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MFotografia przedstawia Katarzynę Sowińską
(1776–1860) w trumnie – filantropkę i wdowę po ge-

nerale Józefie Sowińskim, bohaterze powstania listopa-
dowego poległym w obronie reduty wolskiej. Pochodziła 
z niemieckiej rodziny ewangelickiej Schroederów osia-
dłej w Warszawie w XVIII w., w 1815 wyszła za mąż 
za Sowińskiego. Była bardzo czynna w powstaniu listo-
padowym, założyła, m.in. z Klementyną Hoffmanową, 
Komitet Dobroczynności Patriotycznej po Domach – 
pierwszą polską powołaną i zarządzaną przez kobiety 
organizację, która niosła pomoc rannym powstańcom 
i rodzinom poległych. Po śmierci męża (do legendy prze-

szło poszukiwanie przez nią jego ciała na szańcach Woli) 
poświęciła się niesieniu pomocy byłym powstańcom 
i zesłańcom, za co była przez 2 lata więziona w klasz-
torze. Po uwolnieniu zajęła się pracą charytatywną, zy-
skując popularność i sympatię warszawiaków. Na karty 
szkolnych podręczników trafiła jednak za sprawą swego 
pogrzebu, który zapoczątkował uliczne manifestacje 
patriotyczno-religijne, a jedną z ich form stał się „pa-
triotyczny pochówek” (patrz s. 5 fot. I i 6 fot. I). Choć 
oddawano hołd „matce sierot”, opiekunce „warszawskiej 
nędzy” i przedstawiano Sowińską jako wzór filantrop-
ki, to żegnano przede wszystkim wdowę po bohaterskim 

obrońcy Woli. Organizacją pogrzebu zajęła się spisku-
jąca młodzież z wyższych uczelni warszawskich. 11 VI 
o godz. 18.00 spod domu przy ul. Królewskiej na cmen-
tarz ewangelicko-reformowany na Woli „prawdziwie
królewski wyruszył orszak pogrzebu”, za trumną niesio-
ną przez studentów podążył wielotysięczny tłum war-
szawiaków ze wszystkich warstw społecznych.

xx Fot. prawdopodobnie K. Beyera z 11 VI 1860, reprod. papie-
rowa fot. w: MN(W), DI 42968/15; Kraushar 1929 (repr. ze zbiorów 
rodzinnych adwokata Stanisława Kijewskiego, po s. 208); Bąbiak 
2016, s. 173–178; Stegner 2013a, s. 17–34; PSB, t. 40 (J. Skarbek); 
Komar 1970, s. 10–12.

AFotografia przedstawia obraz Leona Kaplińskie-
go Szlachta i lud, który powstał w 1863 w Paryżu 

i tam, na Salonie Paryskim, został wystawiony na wi-
dok publiczny. Obraz reprodukowano techniką drze-
worytu w paryskim tygodniku „Le Monde Illustré” (8 
VIII) i w londyńskim „Illustrated Times” (22 VIII). Fo-
tografię, powstałą w paryskim zakładzie Goupil & Cie,
rozpowszechniano naklejoną na tekturce z nazwiskiem
malarza, nazwą zakładu, tytułem obrazu i serii („Po-
logne 1863”). Kopie kolportowano także na ziemiach
polskich, choć nie można wykluczyć, że zdjęcie (224
odbitki, numer pod wizerunkiem) w Albumie pocho-
dzi prosto z Paryża. Kapliński, malarz i były konspira-
tor, od 1848 przebywał na emigracji, gdzie związał się
z obozem Hotelu Lambert. W 1863 kierował Wydziałem
Drukowym, który przygotowył dla prasy zachodniej in-

formacje i materiały dotyczące powstania, w tym także 
materiały ikonograficzne – rysunki (część z nich była 
autorstwa Kaplińskiego) lub fotografie, będące podsta-
wą do wykonania drzeworytów dla prasy ilustrowanej. 
Szlachcic i chłop ściskający sobie dłonie symbolizują 
solidarystyczną ideę narodu, co podkreśla tytuł obrazu 
La noblesse & le Peuple (Szlachta i lud) oraz pochodzący 
z Psalmów miłości Zygmunta Krasińskiego cytat: „Jeden 
tylko, jeden cud:/Z Szlachtą polską – polski Lud”, który 
był inspiracją dla Kaplińskiego. Przypuszcza się, że wzo-
rem dla postaci szlachcica był hr. Ksawery Branicki, 
emigrant wspomagający finansowo powstanie. On 
też zakupił obraz (znajduje się w zamku w Montrésor). 
W gorącym okresie 1861–1862 idea zgody i jedności, „po-
łączenia się wszystkich klas i stanów” stanowiła istotny 
element ideologii środowisk przeciwnych powstaniu, 

szukających ewolucyjnych dróg rozwoju Królestwa Pol-
skiego. Dla środowisk radykalnych, dążących do zrywu 
zbrojnego, hasło braterstwa miało kontekst społeczny 
oraz mobilizujący do wspólnej walki. Konieczność po-
zyskania chłopów do walki o wolność głosił już Tadeusz 
Kościuszko, po powstaniu listopadowym wszystkie obo-
zy polityczne uznały ją za warunek niezbędny „wybicia 
się na niepodległość”, podobnie pisali autorzy militar-
nych koncepcji walki zbrojnej (wojny ludowej). 

xxDrzeworyt w: Kur 2014, s. 396–397 (franc. tytuł Alliance de la 
noblesse et du peuple), s. 535 (tytułowa strona dziennika „L’Ouvrier. 
Journal hebdomadaire illustré”, nr 338 z 19 X 1867, il. do odcinka 
powieści Alexandre’a de Lamothe’a Les Faucheurs de la Mort, której 
akcja rozgrywa się na ziemiach polskich w 1863, wydanie książ-
kowe Paryż 1875; wyd. polskie pt. Kosynierzy. Powieść z 1863 roku, 
Gródek 1891); Krzywka 1994, il. 11, s. 52–54.

AAleksander Wielopolski (1803–1877) był jednym
z najważniejszych polityków w l. 1861–1863. Dwu-

krotnie z nadania rosyjskiego sprawował wysokie stano-
wiska w Królestwie Polskim: w 1861 dyrektora Komisji 
Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go i Komisji Sprawiedliwości, a w l. 1862–1863 naczel-
nika rządu cywilnego. Był zwolennikiem ugody z Rosją 
i przeprowadzenia w Królestwie Polskim reform oraz 
przywrócenia autonomii z okresu 1815–1830. Nie tylko 
że nie miał oparcia w społeczeństwie polskim, ale był 
najbardziej znienawidzoną postacią polskiej sceny poli-
tycznej. Dążąc do rozbicia rozwijającej się konspiracji, 
w rzeczywistości podsycał napięcie polityczne prowa-
dzące do wybuchu powstania. Fotografia jest odbitką 
propagandowego rysunku w formacie carte de visite 
wydanego przez władze powstańcze  i kolportowane-
go od IX 1863. Podpis „Nie ścierpię rządu w rządzie” 
odwołuje się do słów, które Wielopolski wypowiedział 

2 IV 1861 do delegacji duchowieństwa: „Jestem człon-
kiem rządu Najjaśniejszego Pana, nigdzie, o ile to we 
mnie będzie, a tym bardziej w moim zakresie, rządów 
żadnych w rządzie nie uznam”. Wywołały one wielkie 
oburzenie wśród Polaków. Odczytano je jako pogróżkę 
wobec instytucji: Towarzystwa Rolniczego oraz De-
legacji Miejskiej (s. 2 fot. VII). Kilka dni później obie 
zostały rozwiązane. Rosyjski historyk Nikołaj Berg 
wspomina, że po tym spotkaniu ukazała się „fotografia 
przedstawiająca margrabiego w fotelu z groźną twa-
rzą, z pięścią na stole i podpisem: »Rządów w rządzie 
nie ścierpię«”. Rysunek obok powstał prawdopodobnie 
po 16 VII 1863, kiedy to Wielopolski opuścił na zawsze 
Warszawę (powóz z eskortą pod portretem). Wzorem 
dla wizerunku margrabiego była fotografia wykonana 
przez Karola Beyera na pocz. l. 60. – na fotografii dłoń 
jest swobodnie ułożona, na rys. zaś zaciśnięta w pięść. 
Scena w górnym lewym rogu ukazująca podsłuchujące-

go żandarma nawiązuje do fali represji od końca 1861, 
zaś w prawym przedstawia przemawiającego z ambo-
ny ks. Zygmunta Goliana, sprowadzonego w X 1862 
do Warszawy przez widocznego obok abp., Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego. Obaj duchowni – abp Feliński, 
który otworzył zamknięte 17 X 1861 na znak protestu 
kościoły, i ks. Golian, wygłaszający płomienne kazania 
przeciw manifestacjom – wzbudzali ogromną niechęć 
opinii publicznej. Scenki na dole rysunku odnoszą się 
do okresu powstania: lewa przedstawia okrucieństwo 
kozaków, prawa oddział kosynierów. U góry, na tarczy 
herbowej, jako symbol rządów Wielopolskiego, znajduje 
się nahajka – broń, jakiej kozacy używali do rozpędza-
nia demonstrantów.

xxRepr. pt. „Karykatura hr. Aleksandra Wielopolskiego” w: Al-
bum 1913, cz. I Okres manifestacji (bez numeracji stron). Fot. Wielo-
polskiego – K. Beyer, ok. 1861 (zob. Machnik 2002, nr 372); Prasa 
1969, cz. 2, s. 340; Mowa (druk ulotny BN); Berg 1906, s. 259.

OO FOT. I. NR 1. MARGRABIA [w oryg. MARKIZ] WIELOPOLSKI

OO FOT. II. NR 2. POGRZEB SOWIŃSKIEJ W 1860 ROKU

OO FOT. III. NR 3. JEDNOŚĆ SZLACHTY Z CHŁOPAMI
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 OFot. II. Michał Arcichiewicz (1844–1861) – s. Jana i An-
toniny z Martynowskich, uczeń VI klasy Gimnazjum Re-
alnego w Warszawie. Jego ojciec pracował jako oficjali-
sta w ordynacji hr. Andrzeja Zamoyskiego, dlatego ciało 
przeniesiono do pałacu Zamoyskich na Nowym Świecie.

xx Lejko 2004, poz. 6; Jackiewicz 2012, s. 84; Siwkowska 1967, s. 
350 (akt zgonu).

 OFot. III. Filip Adamkiewicz (ok. 1819–1861) – czelad-
nik krawiecki; w 1861 zatrudniony był przy budowie 
mostu na Wiśle; wdowiec.

xx Lejko 2004, poz. 1; Jackiewicz 2012, s. 84; Siwkowska 1967, s. 
348 (akt zgonu).

 OFot. IV. Marceli Karczewski (1791–1861) – s. Andrzeja 
i Teofili z Chlebowskich, ewangelik, obywatel ziemski, 
włąściciel dóbr Przeczni w pow. sieradzkim, żonaty  
z Antoniną z Lipnickich, ojciec trojga dzieci. W Warsza-
wie był wówczas na zjeździe Towarzystwa Rolniczego. 
Świadek jego śmierci, Seweryn Gąsecki, opisał moment, 
gdy padły strzały: „Stałem w owej chwili w framudze 
księgarni Orgelbranda. Kula lekko drasnąwszy mi rękę, 
w ścianie uwięzła. Jednocześnie tuż przy moich nogach 
padł Karczewski bez ducha. Chwilowo złożyliśmy go  
na szlabanie stróża w sieni domu Orgelbranda, a dopie-
ro potem wraz z czterema innymi ofiarami przeniesiony 
został do hotelu Europejskiego. Ja z kilku innymi dźwi-
gałem nosze z ciałem Karczewskiego”.

xx (Korczewskij). Lejko 2004, poz. 145; Gąsecki 1963, s. 122; Ste-
gner 2013b, s. 123; Siwkowska 1967, s. 346 (akt zgonu).

 OFot. V. Karol Brendel (ok. 1837–1861) – s. Józefa i An-
toniny z Górskich, kawaler, czeladnik ślusarski, pocho-
dził ze wsi Chlewiska w Radomskiem. W Warszawie 
pracował jako robotnik fabryczny. 

xx Lejko 2004, poz. 37; Siwkowska 1967, s. 547 (akt zgonu).

 OFot. VI. Zdzisław Rutkowski (ok. 1838–1861) – s. Józe-
fa, obywatel ziemski z Jaszowic (gub. radomska). Podob-
nie jak Karczewski, był członkiem Towarzystwa Rolni-
czego, przyjechał na posiedzenie do Warszawy.

xx Lejko 2004, poz. 329; Grądzka 2013; Siwkowska 1967, s. 350 
(akt zgonu).
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MManifestacja 27 II 1861 została zorganizowana
po to, aby wymóc na namiestniku carskim Micha-

ile Gorczakowie uwolnienie studentów aresztowanych 
2 dni wcześniej, w 30. rocznicę bitwy pod Grochowem. 
Niewielka początkowo procesja ze sztandarami i sym-
bolami religijnymi, która po nabożeństwie żałobnym 
za powstańca Artura Zawiszę, ruszyła z kościoła Karme-
litów na Lesznie, po dotarciu do Starego Miasta liczyła 
już tysiące ludzi. Na pl. Zamkowym zaatakowany przez 
kozaków tłum początkowo cofnął się. Scena przedsta-

wia moment, gdy kozacy z nahajkami przypuścili atak 
na kondukt pogrzebowy, który wyszedł z przylegającego 
do pl. Zamkowego kościoła Bernardynów na Krakow-
skim Przedmieściu, wziąwszy go za nową manifestację. 
Na miejsce przybyła kompania piechoty. Tłum obrzu-
cał żołnierzy kamieniami i cegłami. Wówczas dowódca, 
gen. Wasyl Zabołocki, wydał wojsku rozkaz strzelania. 
Śmierć poniosło 5 osób, wiele zostało rannych. Wyda-
rzenie wywołało radykalizację nastrojów mieszkańców 
Warszawy i rozlanie się ruchu manifestacyjnego na cały 

zabór rosyjski. Msze za dusze pięciu poległych, jak nazy-
wano ofiary, były pierwszą formą aktywizacji ludności 
poza stolicą i poza Królestwem Polskim. Fotografia jest 
reprodukcją obrazu namalowanego ok. 1861 w Paryżu 
przez Polikarpa Gumińskiego, autora kilku jeszcze obra-
zów z okresu przedpowstaniowego, rozpowszechnianych 
na ziemiach polskich w postaci odbitek fotograficznych.

xx Lejko 2004, poz. 634; obraz P. Gumińskiego pt. Manifestacja 
patriotyczna w 1861, 45 x 65 cm, w: MWP, nr inw. 40010*; repr. Jur-
kiewicz-Zejdowska 2013, s. 32; Bąbiak 2016, s. 180–199.

OO FOT. I. NR 4. DEMONSTRACJA 15/27 LUTEGO 1861 ROKU NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU

MCiała 4 zabitych w manifestacji na pl. Zamkowym
27 II umieszczono w jednym z salonów na piętrze 

Hotelu Europejskiego i wystawiono na widok publiczny, 
jedynie ciało ucznia Arcichiewicza zaniesiono do pała-
cu Zamoyskich przy Nowym Świecie, gdzie mieszkał. 
W hotelu zdjęcia martwych ciał z odsłoniętymi ranami 

po kulach zrobił Karol Beyer lub jego uczeń Marcin 
Olszyński, kierownik znajdującej się na parterze hotelu 
retuszerni zakładu Beyera, a później znany fotograf. 
Te zdjęcia stały się najbardziej znanym fotograficznym 
symbolem okresu przedpowstaniowego. Poza pojedyn-
czymi portretami Beyer stworzył kilka ich kompozycji 

(tableaux) z dodaną martyrologiczną symboliką. Sym-
boliczny wymiar w okresie, w którym zaczęto manife-
stować hasło równości i braterstwa miał fakt, że polegli 
w demonstracji mężczyźni reprezentowali różne środo-
wiska społeczne.

OO FOT. II–VI. NR 5. PIĘCIU ZABITYCH TEGOŻ DNIA TAMŻE

OO FOT. VII. NR 6. CZŁONKOWIE DELEGACJI U NAMIESTNIKA

AŚmierć manifestantów 27 II wywołała ogromne
wzburzenie mieszkańców Warszawy. Tego same-

go dnia wieczorem zgromadzeni w budynku Resursy 
Kupieckiej przedstawiciele różnych środowisk, dysku-
tujący od jakiegoś czasu o sytuacji w kraju, powołali 
13-osobowy komitet zwany Delegacją Miejską, aby
reprezentował miasto w rozmowach z namiestnikiem
Królestwa Polskiego Michaiłem Gorczakowem. O godz.
23.00 namiestnik przyjął członków Delegacji i obawia-
jąc się wybuchu powstania, zgodził się na jej żądania, tj.
na zorganizowanie przez Delegację uroczystego pogrze-
bu poległych i na przekazanie adresu (petycji) do cara.
W zamian Delegacja miała zagwarantować porządek
i spokój w mieście. W tym celu natychmiast utworzy-

ła ochotniczą straż miejską, złożoną przede wszystkim  
ze studentów i młodzieży szkolnej, kanalizując przy oka-
zji ich rewolucyjne nastroje. Gorczakow wycofał wojsko 
poza miasto – rozpoczął się 40-dniowy okres w historii 
Warszawy, który później nazwano „polskimi czasami”. 
Faktyczne rządy w mieście sprawowała Delegacja Miej-
ska, która uznała się za przedstawiciela władzy narodo-
wej i w istocie cieszyła się początkowo powszechnym au-
torytetem. Przekazała 28 II na ręce namiestnika adres 
do cara, przygotowała pogrzeb, później zorganizowała 
zbiórkę pieniędzy dla ofiar represji i na pomnik nagrob-
ny (na jego wystawienie władza rosyjska nie zezwoliła), 
pracowała nad projektem samorządu dla miasta. Każ-
dego wieczora któryś z członków Delegacji informował 

zebraną w resursie publiczność o jej działaniach. Po po-
grzebie (s. 3 fot. I) 6 III Delegacja ukonstytuowała się 
w nowym, 24-osobowym składzie, z siedzibą w Ratuszu 
i pod przewodnictwem naczelnika policji gen. Amilkara 
Paulucciego, a od 22 III, pod wpływem żądań cara, aby 
ją rozwiązać, funkcjonowała pod nazwą Tymczasowy 
Wydział Obywatelski. Ostatecznie została rozwiązana 
4 IV przez margrabiego Wielopolskiego. Zdjęcie, wbrew 
rosyjskiemu tytułowi, nie przedstawia osób, które udały 
się do namiestnika, bowiem pojechało tam 8 członków 
Delegacji. Opis zdjęcia zob. też s. 4 fot. I. 

xx Lejko 2004, poz. 503; Kieniewicz 1981, s. 110 (przyp. 86).
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Wszystkie fotografie powstały w zakładzie Karola Beyera po 27 II 1861. Mężczyźni mają na lewym ramieniu opaskę z czarnej krepy z trzema białymi lamówkami – oznakę przy-
należności do Delegacji Miejskiej.

 OFot. I. August Trzetrzewiński (1823–1870) – adwokat 
warszawski i właściciel ziemski; należał do pierwszego 
składu Delegacji Miejskiej i do 8-osobowej delegacji 
przyjętej przez namiestnika na Zamku Królewskim 27 
II. Kierował organizacją pogrzebu 5 poległych, jako
prawnik brał udział w pracach nad projektami przy-
szłego samorządu; członek Tymczasowej Rady Municy-
palnej Warszawy, a od IX radny miasta. W 1862 wszedł
w skład Dyrekcji – organizacji kierującej działaniami
białych.

xx (Tszetszewinskij). Lejko 2004, poz. 409; Komar 1963, s. 47, 57, 
89, 106, 201; Słownik 1983, s. 447 (J. Grodzki).

 OFot. II. Jakub Lewiński (1792–1867) – emerytowany 
gen. brygady WP, kawaler orderu Virtuti Militari, we-
teran wojen napoleońskich i powstania listopadowego. 
27 II 1861 wybrany do Delegacji Miejskiej z racji za-
sług, wpływów i szacunku, jakim się cieszył; uczestniczył 
w opracowaniu adresu do cara, należał do komitetu, 
który zbierał środki na pomnik poległych na Powąz-

kach. Przewodniczył Tymczasowemu Wydziałowi Oby-
watelskiemu (powstałemu w miejsce Delegacji Miejskiej), 
członek Tymczasowej Rady Municypalnej Warszawy, 
radny w wyborach we IX 1861, członek Rady Stanu do 10 
III 1863. Autor Pamiętników z 1831 roku (Poznań 1895).

xx Lejko 2004, poz. 217; Komar 1963, s. 39 i in. 

 OFot. III. Józef Ignacy Kraszewski (1812–1887)  – po-
wieściopisarz i publicysta. Przybył do Warszawy z Żyto-
mierza 24 II 1860 i objął redakcję „Gazety Codziennej” 
(w 1861 zmiana nazwy na „Gazetę Polską”), należącej 
do Leopolda Kronenberga (fot. V). Pod jego kierunkiem 
gazeta zwielokrotniła nakład, stając się jednym z naj-
ważniejszych dzienników kształtujących opinię publicz-
ną. 25 II został wybrany do komisji adresowej, powoła-
nej na wniosek Edwarda Jurgensa (s. 12 fot. VII), a 27 II 
na członka Delegacji Miejskiej. Był jednym z głównych 
autorów tekstu adresu przekazanego namiestnikowi na-
stępnego dnia. „W Delegacji […] zachowywał się z roz-
tropną powściągliwością, ale i z rzetelnym odczuciem 

żądzy życia w lepszych warunkach politycznych, która 
na wskroś przejmowała ówczesną Warszawę i kraj, a lud 
stołeczny prawdziwie uobywatelała”. Był przeciwny po-
wstaniu, należał do zwolenników zmian ewolucyjnych 
i pracy nad rozwojem gospodarczym kraju. Poglądy, 
wyrażane w bieżącej publicystyce, przedstawił najpeł-
niej w wydanej anonimowo broszurze Sprawa polska 
(1861). Ostatecznie zmuszony do ustąpienia z redak-
cji i opuszczenia kraju, wyjechał na zawsze 2 II 1863.  
W l. 1863–1864 całkowicie poświęcił się sprawie powsta-
nia  – jako korespondent pism zagranicznych przeko-
nywał europejską opinię publiczną do słuszności walki 
zbrojnej skierowanej przeciw despotyzmowi carskiemu, 
angażował się w akcje pomocy na rzecz powstańców. 
Problem powstania długie lata poruszał w publicysty-
ce (Rachunki) i utworach literackich (np. Dziecię Starego 
Miasta).

xxMuz. Niepodl., nr inw. 7424/34; Piskorska 1963, s. 23, 62 (cy-
tat za Stanisławem Krzemińskim, członkiem Rządu Narodowe-
go, publicystą).
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 OFot. VII. Jakub Stanisław Piotrowski (1813–1867) – 
s. Michała i Julii z Zawadzkich, ur. w Warszawie, ka-
mienicznik warszawski, współwłaściciel (z bratem
Teofilem – zob. s. 4 fot. I/13) fabryki cukru na Lesznie
w Warszawie. Obaj byli członkami Delegacji Miejskiej
(później Rady Miejskiej). Należał do 8-osobowej de-
putacji mieszczaństwa przyjętej przez namiestnika 27
II; był kasjerem Komitetu Wsparciowo-Pomnikowego,
zbierającego fundusze na pomoc rodzinom ofiar oraz
na pomnik nagrobny. Został aresztowany po wprowa-
dzeniu stanu wojennego w X 1861, skazany na twierdzę,
ułaskawiony 29 IV 1862. Po powtórnym aresztowaniu
zesłano go do Nowochopiorska. Zapewne zwolniony,
zmarł w Monachium. Pochowany na Powązkach.

xx Zob. s. 4 fot I/5, s. 79 fot. II/5; Lejko 2004, poz. 283; Komar 
1963, s. 47 i in.; Powązki 8/1/29-31; APW 72/188/0/-/24 (U 1813 
nr 122); APW ASP par. rz.-kat. Świętego Krzyża w Warszawie 
72/158/0/-/12 (M 1838 nr 2); ASC par. rz.-kat. Nawiedzenia NMP 
w Warszawie 72/160/0/-/36 (Z 1867 nr 456).

 OFot. VIII. Franciszek Ksawery Szlenkier (1814–1871) – 
należał do spolonizowanej rodziny pochodzenia nie-
mieckiego, w 1861 spolszczył pisownię swego nazwiska 
na Szlenkier. Był kupcem, właścicielem sklepu bławat-
nego, starszym Zgromadzenia Kupców Warszawskich, 
sędzią Trybunału Handlowego, prezesem Kolegium Ko-
ścielnego zboru luterańskiego, a od 27 II 1861 członkiem 
Delegacji Miejskiej (jeden z głównych mówców podczas 
wizyty u namiestnika Gorczakowa 27 II). Po ogłoszeniu 
żałoby narodowej (po 8 IV) nakazał rozdać warszawia-
kom wszystkie czarne tkaniny ze swego sklepu. Na jego 
wniosek uchwalono zniesienie osobnych list kupców – 
żydowskich i chrześcijańskich – i sporządzenie jednej, 
co symbolizowało dążenie do emancypacji Żydów. We 
IX został członkiem Rady Miejskiej Warszawy. W akcie 
solidarności ze społeczeństwem katolickim po profanacji 
kościołów 14/15 X przez wojsko rosyjskie proponował 
zamknięcie zboru luterańskiego. 19 X za „przychylność 
dla powstałego w 1861 roku zamętu”, jak wielu człon-

ków Delegacji po wprowadzeniu stanu wojennego 14 X, 
został uwięziony w cytadeli, i ponownie wiosną 1862 
w twierdzy Modlin, zwolniony w wyniku amnestii. 
Działał w konspiracji: w 1863 współpracował z rządem 
powstańczym, kierował Rewolucyjną Komisją Podat-
kową. Zagrożony aresztowaniem w X uciekł za grani-
cę, majątek skonfiskowano. W Paryżu prowadził sklep 
komisowy, zajmował się działalnością społeczną wśród 
emigrantów. Pochowany na cmentarzu Père Lachaise. 

xx Lejko 2004, poz. 381; PSB, t. 48 (Z. Pustuła); Komar 1963, s. 
25 i in.; Stegner 2013b, s. 123, 125.

 OFot. IV. Matias Rosen (1804–1865) – bankier, kupiec, 
prezes Gminy Żydowskiej w Warszawie, mecenas waż-
nego dla kultury polskiej czasopisma „Biblioteka War-
szawska”. Został członkiem powiększonej 20 III Delega-
cji Miejskiej, od IX wybrany także na radnego miasta. 
Początkowo zwolennik Wielopolskiego, następnie zwią-
zał się z białymi, przed powstaniem wyjechał z misją 
zbadania możliwości interwencji mocarstw zachodnich 
w razie wybuchu powstania, przebywał w Paryżu. Był 
autorem słynnego powiedzenia „brać, a nie kwitować”, 
czyli przyjmować, co władze rosyjskie dają, i zgłaszać 
dalsze roszczenia.

xx (Rozen). Lejko 2004, poz. 320; PSB, t. 32 (S. Konarski); Komar 
1963, s. 47 i in.

 OFot. V. Leopold Kronenberg (1812–1878) – bankier 
i przemysłowiec pochodzenia żydowskiego, działacz 
gospodarczy, dzierżawca monopolu tabacznego, wła-
ściciel „Gazety Codziennej” propagującej rozwój cy-
wilizacyjny w duchu kapitalistycznym. W l. 1861–1863 
był aktywnym uczestnikiem wydarzeń politycznych. 

Członek Delegacji Miejskiej od 27 II, miał duży wpływ 
na jej decyzje. W 1862 jeden z głównych przywódców 
umiarkowanego obozu politycznego, współzałożyciel 
Dyrekcji kierującej konspiracyjną organizacją białych. 
Po wybuchu powstania usiłował wpłynąć na jego bieg 
przez zmianę władz powstańczych, czemu służyć miała 
dyktatura Mariana Langiewicza. W VI 1863 zagrożony 
represjami wyjechał za granicę, przekazując przedtem 
pół miliona zł pol. na cele powstańcze. Po powrocie 
do Królestwa dalej prowadził interesy: budowę Kolei 
Warszawsko-Terespolskiej, Kolei Nadwiślańskiej, inwe-
stował w górnictwo, założył Bank Handlowy.

xx Lejko 2004, poz. 175; PSB, t. 15 (R. Kołodziejczyk); Żor 2011, 
s. 290 i in.

 OFot. VI. Tytus Chałubiński (1820–1889) – wybitny war-
szawski lekarz, profesor Akademii Medyko-Chirurgicz-
nej i Szkoły Głównej, działacz społeczny. W 1848 walczył 
w powstaniu węgierskim, w 1861 wybrany do Delegacji 
Miejskiej, jeden z głównych mówców podczas wizyty 27 
II u namiestnika Gorczakowa (którego był lekarzem). 

Miał wpływ na postawę studentów w wydarzeniach. 
Odegrał ważną rolę w dniu masakry 8 IV w Warszawie: 
skłonił Wielopolskiego do interwencji u namiestnika 
i zawiózł go wśród zburzonego tłumu na Zamek. Był 
zwolennikiem pracy organicznej; współpracował, jako 
jeden z nielicznych przedstawicieli inteligencji, z Wielo-
polskim (w Tymczasowej Radzie Wychowania; pracował 
nad reformą szkolnictwa średniego i Szkoły Głównej). 
Jego żona należała do kobiecej organizacji tzw. „piątek”, 
pomagającej represjonowanym. W powstaniu nie brał 
udziału, w VIII wystąpił do cara z memoriałem o przy-
wrócenie autonomii Królestwa Polskiego, co miałoby 
zakończyć powstanie. Aresztowany 18/19 XI 1863, został 
zwolniony z nakazem wyjazdu za granicę. Po powrocie 
w X 1864 całkowicie poświęcił się praktyce lekarskiej, 
pracy dydaktycznej na rosyjskim Uniwersytecie War-
szawskim oraz swej nowej pasji – Tatrom (założyciel 
Towarzystwa Tatrzańskiego).

xx Lejko 2004, poz. 49; Petrozolin-Skowrońska 1981, s. 96–150.
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AZdjęcie przedstawia 14 członków powołanej 27 II
1867 Delegacji Miejskiej (s. 2 fot. VII). Skład Delega-

cji reprezentował umiarkowany, liberalny odłam inteli-
gencji i zamożnego mieszczaństwa. Były to postaci znane 
i popularne jak J.I. Kraszewski, T. Chałubiński, L. Kro-
nenberg oraz takie, które zyskały sławę jako członkowie 
Delegacji dopiero, jak S. Hiszpański. Jeszcze przed po-
grzebem 5 poległych do Delegacji dokooptowano rabina 
Meiselsa (s. 18 fot. IV), a po pochówku – 10 nowych osób 
(m.in. Jakuba Natansona, sybiraka Henryka Krajew-
skiego). Fotografia jest fotomontażem pozytywowym. 
Karol Beyer połączył portrety fotografowanych w swo-
im atelier osób, tworząc iluzję fotografii z natury. Wi-
dać ślady łączenia wyciętych fragmentów, nienaturalne 

jest usytuowanie stolika powtarzającego się trzykrot-
nie i rozkład świateł (z przeciwstawnych kierunków). 
Zdjęcie powstało prawdopodobnie po 6 III 1861, kiedy 
do pierwszego składu dokooptowano następne osoby, 
w tym występującego na zdjęciu Teofila Piotrowskiego.
Pod zdjęciem tą samą ręką wpisano nazwiska osób znaj-
dujących się na fotografii: 
Bajer Karol – Kronenberg Leopold – Szlenker Xawe-
ry – Wyszyński Józef – Chałubiński Tytus – Piotrowski 
Jakób – Rosen Mathias – Köenig Józef – Lewiński Ja-
kób – Hiszpański Stanisław – Kraszewski J.I. – Piotrow-
ski Teofil – Trzetrzewiński August – X. Stecki Karol 
[powinno być: Józef].

xx Lejko 2004, poz. 503, s. 6; Lechowicz 2010, s. 24 przyp. 5.

A Fotografia przedstawia 11 członków Straży Bezpie-
czeństwa i Publicznej Spokojności, czyli ochotni-

czej policji, zwanej potocznie z angielska konstablami 
lub strażą konstablów, która została powołana 3 III 
przez Delegację Miejską następnego dnia po pogrzebie 
pięciu poległych (s. 5 fot. I). Zastąpiła istniejącą od 28 
II ochotniczą straż studencką, która pilnowała porząd-
ku i spokoju w mieście przed pogrzebem i w czasie jego 
trwania. Organizację Straży w mieście powierzono 
członkowi delegacji, kupcowi bławatnemu Józefowi 
Kwiatkowskiemu, który „nie spoczywając  – jak pisze 
Agaton Giller – przez 24 godziny, w ciągu jednej doby 
sformował Komitet Straży Bezpieczeństwa, którego był 
prezesem, zebrał ludzi, przeprowadził wybory setni-

ków i dziesiętników i zupełnie zorganizowaną, z 1200 
ludzi złożoną, straż oddał do dyspozycji Delegacji 
Miejskiej”. Członkami owego Komitetu (Dyrekcji) byli 
znani obywatele Warszawy: Karol Majewski, Edward 
Jurgens, Karol Ruprecht, Rafał Krajewski, Jakub Na-
tanson, pastor Leopold Otto, ksiądz Józef Wyszyński. 
Straż liczyła ok. 2000 ochotników. Przyjmowano osoby 
o umiarkowanych poglądach, głównie spośród rzemieśl-
ników, wyrobników, także sfer burżuazji warszawskiej:
„Do konstablerii przyjmowano ostrożnie, tylko dobrych
patriotów, za poręczeniem znanych osób” – wspominał
Władysław Daniłowski. Konstable patrolowali ulice,
interweniowali przeciw zbyt radykalnym wystąpie-
niom  – „Wybijanie okien, śpiewy przed kościołami,

manifestacje chorągwiane  – przynajmniej po cztery 
takie projekta na dzień konstable dotychczas rozbijać 
musieli” – pisała Narcyza Żmichowska. Na krótko przed 
rozwiązaniem, otrzymali 26 III legitymacje z napisem 
„straż obywatelska”, numerem, nazwiskiem i pieczęcią. 
Nosili kartki z numerem na kapeluszach. Zatem zdjęcie 
musiało powstać między 26 III a 3 IV (kiedy straż zo-
stała rozwiązana). 
Pod zdjęciem podpisy : 1. J. Popiel 2. A. Müller 3. Rob. 
Buhrke 4. J. Bojanowicz 5. Józef Jasiński 6. J. Netzler 7. K. 
Lewiński 8. A. Girard 9. L. Lewandowski 10. H. Senator 
11. Garlit Ludwik.

xxGiller 1875, s. 167 (cytat); Daniłowski 1908, s. 40 (cytat); Kie-
niewicz 1983, s. 123, 124 (cytat); Komar 1970.

OO FOT. I. DELEGACJA.

 O 1. Karol Beyer (1818–1877) – wybitny fotograf działa-
jący w Warszawie od 1845, kiedy założył profesjonalny 
zakład dagerotypowy, a następnie fotograficzny. Utrzy-
mywał się z wykonywania portretów, ale zajmował się 
też fotografią plenerową i naukową: fotografował zabyt-
ki, widoki miast, dzieła sztuki, był prekursorem doku-
mentacji fotograficznej zabytków ruchomych. Od 1859 
jego fotografie były reprodukowane w „Tygodniku Ilu-
strowanym”. Drugą pasją fotografa była numizmatyka, 
„czwartki numizmatyczne” u Beyera dały początek War-
szawskiemu Tow. Numizmatycznemu (1845), zgromadził 
cenną kolekcję monet i medali, opublikował ilustrowany 
Skorowidz monet polskich, wysoko ceniony przez poko-
lenia numizmatyków. Działalność polityczną rozpoczął 
27 II 1861 jako członek Delegacji Miejskiej; był wśród de-
legatów do namiestnika, największą jednak jego zasługą 
było fotograficzne dokumentowanie wydarzeń, m.in. za 
to został aresztowany 14 X 1861 i osadzony w twierdzy w 
Modlinie. Zwolniony w IV 1862, ponownie aresztowany 
23/24 X 1863 i zesłany do Nowochopiorska. Zob. s. 67 fot. 
II/6, s. 73 fot. II/6 i V/4 oraz Wstęp. 

xx (Bajer). Jackiewicz 2012; Masłowska 2009, s. 48–49; Nowak-
-Mitura 2016.

 O2. Leopold Kronenberg – zob. s. 3 fot. V.

 O3. Józef Wyszyński (1811–1880) – kanonik kapituły 
archidiecezji warszawskiej, wikariusz parafii św. Ka-
rola Boromeusza w Warszawie, profesor w Akademii 
Duchownej w Warszawie. Należał do księży zaanga-
żowanych w działalność patriotyczną, brał udział 
w manifestacjach. Wybrany do Delegacji Miejskiej 27 
II. Powierzono mu kierowanie Komitetem Pogrzebowym
i Komitetem Wsparciowo-Pomnikowym, należał też
do Dyrekcji Konstablów. Podobnie jak wielu b. członków
Delegacji Miejskiej został w stanie wojennym areszto-

wany (19 X) i osadzony w cytadeli. W III 1862 zesłany 
do gub. tobolskiej, później w ramach złagodzenia kary 
przebywał w Orle, a w VIII powrócił do Warszawy. Po-
nownie aresztowano go w czasie powstania w X 1863, 
oskarżony o udział we władzach powstańczych został 
ponownie zesłany na Syberię. Nie wrócił już do kraju. 

xx http://muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/ks-jozef-wy-
szynski/[dostęp 31.01.2019]; Komar 1970, s. 57, 71, 92; Niebelski 
2015, s. 53, 58. 

 O4. Tytus Chałubiński – zob. s. 3 fot. VI.

 O5. Jakub Piotrowski – zob. s. 3 fot. VII.

 O6. Matias Rosen – zob. s. 3 fot. IV.

 O7. Franciszek Ksawery Szlenkier – zob. s. 3 fot. VIII.

 O8. Józef Kenig (Köenig) (1821–1900) – ur. w Płocku, 
w rodzinie urzędnika skarbowego, ukończył gimnazjum 
w Kielcach, następnie przeniósł się do Warszawy. Na-
leżał do Cyganerii Warszawskiej. Od 1844 związał się 
z „Gazetą Warszawską”, której od 1859 był redaktorem 
przez 30 lat. Był jednym z najpopularniejszych dzienni-
karzy warszawskich XIX w., pisał artykuły publicystycz-
ne i recenzje teatralne. 

xx PSB, t. 12 (H. Secomska).

 O9. Jakub Lewiński – zob. s. 3 fot. II.

 O 10. Stanisław Hiszpański – zob. s. 12 fot. V 

 O 11. Józef Stecki (1820–1880) – absolwent seminarium 
i Akademii Duchownej w Warszawie. Był prefektem 
w Instytucie Głuchoniemych, następnie wikariuszem 
kościoła św. Karola Boromeusza w Warszawie. Aktywnie 

popierał ruch manifestacyjny. Wybrany 27 II do Dele-
gacji Miejskiej był jednym z najbardziej aktywnych jej 
członków; współorganizator pogrzebu 5 poległych, póź-
niej pogrzebu abp. Antoniego M. Fijałkowskiego. Nale-
żał do osób, które wpłynęły podjęcie przez ks. Antoniego 
Białobrzeskiego decyzji o zamknięciu kościołów po wtar-
gnięciu tam wojska 15/16 X. Aresztowany 19 X, osadzony 
w X Pawilonie z wyroku namiestnika gen. Aleksandra 
Lüdersa (5 II 1862), został zesłany do gub. tobolskiej, 
skąd wrócił w VIII. Ponownie uwięziono go w cytadeli 24 
X 1863 pod zarzutem głoszenia „podburzających” kazań, 
udziału w powstaniu i posiadania nielegalnych druków; 
skazany 6 II 1864 na 10 lat katorgi. Od VIII pracował 
jako katorżnik w Pietrowsku, Siwakowej, Aleksandrow-
sku, Akatuju. Po 4 latach został zwolniony z robót, ode-
słany do Irkucka, a w VIII 1869 do wsi Tunka – kolonii 
ponad 100 zesłańców księży katolickich. W 1874 miesz-
kał już w Kostromie (w europejskiej części Rosji), gdzie 
utrzymywał się ze złotnictwa i bezskutecznie starał się 
o zwolnienie. Zmarł w Kostromie. Zdjęcie ks. Steckiego
jest wklejone w albumie wśród zesłańców do Szadryńska
w gub. permskiej (s. 47 fot. XI).

xx Komar 1970, s. 17 i n.; PSB, t. 43 (E. Niebelski): Niebelski 2011 
(Tunka), s. 343 i in.

 O 12. Józef I. Kraszewski – zob. s. 3 fot. III.

 O 13. Teofil Piotrowski (1811–1883) – ziemianin, b. sę-
dzia pokoju i prezes szpitala św. Ducha, współwłaściciel 
(z bratem Jakubem – s. 3 fot. VII) fabryki cukru na Lesz-
nie w Warszawie. Był członkiem Towarzystwa Rolnicze-
go. Wszedł do Delegacji Miejskiej w III 1861.

xx  Powązki 8/1 (29, 30, 31); Lejko 2004, poz. 286.

 O 14. August Trzetrzewiński – zob. s. 3 fot. I.

OO FOT. II. NR 7. KONSTABLE.
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