
W imię wolności!
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Wstęp

W 2023 r. przypada 160. rocznica wybuchu Powstania

Styczniowego, w związku z czym Archiwum Państwowe w Radomiu

przygotowało kolejną wystawę poświęconą tym tragicznym i brzemiennym

w skutkach wydarzeniom w dziejach naszego doświadczonego konfliktami

zbrojnymi, niezłomnego kraju. Warto w tym miejscu przypomnieć,

iż dekadę temu Muzeum Regionalne w Kozienicach we współpracy

z radomskim archiwum zorganizowało stacjonarną ekspozycję tyczącą się

wspomnianego zrywu narodowowyzwoleńczego, opatrzoną katalogiem

pt. Poszli nasi w bój bez broni. 150. rocznica wybuchu powstania

styczniowego, do którego lektury serdecznie zapraszamy.

Tym razem wystawa przybrała formę on-line i została podzielona

na dwie części poprzedzone zarysem historii poruszanego powstania,

ze szczególnym uwzględnieniem jego radomskiej odsłony. Pierwsza część

zawiera pełne emocji wspomnienia i biogramy bojowników o wolność

obfitujące w informacje o przebiegu starć z wrogiem, ich poczynaniach

na polu chwały i losach po zakończeniu walk. Trud włożony w odczytanie

dosyć wyraźnych zapisków zostanie nagrodzony ujrzeniem obrazu zrywu

z perspektywy jego uczestników, naocznych świadków minionych dni,

na których cieniem kładł się zaborczy ucisk i gasnąca nadzieja

na odzyskanie przez ojczyznę upragnionej wolności.

Wśród nadmienionych wspomnień i życiorysów znalazły

się również i te dotyczące radomskich bojowników, tj. Szczepana

Żuchowskiego i Stanisława Szukiewicza. Rekomendujemy poza tym

zapoznanie się z barwną relacją ze swoich powstańczych działań autorstwa

Zygmunta Zajewskiego, który rok 1863 określa w niej jako „nieszczęsny,

pełny złudzeń i nieziszczalnych nadziei wydobycia się spod jarzma

moskiewskiego” i w jej zakończeniu stwierdza „Skończyłem. Drobiazgów

o tem i owem co się przeżyło opisywać nie będę, nie warto wobec

nieszczęścia całego kraju i tylu ofiar i bohaterskich czynów najlepszych

synów ojczyzny”.

Ciekawie przedstawiają się też biogramy Adama Kwiatkowskiego

oraz Kazimierza Falkiewicza, młodych mężczyzn, którzy opuścili mury

sandomierskiego seminarium, by zasilić powstańcze szeregi oraz życiorys

Marii Herdin, radomianki niosącej pomoc walczącym rodakom.

Zachęcamy także do sięgnięcia po wydawnictwo pt. Gdzie mogił

powstańczych kopce… Wspomnienia radomskich weteranów powstania

styczniowego, w którym ujęto dokumentalne echa tamtych dramatycznych

zdarzeń przechowywane w większości przez nasze archiwum.

Druga część ekspozycji mieści zaś kilka dokumentów dotyczących

podnoszonego zagadnienia, z których warto zwrócić uwagę zwłaszcza

na jeden z nielicznie zachowanych odcisków pieczęci Tymczasowego

Rządu Narodowego. Polecamy również pochylić się nad zajmującymi

grafikami patriotycznymi pochodzącymi ze Zbioru Romana Rytla.
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Słowo o Powstaniu Styczniowym

Nadzieja na rozjaśnienie mroków uciemiężenia ojczyzny rozbłysła

nowym płomieniem, orzeł wolności raz jeszcze wzbił się do lotu niesiony

na skrzydłach wiary w zwycięstwo, nieświadomy jeszcze tego, że nie

osiągnie zamierzonego celu. Polacy ponownie chwycili za broń i podjęli

nierówną walkę z Cesarstwem Rosyjskim.

Pomimo ogromnej przewagi sił przeciwnika i rażących brakach

w uzbrojeniu Powstanie Styczniowe poprzedzone wieloma manifestacjami

patriotycznymi oraz poborem do rosyjskiej armii, który stanowił ostateczny

impuls do jego rozpoczęcia znacznie wcześniej niż planowano, wybuchło

22 stycznia 1863 r., będąc najdłużej trwającym polskim zrywem narodowym.

Wspomniana „branka” miała objąć konkretnych mężczyzn uznanych

przez zaborcze władze za niebezpiecznych burzycieli porządku, aktywnych

działaczy na rzecz niepodległości Polski i tym samym nie dopuścić

do zbrojnych wystąpień.

Władzę w powstaniu, które ogarnęło nie tylko teren Królestwa

Polskiego, sprawował Rząd Narodowy stojący na czele polskiego państwem

podziemnego. Bohaterscy wojownicy o oswobodzenie ojczyzny z okowów

niewoli i wyzwolenie spod panowania rozległego Imperium Rosyjskiego,

stoczyli ok. 1200 potyczek. Do walki przyłączyli się m.in. ochotnicy z Galicji,

zaboru pruskiego, Francji, Włoch czy Węgier. Łącznie liczba partyzantów

wynosiła ok. 200 tys.

Działania zbrojne prowadzone w regionie radomskim miały

zróżnicowaną intensywność. Możemy dokonać podziału analizowanego

zrywu na danym obszarze na cztery części. Pierwszy okres (22.I.1863 r.

– początek wiosny 1863 r.) łączył się głównie z walką zgrupowania sił gen.

Mariana Langiewicza. Drugi (wiosna-lato 1863 r.) związany jest przede

wszystkim ze starciami podkomendnych płk Dionizego Czachowskiego

i współpracujących z nim grup. Kolejny (jesień 1863 r. – luty 1864 r.) stoi

pod znakiem śmierci w bitwie nadmienionego pułkownika, prób nasilenia

akcji militarnych na poruszanym obszarze, aktywności gen. Józefa Hauke-

Bosaka i podległych mu oddziałów oraz klęski partyzantów w Bitwie

Opatowskiej. Ostatni (luty - maj1864 r.) stanowi epilog powstańczego

dramatu na tym terenie i rozwiązywanie oddziałów w obliczu

przeważających sił wroga i widma utraty życia.

Na ziemi radomskiej, wchodzącej w skład województwa

sandomierskiego, w którym natężenie działań militarnych było jednym

z największych, udział w powstaniu wzięli przedstawiciele niemalże

wszystkich grup społecznych, w tym wielu mieszkańców Radomia, miasta

w którym wykonywano publiczne egzekucje na schwytanych powstańcach.

Trzeba odnotować także, że zbrojne wystąpienie przeciwko Rosjanom

wspierały na różne sposoby również kobiety, z których wymienić możemy

chociażby rodowitą radomiankę Marię Herdin, Jadwigę Prendowską

czy Annę Henrykę Pustowójtównę.

Powstanie bez kluczowego i rzeczywistego, wojskowego wsparcia

zachodnich państw zakończyło się klęską. W wyniku powstania życie

na terenie Królestwa Polskiego straciło ok. 20 tys. osób, a tysiące zesłano

na Syberię. Samo Królestwo utraciło autonomię, a jego mieszkańców

spotkały liczne represje. Nadzieja zgasła. Mrok powrócił.



Wspomnienia i biogramy 

powstańców styczniowych



Biogram  Karola Czarneckiego, ok. 1917 r.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r.       

Koło w Radomiu, sygn. 7, s. 1-2.



Wspomnienia Władysława Deperasińskiego, 

okres międzywojenny.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników 

Powstania 1863 r. Koło w Radomiu,                 

sygn. 7, s. 3-5.







Wspomnienia Jana Józefa Jaworskiego, informatora powstańców styczniowych, 1921 r.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. Koło w Radomiu, sygn. 7, s. 11-14.





Biogram Adama Kwiatkowskiego, 

najprawdopodobniej okres międzywojenny.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników 

Powstania 1863 r. Koło w Radomiu,                 

sygn. 7, s. 34.



Biogram weterana Kazimierza Falkiewicza, prawdopodobnie okres międzywojenny.

Zbiór materiałów różnej proweniencji od XIII do XXI wieku, sygn. 6, ob. 9.



Biogram weterana Kazimierza 

Falkiewicza, prawdopodobnie 

międzywojnie.

Zbiór materiałów różnej 

proweniencji od XIII do XXI wieku,                    

sygn. 6, ob. 32, s. 49-50.



Wspomnienia weterana Ludwika Musiałowicza, prawdopodobnie okres międzywojenny.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. Koło w Radomiu,  sygn. 7, s. 35-38.





Fragmenty wspomnień weterana Erazma Piotrkowskiego, prawdopodobnie okres międzywojenny.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. Koło w Radomiu,  sygn. 7, s. 39-41.





Wspomnienia weterana Zygmunta 

Zajewskiego, 1917 r.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 

Uczestników Powstania 1863 r. Koło             

w Radomiu,  sygn. 7, s. 86-100.







Fragmenty życiorysu weterana Adama Kwiatkowskiego, 1918 r.

Zbiór materiałów różnej proweniencji od XIII do XXI wieku, sygn. 6, ob. 13, k. 1-2. 

Pocztówka z fotografią weterana Adama Kwiatkowskiego, 1919 r.

Zbiór materiałów różnej proweniencji od XIII do XXI wieku, sygn. 6, ob. 13, k. 4-4v.





Wspomnienia weterana Andrzeja Młynarczewskiego, prawdopodobnie      

okres międzywojenny.

Zbiór materiałów różnej proweniencji od XIII do XXI wieku, 

sygn. 6, ob. 18, k. 1-2.





Wspomnienia weterana Adama Jaroszka, prawdopodobnie okres międzywojenny.

Zbiór materiałów różnej proweniencji od XIII do XXI wieku, sygn. 6, ob. 10.

Biogram weteranki Marii Herdin, prawdopodobnie okres międzywojenny.

Zbiór materiałów różnej proweniencji od XIII do XXI wieku, sygn. 6, ob. 32.



Biogram weterana Napoleona Strzembosza, ok. 1915 r.

Zbiór materiałów różnej proweniencji od XIII do XXI wieku, 

sygn. 6, ob. 26, k. 4.



Wspomnienia weterana Stanisława Szukiewicza, prawdopodobnie międzywojnie.

Zbiór materiałów różnej proweniencji od XIII do XXI wieku, sygn. 6, ob. 27, k. 1-1v.



Wspomnienia weterana Aleksandra Witkowskiego, 1919 r.

Zbiór materiałów różnej proweniencji od XIII do XXI wieku,                    

sygn. 6, ob. 29, k. 1-3.







Biogram weterana Józefa 

Remiaszewskiego, ok. 1925 r.

Zbiór materiałów różnej 

proweniencji od XIII do XXI wieku,                    

sygn. 6, ob. 32, s. 61.



Biogram weterana Szczepana Żuchowskiego, ok. 1925 r.

Zbiór materiałów różnej proweniencji od XIII do XXI wieku,                    

sygn. 6, ob. 32, s. 65.



Wspomnienia weterana Lucjana Kucharskiego i popogrzebowe podziękowania 

od jego rodziny, prawdopodobnie międzywojnie.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r.              

Koło w Radomiu, sygn. 7, s. 16-26.













Varia



Akt zgonu Aleksandra 

Lotha, uczestnika 

Powstania 

Styczniowego, 1863 r.

Urząd stanu cywilnego 

parafii 

rzymskokatolickiej 

Białobrzegi, sygn. 42, 

s. 59.



Akt zgonu nieznanego z imienia i nazwiska 

uczestnika Powstania Styczniowego, 1863 r.

Urząd stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej 

Białobrzegi, sygn. 42, s. 59-60.



Grafika patriotyczna używana przez Towarzystwo Szkoły 

Ludowej dla upamiętnienia 50. rocznicy            

Powstania Styczniowego, 1913 r.

Zbiór Romana Rytla, sygn. 2, s. 34.



Zaproszenie na obchód rocznicy Powstania Styczniowego, 1916 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 roku, sygn. 1696.



Grafika patriotyczna wykonana w związku                   

z obchodami 53. rocznicy Powstania Styczniowego, 

1916 r.

Zbiór Romana Rytla, sygn. 2, s. 2.



Odcisk pieczęci Tymczasowego Rządu Narodowego, 

1863 r.

Zarząd Naczelnika Wojennego Oddziału 

Radomskiego, sygn. 32, s. 1032.



Pomnik płk Dionizego 

Czachowskiego, jednego 

z dowódców 

powstańczych, Bukówno, 

okres międzywojenny. 

Zbiór Michała Tadeusza 

Osińskiego, sygn. 24,       

s. 308.



Fragmenty druku zawierającego treści 

związane z Powstaniem Styczniowym, 

1923 r.

Zbiór materiałów różnej proweniencji 

od XIII do XXI wieku, 

sygn. 6, ob. 23, k. 1-1v.



Artykuł pt. Działalność konspiracyjna na terenie Warszawy w okresie 

Powstania Styczniowego zamieszczony w piśmie Armii Krajowej 

zatytułowanym „Insurekcja”, 1942 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych  z lat 1939-1945, sygn. 547.
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