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WIECZNI KOŚCIUSZKOWCY

my pod Kościuszki święte znaki
stajemy co rok, jak w potrzebie

świadczymy sobą, niosąc kwiaty

palimy znicze, serca, siebie

chodzimy do miejsc, gdzie przed laty
on także bywał albo walczył

przypominamy jego słowa

chcemy zrozumieć sens ich znaczeń

uczymy się i rozważamy
ile jest jeszcze do zrobienia

co patriotyzm, demokracja

rozum, braterstwo, niepodległość

to nie są tylko dumne słowa 
albo frazesy, czy zaklęcia

jego wskazania to są szczęścia

warunki święte i niezbędne

my pod Kościuszki święte znaki

stajemy zawsze, gdy potrzeba…. 

leszek marek Krześniak (2019)
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WYStaWa PORtREtÓW  
„PRZYWÓDCY INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

na wystawie zaprezentowano portrety 17 
przywódców insurekcji Kościuszkowskiej, zarówno 
dowódców wojskowych, jak i wybitnych przywódców 
cywilnych. ekspozycję otwiera portret najwyższego 
naczelnika siły zbrojnej narodowej gen. tadeusza 
Kościuszki, który 24 marca 1794 r. w Krakowie 
rozpoczął insurekcję, ogłaszając Akt Powstania 
i składając pamiętną przysięgę na rynku. 

wszyscy dowódcy wojskowi, których portrety 
prezentowane w kolekcji, brali udział w wojnie, 
w obronie Konstytucji 1791 r., wykazali się męstwem 
i otrzymali order Virtuti militari. noszenie tego orderu 
zostało zakazane przez targowicę, a przywrócone 
w okresie insurekcji Kościuszkowskiej.

podobizny wielu z tych generałów zostały 
uwiecznione na portretach i są znane z okresu 
legionów, Księstwa warszawskiego oraz Królestwa 
polskiego. na tej natomiast wystawie prezentowane 

są wizerunki bohaterów o 20 lat młodszych. dlatego 
wiele z nich może różnić się od bardziej znanych 
i spopularyzowanych portretów, malowanych 
całe lata po insurekcji. różnią się one także pod 
względem znacznie skromniejszych mundurów 
z okresu insurekcji – w porównaniu do mundurów 
napoleońskich i Królestwa polskiego.

poza tadeuszem Kościuszką, na wystawie 
prezentowane są portrety generałów:

antoniego madalińskiego, jakuba jasińskiego, 
józefa zajączka, józefa sierakowskiego, józefa 
poniatowskiego, stanisława Fiszera, jana Henryka 
dąbrowskiego, Karola otto Kniaziewicza, tomasza 
wawrzeckiego, michała Kleofasa ogińskiego 
i stanisława mokronowskiego. 

oprócz dowódców wojskowych ważną rolę 
w insurekcji odegrali także jej cywilni przywódcy, 
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którzy byli autorami licznych ważnych odezw, 
rozkazów i uniwersałów. na wystawie znalazły się 
portrety:

•	 Ignacego Potockiego, członka rady najwyższej 
narodowej – szefa wydziału interesów 
zagranicznych, który negocjował z suworowem 
po rzezi pragi. Był w niewoli w petersburgu, 
uwolniony w roku 1796;

•	 Hugo Kołłątaja, członka rady najwyższej 
narodowej – szefa wydziału skarbu, po insurekcji 
aresztowanego przez austriaków. Był więziony 
w ołomuńcu, potem w twierdzy josephstadt, 
uwolniony 10 lutego 1795 roku; 

•	 Juliana Ursyna Niemcewicza – od czerwca 
1794 adiutanta i sekretarza Kościuszki. Był ranny 
pod maciejowicami, razem z naczelnikiem trafił 
do niewoli w petersburgu, uwolniony w 1796 roku 
wyjechał do ameryki; 

•	 Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego – 
w wyborach 16 kwietnia 1792 roku okrzykniętego 
prezydentem warszawy. targowica pozbawiła go 
tej funkcji. 17 kwietnia 1794 roku stanął na czele 
rady zastępczej tymczasowej, potem wchodził 
w skład rady najwyższej narodowej;

•	 Jana Kilińskiego – radnego warszawy, członka 
związku rewolucyjnego, który 17 kwietnia 1794 
roku dowodził rzemiosłem w czasie insurekcji 

warszawskiej. wchodził w skład rady zastępczej 
tymczasowej, był radcą w wydziale skarbowym, 
deputacji indagacyjnej i paszportowej, potem 
zastępcą członka rady najwyższej narodowej. 
2 lipca 1794 roku mianowany przez Kościuszkę 
pułkownikiem. zorganizował 20. regiment pieszy 
Koronny, bronił warszawy przed prusakami. 
aresztowany przez nich w poznaniu został wydany 
rosjanom. więziony w petersburgu, uwolniony 
3 grudnia 1796 roku zamieszkał w wilnie. wziął 
udział w konspiracji o. Faustyna ciecierskiego, 
czego efektem było ponowne aresztowanie 
i wywiezienie w głąb rosji. po powrocie 
z niewoli od 1798 roku prowadził warsztat szewski 
w warszawie. w czasie Księstwa warszawskiego 
był radnym warszawy. zostawił pamiętniki.

autorem portretów jest Hakob Mikayelyan, malarz 
z armenii, który współpracuje z polską Fundacją 
Kościuszkowską, a od roku 2017 maluje obrazy 
o tematyce kościuszkowskiej.

obrazy na płótnie, olejne w formacie 50x70 cm.

haKOB mIKaYElYaN
urodził się 18.01.1972 r. w erewaniu (armenia). naukę malarstwa 
rozpoczął w  instytucie im. terlemezjana. Kontynuował ją w akademii 
sztuk pięknych w erewaniu oraz u najsłynniejszych mistrzów malarstwa 
w armenii.

jego prace były prezentowane w moskwie, genewie, waszyngtonie 
i paryżu. w roku 2010 przebywał i malował w monaco, mediolanie 
i paryżu, a w 2011 w nicei i paryżu.

w jego twórczości dominują improwizacje w kompozycji, abstrakcje, 
hiperrealizm i impresjonizm. wykonał wiele kopii obrazów mistrzów 
renesansu włoskiego. ostatnio zajął się także tematyką historyczną, 
związaną z tadeuszem Kościuszką.

w dorobku ma wiele portretów, pejzaży, aktów, fresków, dekoracji 
teatralnych, kopie słynnych obrazów w autorskiej interpretacji. 
preferuje malowanie farbami olejnymi.

w związku ze światowymi obchodami roku Kościuszki stworzył 
kolekcję portretów i wizerunków generała oraz sceny bitewne. jest 
laureatem Konkursu Kościuszkowskiego 2017 w australii za obraz 
„niewola”. w ostatnim okresie namalował cykl: „obrazy, które leczą”. 
w jego skład wchodzą pejzaże jesienne i wiosenne oraz kompozycje 
abstrakcyjne. ma w swoim dorobku wiele portretów i aktów. 

w polsce jego prace były wystawiane w muzeum niepodległości 
w  warszawie, w muzeum literatury im. a. mickiewicza, na zamku 
w legnicy, w centralnej Bibliotece rolniczej w warszawie, we 
dworze strzyżew, przy sesjach międzynarodowego sympozjum 
Kościuszkowskiego w maciejowicach, garwolinie i warszawie w latach 
2017-2019.

Hobby: muzyka klasyczna, jazz, rock, zgłębianie dzieł Hegla, 
schopenhauera i nietzschego. gra na skrzypcach.

wykonuje również na zamówienie portrety, obrazy historyczne, religijne, 
pejzaże, akty i abstrakcje.
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taDEUSZ KOŚCIUSZKO (1746-1817)
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KoścIUSZKo-SIecHNoWIcKI Tadeusz Andrzej Bonawentura; h. Roch Trzeci
najwyższy naczelnik siły zbrojnej narodowej. urodził 
się 4 lutego 1746 r. w mereczowszczyźnie na polesiu 
(woj. brzeskie) w rodzinie drobnoszlacheckiej. Był 
czwartym dzieckiem miecznika brzeskiego ludwika 
tadeusza, pułkownika regimentu buławy polnej 
litewskiej, i tekli Kościuszko, z domu ratomskiej.

w latach 1755-1760 uczył się wraz z bratem józefem 
w Kolegium pijarów w lubieszowie. w 1760 r., ze 
względu na kłopoty rodzinne, wrócili obaj do domu. 
ponieważ dziedzicem niewielkiego rodzinnego 
majątku miał zostać józef, tadeusz wybrał karierę 
wojskowego.

dzięki wsparciu czartoryskich Kościuszko wstąpił 18 
grudnia 1765 r. do Korpusu Kadetów szkoły rycerskiej, 
gdzie wyróżniał się spośród innych. studiował 

tam historię polski i historię powszechną, filozofię, 
łacinę, językpolski, francuski i niemiecki oraz prawo,  
ekonomię, arytmetykę, geometrię i miernictwo. 
w 1766 r. wyróżnił się na egzaminie tygodniowym 
z geometrii. pobierał specjalny kurs inżynierski 
dla szczególnie uzdolnionych słuchaczy. pozostał 
w szkole rycerskiej jako instruktor podbrygadier 
w stopniu chorążego. szkołę ukończył w stopniu 
kapitana.

w październiku 1769 r., dzięki wsparciu adama 
Kazimierza czartoryskiego, Kościuszko, razem 
z józefem orłowskim, wyjechał jako stypendysta 
królewski do paryża. studiował w Królewskiej 
akademii malarstwa oraz pobierał prywatne lekcje 
u nauczycieli szkół wojskowych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miecznik_(urz%C4%85d)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brze%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82kownik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Regiment
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tekla_Ratomska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pijarzy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubiesz%C3%B3w_(Ukraina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czartoryscy_herbu_Pogo%C5%84_Litewska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauki_prawne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arytmetyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miernictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chor%C4%85%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitan_(ranga)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Kazimierz_Czartoryski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Kazimierz_Czartoryski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Or%C5%82owski_(genera%C5%82)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
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po powrocie do kraju w 1775 r. został nauczycielem 
dzieci hetmana józefa sosnowskiego, w którego 
majątku w sosnowicy utworzył park. zakochany 
w córce hetmana, ludwice, po odmowie zgody na 
ślub i nieudanej próbie porwania wybranki, wyjechał 
przez saksonię do Francji, gdzie został zwerbowany 
na wojnę do ameryki północnej. statek, którym 
podróżował, rozbił się koło martyniki. Kościuszce 
udało się uratować i, potem, na łodzi rybackiej 
dopłynąć do Filadelfii. tam został przyjęty do armii 
amerykańskiej w stopniu pułkownika.

odznaczył się jako fortyfikator twierdz – obóz pod 
saratogą, west point i in. nagrodzony m.in. orderem 
cyncynata, nadaniami majątkowymi i awansem na 
gen. brygady w r. 1783. w 1784 r. powrócił do kraju 
i do 1789 gospodarował na roli w siechnowiczach 
– skasował pańszczyznę kobiet i ograniczył ją 
mężczyznom. powołany do służby w stopniu gen.-
mjr. na dowódcę dywizji ukraińskiej. w 1792 r. 
odznaczył się pod zieleńcami, taktycznie rozegrał 
bitwę pod dubienką, odnosząc znaczny sukces. 
nagrodzony awansem na gen.-lejtnanta i orderem 
Virtuti militari. po akcesie króla do targowiczan złożył 
dymisję i wyjechał do lipska. stanął na czele ruchu 
niepodległościowego. w 1793 r. bezskutecznie 
zabiegał o pomoc Francji, założył w dreźnie 
ośrodek przygotowań do powstania i bezpośrednio 
nim kierował. w marcu 1794 r. przybył do Krakowa 
i 24 marca proklamował powstanie narodowe, 

ustanawiając siebie jego dyktatorem. w drodze do 
warszawy  stoczył zwycięską bitwę pod racławicami 
(4 kwietnia), ogłosił uniwersał połaniecki (7 maja), 
skutecznie kierował obroną warszawy przed 
rosjanami i prusakami.

wprowadził nowatorskie formy walki, zainicjował 
współdziałanie różnych rodzajów broni, 
zapoczątkował zmiany w przestarzałej administracji 
wojska i państwa. pobity pod szczekocinami przez 
prusaków, poniósł klęskę pod maciejowicami; 
ciężko ranny dostał się do niewoli. do 1796 r. 
przebywał w więzieniu w pietropawłowskiej 
twierdzy w petersburgu. uwolniony przez cara 
pawła i przyrzekł, że nigdy przeciwko rosji walczył 
nie będzie i wyjechał do usa. w latach 1800-1815 
mieszkał we Francji (paryż i Berville), potem w solurze 
w szwajcarii. popierał wysiłki gen. j. H. dąbrowskiego, 
ale nieufny wobec krętactw napoleona odmówił 
współpracy z nim i wycofał się z życia publicznego. 
do końca swoich dni był czuły na sprawy kraju 
i rodaków. testamentem swoim majątek w ameryce 
przeznaczył na wykup niewolników i ich oświatę.

zmarł 15 października 1817 r. w solurze, został 
pochowany na wawelu w Krakowie. zyskał niezwykłą 
popularność w kraju i za granicą; w usa nazwano 
jego imieniem wiele miejscowości, powołano 
fundacje, zbudowano pomniki. 
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JaN hENRYK DĄBROWSKI (1755-1818)

dĄBRoWSKI Jan Henryk

sochaczewem a łowiczem. 30 lipca dąbrowski, 
w rezultacie ataku koło służewca na przednie 
straże wojsk rosyjskich pod dowództwem denisowa, 
przyprowadził do swego obozu kilkunastu jeńców. 
Kościuszko napisał wówczas: „znając odwagę 
i talenta twoje, spodziewam się, że często będę cię 
chwalił i dziękował”. nocą z 2 na 3 sierpnia dąbrowski 
zajął augustów i Kępę zawadzką, wyrzucił rosjan 
za wilanów, za co naczelnik obdarował go złotą 
tabakierką. 

j. H. dąbrowski odegrał pierwszoplanową rolę – 
najpierw w obronie warszawy przed prusakami. po 
28 sierpnia kierował obroną miasta i za odwagę 
otrzymał od Kościuszki obrączkę nr 1. z napisem 

inFormacja BiograFiczna

urodził się 2 sierpnia 1755 r. w pierzchowie k. 
Bochni, syn oficera saskiego. wychowywał się 
w dreźnie, od 1771 r. w wojsku saskim w stopniu 
podchorążego. przez 18 lat był poddanym saskim, 
doszedł do stopnia pułkownika. w maju 1792 r. 
przeszedł do wojska polskiego jako wicebrygadier 
w 1. wielkopolskiej brygadzie kawalerii narodowej, 
z dowódcą antonim madalińskim.  nie orientował 
się w złożonych sprawach polski, więc po akcesie 
króla do targowiczan poszedł za nim, czym naraził 
się na brak zaufania kierownictwa insurekcji 
1794 r. naczelnik Kościuszko 20 czerwca 1794 r. 
podpisał mu w obozie pod warką nominację na 
generała majora. dąbrowski dostał też zlecenie 
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ojczyzna obrońcy swemu. 1 września j. H. dąbrowski 
dostał patent na brygadiera 7. brygady kawalerii 
narodowej.

2 października opanował Bydgoszcz, a potem 
Fordon i jego most. pod wpływem wielkopolan 
powoli przygotowywał się do ewentualnego zajęcia 
torunia.

12 października dąbrowski polecił płk sokolnickiemu 
czynić demonstracyjne przygotowania do szturmu 
na toruń, natomiast sam ze swoimi głównymi siłami 
regularnego wojska nakazał odwrót na włocławek.

wieść o zdobyciu pragi 4 listopada 1794 r. wstrzymała 
akcję zbrojną w kierunku wielkopolski, nastąpiło 
załamanie wiary w możliwość dalszej walki.

11 listopada wojsko powstańcze ruszyło na 
drzewnicę z dywizją dąbrowskiego na przedzie. 
w Końskich dołączyło do nich około 1000 koni 
z partyzantki wielkopolskiej. 16 listopada podjęto 
marsz na małogoszcz. szeregi jednak zaczęli 
opuszczać oficerowie i szeregowcy. 19 listopada 
do kwatery wawrzeckiego przybył generał denisow 
z zawiadomieniem, iż feldmarszałek suworow 
pragnie się z nimi spotkać w warszawie. 22 listopada 
spotkali się z suworowem. pytał on polaków, czy 
podpiszą zobowiązanie, że nie będą walczyć 
z rosją. jeśli to uczynią, staną się wolni i będą mogli 
udać się, dokąd zechcą. w stosunku do oficerów 

zastosowano XViii-wieczny zwyczaj wojenny. jako 
pierwszy zobowiązanie podpisał czterdziestoletni 
dąbrowski. w warszawie bowiem przebywała jego 
żona i dzieci.

25 grudnia 1794 r. zwrócił się dąbrowski do suworowa 
z prośbą o paszport. na uzyskanie go czekał długo. 
złamanie nogi trzymało generała w domu od lipca 
do grudnia 1795 r. w tym czasie napisał po niemiecku 
relację z wyprawy do wielkopolski w 1794 r. praca ta 
została przetłumaczona i wydana w języku polskim 
dopiero w 1839 r. tekst niemiecki czytano natomiast 
chętnie w kręgach wojskowych – nie tylko pruskich, 
co przyniosło mu sporą popularność na zachodzie 
europy.

dąbrowski założył ponadto Klub wojskowy w stolicy, 
którego członkami  zostali jego byli podkomendni.

dąbrowski paszport uzyskał 19 lutego 1796 r. 
opuścił warszawę wraz ze służącym i e. tremonem. 
na początku marca 1796 r., jadąc przez wrocław,  
przybyli do Berlina.

po powstaniu wyjechał do Francji – mimo olbrzymich 
trudności i przeszkód ze strony Francuzów oraz 
skłóconych ze sobą koterii emigrantów z polski 
w 1797 r. utworzył we włoszech legion polski. na 
czele 1. legii walczył tam pod Bonapartem – m.in. 
nad rz. trebbia, pod novi. po rozwiązaniu legionów 
polskich w służbie włoskiej, łudzony przez napoleona 

obietnicami dla polski, zorganizował w 1806 r.  
w wielkopolsce powstanie przeciwko prusom i jako 
dowódca dywizji walczył o tczew i gdańsk. ranny 
opuścił czasowo służbę. wrócił w trakcie kampanii 
mazurskiej 1807 r. i jako dowódca dywizji uczestniczył  
we wszystkich następnych walkach. mimo ciężkich 
ran, odniesionych podczas walk odwrotowych 1812 r., 
uczestniczył w kampanii saskiej i po śmierci 
ks. j. poniatowskiego objął dowództwo nad 
resztkami wp. pozostał wierny napoleonowi 
do końca. w 1814 r. przybył do warszawy 
i na czele Komitetu org. wojsk. usiłował odtworzyć 
wojsko polskie w Królestwie  polskim. wobec 
nieustannych scysji z w. ks. Konstantym w 1814 r. 
usunął się ze służby czynnej. awans na gen. 
broni i senatora-wojewodę miał uhonorować 
jego wieloletnią służbę, walkę i zasługi. pozostawił 
pamiętniki, legendę i mazurka, który stał się 
hymnem państwowym rp; bohater licznych utworów 
literackich, dzieł sztuki itp.

jako generał lejtnant – czyli generał dywizji – w latach 
1794-1814 19 razy sprawował dowództwo różnych 
dywizji i 10 razy dowództwo korpusu, a w czasie 
przeprawy przez Berezynę w 1812 r. krótko dowodził 
V. korpusem. w 1813 r., po śmierci ks. józefa, został 
naczelnym dowódcą wojsk Księstwa warszawskiego, 
a w 1815 r. w Królestwie polskim otrzymał awans na 
generała broni (kawalerii).

w 1815 r. wycofał się z życia politycznego. interesował 
się historią, zbierał mapy i literaturę historyczną, 
a swoje zbiory przekazał warszawskiemu towarzystwu 
przyjaciół nauk. po powstaniu listopadowym 
zbiory towarzystwa skonfiskowano i wywieziono do 
petersburga. część z nich wróciła do polski po 1920 r.

wdąbrowski zmarł 6 czerwca 1818 r. pochowano go 
w kościele w winnej górze, zaś urna z jego sercem 
od 1997 r. znajduje się w Krypcie zasłużonych 
wielkopolan w kościele św. wojciecha w poznaniu.
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StaNISłaW FISZER (1769-1812)

urodził się w warszawie, syn Karola ludwika (generała 
majora armii koronnej). w latach 1783-1788 kształcił 
się w Korpusie Kadetów, od 1768 chorąży w wojsku 
koronnym. w 1792 r. jako ppor. w sztabie dyw. gen. 
t. Kościuszki walczył pod połonnem i dubienką 
przeciwko interwencji rosyjskiej. w 1794 mjr i adiutant 
przyboczny naczelnika – ranny pod maciejowicami, 
wraz z nim dostał się do niewoli. przedtem jednak 
spalił tajne dokumenty znajdujące się w sztabie 
Kościuszki. przewieziony wraz z Kościuszką do 
petersburga, do twierdzy pietropawłowskiej, jako 
jedyny z jeńców odmówił składania zeznań, 
za co został zesłany do niżnego nowgorodu – 
z powodu ran, odmrożeń i braku opieki lekarskiej 
nigdy nie zdołał odzyskać pełni władzy w nogach. 
uwolniony przez cara pawła i nie przyjął pieniędzy 
zostawionych mu przez Kościuszkę. wyjechał do 
paryża i uczestniczył w tworzeniu legii naddunajskiej 
jako szef jej sztabu i dowódca piechoty. w 1799 r. 
w stopniu gen. brygady pod offenburgiem dostał 
się do niewoli austriackiej. przesiedział pół roku 
w ciężkim więzieniu w twierdzy Koniggratz, został 
wymieniony przez gen. moreau. uwolniony w 1801 r., 
krótko był komendantem livorno, po czym podał się 

do dymisji i wyjechał do paryża, gdzie t. Kościuszko 
wyswatał go z wirydianną Kwilecką. t. Kościuszko 
wystarał się dla niego o dzierżawę niewielkiego 
majątku Koninko niedaleko poznania, gdzie Fiszer 
osiadł w 1803. w r. 1806 z polecenia gen. j. H. 
dąbrowskiego organizował siłę zbrojną w Kaliszu. 
dowodził brygadą w czasie oblegania gdańska 
oraz walczył o tczew. w latach 1807-1808 został 
inspektorem generalnym piechoty. w 1808 r. został 
generałem brygady, naczelnikiem sztabu głównego 
wojsk Księstwa warszawskiego. opracował taktykę 
kampanii austriackiej. w 22 sierpnia 1809 został 
ranny w bitwie pod raszynem. położył duże zasługi 
przy rozbudowie i reorganizacji armii w obliczu 
kampanii moskiewskiej w 1812 r.; walczył pod 
Borodino i przy zdobywaniu moskwy. w czasie 
odwrotu z moskwy poległ 12 października pod 
tarutino (winkowem). ułomny fizycznie, przeszedł do 
historii jako doskonały sztabowiec i organizator. Był 
członkiem jednej z gdańskich lóż wolnomularskich. 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim orderu Virtuti 
militari, a 22 sierpnia 1809 r. Krzyżem Komandorskim 
orderu Virtuti militari.
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JaKUB JaSIŃSKI (1761-1794)

JASIŃSKI Jakub Krzysztof Ignacy
urodził się 24 lipca w węglewie na Kujawach, kształcił 
się w Korpusie Kadetów w warszawie, od 1783 do 
1787 r. wykładowca i wychowawca w uczelniach 
wojsk. w warszawie. 

w latach 1785-1787 pracował jako guwerner synów 
Franciszka piotra potockiego w Boćkach na podlasiu 
i w warszawie. w tym okresie napisał między innymi 
Chciało się Zosi jagódek. tworzył liryki patriotyczne 
i rewolucyjne. studiował dzieła jana jakuba 
rousseau i woltera.

w r. 1788 wrócił do wojska, pełnił służbę w warszawie, 
potem w wilnie. w czasie sejmu czteroletniego 
popierał program stronnictwa patriotycznego. od 
1789 organizował i dowodził 2. Korpusem inżynierów 
w wilnie. w r. 1792 na jego czele walczył przeciwko 
interwencji rosyjskiej, i m.in. fortyfikował Brześć 
litewski.

wyróżnił się w bitwie pod mirem i w obronie Brześcia. 
za obronę Brześcia został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Virtuti militari. po przystąpieniu króla 
do targowicy podporządkował się nowym władzom 
i służył nadal w wojsku. 27 sierpnia 1792 r. złożył 
przysięgę na wierność konfederacji targowickiej. 

pod przykrywką lojalności zorganizował w wilnie 
szeroko rozgałęzione sprzysiężenie insurekcyjne 
– nawiązał kontakty ze spiskowcami w warszawie 
i z t. Kościuszką. ostatecznie stanął na czele całego 
sprzysiężenia na litwie i po wybuchu insurekcji 
w warszawie zainicjował powstanie w wilnie. generał 
i czasowo naczelnik wojskowy wojsk litewskich. 

za zasługi w insurekcji wileńskiej jasiński został  
11 maja 1794 r. mianowany generałem lejtnantem.

w wyniku intryg oraz z powodu radykalizmu 
społecznego (uważany za czołowego przedstawiciela 
i ideologa jakobinów polskich) 21 maja t. Kościuszko 
odwołał go i mianował dowódcą korpusu na froncie 
– stoczył bitwę pod solami. potem był gen.-lejt. 
i dowódcą dywizji nadnarwiańskiej z zadaniem 
koordynacji działań przeciwko prusom. 29 września 
wyróżniony przez Kościuszkę złotą obrączką nr 37 
z wygrawerowanym napisem: Ojczyzna Obrońcy 
Swemu. naciskany przez armię a. suworowa 
wycofał się do warszawy. 4 listopada 1794 r. poległ 
w obronie pragi. został pochowany koło kościoła na 
Kamionku, grób nie zachował się, a pozostała jedynie 
pamiątkowa płyta. poeta, satyryk, bajkopisarz, autor 
piosenek, ale i pisarz polit.; bohater wielu utworów 
literackich, pieśni, dzieł malarskich.
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JaN KIlIŃSKI (1760-1819) 

KILIŃSKI Jan
urodził się 28 stycznia 1760 r. w trzemesznie 
w wielkopolsce, w rodzinie augustyna, majstra 
murarskiego, i marcjanny. do warszawy przybył 
w 1780 r. osiem lat później uzyskał tytuł mistrza 
szewskiego i poślubił mariannę rucińską. w latach 
1792-1793 został wybrany radnym warszawy. Był 
członkiem związku rewolucyjnego.

w dniach 17 (wielki czwartek) i 18 kwietnia 1794 r., 
w czasie insurekcji warszawskiej, stanął na czele 
ludu. po dwóch dniach walk z silnym garnizonem 
rosyjskim, dowodzonym przez osipa igelströma, 
oswobodzono stolicę. 

19 kwietnia 1794 r. insurekcja warszawska przyłączyła 
się do powstania kościuszkowskiego i uznała 
Kościuszkę za najwyższego naczelnika siły zbrojnej 
narodowej. jan Kiliński wchodził w skład rady 
zastępczej tymczasowej w wydziale skarbowym 
oraz w deputacji indagnacyjnej i paszportowej. 
wkrótce został zastępcą radcy rady najwyższej 
narodowej. 

28 czerwca 1794 r. Kiliński wysłał oddziały z warszawy 
na front. 

2 lipca 1794 r. został mianowany przez Kościuszkę 
pułkownikiem milicji mazowieckiej. zorganizował 
20. regiment pieszy Koronny, który bronił warszawy 
przed oddziałami pruskimi. pod koniec powstania 
(październik 1794) wysłany do poznania, gdzie 
został pojmany przez prusaków, wydany rosjanom 
i uwięziony w twierdzy pietropawłowskiej. po 
uwolnieniu 3 grudnia 1796 r. wyjechał z rodziną do 
wilna, gdzie brał udział w konspiracji (tzw. spisek 
o. Faustyna ciecierskiego), za co został ponownie 
aresztowany przez rosjan i wywieziony w głąb rosji. 
po powrocie z niewoli (około r. 1798) prowadził 
warsztat szewski, nie angażując się w życie publiczne. 
wyjątkiem było objęcie funkcji radnego warszawy 
w okresie Księstwa warszawskiego.

w roku 1811 poślubił anastazję jasińską. 
Był dwukrotnie internowany: podczas 
okupacji austriackiej (1809) i rosyjskiej (1813). 
w Królestwie polskim uzyskał emeryturę wojskową 
(pułkownikowską). pisał pamiętniki, wydane 
pośmiertnie w 2 tomach (1830,1899). zmarł 28 
stycznia 1819 r. został pochowany pod kościołem na 
warszawskich powązkach, lecz jego mogiła uległa 
zniszczeniu  w czasie przebudowy kościoła.
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KaROl OttO KNIaZIEWICZ (1762-1842)

urodził się 4 maja 1762 r. w asseiten w Kurlandii. 
w latach 1774-1776 kształcił się w Korpusie Kadetów 
i szkole artylerii w warszawie. służył w wojsku 
koronnym jako chorąży od 1780 r., porucznik od 1787. 
wojnę polsko-rosyjską 1792 r. rozpoczął w stopniu 
porucznika. odznaczył się i awansował na majora. 
po bitwie pod Boruszkowcami utracił stopień i pod 
dubienką walczył jako porucznik. odznaczony 
orderem Virtuti militari w r. 1792.

w 1794 powołany do sztabu gen. j. zajączka, walczył 
pod chełmem i w maju odzyskał szarżę majora, 
w lipcu awansował na pułkownika, a w sierpniu – na 
gen.-mjr. pod maciejowicami razem z t. Kościuszką 
dostał się do niewoli. 

po uwolnieniu wyjechał do włoch i od 1797 r. był 
dowódcą 1. legii polskiej. odbył kampanię 1789-
1799, zajął dla napoleona rzym i zdobył twierdzę 
gaëta. generał dywizji od r. 1799. organizator legii 
naddunajskiej, na jej czele uczestniczył w kampanii 
1800-1801 i w bitwie pod Hohenlinden. po pokoju 
z luneville (1801) wziął dymisję i powrócił do polski. 
pracował na roli. w 1812 r. zgłosił się do służby. 
jako dowódca 18. dywizji piechoty 5. Korpusu 
wielkiej armii ks. józefa poniatowskiego wziął udział 
w wyprawie na moskwę. walczył pod smoleńskiem 
(17-18 sierpnia 1812), możajskiem (7 września), 
tarutino (18 października) i w bitwie nad Berezyną 
(26-28 listopada), gdzie na krótko przejął dowództwo 
nad resztkami Korpusu. ranny w tym starciu wrócił do 

KNIAZIeWIcZ Karol otto
inFormacja BiograFiczna

K
A

Ro
L 

o
TT

o
 K

N
IA

ZI
eW

Ic
Z,

 a
ut

o
r: 

H
ak

ob
 m

ik
ay

el
ya

n,
 F

o
rm

at
:  

50
x7

0 
cm

 (
ra

m
a)

, p
łó

tn
o

 o
le

j, 
20

20
.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-rosyjska_(1792)
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Smole%C5%84skiem_(1812)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_nad_Berezyn%C4%85_(1812)


26

warszawy. w dowód uznania jego zasług wojennych 
został odznaczony 17 listopada 1812 r. Krzyżem 
Komandorskim orderu Virtuti militari, po czym 
powrócił na rolę. w 1814 r. car aleksander i powołał 
go do Komitetu wojskowego, opracowującego 
organizację armii Królestwa polskiego, ale rychło 
znalazł się w konflikcie z w. ks. Konstantym, wycofał 
się z dalszych prac i jeszcze w 1814 uzyskał 
dymisję. wkrótce wyjechał do paryża. w 1831 r. 
powstańczy rząd narodowy powołał go na swojego 
przedstawiciela. po upadku powstania pozostał na 
emigracji. Był animatorem życia naukowego oraz 
autorytetem moralnym wielkiej emigracji. członek 
władz związku jedności narodowej. jako stały gość 
domu mickiewiczów należał do grona pierwszych 
słuchaczy recytacji powstających strof Pana 
Tadeusza. uznawany jest za współtwórcę Biblioteki 
polskiej w paryżu. Był członkiem wolnomularstwa.

jako posiadacz francuskiej nagrody narodowej  
w 24 września 1803 r. automatycznie został  
wliczony w poczet legionistów (później 
przemianowanych na Kawalerów) legii 
Honorowej. 14 czerwca 1804 r. został odznaczony 
złotym orłem tego samego orderu. jego nazwisko 
widnieje na łuku triumfalnym w paryżu.

zmarł w paryżu 9 maja 1842 r. został pochowany 
na cmentarzu montmorency.
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hUGO KOłłĄtaJ (1750-1812)

KołłoNTAJ Hugo Stumberg; h. Kotwica
urodził się w 1 kwietnia 1750 r. w dederkałach 
wielkich w rodzinie średniozamożnej szlachty.

początkowo uczył się w pińczowie, a następnie 
kształcił się na akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał 
stopień doktora filozofii (1768 r.). w latach 1770-
1774 studiował w wiedniu, a później w rzymie, 
gdzie uzyskał doktorat z prawa i teologii oraz przyjął 
święcenia kapłańskie. po powrocie do polski został 
kanonikiem krakowskim. Był kapłanem w pińczowie 
i Krzyżanowicach dolnych, członkiem towarzystwa 
do Ksiąg elementarnych, współpracownikiem 
Komisji edukacji narodowej oraz twórcą planu 
rozbudowy szkół w całym kraju. w latach 1777-
1780 z ramienia Ken dokonał reformy akademii 
Krakowskiej – wprowadził między innymi wykłady 
z nauk przyrodniczych i literatury polskiej, umożliwił 
dostęp do nauki studentom pochodzącym 

z mieszczaństwa, uporządkował sprawy majątkowe 
akademii, a także umożliwił rozwój postępowych 
idei i poprawił poziom naukowy uczelni. w latach 
1782-1786 pełnił funkcję rektora. przeciwny reformie 
uniwersytetu Krakowskiego biskup Kajetan sołtyk 
nie uznawał jego nominacji na kanonika katedry 
krakowskiej, w 1781 r. ekskomunikował go i pozbawił 
beneficjów.

w r. 1779 przeniósł się do warszawy i w kamienicy 
pod numerem 21a przy rynku starego miasta 
organizował spotkania publicystów, które zostały  
nazwane przez przeciwników kuźnicą kołłątajowską. 
podczas spotkań krytykowano przestarzałą strukturę 
polityczną i społeczną rzeczypospolitej. w 1786 r. 
został odznaczony orderem świętego stanisława, 
a w 1791 – kawalerem orderu orła Białego.
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Był członkiem konfederacji sejmu czteroletniego. 
uczestniczył w tworzeniu Konstytucji 3 maja. w czasie 
sejmu czteroletniego należał do najaktywniejszych 
działaczy stronnictwa patriotycznego. 29 kwietnia 
1791 r. przyjął obywatelstwo miejskie na ratuszu 
miasta warszawy.

po uchwaleniu Konstytucji 3 maja został mianowany 
podkanclerzym koronnym (1791) i założył 
zgromadzenie przyjaciół Konstytucji rządowej.

w czasie wojny polsko-rosyjskiej na zebraniu straży 
praw 23 lipca 1792 r. nakłaniał króla stanisława 
augusta poniatowskiego do jak najszybszego 
przystąpienia do konfederacji targowickiej, do 
której sam zgłosił zamiar przystąpienia. wystraszony 
postawą tłumów, które protestowały przeciwko 
akcesowi do konfederacji, uciekł w nocy z 24 na 25 
lipca ze stolicy.

przygotowywał i uczestniczył w insurekcji 
kościuszkowskiej. Był szefem wydziału skarbu 
w radzie najwyższej narodowej. po szturmie pragi 
4 listopada 1794 r. potajemnie opuścił warszawę. 
6 grudnia 1794 został aresztowany z rozkazu 
cesarskiego przez starostę przemyskiego luegera 
na rogatkach przemyśla i osadzony w więzieniu 
w ołomuńcu, a następnie przewieziony do twierdzy 
josephstadt, gdzie przebywał od 10 lutego 1795 r.

3 lipca 1798 powtórnie trafił do więzienia 
ołumunieckiego. napisał w nim wielkie dzieło 
natury geograficznej Rozbiór krytyczny zasad historii 
o początkach rodu ludzkiego. praca ta została 
wydana w trzech tomach, jednak dopiero w 1842 r. 
i była ona znakomitym na ówczesne czasy systemem 
geografii ogólnej. w grudniu 1802 r. został uwolniony 
przez władze austriackie pod warunkiem opuszczenia 
granic cesarstwa. Kołłątaj udał się na wołyń, gdzie 
był współtwórcą liceum Krzemienieckiego. w latach 
1807–1808 podejrzany o kontakty z napoleonem 
został wywieziony do moskwy i tam przetrzymywany 
przez rosjan. w latach 1809-1812 był członkiem 
rzeczywistym towarzystwa warszawskiego przyjaciół 
nauk.

ostatnie lata życia przebywał w Księstwie 
warszawskim. zmarł w osamotnieniu 28 lutego 
1812 r. po długiej i ciężkiej chorobie. pochowany 
na warszawskich powązkach, a urna z jego sercem 
została złożona w kościele w wiśniowej, gdzie 
mieszkał jego brat rafał Kołłątaj.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Czteroletni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stronnictwo_Patriotyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_Starego_Miasta_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_Starego_Miasta_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Przyjaci%C3%B3%C5%82_Konstytucji_Rz%C4%85dowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-rosyjska_1792
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%BC_Praw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%BC_Praw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_targowicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Insurekcja_ko%C5%9Bciuszkowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Insurekcja_ko%C5%9Bciuszkowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Najwy%C5%BCsza_Narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Lueger
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82omuniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Josephstadt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82y%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liceum_Krzemienieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Warszawskie_Przyjaci%C3%B3%C5%82_Nauk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Warszawskie_Przyjaci%C3%B3%C5%82_Nauk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_Warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_Warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C5%9Bniowa_(powiat_staszowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_Ko%C5%82%C5%82%C4%85taj


3332

aNtONI maDalIŃSKI (1739-1804)

MAdALIŃSKI Antoni Józef; h. Laryssa
urodził się w porowie w sieradzkiem, w 1739 r. 
w rodzinie niezamożnej szlachty ziemiańskiej. 

służbę wojskową rozpoczął w r. 1768 w stopniu 
towarzysza pierwszej wielkopolskiej brygady kawalerii 
narodowej. chrzest bojowy otrzymał w konfederacji 
barskiej, w której był pułkownikiem ziemi przemyskiej. 
dnia 17 grudnia 1770 r. Ksawery Branicki pobił pod 
wysokiem kilka oddziałów konfederatów i wziął 
do niewoli m. in. madalińskiego. w 1776 powrócił 
do służby wojskowej, w 1779 r.  kupił patent 
porucznika , a następnie  sprzedał porucznikostwo 
za 300 dukatów. po przerwaniu służby wojskowej 
gospodarował w kluczu baszkowskim. dzięki 
poparciu sułkowskich posłował na sejm po raz 
pierwszy w r. 1786 z woj. kaliskiego i w r. 1788 
z woj. gnieźnieńskiego. razem z józefem zajączkiem 
przeszedł do obozu reform. składał wiele wniosków 
w czasie sejmu czteroletniego.

jako poseł madaliński miał ułatwiony powrót do 
brygady, a także awans. dnia 19 października 1789 r. 
otrzymał darmo stopień majora, w lipcu 1791 kupił 
na rewers za 32 000 zł polskich rangę wicebrygadiera. 
w początkach wojny 1792 r. pierwsza wielkopolska 
brygada była skoncentrowana w rejonie warszawy. 
14 lipca został brygadierem i nadal bez skutku 
domagał się skierowania do walki. po przystąpieniu 
króla do konfederacji targowickiej nowi komendanci 
brygady pozostali w wojsku i pracowali nad 
wyszkoleniem żołnierzy. w styczniu 1793 r. szwadrony 
1. brygady, stacjonujące teraz w gnieźnieńskim 
i Kaliskim wzdłuż warty, broniły sierakowa i gniezna 
przed wkraczającymi do wielkopolski prusakami. 
Brygadę wycofano w sandomierskie, w październiku 
przerzucono ją z kolei pod ostrołękę i rozproszoną 
wciśnięto między nową granicę pruską a silne 
oddziały rosyjskie, zgrupowane wokół warszawy.
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od lata 1793 r. był związany ze spiskiem powstańczym 
sprzysiężenia krajowego. należał do zwolenników 
szybkiego rozpoczęcia walki zbrojnej.

na 11 marca 1794 r. wezwano go przed Komisję 
wojskową, co oznaczać mogło pozbawienie go 
dowództwa brygady. spiskowcy wyznaczyli go na 
stanowisko rozpoczynającego w kraju akcję wodza 
(„viceregimentarza”). do 12 marca pod pozorem 
przygotowań do redukcji skoncentrował dziewięć 
szwadronów swojej brygady w ostrołęce (ok. 1200-
1300 szabel). Żołnierze złożyli przysięgę i rozpoczął 
się marsz w kierunku Krakowa dłuższą (ok. 600 km), 
okrężną drogą przez zabór pruski. w przasnyszu 
madaliński zwerbował oddziałek Kurpiów, 14 marca 
w mławie – garść ochotników. w nocy zmusił do 
kapitulacji pruską załogę szreńska, 15 marca był 
w raciążu, z 16 na 17 marca wyparł pluton pruski 
z wyszogrodu. Konfiskował kasy solne, werbował 
nieco ochotników. następnej nocy przeszedł wisłę, 
18 marca w Kamionnej Bzurę, 19 marca osiągnął 
sochaczew i częścią swojej siły demonstrował 
marsz w kierunku warszawy. Brygada przez rawę, 
inowłódz, przeszedłszy pilicę, wróciła w granice 
rzeczypospolitej, kierując się na południe. dnia 22 
marca była w opocznie, 24 marca w Końskich, skąd 
Brygadier wysłał raport do Kościuszki. dnia 28 marca 
brygada stanęła w Kielcach, 30 marca połączyła się 
w pińczowie z grupą ludwika mangeta. podczas 
całego, bardzo ciężkiego marszu, często nocami, 

z walkami po drodze, madaliński stracił ok. 40% 
składu swej brygady, głównie na skutek dezercji.

2 kwietnia został awansowany przez t. Kościuszkę 
na gen. majora. dnia 4 kwietnia brał udział bitwie 
pod racławicami na lewym skrzydle, gdzie odpierał 
boczne ataki nieprzyjaciela. dnia 6 kwietnia otrzymał 
patent na generała lejtnanta. wkrótce ruszył z armią 
Kościuszki pod połaniec. dnia 6 czerwca pod 
szczekocinami został ranny. w lipcu uczestniczył 
w działaniach na przedpolu warszawy, w sierpniu zaś 
– w obronie stolicy. na rozkaz Kościuszki 24 sierpnia 
podjął próbę przebicia się przez kordon nad Bugo-
narwią, by wesprzeć przygotowywane powstanie 
w wielkopolsce. 

od czasu sejmu czteroletniego poglądy społeczne 
i polityczne madalińskiego uległy radykalizacji. 
należał do lewego skrzydła obozu powstania.  
7 lipca przedłożył radzie najwyższej narodowej 
(rnn) memoriał o konieczności stanowczych 
działań, m. in. rozwinięcia w kraju i za granicą 
propagandy insurekcyjnej, wyciągania konsekwencji 
z hasła „kto nie jest z nami, jest przeciw nam”, a także 
przydzielenia (na wzór komisarzy francuskich lub 
może praktyki litewskiej w początkach powstania) 
„deputowanych do każdej armii, którzy by pilną 
baczność mieli na postępki komenderujących”. 
dnia 23 sierpnia Kościuszko powołał madalińskiego 
w skład ustanawianego wówczas jakobińskiego 
sądu Kryminalnego wojskowego.

14 września dołączył do dąbrowskiego i wraz z nim 
pospieszył na pomoc powstańcom wielkopolskim. 
w walkach w wielkopolsce odegrał istotną rolę 
w zdobyciu Bydgoszczy. w dalszych działaniach 
13 i 14 października madaliński otwierał atak na 
toruń. osłaniał też 23–24 października powtórne 
przejście korpusu przez Bzurę, gdy na wiadomość 
o klęsce pod maciejowicami wycofywano się 
z wielkopolski. madaliński pozorował wtedy atak na 
sochaczew. dnia 11 listopada tomasz wawrzecki 
prosił madalińskiego, by ściągnął pod nowe miasto 
na koncentrację i naradzenie się w sprawie dalszych 
działań. w okresie rozchodzenia się już wojska 
powstańczego pod radoszycami madaliński mówił 
„tylko o zdradzie i rozpaczy”, uwierzył w pogłoskę 
o spisku wymierzonym w niego i opuścił brygadę 
pod Białobrzegami.

po upadku insurekcji aresztowali go prusacy w styczniu 
1795 r. w poznańskiem i odstawili do wrocławia, 
a następnie magdeburga. w połowie tego roku 
został zwolniony z więzienia, obdarzony pensją 
800 talarów. Był honorowany, lecz nadal trzymany 
w magdeburgu, być może) w przewidywaniu 
użycia go na wypadek konfliktu między zaborcami. 
parokrotnie jeszcze przewidywano wykorzystanie 
jego nazwiska i osoby. w sierpniu 1796 r. dąbrowski, 
licząc się z powstaniem w galicji, wśród dowódców 
wymieniał madalińskiego. w październiku 1797 r. 
sporo niepokojów wśród przywódców legionów 

i związanego z nimi odłamu emigracji wywołały 
zamiary płka michała sokolnickiego zorganizowania 
„nowego korpusu polaków nad renem” pod 
szefostwem madalińskiego. ten wszakże 
wypowiedział się za poparciem dąbrowskiego. 
osiadł na wsi i nie odegrał już czynnej roli 
w życiu politycznym, chociaż należał do poznańskiej 
asocjacji towarzystwa republikanów polskich. Był 
wtedy dziedzicem Borowa i trzeciej części dóbr 
Kieszków, cerekiew i zatopolice. zmarł 19 lipca 
1804 r. w Borowie, pochowany został w sąsiednim 
parafialnym przybyszewie, a jego serce – w lubaniu.

Był ożeniony z wiktorią skotnicką, z którą miał 8 
dzieci: 4 synów i 4 córki.
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StaNISłaW mOKRONOWSKI (1760-1821)

MoKRoNoWSKI Stanisław
urodził się 10 stycznia 1761 r. w Bogucinie koło 
włocławka, wychowanek Korpusu Kadetów 
w warszawie. dzięki protekcji krewnego i opiekuna 
andrzeja Branickiego oraz króla studiował we Francji 
w École militaire w paryżu.

służbę wojskową rozpoczął w polsce, 23 maja 1780 r. 
jako chorąży w gwardii Konnej Koronnej, lecz po 
niespełna dwóch latach wziął dymisję z rangą 
porucznika i wstąpił do wojska francuskiego jako 
kapitan w pułku royal allemand. po zapowiedzianej 
aukcji wojska wrócił do kraju (1788), został 
wicebrygadierem kawalerii narodowej i posłem 
ziemi wyszogrodzkiej na sejm wielki z ramienia 
stronnictwa królewskiego. w 1792 r. odznaczył się 
w wojnie z rosją (zieleńce); otrzymał rangę gen. 
lejtnanta. pozostał w służbie targowickiej. jako 
czwarty został odznaczony orderem Virtuti militari.

w 1794 r. formalnie zgłosił akces do insurekcji. 
w kwietniu został komendantem miasta warszawy 
i siły zbrojnej Księstwa mazowieckiego. Był też 
początkowo członkiem rady zastępczej tymczasowej, 

ale jako krytyk tadeusza Kościuszki został usunięty 
z władz politycznych i ograniczony do działalności 
militarnej. pozostawał w stałym kontakcie 
z królem. odegrał znaczą rolę jako dowódca dywizji 
osłonowej od strony prus na linii narwi, a także 
w rejonie warszawy (obrona stolicy pod Błoniem) 
i na litwie, skąd przeprowadził wycofującą się armię 
do warszawy. od sierpnia naczelny dowódca wojsk 
litewskich w stopniu generała lejtnanta, poniósł 
klęskę pod Kobyłką i otworzył drogę a. suworowowi 
na warszawę. wraz z księciem józefem michałem 
wielhorskim i eustachym sanguszko tworzyli trzon 
„dworskiej” frakcji powstańców

po upadku powstania wyjechał do włoch, ale nie 
angażował się już ani politycznie, ani wojskowo. 
osiadł w warszawie. Był zaangażowany w akcję 
budowy pomnika ks. józefa poniatowskiego.

w 1815 r. został odznaczony orderem orła Białego, 
a od 1791 posiadał order św. stanisława.

zmarł 19 października 1821 r. w warszawie, został 
pochowany w kościele kapucynów.
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JUlIaN URSYN NIEmCEWICZ (1758-1841)

NIeMceWIcZ Julian Ursyn;  h. Rawicz 
urodził się 16 lutego 1758 r. w skokach koło Brześcia 
nad Bugiem jako syn marcelego, podczaszego 
mielnickiego, i jadwigi z suchodolskich. pochodził 
ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej. w latach 
1770-1776 odbywał naukę w Korpusie Kadetów 
– szkole rycerskiej w warszawie, którą ukończył 
w stopniu podporucznika. w grudniu 1777 r. został 
adiutantem dowódcy wojsk litewskich adama 
Kazimierza czartoryskiego. towarzyszył mu w licznych 
podróżach po europie. zwiedził kolejno Holandię 
(1780), austrię (1781), a następnie, w latach 1783-
1785: Francję, anglię, niemcy, włochy, sycylię i maltę. 
w roku 1781 brał udział w otwarciu zreformowanej 
warszawskiej szkoły głównej wielkiego Księstwa 
litewskiego. w r. 1784 był mistrzem i członkiem 

loży wolnomularskiej Bouclier du Nord. w tym 
samym roku wyjechał ponownie do wilna, a dwa 
lata później (1786) przebywał na wołyniu. w latach 
1787-1788 podróżował do paryża i londynu, 
towarzysząc stanisławowi Kostce potockiemu. 
w 1788 został wybrany jako poseł inflancki do sejmu 
czteroletniego. czynnie uczestniczył w pracach 
stronnictwa patriotycznego.

2 maja 1791 r. podpisał asekurację, w której 
zobowiązał się do popierania projektu ustawy 
rządowej. wraz z Hugonem Kołłątajem był 
współautorem projektu Konstytucji 3 maja. w 1791 r. 
był jednym z założycieli zgromadzenia przyjaciół 
Konstytucji rządowej. ściśle współpracował 
z Komisją edukacji narodowej, a ponadto w lutym 
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1792 r. objął funkcję przewodniczącego towarzystwa 
do Ksiąg elementarnych. od stycznia 1791 r. był 
jednym z redaktorów „gazety narodowej i obcej”. 
podczas wojny polsko-rosyjskiej 1792 r. przebywał 
w obozie księcia j. poniatowskiego.

po zwycięstwie targowicy przebywał na emigracji, 
początkowo w lipsku, skąd jesienią 1792 wyjechał 
do wiednia. w r. 1793 przebywał we Florencji, 
a na początku 1794 dotarł do rzymu. na emigracji 
aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do 
insurekcji. od czerwca 1794 r. był adiutantem 
i sekretarzem tadeusza Kościuszki podczas insurekcji 
kościuszkowskiej. ranny, został wzięty do niewoli 
po bitwie pod maciejowicami (10 października 
1794 r.) i osadzony (grudzień 1794) w twierdzy 
pietropawłowskiej w petersburgu.

po uwolnieniu przez cara pawła i z niewoli w 1796 r., 
w grudniu, razem z Kościuszką udał się przez Finlandię, 
szwecję, anglię do stanów zjednoczonych, gdzie 
dotarł w sierpniu 1797. początkowo zamieszkał 
w Filadelfii. podróżował po wschodnich stanach, 
spotkał się z waszyngtonem i jeffersonem, a latem r. 
1798 osiadł w elizabethtown (stan new jersey). 2 
lipca 1800 r. w esseksie poślubił amerykankę, susan 
livingston Kean, córkę pierwszego wiceprezydenta 
stanów zjednoczonych (wdowę po johnie Keanie). 
w 1798 r. wybrany członkiem amerykańskiego 
towarzystwa Filozoficznego, a w 1806 otrzymał 
obywatelstwo amerykańskie. w latach 1802-1804 

odwiedził polskę, w 1807 wrócił do kraju. w 1809 r. 
został kawalerem orderu świętego stanisława. 
w r. 1812 jako członek towarzystwa Królewskiego 
gospodarczo-rolniczego przystąpił do Konfederacji 
generalnej Królestwa polskiego. od 1822 osiadł 
w swych dobrach w podwarszawskim ursynowie, 
wprowadził tam nowoczesne metody ogrodnictwa 
i bez reszty oddał się twórczości literackiej. jego 
warszawską siedzibą było mieszkanie w bocznej 
oficynie pałacu potockich. urząd sekretarza senatu 
pełnił nie tylko w Księstwie warszawskim, ale 
i w Królestwie Kongresowym.

podróżował po kraju jako wizytator szkół. członek 
towarzystwa przyjaciół nauk od 1802 r., a od stycznia 
1827 jego prezes. przeciwnik konspiracji, a zwolennik 
legalizmu. po wybuchu powstania listopadowego 
w 1830 r. wyjechał w misji dyplomatycznej do 
londynu. 5 grudnia 1830 rząd tymczasowy Królestwa 
polskiego powołał pod jego przewodnictwem 
kilkunastoosobowy Komitet do przejrzenia papierów 
policji tajnej. jako senator podpisał 25 stycznia 
1831 r. akt detronizacji mikołaja i romanowa. 
w czerwcu 1831 r. był senatorem-kasztelanem 
Królestwa polskiego. 

od września 1833 r. w paryżu związany ze 
stronnictwem adama jerzego czartoryskiego. 
członek władz związku jedności narodowej. Był 
prezesem wydziału Historycznego towarzystwa 

literackiego w paryżu. pozostawił liczne pamiętniki 
z każdego okresu życia.

jego spuścizna literacka jest bardzo bogata: 
dramaturg, powieściopisarz, poeta, pamiętnikarz, 
publicysta, tłumacz. należał do wolnomularstwa 
w wielkiej loży narodowej wielkiego wschodu.

zmarł 21 maja 1841 r. w paryżu, został pochowany 
na cmentarzu w montmorency pod paryżem.
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mIChał KlEOFaS OGIŃSKI (1765-1833)

ogIŃSKI Michał Kleofas; z Retowa, książę
urodził się 25 września 1765 r. w guzowie koło 
sochaczewa. syn andrzeja, miecznika litewskiego 
(późniejszego wojewody trockiego), i pauli 
z szembeków (1°voto celestynowej łubieńskiej, 
2°voto janowej potockiej).

w latach 1786 i 1788, będąc komisarzem skarbowym, 
posłował na sejmy z województwa trockiego. w 1788 r. 
został kawalerem orderu świętego stanisława.  
w r. 1789 – kawalerem orderu orła Białego. 

poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny 
rzeczypospolitej w republice zjednoczonych 
prowincji w latach 1790–1791, przedstawiciel 
dyplomatyczny rzeczypospolitej w Królestwie 
wielkiej Brytanii w 1790 r. (misja specjalna).

nadzwyczajny poseł koronny w Holandii w latach 
1790-1791. w tym czasie potajemnie złożył przysięgę 
wiernopoddańczą imperatorowej Katarzynie ii 
na ręce ambasadora stiepana Kołyczewa, stając 
się poddanym rosyjskim (fakt ten utrzymywano 
w tajemnicy przed sejmem i przywódcami stronnictwa 
patriotycznego). na sejmie grodzieńskim w 1793 r. 
został mianowany przez króla stanisława augusta 
poniatowskiego członkiem deputacji do traktowania 
z posłem rosyjskim jakobem sieversem. 22 lipca 
1793 r. podpisał traktat cesji przez rzeczpospolitą 
ziem zagarniętych przez rosję, a 25 września cesji 

ziem zagarniętych przez prusy w ii rozbiorze polski. 
sejm grodzieński (1793 r.) nominował go do rady 
nieustającej.
Brał udział w powstaniu 1794 r. na litwie. po 1795 r. 
konspirator niepodległościowy, działacz emigracyjny, 
mason, kawaler maltański. 

później był agentem polskim w Konstantynopolu 
i w paryżu. w 1802 r., po rozwodzie z izabelą lasocką 
(poślubioną w roku 1789), ożenił się z włoską 
śpiewaczką marią de neri. w 1810 r. wycofał się 
z działalności emigracyjnej i został senatorem 
rosyjskim. odziedziczył po swoim stryju Franciszku 
Ksawerym ogińskim (1742-1814) piękną posiadłość 
zalesie – położoną w połowie drogi między wilnem 
a mińskiem. tam w 1818 r. ufundował pierwsze 
na ziemiach polskich upamiętnienie tadeusza 
Kościuszki w postaci kamienia z napisem „cieniom 
Kościuszki”. w 1822 r. przeniósł się na stałe do włoch 
i w 1823 r. zamieszkał we Florencji.

polski kompozytor oraz teoretyk muzyki, pamiętnikarz, 
pisarz polityczny. skomponował najbardziej znany 
polonez Pożegnanie z Ojczyzną.

zmarł 15 października 1833 r. we Florencji, pochowany 
w kościele santa croce obok galileusza, michała 
anioła, rossiniego, machiavellego i Księżnych 
czartoryskich.
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JÓZEF PONIatOWSKI (1763-1813)

PoNIAToWSKI Józef Antoni; książę
urodził się w wiedniu 7 maja 1763 r. w rodzinie 
austriackiego generała andrzeja, bratanek króla 
stanisława augusta, od wczesnej młodości służył 
w wojsku austriackim i brał udział w prowadzonych 
przez nie wojnach – ppłk z 1786 r.; jako adiutant 
cesarza austrii uczestnik wojny przeciwko turcji. 
w 1788 r. wezwany przez stanisława augusta do 
przybycia do polski; w stopniu pułkownika był szefem 
regimentu gwardii pieszej koronnej. w r. 1789 otrzymał 
patent generała lejtnanta jako dowódca  dywizji 
bracławskiej, od 1791 r. dowódca całości wojska 
koronnego. w  okresie obrad sejmu czteroletniego, 
uwieńczonych uchwaleniem Konstytucji 3 maja, 
był entuzjastycznym zwolennikiem Konstytucji 
(członkiem zgromadzenia przyjaciół Konstytucji 
rządowej). jego wojsko otoczyło zamek Królewski, 

a on sam znajdował się na sali z grupą ułanów dla 
uniemożliwienia przeciwnikom ustawy ewentualnej 
akcji zbrojnej.

w przewidywaniu agresji rosyjskiej energicznie 
zajął się reorganizacją i modernizacją armii, 
dobrze rozegrał taktycznie trudną kampanię 1792 
– osobiście dowodził w bitwach pod połonnem 
i zieleńcami, przeprowadził manewr odwrotowy 
z wołynia nad wisłę, przygotował wojsko polskie do 
obrony stolicy. po bitwie pod zieleńcami został wraz 
z Kościuszką odznaczony orderem Virtuti militari.

po akcesie króla do targowicy podał się do 
dymisji i opuścił kraj. mimo sceptycznego 
stosunku wobec przygotowań do wzniecenia 
powstania kościuszkowskiego, na wieść o jego 
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wybuchu powrócił do warszawy i 27 maja zgłosił 
swoje usługi naczelnikowi (w kampanii 1792 
był jego zwierzchnikiem). w sierpniu 1794 r. 
objął dowództwo 3 dywizji i odcinka obrony 
warszawy. w pierwszej połowie sierpnia prowadził 
skuteczne akcje ofensywne (góry szwedzkie, 
obecne Bemowo). w obronie powązek 26 sierpnia 
dowodził bez powodzenia. z poświęceniem walczył 
również w październiku na linii Bzury – walki te, 
kosztem ciężkich strat, odwróciły uwagę prusaków 
od wycofującego się do warszawy korpusu 
dąbrowskiego.

po upadku powstania wyłączył się z życia 
publicznego, oddając się pozornie beztroskim 
hulankom i nie przyjął propozycji cara pawła i, aby 
wszedł do służby rosyjskiej. w roku 1806 w stopniu 
generała lejtnanta stanął na czele tworzącej się 
armii Księstwa warszawskiego – od stycznia 1807 r.
dyrektor wojny w Komisji rządzącej, faktycznie 
minister i naczelny wódz armii; bezpośrednio 
dowodził w kampanii austriackiej w r. 1809 
i odznaczył się osobistą dzielnością, wręcz brawurą 
w bitwie pod raszynem. doprowadził do odzyskania 
lubelszczyzny, Kieleckiego oraz znacznej części 
małopolski ze lwowem i Krakowem. podczas 
wyprawy 1812 r. napoleona na moskwę dowódca 
5. Korpusu wielkiej armii, został ranny i po powrocie 
do warszawy olbrzymim wysiłkiem odtworzył armię 
polską. odrzucił kilkakrotnie ponawiane propozycje 

przejścia na stronę koalicji antynapoleońskiej 
(konkretnie rosji) i chlubnie uczestniczył w kampanii 
saskiej 1813 r., osłaniając odwrót wielkiej armii 
napoleona. w trakcie ,,Bitwy narodów” pod 
lipskiem uzyskał nominację na marszałka Francji 
– kilkakrotnie ranny, utonął w rzece elsterze. w r. 
1814 zwłoki jego sprowadzono do polski i w 1819 
pochowano w grobach królewskich na wawelu. 
wokół jego osoby powstał swoisty kult bohatera –
symbolu honoru żołnierskiego. poświęcono mu 
liczne utwory literackie, opracowania naukowe, 
a także mity i legendy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bzura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Henryk_D%C4%85browski
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IGNaCY POtOCKI (1750-1809)

PoTocKI Roman Ignacy Franciszek; h. Pilawa 
urodził się 28 lutego 1750 r. w radzyniu podlaskim. 
syn eustachego, pułkownika wojsk koronnych 
(późniejszego generała artylerii litewskiej) i marianny 
Kątskiej. wybitny polski polityk i działacz patriotyczny, 
publicysta, dramatopisarz, poeta, pedagog, historyk 
i tłumacz.

wychowanek pijarskiego collegium nobilium 
w warszawie, następnie studiował nauki prawne 
w rzymie (nazarenum, w latach 1765-1768), 
przygotowując się do stanu duchownego. przebywał 
jakiś czas we włoszech, Francji i niemczech. 
w kwietniu 1771 r. powrócił do polski, a w rok później 
otrzymał posadę pisarza nadwornego litewskiego 
(1772-1782). 27 grudnia 1772 r. wziął ślub z elżbietą 
lubomirską, marszałkówną wielką koronną.

na sejmie rozbiorowym w latach 1773-1775 został 
członkiem Komisji edukacji narodowej (był nim 
przez 21 lat: od 14 października 1773 r. aż do 1794) 

i Komisji emfiteutycznej litewskiej. na zlecenie 
Komisji edukacji narodowej w 1774 r. opracował 
projekt reform szkolnictwa średniego, którego 
wynikiem był Przepis na szkoły wojewódzkie, 
oparty na filozofii Franciszka Bacona. Był też 
inicjatorem i przewodniczącym towarzystwa do 
Ksiąg elementarnych (1775-1788), a w latach 1774-
1794 administrował Biblioteką załuskich. w latach 
1777-1778 był aktywnym członkiem towarzystwa 
Fizycznego. w tym okresie (1776-1783) należał 
do antykrólewskiej opozycji magnackiej. przez 
kilka miesięcy (od grudnia 1776 do marca 1777 r.) 
podróżował do petersburga w towarzystwie F. 
K. Branickiego. w latach 1781-1784 był wielkim 
mistrzem wielkiego wschodu narodowego polski. 
w 1783 r., po śmierci s. lubomirskiego, stanął na 
czele opozycji magnackiej.

wraz z grzegorzem piramowiczem założył szkołę 
elementarną w Kurowie. w1774 r. został kawalerem 
orderu świętego stanisława.
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Był członkiem konfederacji sejmu czteroletniego. 
w 1788 r. został wybrany sędzią sejmu czteroletniego 
oraz członkiem deputacji interesów zagranicznych. 
w 1789 r. był członkiem deputacji do Formy rządu, 
do której zadań należało opracowanie projektu 
zmiany ustroju rzeczypospolitej. 

ignacy potocki miał duży udział w tworzeniu 
Konstytucji 3 maja. propagował supremację 
sejmu nad władzą wykonawczą. sprzeciwił się 
ustanowieniu  Komisji sprawiedliwości, czego chciał 
król stanisław august poniatowski, ponieważ uważał, 
iż ministerstwo sprawiedliwości narusza rozdział 
władzy wykonawczej i sądowniczej. zwolennik 
sojuszu z prusami, przyczynił się do zawarcia 
nieskutecznego dla polski układu w 1790 r. 2 maja 
1791 r. podpisał asekurację, w której zobowiązał się 
do popierania projektu ustawy rządowej. w 1791 r. 
był jednym z założycieli zgromadzenia przyjaciół 
Konstytucji rządowej. Był jednocześnie ministrem 
policji.

w czerwcu 1792 r. pojechał do Berlina, próbując 
rokować z Fryderykiem wilhelmem ii. w czasie 
wojny polsko-rosyjskiej, na zebraniu ministrów 
rzeczypospolitej 23 lipca 1792 r. był przeciwny decyzji 
króla stanisława augusta poniatowskiego o jego 
przystąpieniu do konfederacji targowickiej i zalecał 
kontynuowanie oporu. w 1792 r., po zwycięstwie 
targowicy, na emigracji w dreźnie, skąd uczestniczył 

w przygotowaniach do powstania. w czasie 
insurekcji kościuszkowskiej 1794 r. był jednym 
z jej głównych przywódców, reprezentował skrzydło 
umiarkowane. wszedł w skład rady najwyższej 
narodowej, zostając szefem wydziału interesów 
zagranicznych. w tej roli bezskutecznie zabiegał 
o poparcie dla insurekcji za granicą. odważnie 
zgłosił się do negocjacji z rosjanami po rzezi pragi 
przez wojska suworowa, któremu ofiarował koronę 
polską dla w. ks. Konstantego.

po upadku powstania był w niewoli rosyjskiej 
w petersburgu. w 1796 r. za poręczeniem augusta 
ilińskiego został uwolniony przez cara pawła i. osiadł 
w Klementowicach i zajął się studiami historycznymi 
oraz pracą literacką. członek towarzystwa 
warszawskiego przyjaciół nauk. w czasach Księstwa 
warszawskiego, po wyzwoleniu galicji w 1809 r. przez 
wojska ks. poniatowskiego, wrócił do działalności 
politycznej. zmarł 30 sierpnia 1809 r. w wiedniu, 
będąc tam z misją dyplomatyczną do napoleona, 
w sprawie włączenia galicji do Księstwa w rezultacie 
wyniku wojny austriacko-polskiej. został pochowany 
w wilanowie.
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KaROl SIERaKOWSKI (1752-1820)

SIeRAKoWSKI, Karol Józef; h. Prawdzic
urodził się w prusach w okolicy ełku pochodził ze 
szlachty mazurskiej, potomków braci polskich, 
był wyznania kalwińskiego. wychowanek Korpusu 
Kadetów w latach 1766–1772 i Korpusu inżynierów 
Koronnych. w 1773 r. był tam chorążym, a w 1774 
kapitanem z funkcją podbrygadiera. w 1783 r. 
awansował na majora; równocześnie był profesorem 
geometrii i architektury. od 14 października 1789 r. 
wykładowca fortyfikacji szkoły Korpusu inżynierów 
Koronnych. w tym samym roku awansował na 
pułkownika i został dowódcą Korpusu inżynierów 
Koronnych, którą to funkcję pełnił do czerwca 1794 r.

w wojnie polsko-rosyjskiej (1792 r.) odznaczony 
Krzyżem Virtuti militari.

w insurekcji 1794 r. był dowódcą korpusu 
obserwacyjnego. nominację na generała otrzymał 
od t. Kościuszki. walczył z powodzeniem pod 
słonimem (2 sierpnia 1794 r.), wycofując się 
z litwy starł się z gen. a. suworowem; pobity pod 
Krupczycami (17 września 1794 r.) i terespolem (19 

września 1794 r.). jego dywizja została odtworzona 
z najlepszych oddziałów dywizji najwyższego 
naczelnika i dywizji gen. józefa zajączka. jako 
dowódca 5. dywizji osłaniał podlasie i lubelszczyznę. 
walczył pod maciejowicami, gdzie dowodził 
centrum, został ranny i po klęsce przebywał w niewoli 
rosyjskiej. uwolniony przez cara pawła i powrócił do 
kraju, ale pozostawał poza wojskiem i nie zajmował 
się działalnością polityczną ani społeczną.

w roku 1810 powołany do wojska Księstwa 
warszawskiego w stopniu generała dywizji, w r. 1812 
został zastępcą ministra wojny józefa wielhorskiego. 
w 1814 r. był rosyjskim generałem dywizji. 
w 1815 odznaczony orderem orła Białego. od 
cara aleksandra i otrzymał tytuł senatora-wojewody 
Królestwa polskiego. od 1815 r. był dowódcą 
korpusu artylerii i inżynierii. w roku 1818 awansował 
na generała artylerii.

zmarł 5 stycznia 1820 r. w Kozienicach 
i został pochowany na cmentarzu ewangelicko-
reformowanym w warszawie, w katakumbach.
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tOmaSZ WaWRZECKI (1753-1816)

WAWRZecKI Tomasz Antoni; h. Rola
urodził się 7 marca 1759 r. w mejsztach na litwie. 
z nominacji stanisława augusta chorąży wielki 
litewski, był zwolennikiem reform, aktywnym posłem 
sejmu czteroletniego z powiatu brasławskiego 
w 1788 r. we wrześniu 1789 r. wszedł w skład 
deputacji do Formy rządu, powołanej przez sejm 
czteroletni dla określenia ustroju rzeczypospolitej. 
Komisarz Komisji porządkowej cywilno-wojskowej 
województwa trockiego powiatu kowieńskiego 
w 1790 r. 2 maja 1791 r. podpisał asekurację, 
w której zobowiązał się do popierania projektu 
ustawy rządowej. Był członkiem zgromadzenia 
przyjaciół Konstytucji rządowej. po agresji rosyjskiej 
w maju 1792 r. został skierowany do pomocy gen.  
j. judyckiemu – walczył pod Brześciem litewskim.

za rządów targowickich wciągnięty przez jakuba 
jasińskiego do sprzysiężenia insurekcyjnego 
w wilnie; był radcą i pełnomocnikiem rady 
najwyższej narodowej. współorganizator powstania 

na litwie, Żmudzi i w Kurlandii, czasowo dowódca 
sił powstańczych. odniósł tam lokalne sukcesy, co 
przysporzyło mu rozgłosu i zapewniło nominację na 
ziemiańskiego generała-majora.

w 1786 roku został kawalerem orderu świętego 
stanisława. w 1791 roku odznaczony orderem orła 
Białego. w czasie powstania kościuszkowskiego 
nagrodzony złotą obrączką Ojczyzna Obrońcy 
Swemu nr 46.

po klęsce bitwy pod maciejowicami i pojmaniu 
Kościuszki został naczelnikiem insurekcji decyzją 
(za poręczeniem Kołłątaja) rady najwyższej 
narodowej z 12 października. wraz z j. zajączkiem 
kierował działaniami wojskowymi w późniejszej fazie 
powstania.

od 16 października został generałem lejtnantem.

usiłował opanować nastroje kapitulanckie 
i zorganizować obronę przed armią a. suworowa. 
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po ostatnich próbach oporu w warszawie i „rzezi 
pragi” (4 listopada 1794) wycofał się z resztą wojska 
oraz garstką patriotycznie nastawionych oficerów 
pod radoszyce, gdzie 16 listopada ostatnie oddziały 
powstańcze uległy rozproszeniu. dotrwał do końca 
walk, kapitulował na honorowych warunkach. 
rosjanie nie dotrzymali tych warunków, żądając 
podpisania zobowiązań powstrzymania się od 
jakichkolwiek wystąpień przeciwko zaborcy. na rozkaz 
Katarzyny ii uwięziony w twierdzy pietropawłowskiej 
w petersburgu.

w niewoli rosyjskiej do 1796 r., kiedy wraz z Kościuszką 
i innymi został zwolniony przez cara pawła i i wrócił 
na litwę. w następnych latach wykazywał sympatie 
prorosyjskie.

za Księstwa warszawskiego zwerbowany do 
współpracy przez cara aleksandra i, wszedł 
w 1813 do rady najwyższej tymczasowej Księstwa 
warszawskiego. Był członkiem rządu tymczasowego 
Królestwa polskiego, ministrem sprawiedliwości 
i senatorem-wojewodą Królestwa polskiego w 1815 r. 
zmarł w mejsztach 5 sierpnia 1816 r., został 
pochowany w małym miasteczku widze (obecnie 
na Białorusi).
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IGNaCY WYSSOGOta ZaKRZEWSKI

WySSogoTA ZAKRZeWSKI Ignacy; h. Wyssogota 
urodził się w r. 1745 w starym Białczu jako syn izydora 
wyssogota-zakrzewskiego, kasztelanica santockiego 
i izabelli, córki władysława radomickiego, wojewody 
poznańskiego.

Był członkiem konfederacji andrzeja mokronowskiego 
w 1776 r. i został posłem na sejm z ziemi wschowskiej. 
w 1788 był posłem na sejm z województwa 
poznańskiego. w latach 1786-1787 był podczaszym 
poznańskim, od 1787 do 1790 r. stolnikiem 
poznańskim, a w latach 1790-1795 pełnił funkcję 
chorążego poznańskiego.

w 1791 r. był współzałożycielem zgromadzenia 
przyjaciół Konstytucji rządowej. 16 kwietnia 
1792 r., na pierwszych wyborach władz 
miejskich po uchwaleniu Konstytucji 3 maja 
został okrzyknięty prezydentem warszawy, 
targowica pozbawiła go tej funkcji. Był członkiem 
sprzysiężenia przygotowującego wybuch powstania 
kościuszkowskiego. w kwietniu 1794, po wypędzeniu 
rosjan ze stolicy w wyniku insurekcji warszawskiej, 
objął ponownie prezydenturę. 17 kwietnia stanął 

na czele rady zastępczej tymczasowej. wszedł 
następnie do rady najwyższej narodowej jako szef 
wydziału Żywności. nagrodzony przez tadeusza 
Kościuszkę złotą obrączką Ojczyzna Obrońcy 
Swemu nr 12. Był wolnomularzem. w roku 1792 
został odznaczony orderem orła Białego i orderem 
świętego stanisława. 

po upadku powstania został uwięziony w petersburgu, 
zwolniony w r. 1796. resztę życia spędził w swoim 
majątku w Żelechowie. 

zmarł 15 lutego 1802 r. w Żelechowie, gdzie został 
pochowany na tamtejszym cmentarzu. na nagrobku 
znajduje się napis zawierający dwa błędy. podana 
jest błędna data jego śmierci (powinno być 1802, 
a nie 1801). napis podaje także, że wyssogota 
zakrzewski był prezesem rady nieustającej. nie 
jest to prawda, gdyż był przewodniczącym rady 
zastępczej tymczasowej.

dla uczczenia jego pamięci jedna z pierzei rynku 
starego miasta w warszawie nosi nazwę strony 
zakrzewskiego. 
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JÓZEF ZaJĄCZEK (1752-1826)

ZAJĄcZeK Józef; h. świnka
 urodził się 10 marca lub 1 listopada 1752 r. w Kamieńcu 
podolskim, w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. do 
służby wojskowej wstąpił prawdopodobnie w wieku 
16 lat. został żołnierzem kawalerii oraz adiutantem 
hetmana koronnego Ksawerego Branickiego.

Brał udział w konfederacji barskiej, pod jej koniec 
przebywał w paryżu jako sekretarz posła konfederacji. 
po upadku konfederacji wiosną 1774 r. udał się 
z grupą oficerów (w tym z Kazimierzem pułaskim) 
na Bałkany, by walczyć po stronie turcji przeciw 
rosji, jednakże plan ten upadł na skutek klęsk turcji. 
następnie wyjechał do Francji i służył krótko w armii 
francuskiej. po powrocie do kraju służył w gwardii 
przybocznej hetmana wielkiego koronnego 
Franciszka Ksawerego Branickiego, a następnie 
w oddziale dragonów w stopniu kapitana. w 1777 r. 
był już podpułkownikiem dragonów i adiutantem 
hetmana. od 1784 r. był posłem na sejm, na którym 
postulował zwiększenie stanu liczebnego i reformy 
wojska, lecz występował także za zachowaniem 
wolności szlacheckich. w lutym 1787 r. został 
dowódcą regimentu Konnego Buławy wielkiej 
Koronnej w randze pułkownika. jako członek 
prorosyjskiego stronnictwa Branickiego w 1788 r. 

uczestniczył pod komendą rosyjską w zdobyciu 
tureckiej twierdzy oczaków.

w 1790 r. został posłem województwa podolskiego 
na sejm czteroletni. w tym okresie porzucił 
stronnictwo Branickiego. przeszedł na pozycje 
reformatorskie i patriotyczne, stopniowo coraz 
bardziej się radykalizując. interesował się zwłaszcza 
losem chłopów i reformami wojska. Był zwolennikiem 
Konstytucji 3 maja oraz członkiem i jednym 
z sekretarzy zgromadzenia przyjaciół Konstytucji 
rządowej. 2 maja 1791 r. podpisał asekurację, 
w której zobowiązał się do popierania projektu 
ustawy rządowej. należał do ugrupowania polskich 
jakobinów. Brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 
1792 r. w obronie Konstytucji 3 maja w randze 
generał-majora. zasłużył się 18 czerwca w bitwie pod 
zieleńcami, dowodząc 3. pułkiem straży przedniej, 
po której został odznaczony nowo ustanowionym 
orderem Virtuti militari.

w 1794 r. na czele dywizji przystąpił do powstania. 
4 kwietnia walczył pod racławicami na lewym 
skrzydle, za co został mianowany na generała 
lejtnanta. 8 czerwca przegrał bitwę pod chełmem, 
co zadecydowało o utracie wołynia i części 
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lubelszczyzny. po wzięciu tadeusza Kościuszki 
do niewoli przez krótki okres pełnił funkcję wodza 
naczelnego. wchodził w skład rady najwyższej 
narodowej, gdzie jako jakobin reprezentował lewicę. 
Był członkiem sądu Kryminalnego wojskowego 
i komendantem obrony warszawy. nagrodzony 
złotą obrączką Ojczyzna Obrońcy Swemu nr 6. 
został mianowany dowódcą obrony pragi przed 
a. suworowem, jednak zaniedbał przygotowań, 
a w czasie szturmu uciekł z pola walki. jeszcze 
przed kapitulacją wyjechał z miasta do galicji, 
gdzie przez rok był internowany przez austriaków. 
wyjechał do Francji i w stopniu gen. brygady wszedł 
do jej służby. uczestniczył w kampanii napoleona 
Bonapartego i w wyprawie do egiptu. później, jako 
dowódca legii północnej we włoszech, rywalizował 
z gen. janem Henrykiem dąbrowskim i intrygował 
przeciwko niemu. po przejściu do służby w armii 
Księstwa warszawskiego za cel swoich napaści obrał 
między innymi ks. j. poniatowskiego,  uznając go za 
potencjalnego rywala do najwyższych stanowisk. 
jako dowódca dywizji wziął udział w kampanii 
prusko-mazurskiej w latach 1806-1807 i austriackiej 
w 1809 r. pobity pod jedlińskiem nie wsparł działań 
wojska polskiego w walkach o sandomierz. 
w kampanii moskiewskiej 1812 r., jako dowódca 
16. dywizji piechoty, czasowo zastępował ks. j. 
poniatowskiego na stanowisku dowódcy V. Korpusu 
wielkiej armii. został trzykrotnie ranny w bitwie 
pod smoleńskiem, walczył w bitwie pod tarutinem, 

a w bitwie nad Berezyną stracił prawą nogę. dostał 
się do niewoli rosyjskiej. nazwisko generała józefa 
zajączka zostało uwiecznione na łuku triumfalnym 
w paryżu.

w czasach Księstwa warszawskiego został 
odznaczony Krzyżem Komandorskim orderu Virtuti 
militari.

po klęsce napoleona mianowany przez cara 
aleksandra i generałem piechoty i pierwszym 
namiestnikiem Królestwa polskiego, który to urząd 
sprawował w latach 1815-1826. cechował się 
uległością wobec władz rosyjskich i wielkiego księcia 
Konstantego. w uznaniu tych zasług w 1818 r. 
otrzymał od cara tytuł książęcy.

zmarł 28 lipca 1826 r. w pałacu namiestnikowskim 
w warszawie. został pochowany w kościele 
najświętszego serca pana jezusa w opatówku, jego 
serce złożono w warszawskim kościele bernardynów, 
a pozostałe wnętrzności w katakumbach na 
cmentarzu powązkowskim w warszawie. po jego 
śmierci z polecenia cara mikołaja i ogłoszono 
trzydniową żałobę (od 25 września), obowiązującą 
wszystkich urzędników: „suknie czarne zwyczajne 
z krepą u kapelusza, mundury zaś z krepą u lewej 
ręki, u szpady i u kapelusza”.

Był autorem Pamiętnika o powstaniu 1794.

Z DZIałalNOŚCI  POlSKIEJ FUNDaCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ
polska Fundacja Kościuszkowska, która w roku 
2020 obchodzi 30. rocznicę swojej działalności, 
jest organizatorem corocznych międzynarodowych 
sympozjów Kościuszkowskich, które początkowo 
odbywały się tylko w maciejowicach, a obecnie 
także w garwolinie, Żelechowie i warszawie.

spotkania te  gromadzą jako wykładowców 
historyków badających kościuszkowskie czasy 
z kraju i z za granicy oraz miłośników historii, 
kolekcjonerów, artystów, nauczycieli i przedstawicieli 
młodszych pokoleń, którzy uczestniczą 
w rajdach kościuszkowskich, turniejach, konkursach, 
inscenizacjach i rekonstrukcjach historycznych.

wiele wygłoszonych na sympozjach referatów 
weszło do obiegu naukowego, było przyczynkiem do 
powstania książek i opracowań, artykułów, publikacji 
w prasie i środkach masowego przekazu.

za sprawą polskiej Fundacji Kościuszkowskiej 
w różnych miejscach na świecie powstało wiele 
upamiętnień, jak: tablica pamiątkowa w pałacu 
marmurowym w sankt petersburgu (1994), w miejscu, 
gdzie t. Kościuszko przebywał w niewoli. tablica 
pamiątkowa w kościele w Kosowie poleskim (1996), 
w miejscu kościoła, w którym odbył się chrzest  
t. Kościuszki.

Kamień pamiątkowy w miejscu dworku, w którym  
t. Kościuszko się  urodził w mereczowszczyźnie 
(1994) oraz tablice pamiątkowe, których nie udało 
się tam umieścić.

tablice poświęcone Franciszkowi Karpińskiemu 
w łyskowie na Białorusi i w kościele w iwanofrankowsku 
(stanisławowie) na ukrainie.

pFK uczestniczyła we wszystkich działaniach, 
związanych z budową pomnika t. Kościuszki 
w warszawie i stalowej woli (2010).

polska Fundacja Kościuszkowska wydała ponad 
50 publikacji książkowych, broszur, opracowań, 
materiałów z sympozjów.

pFK w ciągu 30 lat działalności była organizatorem 
wielu obchodów kościuszkowskich, połączonych 
z konferencjami naukowymi i popularno-naukowymi 
w kraju i za granicą: na Białorusi – Brześć, 
mereczowszczyzna, mińsk; w rosji – sankt petersburg 
(1994), moskwa (2017); w szwajcarii (2016) – solura, 
rapperswil; we Francji (1994) – paryż (Biblioteka 
polska); w australii (2017) – sydney, góra Kościuszki. 
Fundacja zorganizowała liczne wystawy fotogramów 
i obrazów w muzeum niepodległości w warszawie, 
a także w łodzi, Krakowie, maciejowicach, garwolinie, 
Żelechowie, ursusie. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Serca_Pana_Jezusa_w_Opat%C3%B3wku
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Pow%C4%85zkowski_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_I_Romanow
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pFK organizowała podróże historyczne szlakiem  
t. Kościuszki i wielkich polaków po polsce, Białorusi, 
ukrainie, rosji, szwajcarii, litwie, łotwie, estonii, 
Francji, austrii.

pFK jest od wielu lat głównym organizatorem 
obchodów rocznic insurekcji warszawskiej.

pFK przy współpracy z muzeum niepodległości od 9 
lat organizuje comiesięczne spotkania wszechnicy 
Kościuszkowskiej oraz spotkania wyjazdowe.

pFK  od 2017 r. jest inicjatorem powstania wielu 
obrazów o tematyce kościuszkowskiej (obrazów 
batalistycznych, portretów i obrazów związanych z   
tradycją kościuszkowską). 

pFK prowadzi działania na rzecz namalowania wielkich 
obrazów panoramicznych, przedstawiających 
bitwę pod maciejowicami i bitwy warszawskie 
1794 r.  powstało już wiele obrazów, jak i szkiców do 
tych panoram. została namalowana cała kolekcja 
portretów przywódców insurekcji kościuszkowskiej 
oraz dam, w których kochał się tadeusz Kościuszko 
i które wspierały jego działania. 

pFK od wielu lat wspiera muzea związane 
z tradycją kościuszkowską, zwłaszcza muzeum 
w maciejowicach, gdzie za sprawą Fundacji 
zbudowano makietę przedstawiającą bitwę, 
muzeum w mereczowszczyźnie na Białorusi, do 
którego zostało przekazanych wiele eksponatów, 

muzeum na Kopcu Kościuszki, gdzie organizowano 
wystawy obrazów. szczególnie owocna i różnorodna 
współpraca od 30 lat rozwija się z muzeum 
niepodległości w warszawie.

pFK współpracuje ze szkołami noszącymi imię  
t. Kościuszki w całym kraju, a także ze szkołami na 
Białorusi i (już od kilkunastu lat) na ukrainie.

pFK popularyzuje idee i tradycje kościuszkowskie 
w środkach masowego przekazu. Była inspiratorem 
wielu filmów, reportaży, audycji radiowych 
i telewizyjnych oraz artykułów prasowych.

na spotkaniach organizowanych przez pFK 
bardzo często występują artyści z różnych krajów 
i zespoły artystyczne z polski oraz omawiane są 
sprawy związane z szeroko pojmowaną kulturą. 
organizowane są także spektakle teatralne, występy 
chórów i solistów.

pFK od początku swojej działalności była 
organizatorem licznych inscenizacji historycznych 
(nie tylko związanych z tradycją kościuszkowską), 
konkursów strojów historycznych, jarmarków 
kosynierskich, kursów nauki tańców historycznych 
i ludowych. 

prezentowana obecnie kolekcja portretów 
przywódców insurekcji Kościuszkowskiej została 
zakupiona do zbiorów muzeum niepodległości.
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aPEl W SPRaWIE PaNORamY maCIEJOWICKIEJ
polska Fundacja Kościuszkowska w 225 rocznicę 
insurekcji Kościuszkowskiej postanowiła stworzyć 
panoramę Bitwy maciejowickiej (10 X 1794 r.),  
w której niezwykłym męstwem wykazali się żołnierze 
Kościuszki. mimo, że ulegli przeważającym siłom 
moskiewskim, a sam tadeusz Kościuszko został 
ranny i dostał się do niewoli, to ta największa 
w XViii wieku bitwa na ziemiach polskich, 
była jednocześnie zaczynem do całego cyklu 
starań dla odzyskania niepodległości i budowy 
nowoczesnego  społeczeństwa polskiego.

Budowa tej panoramy w maciejowicach będzie 
nie tylko atrakcją turystyczną, ale przede 
wszystkim działaniem na rzecz lepszego 
poznania historii naszego narodu i roli wybitnych 
jednostek w jego dziejach,  wzbudzania uczuć 
i zachowań  patriotycznych w miejscu, gdzie miały 
miejsce te wydarzenia i ten niewymierny wysiłek 
naszych przodków.

duży, panoramiczny  obraz przedstawiający 
poszczególne fazy i epizody bitwy pozwoli widzom, 
zwłaszcza młodym, uzmysłowić sobie, jaką ofiarę 
własnego życia złożyli powstańcy Kościuszki.

wierzymy, że nasze starania zostaną uwieńczone 
powodzeniem. a osoby które będą nam w tym 
wspierać uzyskają satysfakcję uczestniczenia we 
wspólnym i patriotycznym dziele. a kiedy już 
powstanie panorama na pewno zechcą ją osobiście 
zobaczyć. darczyńcy, którzy wniosą znaczny 
wkład do budowy panoramy zostaną uwiecznieni 
w księgach pamiątkowych i na tablicach. samej 
panoramie będzie towarzyszyć galeria obrazów 
współczesnych malarzy pokazująca działania 
polaków o odzyskanie niepodległości od czasów 
Kościuszki po czasy współczesne. dziękujemy za 
każdą, nawet najmniejszą kwotę, która będzie 
wspierać naszą akcję.

dr Leszek Marek Krześniak
prezes polsKiej Fundacji KościuszKowsKiej 

Aby wesprzeć nasze wspólne dzieło należy 
dokonać wpłaty na konto:

08 2490 0005 0000 4500 7541 8025

wizualizacja BudynKu panoramy maciejowicKiej

przeKroje poprzeczne oBieKtu

parter i piętro widok od frontu
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oddział w garwolinie, muzeum niepodległości w warszawie, stowarzyszenie wspÓłpracy 
„polsKa-wscHÓd, samorząd wojewodztwa mazowiecKiego

serdecznie zapraszają
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SYmPOZJUm KOŚCIUSZKOWSKIE

PatRONat hONOROWY 

samorząd wojewÓdztwa mazowiecKiego   starosta garwoliŃsKi

http://www.ipsb.nina.gov.pl
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PROGRam:
9 X 2020 (Piątek) 
 SeSJA W ŻeLecHoWIe  „od Naczelnika do Naczelnika”

10.00 Występ zespołu artystycznego
10.30 dr leszek marek Krześniak - „Wizerunki przywódców Insurekcji Kościuszkowskiej,   

  którzy byli w Żelechowie”
11.00 dr włodzimierz Kostecki - „Żydzi w Insurekcji Kościuszkowskiej”
11.30 dr leonid niestarczuk - „o wydanej po białorusku książce o Adamie Mickiewiczu”  
11.50 dr michał Kalbarczyk - „generał łukasz Biegański (1755-1839)”
12.10 dr ihar mielnikau – „o odrodzeniu narodowym i aktualnej sytuacji na Białorusi”
12.30 dyskusja

 promocja książki prof. dr. hab. tadeusza rawskiego Bitwa pod Maciejowicami 
 prezentacja repliki szabli tadeusza Kościuszki i odznaczeń posiadanych przez tadeusza Kościuszkę  

(order cyncynata i order Virtuti militari).
 wystawa obrazów autorstwa Hakoba Mikayelyana Damy serca Tadeusza Kościuszki 

9 X 2020 (Piątek)
 garwolin – Miętne, Powiatowe centrum Kultury i Promocji 
 (sala Konferencyjna Hotelu ul. główna 45)

17.00 dr leszek marek Krześniak - „30 lat działalności Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej i koncepcja   
Panoramy Bitwy pod Maciejowicami”

 prof. dr hab. tadeusz rawski - „Rola bitwy Warszawskiej 1920 r. w historii konfliktów polsko-rosyjskich 
od XVIII do XX w.”

 - wystawa obrazów „damy serca Tadeusza Kościuszki” 
 - prezentacja medalu pamiątkowego proj. piotra szałkowskiego Kościuszko-Piłsudski
 - wystawa porterów piotra szałkowskiego i grażyny Kostawskiej Józef Piłsudski 
 - promocja książki prof. dr. hab. tadeusza rawskiego Bitwa pod Maciejowicami
 i trzeciej części poematu Dokąd tak śpieszysz, Panie Generale dr. leszka marka Krześniaka

10 X 2020 (Sobota)
 SeSJA PLeNARNA „od Naczelnika do Naczelnika”
 Maciejowice (Szkoła Podstawowa ul. T. Kościuszki 27)

10.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem t. Kościuszki przy szkole podstawowej  

10.20 Występ zespołu artystycznego
11.00 prof. dr hab. marian marek drozdowski - „Rola tradycji kościuszkowskich w polskim ruchu ludowym”
11.30 dr witold rawski - „o służbie zdrowia w okresie Insurekcji i w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 r.”
11.50 dr leszek marek Krześniak - „Najważniejsze dokonania Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej  

w latach 1990-2020 i koncepcja Panoramy Bitwy Maciejowickiej” 

12.10 mgr zbigniew węgrzynek - „Szlak bojowy15. pułku ułanów na ziemi garwolińskiej w 1920 r.” 

12.30 doktorant marcin gomółka - „o roli dyplomacji w Insurekcji Kościuszkowskiej” 

12.50 mgr iwona jończyk - „o malarskich wizerunkach Tadeusza Kościuszki”
13.20 dr mirosław matosek, dr dariusz prokopowicz - „ordery, kibitki, sny o niepodległości i zew Legionów”
13.40 mgr andrzej nakonieczny - „Krzyże i kapliczki na Ziemi Maciejowickiej”
14.00 dr mariusz rombel - „Upadek kościoła radwankowskiego i budowa nowego  

w Warszawicach w pocz. XVIII w.”
14.20 dyskusja
15.00 Spacer Historyczny wzdłuż polskiej linii obrony od pałacu w podzamczu do  oronnego. Krótka modlitwa 

na polu bitwy za poległych
 ognisko 

Imprezy towarzyszące: 
 wystawa 30 lat działalności  Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej
 wystawa Damy serca Tadeusza Kościuszki autorstwa Hakoba mikayelyana  
 promocja książek prof. dra hab. tadeusza rawskiego Bitwa pod Maciejowicami i trzeciej części poematu  

Dokąd tak śpieszysz, panie Generale dra leszka marka Krześniaka 
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ImPREZY tOWaRZYSZĄCE W maCIEJOWICaCh
11 X 2020 (Niedziela) 

12.00 msza św.
 apel pamięci przy pomniku na rynku w maciejowicach
 salwa honorowa
 piknik Historyczny
 występy artystyczne

15 X 2020 (Czwartek)  
 muzeum niepodległości – warszawa, al. solidarności 62  

WaRSZaWSKa SESJa KOŚCIUSZKOWSKa
12.00 złożenie kwiatów pod pomnikiem tadeusza Kościuszki na placu Żelaznej Bramy w warszawie 
13.30 Finisaż wystawy Przywódcy Insurekcji  Kościuszkowskiej i otwarcie wystawy fotogramów z budowy  

i odsłonięcia pomnika t. Kościuszki w warszawie 
14.00 prof. dr hab. marian marek drozdowski  - „10 rocznica budowy pomnika Tadeusza Kościuszki  

w Warszawie” 
14.30 prof. dr hab. izabella rusinowa - „gen. Jan Henryk dąbrowski”   
15.00 prof. dr hab. mieczysław rokosz - „200 rocznica Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie” 
15.30 dr leszek marek Krześniak – „o koncepcji budowy Panoramy Bitwy pod Powązkami w Warszawie  

i Panoramy Bitwy pod Maciejowicami” 
 dyskusja

ImPREZY tOWaRZYSZĄCE:

 promocja książek prof. dra hab. Tadeusza Rawskiego Bitwa pod Maciejowicami i trzeciej części 
poematu Dokąd tak śpieszysz, panie Generale dra Leszka Marka Krześniaka 

SESJa INtERNEtOWa
prof. dr hab. tadeusz rawski - „Bitwa pod Valmy i jej znaczenie dla Insurekcji Kościuszkowskiej”
dr ihar mielnikau - „o odrodzeniu narodowym na Białorusi i aktualnej sytuacji”
mgr Beata Kost - „Tadeusz Kościuszko i jego tradycja we Lwowie”
dr paweł Kiernikowski - „Prawda historyczna i legenda Tadeusza Kościuszki”
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