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„ZNAK I KARABIN DO RĘKI BIERZEM”
CZYLI WYSTAWA O POWSTANIU STYCZNIOWYM
I JEGO RZĄDZIE W OSSOLINEUM
25 kwietnia br. otwarta została w reprezentacyjnych salach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, zwanych salami „Pod Kopułą”, wystawa zatytułowana „Znak i karabin do ręki bierzem. Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy
1863-1864”. Można by zapytać dlaczego Ossolineum zorganizowało ekspozycję poświęconą powstaniu 1863-1864 r. w rok po oficjalnych obchodach okrągłej 150. rocznicy wybuchu styczniowej insurekcji. Termin otwarcia nie był
jednak przypadkowy. Przede wszystkim, organizatorzy wystawy pragnęli przypomnieć, że powstanie styczniowe było najdłuższym polskim zrywem niepodległościowym, a ostatnie walki toczyły się jeszcze w 1865 r. Ale przypominanie
powstania jedynie poprzez jego militarne dzieje byłoby bardzo niepełne. Dlatego w podtytule ekspozycji znalazły się słowa „Rząd Narodowy” – bowiem działalność Rządu Narodowego jako centralnej powstańczej władzy to najbardziej
niezwykłe zjawisko związane z powstaniem styczniowym.
Myśląc o powstaniu mamy zazwyczaj przed oczyma romantycznych partyzantów w kożuszkach i rogatywkach, zbrojnych w myśliwskie sztucery i kosy,
prowadzących nierówną walkę z wojskiem rosyjskim. W zbiorowej świadomości Polaków obraz taki utrwalił się dzięki genialnym cyklom rysunków Artura
Grottgera czy obrazom Maksymiliana Gierymskiego. Mało kto kojarzyć będzie
powstanie z podziemnym Rządem i jego niezwykłymi dokonaniami. A przecież
właśnie w latach 1863-1864 istniało podziemne państwo polskie, funkcjonujące
zupełnie sprawnie pod bokiem rosyjskich władz, urzędników, wojska i policji.
Dość przypomnieć, że Rząd Narodowy utworzył własną strukturę administracyjną z licznymi przedstawicielami na poszczególnych szczeblach, pobierał
podatki, emitował pieniądze, ogłaszał pożyczki narodowe przeznaczone głównie na zakup broni i wyposażenia dla walczących oddziałów, dysponował własnym aparatem sprawiedliwości, własną prasą, pocztą, a nawet licznymi
i sprawnymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w wielu europejskich
stolicach. Trójpolowy herb Rządu Narodowego, a ściśle podziemnego państwa
polskiego, cieszył się wielkim poważaniem – dokumenty rządowe opatrzone
odciskami pieczęci Rządu Narodowego (popularnie nazywanymi „pieczątkami”)
przechowywane były w wielu polskich domach jeszcze wiele dziesięcioleci po
upadku powstania jako narodowe relikwie.
W 1924 r. Józef Piłsudski podczas odczytu poświęconego powstaniu
styczniowemu i jego znaczeniu wypowiedział znamienne słowa:
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[...] wielkość naszego narodu w wielkiej epoce 1863 r. istniała, a polegała ona na
jedynym może w dziejach naszych rządzie, który, nieznany z imienia, był tak
szanowany i tak słuchany, że zazdrość wzbudzać może we wszystkich krajach
i u wszystkich narodów1.

Doskonale oddają one to, co do dziś uznawane jest za największe dokonanie insurgentów styczniowych.
Rok 1864 jest niezwykle istotny, gdy spoglądamy na powstanie poprzez
pryzmat jego politycznych dziejów. 5 sierpnia tego roku na stokach warszawskiej cytadeli, na oczach tysięcy mieszkańców stolicy, powieszeni zostali
członkowie ostatniego Rządu Narodowego: Jan Jeziorański, Roman Żuliński,
Józef Toczyski i Rafał Krajewski oraz ostatni dyktator powstania – Romuald
Traugutt. Ta spektakularna kaźń miała zabić w Polakach jakiekolwiek marzenia
o niepodległości, miała uzmysłowić bezcelowość jakichkolwiek zrywów skierowanych przeciw państwom Romanowów, Hohenzollernów i Habsburgów.
A jednak już 50 lat i jeden dzień później, 6 sierpnia 1914 r., z krakowskich Oleandrów wyruszyła w kierunku Kielc kompania kadrowa Związku Strzeleckiego,
zalążek przyszłych Legionów Polskich, a wkrótce odrodzonego Wojska Polskiego. Ta niezwykła zbieżność dat musiała mocno oddziaływać na świadomość młodych żołnierzy w siwych strzeleckich mundurach. Wkraczali na ziemie Królestwa Kongresowego jako pierwszy od czasów insurekcji styczniowej
regularny oddział polskiego wojska, stając się tym samym następcami swych
dziadów – powstańców z 1863-1864 r. Należy pamiętać, że w okresie międzywojennym data śmierci R. Traugutta była dobrze znana każdemu polskiemu
dziecku, a kult powstania i ostatnich żyjących jego weteranów stały się istotnymi elementami tradycji w odrodzonej Rzeczpospolitej.
Data otwarcia wystawy w Ossolineum zbiegła się z jeszcze jednym wydarzeniem. Otóż 24 kwietnia 1863 r. w potyczce z Rosjanami w pobliżu Józefowa w obecnym powiecie zamojskim zginął żołnierz oddziału Marcina Borelowskiego-Lelewela – Mieczysław Romanowski. Pochodzący z Pokucia, dość
popularny około połowy XIX w. poeta i dramaturg, wysławiający w swych
wierszach i poematach różne wydarzenia z rodzimych dziejów, jednocześnie
konspirator, w przededniu wybuchu powstania prezes lwowskiej delegatury
Komitetu Centralnego Narodowego, tzw. Ławy Głównej Lwowskiej, był pracownikiem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, najpierw
od 1857 r. jako stypendysta, a później od 1860 r. na stanowisku skryptora literackiego. Na wieść o rozpoczęciu walk w Królestwie, wraz z grupą ochotników
ruszył ku granicy. Jego oddziałek został jednak zatrzymany przez austriacką
policję przed przekroczeniem kordonu, a sam Romanowski trafił na kilka tygodni do więzienia. Zwolniony na skutek licznych interwencji rodziny
i przyjaciół u władz, ponownie wyruszył za kordon do powstania. Zgłosił się do
formującego się w Galicji oddziału Marcina Borelowskiego-Lelewela, z którym
8 kwietnia 1863 r. wkroczył do Królestwa. Wraz z swym oddziałem uczestniczył w bojach z Rosjanami w rejonie Puszczy Solskiej, m.in. w bitwie pod Studziennicą. Zginął od rosyjskiej kuli podczas odwrotu po potyczce pod Józefowem.
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Fragment wystawy poświęcony postaci powstańca i poety
Mieczysława Romanowskiego. Fot. Adam Dealer
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Mieczysław Romanowski ma na ossolińskiej wystawie ważne miejsce.
Nie tylko ze względu na to, że był pracownikiem Zakładu. Jest on reprezentantem ostatniej generacji poetów romantycznych, zwanych niekiedy „przedburzowcami”. Jego losy są zwierciadłem tragicznych losów całego pokolenia
ostatnich romantyków, marzących o zbrojnej walce z zaborcami, o odbudowie
niepodległej Polski. Te marzenia przybrały w 1863 r. formę nierównej, często
beznadziejnej, walki z wielokrotnie silniejszym przeciwnikiem.
Wystawa pt. „Znak i karabin do ręki bierzem…” zbudowana została
przede wszystkim w oparciu o przebogate zbiory Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich, z których wybrano powstańcze druki i rękopisy, banknoty
emitowane przez Rząd Narodowy, medale i odznaki upamiętniające wydarzenia
1863-1864 r., obrazy o tematyce powstańczej oraz fotografie styczniowych
insurgentów. Eksponaty te uzupełnione zostały o wspaniałą kolekcję siedemdziesięciu tłoków pieczętnych Rządu Narodowego udostępnioną na wystawę
przez Lwowskie Muzeum Historyczne, które zgodziło się także wypożyczyć
oryginalne sztandary powstańcze, kosy oraz laskę kurierską emisariusza Rządu
Narodowego z ukrytą w trzonie szpadą. Wystawa jest więc okazją do zobaczenia tych unikalnych eksponatów udostępnionych po raz pierwszy polskiej
publiczności od czasów II wojny światowej. Dodatkowo w ramach ekspozycji
prezentowana jest powstańcza broń oraz oryginalna czamarka pochodzące
ze zbiorów wrocławskiego Muzeum Militariów – oddziału Muzeum Miejskiego
Wrocławia. Wielką pomocą przy budowie ekspozycji pt. „Znak i karabin do
ręki bierzem…” okazały się obiekty udostępnione przez wrocławskich kolekcjonerów skupionych w Stowarzyszeniu Miłośników Dawnej Broni i Barwy
oraz obiekty wypożyczone z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Pozwoliło to na stworzenie ekspozycji różnorodnej, ale jednocześnie nie przeładowanej i nie przytłaczającej widza nadmiarem eksponatów.
Mieszcząca się w trzech salach wystawa ułożona została w taki sposób,
by pokrótce opowiedzieć dzieje powstania styczniowego i powstańczego Rządu.
Komentarze historyczne umieszczone zostały na osobnych planszach oznaczonych dla orientacji zwiedzających biało – czerwonymi wstążeczkami. Wystawę
otwiera krótki wstęp poświęcony okresowi tzw. odwilży posewastopolskiej,
czyli czasowi złagodzenia antypolskiego kursu w Królestwie Polskim po klęsce
Rosji w wojnie krymskiej (jedną z decydujących bitew tego konfliktu było oblężenie rosyjskiej twierdzy – portu Sewastopola przez koalicyjne wojska brytyjskie, francuskie i tureckie). Okres ten datowany od ok. 1856 r. wiązał się
z wielkimi nadziejami Polaków na powrót do stanu prawno – administracyjnego
sprzed wybuchu powstania listopadowego. Mimo nieprzejednanego wobec polskich oczekiwań stanowiska car zgodził się na drobne ustępstwa: zniesiony
został stan wojenny na terenie Królestwa i Litwy, a nowym namiestnikiem
w Królestwie został ks. Michaił Gorczakow, ogłoszono częściową amnestię dla
emigrantów i akt łaski dla syberyjskich zesłańców, złagodzono cenzurę, natomiast zamiast spodziewanego przywrócenia Uniwersytetu Warszawskiego w
1857 r. otwarta została Akademia Medyko-Chirurgiczna. W tym czasie zaczęły
też kształtować się dwa niepodległościowe nurty: umiarkowany (zwany obozem
„Białych”), nastawiony na dążenie do niepodległości drogami przede wszystkim politycznymi, skupiony wokół działaczy powstałego w 1857 r. Towarzystwa Rolniczego, oraz radykalny (obóz „Czerwonych”) – grupujący konspirato-
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rów dążących do odzyskania niepodległości poprzez walkę zbrojną z Rosjanami.
Rok 1860 to czas pierwszych manifestacji patriotycznych, które z czasem przybrały charakter masowy i objęły swym zasięgiem nie tylko ziemie Królestwa, ale
także miasta na terenie dawnych wschodnich województw Rzeczypospolitej (tzw.
ziem zabranych) oraz miasta w zaborze austriackim. Krwawe stłumienie manifestacji warszawskich zorganizowanych w rocznicę bitwy pod Grochowem 25 i 27
lutego 1861 r. zapoczątkowało okres tzw. żałoby narodowej, którego najbardziej
charakterystycznym przejawem było noszenie biżuterii patriotycznej, a przede
wszystkim czarnej biżuterii żałobnej. Rosyjskie represje doprowadziły do konsolidacji obozu „Czerwonych”, który szybko rozpoczął przygotowania do powstania. Zainicjowana przez, cieszącego się poparciem samego cara, margrabiego
Aleksandra Wielopolskiego próba rozbicia polskiej konspiracji poprzez wyłapanie i wcielenie siłą do carskiego wojska najbardziej aktywnych działaczy niepodległościowych i konspiratorów, czyli tzw. branka, stała się bezpośrednią przyczyną przedwczesnego wybuchu powstania w noc z 22 na 23 stycznia 1863 r.

Żeliwny krzyż z okresu żałoby narodowej upamiętniający krwawo stłumione
przez Rosjan manifestacje patriotyczne w Warszawie w lutym i kwietniu 1861 r.
Ze zbiorów ZNiO. Fot. Andrzej Niedźwiecki

32

ŁUKASZ KONIAREK

Na wystawie zobaczyć można nieliczne pamiątki z okresu poprzedzającego
wybuch powstania. Najciekawszym zespołem jest niewątpliwie niewielki zbiorek
oryginalnej biżuterii patriotycznej z lat 1861-1862, w którym wyróżniają się
przede wszystkim czarne żeliwne krzyże i złota obrączka noszone dla upamiętnienia masakr warszawskich w lutym i kwietniu 1861 r. Biżuterii towarzyszą
nieliczne fotografie przedstawiające kobiety w czarnych żałobnych sukniach
i mężczyzn w strojach narodowych z tzw. czarnymi karabelami u pasów. Część
te uzupełniają oryginalne dokumenty i kopie fotografii najważniejszych uczestników wydarzeń z okresu manifestacji patriotycznych, m.in. prezesa
Towarzystwa Rolniczego hr. Andrzeja Zamoyskiego, margrabiego Aleksandra
Wielopolskiego, oberpolicmajstra warszawskiego Fiodora Trepowa czy metropolitę warszawskiego arcybiskupa Antoniego M. Fijałkowskiego.

Złota obrączka patriotyczna z 1861 r. Widoczny napis:” 18 KW: 1861”
upamiętniający dzień wielkich manifestacji patriotycznych zorganizowanych
w Warszawie na wieść o rozwiązaniu Towarzystwa Rolniczego.
Zostały one wyjątkowo krwawo stłumione przez wojsko i żandarmerię rosyjską.
Ze zbiorów ZNiO. Fot. Andrzej Niedźwiecki

Dodatkowo na ścianach w pierwszej sali wystawowej umieszczone zostały
pochodzące ze zbiorów Ossolineum obrazy o tematyce powstańczej oraz fotograficzne powiększenia niektórych okazów biżuterii patriotycznej, pozwalające lepiej dostrzec ich niezwykłe piękno. Uwagę zwraca zwłaszcza wspaniały obraz
Antoniego Piotrowskiego (1853-1924), przedstawiający scenę powrotu rannego
powstańca odprowadzanego przez swych towarzyszy do rodzinnego domu.
W korytarzyku łączącym pierwszą i drugą salę znalazła miejsce niewielka
inscenizacja, odtwarzająca wygląd powstańczej kuźni i nawiązująca do najbardziej
chyba trwałego i nośnego wyobrażenia związanego ze styczniową nocą 1863 r.,
jakim jest słynny rysunek A. Grottgera pt. „Kucie kos”. Sama zaś kosa bojowa od
czasów insurekcji kościuszkowskiej jest symbolem polskich zrywów niepodległościowych. Zwiedzający, zwłaszcza młodzież, zobaczyć mogą jak z powszechnych
narzędzi rolniczych – kos trawnych czy ostrzy do sieczkarni, tzw. rzezaków, osadzanych na sztorc na drzewcach powstawała groźna w starciu wręcz broń. Uzbrajanie powstańczych oddziałów (partii) w kosy było wynikiem niedostatku broni palnej w pierwszych tygodniach insurekcji styczniowej. Sytuacja ta uległa z czasem
zmianie i już latem i jesienią 1863 r., dzięki działalności licznych agentów Rządu
Narodowego prowadzących zakupy broni za granicami, wyposażenie powstańców
w karabiny, karabinki i pistolety stało się wystarczające.
Druga sala wystawiennicza poświęcona została działalności Rządu Narodowego oraz militarnym dziejom powstania. Tu właśnie zobaczyć można piękną kolekcję rządowych tłoków pieczętnych, wśród której znalazły się tłoki na-
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czelników i komisarzy wojskowych i cywilnych poszczególnych okręgów,
województw, miast i powiatów. Zobaczyć można także unikalne tłoki związane
z powstańczymi oddziałami, np. niezwykle rzadkie tłoki 3 kompanii Strzelców
III Oddziału Wodza Naczelnego Ziem Ruskich czy kompanii IV kosynierów
Wodza Naczelnego Ziem Ruskich. O tym, jak wiele znaczenie miały dla Polaków dokumenty opatrzone odciskiem pieczęci Rządu Narodowego pisał
w 1924 r. Józef Piłsudski:
Gdzie wielkich […] zabraknie, ludzie szukają symbolu siły, symbolu swej
wartości, w instytucjach, w symbolicznych nieraz dziwolągach. W r. 1863 istniał
taki symbol, który silnie, ba – może nieraz wszechwładnie panował nad ludźmi.
Była nim pieczęć – pieczęć Rządu Narodowego2.

Obraz olejny pędzla Antoniego Piotrowskiego pt. „Scena z powstania 1863 roku”.
Ze zbiorów ZNiO. Fot. Andrzej Niedźwiecki

Tłokom pieczętnym towarzyszą na ekspozycji oryginalne dokumenty
i druki Rządu Narodowego, wśród których zobaczyć można np. unikalną odezwę dyktatorską Ludwika Mierosławskiego zatytułowana „Rodacy !” z 16 lutego 1863 r., dekrety i rozkazy Wydziału Wojny czy pismo informujące Polaków
o sytuacji wojskowej powstania pt. „Wiadomości z pola bitwy”. Równie interesujące są emitowane przez Rząd banknoty i obligacje, którym poświęcona jest
odrębna gablota wystawowa. Uwagę zwracają zwłaszcza druki pożyczek narodowych, wyróżniające się piękną szatą graficzną. Wśród banknotów znajduje
się także niezwykle ciekawy eksponat, a mianowicie ręcznie spisany rejestr
zatytułowany Akta podatku narodowego 1863 r. Obwody ciężkowicki, grzybowski, krościeński, limanowski, nowosądecki, nowotarski, miasto Nowy Sącz. To
sporządzone przez komisarza obwodu sądeckiego Marcelego Drohojowskiego
wykazy sum przekazanych na cele narodowe przez obywateli ziemskich wymienionych powiatów. Zawierają one jednak nie tylko dane liczbowe, ale także
bardzo nieraz celne charakterystyki podatników i stopnia ich ofiarności.
2

Tamże, s. 248.
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Odezwa gen. Ludwika Mierosławskiego z 16 lutego 1863 r.
Ze zbiorów ZNiO. Fot. Andrzej Niedźwiecki
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Obligacja stała Pożyczki Ogólnej Narodowej na 100 złotych polskich
z 1863/1864 r. Ze zbiorów ZNiO. Fot. Andrzej Niedźwiecki

Centralna część sali drugiej poświęcona została historii Rządu
Narodowego oraz działalności trzech kolejnych dyktatorów wojskowych
powstania: Ludwika Mierosławskiego, Mariana Langiewicza oraz Romualda
Traugutta. Warto zwrócić uwagę na prezentowany życiorys ostatniego dyktatora
styczniowej insurekcji. Romuald Traugutt to bowiem postać znana i właściwie…
nieznana. Ten były rosyjski oficer zawodowy, później dowódca jednej
z powstańczych partii na Podlasiu, objął dyktaturę w niezwykle niekorzystnym
dla powstania momencie, jednak dzięki swej ogromnej pracowitości, doświad-
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czeniu i talentowi organizacyjnemu zdołał nie tylko przeprowadzić reorganizacjępowstańczego wojska jesienią i zimą 1863 r., ale doprowadził do
kontynuowania walki wiosną 1864 r. w nadziei na wybuch konfliktu o charakterze europejskim na miarę co najmniej wojny krymskiej. Usilnie szukał poparcia
dla powstania za granicami, zwłaszcza na Węgrzech i we Włoszech. Aresztowany
przez Rosjan i stracony wraz z członkami ostatniego Rządu Narodowego. Data
śmierci Traugutta przeszła do narodowej legendy.
Salę drugą zamyka część poświęcona powstańczym walkom, uzbrojeniu,
wyposażeniu i umundurowaniu powstańców. Tu właśnie zwiedzający zobaczyć
mogą oryginalną powstańczą czamarkę (długą kurtkę z niewysokim kołnierzem,
zapinaną na pętlice), austriackie sztucery, różnego pochodzenia pistolety
i rewolwery, a także rosyjski i pruski tasak (krótką broń sieczną) oraz bagnety:
francuski i pruski. Już z tego krótkiego opisu wywnioskować można jak
różnorodna była używana przez powstańców broń palna i biała. Zdobywano ją
bowiem wszelkimi dostępnymi drogami, zwłaszcza poprzez zagraniczne zakupy prowadzone przez rządowych agentów (zwłaszcza we Francji, Belgii
i Austrii). Warto także wspomnieć, że w latach 1863-1864 podjęto konspiracyjną produkcję broni palnej i białej, a przede wszystkim amunicji. Pokrywała
ona drobną cześć zapotrzebowania powstańczych partii, jest jednak
działalnością godną zapamiętania.
Pomimo, iż trudno mówić o jednolitym powstańczym mundurze,
to przeglądając prezentowane na wystawie fotografie styczniowych insurgentów,
wyraźnie dostrzec można, że za wszelką cenę starali się oni dążyć do pewnej
uniformizacji. W powszechnym bowiem użyciu były krótkie kożuszki, nieraz
szamerowane (tj. zapinane na pętlice ze sznurów), kurtki, rogatywki z barankowym otokiem oraz spodnie wpuszczane w buty z cholewami. Ubiór taki miał
z jednej strony wiele cech stylu narodowego, z drugiej charakteryzował się
konieczną w warunkach polowych funkcjonalnością. Nieliczne oddziały
powstańcze umundurowane zostały w sposób bardziej jednolity. Należeli do nich
z pewnością żuawi, zwani też Żuawami Śmierci (nazwa pochodzi doborowych
francuskich formacji piechoty werbowanych początkowo wśród plemion
arabskich Afryki Płn., umundurowanych w orientalne uniformy), którzy odziani
zostali w czarne kurtki lub surduty i czarne szarawary, noszący najczęściej fezy
lub kepi w stylu francuskim. Równie charakterystycznie ubrani byli żołnierze
Jazdy Wołyńskiej, noszący długie kurtki w typie tzw. wołoszek i okrągłe futrzane
kołpaczki. Do w miarę jednolicie umundurowanych formacji należeli także ułani
z brygady Edmunda Taczanowskiego odziani w ułanki (dwurzędowe kurtki
z wyłogami) i sztywne rogatywki. Wszystkie te formacje zobaczyć można na
prezentowanych na wystawie powstańczych fotografiach.
Ostatnia z wystawowych sal poświęcona została różnorodnym tradycjom
powstania styczniowego, ale swe miejsce znalazły tu także gabloty prezentujące
powstańczych dowódców oraz znaczenie ziem zaboru austriackiego, a zwłaszcza
Lwowa i Krakowa, dla powstania. Dominującymi elementami wystroju są
wspaniały kilim z 1913 r. z trójpolowym herbem Rządu Narodowego i dewizą
„BOŻE ZBAW POLSKĘ”, wykonany we Lwowie na obchody 50. rocznicy
wybuchu styczniowej insurekcji, oraz dwa oryginalne płaty powstańczych
sztandarów: oddziału Żuawów Rawskich i partii dowodzonej przez Jana
Zalplachtę Zapałowicza. Na co dzień obiekty te przechowywane są w Lwowskim Muzeum Historycznym. Sporo miejsca poświęcono pamiątkom obchodów
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kolejnych rocznic powstania styczniowego, obchodzonych coraz bardziej
uroczyście w latach I wojny światowej – w 1916 i 1917 r. Wydano wtedy wiele
medalików, znaczków i odznak pamiątkowych, z których wiele zobaczyć
można na wystawie. Osobne miejsce mają specyficzne pamiątki związane
z insurekcją 1863 r., a mianowicie rosyjskie medale nagrodowe „За усмирение
польскаго мятежа 1863-1864” (Za uśmierzenie polskiego buntu 1863-1864),
ustanowione dekretem carskim 5 grudnia 1864 r., a wprowadzone do użycia
1 stycznia 1865 r.

Plakietka „Cieniom członków Rządu Narodowego w hołdzie” 1916 r.,
pochodząca z pracowni Wincentego Stefana Wiśniewskiego.
Ze zbiorów ZNiO. Fot. Andrzej Niedźwiecki

Wystawę zamykają dwa ważne tematy związane z powstańczymi
tradycjami. Pierwszy to wspomniana już postać poety i powstańca Mieczysława
Romanowskiego. Zwiedzający zobaczyć tu mogą nie tylko jego portretowe
zdjęcia, ale także fotokopie ostatniego listu, który napisał do rodziców
29 stycznia 1863 r. na wieść o wybuchu powstania na ziemiach Królestwa.
Drugi to kult ostatnich weteranów powstania, szczególnie żywy i pielęgnowany
w okresie międzywojennym. Doskonałą ilustracją jest tu, eksponowana
w ramach wystawy, okładka jednego z numerów czasopisma „Przewodnik
Katolicki” z 1938 r. z fotografią zatytułowaną „Trzy pokolenia” i prezentującą
weterana 1863 r. obok żołnierza Wojska Polskiego i młodocianego harcerza.
Ponadto w gablocie zobaczyć można fotografie weteranów i przyznawane
im najczęściej odznaczenia państwowe.
Warto także wspomnieć, że wystawie towarzyszy starannie opracowany i
wydany katalog 3 , do którego niezwykłą okładkę zaprojektował wrocławski
3

Znak i karabin do ręki bierzem. Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 18631864. Katalog wystawy, pod red. Łukasza Koniarka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław 2014.
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artysta Tomasz Fronczek. Katalog obejmuje 290 prezentowanych w ramach
ekspozycji obiektów, w większości przedstawionych także na kolorowych
fotografiach. Szczególnie wartościowa jest cześć wstępna zawierająca teksty
historyczne autorstwa wybitnych znawców epoki i problematyki powstania
styczniowego. Pierwszy stanowi syntezę politycznych i militarnych dziejów
insurekcji 1863-1864 r. i wyszedł spod pióra prof. Jerzego Zdrady z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drugi artykuł poświęcony jest pięknej postaci
powstańca i członka Rządu Narodowego Agatona Gillera, a jednocześnie
jednego z pierwszych historyków powstania styczniowego. Jego autorami są
prof. Wiesław Caban i prof. Lidia Michalska-Bracha z Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Katalog wystawy „Znak i karabin do ręki
bierzem…”. Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863-1864” będzie
z pewnością doskonałym przewodnikiem po dziejach tego najdłuższego
i najtragiczniejszego polskiego zrywu niepodległościowego i świetną pomocą
służącą wszystkim zainteresowanym ojczystą historią.

Okładka czasopisma „Przewodnik Katolicki” z 1938 r. Wł. prywatna.
Fot. Andrzej Niedźwiecki

