 20 (oprócz członków rodzin). Większa liczba wydawała się 
Pillersdorfowi niepożądana, tak że wkrótce potem odrzucił prośbę 
innego uchodźcy, Teofila M a z u r k i e w i c z a ,  mieszkającego 
w Ołomuńcu, dokąd był odesłany z Tarnowa. Mazurkiewicz prosił 
wprost Ministerstwo Policji o pozwolenie na pobyt w Pradze lub 
w Opawie, aby mógł wstąpić do zawodu aptekarskiego. Praski wi
ceprezydent jednak nie zgodził się na to, twierdząc, że w Pradze 
nie znalazłby zatrudnienia, ponieważ stosunki językowe są tam ta
kie same jak w Ołomuńcu. Poza tym Polacy internowani w Pradze 
swoimi stałymi przeprowadzkami, luźnym trybem życia, ścisłym 
wiązaniem się z młodoczechami oraz kontaktami z różnymi cudzo
ziemcami nadzwyczaj utrudniają nadzór policyjny. Pillersdorf od
powiedział, że dalszy przypływ uchodźców jest niepożądany z uwagi 
na to, iż w Opawie przebywa już 20 rodzin uchodźców. Trzy miej
scowe apteki nie potrzebują aptekarza, a jeśli nawet petent szuka

33) Weber 10 V 1864, nr 232 pr., do Pfllersdorfa. Certyfikat podróży wy
dała mu Okr. Komenda Wojsk, w Tarnowie 24 IV 1864, nr 1486, a wizowano 
go w Tarnowie 7 V na podróż do Grazu. Pillersdorf przedłożył Ministerstwu 
prośbę z wnioskiem o przychylne załatwienie.



naprawdę pracy pomocnika w aptece, to przy całkowitym braku 
aptekarzy znajdzie ją  za pośrednictwem wiedeńskiego • czasopisma 
farmaceutycznego 34).

W ciągu lata 1864 r. odjechali za granicę, albo wrócili do domu 
dalsi uchodźcy polscy z Opawy. Tak samo pozostali w Cieszynie 
opuścili ostatecznie miasto. Z opawskich internowanych w czerwcu 
1864 r. dalsi trzej Polacy wnieśli prośbę o wystawienie paszportów 
do Francji i Szwajcarii. Kazimierz W ę g l i ń s k i  i Władysław 
K o m a r  chcieli wyjechać do Paryża. Węgliński nie miał już zaso
bów i spodziewał się znaleźć utrzymanie w Paryżu za pośrednic
twem stryja Ignacego Maszkowskiego, przebywającego tam urzęd
nika wojskowego; Komar znów za pośrednictwem swojego pary
skiego bratanka, urzędnika kolejowego, Józefa Zapolskiego. Każdą 
taką prośbę Ministerstwo Policji witało chętnie, oznaczało to bo
wiem zmniejszanie się liczby polskich uchodźców w kraju. Emigra
cyjne paszporty mogły być jednak wydawane tylko na ograniczony 
okres ważności, niezbędny do osiągnięcia granicy państwowej (z re
guły na 8 dni) 35) i miały zawsze przypisek, że powrót do Austrii 
jest zabroniony. Każdy wyjazd uchodźców za granicę lub do domu 
był naprzód (telegraficznie lub piśmiennie) podawany do wiadomo
ści odnośnemu komisariatowi policyjnemu na pograniczu, który 
wyjazd kontrolował i wykonanie jego zgłaszał znów u tej dyrekcji 
policji, która uchodźcę wyprawiła. Prezydjum Krajowego Rządu 
podawało następnie sprawozdanie o tym wyjeździe Ministerstwu 
Policji, wraz z ścisłym opisem osoby, po czym Ministerstwo wyda
wało o tym cyrkularz z opisem osoby i poleceniem, aby je j ewen

34) Mecsery 29 V 1864, nr 5488 BM, do Pillersdorfa. Do Ołomuńca wy
słano go z Tamowa za certyfikatem podróży, wydanym 15 III. Pili. 2. VI. 
1864, nr 967 pr. do Mecsery’ego.

35) Sąsiednie państwa w końcu wzbraniały się przyjmować uchodźców, 
których Austria pozbywała się z reguły bez prawa powrotu, skoro wyczerpali 
wszystkie swoje zasoby finansowe. Ministerstwo Policji zwróciło uwagę Pre
zydium Śląskiego Rządu w Opawie już 21 V 1864 cyrkularzem nr 5636 BM. 
i następnym nr 5929 BM z 8. VI. 1864, że rząd saski postanowił, według wia
domości poselstwa austriackiego w Dreźnie, podanej Ministerstwu Spraw Za
granicznych, jako warunek zezwolenia na wjazd wydalonych z Austrii Pola
ków dowód posiadania 120—150 talarów. Żądano również przepisowych pasz
portów, a nie samych certyfikatów. Ministerstwo Policji zarządziło więc, aby 
Polaków, nie posiadających odpowiedniej gotówki, kierować na inną granicę. 
Później jednak i rząd bawarski wystąpił z podobnym żądaniem. Opłata za 
paszport wynosiła 1 zł w formie stempla. Właściciel musiał dokument własno
ręcznie podpisać. W aktach urzędu wydającego pozostawał odcinek paszportu 
z numerem wystawienia, rodowodem i dokładnym opisem osoby.



tualny powrót do Austrii uniemożliwić. Prośbę więc Węglińskiego 
załatwiono . natychmiast pomyślnie i wydano mu paszport z dopi
skiem o zakazie powrotu do Austrii. Węgliński wyjechał z Opawy
I lipca przez Pragę do Monachium * 3 36). Komarowi wydano paszport 
6 lipca, również z ograniczonym terminem ważności do ośmiu dni. 
Z Opawy wyjechał 8 lipca i przekroczył granicę państwa, według 
zawiadomienia komisariatu policyjnego w Brodzie (Bród n. Lesy),
I I  lipca o godzinie trzeciej nad ranem 37). Wreszcie trzeci opawski 
internowany, Antoni R e m b r a n d t ,  podający się za dzierżawcę 
dworu, prosił z końcem czerwca o paszport do Zurychu, gdzie się 
spodziewał znaleźć zatrudnienie za pośrednictwem swego krewnego 
nazwiskiem Pivetti, o którym jednak nic więcej nie wiedział. Wy
dano mu dokument natychmiast, ale ponieważ petent go nie wy
korzystał, stracił on swą ważność i musiano mu wystawić nowy, 
również z ograniczonym terminem ważności do ośmiu dni. Rem
brandt opuścił Opawę 3 sierpnia, po czym pociągiem przez Pragę, 
Bród n. L. (5 sierpnia) i Monachium odjechał do Zurychu 38).

Z końcem czerwca upłynął ostatni termin pobytu dla Polaków 
pozostałych w Cieszynie, do których przybyła tymczasem jeszcze 
po odbytym w Krakowie porodzie żona Załuckiego z noworodkiem. 
Dnia 26 czerwca odjechał z Cieszyna Jan S o b i e s k i  z żoną i słu
żącą do wód w Krynicy, na co mu krakowskie namiestnictwo ze
zwoliło wyjątkowo, na podstawie jego paszportu, jako turyście39). 
Gutowieżowej upłynął tymczasem termin paszportu. Prosiła jednak 
o jego przedłużenie. Aż do załatwienia pozwolono je j oraz je j oby
dwu siostrzenicom na pobyt w kąpieliskach Karlova Studanka 
(Karlsbrun). Wyjechały tam z Cieszyna dnia 22 czerwca, za certy
fikatem podróży, według zwyczajnych zarządzeń policyjnych. 
Kierznowski i Załucki odkładali jednak wyjazd, wymawiając się 
chorobą, prawnie ważnym paszportem itp. 28 czerwca przybył do 
Cieszyna jeszcze jeden Polak, Alojzy M i z u r o w i c z  z Warszawy,

3«) Węglińskiemu wystawiono paszport w Opawie 27 VI 1864, nr 1112 pr., 
na podstawie zezwolenia Ministerstwa Policji z 24 VI 1864, nr 6653 BM.

3") Paszport Komarowi wystawiono 6 VII 1864, nr 1184, na podstawie 
zezwolenia Ministerstwa Policji z 4 VII 1864, nr 7007 HM. Prośba, napisana 
po polsku, została w aktach.

3S) Paszport wystawiony 8 VII 1864, nr 1208 pr., po zezwoleniu Mini
sterstwa Policji z 6 VII 1864, nr 7149 BM. Drugi paszport wystawiono mu
2 VIII, nr 1350 pr.

30) Prez. namiestnictwa w Krakowie 13 V 1864, nr 2675 pr.



który się również ociągał z wyjazdem40). W Cieszynie utknął 
w drodze do domu z Mariańskich Łaźni, gdzie bawił z chorą żoną, 
która podobno nie była zdolna do dalszej jazdy. Zamieszkał z nią 
w gospodzie i chciał pobyć 1—2 miesiące, po czym miał jechać pro
sto do domu. Na ostrzeżenie o zakazie pobytu nie zwracał uwagi, 
twierdził, że ma prawnie ważny paszport i że może osiąść, gdzie 
mu się spodoba, a Cieszyn mu odpowiada bardziej niż inne miasto, 
ponieważ stąd łatwiej i systematyczniej może się kontaktować ko
respondencyjnie z domem. Zastępca Ruffa polecił przeto zbadać jego 
żonę doktorowi Zajoncowi i nakazał im Cieszyn do trzech dni opu
ścić, ale nie zarządził przymusowego wywiezienia. W opinii, dołą
czonej do prośby o zezwolenie na pobyt, pisanej po polsku, którą 
Mizurowicz wniósł wprost do Pillersdorfa, usprawiedliwiał on swój 
postępek tym, że nie chce nakazywać przymusowego transportu 
chorej, aby uniknąć oburzenia pisma, zwłaszcza miejscowej 
„Gwiazdki Cieszyńskiej“, która by to wyzyskała i napadła na urząd 
za bezwzględne, nieludzkie postępowanie. Z drugiej strony jednak 
wyrażał podejrzenie, że wysiłki Polaków tu przebywających, aby 
za każdą cenę uzyskać zezwolenie na dalszy pobyt w Cieszynie, 
mają pewien określony cel, mianowicie podtrzymanie w tym kraju 
sympatii dla polskiego ruchu. Pillersdorf zezwolił Mizurowiczom na 
pobyt w Cieszynie do sierpnia, tj. do końca ważności paszportu41). 
Niekonsekwentne postępowanie urzędów w sprawie pobytu uchodź
ców polskich w Cieszynie miało oczywiście dalsze następstwa, po
budzało bowiem i pozostałych do naśladowania. To niezdecydowa
nie władz dotyczyło tych obywateli rosyjskiej przynależności pań
stwowej z prawidłowymi paszportami w podróży, którzy kwalifiko
wali się do traktowania ich jako podróżujących cudzoziemców; co 
do oznaczenia ich jako uchodźców częstokroć nie było zgody nawet 
między najwyższymi urzędami42). Kierznowski, który miał również

40) Mizerowicz miał paszport wystawiony przez Główną Dyrekcję Komi
sji Rząd. Spraw. Wewn. w Warszawie, dnia 16 X  1863, nr 6668, na okres 10 
miesięcy, wizowany przez Dyrekcję Policji we Lwowie 1 IV 1864, nr 3, na 
podróż do Pragi. Żona jego, Rozalia, liczyła lat 31, on zaś 40 lat.

41) Urząd Pow. w Cieszynie 12 VII 1864, nr 244, do Weidlicha, tenże 
16 VII, nr 1256 pr., do Cieszyna.

42) Kiedy Kierznowski wyjechał do Pyrawather, zarzucał Mecsery Pre
zydium Rządu Śląskiego, że zgłaszało ten odjazd po fakcie, gdy tymczasem, 
według dekretu z 3. V. 1864, nr 4549 w sprawach przesiedlenia miało przede 
wszystkim decydować ministerstwo. Zastępca Pillersdorfa Weidlich twierdził 
jednak, że postanowienie o zakazie zmian pobytu i o wysiedlaniu za granicę, 
dotyczące Polaków, szukających na obszarze austriackim schronienia, dotyczy



ważny paszport podróży, nie chciał opuścić Cieszyna i, aby przedłu
żyć swój pobyt jak najbardziej, wniósł prośbę o pozwolenie na ku
rację w galicyjskim kąpielisku Szczawnicy. Dopiero gdy mu tego 
odmówiono, straciwszy nadzieję dostania się do Galicji, zdecydował 
się na tymczasowy pobyt w dolnoaustriackim kąpielisku Pyrawar- 
ther i wyjechał tam z rodziną 11 sierpnia. Załucki zawiadomił 
30 czerwca tj. w ostatnim dniu przyznanego mu terminu, że się 
wybiera w drogę do Paryża przez Wiedeń celem załatwienia jakichś 
spraw; ponieważ jednak żona Kamila nie mogła tej podróży przed
sięwziąć ze względu na niemowlę, prosił o przedłużenie je j prawa 
pobytu aż do powrotu męża. Chociaż prośba nie była zalecona, Pre
zydium zezwoliło Załuckiej, z uwagi na je j niedawne macierzyń
stwo, na pobyt w Cieszynie jeszcze na dalsze dwa miesiące. Potem 
winna była obrać sobie którąkolwiek inną miejscowość (z wyjąt
kiem miejscowości Cieszyńskiego), w przeciwnym razie miała być 
przeznaczona na wywiezienie z kraju. Załucki nalegał bardzo na 
szybkie załatwienie prośby, ze względu, jak twierdził, na to, że mu
siał koniecznie jeszcze w lipcu wyjechać do Paryża dla uporządko
wania spraw osobistych i pieniężnych. Wyjechał też z Cieszyna 
23 lipca zostawiwszy żonę z dzieckiem. Ta mieszkała tu jeszcze 
przez miesiąc, po czym 29 lipca wyjechała z dzieckiem do domu, do 
Polski43). Także Zofia Srzedzińska z dziećmi wyjechała do War
szawy już 28 lipca na podstawie swego legalnego paszportu 44).

tylko tych rosyjskich obywateli, którzy nie posiadają legalnego paszportu, 
wydanego przez urzędy rosyjskie i którym zezwolono na pobyt na prawach 
azylu. Te osoby przybyły na Śląsk bez dokumentów, jedynie z certyfikatem 
podróży urzędów galicyjskich. Oprócz nich wydalono z Galicji i takich Pola
ków rosyjskiej przynależności państwowej, którzy mieli legalny paszport za
graniczny. Do takich należy właśnie Kierznowski. Tych nie można zaliczyć do 
kategorii uchodźców, szukających ochrony i podciągnąć ich mechanicznie pod 
tamte przepisy, gdyż ważność ich paszportów podróży nie była nigdzie wstrzy
mana i poza zakazem pobytu w Galicji, w krakowskim obwodzie administra
cyjnym i w Cieszyńskiem nie zarządzono w stosunku do nich żadnych ogra
niczeń. Samo Ministerstwo zresztą przyznało, że rosyjscy obywatele narodo
wości polskiej, posiadający paszporty podróży, wydaleni z Galicji, mają być 
uważani za podróżujących cudzoziemców, a nigdy za osoby, szukające ochrony. 
Mecsery 29 VIII, nr 9112, do Opawy Weidlichowi; tenże 1 IX, nr 1572, do 
Mecsery’ego, Mecsery 12 IX, nr 9601, do Weidlicha.

43) Weidlich 16. VII. 1864, nr 1237, do Cieszyna. Załucki miał paszport na 
czas nieograniczony do Niemiec, Francji i Italii. Na wyjazd zezwolił Mecsery 
10 VII 1864, nr 7279 MB; wyjazd miał się odbywać pod nadzorem, z meldo
waniem tak, jak to obowiązywało innych emigrantów.

44) Urząd Pow. w Cieszynie 29 VII 1864, nr 266 pr., do Weidlicha.



Gutorowiczowa z obiema siostrzenicami ukończyła tymczasem 
kurację w Karłowej Studance i z początkiem sierpnia wróciła znów 
do Cieszyna, gdzie została wezwana do natychmiastowego opuszcze
nia miasta. Ponieważ nie miała ona dotąd przedłużonego paszportu, 
winna była zdecydować się na przymusowy pobyt w którymś 
z miast ziemi opawskiej. Zdecydowała się ona na Opawę, ale potem 
obrała Mistek na Morawach, ponieważ warunki życia były tam 
lżejsze. O żadnym innym mieście nie chciała słyszeć. Miasto Mistek, 
leżące tuż przy śląskim Frydku, odpowiadało je j widocznie z po
wodu bezpośredniej bliskości i łączności z Cieszynem. Za zgodą 
uproszonego o to namiestnika Moraw wystawiono je j podróżny 
certyfikat na wyjazd do Mistka, dokąd przybyła z siostrzenicami 
16 sierpnia45). Także i Mizurowicz nie chciał opuścić Cieszyna, 
a chociaż i jego paszport utracił ważność, prosił o zezwolenie na 
prawo dalszego tam pobytu do czasu załatwienia sprawy przedłu
żenia paszportu, o co się starał w Warszawie. Prośbie tej jednak 
odmówiono i Mizurowicz zdecydował się również na pobyt w Mistku. 
Odjechał tam z żoną, po przedłużeniu terminu, aż 4 października 
z certyfikatem podróży, aby odczekać na przedłużenie ważności 
paszportu46).

O późniejszych losach obydwu rodzin, które wyjechały do 
Mistka, nic więcej nie wiemy.

Z odejściem Mizurowicza z Cieszyna stało się wreszcie zadość 
nókazowi, że wszyscy polscy uchodźcy z Królestwa muszą opuścić 
miasto i obszar byłego Cieszyńskiego. Stan ten jednak nie trwał 
długo. Już 13 października wrócił z Wiednia do Cieszyna Aleksan
der Kierznowski z rodziną, który w sierpniu wyjechał stąd do Pyra- 
wartheru, we wrześniu przebywał w Wiedniu, a teraz dostał zezwo
lenie na powrót do Cieszyna. Kierznowski powoływał się w podaniu 
głównie na swoją troskę o dalsze kształcenie swych dzieci, na cho
robę żony i drożyznę żywności w Austrii. Ponieważ namiestnik 
opawski nie miał żadnych zastrzeżeń przeciwko jego powrotowi do 
Cieszyna, przeto na podstawie zarządzenia dolno-austriackiego na
miestnictwa, Dyrekcja Policji w Wiedniu wydała mu certyfikat na 
podróż do Cieszyna47). Pillersdorf widocznie nie podzielał obaw

45) Mecsery wyraził zgodę 21 VIII 1864, nr 8841 BM, Weidlich 24 VIII 
1864, nr 1513 do Brna.

46) Ministerstwo wyraziło zgodę na przeniesienie się Mizurowicza do 
Mistka już 31 VIII, nr 9278 BM, w porozumieniu z namiestnikiem Moraw.

47) Namiestnik Dolnej Austrii 4 X  4864, nr 3909, i 7 X, nr 3947, do Pre
zydium Rządu w Opawie. Urząd Pow. w Cieszynie 13 X, nr 351 pr., do Opawy.



biurokratów cieszyńskich, chociaż na pewno wiedział, że część pol
skich mieszkańców, głównie mieszczan w Cieszynie, Bielsku i Sko
czowie, sympatyzuje z ruchem powstańczym. Reszta ludności tych 
miast i lud wiejski pozostali lojalni i nie reagowali na agitację. Po
wstańcy zdołali jednak wyzyskać na swą korzyść nawet i te sym
patie, jak świadczą dowody w prezydialnych papierach z tej doby. 
Dnia 8 czerwca 1864 r. został, według sprawozdania urzędu powia
towego w Skoczowie, zatrzymany w gminie Międzyświec galicyjski 
powstaniec Bazyli Kaczkowski z Sądowej Wiszni w Przemyskiem, 
który po porażce oddziału powstańczego Zaremby w Królestwie 
cofnął się wraz z innymi w Cieszyńskie, aby się dostać bez paszportu 
z powrotem do domu. Innym jego galicyjskim towarzyszom broni 
widocznie się to powiodło. Podczas śledztwa w urzędzie powiato
wym w Skoczowie okazało się, że ten 21-letni powstaniec, z zawodu 
pomocnik krawiecki, grecko-katolicki unita, był już raz skazany 
przez Sąd Krajowy we Lwowie na 8 dni więzienia za udział w po
wstaniu polskim, po czym jednak znów udał się do Polski i walczył 
tam pod Zarembą. Urząd powiatowy w Skoczowie wyprawił go pod 
eskortą żandarmów do Bielska, a stąd koleją do Lwowa, celem po
stępowania karnego 48). Koszty żywności i transportu zwróciło po
tem urzędowi powiatowemu w Skoczowie na wniosek Prezydium 
Rządu w Opawie, namiestnictwo w Brnie, z budżetu funduszu na 
internowanych, który był wspólny dla Moraw i Śląska 49).

Po odejściu uchodźców z Cieszyna pozostawała na Śląsku je 
dyna większa kolonia Polaków internowanych, a mianowicie 
w Opawie. Sześciu uchodźców odjechało już na emigrację, sześć 
rodzin wróciło do domu, albo osiadło w sąsiednich ziemiach. Zostało 
tu jeszcze na stałe 17 uchodźców. Do początku jesieni 1864 r. opu
ścili miasto jeszcze ci, którzy byli bardziej skompromitowani. Zro
zumiałe, że wszyscy oświadczali, iż w powstaniu nie uczestniczyli, 
a do Galicji schronili się tylko przed rewolucją. Tak jeszcze można 
było przypuszczać, jeśli chodziło o uchodźców z przepisowymi pasz
portami; ale pomiędzy tymi, którzy nie mieli jakichkolwiek doku
mentów, ukrywało się także wielu powstańców i osób skompromi
towanych, których nawet nazwiska nie były pewne. Jak wiadomo, 
kierownictwo ruchu starało się po ogłoszeniu stanu oblężenia w Ga

48) Doniesienie urzędu pow. w Skoczowie z 16 VI, nr 1789 pr., przekazało 
Śląskie Prezydium Rządowe do Wiednia 23 VI 1864.

49) Wydatki na eskortę wyniosły 23 zł i 96l/2 kr. Ze Skoczowa był od
transportowany do Lwowa 16 VI 1864. Urząd Pow. w Skoczowie 13 VIII, 
nr 2833, do Opawy.



licji głównie o to, aby zebrać pieniądze na swobodny wyjazd osób 
skompromitowanych, uchodźcy bowiem bez zasobów musieli pójść 
do obozów dla internowanych i dalszy ich los był niepewny. Tacy 
„uchodźcy11 zgłaszali się już w Galicji z rozmaitych przyczyn pod 
fałszywymi nazwiskami, których potem używali już także po prze
siedleniu ich do innego kraju. Stąd zaś starali się oni dostać jak 
najrychlej dalej na zachód, do Francji, Belgii lub Szwajcarii, i rząd 
austriacki im w tym nie przeszkadzał. Inni uchodźcy polscy bądź 
sami niewiele o nich wiedzieli, bądź nie zdradzali skompromitowa
nych, którym groziło w razie ich ujawnienia przymusowe usunięcie 
do kraju z powodu nadużycia udzielonego im azylu. Czasem tylko 
przypadek odsłonił prawdę, która mogła być dla uchodźcy fatalna, 
ale i wtedy rząd austriacki grał rolę podwójną.

Między pierwszymi uchodźcami, skierowanymi w marcu z Rze
szowa do Opawy, był także jakiś Julian Grochowski, rzekomo wła
ściciel majątku w Natolinie (pow. Stanisławów). Z końcem czerwca 
otrzymał namiestnik śląski Pillersdorf własnoręczny lis t50) od hr. 
Sołtyka, austriackiego pułkownika w 12 pułku huzarów, stacjonu
jącego w Galicji, w którym ten ujmował się za poddanym rosyjskim, 
uchodźcą Konstantynem Z a b o r o w s k i m ,  internowanym w Opa
wie, bratem sekretarza państwowego w Królestwie Polskim. Sołtyka, 
który miał majątek w Galicji i w zaborze rosyjskim i właśnie bawił 
na rocznym urlopie w swoich dobrach, prosił sekretarz państwowy 
Zaborowski i udzielenie przytułku dla brata Konstantego w jego 
galicyjskim majątku Babicy (pow. Strzyżów w Rzeszowskiem), do
póki amnestia nie zezwoli mu na powrót do domu. Sołtyk z kolei 
prosił Pillersdorfa, by poparł w Ministerstwie prośby Zaborow
skiego o udzielenie azylu w galicyjskim majątku Sołtyka. Do zło
żenia tej prośby wezwano osobiście Konstantego Zaborowskiego. 
Komisariat Policyjny w Opawie wyśledził jednak, że sprawa doty
czy Juliana Grochowskiego, który usprawiedliwiał użycie fałszy
wego nazwiska strachem przed kompromitacją. Grochowski-Zabo- 
rowski złożył prośbę, ale Prezydium nie przedłożyło je j Minister
stwu z uwagi na stan wyjątkowy w Galicji, który taki pobyt wy
kluczał. Zaborowski przeto wkrótce potem wniósł prośbę o wydanie 
mu paszportu emigracyjnego do Zurychu, gdzie rzekomo spodziewał 
się znaleźć lepsze warunki życia za pośrednictwem swoich znajo
mych. Ministerstwo Policji nie zadowoliło się jednak prostym wy

50) List jest datowany: 22 VI 1864, Chlewiska, poczta Szydłowice (w Król. 
Polskim). Majątek Babice był wtedy wydzierżawiony przez Sołtyka emeryt, 
majorowi austr., Pawlikowskiemu.



jaśnieniem, że chodzi o Grochowskiego, ale zażądało podania po
wodu posłużenia się fałszywym nazwiskiem oraz zawiadomienia, jak 
Zaborowskiego za to ukarano. Nie wierzyło ani protokolarnemu ze
znaniu zainteresowanego, że jeszcze w Galicji przybrał nazwisko 
swojej matki, aby nie kompromitować krewnych, pozostających 
w służbie carskiej, lecz poleciło dokładne zbadanie całego wypadku. 
Stanowczo odmówiło zgody na wystawienie paszportu, zanim nie 
nadejdzie z Galicji protokół śledczy, chociaż Zaborowski prosił
0 przyśpieszenie sprawy, gdyż dał zlecenia na wysyłkę pieniędzy do 
Szwajcarii i w Opawie był już teraz bez zasobów. Ministerstwo było 
nieustępliwe i twierdziło, że obawy Zaborowskiego przed kompro-

. mitacją brata były płonne, o ile poprzednie stwierdzenie, że w po
wstaniu nie brał jakiegokolwiek udziału, nie było kłamliwe. Wkrótce 
potem, na wniosek galicyjskiego namiestnictwa, odrzucono w ogóle 
prośbę o paszport, ponieważ Zaborowski nadużył azylu przez przy
jęcie fałszywego nazwiska i zarządzono przymusowe odesłanie go 
do zaboru rosyjskiego po odbyciu kary 51). Zastępca szefa admini
stracji krajowej Weidlich ujął się jednak za młodym człowiekiem
1 zanim jeszcze doszło do wywiezienia przedstawił cały wypadek 
Ministerstwu, potwierdził kilkumiesięczne nienaganne jego sprawo
wanie się w Opawie i zaproponował, aby zadowolić się tylko odby
ciem kary. Dopiero potem zmieniło Ministerstwo swoją decyzję 
i zezwoliło na wydanie Zaborowskiemu paszportu do Szw ajcarii52). 
Zaborowski po odbyciu kary (8 dni więzienia) odjechał 25 sierpnia 
z Opawy, przez Pragę i Monachium do Szwajcarii. Granicę Rzeszy 
od strony Bawarii przejechał pod Brodem nad Lesy 27 sierpnia 
o godzinie 3 rano 53). Był to ostatni z pięciu uchodźców, którzy do 
Opawy przyjechali wspólnie z Rzeszowa; inni wyjechali już przed
tem do Belgii, Francji i Szwajcarii.

W tym samym czasie opuszczali Opawę i dwaj inni Polacy, 
którzy udali się również do Zurychu. Stanisław Dmochowski, zie
mianin z Wilna, który przyjechał do Opawy z żoną oraz małym 
dzieckiem i za swojego tam pobytu był stale chory, prosił już

51) Pillersdorf 4. VII, nr 1171 pr., do Ministerstwa Policji. Martinez 
10 VII 64, nr 7280 BM, do Pillersdorfa. Weidlich 16 VII, nr 1262 pr., i 31 VII, 
nr 1262, do Ministerstwa Policji. Mecsery 3 VIII, nr 7892 BM, do Pillersdorfa 
i 6 VIII, nr 8260 BM, do Weidlicha.

52) Weidlich 10 VIII, nr 1405 pr., do Ministerstwa Policji. Mecsery prze
słał zezwolenie 16 VIII 1864, nr 8775 BM, do Weidlicha; paszport wystawiony 
był 24 VIII, nr 1492 pr.

53) Weidlich 3 IX, nr 1594, do Ministerstwa Policji.



z końcem lipca, za pośrednictwem uchodźcy Tomasza Trapszy, o ze
zwolenie na wyjazd do Nizzy. Chociaż z Galicji przyjechał na pod
stawie certyfikatu podróży, przedłożył teraz do wizy stary paszport 
rosyjski, wystawiony w roku 1862 na jeden rok; jego właściciel jed
nak twierdził, że mu go rosyjskie poselstwo przedłużyło znów na 
rok. Paszport miał co prawda jakąś uwagę z r. 1864, napisaną po 
rosyjsku, ale w poselstwie stwierdzono, że paszport jest istotnie 
nieważny. Dmochowski uprosił jakoś, że mu wystawiono nowy, 
krótkoterminowy paszport emigracyjny do Nizzy, bez prawa po
wrotu do Austrii. Nieważny paszport mu zwrócono 54). Także Julian 
Artwiński prosił o paszport do Paryża, celem zapewnienia sobie 
tam lepszej egzystencji. Chciał wyjechać razem z Dmochowskim, 
który mu przyrzekł pokryć wszystkie koszty podróży. Napróżno 
jednak Dmochowski narażał się, że uzyskany przez niego paszport 
może z powodu zwłoki utracić ważność, oczekując na Artwińskiego. 
Kiedy zezwolenie nie przychodziło, wystarał się Dmochowski 
o nowy paszport i odjechał 23 sierpnia z Opawy. Prośbę Artwiń
skiego załatwiono dopiero 30 sierpnia. Odjechał on zaraz naza
jutrz 55). Komisariat policji zawiadomił, jak zawsze, naprzód pogra
niczny komisariat policji w Brodzie nad Lesy i prosił o podanie daty 
wyjazdu emigranta do Bawarii. Na próżno jednak urgował kilka
krotnie i dopiero 13 września mógł zawiadomić Pillersdorfa, że 
Dmochowski i Artwiński wprawdzie dotąd przez Bród nad Lesy nie 
jechali, ale że obaj są już w Zurychu, na podstawie listu, jaki Dmo
chowski wysłał stamtąd do Trapszy w Opawie 56). Po śledztwie za
rządzonym we wszystkich pogranicznych urzędach stwierdzono, że 
Artwiński przekroczył granicę 1 września pod Salzburgiem; co do 
Dmochowskiego natomiast, nadesłano negatywne sprawozdania 
z Brodu nad Lesy, Salzburga, Passawy i Podmokieł. Dopiero na
stępny list Dmochowskiego z Zurychu, wysłany do Trapszy, wy
świetlił sprawę. Dmochowski odjechał 23 sierpnia z Opawy do Wie
dnia, tam się porozumiał z niejakim dr-em Sigmundem, po czym 
odjechał parowcem przez Passawę i 29 sierpnia pod wieczór dotarł

54) Weidlich 1 VIII, nr 1334 pr., do Ministerstwa Policji; Mecsery 5 VIII, 
nr 8294 BM, do Opawy. Weidlich 14 VIII, nr 1412 pr., i 20 VIII, nr 1478 pr., 
do Ministerstwa Policji.

55) Min. Policji wydało zezwolenie dla Dmochowskiego 5 VIII, nr 8294 BM; 
paszport wystawiono 14 VIII, nr 1412 pr., drugi — 20 VIII, nr 1478 pr., oba 
z ważnością 8 dni. Artwińskiemu wystawiono paszport 30 VIII, nr 1571, na 
podstawie zezwolenia Min. Policji z 28 VIII, nr 9154 BM.

56) Relacja komisariatu policji w Opawie z 13 IX  1864, nr 532 pr. i 16 IX, 
nr 535 pr. Weidlich 19 IX, nr 1672 pr., do Wiednia.



do Zurychu. Dochodzenie policyjne stwierdziło dodatkowo, że Dmo
chowski przejechał rzeczywiście 25 sierpnia pod Engelhartszell pa
rowcem ku Bawarii, że jednak nie użył paszportu emigracyjnego, 
wydanego w Opawie, ale posłużył się starym paszportem z W ilna57). 
Paszport z Opawy oddał widocznie jakiemuś innemu emigrantowi, 
uchodźcy z obozu dla internowanych, aby ten mógł się przedostać 
za granicę. Śląski Rząd Krajowy nie polecił już nawet dalszego 
śledztwa, gdyż dochodzenie w sprawie nadużyć paszportowych nie 
należało do jego kompetencji. Był rad, że Austria pozbyła się dwóch 
uchodźców za jednym paszportem.

Liczba uchodźców w Opawie w ten sposób znowu zmalała. Po
zostali nawiązali już wcześniej stosunki z domami lub krewnymi 
i albo starali się wydostać od austriackich urzędów pozwolenie na 
osiedlenie w Galicji, albo zdecydowali się na powrót do domu, kiedy 
otrzymali od carskiego poselstwa w Wiedniu pisemne zapewnienie, 
że nie będą ścigani za ucieczkę do Austrii. Wielu wprawdzie dosta
wało jeszcze z domów, lub od krewnych regularne zapomogi finan
sowe, ale nie było pewności, czy tak będzie nadal. Tego się obawiał 
także Pillersdorf i dlatego nie zezwolił Karolowi Piotrowskiemu 
z Pragi na półroczny pobyt w Opawie, o co się starał wprost w Mi
nisterstwie Policji. Namiestnictwo w Czechach prośbę poparło, ale 
Pillersdorf z początkiem listopada 1864 r. ją  odrzucił, motywując to 
tym, że w Opawie jest jeszcze stale 14 uchodźców z rodzinami i nie 
ma pewności, czy nie staną się ciężarem dla gminy lub kraju. Po
nieważ Piotrowski już raz otrzymał wizę z Pragi do Cieszyna, skąd 
jednak odesłany był z powrotem do Pragi, było uzasadnione podej
rzenie, że chodzi mu raczej o to, aby ze Śląska mógł łatwiej nawią
zać niedozwolone stosunki z domem. Pillersdorf przeciwnie radził, 
aby podejrzani uchodźcy trzymani byli jak najdalej od swej ojczy
zny. Wkrótce potem przyszła do Opawy wiadomość, że Piotrowski 
wniósł prośbę w Pradze o wystawienie paszportu za granicę bez 
prawa powrotu i 24 listopada 1864 r. wyjechał przez Bród nad Lesy 
z Austrii 58).

Od jesieni 1864 r. Ministerstwo Policji starało się samo skłonić 
pozostałych uchodźców, aby albo wrócili do domu, albo poprosili 
o zezwolenie na powrót do kraju bez następstw karnych, o ile rze
czywiście nie przewinili w niczym wobec rządu carskiego w czasie

j7) Komisariat policji w Opawie 27 IX, nr 564, do Prezydium Rządowego 
na Śląsku.

:>s) Mecsery 21 X, nr 10881 BM, do Pillersdorfa, Pili. 2 XI, nr 1921 do 
Ministerstwa Policji. Cyrkularz Min. Pol. z 11 XII, nr 12331 BH.



powstania. Jednakże dopiero braki finansowe i beznadziejność dal
szego pobytu skłaniała do tego niektórych Polaków w ciągu 1865 r. 
Na podstawie upoważnienia Ministerstwa Policji, samo Prezydium 
Krajowe, na prośbę uchodźcy, zezwalało na powrót do ojczyzny 
i mogło go natychmiast wyprawić 59). Większość uchodźców jednak 
wolała raczej załatwienie przez poselstwo rosyjskie w Wiedniu 
prośby o pozwolenie na powrót bez następstw karnych.

Z opawskich uchodźców pierwszy wniósł prośbę o tzw. ,,Rever- 
tenzpass“ w połowie czerwca Tymoteusz Ostaszewski, który był już 
zupełnie bez zapasów. Prośba musiała przebiec wszystkie instancje, 
zanim ją  Ministerstwo Spraw Zagranicznych oddało rosyjskiemu 
poselstwu w Wiedniu. W sierpniu Ostaszewski urgował, a kiedy mu 
Ministerstwo Policji oznajmiło, że nie musi czekać na załatwienie 
i że może bezzwłocznie wyjechać do domu, o ile się w niczym nie 
skompromitował wobec rządu carskiego, oświadczył, że woli odcze
kać na załatwienie 60). Ale prośba nie była załatwiona jeszcze w paź
dzierniku, wobec czego zdecydował się na osobistą interwencję 
w Wiedniu. Pobyt w Wiedniu był wprawdzie uchodźcom zabro
niony, Ministerstwo jednak zezwoliło na podróż, z zachowaniem 
zwyczajnych przepisów policyjnych. Ostaszewski wyjechał wobec 
tego 8 grudnia na podstawie certyfikatu podróży, ważnego na 8 dni. 
Co tam uzyskał, nie wiadomo. W prośbie o pozwolenie wyjazdu do 
stolicy zaznaczył, że oprócz konferencji w poselstwie chce jeszcze 
podjąć pieniądze przysłane mu z domu na utrzymanie, oraz rozmó
wić się, co do swojej przyszłości, z galicyjskim ziemianinem hr. Ba- 
worowskim i członkiem Rady Państwa Szelińskim61). Do Opawy 
doszła jedynie wiadomość, że Ministerstwo przedłużyło mu pobyt 
w Wiedniu na 8 dalszych dni; wkrótce jednak potem przyszło nowe 
zawiadomienie, że Ostaszewski wstąpił do służby w wojsku i że 
20 listopada wyjechał do meksykańskiego ochotniczego pułku uła
nów w Stryjskim  Hradcu 62). Do tego to pułku zwerbowano wielu 
polskich uchodźców, także z Hradcu Kralove. W Opawie czekano 
niecierpliwie na jego powrót. Już w czasie długiego jego pobytu 
w Wiedniu wpłynęło przeciw niemu od tamtejszego komisariatu 
policji kilka doniesień o sprzeniewierzeniu, gdyż jego wierzyciele

59) Ministerstwo Policji 10 VIII 1865, nr 5981 BM.
60) Weidlich 18 VII, nr 1264, do Min. Policji. Min. Pol. 12 VIII, nr 8576 BM 

do Weidlicha.
61) Pillersdorf 21 X, nr 1846, do Ministerstwa Policji. Mecsery 29 X  1864, 

nr 11118 BM, do Opawy.
62) Mecsery 16X164, nr 11631 BM i 7X1164, nr 12273 BM, do Pillersdorfa.



bali się o swoje pieniądze. Kiedy zaś doszła wiadomość, że Osta
szewski jest już w Lublanie, na drodze do Triestu, doniesienia te 
natychmiast zakomunikowano Sądowi Krajowemu w Lublanie 
z prośbą o przytrzymanie go. Doniesień tych było cały szereg: 
uchodźca Bobrownicki podał, że Ostaszewski podstępnie przywłasz
czył sobie 1000 złp. (250 zł waluty austr.), które obiecał mu oddać, 
dalej pudełko z biżuterią w cenie 100 zł austr. i kwotę 1450 rubli 
(były to widocznie rzeczy, które podjął w Wiedniu); kupcom opaw
skim Remerowi i Tyrdemu był winien 90 zł za różne prowianty, po
kojówce Julii Langerowej został dłużny 500 zł austr., oprócz różnych 
przedmiotów wartości 30 zł, nawet u dozorcy domu Jana Beneśa 
zadłużył się na kwotę 30 zł, chcąc widocznie odjechać z podróżną 
torbą, którą sobie wypożyczył na drogę do Wiednia 63 64). Na podsta
wie tego możemy wnosić, do jakiego stopnia zadłużony był Osta
szewski, choć i inni nie byli na pewno w o wiele lepszym położeniu. 
W Lublanie natychmiast dostał się do aresztu śledczego, ale ponie
waż nie było tam żadnego tłumacza, który by rozumiał po polsku, 
posłano go pod eskortą z powrotem do Opawy. Śledztwo wlokło się 
4 miesiące, aż wreszcie dalsze postępowanie umorzono z powodu 
braku dowodów. Ze służby wojskowej był naturalnie zwolniony 
natychmiast po uwięzieniu. Po wyjściu z więzienia w maju 1865 r. 
wręczono mu paszport, gwarantujący powrót bez następstw kar
nych, wydany przez poselstwo rosyjskie jeszcze z początkiem roku. 
Ostaszewski jednak nie mógł z niego skorzystać, gdyż był zupełnie 
bez środków. Rząd śląski zezwolił mu przeto na wyjazd i wypłacił 
kwotę 15 zł, której potrzebował na bilet kolejowy do Warszawy. 
Paszport jednak wydano mu aż w Krakowie za pośrednictwem Dy
rekcji Policji, za zwrotem certyfikatu podróży, z którym wypra
wiony był z Opawy. Opawę opuścił 30 maja, a granicę państwową 
Królestwa przejechał pod Szczakową 1 czerwca 1865 r. Kwotę 15 zł, 
wypłaconą Ostaszewskiemu, refundowała rządowi Krajowa Izba 
Obrachunkowa w Bernie z morawskiego funduszu dla internowa
nych.

Z pozostałych uchodźców wnieśli do końca roku 1864 prośby 
o powrót do ojczyzny bez następstw karnych: Emilia Sawicka, Jan

°3) Komisariat poi. w Opawie 17 XII 1864, nr 731 pr., do Pillersdorfa.
64) Mecsery 14 I 1865, nr 244 BM, do Prezydium Rządu w Opawie. Weid- 

lich 18 V 1865 do Wiednia. Mecsery 23 V 1865, 3491 BM, do Opawy. Przejazd 
ostatnią klasą z Opawy do Warszawy kosztował 11 zł 25 kr. w walucie austr.; 
na pobyt w Krakowie i odprawę na granicach (co trwało 3 dni) przeznaczano 
strawnego 1 zł na dzień. Weidlich 29 V 65, nr 959 i 7 VI 65, nr 1005 pr.



Chulawski (w sierpniu), Michał Piotrowski i Ignacy Juliusz Ser- 
kowski (we wrześniu). Sawicka i Piotrowski dostali już w grudniu 
1864 r. żądane paszporty do Opawy, ale miały być im wręczone za 
pośrednictwem pogranicznego policyjnego organu dopiero w Szcza
kowej, za zwrotem certyfikatu podróży. W Opawie każdy uchodźca 
musiał oddać przed odjazdem zezwolenie na pobyt, po czym wydano 
mu certyfikat wyjazdu do Szczakowej, skąd podróżował już z pasz
portem rosyjskim. Wyjazd był kontrolowany i zgłaszany w Mini
sterstwie Policji, tak jak przy wyjeździe każdego innego uchodźcy. 
Sawicka była wtedy od niedawna po porodzie i nie mogła się zde
cydować na daleką podróż do domu w zimie, z dwojgiem małych 
dzieci. Michał P i o t r o w s k i  wyjechał jednak z Opawy 19 stycz
nia 1865 r. i już nazajutrz mógł wyjechać ze Szczakowej do Króle
stwa 65). Sawicka z dwojgiem dzieci wyjechała z Opawy 20 marca 
do Warszawy razem z Julianem Serkowskim. Obydwoje jechali 
przez Kraków i przekroczyli granicę pod Szczakową 21 m arca6C).

Mąż Sawickiej, Franciszek Sawicki, prosił w listopadzie o po
zwolenie na wyjazd na 8— 12 dni do Rozwadowa w Galicji (w Rze
szowskie), aby tu zainkasować jakąś pretensję u kupca i poczmi- 
strza. Na podróż tę jednak nie otrzymał zezwolenia 67), tak że został 
w Opawie nawet po wyjeździe żony i dzieci. Był widocznie mocno 
skompromitowany, skoro się nie zdecydował nawet na wniesienie 
podania. W Opawie przebywał jeszcze w r. 1866. Także C h u l a w 
s k i  najpierw chciał się przedostać do Rozwadowa i przeczekać tu 
na załatwienie swojej prośby o powrót bez następstw karnych, 
którą wniósł na krótko przedtem, ale i jemu nie dano zezwolenia. 
Obydwóch do wniesienia prośby skłoniła wiadomość krążąca mię
dzy opawskimi uchodźcami, że Ostaszewski, bawiący wtedy w Wie
dniu, takie zezwolenie już otrzymał. Chulawski dostał paszport 
w marcu 1865 r. i wyjechał potem z Opawy. Rosyjski paszport do- * 24

B5) Mecsery posłał paszporty 16 XII 64, nr 12495 BM, do Opawy. Pili.
24 I 65, nr 130 pr., do Minist. Policji.

6tt) Mecsery 28 I 65, nr 589 BM, paszport Sawickiej; 12 III 65, nr 1691, 
paszport Serkowskiego. Serkowski był zgłoszony i w wykazie prowadzony 
jako Juliusz Szerkowski. Kiedy prosił o paszport, a Ministerstwo sprawdziło 
niezgodność nazwiska, oświadczył, że się nazywa Ignacy Juliusz, ojciec i dziad 
używali formy Szerkowski, on jednak przy wywodzie swojego szlachectwa 
sprawdził, że właściwie nazywa się Serkowski. Pillersdorf 23 III 65, nr 571 pr., 
do Minist. Policji.

67) Min. Policji 5 I 65, nr 57 do Pillersdorfa. Pili. 28 XI 64, nr 2096 pr., 
do Minist. Policji.



ręczono mu również w Szczakowej, przy pogranicznej kontroli po
dróżnych 68).

Przychylne załatwianie próśb o powrót bez następstw karnych, 
wyjazdy pierwszych uchodźców do ojczyzny i wiadomości jakie od 
nich nadchodziły, skłoniły i innych do próśb o zezwolenie na powrót. 
W lutym i marcu 1865 r. wnieśli podania: Paweł Pańkowski, Kazi
mierz Janowicz i Adolf Czachowski; Ignacy Bobrownicki czynił sta
rania o zezwolenie na przeniesienie się do Galicji. Także Pańkowski 
prosił o zezwolenie na pobyt w Radomyślu (pow. Rozwadów), 
u krewnego Kazimierza Okonia, właściciela domu, prośby jednak na
wet nie rozpatrywano, ponieważ tymczasem otrzymał paszport na 
powrót. Do domu jednak nie mógł odjechać, ponieważ był już bez 
żadnych środków i z domu nie dostawał ani pieniędzy, ani odpo
wiedzi na swoje listy. Poprosił przeto w czerwcu o 15 zł. zapomogi 
na podróż, ale mu odmówiono. Wreszcie przecież pieniądze jakoś 
zebrał i 14 czerwca wyjechał z Opawy. W dwa dni potem przekro
czył granicę państwa pod Szczakową69). W miesiąc po nim, 18 lipca 
opuścił Opawę Kazimierz J a n o w i c z .  Gdy tylko prośbę jego za
łatwiono pomyślnie, już nazajutrz wyjechał przez Szczakowę do 
Królestwa 70). Z początkiem czerwca dostał paszport na powrót bez 
karnych następstw także młody Adolf C z a c h o w s k i ,  któremu 
pozwolono na pobyt w Opawie także po wyzdrowieniu. Jeszcze 
w grudniu 1864 r. zrezygnował z wniesionego podania, kiedy go do 
tego wezwało Ministerstwo Policji po odrzuceniu prośby o zezwo
lenie na pobyt u stryja w galicyjskim Mielcu. Policja wiedziała 
o nim, że jest synem znanego wodza insurgentów, Czachowskiego, 
ale zapewniała go, że wobec jego młodego wieku „wina“ na pewno 
będzie mu darowana i że uzyska zezwolenie na powrót bez na
stępstw karnych. Czachowski zdecydował się jednak na podanie 
wniosku dopiero w marcu 1865 r. W czerwcu był paszport już 
w Opawie, ale Czachowski odjechał dopiero 14 sierpnia i przejechał 
granicę pod Szczakową w cztery dni później 71). Jego starszy brat,

68) Weidlich 30 VIII 64, nr 1566 pr., i 20 X I 64, nr 2055 pr., do Wiednia. 
Mecsery 16 XII 64, nr 12504 BM, i 15 III 65, nr 1697 BM, do Pillersdorfa. 
Pili. 26 III 65, nr 606 pr., do Min. Policji.

89) Weidlich 9 II 65, nr 235 pr., i 25 IV 65, nr 793 pr., do Wiednia. Me
csery 26 IV 65, nr 2743 BM, do Pillersdorfa. Weidlich 22 VI 65, nr 1071 pr., 
do Wiednia.

70) Pili. 19 III 65, nr 506 pr., do Min. Policji. Mecsery 4 VII 65, nr 4475 BM, 
do Pillersdorfa. Weidlich 20 VII 65, nr 491, do Min. Policji.

71) Mecsery zezwolił Czachowskiemu na pobyt w Opawie 26 V 64, nr 
5429 BM, a pobytu w Galicji odmówił 5 XII 64, nr 12216 BM. Prośbę pozwo



Karol Czachowski, pozostał jednak jeszcze w Opawie. Ignacy B o- 
b r o w n i c k i  był w tym czasie bodaj jedyny z uchodźców, który 
jeszcze posiadał większe zasoby finansowe. Do Opawy przyjechał 
w marcu 1864 r. z własnym służącym, a od września przebywała 
tu z nim jego żona Kazimiera z pięcioletnią córeczką Konstancją, 
które za nim przyjechały za legalnymi paszportami, wystawionymi 
przez władze. Zdaje się, tylko z uwagi na jego pieniężne zasoby, 
zezwoliło mu Ministerstwo Policji, na jego prośbę, na pobyt w Ma
riańskich Łaźniach, pod zwyczajną opieką policji. Bobrownicki od
jechał tam z całą rodziną 13 października, a po ukończeniu mie
sięcznej kuracji wrócił znów do Opawy, gdzie przebywał aż do 
czerwca 1865 r., kiedy to zezwolono mu, po zniesieniu stanu oblę
żenia w Galicji, na przesiedlenie się do brata, Włodzimierza Bo- 
brownickiego w Starym Mieście (pow. Rzeszów). Musiał jednak 
podpisać deklarację w imieniu własnym i za służącego, iż do trzech 
miesięcy po przyjeździe stawią się przed powiatowym urzędem 
w Rzeszowie z legalnymi paszportami, w przeciwnym wypadku 
mieli być obaj wydaleni z Galicji 72). Jego żona wróciła z Opawy 
do domu już wcześniej. Bobrownicki odjechał ze swym służącym 
z Opawy do Galicji 6 czerwca 1865 r. Także wielu innych Polaków 
internowanych na Morawach, w Czechach i gdzie indziej starało się 
po zniesieniu stanu oblężenia w Galicji o zezwolenie na przeniesie
nie się tam, albo przynajmniej w sąsiednie Cieszyńskie lub Opaw
skie, w środowisko czesko-polskie. Uchodźcy bowiem w większości 
nie władali językiem niemieckim i pobyt w otoczeniu czysto nie
mieckim był dla nich udręką. Rząd śląski jednak takie wnioski za
łatwiał odmownie. Tylko Włodzimierzowi D r e c k i e m u ,  który do
tąd przebywał przymusowo w Lazce pod Ołomuńcem na Morawach, 
zezwolił na dalszy pobyt w Śląskiej Ostrawie. Drecki był mistrzem 
wiertaczem w carskich hutach żelaznych w Suchedniowie (pow. 
Opoczno). Do Śląskiej Ostrawy przyjechał 16 czerwca 1865 r. i prze

lenia na powrót bez następstw karnych przedłożył Pillersdorf 25 III 65, nr 590, 
Ministerstwu Policji; paszport wysłano z Wiednia 3 VI 65, nr 3796 BM. Weid- 
lich 22 VIII 65, nr 1390 pr., do Minist. Policji.

72) Pozwolenia na kurację udzieliło Min. Pol. 30 IX  64, nr 10396 BM. 
O przyjeździe powiadomiono uprzednio namiestnika w Pradze i urząd pow. 
w Teple, który zarządził nadzór i zgłosił odjazd do Opawy znowu namiestnic
twu w Pradze. Weidlich 25 IV 65, nr 790 pr., do Ministerstwa Policji. Mecsery 
24 V 65, nr 3511, zezwolenie na przesiedlenie. Weidlich 8 VI 65, nr 1007 pr. 
do Ministerstwa Policji.



bywał tu aż do następnego roku 73). Poza tym odmawiano uchodź
com zezwolenia na pobyt w Cieszynie i w Cieszyńskiem, aby nie 
ożywiać polskiej agitacji w kraju. W czerwcu 1865 r. pojawił się 
we Lwowie znany nam już Karol P i o t r o w s k i .  Po daremnych 
próbach usadowienia się na Śląsku wyjechał on w listopadzie 1864 r. 
z Pragi za granicę, aż tu znowu wypłynął jako naturalizowany pod
dany turecki, starając się o zezwolenie na pobyt w Cieszynie, po 
ponownym usunięciu go z Galicji. Urząd powiatowy w Cieszynie 
był zasadniczo przeciwny temu, ponieważ zezwolenie udzielone jed
nemu stwarzałoby precedens dla innych i polska agitacja, która do
piero co ucichła, na nowo by odżyła. Akcja urzędu, zmierzająca do 
usunięcia polskich uchodźców z Cieszyna, przyniosła wreszcie po
żądany wynik; polski ośrodek agitacyjny w Cieszynie i okolicy 
z braku odpowiedniej pomocy zupełnie osłabł, u mieszkańców wsi 
znajdując w ogóle znikomy oddźwięk. Zanikły wobec tego także 
różne „przestępstwa14. Piotrowskiemu więc nie zezwolono na pobyt 
w Cieszynie, a nawet miano mu zabronić także ewentualnego prze
jazdu przez Śląsk. Wreszcie jednak zezwolono mu na osiedlenie się 
we Lwowie 74). Prawie równocześnie odrzucił Pillersdorf przysłaną 
mu do zaopiniowania przez Ministerstwo Policji prośbę o zezwole
nie na pobyt w Bielsku innego uchodźcy, Napoleona S a d o w 
s k i e g o .  Sadowski uszedł w czasie powstania do Krzeszowic 
w Galicji, do hr. Adama Potockiego, który powstanie bardzo żywo 
popierał, i znalazł u niego przyjęcie i opiekę w chorobie. Przebywał 
tu on aż do ogłoszenia stanu oblężenia, pod nazwiskiem Józefa D a- 
r o w s k i e g o .  Krakowska komenda wojskowa zezwoliła mu na
wet, jako choremu i nienagannie się sprawującemu, na dalszy po
byt w Krzeszowicach. Później jednak wyjawiło się jego właściwe 
nazwisko i okazało się, że jest rodem z Niegoszowic (pow. Olkusz) 
oraz że jego syn został skazany na śmierć za wybitny udział w po
wstaniu. Ponieważ przez przyjęcie fałszywego nazwiska nadużył 
prawa azylu, został natychmiast wydalony do nierosyjskiej zagra
nicy.

Ti) Drecki był dawniej zgodnie z notatką w spisie uchodźców górnikiem, 
lat 27, wolnym. Do Śląskiej Ostrawy został posłany z przepustką urzędu okręg 
w Ołomuńcu z dn. 10. 6. 1865 na podstawie pełnomocnictwa prezydium mo
rawskiego zarządu miejskiego w Brnie z 4. 6. 65, nr. 1673 pr.

74) Dyr. policji Lwów 7. 6. 65, 1. 1677 AV do Cieszyna. Ruff. 11. 6. 65,
1. 105 pr. do Opawy, Weidlich 13. 6. 65, 1. 1033 minist. policji do rozstrzygnięcia. 
Mecsery replikował 20. 6. 65 1. 4131 BM. Okólnik o banicji z 11. 12. 64, 1. 12330 
BM. został skasowany okólnikiem z 8. 12. 65, 1. 8104 BM, w którym pozwolono 
mu na pobyt we Lwowie na podstawie jego legalnego tureckiego paszportu.



Ministerstwo Policji pozwoliło mu później na trzymiesięczny 
pobyt kuracyjny w kąpielisku Teplice, po czym wniósł on prośbę
0 zezwolenie na pobyt w Bielsku 75). Było oczywiste, że właściwie 
chodzi mu o to, aby być jak najbliżej Krzeszowic i móc nawiązać 
z nimi styczność bądź bezpośrednią, bądź za pośrednictwem przyja
ciół. Przy bliższym zbadaniu rzeczywiście się okazało, że nowy 
poczmistrz w Białej, Głos, człowiek bardzo bogaty, był niedawno 
przedtem urzędnikiem ekspedycji kolejowej w Krzeszowicach, po
zostawał tam w bliskich stosunkach z rodziną Potockich i z Sa
dowskim i mógł być teraz pośrednikiem. Ponieważ stosunków Sa
dowskiego z polskimi kołami w Białej nie można by kontrolować, 
naczelnik urzędu powiatowego w Bielsku sprzeciwił się wydaniu 
pozwolenia. Opinię zaś motywował następująco: Sympatie dla 
sprawy polskiej u większej części mieszkańców Białej są jeszcze 
stale żywe, co się ostatnio najbardziej przejawiło w Bielsku, kiedy 
to cały komitet obywatelski z Białej zabiegał o lepszy transport
1 zaopatrzenie dla powstańców polskich, wywiezionych z Galicji. 
Te sympatie okazują dotąd mieszkańcy Białej częstym noszeniem 
narodowego stroju. Ani w samym Bielsku, ani na Śląsku Cieszyń
skim, gdzie się mówi po polsku, nie wygasła dotąd sympatia dla 
sprawy polskiej. Zezwolenie na pobyt Sadowskiego w Bielsku by
łoby równoznaczne z dostarczeniem działaczom polskim nowego 
pomocnika 76). Po takim przedstawieniu sprawy Pillersdorf odmó
wił pozwolenia.

Większa część uchodźców polskich, którzy się znaleźli na Ślą
sku, wróciła tedy w ciągu roku 1864 i 1865 do domu, do Galicji, albo 
emigrowała za granicę. W listopadzie 1865 r. zniosło Ministerstwo 
Policji obowiązek periodycznego zgłaszania zmian w stanie uchodź
ców, żyjących w poszczególnych krajach koronnych, które dotąd 
musiały mu krajowe prezydia rządowe przedkładać co dwa tygo
dnie 77) Na przyszłość miały być zgłaszane tylko rzeczywiste zmiany, 
od wypadku do wypadku. Na Śląsku zniósł Pillersdorf ten obowią
zek urzędów powiatowych już w kwietniu 1864 r. Zmian potem było 
już istotnie mało. W końcu listopada otrzymał zezwolenie na prze
niesienie się do Krakowa z całą rodziną Tomasz Trapszo, którj7

75) Minist. policji Belcredi 30. 7. 65, 1. 5136 BM Pillersdorfowi do wyja
śnienia. Weidlich 1. 8. 65, 1. 1271 pr. do Bielska.

70) Wyjaśnienie przedstawiciela okręgowego urzędu w Bielsku Schind
lera 7. 8. 65, 1. 106 pr. dla Pillersdorfa. Pili. 19. 8. 65, 1. 1317 pr. Belcrediemu 
do Wiednia.

7T) Dekret minist. policji z 22. 11. 65, 1. 7759 BM.



wniósł prośbę wprost do gabinetowej kancelarii cesarza (dawniej
szą jego prośbę o zezwolenie na pobyt w Krakowie, lub wt ogóle 
w Galicji, Ministerstwo Policji odrzuciło). Odjechał więc 7 grudnia 
z Opawy, a jego rodzina podążyła za nim 21 grudnia78). Z początkiem 
roku 1866 odjechał do domu ze Śląskiej Ostrawy do Królestwa Wło
dzimierz D r e c k i 79). Jan W i e l o ł u s k i  wniósł w lutym prośbę 
o zezwolenie na pobyt w Krakowie, Lwowie lub w okolicy tych 
miast, ponieważ w Opawie był już całkiem bez środków do życia, 
po niemiecku nie umiał i mógł żyć tylko w Galicji. Udzielono mu 
zezwolenia, ale pod warunkiem, że się postara do trzech miesięcy 
o legalny paszport i wykaże się nim przed urzędami galicyjskimi. 
Odjechał on z Opawy do Krakowa 22 kwietnia 1866 r . 80). Jest to 
ostatni uchodźca, o którego losach dochowały się w aktach prezy
dialnych jakieś wiadomości.

Według wykazu uchodźców polskich żyjących na Śląsku, jaki 
od początku był prowadzony, uzupełniany i poprawiany przez Pre
zydium Rządowe, z końcem marca 1866 r. pozostawali tam jeszcze 
następujący uchodźcy: w Opawie — Karol C z a c h o w s k i ,  Mie
czysław G a ł e c k i ,  Franciszek S a w i c k i ,  Kazimierz Z a l e s k i ;  
w Cieszynie natomiast Aleksander K i e r z n o w s k i  z rodziną, 
któremu już z końcem 1864 roku zezwolono wyjątkowo na pobyt 
w Cieszynie, ze względu na dzieci. O losach tych uchodźców chyba 
niczego więcej już się nie dowiemy z papierów urzędowych, nie do
chowało się bowiem archiwum Rządu Prezydialnego, oraz odnośna 
część registratury miejskiej w Opawie81). Jest tylko prawdopo
dobne, że inni spośród nich w ciągu roku 1866 przenieśli się do Ga
licji, o ile w ogóle nie powrócili do domu. W r. 1866 przewaliła się 
przez miasto fala pruskiej okupacji, w czasie której także Rząd

’8) Minist. policji 26. 10. 65, 1. 7132 BM i 26. 11. 65, 1. 7738 BM do Opawy. 
W biul. kom. policji w Opawie z 21. 12. 65, 1. 801 o wyjeździe jego rodziny 
mamy wprowadzone 4 dzieci: Władysław (!), Wanda, Anna i Emilia, ich matka 
Emilia i służebna Wiktoria (!) Małoszewska. Pili. 8. 12. 65, 1. 1993 pr. minist. 
policji.

79) O tym tylko zapiska w pr. wykazie uchodźców „zwrócił się do domu, 
zob. nr 624 pr. z r. 1866“). Akt ten nie dochował się. W r. 1866 zniesiono ko
misariat poi. w Opawie, który miał bezpośredni nadzór nad uchodźcami.

80) Min. Policji 9 III 66, nr 1412 BM i 13 IV 66, nr 2414 BM, do Pillers- 
dorfa. Pili. 16 III 66, nr 739 i 22 IV 66, nr 739, do Minist. Policji. Certyfikat 
podróży miał ograniczony okres ważności, do trzech miesięcy.

81) Z archiwum Prezydium Rządowego na Śląsku nie dochowały się na
wet księgi pomocnicze; w archiwum miasta Opawy brak również całej regi
stratury oraz ksiąg pomocniczych z drugiej połowy X IX  w. Spłonęły podczas 
działań wojennych 1945 r.



Krajowy opuścił Opawę. Dopiero w roku następnym (1867) wydał 
rząd, na podstawie rozporządzenia ministerialnego, specjalne prze
pisy o postępowaniu z uchodźcami polskimi, poddając rewizji 
wszystkie dotychczasowe rozporządzenia w tej sprawie, z przysto
sowaniem ich do zmienionych warunków 82). Wszystkie wyjątkowe 
zarządzenia i przepisy dotyczące uchodźców polskich zostały znie
sione, zwłaszcza policyjny nadzór nad nimi i ograniczenia co do 
miejsca pobytu w Austrii. Osobom, nie mającym paszportów z wła
snego kraju, miano w Austrii udzielać azylu na warunkach pełnej 
wyrozumiałości; tylko w wypadkach, gdy chodziło o osoby, przeciw 
którym istniały pewne zastrzeżenia, miano zwracać się o decyzję do 
urzędu wyższej instancji. W ten sposób wyszli zupełnie z ewidencji 
i pozostali uchodźcy, którzy jeszcze w kraju może przebywali.

W zakończeniu chciałbym poruszyć bodaj krótko kw estie: 
1) społeczne pochodzenie uchodźców oraz 2) oddźwięk, jaki wywołał 
ich pobyt wśród miejscowego społeczeństwa.

Z uchodźców przekazanych z Galicji przybyły na Śląsk 32 osoby 
(z rodzinami — łącznie 60 osób). Prawdziwych uchodźców, tj. tych, 
którzy uciekli do Galicji przed powstaniem, albo przed posądzeniem 
o udział w nim, było tylko niewiele. Z reguły były to żony z rodzi
nami (Brodska, Gutorowieżowa, Sobieski, Mizurowicz, Śrzedzińska); 
do nich możemy zaliczyć także żony niektórych uchodźców, które 
przyjechały dodatkowo ze swoimi małżonkami (Sawicka, Załucka). 
Pozostali byli mniej lub więcej skompromitowani, albo i czynnie 
brali udział w powstaniu. Należący do tej grupy byli to przeważnie 
ludzie młodzi, prawie wszyscy bezżenni, w wieku od 16 do 35 lat. 
Dziewięciu z nich odjechało, zaraz po przybyciu na Śląsk, do Fran
cji, Belgii lub Szwajcarii. Spośród nich tylko Dmochowski był żo
naty i zabrał z sobą całą swoją rodzinę. Inni snadź mniej skompro
mitowani, pozostali początkowo na Śląsku, a dopiero później, gdy 
wszystkie nadzieje okazały się płonne, niektórzy z nich starali się 
uzyskać przebaczenie u rosyjskiego rządu. Po zapewnieniu im po
wrotu bez następstw karnych wracali w latach 1865— 1866 do domu, 
albo na razie przynajmniej do Galicji. Uchodźcy, którzy w Austrii 
szukali jedynie azylu, wrócili już w roku 1864 w większości do 
kraju.

Rozpatrując społeczne ugrupowanie uchodźców, zauważymy, że 
20 z nich to szlachta, 8 — warszawscy mieszczanie i urzędnicy.

82) Cyrkularz Prez. Rządowego w Opawie nr 8855 z 13 IX 1867 adreso
wany do wszystkich urzędów pow. na Śląsku, wydany na podstawie dekretu 
Oddziału Policyjnego Prez. Rady Ministrów w Wiedniu z 5 IX 1867, nr 4819/1.



a tylko 2, Artwiński i Drecki, robotnicy. Już sam ten stosunek cha
rakteryzuje charakter powstania, którego szeregi składały się rów
nież tylko z mieszczan rozmaitych zawodów, oraz młodych przed
stawicieli warstwy szlacheckiej. Lud wiejski pozostał obojętny. 
Jeśli powstanie nie doznało większego poparcia ze strony ludu wiej
skiego, tej przeważającej części narodu, to tym mniejszy odgłos 
znalazła sprawa polska u Polaków w sąsiednim Śląsku, czy to pru
skim, czy austriackim. Tylko Galicja reagowała żywiej, ale i tu 
przeważnie tylko warstwy miejskie i szlacheckie popierały powsta
nie 83). Natomiast koła rządowe i inteligencja niemiecka na Śląsku 
austriackim powitały ogłoszenie stanu oblężenia w Galicji z zado
woleniem 84), tak samo jak później zakaz pobytu polskich uchodź
ców w Cieszyńskiem, gdzie, zwłaszcza w Cieszynie, już od dwóch 
dziesiątków lat toczył się bój polskich działaczy przeciw germani
zacji. Byłoby rzeczą interesującą prześledzić odgłosy pobytu pol
skich uchodźców na Śląsku w miejscowej prasie polskiej, niemiec
kiej i czeskiej85), tak samo, jak i echa samego powstania. Ramy tej 
pracy nie pozwalają na dokonanie takiego przeglądu, zresztą nie to 
było je j celem. Chociaż prasa wyrażała z reguły tylko poglądy 
i pragnienia niektórych jednostek, niemniej wywierała ona bezpo
średni wpływ na sposób myślenia i dążności czytelników. Stosunek 
społeczeństwa niemieckiego i czeskiego w Opawie do uchodźców był 
zresztą przyjazny; widziano w nich bowiem przede wszystkim gości

83) Por. L a t t e r m a n n  A., Oberschlesien und die polnischen Aufstande 
im 19 Jahrhundert, Z. G. Sch. LXIV, 262; P e r  ic h  L., Slezsko (1945) 138. 
O udziale Galicji W e r e s z y c k i  H., Udział Galicji w Powstaniu Stycznio
wym. Pam. V Zjazd Hist. Pol. 1930, 585 nn.

84) Prez. śląskiego rządu w Opawie wyprosiło sobie okólnikiem 1. 347 prez. 
z 29. 2. 64 od wszystkich podległych okręgów na Śląsku sprawozdanie, jaki 
rozgłos wzbudziło ogłoszenie stanu oblężenia w Galicji u mieszkańców. Do
chowało się niestety tylko jedno sprawozdanie od naczelnika okręgowego urzędu 
w Widnawie, Meyera. W swojej odpowiedzi z 12. 3. powiada, że nie odniosło to 
najmniejszego skutku wśród mieszkańców okręgu, ale wręcz przeciwnie, przez 
wszystkich patriotów powitane zostało z radością, „damit der in Verborgenen 
dahin schleichenden Hydra der revolutionaren Propaganda und des vollgifti- 
gen National-Comites der Kopf zertreten und diesen unheilvollen Treiben zura 
Schutze des redlichen und treuen Osterr. Staatsburgers Einhalt gethan und 
ein Ziel gesetzt werde“.

85) W Opawie wychodziły w tym czasie niem. „Troppauer Zeitung“ i cze
ski „Opavsky Besednik11, w Cieszynie „Gwiazdka Cieszyńska*'. O odgłosie 
w Czechach polskiego powstania traktuje dokładna praca Ż a c k a  V., 
Ohlas polskeho poystani r. 1863 v Cechach, Praha 1935.



z zagranicy, którzy przyjechali z pieniędzmi i dali miejscowej lud
ności sposobność do zarobku. Zresztą nie po raz pierwszy przeby
wali polscy powstańcy i uchodźcy w Opawie (i w ogóle na Sląskuj. 
Już podczas poprzednich powstań było tu ich zawsze dosyć, zwłasz
cza w Opawie 86). Podobny był także stosunek do Polaków cieszyń
skiego mieszczaństwa. Uchodźcy nie mogli się żalić także na dzia
łalność władz miejscowych, których postępowanie z nimi, pomi
nąwszy powszechne rygory policyjne, było życzliwe.

Zrozumiałą jest rzeczą, że tym większym zainteresowaniem 
i sympatią darzyła uchodźców miejscowa inteligencja polska, sku
piona dokoła Czytelni Ludowej i Stalmachowskiej „Gwiazdki Cie
szyńskiej".

Krótki pobyt polskich uchodźców w Cieszynie i przyniesiona 
przez nich wieść o powstaniu były dla działaczy polskich podnietą 
do walki, jaka w roku 1870 otwarcie się rozpoczęła zarówno gro
madnymi wyprawami narodowymi Polaków cieszyńskich do Kra
kowa, jak przedłożonymi w roku następnym, równolegle z petycją 
Czechów śląskich, żądaniami językowymi w adresie do wiedeńskiego 
ministra Hohenwarta.

86) Przez zimę 1830/31 było w Opawie 150 polskich oficerów, wielu Po
laków przebywało i w kąpielisku Jesenik. Opawski kronikarz wspomniał 
o nich tylko, że stracili tu sporo pieniędzy.

, Od 8 VII 1835 aż do śmierci (25 I 1851) przebywał tu na wygnaniu 
(w klasztorze minorytów), ukarany za udział w powstaniu krakowskim, biskup 
Karol Skórkowski. Pochowano go w krypcie kościoła farnego w Opawie (Ka
tarzynki), skąd dopiero w r. 1913 przewieziono trumnę do Krakowa. (O jego 
pobycie pisze Z u b e r  Rud., Internace krakovskeho biskupa Karla Skórkov- 
skeho v Opave, v 1. 1835—1851, Slezsky Sbornik 1948, 204—266). Także w cza
sie powstania 1846 r. wielu uchodźców szukało schronienia na Śląsku. Do 
Cieszyna przyszły pierwsze rodziny uchodźców już 24 II, do Opawy — 26 II. 
26 II schronił się do Cieszyna także urząd pocztowy z Podgórza, a do Bielska 
przewieziono kasę z Wieliczki. Równocześnie urząd celny w Cieszynie skon
fiskował przesyłkę 6000 kos, przeznaczonych dla Galicji, a przez miasto trans
portowano w okowach hrabiego Bobrowskiego, Szenowskiego i Dembińskiego.

Wypadki tego powstania odbiły się bezpośrednim echem o Opawę i Cie
szyn, gdyż zaraz w pierwszych dniach powstania wyprawiono przeciwko po
wstańcom załogi wojskowe obu miast, pieszy pułk Schmelinga (22 II, a bata
lion z Cieszyna już 20 II) i konny pułk Hohenlohe z Opawy (24 II), które sta
nęły do walki z powstańcami 28 II. (Bardziej szczegółowe dane w rękopisie 
miejskiej księgi pamiątkowej, sygn. I Da 2, złożonej w opawskim archiwum 
miejskim).
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