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W 2013 r. przypada 150. rocznica wybuchu zrywu narodowowyzwo-

leńczego przeciw carskiemu zaborcy, który przeszedł do historii jako powstanie 
styczniowe. Wydawałoby się, minęło dostatecznie dużo czasu, by kontrowersje 
wokół tego rozdziału naszej historii przebrzmiały. Otóż okazało się, że nie 
przebrzmiały. W związku z planowanymi obchodami spory, tak stare jak samo 
powstanie, ożyły. Rozgorzała dyskusja – świętować, czy nie świętować? Bić 
się, czy nie bić? W mediach, internecie, w polskim parlamencie nie zabrakło 
ostrych polemicznych głosów.  

Powstanie styczniowe, wpisujące się w polską tradycję insurekcyjną od 
konfederacji barskiej po powstanie warszawskie, jako największe i najdłuższe, 
nadal budzi żywe reakcje i silne emocje. Wagę wydarzenia podkreślają uchwały 
obu izb parlamentu i patronat Prezydenta RP. W uchwale Senatu RP ustanawia-
jącej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego i zawierającej apel o godne 
uczczenie tej doniosłej rocznicy czytamy, że „legenda i etos Powstania Stycz-
niowego legły u podstaw odrodzonej Polski”. Niesłychanie ważna to konstata-
cja. Dodać należy, że wydarzenia lat 1863-1864 stały się mitem założycielskim 
nie tylko II Rzeczypospolitej, ale także – w dalszej perspektywie historycznej – 
Litwy, Białorusi i w pewnym stopniu Ukrainy. Na pieczęci Rządu Narodowego 
widniały wszak wizerunki Orła, Pogoni i Michała Archanioła. 

Ta rocznica to pewnie ostatnia szansa na pogłębioną refleksję historycz-
ną, rzeczowy dyskurs, który oby nie skupił się wyłącznie na wątkach martyro-
logicznych oraz białej i czarnej legendzie Powstania 1863 r., a dotyczył takich 
kwestii, jak: znaczenie styczniowego zrywu dla budowania kapitału społeczne-
go na przyszłość, kształtowania się postaw obywatelskich, solidarnościowych, 
umiejętności samoorganizacji. Bo przecież powstanie styczniowe, mimo klęski 
militarnej, było niewątpliwie wydarzeniem przełomowym, chociażby w proce-
sie umacniania się narodowej tożsamości i kształtowania nowoczesnego społe-
czeństwa polskiego. 

Program rocznicowych obchodów centralnych i lokalnych jest bardzo 
bogaty, obejmuje różnorodne przedsięwzięcia: konferencje, publikacje, wysta-
wy, uroczystości, także we Lwowie. Bohaterom Powstania Styczniowego nale-
ży się hołd i pamięć, zarówno tym bezimiennym czy mniej znanym, jak i wy-
bitnym dowódcom i przywódcom, jak: Marian Langiewicz, Romuald Traugutt, 
Józef Hauke-Bosak, Michał Heydenreich Kruk. 

Publicyści porównujący ze sobą trzy wielkie powstania polskie 1794, 1830  
i 1863 r. zazwyczaj dochodzą do przekonania, iż żadne z nich nie miało szansy 
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zwycięstwa, że jednak w porównaniu z poprzednimi powstanie styczniowe roz-
poczęte zostało w warunkach najcięższych, w zasadzie beznadziejnych. W prze-
ciwieństwie bowiem do insurekcji kościuszkowskiej i listopadowej nie mieli 
powstańcy styczniowi armii regularnej, naprzeciw karabinom i armatom szli  
z kosami, drągami, co najwyżej z bronią myśliwską. A przecież powstanie stycz-
niowe było tym, które trwało najdłużej, wciągnęło w swą orbitę największe masy 
ludzi, znalazło najliczniejszych sojuszników cudzoziemskich, a w samej Polsce 
pozostawiło po sobie najgłębsze i najtrwalsze ślady” – podkreślają historycy.

1 

Powstanie przetrwało niemal półtora roku. Przez szeregi oddziałów po-
wstańczych przewinęło się około 200 tysięcy ochotników, w tym spora grupa 
cudzoziemców: Rosjan, Francuzów i Włochów. Z armią carską stoczono ponad 
1200 bitew i potyczek, nie tylko w Królestwie, ale także na Litwie, Białorusi  
i Ukrainie. Walki ożywiły też nastroje narodowe w Poznańskiem i Galicji. 
Styczniowy zryw niepodległościowy potwierdził siłę więzi łączących terytoria 
dawnej Rzeczypospolitej. 

Upominający się o swoje prawa naród polski za swe dążenia wolnościo-
we zapłacił jednak wysoką cenę – 20 tysięcy powstańców padło w boju. Wielu 
stracono w egzekucjach. Około 40 tysięcy zesłano na Sybir. Liczna rzesza zmu-
szona była emigrować. Statystycznie to niecały 1% ludności, w sensie ludzkim 
– niepowetowana strata. 

Surowe represje popowstaniowe dotknęły społeczeństwo polskie zarówno 
na terenach Królestwa, jak i ziem zabranych. Kraj pogrążył się w żałobie. Kwate-
ry uczestników styczniowego zrywu niepodległościowego stały się miejscami 
narodowego kultu. Największa z nich powstała we Lwowie, na Cmentarzu Ły-
czakowskim. Utworzono ją z inicjatywy Towarzystwa Wzajemnej Pomocy 
Uczestników Powstania Polskiego lat 1863/64, które przez niemal 50 lat opieko-
wało się weteranami i szerzyło wiedzę na temat powstańczej martyrologii.  
W końcu lat dziewięćdziesiątych XIX w. na wniosek Towarzystwa władze miej-
skie Lwowa wydzieliły specjalną kwaterę powstańczą. Spoczywa na niej ok. 230 
uczestników powstania styczniowego. W osiemnastu rzędach, na ziemnych mogi-
łach stoją metalowe krzyże z charakterystycznym półkolistym zwieńczeniem. Na 
przecięciu ramion każdego z nich jest owalna tabliczka z imieniem, nazwiskiem, 
latami urodzenia i śmierci. Wśród nich znajdują się pojedyncze nagrobki z ka-
mienia. Pełny wykaz spoczywających w tej kwaterze powstańców zawiera książ-
ka Stanisława S. Nicieji Cmentarz Łyczakowski we Lwowie

2
. W przedwojennym 

przewodniku czytamy:  

Na wyniosłym wzgórzu cmentarza Łyczakowskiego, na rozległym terenie, 
wieńczącym u szczytu malowniczo położony lwowski, olbrzymi mogilnik, –  
w miejscu ofiarowanym przez miasto – mieści się cmentarz Uczestników walk  
o niepodległość w latach 1863/4. Położony na wyniosłej, wzdłuż rozciągającej 
się polance, pokryty zielenią, na zboczach swych ujęty w krzewy karłowatej so-
sny – stanowi styczniowe „campo santo” jakby zamkniętą dla siebie całość. Ci-
sza, jaka zazwyczaj tu panuje, w oddali od zgiełku „miasta żywych” – nadaje 
temu zacisznemu zakątkowi przedziwnego uroku.

3
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Na kwaterę wiodą wysokie schody. I dziś jak przed laty „u wstępu strzeże 
tego „świętego pola”

4
 postać powstańca w chłopskiej siermiędze ze sztandarem 

w dłoni. Monumentalna rzeźba przedstawia Szymona Wizunasa Szydłowskiego 
i wznosi się na jego nagrobku. 

Szymon Wizunas z Moczydłów Szydłowski – chorąży Ziemi Witeb-
skiej, postać niemal legendarna, według niektórych źródeł archiwalnych pocho-
dził z książęcego rodu Światopełk–Mirskich. Zyskał staranne wykształcenie,  

                                                 
4
 Ibidem. 

Pomnik Szymona Wizunasa z Moczydłów Szydłowskiego. Fot. Maria Ziegler. 
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w młodości wiele podróżował. Wstąpił do akademii wojskowej w Petersburgu, 
gdzie wykazał się dużymi zdolnościami. Momentem przełomowym w jego ży-
ciu stały się patriotyczne wystąpienia w Królestwie Polskim w początku lat 
sześćdziesiątych. Wziął udział w obchodach rocznicy unii horodelskiej w Tyli-
żu k. Witebska. W czasie uroczystości obwołano go chorążym Ziemi Witeb-
skiej. Wręczono mu sztandar z kościoła katolickiego w Surażu z wizerunkiem 
Matki Boskiej otoczonej herbami Polski, Litwy i Rusi. Gdy wybuchło powsta-
nie styczniowe, przyłączył się do niego, brał udział w kilku potyczkach, m.in. 
pod Łosicami i Brześciem Litewskim z nieodłącznym sztandarem w dłoni. Pod 
Czerwonką k. Augustowa został ciężko ranny.  

Po upadku powstania samotny i schorowany osiadł we Lwowie, sprawo-
wał funkcję zarządcy posiadłości Sióstr Miłosierdzia. Przechowany, postrzępio-
ny w bojach sztandar Ziemi Witebskiej ofiarował lwowskiemu Towarzystwu 
Weteranów 1863 r. Mianowano go chorążym Towarzystwa i w tym charakterze 
występował na wszystkich uroczystościach ubrany w chłopską siermięgę. Zmarł 
10 marca 1908 r. Pomnik na jego mogile wykonano w pracowni rzeźbiarsko-
kamieniarskiej Klotyldy i Aleksandra Zagórskich, działającej we Lwowie od 
początku XX w. Odsłonięty został w lipcu 1909 r. Uroczystość zgromadziła 
liczne rzesze mieszkańców miasta. 

Pomnik nagrobny Wizunasa jest „niejako pomnikiem symbolicznym po-
ległych i straconych bojowników z lat styczniowego ruchu zbrojnego”

5
. Zdobią 

go liczne inskrypcje. Na chorągwi napisano: 1861 Witebska Ziemia. Na cokole 
umieszczono dwie tablice kamienne, na pierwszej z nich wyryto krzyż z gałązką 
oliwną i słowa: 

Z prochów naszych powstaną mściciele.  
Ostatni członkowie Rządu Narodowego straceni 5 VIII 1864 r. w Warszawie:  

Jeziorański Jan, Krajewski Rafał, Traugutt Romuald, Toczyski Józef,  
Żuliński Roman. 

Ofiarom w Sołowijówce 28. IV-10.V 1863 –  
(Wymienione są nazwiska 20 pomordowanych powstańców). 

Polegli i Straceni w r. 1863/4 
(Wymieniono 30 nazwisk). 

Na drugiej płycie, która nie dotrwała do naszych czasów, wyryto kolejne 
35 nazwisk przywódców powstańczych Po lewej stronie pomnika umieszczona 
była, także nie zachowana, płyta z napisem:  

Pomnik ten Poświęcony i oddany w opiekę miasta  
Dnia 4 VII 1909 r. 

Po prawej stronie i w tyle pomnika umieszczone były pojedyncze, nie-
wielkie tabliczki kamienne z nazwiskami dowódców i żołnierzy powstania. 
Pierwotnie było ich 28, do dziś zachowało się zaledwie 6. 

Z tyłu pomnika wyryto w kamieniu napis:  

Szymon Wizunas Szydłowski, chorąży Ziemi Witebskiej + 1908 r. 

W kwaterze powstańczej spoczęli m.in.: ppor. inż. Marian Walenty Kor-
win–Kuczyński (1847-1936), uczestnik oddziału gen. Artura hr. Gołuchowskie-

                                                 
5
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go, prezes Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863–
1864; Rafael Hirsch (1843-1933), uczestnik oddziału Wysockiego, Jagmina, 
Rylskiego, Lutynskiego i Ćwieka; Adolf Kohlberger (1844-1933), walczył  
w oddziałach Zaparowicza; Jakub Jaworski (1847-1936), walczył w oddziale 
Lelewela; prof. Leon Popielski (1866-1920); por. Teofil Bentkowski-Pindelski 
(1842–1933), adiutant pułk. Francesco Nullo, uczestnik oddziału pułkownika  
J. Miniewskiego, W. Komorowskiego i E. Różyckiego, kawaler Orderu Virtuti 
Militari (pomnik z pracowni H. Periera); ks. Franciszek Iwanicki (1815-1916), 
żołnierz z r. 1830-1831 i 1863-1864; Jan Biechoński (1811-1912), adiutant gen. 
Hauke-Bosaka; por. Gustaw Fiszer, artysta dramatyczny oraz komisarze Rządu 
Narodowego: Władysław Kozłowski (1832-1879), literat; Antoni Skotnicki 
(1811-1897) i Stanisław Frankowski (1837-1899). 

 

 

Na górce powstańczej znajdują się też groby wybitnych Polaków – ze-
słańców syberyjskich: Bronisława Szwarcego i Benedykta Dybowskiego.  

Bronisław Szwarce (1833-1904), urodzony we Francji w rodzinie emi-
grantów polistopadowych, inżynier, był jednym z czołowych działaczy lewicy 
czerwonych w przededniu wybuchu powstania styczniowego. Kierował organi-
zacją konspiracyjną w Białymstoku. W lipcu 1862 r. został członkiem Komitetu 
Centralnego Narodowego. Pełnił w nim różnorakie funkcje: prowadził sekreta-
riat, kierował Wydziałem Interesów Prowincji, uczestniczył w pracach Wydzia-
łu Stosunków Zagranicznych, czasowo objął też Wydział Skarbu. Był redakto-
rem tajnego pisma „Ruch”, organu KC. Za swoją działalność aresztowany przez 
władze carskie, nieugięty w śledztwie, 19 maja 1863 r. skazany został na karę 

Górka Powstańcza na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Fot. Maria Ziegler. 
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śmierci. Dzięki wstawiennictwu konsula francuskiego zamieniono mu ją na 
bezterminową katorgę i osadzono w Twierdzy Szlisselburskiej. Jest autorem 
napisanych z dużym talentem literackim wspomnień Siedem lat w Szlyselbur-
gu

6
. Jako jeden z niewielu więźniów wsławił się szaleńczą, nieudaną próbą 

ucieczki. W 1870 r. podjęto decyzję przeniesienia Szwarcego do twierdzy 
Wierny (obecnie Ałmaty), następnie zesłano na Syberię. 

Aresztowany 23 grudnia 1862 r. na miesiąc przed wybuchem powstania, nie 
miał Szwarce możności stawienia się na placu boju, co zresztą odczuł jako wielką 
tragedię osobistą. Jego polem boju stała się cela warszawskiej Cytadeli, a potem 
szlisselburskiej twierdzy, wreszcie syberyjskiego zesłania w dalekim Tomsku.

7
  

Po powrocie ze zsyłki ostatnie lata życia spędził we Lwowie, gdzie zajął 
się działalnością publicystyczną, broniąc idei powstańczych. Jego pogrzeb stał 
się wielką manifestacją narodową i polityczną. W liczącym kilkaset osób kon-
dukcie żałobnym „za rodziną postępowali uczestnicy powstania styczniowego, 
przedstawiciel Wydziału Krajowego Tadeusz Romanowicz, kilku posłów na 
Sejm Galicyjski, radni miasta Lwowa z prezydentem Godzimirem Małachow-
skim i wiceprezydentami Michałem Michalskim i Stanisławem Ciuchcińskim 
oraz wielu mieszkańców Lwowa. Kondukt zamykał pluton Straży Ochotniczej 
„Sokół”. W trakcie pochodu przez miasto cały czas orkiestra grała marsze żałob-
ne. U bramy cmentarza odegrano hymn „Tysiąc walecznych”. Trumnę zdjęto  
z rydwanu i przy biciu dzwonów między szpalerami tysięcy ludzi stojących  
w milczeniu członkowie „Sokoła” przenieśli ją na wzgórze powstańców 1863 r.”

8
  

Pomnik na grobie Szwarcego to stojący na ciosach piaskowcowych krzyż 
stylizowany na konar drzewa, w górnej części opleciony koroną cierniową,  
w dolnej – rozerwanym łańcuchem katorżniczym. Poniżej jest otwarta kamien-
na księga z epitafium: 

Dzieje – 1863. BRONISŁAW SZWARCE Członek Pierwszego Rządu 
Narodowego Porwany przez wroga 22/7 1862 7 lat kazamat Szlieselburga  
23 lat pustyni Turkiestanu i Lodów Sybiru Syn Wygnańca z roku 1831. – 
Ur. we Francji d. 8/X 1836 w Lochrist (Bretanja). Zm. We Lwowie 17/II 
1904. Osierocił troje dzieci wyrwanych z narażeniem życia Sybirowi i Caro-
sławiu. Wiernie, ofiarnie i wytrwale służył do końca Ojczyźnie i ludzkości. 

Pomnik, odsłonięty 2 listopada 1907 r., powstały w firmie Ludwika Ty-
rowicza, postawiono staraniem Bolesława Anca, także weterana powstania. 
Stan obecny nagrobka jest bardzo zły: zanieczyszczony nawarstwieniami ro-
ślinnymi, z nieczytelnymi inskrypcjami, pozbawiony jest krzyża, którego frag-
menty jeszcze kilkanaście lat temu leżały obok pomnika. Od dawna wymaga 
pilnych działań konserwatorskich. 

Benedykt Dybowski (1833-1930), jeden z najwybitniejszych uczonych 
polskich, wielkich zasług przyrodnik i lekarz, medycynę studiował na Uniwer-
sytecie Dorpackim, studia kontynuował we Wrocławiu i Berlinie, z zamiłowa-
nia specjalizując się w zoologii. Na początku lat sześćdziesiątych wstąpił do 
Towarzystwa Patriotycznego. Za udział w manifestacji w Wilnie został aresz-

                                                 
6
 B. Szwarce, Siedem lat w Szlyselburgu, Lwów 1893. 
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towany i na kilka miesięcy zesłany w głąb Rosji. Nie zaprzestał tam działalno-
ści naukowej, dzięki czemu uzyskał dyplom doktora medycyny. W tymże roku 
objął stanowisko profesora – adiunkta w Szkole Głównej w Warszawie. Z chwi-
lą wybuchu powstania styczniowego Dybowski podjął aktywną działalność, 
wszedł do Rządu Narodowego. Jako emisariusz został wysłany do Żytomierza  
i Kijowa, aby organizować akcje powstańcze na Wołyniu i Ukrainie.  

Po powrocie do Warszawy współpracował z Romualdem Trauguttem.  
W lutym 1864 r. został aresztowany i osadzony w X pawilonie Cytadeli. Za 
włączenie się w działania powstańcze groziła mu kara śmierci. Szczęśliwie 
złagodzono mu wyrok i skazano na 12 lat katorgi, pozbawienie praw oraz kon-
fiskatę majątku. Przez Tobolsk i Irkuck został wywieziony nad rzekę Ingodę. 
Tam poświęcił się pracy naukowej nad fauną syberyjską. Studia te kontynuował 
nad Bajkałem, gdzie zezwolono mu się osiedlić w 1868 r. Amnestionowany po 
9 latach, wrócił do Warszawy. Nie na długo jednak. Postanowił kontynuować 
badania naukowe na Syberii i przyjął posadę lekarza rządowego w Pietropaw-
łowsku na Kamczatce, gdzie przebywał do 1883 r. i prowadził prace z zoologii  
i lingwistyki, za które został odznaczony orderem św. Stanisława i zyskał tytuł 
radcy stanu. Później przyjął propozycję Uniwersytetu Lwowskiego objęcia Ka-
tedry Zoologii i Anatomii Porównawczej. Pracował tam do 1906 r., wydatnie 
wzbogacając uniwersyteckie muzeum zoologiczne i zbiory biblioteczne. Po 
odejściu na emeryturę miejscem pracy uczonego stał się własny dom, tzw. „Bia-
ły Dworek” przy ul. Zaścianek (budynek stoi do dziś, mieści się w nim obecnie 
Młodzieżowe Centrum Ekologiczne). Mimo sędziwego wieku, do ostatnich dni 
życia zajmował się twórczością naukową, jest autorem ponad 175 prac, jego 
zbiory przyrodnicze, anatomiczne i etnograficzne wzbogaciły nie tylko polskie 
muzea. W Polsce niepodległej w uznaniu zasług został mianowany profesorem 
honorowym Uniwersytetów Lwowskiego i Wileńskiego oraz otrzymał koman-
dorię z gwiazdą Orderu Polski Odrodzonej. Przyznano mu honorowe członko-
stwo wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Jego nazwiskiem 
nazwano jedną z gór na Wyspach Komandorskich

9
. 

Także pogrzeb Dybowskiego był wielką manifestacją patriotyczną  
i zgromadził szerokie rzesze mieszkańców Lwowa. Wystawiono mu skromny 
nagrobek – metalowy krzyż na cokole z czarnego granitu szwedzkiego z wyry-
tym napisem: 

Ś.P. BENEDYKT DYBOWSKI 
CZŁOWIEK WIELKIEGO SERCA I NIEZŁOMNEGO DUCHA 

UCZESTNIK POWSTANIA 1863 R. WYGNANIEC I BADACZ SYBERII 
PROF. UNIW. J. K. 

UR. 30 IV 1833 R. ZM. 31 I 1930 R. 
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI 

Po wojnie nagrobek uległ dewastacji. Najpierw przygięto do ziemi krzyż, 
później skradziono cokół. Po 1957 r., prawdopodobnie na skutek interwencji 
któregoś z radzieckich uczonych, na grobie ustawiono płytę z granitu syberyj-
skiego z napisem po rosyjsku: Zoolog/ Benedykt/ Dybowski/ 1833-1930. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych XX w. polski konsul opłacił robotnika, który na 
płycie wyrył niewielki krzyżyk oraz imię i nazwisko uczonego w języku polskim. 

                                                 
9
 Zob. G. Brzęk, Benedykt Dybowski. Życie i dzieło, Warszawa – Wrocław 1994. 



EWA ZIÓŁKOWSKA 46 

Poza kwaterą na Cmentarzu Łyczakowskim spoczywa ponad 400 uczestni-
ków powstania styczniowego, wśród nich trzech generałów: Józef Śmiechowski, 
Antoni Jeziorański i Michał Heydenreich. Warto przybliżyć także ich sylwetki. 

Józef Śmiechowski (1798-1875), major wojsk polskich w powstaniu li-
stopadowym, za co rząd carski skonfiskował mu majątek. W powstaniu stycz-
niowym mianowany przez Langiewicza generałem, w pierwszym okresie walk 
zorganizował oddział kosynierów, udzielił wsparcia gen. Jeziorańskiemu, 
znacznie przyczyniając się do zdobycia Rawy. Później walczył pod dowódz-
twem Langiewicza, na czele batalionu kosynierów brał udział w bitwach pod 
Małogoszczą i Pieskową Skałą. Po ogłoszeniu Langiewicza dyktatorem wszedł 
w skład jego sztabu i objął dowództwo brygady piechoty. Walczył pod Chro-
brzem i Grochowiskami. Po wyjeździe Langiewicza do Galicji objął dowódz-
two wojsk dyktatora. Stoczył bitwę pod Igołomią 21 marca, poniósłszy klęskę 
zmuszony był wycofać się do Galicji. Później walczył jeszcze w oddziale gen. 
Jeziorańskiego, po kolejnej klęsce pod Hutą Krzeszowską ponownie przekro-
czył granicę z Galicją, gdzie przebywał do wiosny 1864 r. Po upadku powstania 
zamieszkał we Lwowie i nadal prowadził działalność niepodległościową. 

Pochowany został na Cmentarzu Łyczakowskim w pobliżu kwatery „Że-
laznej Kompanii”. Na jego grobie stanął pomnik, dłuta wybitnego lwowskiego 
rzeźbiarza Juliana Markowskiego, przedstawiający orła z rozwiniętymi skrzydła-
mi siedzącego na skale, poniżej na udrapowanym sztandarze, na liściach dębu  
i wawrzynu leży miecz i powstańcza czapka krakuska. Na tarczy widnieje napis:  

Józef Śmiechowski major z roku 1831, 
ozdobiony Krzyżem Virtuti Militari, 

w r. 1863 mianowany Jenerałem przez Rząd Narodowy, 
przeżywszy lat 77 zmarł 18 czerwca 1875 r. we Lwowie. 

Po wojnie wykonany w wapieniu nagrobek uległ zniszczeniu. W latach 
1995–1996 Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwo-
wie, za zgodą dyrekcji cmentarza, prowadziło jego renowację. Prace polegające 
na oczyszczeniu powierzchni pomnika, uzupełnieniu ubytków i zrekonstruowa-
niu głowy orła, częściowo sfinansowała warszawska Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa. Niestety nie były one wykonywane przez specjalistów – 
konserwatorów zabytków, w związku z tym nagrobek nadal niszczeje narażony 
na działanie wilgoci i mikroorganizmów. 

Antoni Jeziorański (1821-1882) w okresie Wiosny Ludów wziął udział 
w powstaniu węgierskim w szeregach Legionu Polskiego, później służył w ar-
mii tureckiej i dywizji polskiej gen. Władysława Zamoyskiego. Po powrocie do 
Warszawy został aresztowany jako uczestnik wojny krymskiej. Komitet Cen-
tralny 14 stycznia 1863 r. mianował go naczelnikiem wojennym powiatu raw-
skiego. Jeziorański zgromadził oddział liczący około 400 ludzi, wraz z gen. 
Śmiechowskim zdobył Rawę, następnie walczył pod Lubochnią, Studzianną  
i Żarnowem. Po przejściu w Sandomierskie podporządkował się gen. Langiewi-
czowi. W końcu lutego otrzymał nominację na generała.  

Po ogłoszeniu dyktatury Langiewicza Jeziorański został powołany  
w skład jego sztabu, pełnił funkcję oficera dyżurnego. Jako naczelnik wojenny 
województwa lubelskiego stoczył dwie zwycięskie bitwy pod Kobylanką. Nie 
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zdołał jednak oderwać się od nieprzyjaciela, w tej sytuacji przekazał dowódz-
two gen. Śmiechowskiemu, a sam kontuzjowany wycofał się do Galicji. Jego 
oddział rozbito pod Hutą Krzeszowską. Za przejście do Galicji został przez 
Rząd Narodowy pozbawiony stanowiska naczelnika województwa lubelskiego. 
Aresztowany przez władze austriackie, osadzony w Kufsteinie, zwolniony zo-
stał w czerwcu 1865 r., po czym wyemigrował do Szwajcarii i Francji. Po 
ośmiu latach pobytu za granicą osiadł we Lwowie, gdzie zmarł. Na jego grobie 
stanął kamienny pomnik w formie obelisku z napisem na cokole:  

Antoni Jeziorański, Jenerał Wojsk Polskich w roku 1863, 
ur. w Warszawie 13 czerwca 1821 r., um. 16 lutego 1882 r. 

Obecnie inskrypcja jest nieczytelna. W latach dziewięćdziesiątych rodzi-
na z zagranicy u podstaw cokołu umieściła metalową tablicę z tekstem:  

ANTONI JEZIORAŃSKI/ 1827–1882 
ŻOŁNIERZ WIOSNY LUDÓW 

KERESZETUR – TEMESVAR – SEWASTOPOL 
GENERAŁ WOJSK POWSTAŃCZYCH 1863 

RAWA – LUBOCHNIA – STUDZIANNA 
ŻARNÓW – PIESKOWA SKAŁA/ KOBYLANKA 

Michał Heydenreich (1831-1886), pseudonim Kruk, absolwent petersbur-
skiej Akademii Sztabu Generalnego, członek tajnych kółek Sierakowskiego. Po 
przeniesieniu do Warszawy w randze kapitana jekaterinosławskiego pułku drago-
nów wszedł w skład Komitetu Wojskowego CKN, kierowanego przez Jarosława 
Dąbrowskiego. W lipcu 1863 r. Wydział Wojny Rządu Narodowego mianował 
go naczelnikiem wojskowym, w stopniu pułkownika, województw podlaskiego  
i lubelskiego. Po przegranej bitwie pod Kaniowolą pokonał silniejsze oddziały 
rosyjskie pod Chruśliną. Następnie 8 sierpnia urządził pod Żyrzynem zasadzkę na 
konwój z carską pocztą i pieniędzmi. Odniósł wówczas głośny sukces, wziął wie-
lu jeńców, zdobył 400 karabinów, dwie armaty oraz 200 tys. rubli, które zostały 
przeznaczone na cele powstańcze. Za to zwycięstwo został przez Rząd Narodowy 
mianowany generałem rozkazem z 22 sierpnia 1863 r. 

Dalsze jego działania nie były już tak pomyślne. Po klęsce pod Fajsławi-
cami wycofał się do Galicji. W końcu września uczestniczył w naradzie wojen-
nej zwołanej przez Traugutta w Krakowie. Zgodnie z przyjętym wówczas pla-
nem, Heydenreich miał objąć dowództwo oddziałów powstańczych zgromadzo-
nych we wschodniej Galicji i poprowadzić ich do Królestwa. Akcja ta zakoń-
czyła się niepowodzeniem, powstańcy zaraz po przekroczeniu granicy zostali 
wyparci do Galicji. Heydenreich brał udział jeszcze w kilku potyczkach w wo-
jewództwie lubelskim, jednak bez powodzenia. Wycofujący się powstańcy wal-
czyli pod Kockiem, bitwa zakończyła się ich klęską i rozproszeniem oddziału 
generała. Heydenreich wyruszył do Galicji, nie podjął już jednak walki, zagro-
żony aresztowaniem wyjechał za granicę. 

W Prusach Zachodnich podjął się organizowania sił zbrojnych, aby konty-
nuować walkę. Misja ta zakończyła się niepowodzeniem i Heydenreich wyjechał 
do Paryża. Tam brał aktywny udział w działalności polskich kół emigracyjnych. 
W czasie wojny francusko-niemieckiej lat 1870-1871 chciał utworzyć polski 
batalion do walki z Niemcami, wobec braku zgody rządu francuskiego wstąpił 
jako szeregowiec do gwardii narodowej i brał udział w bitwie pod Burenval.  
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W 1872 r. generał wrócił do kraju, początkowo osiedlił się w Chorostkowie  
w Galicji, później przeniósł się do Lwowa, gdzie zajmował się działalnością poli-
tyczną i niepodległościową, m.in. w lipcu 1877 r. brał udział w zjeździe działaczy 
polskich w Wiedniu, gdzie utworzono Rząd Narodowy. Zmarł we Lwowie. 

Na jego grobie miał stanąć pomnik według koncepcji Juliana Markow-
skiego przedstawiający: 

krzyż, u którego stóp legł zraniony żołnierz trzymający w ręce sztandar z napisem 
‘Za Waszą i Naszą Wolność’. Jednak nadzieja zwycięstwa nie stracona jeszcze, bo 
nad wojownikiem unosi się biały orzeł z palmą zwycięstwa w szponach

10
.  

Z braku funduszy jednak projekt nie został zrealizowany. Postawiono 
pomnik w postaci granitowego obelisku z wizerunkiem krzyża i napisem:  

Michał Heydenreich Kruk Jenerał Wojsk Polskich z r. 1863 
Ur. w Warszawie 19 września 1831 r. 

Zm. we Lwowie 8 kwietnia 1886 r. 
Cześć Najlepszemu Polakowi Bohaterskiemu Dowódcy spod Żyrzyna. 

W tym samym grobie spoczęła żona generała, Eliza z Ostrowskich (1838-
1881) oraz dr med. Piotr Prawdzic-Kucharski (1857-1926) i chorąży WP Mi-
chał Prawdzic-Kucharski (1896–1919). Obelisk zachował się do dziś  
w stosunkowo dobrym stanie. 

Cztery pokolenia bojowników o wolność i niepodległość Polski mają na 
Cmentarzu Łyczakowskim licznych przedstawicieli. Kościuszkowscy i Napole-
ońscy żołnierze, uczestnicy listopadowej rewolucji i styczniowego powstania, 
wreszcie czwarte pokolenie – Obrońcy Lwowa, jego Orły i Orlęta – mają na tym 
cmentarzu bądź odrębne „pola święte” – bądź też rozrzuceni są na całej jego 
przestrzeni. Groby Kościuszkowskich i Napoleońskich żołnierzy, – „Żelazna 
Kompania” z „Listopadowej Nocy”, – na najwyższej wzniesionej polanie las 
krzyżów na mogiłach uczestników powstania z r. 1863/4 na osobnym płasko-
wzgórzu, wreszcie wspaniały w swym ujęciu i wyglądzie cmentarz Obrońców 
Lwowa, miejsce, z którego zwłoki „Nieznanego Żołnierza” zabrano stąd do 
mauzoleum w Warszawie – otoczone są ogólną czcią całego społeczeństwa.

11
 

Tak pisano w roku 1937. Dziś sytuacja nekropolii, zaniedbanej i niszczo-
nej, jest zupełnie inna. Kwatera powstańców styczniowych – co prawda – nie jest, 
w porównaniu z innymi fragmentami Cmentarza Łyczakowskiego, w najgorszym 
stanie, a to za sprawą wykonywanych społecznie od z górą 20 lat prac porządko-
wych i remontowych, przede wszystkim przez Polskie Towarzystwo Opieki nad 
Grobami Wojskowymi we Lwowie oraz „Energopol”. Niemniej wymaga prac 
remontowych i rekonstrukcyjnych prowadzonych przez profesjonalistów – kon-
serwatorów zabytków. Rada OPWiM ma takie prace w planie. Należy jednak 
pamiętać, że jest to zamierzenie niezwykle kosztowne i wymagające czasu.  

Cmentarz Łyczakowski przetrwał czas wojny. Jego degradacja, postępu-
jące zniszczenie to kwestia głównie ostatnich dziesięcioleci. Próba ratowania 
cmentarza podjęta w końcu lat osiemdziesiątych na szczeblu rządowym,  
w oparciu o mieszaną komisję polsko-ukraińską spełzła na niczym. Działania 
społeczne, mimo ogromnego potencjału dobrej woli, też nie rozwiązują proble-
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 S. Nicieja, op. cit., s. 153-154. 
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 A. Madejski, op. cit., s. 12. 
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mu, o czym świadczy opinia konserwatorska dotycząca prac na Cmentarzu Ły-
czakowskim, sporządzona przez dr. Janusza Smazę, konserwatora zabytków  
z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1997 r.:  

Na cmentarzu od kilku lat trwają prace porządkowe prowadzone przez różne 
grupy osób zainteresowanych utrzymaniem cmentarza i zapobieżenia dalszej de-
wastacji. Prace te prowadzone są wyrywkowo, bez żadnej systematyczności – si-
łami ludzi dobrej woli, a ostatnio grupy parafian z parafii rzymskokatolickiej Bazy-
liki Metropolitalnej we Lwowie. Niezależnie, pewne prace wykonywane są przez 
Dyrekcję Muzeum „Cmentarz Łyczakowski”. Prace te polegają głównie na: 
oczyszczaniu terenu cmentarza z młodych samosiejek drzew i krzewów,  
a także innej roślinności, montażu płyt wejściowych do krypt, ustawianiu drobnych 
fragmentów nagrobków, zabezpieczaniu drobnych detali, myciu drobnych nagrob-
ków i rekonstruowaniu drobnych fragmentów. Zakres tego działania jest zróżni-
cowany [...]. Również poziom tych rekonstrukcji jest bardzo różny, najczęściej – 
bardzo niski. Wszystkie czynności powinny być dokumentowane... Informacje te 
są niezbędne, m.in. przy prowadzeniu systematycznej i pełnej konserwacji. W celu 
większej skuteczności działań należałoby je skoordynować w porozumieniu z Dy-
rekcją Muzeum, a także innymi zainteresowanymi instytucjami.

12
  

Postulaty te pozostały na papierze, a nadal za sprawą czasu i świadomej 
dewastacji giną bezpowrotnie pamiątki bezcenne. Odwiedzenie takiej nekropo-
lii, jaką jest Cmentarz Łyczakowski jest, bez wątpienia, znakomitą lekcją histo-
rii. Lekcją o dziejach dawnych, ale również o czasach współczesnych. I należa-
łoby zadać pytanie, jaka nauka może płynąć dla Polaków i dla Ukraińców oglą-
dających zniszczone nagrobki, połamane krzyże i zawłaszczone sarkofagi. Uro-
czystości, choćby najbardziej podniosłe, nie załatwiają sprawy.

13
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 Opinia konserwatorska dr Janusza Smazy w posiadaniu Rady OPWiM. 
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 Powyższy tekst dotyczący kwatery powstańczej we Lwowie po raz pierwszy 
został opublikowany na łamach biuletynu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
„Przeszłość i Pamięć” w 2000 r. (nr 1/14). Od tego czasu niewiele się zmieniło, Górka 
Powstańców Styczniowych nadal jest zaniedbana. Z funduszy polskiego Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnowiony jest jedynie pomnik Szymona Wizunasa 
Szydłowskiego. Czy jest szansa, że w związku z obchodami 150. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego stan tej kwatery wojennej – formalnie chronionej prawem 
ukraińskim, umową dwustronną i prawem międzynarodowym – ulegnie poprawie?  
W tekście wykorzystano m.in.: Z. Gnat-Wieteska, Generałowie powstania styczniowe-
go, Pruszków 1994; S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodo-
we, Warszawa 1997; A. Madejski, Przewodnik po Cmentarzu Łyczakowskim, Lwów 
1937; O Morozowa, Bronisław Szwarce, Wrocław 1982; S. Nicieja, Cmentarz Łycza-
kowski we Lwowie w latach 1786-1986, wyd.2, Wrocław 1990; Polski Słownik Biogra-
ficzny, t. 9 Wrocław 1960-1961, t. 11 Wrocław 1964-1965; Pomniki bojowników  
o niepodległość 1794-1863, Warszawa 1929. 


