
WROCŁAWSKIE ECHA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Powiązania Śląska i Wrocławia z powstaniem styczniowym jedynie 
marginesowo i fragmentarycznie zajmowały dotąd uwagę historyków *. 
Powodem tego w poważnej mierze jest niełatwy dostęp do. źródeł 
archiwalnych, a także ogromne rozproszenie innego rodzaju infor
macji źródłowych na ten temat, zwłaszcza w prasie. Podstawowy ma
teriał archiwalny do tej kwestii znajduje się przede wszystkim, chociaż 
nie wyłącznie, w Niemieckim Archiwum Centralnym w Merseburgu 
w aktach naczelnych pruskich władz sądowych, prowadzących śledztwo 
przeciw Polakom, którzy działali w organizacji powstańczej na terenie 
zaboru pruskiego1 2. Sporo informacji rozrzuconych jest także w innych 
zespołach tego archiwum. W sumie materiał archiwalny w zakresie 
tej problematyki znajdujący się w Merseburgu jest wcale bogaty. 
Niniejszy artykuł nie pretenduje do całkowitego jego wykorzystania, 
lecz ogranicza się do przedstawienia niektórych tylko kwestii, zwłaszcza 
działalności komitetu powstańczego we Wrocławiu.

Bliskie sąsiedztwo Wrocławia z Królestwem spowodowało, że był 
on jednym z ważniejszych ośrodków działalności agentów powstań
czych. Stąd szeroką strugą płynął zakupywany przez nich i przemycany 
dla powstańców sprzęt wojskowy. Tędy przejeżdżali kurierzy, przewo
żący tajną korespondencję między władzami powstańczymi w Królestwie 
a różnymi ośrodkami emigracji polskiej na Zachodzie. Z Wrocławia cią-

1 H. W e r e s z y c k i ,  Echa powstania styczniowego w dziennikach wrocław
skich (Sobótka, 1954, s. 505—590); E. O d o r k i e w i c z ,  Śląsk a powstanie stycz
niowe (Zaranie Śląskie, 1960, z. 1, s. 3—38); t e n ż e ,  Śląsk w organizacji 
powstańczej w latach 1862—1864 (Zaranie Śląskie, 1963, z. 1, s. 3—20); Z. Grot ,  
Rok 1863 w zaborze pruskim, Poznań 1963. W pracy Grota wzmianki o Wrocła
wiu i Śląsku są bardzo ogólnikowe, oparte przeważnie na pierwszym z wyżej 
wymienionych artykułów Odorkiewicza.

2 Deutsches Zentralarchiv, Abt. Merseburg (dalej skrót: DZA Merseburg), 
Rep. 97 (Kammergericht).



gnęły do powstania grupy młodych ochotników, pragnących wziąć udział 
w walkach. Nie bez pewnego uczuciowego zaangażowania się społeczeń
stwo wrocławskie śledziło wypadki w Królestwie.

Wzrost zainteresowania wrocławskiej opinii publicznej polskimi spra
wami datuje się już od r. 1860. Stawały się one coraz częstszym przed
miotem dociekań, w miarę jak narastały wydarzenia rewolucyjne w War
szawie i Królestwie Polskim. Miasto pozostawało niejako pod ich 
wrażeniem, a wiadomości o coraz to liczniejszych podróżach Polaków 
przybywających i odjeżdżających z Wrocławia działały na wyobraźnię jego 
mieszkańców. W końcu marca i na początku kwietnia 1861 r. rozeszły 
się nawet pogłoski, że w stolicy Dolnego Śląska w czasie świąt wielka
nocnych ma się odbyć zjazd Polaków 3.

Wiadomości o rewolucyjnym ruchu w Królestwie padały we Wrocła
wiu, podobnie jak w innych prowincjach pruskich, na bardzo podatny 
grunt. Wzmacniały one istniejące wówczas napięcie w państwie prus
kim, spowodowane ostrym konfliktem politycznym między monarchą 
i kołami rządowymi a opozycją sejmową. Niechętnie wobec rządu na
strojone koła szerokiej opinii publicznej w Prusach z dużym zadowo
leniem przyjmowały wiadomości o ruchach rewolucyjnych w różnych 
krajach Europy. Podobnie było na Śląsku. Na początku kwietnia 1861 r. 
prezydent policji we Wrocławiu referował władzom ministerialnym: 
„Stosunki polityczne wywierają w ogóle niekorzystny wpływ na niższe 
warstwy ludności. Dążenia wolnościowe we Włoszech, na Węgrzech, 
w Polsce zatruły atmosferę” 4. Jedynie koła burżuazji wrocławskiej — 
nie mówiąc już o arystokracji — odnosiły się bardzo powściągliwie do 
wypadków warszawskich, podobnie jak wkrótce potem do powstania 
styczniowego 5.

Wybuch powstania w zaborze rosyjskim jeszcze bardziej elektryzu
jąco podziałał na opinię wrocławską 6. Pojawienie się na ulicach licznych 
oddziałów wojskowych, udających się na wschód celem obsadzenia gra
nicy pruskiej, jeszcze bardziej zwiększało nastroje niepokoju. Każdą 
wiadomość o powstaniu dosłownie rozchwytywano. W jednym z rapor
tów na temat nastrojów politycznych we Wrocławiu czytamy m. in.: 
„Rozruchy w Królestwie Polskim wzburzyły naturalnie umysły tutejszej

s Tamże, Rep. 77 II, Tit. 359, nr 1, t. 28, sprawozdanie prezydenta policji 
we Wrocławiu z 6 IV 1861; por. też tamże sprawozdanie z 13 IV 1861.

4 Sprawozdanie prezydenta policji we Wrocławiu z 6 IV 1861, jw.
6 W e r e s z y c k i ,  op. cit., pass.; por. DZA Merseburg, Rep. 77 II, Tit. 359, 

nr 1, t. 28, pisma urzędowe prezydenta policji we Wrocławiu z 13 .i 27 IV 
1861.

6 DZA Merseburg, Rep. 77 II, Tit. 359, nr 1, t. 30, pismo urzędowe prezy
denta policji we Wrocławiu z 7 II 1863.



ludności, w ciągu tygodnia nie zaszło jednak nic takiego, co zasługiwałoby 
na szczególną uwagę” 7.

Nastroje ludności Wrocławia wobec ruchu powstańczego w Królestwie 
kształtowały się w dużym stopniu pod wpływem polskich studentów. 
Po mieście chodziły słuchy o ich politycznej działalności, a policja 
coraz podejrzliwiej śledziła ich kroki. W sprawy konspiracji zostali stu
denci bliżej wtajemniczeni na zjeździe przedstawicieli polskich kół 
akademickich z różnych uniwersytetów w Krakowie w końcu lipca 
1862 r. 8 9 Zresztą wydarzenia w Królestwie od 1860 r. i bez tego przy
czyniały się do wzrostu nastrojów patriotycznych wśród polskiej mło
dzieży akademickiej. We Wrocławiu znalazło to wyraz w publicznym 
noszeniu żałoby narodowej z powodu masakry w Warszawie w lutym 
1861 r., a także w organizowaniu demonstracyjnych nabożeństw kościel
nych za poległych. Pewną pomoc w ich przygotowaniu okazali również 
Polacy wrocławscy spoza uniwersytetu. Pierwsze takie nabożeństwo od
było się w lutym 1861 r. Po nim nastąpiły dalsze: 10 czerwca 1861 r. 
za Lelewela w kościele Św. Maurycego, a 3 sierpnia tego roku za Czar
toryskiego

W dniu 29 listopada 1861 r. odbyło się we Wrocławiu uroczyste spot
kanie Polaków, poświęcone rocznicy wybuchu powstania listopadowego. 
Wzięło w nim udział około 50 uczestników. Uroczystość miała się odbyć 
w szerszym gronie. Nieoczekiwane jednak trudności, jakie napotykali 
organizatorzy, skłoniły ich do urządzenia jej w wąskim stosunkowo 
kręgu10. Skromną uroczystością w końcu lutego 1862 r. w rocznicę ma

7 Tamże, raport prezydenta policji we Wrocławiu z 14 II 1863; por. też 
tamże raport z 31 I i 7 III 1863.

8 H. B a r y c z ,  Polska młodzież akademicka we Wrocławiu przed powstaniem 
styczniowym (1858—1863) (Sobótka, 1946, s. 113—115).

9 W e r e s z y c k i ,  op. cit., s. 250 i nn.; B a r y c z ,  op. cit., s. 182—184.
Nowe dane archiwalne na ogół potwierdzają znany dotąd w literaturze opis 
tych nabożeństw. Por. DZA Merseburg, Rep. 77 II, Tit. 357, nr 1, t. 28, 29,
sprawozdania prezydenta policji we Wrocławiu z 20 IV i 17 VIII 1861, oraz 
Rep. 76 IV, Sekt. I, Abt. I, nr 8, t. I, pismo urzędowe nadprezydenta wrocław
skiego do Kultusministerium, 8 III 1861.

10 DZA Merseburg, Rep. 77 II, Tit. 359, nr 1, t. 29, pismo urzędowe prezy
denta rejencji wrocławskiej z 30 XI 1861: „Von den hier anwesenden Polen 
sollte gestern der Jahrestag der früheren polnischen Revolution gefeiert werden. 
Es fand dies jedoch mehrfach insofern Schwierigkeiten, als die Besitzer ge
eigneter Locale deren Überlassung zu diesem Zwecke auszuweichen suchten. 
In Folge dessen hat man sich auf ein Abendessen in einem gewöhnlich für 
gesellige Versammlungen der Polen benutzten Locale beschränkt, wo sich etwa 
50 derselben eingefunden haben. Die Gesellschaft hat einen ruhigen Verlauf
genommen, wenigstens ist irgend etwas Bemerkenswertes nicht zur Kenntniss 
gekommen”.



sakry warszawskiej uczcili Polacy wrocławscy pamięć pomordowanych 
w niej o fia r11. W końcu listopada tego roku „56 młodych Polaków” 
znowu zorganizowało uroczyste spotkanie w rocznicę wybuchu powstania 
listopadowego, na którym śpiewali „znane pieśni polskie” 11 12.

Od 1861 r. stolica Dolnego Śląska była ważnym ośrodkiem konspira
cyjnej organizacji powstańczej. Coraz liczniejsze podróże Polaków do 
Wrocławia pozostawały niewątpliwie w związku z przygotowaniami do 
powstania. Według raportów prezydenta policji we Wrocławiu od 13—17 
kwietnia przybyło do tego miasta 184 Polaków, w tym 90 z Warszawy 13, 
w okresie zaś od 28 kwietnia do 8 czerwca przyjechało tam 654 Polaków, 
w tym 270 z Warszawy. „Ciągle się daje zauważyć silny przypływ obcych 
Polaków, zwłaszcza z Warszawy” — czytamy w jednym z raportów 14. 
W sierpniu 1861 r. Koleją Górnośląską i Poznańską przybyło tam wielu 
młodych Polaków15. W następnych miesiącach napływ podróżnych 
z Krakowa, a także z Galicji, zmalał, ale wzmógł się w październiku 
1861 r . 16. Podobnie było w latach następnych, zwłaszcza bezpośrednio 
po wybuchu powstania 17.

11 Tamże, Rep. 67 II, Sekt. 8, Spez. a, nr 1, t. VII, pismo urzędowe prezy
denta rejencji wrocławskiej z 7 III 1862: „Die von der »Breslauer Zeitung« 
gemeldete Trauerfeier zum Gedächtniss der am 27. Februar v. J. in Warschau 
gehaltenen Emeutiers beruht auf einer Dämpfierung, durch welche sich polnische 
Patrioten für die Unzugänglichkeit der hiesigen Geistlichkeit im beregten Sinne 
zu entschädigen suchten. Dagegen hat ihnen der aus seiner Warschauer Ge
fangenschaft zurückgekehrte Rabbiner Jastrow aus Rogasen in hiesiger Etappe 
Gelegenheit zu einer Oration in geschlossenen Räumen gegeben”.

12 Tamże, Rep. 76 II, Sekt. 8, Spez. a, nr 1, t. VII, pismo urzędowe 
prezydenta policji we Wrocławiu z 8 I 1863.

13 Tamże, Rep. 77 II, Tit. 359, nr 1, t. 28, raporty prezydenta policji we
Wrocławiu z 20 i 27 IV, 4, 11, 18, 25 V, 1 i 8 VI 1861.

14 Tamże, raport z 4 IV 1861.
15 Tamże, raport z 17 VIII 1861.
16 Tamże, t. 29, raporty z 19 i 26 X 1861.
17 Tamże, Rep. 76 II, Sekt. VIII, Spez. a, nr 1, t. VII, sprawozdanie Rejencji

Wrocławskiej z 9 IX 1863 i 8 V 1864; Rep. 77 II, Tit. 359, nr 1, t. 30, raporty 
prezydenta policji we Wrocławiu z 6 XI 1863 i 2 II 1864. W tym ostatnim 
czytamy m. in.: „Da die Zahl der sich aufhaltenden Polen immer mehr zunahm 
und die Besorgniss nahe lag, dass von hier aus besonders konspirirt werde, 
habe ich eine besonders strenge Kontrolle eingeführt und zu diesem Zwecke 
eine besondere Nachweisung der hier lebenden Polen anfertigen lassen, wovon 
ich ein Exemplar . . .  beifüge”; por. także Rep. 97 IX VU, nr 150, k. 220,
Rother do prezydenta rejencji opolskiej 11 VI 1863, oraz k. 177, protokół zeznań
Wilhelma Dresslera z 12 X 1863, który zeznawał m. in.: „Namentlich stark
war der Verkehr in Polen in diesem Jahre, indem sie durch Breslau hin
und her fuhren und sich meistens 'nur einen Tag aufhielten, während sie sich 
in andern Jahren mehrere Tage und selbst längerer Zeit dort aufhielten”.



Nie wszystkie, rzecz oczywista, podróże do Wrocławia lub przez 
Wrocław były związane z działalnością konspiracyjną. Wielu Polaków 
z Królestwa szukało tutaj schronienia przed terrorem policji carskiej. 
Że jednak liczne podróże na Śląsk były związane z poczynaniami władz 
powstańczych, zdaje się nie ulegać wątpliwości. W obecnym stanie po
szukiwań źródłowych niemożliwe jest bliższe zbadanie penetracji polskich 
działaczy spiskowych na Śląsku i we Wrocławiu. Wątpić też należy, czy 
po zebraniu wszystkich dostępnych źródeł można będzie tę sprawę 
wyświetlić do końca. Agenci polscy działali zwykle w świetnym za
konspirowaniu. Wiadomości o ich poczynaniach nie przedostawały się 
tak łatwo w tryby policyjnego i śledczego systemu w Prusach. Znane 
jednak fakty wskazują, że działalność agentów powstańczych na Śląsku, 
a zwłaszcza we Wrocławiu, jeszcze przed 1863 r. była bardzo żywa.

Na początku listopada 1861 r. wiedeńskie Ministerstwo Policji 
w piśmie skierowanym do Prezydium Policji w Berlinie doniosło — po
wołując się na dobrze poinformowane źródła — że Stanisław Szenic. 
mieszkający we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 37, pozostaje w bliskich 
kontaktach z kołami polskimi. Celem tych kontaktów miała być agitacja 
na rzecz odbudowy Polski18. W wyniku tego doniesienia władze pruskie 
podjęły tajne dochodzenie w celu zbadania, czy Szenic rzeczywiście 
posiada kontakty ze Lwowem i jaki one mają charakter. Nie udało się 
niczego pewnego ustalić. Stwierdzono tylko, że Szenic prowadzi bardzo 
żywą korespondencję z Królestwem Polskim, ,,a mianowicie w ostatnim 
czasie otrzymuje zbyt częste listy” na adres swojej przyjaciółki, Marian
ny Hulewicz, a także niejakiego Wiezemowskiego, zamieszkałego przy 
obecnej ul. Podwale 20, że utrzymuje bardzo bliskie kontakty z przejeż
dżającymi przez Wrocław Polakami oraz studiuje pilnie artylerię i inży
nierię 19. We Wrocławiu przebywał Szenic od 1858 r. „z powodu intere
sów” 20. Z wiarogodnej relacji Żychlińskiego wiemy, że „bawił także 
wówczas we Wrocławiu pod imieniem Stanisława Szenica późniejszy 
pułkownik w obozie generała Taczanowskiego, szef jego sztabu w dru
giej kampanii, Pini” 21. Pruskie władze policyjne nie mogły zdobyć o nim 
początkowo pewnych informacji. Nawet o miejscu jego urodzenia infor
mowano, że pochodzi „rzekomo z Poznania” 22. Informacje Żychlińskiego 
o wrocławskiej działalności Piniego potwierdza także Owsiński w swoich

18 Brandenburgisches Landeshauptarchiv (dalej skrót: Pr. Br.), Rep. 20, 
Berlin C, Tit. 94, Lit. S, nr 1122, k. 1.

18 Tamże, k. 3—4.
20 Tamże, k. 3.
21 T. Ż y c h l i ń s k i ,  Wspomnienia z roku 1863, Poznań 1888, s. 29.
22 Pr. Br., Rep. 30, Berlin C, Tit. 94, Lit. S, nr 1122, k. 3.



Wspomnieniach z powstania polskiego23. Jedno nie ulega wątpliwości, 
że jeszcze przed 1863 r. Pini rozwinął we Wrocławiu bardzo szeroką dzia
łalność nä rzecz planowanego powstania. I nie działał w pojedynkę. 
Posiadał rozległe stosunki w Królestwie i Galicji oraz wielu ludzi do 
pomocy w samym Wrocławiu 24.

Na początku stycznia 1862 r. Pruskie Ministerstwo Spraw Zagranicz
nych otrzymało za pośrednictwem konsulatu w Warszawie tajny raport, 
informujący o istnieniu we Wrocławiu polskiego komitetu demokratycz
nego. Raport podaje nazwiska jego członków i stwierdza, że polski 
komitet we Wrocławiu utrzymuje kontakty z Galicją, Królestwem i Po- 
znańskiem25. W obecnym stanie poszukiwań archiwalnych trudno po
wiedzieć coś bliższego o działalności owego komitetu. Nie udało się 
odnaleźć przede wszystkim obszernego raportu nadpreizydenta wro
cławskiego wraz z załącznikami w tej sprawie26. Zdaje się nie ulegać 
jednakże wątpliwości, że komitet taki istniał oraz działał bardzo spraw
nie jeszcze przed 1862 r., i to nie tylko we Wrocławiu, ale i w innych 
miastach Śląska. Wskazuje na to list Stanisława Maciejewskiego', jednego 
z działaczy rewolucyjnych na terenie przede wszystkim Katowic, do 
Bronisława Ostrzyckiego, mieszkającego przy obecnej ul. Świdnickiej 19, 
działającego w imieniu polskich władz rewolucyjnych we Wrocławiu. 
List jest datowany w Katowicach 24 listopada 1861 r. i nosi także 
wrocławski stempel pocztowy z 25 listopada tegoż roku. Oto treść listu: 
„Kochany Broniusiu. W piątek upłyniony wysłany został za granicę 
śpieg nazwiskiem Zbożewski, budowniczy drogi petersburskiej, blond,

23 Józefa Oksińskiego wspomnienia z powstania polskiego 1863/64 roku (Rocznik 
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, t. III, 1939, s. 29).

24 DZA Merseburg, Rep. 97 X, nr 303, pismo urzędowe prezydenta policji 
w Poznaniu do sądu śledczego w Berlinie z 29 IX 1864.

25 Tamże, Rep. 77 I, Tit. 1080, nr 2, k. 94—95, minister spr. zagr. do ministra 
spr. wewn., Berlin 6 I 1862: „Nach der abschriftlich beiliegenden, dem König
lichen General Consul zu Warschau durch den Chef der dortigen diplomatischen 
Kanzlei zugestellten Notitz soll in Breslau ein polnisches demokratisches Comité 
bestehen, welches mit ähnlichen Vereinen in Österreich, in dem Königreiche 
Polen und in den Provinzen Preussen und Posen Verbindungen unterhält...” 
Treść depeszy brzmi: „Note tres secrete. D’apres des renseignements reęus par 
les autorités du R-me de Pologne, il existe á Breslau un Comité démocratique; 
au nombre des membres de ce Comité se trouvent: le Szczebnitz [zapewne: 
Szenic — M.P.], exproprietaire du R-me de Pologne; M-e Szawlowska et le 
St. F. Wizirkowski [zapewne: Wiezernowski — M.P.], excapitaine de la légion 
Polonaise formée en Italie pendent la derniěre guerre. Le marchand Douboszew- 
ski contribue á entretenir les relations avec les Comités établis en Autriche, 
en Prusse et dans le R-me de Pologne. Les principaux membres du Comité 
de Posen sont Niegolewski et Bentkowski”.

26 Tamże, k. 92.



wzrostu wysokiego, lat około 40 liczący. Przy sobie zwykł miewać broń, 
to jest dwa rewolwery i nawet dubeltówkę. On należy do komisyi 
śledczej, która ma wykryć, kto sprowadza broń z zagranicy, przez czyją 
korespondencyją, i zarazem broszury. Jest to niebezpieczna figura. Dla
tego proszę Cię, pchnij zaraz do Paryża i Genui z uwiadomieniem o tym, 
aby wiedziano, jak go tam przyjąć...” List ten wskazuje na rozległe w skali 
europejskiej kontakty polskiej organizacji rewolucyjnej na Śląsku i o du
żym doświadczeniu w działalności konspiracyjnej jej członków27.

Fakt bardzo rozległej i żywej działalności polskiego komitetu we 
Wrocławiu przed wybuchem powstania potwierdza relacja pamiętnikar
ska Józefa Oksińskiego. ,.Przybywszy w połowie 17 stycznia 1863 roku 
do Kalisza — pisze Oksiński — stanęliśmy w hotelu Peszkiego, używają
cego opini nieposzlakowanej, a dowiedziawszy się od właściciela tegoż 
hotelu o mieszkaniu naczelnika miasta, którego nazwiska obecnie za
pomniałem, udałem się do tegoż jako wtajemniczonego w sprawę mającej 
nadejść broni przez Wrocław w Poznańskie. Od niego dowiedziałem się, 
iż przed paru dniami ajent z Wrocławia przeznaczony do przyjęcia 
i dalszego wy transportowania broni doniósł mu, iż broń żadna nie na
deszła i prawdopodobnie nie nadejdzie, gdyż agent drezdeński nie tylko 
że mu nie doniósł nic stanowczego o wysłaniu broni z Liege, lecz nadto 
nadmienił o jakichś pogłoskach o przyaresztowaniu broni”. Wynika z te
go, że bardzo poważna część broni przemycanej do Królestwa szła przez 
Wrocław i w związku z tym wielu organizatorów powstańczych musiało 
przebywać na miejscu.

Od pierwszych dni po wybuchu powstania zapanowała we Wrocła-* 
wiu atmosfera dużego podniecenia i gorączkowych nastrojów. Miasto 
żyło pod wrażeniem wypadków w Królestwie. Policja dokonała rewizji 
w domach Polaków, zwłaszcza przyjezdnych, oraz w mieszkaniach stu
dentów, podejrzewając ich o działalność na rzecz powstania28. Wiado
mości o rewizjach rozchodziły się błyskawicznie po mieście, a jego miesz
kańcy wyczuwali jakby na ulicach powiew rewolucji polskiej. Trudno 
było zresztą oprzeć się temu wrażeniu. Przez Wrocław przebiegał jeden 
z głównych nerwów powstania. Od pierwszych dni po jego wybuchu 
ulice miasta przemierzały rzesze Polaków, jeszcze liczniejsze niż w ostat
nich latach przed wybuchem powstania 29. Młodzież studencka, działacze 
konspiracyjni z Królestwa, emigranci polityczni z Zachodu — wszyscy 
mieli tu do załatwienia ważne i pilne sprawy. Nic też dziwnego, że 
już w końcu stycznia Wrocław stał się — jak pisała „Breslauer Zeitung” —

27 Tamże, Rep. 97 IX VU, nr 74.
28 W e r e s z y c k i ,  op. cit., s. 550; „Schlesische Zeitung” (dalej skrót: SZ). 

26 II 1863, nr 95; 19 II 1863, nr 83.
2!) B a r y c z ,  op. cit., s. 217—218; Z y c h l i ń s k i ,  op. cit., s. 29.



,,swego rodzaju małym Paryżem”, czyli poważnym skupiskiem polskiej 
emigracji politycznej30 31 32. Podobnie było w następnych miesiącach 1863 r. 
W końcu maja „Schlesische Zeitung” donosiła, że do Wrocławia przybył 
z okolic Kępna jakiś szlachcic polski, którego przyaresztowała policja, 
by następnie odtransportować go ku granicy rosyjskiej S1. Ów szlachcic 
nie wyjawił celu swej podróży — jak to wynika z korespondencji — 
domyślamy się jednak, że przybył do Wrocławia z polecenia władz po
wstańczych w celu spełnienia jakiejś misji. W drugiej połowie lutego 
wrocławska policja wpadła na trop przygotowań kilku studentów pol
skich do podróży na teren powstania, o czym w_ obszernej relacji dono
siła „Schlesische Zeitung”. W czasie rewizji przeprowadzonej u studen
tów znaleziono broń82. W końcu stycznia policja aresztowała „pew
nego młodego Polaka ubranego po chłopsku, który najwidoczniej nale
żał do wyższych sfer”. Przybył on do Wrocławia od strony Kalisza dla 
wykonania powierzonych mu zadań 33. W drugiej połowie lutego został 
w pociągu aresztowany pewien człowiek, który — według relacji „Bre
slauer Zeitung” — miał się udać do Warszawy na polecenie pewnej fa
bryki broni34. W lipcu policja w Namysłowie rozesłała listy gończe za 
Francuzem Alfredem Montěgut, który posiadał fałszywe dokumenty 
i chciał się przedostać do powstania35. Podobnych faktów można by 
wymienić o wiele w ięcej36. Wszystkie one wskazują, że z chwilą wybu
chu powstania w Królestwie organizacja powstańcza rozpoczęła szcze
gólnie intensywną i szczególnie trudną działalność.

W projekcie organizacji władz wojskowych powstania z czerwca 
1863 r. formalnie ustanawiano we Wrocławiu władze powstańcze, które 
faktycznie działały tam co najmniej od 1861 r. 37 Były one podporządko
wane Wydziałowi Rządu Narodowego, działającego w całym zaborze 
pruskim w imieniu Rządu Narodowego38.

30 „Breslauer Zeitung” (dalej skrót: BZ), 1 II 1863, nr 53, w korespondencji 
z Wrocławia z 31 I donosiła: „Sind auch die revolutionären Zuckungen in dem 
unglücklichen Königreich noch nicht vorüber, so lässt sich doch kaum eine 
längere Dauer des Aufstandes befürchten, obwohl die Emigration in diesen 
Tagen eine so beträchtliche war, dass die Breslau zu einer Art Klein-Paris 
erhob”.

31 SZ, 28 V 1863, nr 241.
32 Tamże, 25 II 1863, nr 93.
33 BZ, 29 I 1863, nr 47.
34 Tamże, 20 II 1863, nr 85.
35 Tamże, 14 VII 1863, nr 317.
36 Np. SZ, 15 III 1863, nr 125; BZ, 19 II 1863, nr 83, i 21 III 1863, por. nr 135.
37 H. J a b ł o ń s k i ,  Struktura cywilnej organizacji prowincjonalnej w Króle

stwie Polskim (Przegląd Historyczny, 1937, s. 440). Por. O d o r k i e w i c z ,  op. 
cit., s. 35.

:)t< J. Ł u k a s z e w i c z ,  Zabór pruski w czasie powstania styczniowego



Ośrodek dyspozycyjny organizacji powstańczej we Wrocławiu mieścił 
się w nie istniejącym już obecnie hotelu „Pod Złotą Gęsią” przy dzi
siejszej ul. Ofiar Oświęcimskich 13/14. Był to „najprzedniejszy hotel 
Wrocławia”. Podróżujący Polacy zatrzymywali się tam już tradycyjnie. 
Służba hotelowa była przyzwyczajona do gości Polaków, wywodzących 
się zwykle z zamożnych rodzin arystokratycznych i szlacheckich. Chętnie 
spełniała ich prośby i polecenia, gdyż łączyło się to z reguły z bardzo 
sowitym napiwkiem, dawanym nieraz z iście pańskim gestem. ’ W każ
dym razie hotel „Pod Złotą Gęsią” był szczególnie gościnny dla Pola
ków i zawsze witał ich przyjaźnie i serdecznie. Ta atm os^ra sympatii 
umożliwiła wykorzystanie hotelu do działalności na rzecz powstania. 
Udawało się do niej wciągnąć nawet wiele osób spośród obsługi hotelu* 39.

Na czele wrocławskiej organizacji powstańczej stał komisarz pełno
mocny Rządu Narodowego40. Najowocniej i najdłużej funkcję tę spra
wował Bonawentura Błeszyński. Niegdyś uczeń różnych szkół wrocław
skich, posiadał on liczne kontakty zarówno z niemieckimi przemysłow
cami, jak też Polakami. Przez długi czas udawało mu się ukrywać swoją 
działalność na rzecz powstania przed policją pruską. Dzięki niemu po
ważne ilości broni, amunicji i sprzętu wojskowego zostały — via Wro
cław — przekazane powstańcom 41.

W organizacji pomocy dla powstania wyróżnił się niewątpliwie Bro
nisław Ostrzycki, utrzymujący we Wrocławiu żywe kontakty z ru
chem rewolucyjnym w Królestwie na długo jeszcze przed wybuchem 
powstania. We Wrocławiu mieszkał od 1852 r. i posiadał tam zapewne 
rozległe stosunki. W 1859 r. założył przy obecnej ul. Wita Stwosza sklep 
tytoniowy 42. Nie jest wykluczone, że w roli sklepikarza wystąpił Ostrzyc-

1863—1864, t. I. Jassy 1870; Łukaszewski podaje (tamże, s. 192—193) „Numera - 
riusz aktów urzędowych wydanych przez Wydział Wykonawczy Rządu Narodo
wego w Zaborze Pruskim”. Pod nr 42 czytamy:,, Nominacja agenta we Wrocła
wiu”; por. s. 7—11.

39 Por. DZA Merseburg, Rep. 97 IX VU, nr 150, k. 177—178, protokół 
zeznań W. Dresslera z 12 X 1863.

40 Tak tytułował go Józef Kowalewski w obszernym liście z 8 VIII 1863, 
tamże, Rep. 97 X, nr 303.

41 Anklage-Schrift des Ober-Staats-Anwalt bei dem Königlichen Kammer- 
-Gerichte gegen die Betheiligten bei dem Unternehmen, welches darauf abzielt, 
zur Wiederherstellung eines polnischen Staates in den Grenzen desselben vor 
dem Jahre 1772. eine Teil des Gebietes des Preussischen Staats vom ganzen 
loszureissen: wegen Hochverrats, Berlin 1864, s. 324—325; por. np. protokół 
zeznań W. Dresslera z 12 X 1863 oraz 21 X 1863, DZA Merseburg, Rep. 97 IX 
VU, nr 150.

42 DZA Merseburg, Rep. 97 IX VU, nr 74, protokół zeznania Ostrzyckiego 
z 29 II 1860.



ki jedynie w celu zamaskowania działalności konspiracyjnej i swych 
kontaktów z ruchem rewolucyjnym w Królestwie. W każdym razie 
przez sklep przy ul. Wita Stwosza 37 „przewijało się zawsze bardzo 
wielu Polaków”. Ostrzycki pośredniczył w przekazywaniu korespon
dencji między kołami emigracyjnymi na Zachodzie i ruchem w Kró
lestwie, przesyłce pism ulotnych, broszur43 44 4S. W celu organizacyjnego 
usprawnienia swej pracy konspiracyjnej założył Ostrzycki na początku 
grudnia 1860 r. kantor tytoniowy w Katowicach, którym od pierwszego 
maja 1861 r. kierował Stanisław Maciejewski, pochodzący z Poznań
skiego. Maciejewski był doskonałym organizatorem. Umiał znakomicie 
maskować swoją działalność konspiracyjną. Dzięki jego zabiegom wiele 
broszur rewolucyjnych dla Królestwa zostało wydrukowanych w Pie
karach u Heneczka lub przesłanych do zaboru rosyjskiego za jego po
średnictwem. Prowadził on rozległą korespondencję z Wrocławiem (prze
de wszystkim z Bolesławem Ostrzyckim), Galicją, polskimi działaczami 
emigracyjnymi na Zachodzie. Wyróżnił się też jako niezrównany orga
nizator przemytu broni do powstania44.

W komitecie powstańczym Wrocławia działało wiele innych osób. 
Nie sposób opisać szczegółowo ich trudów i niebezpieczeństw. Z komi
tetem wrocławskim współpracował wspomniany już Józef Oksiński, 
jeden z wybitniejszych dowódców w powstaniu styczniowym, Stanisław 
Szachowski i Bronisław Rucki, o którym pisze w swych wspomnieniach 
Oksiński45. W pracy na rzecz powstania nie zabrakło także kobiet, 
wśród których należy wymienić wspomnianą już Mariannę Hulewicz46, 
a także Stablewską 47. Z komitetem powstańczym we Wrocławiu współ
działał właściciel restauracji Aleksander Lebiadkowski48, Wiezerno- 
w ski49 i wielu innych. Na początku stycznia 1864 r. został aresztowany 
we Wrocławiu Leon Królikowski, który prawdopodobnie pełnił rolę 
łącznika między komitetem wrocławskim i podkomitetem w Dreźnie,

43 Tamże, Rep. 77 II, Tit. 359, nr 1, t. 30, raport prezydenta policji we 
Wrocławiu z 31 I 1863.

44 Tamże, Rep. 97 X, nr 83, Komenda policji w Katowicach do prezydenta 
rejencji opolskiej, 14 VI 1863; tamże, informacja z 6 VI 1863. Działalność Macie
jewskiego zasługiwałaby na obszerne omówienie w osobnym artykule.

45 O k s i ń s k i ,  op. cit., s. 29.
48 Pr. Br., Rep. 30, Berlin C, Tit. 94, Lit. S, nr 1122, k. 4, pismo w sprawie 

działalności Szenica z 26 X 1861; DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 359, nr 1, 
t. 30, raport prezydenta policji we Wrocławiu z 6 IX 1863; Rep. 97 X, nr 138. 
k. 2, pismo naczelnego prokuratora z 9 IV 1864; Anklage-Schrift..., s. 324.

47 Pismo w sprawie działalności Szenica z 26 X 1861, jw.
48 DZA Merseburg, Rep. 97 X, nr 530, pismo z 3 II 1865.
48 Pr. Br., Rep. 30, Berlin C, Tit. S. .nr 1122.



kierowanym przez Zdzisława Janiszewskiego50. Prawą ręką Błeszyń
skiego w organizowaniu transportów broni był Emil Olszewski. Pozosta
wał on w „najtajniejszych stosunkach z Błeszyńskim” 51.

Działający na rzecz powstania komitet polski we Wrocławiu spotykał 
się w swej trudnej pracy z dużą życzliwością i pomocą ze strony miesz
kańców miasta, zarówno Polaków, jak i Niemców. Do nich należał 
niewątpliwie Wilhelm Dressier, zatrudniony w charakterze gońca w ho
telu „Pod Złotą Gęsią”. „Ze względu na moją znajomość, jakkolwiek 
niedostateczną, języka polskiego — zeznawał w śledztwie Dressier — 
mogłem się z nimi [tzn. Polakami w hotelu — M.P.] lepiej porozumieć 
niż ktokolwiek inny, nie posiadający i tej nikłej znajomości języka 
polskiego, i dlatego pozostawałem na usługach przede wszystkim Pola
ków” 52. Agentom powstańczym oddawał Dressier bardzo cenne usługi. 
Wczesną wiosną 1863 r. posłał go jeden z Polaków „Pod Złotą Gęsią” 
do kupca i fabrykanta Schweitzera z zapytaniem, „czy paczki lub 
beczki [z bronią i prochem — M.P.] są już na składzie”. „Przyniosłem 
potwierdzającą odpowiedź” — zeznawał potem Dressier53. Pod jego 
okiem dokonywano często załadunku broni przeznaczonej do wysyłki, 
on też dbał o to, aby broń zakupywana przez Polaków była należycie 
przechowywana, a także podpisywał listy przewozowe w związku z wy
syłką broni54. Pomocy agentom powstańczym udzielał Dressier z pobu
dek ideowych, sprzyjając ich dążeniom wolnościowym. Wskazują na to 
protokoły jego zeznań w śledztwie, w których starannie przemilczał 
fakty własnej współpracy na rzecz powstania lub mówił o nich bardzo 
ogólnikowo, by nie stały się potem materiałem obciążającym areszto
wanych agentów powstania 55.

W dniu 9 stycznia 1864 r. policja aresztowała kilku agentów powstań
czych we Wrocławiu. Wśród nich znaleźli się: Huntley-Gordon Jaworski, 
Lipowski, Kamiński, dyrektor żeglugi parowej na Wiśle Królikowski, 
„pewien oszust paryski Louis Dextraite, zawiadowca stacji na tutejszym 
Dworcu Górnośląskim Göbler oraz auskultator sądowy Łukowski” 56 * 58.

50 DZA Merseburg, Rep. 90 a U, Sekt. II, Tit. 2, nr 7, Bismarck do Itzen- 
plitza, 4 II 1864.

51 Anklage-Schrift..., s. 324; por. też DZA Merseburg, Rep. 97 IX VU, nr 150, 
k. 180—181, protokół zeznań Augusta Liebelta z 15 X 1863, oraz k. 182, protokół 
zeznań Dresslera z 21 X 1863.

58 DZA Merseburg, Rep. 97 IX VU, nr 150, protokół zeznań Dresslera
z 12 X 1863.

M Tamże.
64 Tamże, k. 181, protokół zeznań A. Liebelta z 15 X 1863; k. 278, protokół

zeznań Izydora Teichmanna.
“ Tamże, k. 177—178, 182, protokoły zeznań Dresslera z 12 X i 21 X 1863.
58 Tamże, Rep. 76 II, Sekr. 8, Spez. a, nr 1, t. VII, raport policji wrocław-



Göbler i Łukowski — jak wynika z informacji źródłowych — byli 
stałymi mieszkańcami Wrocławia, a ich udział w organizacji powstań
czej wykraczał poza ewentualne korzyści materialne, jakie mogli otrzy
mywać za pomoc w organizowaniu przemytu broni. Sądząc z nazwiska, 
Göbler był Niemcem. Jako zawiadowca stacji kolejowej był niewątpli
wie bardzo pomocny przy przesyłce broni koleją. Polacy mieszkający 
we Wrocławiu uważali za swój patriotyczny obowiązek udzielanie po
mocy agentom powstańczym. Nawet Mosbach, który przed powstaniem 
odnosił się negatywnie do ruchu rewolucyjnego w Królestwie, nie od
mawiał swej pomocy na rzecz organizacji powstańczej 57.

W niełatwej misji zakupu broni dla powstania przebywał na Śląsku 
incognito niejaki Süssmann, syn introligatora z Olesna. Jego zadaniem 
było również werbowanie ochotników38. W pierwszej połowie paź
dziernika policja aresztowała we Wrocławiu pewnego mężczyznę, za
trudnionego w charakterze komisanta, z tytułem doktorskim, ,,który 
jest oskarżony o to, że pojedynczym Polakom pomagał w zakupywaniu 
broni i amunicji”. Aresztowanego odwieziono do Berlina59. Sądząc 
z informacji prasowej, ułatwiał on zdobycie broni i amunicji ochotni
kom udającym się na własną rękę do powstania. Mogli to być równie 
dobrze Polacy, jak i Niemcy. Z racji swego stanowiska i zawodu aresz
towany posiadał liczne kontakty i znajomości w kołach kupieckich 
i handlowych Wrocławia, co ułatwiało mu pośrednictwo w zaopatry
waniu ochotników w niezbędny sprzęt wojskowy. Zresztą współdziałał 
on niewątpliwie także z wrocławskim komitetem powstańczym. Wska
zuje na to poważna suma pieniędzy (400 talarów) i papiery znalezione 
u niego w czasie rewizji przeprowadzonej przez policję60.

Na rzecz powstania działał również we Wrocławiu Wincenty Kra- 
iński. W październiku 1864 r. pruski minister spraw wewnętrznych 
Eulenburg przesłał nadprezydentowi we Wrocławiu odpis poufnej 
wiadomości, w której podejrzewa się Kraińskiego o działalność na 
rzecz minionego powstania 61. Zgodnie z tym Kraiński miał pozostawać

skiej z 8 III 1864; por. też: Rep. 77 II, Tit. 359, nr 1, t. 30; Rep. 97 X, nr 539, 
raport policji wrocławskiej z 2 II 1864.

57 B a r y c z ,  op. cit., s. 221—222; por. DZA Merseburg, Rep. 97 X, nr 303, 
protokół zeznań J. Kowalewskiego z 8 VIII 1863.

58 O d o r k i e w i c z ,  op. cit., s. 25.
59 SZ, 14 X 1863, nr 479.
00 BZ, 9 X 1863, nr 471.
01 Archiwum Państwowe Miasta Wrocławia i Woj. Wrocławskiego (dalej 

skrót: AP Wrocław), Oberpraesidium, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556, k. 189—194, 
Eulenburg do nadprezydenta we Wrocławiu 25 X 1864: „D’apres des ren- 
seignements positifs l’abbé Kraiński, professeur á 1’ Universitě de Breslau 
est en rapports constants avec Kurzyna, Mikorzewski et transmet les ordres



w kontaktach z dwiema przede wszystkim osobami: Kurzyną i Miko- 
rzewskim. Prawdopodobnie chodzi tu o Jana Kurzynę, przed 1859 r. 
działającego politycznie w Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1859 r. 
zbiegł Kurzyna do Paryża, gdzie znalazł się pod wpływem Mierosław
skiego 62. Mikorzewski natomiast to ksiądz warszawski, członek Rządu 
Tymczasowego w styczniu i lutym 1863 r., skrajnie czerwony, sądząc 
z jego frazeologii politycznej, kapelan oddziałów powstańczych. Z treści 
poufnej informacji przesłanej przez Eulenburga wynika, że Kramski 
był pośrednikiem w przekazywaniu korespondencji powstańczej z War
szawy do Paryża oraz z Paryża do Warszawy i w związku z tym 
pozostawał w kontaktach z Kurzyną i Mikorzewskim. Niestety, nic 
bliższego nie można powiedzieć na ten temat na podstawie znanych 
informacji źródłowych. W każdym razie policja wrocławska, zaalarmo
wana wiadomością z Berlina, przeprowadziła na wszelki wypadek rewizję 
w mieszkaniu Kraińskiego, która wszakże nie potwierdziła podejrzeń 
władz pruskich. Nie znaczy to oczywiście, że były one nieprawdziwe 63.

Nie sposób wymienić nazwisk wszystkich osób współdziałających 
z komitetem powstańczym we Wrocławiu. Ludzie ci tworzyli duży sztab 
organizacyjny. Często nie wiedząc o sobie niczego nawzajem, wykonywali 
różne polecenia komitetu powstańczego, począwszy od prostego prze
kazywania wiadomości na terenie samego Wrocławia, a skończywszy 
na trudnych przedsięwzięciach organizacyjnych, wymagających dużych 
zdolności, talentu, odwagi i poświęcenia.

Najpoważniejszym zadaniem wrocławskiego komitetu powstańczego 
było — jak już wspomniałem — zakupywanie i wysyłanie broni i sprzę
tu wojskowego do powstania. W warunkach wzmożonej czujności poli-

de Varsovie á Paris et vice versa pour les agents révolutionnaires. De méme 
ď aprěs des renseignements puissés dans une correspondance de 1’ abbé Kra- 
iński, Mikorzewski a envoyé son appel avec un memorandum en latin et la 
rnention finale s i l e n t i u m  p r o m i t t i m u s  d o n a n t i b u s  aux evéques 
suivants du Royaume de Prusse [tu następuje wykaz biskupów w Prusach]”.

62 Historia Polski, t. II/3, Warszawa 1950, s. 418—420.
fl3 w  protokole rewizyjnym z dnia 28 X 1864 r. stwierdza się m. in., że 

polskie książki i pisma przeglądano szczególnie starannie, że Kraiński posiada 
niewiele bielizny, ubrań itp., i tylko najniezbędniejsze meble. Natomiast biblio
teka jest bardzo duża, zawiera przeważnie polskie książki. Ponadto w protokole 
stwierdza się: „Bemerkenswerter fand sich nur vor: 1. eine Abhandlung der 
Dr. Kraiński, und zwar noch die der Arbeit begriffen, über die Entstehungs
gründe des letzten polnischen Aufstandes, mehr eine kritisch-historische Be
leuchtung der letzten Ereignisse, als ein politisches Werk. 2. verschiedene an 
Dr. Kraiński gerichtete militärische Aufträge aus dem Jahre 1820, wo derselbe 
in der polnischen Insurektions-Armee die Stelle eines Rittmeisters bekleidet 
hat [powinno być: „aus dem Jahre 1830” — M.P.]”. AP Wrocław, Oberpraesidium, 
Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556.



cyjnych władz pruskich było to zadanie niełatwe i wymagało podejmo
wania coraz to nowych środków ostrożności. W wielu'wypadkach trzeba 
było decydować się na największe ryzyko, tym bardziej że potrzeby 
powstania pod względem uzbrojenia były olbrzymie. „W warunkach 
pilnego zapotrzebowania na broń ze strony powstańców, którzy odczu
wają notorycznie wielki jej brak — pisała „Schlesische Zeitung” — 
nie można się dziwić, iż mimo wydanych zakazów w dalszym ciągu 
czyni się zuchwałe wysiłki w celu przesłania broni i prochu do Pol
sk i64. Mimo częstych konfiskat transporty broni i sprzętu nieustannie 
wysyłano do Królestwa. Na początku kwietnia prezydent policji we 
Wrocławiu stwierdzał, że organizowanie „przesyłki broni, uniformów 
i innego sprzętu dla powstania polskiego podejmowane jest w wielkich 
rozmiarach” 65. W czerwcu 1863 r. władze kolejowe informowały o wy
syłaniu dużej ilości prochu strzelniczego dla powstania. Transport 
ładunków prowadził przez takie miasta, jak Oława, Racibórz, Pszczyna, 
Mikołów, Tarnowskie Góry, Bytom, do Galicji, a stamtąd do Królestwa 66.

Mimo daleko idących środków ostrożności wiele transportów sprzętu 
przeznaczonego dla powstania dostawało się w ręce policji. W nocy 
z 12 na 13 marca władze skonfiskowały we Wrocławiu wóz z bronią 
i prochem na trakcie w kierunku Psiego Pola. W wozie znaleziono 
50 sztuk broni palnej, podobnej do karabinów w ówczesnej piechocie 
pruskiej, zaopatrzonej w bagnety 67. Furmanka była własnością jakiegoś 
przedsiębiorstwa przewozowego z Wrocławia, a furman — jak podała 
prasa — nie był zorientowany w zawartości ładunku68.

W dramatycznych okolicznościach policja zatrzymała wóz z trans
portem broni dla powstania w Rychtalu w pierwszej połowie maja. 
Furmanką o jednokonnym zaprzęgu powoził niejaki Christian Hanusa, 
będący „na służbie u pewnego wrocławskiego furmana”, broń zaś, 
pochodząca z fabryk belgijskich, została załadowana u kupca Schweit
zera we Wrocławiu. Transport konwojował pewien mężczyzna na koniu, 
o którym relacja prasowa wyraża się bardzo tajemniczo: miał on dużo 
pieniędzy, które zawsze trzymał przy sobie, władał znakomicie języ
kiem niemieckim, „zdawał się nie znać zupełnie języka polskiego”. 
Fakt ten, jak również rozszerzanie przez niego samego w okolicach 
Namysłowa i Rychtalu wiadomości o bliskich kontaktach z różnymi 
osobistościami Wrocławia miały niewątpliwie na celu ułatwić porusza

64 SZ, 13 III 1863, nr 121.
65 DZA Merseburg, Rep. 77 II, Tit. 359, nr 1, t. 30, raport prezydenta policji 
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88 BZ, 17 III 1863, nr 127.



nie się w terenie i odsunąć od niego wszelkie podejrzenia. Jak wynika 
z relacji prasowej, do maja udało mu się przeprowadzić szczęśliwie 
do powstania kilka transportów. W dniu 11 maja nie powiodło się. 
Wóz z „tajemniczym” ładunkiem wzbudził podejrzenie przypadkowego 
przechodnia. Transportem zainteresowała się policja. Razem z furma
nem wóz z całą zawartością odesłano do Wrocławia. Konwojent na 
koniu zbiegł. Wkrótce potem znowu próbował szczęścia z przewozem 
ładunku broni w tym samym kierunku, lecz z takim samym rezulta
tem 69. Konfiskaty broni były niestety bardzo częste70. Nie sposób 
opisywać wszystkich. Pogłębiały one i tak trudną sytuację powstania 
pod względem uzbrojenia, uszczuplały poważnie budżet powstańczy.

Transport broni odbywał się nie tylko przy pomocy zaprzęgów 
konnych, lecz także koleją. By zmylić czujność władz policyjnych 
i wojskowych, do wagonów ładowano siano, słomę, w których ukryte 
były paczki ze sprzętem wojskowym71. Wysyłano go często pod fał
szywymi deklaracjami przewozowymi, jako zupełnie inny tow ar72. 
Przygotowanie broni do transportu odbywało się w magazynach kup
ców i przemysłowców wrocławskich albo w hotelu „Pod Złotą Gęsią”, 
gdzie Błeszyński dysponował osobnym do tego celu kantorem 73.

Najważniejsze zamówienia dla powstańców były realizowane we 
Wrocławiu u niektórych kupców i przemysłowców. Należeli do nich: 
Samuel Goldberger, Wilhelm Engels, dwaj bracia Cohn, Juliusz Kar
funkel, właściciel przedsiębiorstwa spedycyjno-przewozowego Izydor 
Teichmann, Schweitzer i inni. W maju np. 1863 r. zjawił się Błe
szyński u wspomnianego Golbergera w towarzystwie jakiegoś Francuza 
będącego na służbie powstania. Za pośrednictwem Błeszyńskiego ów 
Francuz zamówił u Goldbergera transport broni na sumę 500 talarów, 
z czego część zapłacono z góry, resztę zaś uregulował Błeszyński 
w późniejszym terminie. W tym samym mniej więcej czasie pertrak
tował Błeszyński w sprawie zakupu broni z Rafałem Cohnem. „Chciał 
najpierw kupować meble — czytamy w akcie oskarżenia z 1864 r. — 
a potem zapytał o szable”. Rezultatem rozmów z Cohnem było zaku
pienie „wspólnie z jakimś obcym” 500 siodeł na sumę 400 talarów; innym 
znowu razem „z innym obcym” zakupił Błeszyński u Cohna 100 szabel

89 Tamże, 14 V 1863, nr 221.
70 Por. np. tamże, 28 V 1863, nr 243; 16 V 1863, nr 223 i inne.
71 O d o r k i e w i c z ,  op. cit., s. 30; por. J. J a n o w s k i ,  Pamiętniki o po
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po 4 talary za sztukę „i sam zapłaci! całą sumę” 74. Kupcy wrocławscy 
bardzo chętnie zawierali transakcje z agentami powstańczymi, gdyż 
przynosiło im to poważne zyski75. Z tego też względu byli żywotnie 
zainteresowani w dobrym zakonspirowaniu całego procederu, począwszy 
od zamagazynowania sprzętu poprzez wymyślny często załadunek aż 
do pomyślnego przekazania transportów do granicy Królestwa. Nie 
angażując się zbyt daleko osobiście w te sprawy, starali się przecież 
pomagać w organizowaniu przewozu. Najbardziej bezpośrednio był z tą 
sprawą związany Izydor Teichmann, gdyż transport ładunków przynosił 
mu poważne zyski przy małym stosunkowo procencie ryzyka, które 
musieli na siebie brać agenci powstańczy. Daleko idąca dbałość o ukry
cie przed policją kontaktów z Polakami zaznaczała się również w za
szyfrowanym notowaniu w księgach rachunkowych transakcji zawiera
nych z agentami.

Dostawy kupców i przemysłowców wrocławskich dla powstania 
wypływały głównie z pobudek materialnych, jednakże było i inaczej. 
Np. Juliusz Karfunkel został oskarżony przez władze pruskie „jako 
agent odgrywający wybitną rolę w dostarczaniu broni powstańcom, 
pozostający w kontaktach z przywódcami powstania” 76. Zresztą policja 
wrocławska od początku wiedziała o kontaktach między kupcami i prze
mysłowcami a Polakami, jakkolwiek nie była zapewne zorientowana 
w nich szczegółowo. W celu bliższego zbadania tych spraw przeprowa
dzano nieraz rewizje w sklepach i magazynach handlowych. „Breslauer 
Zeitung” informowała w połowie marca o rewizjach policyjnych doko
nanych w kilku sklepach żelaznych celem skontrolowania, czy nie ma 
tam ewentualnych zapasów broni i amunicji. Gazeta wprawdzie podaje, 
że nigdzie nie znaleziono poważniejszych zapasów, wyjaśnia jednak 
w krótkim komentarzu: „Zaskakujący brak broni palnej jest zrozumiały: 
tłumaczy się to tym, że powstańcy znaczne partie stąd wykupili i szczę
śliwie wywieźli za granicę”. W połowie maja policja przeprowadziła 
rewizję w zakładzie siodlarza Bayera przy dzisiejszej ul. Szewskiej, 
konfiskując poważną partię tornistrów przeznaczonych — jak infor
muje „Breslauer Zeitung” — dla powstania 77.

74 Anklageschrift...
75 W e r e s z y c k i ,  op. cit., s. 564.
7* DZA Merseburg, Rep. 97 X, nr 539, brulion bez daty. O dostawach kupców 
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Organizacja dostaw sprzętu wojskowego do Królestwa była naj
główniejszym zadaniem wrocławskiego komitetu powstańczego. Obok 
tego jednak komitet zajmował się innymi jeszcze sprawami. Pośred
niczył więc w przesyłaniu korespondencji powstańczej, kontrolował 
ruch emigrantów polskich przez Wrocław, gromadził — w miarę moż
ności — fundusze na rzecz powstania 78. W czerwcu np. 1863 r. Rejencja 
Opolska otrzymała raport stwierdzający m. in., że „od około 14 dni 
przesyła się z Wrocławia do Krakowa poważne ilości pieniędzy przezna
czonych dla Komitetu Narodowego” 79. W lipcu 1863 r. „Breslauer 
Zeitung” pisała z uznaniem, że na skutek interwencji władz powstań
czych dwóch młodych mężczyzn (spośród szlachty), którzy przed kilko
ma dniami przyjechali z ojcem i matką do jednego z uzdrowisk śląskich, 
musiało wracać z powrotem do Królestwa 80. Wynika z tego, że agent 
powstańczy we Wrocławiu posiadał wpływ na Polonię we Wrocławiu i na 
Śląsku. Nie jest też wykluczone, że przygotowywał on druk broszur 
propagandowych dla powstania. W jednym z raportów do komisarza 
pełnomocnego w zaborze pruskim komunikował wrocławski agent 
powstańczy, że sprowadził z Krakowa do Wrocławia drukarnię „nam 
do użytku” oraz że wyszukał już zaufanego litografa, który „podjął 
się naszą drukarnią wszystko nam drukować” 81.

Komórka organizacji powstańczej działała we Wrocławiu w atmo
sferze otaczającej ją sympatii, zwłaszcza ze strony niższych warstw 
miejscowego społeczeństwa, zarówno polskiego, jak i niemieckiego. 
Znamiennym wyrazem tego faktu może być szeroka i gwałtowna re
akcja ludności, która z oburzeniem przyjęła wiadomość o zadenuncjo- 
nowaniu transportu broni dla powstania, zatrzymanego przez policję 
w pierwszej połowie maja 1863 r. Wkrótce potem we wsi Skoroszów 
koło miasteczka Rychtal w powiecie wówczas namysłowskim rozeszła 
się pogłoska, że ów transport broni został przechwycony przez policję 
na skutek doniesienia miejscowego młynarza. Otrzymał on w związku 
z tym kilka listów anonimowych z pogróżkami. Z powodu dotkliwej 
dyskryminacji przez miejscową opinię młynarz zmuszony był wysłać 
w tej sprawie wyjaśnienie do kilku pism. „Aby się oczyścić z tych 
nieuzasadnionych podejrzeń .— pisała „Breslauer Zeitung” — wysłał 
tenże [młynarz — M.P.] ... do kilku czasopism w prowincji poznańskiej 
oświadczenie zredagowane w języku niemieckim i polskim, w którym

78 Ł u k a s z e w i c z ,  op. cit., s. 225—226.
78 Pr. Br., Rep. 30, Berlin C, Tit. 94, Lit. W. nr 222, t. II, Rother do prezydenta 
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całkowicie odrzuca podejrzenie” 82. Wyjaśnienie to zostało ogłoszone 
na Śląsku w „Locomotive” 83.

Wyrazem propolskich nastrojów niższych warstw społeczeństwa 
Wrocławia były głośne w całych Niemczech częste utarczki z żołnie
rzami. Jedno z czasopism austriackich, klerykalne wiedeńskie „Vater
land”, stwierdzało, że Wrocław odznacza się od dłuższego czasu „upar
tym, nieposłusznym i skłonnym do skandalów usposobieniem niższych 
klas społecznych” 84.

Do poważnego incydentu doszło na początku drugiej połowy maja, 
kiedy to interweniować musiały wzmocnione patrole policji85. W dniu 
2 czerwca w lokalu przy dzisiejszej ul. Jedności Narodowej doszło 
do sprzeczki między cywilami i trzema żołnierzami, która zakończyła 
się bijatyką. Kilka osób odniosło poważne obrażenia, nawet śmiertelne. 
„Jeden z żołnierzy, który początkowo użył broni, został odprowadzony 
z uszkodzonym uniformem na posterunek”. Również pozostali dwaj 
żołnierze, biorący udział w bijatyce, zostali aresztowani86.

W dniu 3 czerwca dwóch pijanych podoficerów przechadzało się 
ul. Grodzką w pobliżu ul. Modrzewskiego, rozmyślnie rozpychając 
grupy spacerujących przechodniów. Na ul. Modrzewskiego doszło 
między nimi i kilkoma rzemieślnikami do bójki. Jeden z podoficerów 
użył broni, zadając bardzo ciężkie rany rzemieślnikowi. „Widząc to 
żołnierz podjął ucieczkę, zgromadzony jednak tymczasem tłum ludzi 
pobiegł za nim aż do ul. Szerokiej, dopadł go tu i podążył w kierunku 
placu, gdzie odpięto mu broń i wrzucono do Oławy” 87.

Pewnym miernikiem przychylnych dla walczących Polaków nastro
jów była szeroka popularność słynnej adiutantki Langiewicza, Pusto- 
wójtówny. W publicznej opinii Wrocławia Pustowójtówna była postacią 
niemal legendarną. Odwaga kobiety, która zdecydowała się na trudy 
i niebezpieczeństwa powstania, fascynowała, działała na wyobraźnię, 
nieraz zachęcała niezdecydowanych do zaciągania się w szeregi po
wstańcze. Duża popularność Pustowójtówny niewątpliwie skłaniała 
redakcje czasopism wrocławskich do częstego i skrzętnego drukowania 
o niej licznych korespondencji. W połowie kwietnia 1863 r. „Breslauer 
Zeitung” zamieściła nawet bardzo obszerną korespondencję zatytuło
waną Wizyta u Henryki Pustowójtówny88. W lipcu prasa wrocławska

82 BZ, 28 V 1863, nr ,243.
83 Tamże, 5 VI 1863, nr 255.
84 W e r e s z y c k i ,  op. cit., s. 577—579; por. BZ, 21 V 1863, nr 231.
85 BZ, 18 V 1863, nr 226.
88 Tamże, 3 VI 1863, nr 252.
87 Tamże, 4 VI 1863, nr 253.
88 Ein Besuch bei Henriette Pustowitoff, BZ, 14 IV 1863, nr 171.



podała wiadomość, że adiutantka Langiewicza przejeżdżała przez Wro
cław, udając się do Królestwa 89. Dla opinii wrocławskiej było to pew
nego rodzaju sensacją. „Schlesische Zeitung” nie omieszkała podać, że 
wiadomość tę potwierdziły także niewrocławskie pisma. Ta sama „Schle
sische Zeitung” komunikowała w końcu marca, że w „jednym z tutej
szych zakładów fotograficznych pojawiły się w ostatnim dniu portrety 
generała Langiewicza i jego adiutantki, panny Henryki Pustowójtówny. 
Zwłaszcza to ostatnie zdjęcie budzi duże zainteresowanie”. Kilka dni 
później „Schlesische Zeitung” znowu informowała, że w sklepie muzycz
nym panów Jenke i Sarnighausena przy dzisiejszej ul. Wita Stwosza 
na wystawie znajdują się bardzo udane fotografie Langiewicza i jego 
adiutantki. Zdjęcie panny Henryki Pustowójtówny zdobi facsimile jej 
podpisu90. Jeszcze w r. 1870, kiedy rozeszła się pogłoska o śmierci 
Pustowójtówny, „Schlesische Zeitung” nie omieszkała tego zdemen
tować 91.

Odważna adiutantka znajdowała we Wrocławiu swoje naśladowczy- 
n ie92. Jej popularność była niewątpliwie czynnikiem inspirującym 
wiele ucieczek z Wrocławia do powstania, zwłaszcza wśród młodzieży. 
Charakteryzując nastroje polityczne Wrocławia, prezydent policji wro
cławskiej pisał na początku marca 1863 r., że miejscowa prasa inspi
ruje „udział tutejszych poddanych w powstaniu po tamtej stronie 
[granicy — M.P.]” 93. W jednym z późniejszych raportów ten sam 
dyrektor policji stwierdzał: „Również wcale niemała liczba młodych 
ludzi niemieckiej narodowości udała się stąd do powstania” 94. Spośród 
wrocławian młodzież stanowiła najliczniejszą grupę udających się do 
powstania 95.

Ambicje wzięcia osobistego udziału w powstaniu były bardzo popu
larne wśród dołów społecznych Wrocławia, zwłaszcza wśród młodzieży 
rzemieślniczej, uczniów i terminatorów. „Schlesische Zeitung” pisała 
11 sierpnia, że „pomiędzy wrocławskimi terminatorami mania pójścia 
do powstania rozszerza się coraz bardziej”. Te propowstańcze nastroje 
wypływały w dużej mierze z faktu, że wśród uboższych grup ludności 
wrocławskiej, wśród rzemieślników była spora liczba Polaków, którzy
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niewątpliwie podsycali propolskie nastroje, a czyniąc przygotowania 
do wzięcia udziału w powstaniu, zachęcali do tego także i Niemców. 
W czerwcu — jak donosiła „Breslauer Zeitung” — zbiegł do powstania 
pewien 16-letni młodzieniec ,,z bardzo dobrej rodziny”. Ze swojego 
zamiaru nie zdradzał się nigdy ani słowem przed kolegami. Namówił 
go do tego jeden z jego znajomych, pewien Polak, który sam ,,od dłuż
szego już czasu wykazywał awanturnicze skłonności, gdyż walczył 
jako starszy strzelec w batalionie lekkich strzelców Garibaldiego”. 
Zbiegów tropiono aż do Kępna. Tu ślad się urwał. Rodzina wszczęła 
starania, mające na celu ustalić miejsce pobytu chłopca, który nie 
wziął ze sobą z domu ani feniga, żadnego ubrania i — jak informowała 
„Breslauer Zeitung” — wkrótce znajdzie się w trudnym położeniu. 
Na poszukiwanie zbiega udała się matka w towarzystwie starszego 
syna 96.

Do szeregów powstańczych zaciągali się także pełnoletni mężczyźni 
z Wrocławia i Śląska, jakkolwiek informacje o nich są bardziej skąpe 97. 
W walkach powstańczych brał udział Süssmann pochodzący z Olesna, 
Wojciech August urodzony we Wrocławiu, Jetschke z Kłodzka, Franci
szek Hermann również z Kłodzka, Hermann Miller z Brzegu 98. W czerw
cu z oddziału stacjonującego w Zawisnej zdezerterował będący na 
warcie pewien żołnierz, udając się do powstania i zabierając ze sobą 
karabin oraz 90 naboi99. Nieco później prasa znowu zanotowała fakty 
dezercji żołnierzy i ucieczki z bronią do powstania 10°. W oddziale 
Ciechońskiego służył August Hartmann urodzony na Śląsku. W bitwie 
pod Minkowicami został wzięty do niewoli i skazany potem na 5 lat 
katorgi101 *.

Wśród walczących w powstaniu Polaków z Wrocławia znaleźli się 
także młodzi chłopcy, uczniowie szkół średnich. Na początku marca — 
jak informowała prasa wrocławska — zbiegło do szeregów powstańczych 
dwóch w wieku 15—17 lat uczniów polskich jednej z tutejszych szkół

98 BZ, 24 VI 1863, nr 287; SZ, 24 VI 1863, nr 287.
97 W e r e s z y c k i ,  op. cit., s. 580—582; o różnych ucieczkach do powstania 

por.: BZ, 14 IV 1863, nr 171; 24 VI 1863, nr 287; 16 VII 1863, nr 325; 5 VIII 1863, 
nr 360; 11 VIII 1863, nr 369; 14 VIII 1863, nr 375; 14 VIII 1863, nr 376; SZ, 24 VI 
1863, nr 287'; 16 VII 1863, nr 325; 7 VIII 1863, nr 363; 11 VIII 1863, nr 369; 18 VIII 
1863, nr 381; 9 X 1863, nr 471.

98 O d o r k i e w i c z ,  op. cit., s. 25—28.
99 BZ, 10 VI 1863, nr 263.
100 Tamże, 20 VI 1863, nr 282; 27 VI 1863, nr 294.
101 Księga pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego

w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, przez Józefa Bialynię Chołodec- 
kiego, Lwów 1904, s. 229.



średnich 102. Do szkoły średniej we Wrocławiu chodził również Ludwik 
Mycielski, urodzony w r. 1837, służący pod rozkazami Langiewicza. 
Na początku września zginął on w czasie rekonesansu w potyczce 
z przeważającymi siłami nieprzyjaciela 103.

W walkach powstańczych wzięli liczny udział także polscy studenci 
z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kwestia ta została wszakże obszernie 
omówiona w literaturze.

Gdy powstanie styczniowe zaczęło się chylić ku upadkowi, w coraz 
to większej liczbie przybywali do Wrocławia uciekinierzy i emigranci, 
zatrzymując się nieraz „Pod Złotą Gęsią” 104. Miasto, które do niedawna 
było świadkiem wielkiej nadziei politycznej Polaków, widziało teraz 
ich narodową klęskę.

Jakie rozmiary, jaką wagę i znaczenie miały zadania wykonane przez 
komitet wrocławski na tle całokształtu powstania styczniowego, trudno 
określić. Zdaje się jednak nie ulegać wątpliwości, że komitet spełniał 
bardzo ważną funkcję w całości organizacji powstańczej. Władze po
wstańcze powierzały mu poważne zadania do spełnienia i bardzo liczyły 
na jego pomoc. Jak cenną spełniał misję, świadczy i to, że został 
powołany do życia długo jeszcze przed wybuchem powstania. W orga
nizacji zaplecza był ogniwem niezbędnym.

Przez komitet przewijało się — jak wskazywałem — bardzo wiele 
osób. Na podstawie znanych informacji źródłowych trudno jest okreś
lić ich orientację polityczną. Większość członków komitetu — jak 
można przypuszczać — należała do czerwonych, gdyż tylko oni przed 
1863 r. energicznie przygotowywali zbrojne powstanie. Nie mogli wy
syłać do Wrocławia swoich przeciwników politycznych, lecz ludzi zaufa
nych, adherentów idei powstańczej. Z organizacją powstańczą we Wro
cławiu pozostawał w kontaktach Julian Ksawery Łukaszewski, zwolen
nik czerwonych. Agentami Komitetu Centralnego, kierowanego przez 
czerwonych, byli m. in. Bronisław Ostrzycki i Stanisław Maciejewski.

Przedstawienie pełnego obrazu wrocławskich ech powstania stycz
niowego wymaga jeszcze drobiazgowych badań. Staranne przestudio
wanie wszystkich źródeł archiwalnych zarówno w Polsce, jak i w Niem
czech, pełne zebranie informacji prasowych, a także innych materiałów, 
pozwoli niewątpliwie w pełni, wyjaśnić, jakie znaczenie i jaki zasięg 
posiadały związki Wrocławia i Śląska z powstaniem styczniowym.

10* BZ, 10 III 1863, nr 115; SZ, 10 III 1863, nr 120. 
im ż  y c h 1 i ń s k i, op. cit., s. 101—106.
104 O k s i ń s k i ,  op. cit., s. 328—329, 350.



DER WIDERHALL DES JANUAR-AUFST ANDES IN WROCŁAW

Die Verbindungen Schlesiens und Wroclaws mit dem Januaraufstand des 
Jahres 1663/64 waren sehr zahlreich und lebhaft. Die Nähe der damaligen preus- 
sisch-russischen Grenze entschied bestimmt, dass Wroclaw einer der wichtigsten 
Punkte des Waffeneinkaufs und der Lieferung von Militärausstattungen wurde, 
die man dann in das polnische Königreich sandte. Den Einkauf und den Schmug
gel leitete ein besonderes Komitee, das in Wroclaw im Namen der Regierung 
der Aufständischen wirkte. Die ersten Anregungen zur Entstehung des Komitees 
fanden noch vor dem Ausbruch des Aufstandes statt. Durch Schlesien und 
Wroclaw reisten Kuriere, die den Kontakt zu der Emigration und den Agenten, 
die Waffen aufkauften, und den Aufständischen aufrechterhielten. Das Interesse 
sowohl der polnischen als auch der deutschen Bevölkerung für den Aufstand 
war sehr gross. Das machte sich u. a. in dem starken Zulauf in die Reihen 
der Aufständischen bemerkbar, besonders von seiten der Jugend, durch Geld
spenden für die sogenannte Nationalsteuer und die grosse Popularität und 
Sympathie, deren sich die Helden des Aufstands u. a. erfreuten. Der Aufsatz 
wurde anhand von Archivalien, besonders aus Merseburg, bearbeitet, die aller
dings nur teilweise verwendet wurden.


