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Motto: �... nie ma wa¿niejszej epoki, nie ma wiêkszego
pod tym wzglêdem zwyciêstwa ducha wojny, jak w roku
1863.� - Józef Pi³sudski
    Dom Wydawniczy Bellona wyda³ w 2003 r. ksi¹¿-
kê o dramatycznych dla Polski czasach 1861-1863 za-
tytu³owan¹ �Tygodnie polskiego buntu�, której auto-
rem jest Rosjanin Miko³aj Pawliszczew*, zdecydowa-
ny wróg Polski i Polaków, a szczególnie polskiej
szlachty. Jako wysoki urzêdnik carski w s³u¿bie poli-
cyjno-�ledczej rezydowa³ on w Warszawie i s³a³ co
tydzieñ do cara Aleksandra II raporty o sytuacji
w objêtym rozruchami, a potem powstaniem zaborze
rosyjskim i dalej - a¿ do 1868 r. Spektrum zaintereso-
wañ rosyjskiego autora by³o niezwykle szerokie. Obej-
mowa³o ono instytucje, szko³y, parafie, niemal wszyst-
kie dziedziny ¿ycia Królestwa Polskiego. Licz¹ce po-
nad tysi¹c stron �tygodniówki�, opisuj¹ce przejawy
polskiego buntu, s¹ kapitalnym �ród³em wiedzy o ów-
czesnych Polakach, ich zachowañ, wypowiedzi... Au-
tor wymienia setki nazwisk niepokornych buntowni-
ków, którzy dawali wyraz umi³owaniu wolno�ci, wy-
stêpuj¹c czynnie przeciwko porz¹dkowi narzucone-
mu przez znienawidzonego wroga i za to byli u�mier-
cani, wiêzieni, zsy³ani na Sybir... Wbrew intencjom
autora jego �donosy� stanowi¹ kapitalny przyk³ad pol-
skiej postawy patriotycznej, mocno powi¹zanej z reli-
gi¹ i Ko�cio³em w okresie, który tak zawa¿y³ na na-
szej �wiadomo�ci...Lektura tego tekstu nak³ania do
refleksji nad duchem naszych przodków i wywo³uje
odczucia dumy narodowej. �Mi³o jest �ledziæ (pisze
jeden z recenzentów dzie³a - prof. dr St. Cie�lak) bez-
radno�æ autora wobec polsko�ci gdy stwierdza, ¿e
Polska, rozdarta przez zaborców, stanowi nadal naro-
dow¹ wspólnotê, zdoln¹ przeciwdzia³aæ zadawanym
jej ciosom, zarówno przez zewnêtrznych wrogów, jak
i przez podburzane mniejszo�ci etniczne...� Uderzaj¹-
co czêsto w raportach czytamy o tym, co siê dzia³o
w katolickich ko�cio³ach. Wymieniane s¹ liczne na-
zwiska ksiê¿y oskar¿onych o rozniecanie buntowni-
czych nastrojów, g³oszenie nieprawomy�lnych kazañ,
tolerowanie patriotycznych �piewów w ko�cio³ach,
urz¹dzanie procesji z chor¹gwiami o narodowej i mar-
tyrologicznej symbolice...

     �Tygodniówki� Pawliszczewa zawieraj¹ sta³y ser-
wis informacyjny na temat prasy polskiej: zagranicz-
nej i krajowej, jawnej i podziemnej. Nie ma zapewne
w dziejach Polski drugiego takiego okresu, w którym
prasa polska by³aby poddana tak szczegó³owemu prze-
gl¹dowi i tak ostrej krytyce. Autor ubolewa nad nie-
mo¿liwo�ci¹ skutecznego zwalczenia drukowanych
ulotek, broszur i czasopism, których �czytanie umyka
najstaranniejszym obserwacjom�. Jednocze�nie podzi-
wia spiskowców stwierdzaj¹c: �W zakresie agitacji
prasowej i w ogóle w pod¿eganiu do nieustannych
zamieszek Polacy s¹ niestrudzonymi mistrzami�.
     Sprawozdania Pawliszczewa w istocie s¹ klasycz-
nymi donosami kryminalno-policyjnymi, uk³adanymi
wed³ug schematu: kto? co? gdzie? kiedy? z kim ? Przy
ich sporz¹dzaniu autor ka¿dego tygodnia korzysta³
z 11 gazet polskich i zagranicznych, kilku pisemek
podziemnych przechwytywanych przez policjê i spra-
wozdañ policyjnych z prowadzonych aktualnie
�ledztw. Na ¿¹danie cara autor uwzglêdnia³ ponadto
kursuj¹ce w�ród ludno�ci opinie i plotki, czyli tzw.
�gadki i s³uchy� na temat skuteczno�ci rosyjskich prze-
�ladowañ �nieb³agonadio¿nych�.
     Wybuch powstania by³ swego rodzaju tryumfem
Pawliszczewa, wyra�nym potwierdzeniem jego oce-
ny Polaków: ich nieprzystosowania do samodzielne-
go istnienia i niezas³ugiwania na jak¹kolwiek autono-
miê. Ostrzega cara, ¿e gdyby powstañcom uda³o siê
usun¹æ Rosjan z Królestwa, to odebranie Galicji Au-
striakom, a Poznañskiego, Pomorza i �l¹ska Prusa-
kom by³oby dla nich drobnostk¹. Stwierdza, ¿e ka¿dy
�wiadomy Polak, gdy mówi �u nas� - ma na my�li
Polskê jako ca³o�æ, bez podzia³ów dzielnicowych.
G³ówn¹ przyczyn¹ pocz¹tkowych niepowodzeñ
w walce z powstañcami upatruje w tym, ¿e w³adze
cywilne Królestwa znajdowa³y siê w polskich rêkach,
a te - jego zdaniem - okazywa³y sprzedajno�æ na ka¿-
dym kroku, ¿¹da wiêc obsadzenia cywilnych stano-
wisk przez Rosjan. Ostrzega przed szerzeniem siê
o�wiaty donosz¹c carowi, i¿ od pocz¹tku 1862 r. ka¿-
da plebania, ka¿dy dwór przekszta³ci³y siê w szkó³ki
w celu przygotowania patriotycznego, a karczmy
w czytelnie publiczne dla doros³ych, co stanowi gro�n¹
broñ przeciwko interesom rosyjskim na ziemiach pol-
skich. Bratanie siê szlachty z ludem jego zdaniem sta-
nowi³o najwiêksze zagro¿enie dla panowania rosyj-
skiego w Polsce.
     We wrze�niu 1863 r. powierzono Pawliszczewowi
redakcjê oficjalnej gazety rz¹dowej wyjêtej spod cen-
zury - �Dziennika Powszechnego� oraz kierownictwo
Biura Cenzury. Gdy 15 VI 1864 r. utworzy³ ponadto
drukowany po rosyjsku �Dziennik Warszawski�, sta³
siê rzeczywistym dyktatorem wszelkiego publikowa-
nego s³owa w Królestwie i wyroczni¹ w Rosji w spra-
wach polskich.
     Prowadzi³ te¿ dzia³ania ofensywne. Jego dobrze
op³acani korespondenci zagraniczni mieli zadanie sta-
³ego kompromitowania w oczach czytelników polskich
�rodowisk emigracyjnych. W Pary¿u wszystkie listy
przychodz¹ce z kraju i adresowane do kraju by³y cen-
zurowane w ambasadzie rosyjskiej, co stanowi³o istot-
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ne �ród³o wiadomo�ci o polskich sprawach. Z wyra�-
n¹ satysfakcj¹ kwituje wszelkie sygna³y o rozd�wiêkach
w ³onie polskiej emigracji. Z najwy¿szym zadowole-
niem donosi carowi o faktach kurczenia siê w³asno�ci
czy uprawnieñ w rêku polskim w pozosta³ych dwu
zaborach, a tak¿e w tzw. kraju zabranym czyli na
ca³ym terytorium polskim sprzed 1772 r. Z niecierpli-
wo�ci¹ oczekiwa³ nowej rzezi galicyjskiej, gdy w je-
sieni 1863 r. Austriacy powo³ali patrole ch³opskie sk³a-
daj¹ce siê z Rusinów z zadaniem przeprowadzania w
dworach rewizji w poszukiwaniu broni i powstañców.
Po wybuchu powstania z uwag¹ i satysfakcj¹ �ledzi³
niekorzystne reakcje zachodnich rz¹dów i USA dla
polskiego powstania, a w szczególno�ci og³oszone
12 II 1864 r. stanowisko Francji i Anglii, odmawiaj¹-
ce nie tylko interwencji w sprawie polskiej na kongre-
sie europejskim, ale pozbawiaj¹ce powstañców praw
strony wojuj¹cej, skazuj¹ce ich na miano �bandytów�.
     Przet³umaczeniem i przygotowaniem donosów za-
j¹³ siê p³k dr Apoloniusz Zawilski - kawaler Orderu
Virtuti Militari, autor wielu warto�ciowych ksi¹¿ek
z czasów II wojny �wiatowej. W³o¿y³ w tê pracê trwa-
j¹c¹ 21 lat wiele serca, a zacz¹³ j¹ 13 XII 1981 r. pu-
blikuj¹c w nastêpnych latach wiele fragmentów
�donosów� w prasie II obiegu (g³ównie w �Prze�wicie�),
bo tylko tam wtedy mo¿na by³o szerzyæ wiedzê o tych,
którzy �podnie�li zuchwa³¹ rêkê na Rosjê�.
     Lektura �donosów� dzi�, wzbogacona wiedz¹ na
temat charakteru stosunków polsko-rosyjskich
w pó�niejszych latach, losami innych s¹siadów Rosji
(choæby Afgañczyków i Czeczenów), wspó³czesnym
Polakom z najwy¿sz¹ uwag¹ karze �ledziæ wszystko,
co siê dzieje za naszymi wschodnimi granicami...

     Ju¿ w pierwszym tygodniowym sprawozdaniu
(od 6- do 13 XI 1862 r.) Pawliszczew zajmuje siê wy-
darzeniami na obszarze dawnego województwa sie-
radzkiego. Otó¿ donosi on carowi, ¿e w Be³chatowie
zbierano sk³adki pieniê¿ne na wykonanie sztandarów,
które mia³y byæ u¿ywane w czasie procesji i planowa-
nej antyrosyjskiej demonstracji. Zapewnia, ¿e dla od-
szukania tych sztandarów podjêto odpowiednie kro-
ki... W tym samym tygodniu w Niedzielsku ko³o Wie-
lunia stwierdzono, ¿e �ziemianin Lenartowicz w naj-
bardziej cyniczny sposób zwymy�la³ szeregowych sym-
birskiego pu³ku, którzy przyszli do wsi po zakup ¿yw-
no�ci�. Oczywi�cie car dowiedzia³ siê równie¿, ¿e
sprawca zosta³ aresztowany.
     W raporcie drugim (13-20 XI) znajdujemy infor-
macjê o ks. Ró¿yckim z Sieradza, który zosta³ odda-
ny pod nadzór policyjny za to, i¿ 23 lipca wyg³osi³
w swoim mie�cie na pogrzebie podburzaj¹ce kazanie.
W tym samym tygodniu w £asku ks. Dêbicki nama-
wia³ mieszkañców, by nie sk³adali podpisów, wyra¿a-
j¹cych zgodê na podporz¹dkowanie siê rygorom obo-
wi¹zuj¹cego stanu wojennego, �czym wzburzy³ ich tak
bardzo, ¿e po wyj�ciu z ko�cio³a dwu mieszczan napa-
d³o na dopominaj¹cego siê podpisów pisarza magi-
stratu Sa³aciñskiego i pobi³o go do tego stopnia, ¿e
wyszed³ z ich r¹k ledwie ¿ywy...�.
     W III tygodniu (20-27 XI) w tym¿e £asku mia³y

miejsce w ko�ciele niew³a�ciwe �piewy. Otó¿ bur-
mistrz £asku nie móg³ sobie poradziæ z tymi �piewa-
mi inaczej, jak zobowi¹zuj¹c organistê, by nie gra³ na
organach, gdy ludzie zaczynaj¹ �piewaæ hymn. Tam,
gdzie stacjonuj¹ oddzia³y wojskowe, �piewaj¹cych
bierze siê do aresztu w celu podjêcia postêpowania
zgodnie z prawem stanu wojennego.
     W B³aszkach np. za takie �piewanie �piewaj¹cy
oczekuj¹ na rozprawê s¹dow¹... Koloni�ci gminy
Kwiatków (?) w pow. sieradzkim skar¿yli siê nato-
miast, ¿e ziemianin Dobek �rozkazywa³ im chodziæ do
ko�cio³a z no¿ami i zabijaæ ka¿dego wchodz¹cego tam
Moskala...�.
     W IV tygodniu (27 XI-4 XII) jest informacja o tym,
¿e w Sieradzu, w rocznicê powstania listopadowego
w dniu 29 listopada, nalepione zosta³y dwa plakaty
podburzaj¹cej tre�ci, a ks. Dembicki (Dêbicki) z Sie-
radza oczekuje na rozprawê s¹dow¹ �zamkniêty w
kazamacie�.
     W V tyg. (4-11 XII) w Wieluniu, wraz ze �Stra¿-
nic¹� nr 12, podrzucono zakazane plakaty. Informuje
siê te¿ o wspomnianym ju¿ ks. Ró¿yckim z Sieradza,
którego osadzono w Cytadeli za �buntownicze kaza-
nie na nabo¿eñstwie ¿a³obnym za Czartoryskiego wy-
g³oszone w dniu 23 sierpnia�. Ksi¹dz ten wróci³ z Fran-
cji w 1857 r. jako cz³onek Towarzystwa �Propaganda
Fidei�. Równie¿ w Cytadeli osadzono ks. Koste
z K³omnik w pow. wieluñskim za kazanie wyg³oszo-
ne w dniu �w. Marcina.
     W VIII tyg. (25 XII-1 I 1862 r.) informuje siê cara
o tym, i¿ burmistrz Z³oczewa �doznaje wielkich
krzywd ze strony agitatorów i prosi o wyznaczenie mu
innego miejsca�. Przy okazji stwierdza siê, i¿ �resztki
samowoli s¹ jeszcze widoczne w samym wygl¹dzie ze-
wnêtrznym urzêdników, w ich stroju�.
     W XIII tyg. (29 I-5 II) zawarta jest informacja o
tym, ¿e aresztowany w £asku w listopadzie ks. Dê-
bicki zosta³ osadzony na miesi¹c w twierdzy za to, ¿e
dopu�ci³ siê niedozwolonej procesji 17 listopada
�z demonstracyjnym �piewaniem w ko�ciele i wyg³o-
si³ podburzaj¹ce kazanie�.
     W XVII tyg. (26 II-5 III) czytamy o tym, ¿e ksi¹dz
Galiñski we wsi Dañków w pow. wieluñskim, otrzy-
ma³ z Warszawy egzemplarz zakazanego pisma - �Po-
budkê�, �która g³osi zagorza³¹ nienawi�æ do rz¹du�.
W XVIII tyg. (5-12 III) doniesiono do Petersburga, ¿e
wspomniany ju¿ ks. Ró¿ycki z Sieradza przeje¿d¿a-
j¹c 29 XI przez Zduñsk¹ Wolê �powali³ id¹cego ulic¹
z patrolem szeregowca Syberyjskiego Pu³ku Piechoty,
przy czym szeregowiec odniós³ kilka urazów g³owy.
Podczas �ledztwa Ró¿ycki pozwoli³ sobie na ró¿ne
obra�liwe wybryki wobec wojskowego sêdziego �ledcze-
go�. Na koniec Pawliszczew stwierdza, ¿e darowano ksiê-
dzu ten wybryk... bo by³ on wtedy ca³kowicie pijany(!).
     W XX tyg. (19-26 III) jest informacja o demon-
stracji w ko�ciele wieluñskim w dniu 25 sierpnia zor-
ganizowanej przez ks. Niskiego i innych 10 osób,
w�ród których by³y 2 kobiety i 6 m³odych ludzi.
W B³aszkach natomiast wykryto kolportowan¹ ode-
zwê wziêt¹ z �Ko³oko³a� pt. �Co ma robiæ wojsko ?�,
a ks. Rudnicki z Szadku nie podporz¹dkowa³ siê prze-
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pisom stanu wojennego i odprawi³ uroczyste nabo¿eñ-
stwo bez uzyskania zezwolenia w³adz wojskowych.
Autor poinformowa³ te¿ cara o tym, ¿e w Zduñskiej
Woli zezwolono Niemcom z Towarzystwa Strzelec-
kiego na posiadanie 50 egz. strzelb.
     W XXII tyg. (2-9 IV) jest informacja o tym, ¿e
w Sieradzu pojawi³a siê tajna ulotka przes³ana poczt¹
pt.�Co ma robiæ wojsko�, a w Wieluniu odby³ siê po-
grzeb ¯yda Szczupaka zamordowanego przez urzêd-
ników wojskowych z Symbirskiego pu³ku piechoty,
�przy wspó³udziale osobników o z³ych intencjach, któ-
rzy usi³owali rozpêtaæ wrogo�æ przeciwko Rosjanom�.
W XXIV tygodniu (16-23 IV) czytamy w donosach
do cara o awanturze w Sieradzu wywo³anej przez
¯yda Lipskiego, co spowodowa³o nielegalne zgroma-
dzenie ponad 200 ¯ydów. Zgromadzenie to rozpêdzi-
³a rota Nizowskiego pu³ku aresztuj¹c wraz z Lipskim
11 pod¿egaczy.
      W XXV tyg. (23-30 IV) Pawliszczew narzeka
na Polaków, którzy obojêtnie traktuj¹ wszelkie re-
formy i nie przejawiaj¹ zadowolenia ani wdziêcz-
no�ci... Donosi równie¿ o tym, ¿e urzêdnicy komo-
ry celnej w Praszce pomagaj¹ osobom oskar¿onym
o przestêpstwa polityczne i w zwi¹zku z tym oraz
z konieczno�ci wprowadzenia skuteczniejszego nad-
zoru nad miejscow¹ ludno�ci¹ przeniesiono z Wie-
ruszowa do Praszki dwie roty Symbirskiego pu³ku
piechoty.
     W XXVI tyg. (30 IV-6 V) jest znowu informacja
o krn¹brnym ks. Niskim z Wielunia, który poprowa-
dzi³ bez zezwolenia procesjê wokó³ ko�cio³a stoj¹ce-
go na placu miejskim bez ogrodzenia.
     W XXXI tyg. (4-11VI) sprawozdanie donosi o od-
daniu w so³daty przez s¹d wojskowy do korpusu Sy-
beryjskiego mieszczanina z Sieradza Lenartowicza m.
in. za nieprawomy�lne dzia³ania przeciwko rz¹dowi.
     W XXXVI tyg. (9-16 VII) jest donos o wydarze-
niu w Pabianicach w pow. sieradzkim gdzie podmaj-
strzy tkacki Salomon namawia³ swoich towarzyszy do
rzucenia pracy i stworzenia oddzia³u. Zwerbowa³ ich
i æwiczy³ za miastem, lecz zosta³ zdradzony przez ro-
botnika Kruszela, który zwierzy³ siê z tajemnicy urlo-
powanemu ¿o³nierzowi Langnerowi. Spraw¹ zaj¹³ siê
s¹d okrêgowy szadkowski.
     W XLI tyg. (13-20 VIII) jest mowa o manifesta-
cjach, które z okazji rocznicy Unii Lubelskiej odby-
wa³y siê w Warszawie i we wszystkich wa¿niejszych
miastach, tak¿e w Sieradzu. Odprawiano uroczyste
nabo¿eñstwa. W Sieradzu odprawiono uroczyst¹ sumê,
w czasie której sklepy i magazyny by³y zamkniête,
a niektóre domy by³y iluminowane. Inicjatorami tych
uroczysto�ci w Sieradzu by³ ks. Jackiewicz (Ja�kie-
wicz), subiekt sklepowy Skorupski i zamieszkuj¹cy
u poczmistrza niejaki Kar�nicki (Karsznicki).
     Po rozpatrzeniu tej sprawy o postêpkach ks. Jan-
kiewicza (Jackiewicza), a tak¿e naczelnika urzêdu
pocztowego powiadomiono g³ównego dyrektora do
spraw duchownych i dyrektora poczt. Natomiast oso-
bom, które zamknê³y sklepy i iluminowa³y domy, po-
lecono daæ pouczenie, i¿ odt¹d za podobne postêpki
bêd¹ podlegaæ surowym karom.

     Tom II donosów Pawliszczewa nosi podtytu³: �Wal-
ki orê¿nej� i obejmuje czas dzia³añ powstañczych,
a koñczy siê w LXVII tygodniu licz¹c od rozpoczêcia
powstania.
     W tyg. IV (29 I-5 II 1863) powstania Pawliszczew
ubolewa nad skuteczno�ci¹ nakazów w³adzy powstañ-
czej kierowanych do urzêdników piastuj¹cych urzêdy
publiczne, m. in. w Sieradzu i w Zduñskiej Woli.
Stwierdza: �Zdrada w�ród urzêdników nie stanowi ju¿
¿adnej tajemnicy...�
     W tyg. VI (12-19 II) pisze, i¿ jednym z g³ównych
przywódców powstania w pow. kaliskim i sieradzkim
jest ziemianin Jab³kowski. Stwierdza te¿, niezgodnie
z prawd¹, o zabiciu w bitwie pod Pyszkowem emi-
granta Domoradzkiego, Lipskiego i Oxiñskiego w pow.
sieradzkim i ksiêdza Janego w pow. wieluñskim.
W rzeczywisto�ci pod Pyszkowem zabito dowódcê
partii Makarego Drohomireckiego i kapelana oddzia-
³u - ks. Janego z Brzykowa. Donosi te¿ o tym, ¿e
w lasach pod Rossoszyc¹ i Z³oczewem �bandy wy-
konywa³y przemarsze, a w starciu ko³o wsi Przewi-
ca(?) zosta³ zabity powstañczy naczelnik Jab³oñski,
a ¿onie nauczyciela Bara z Warszawy zes³anej do Sie-
radza zezwolono na powrót�.
     W tyg. VII (19-26 II) zdarzy³ siê m.in. w Burzeni-
nie fakt niszczenia rosyjskich emblematów pañstwo-
wych. Na wiadomo�æ o skupiskach buntowników
w lasach czarno¿ylskich 4 rota graniczna skoncentro-
wa³a siê w Kaliszu.
     W tyg. VIII (26 II-5III) czytamy o starciu z po-
wstañcami pod Ku�nic¹ Grabowsk¹. Autor ubole-
wa, ¿e powstañcy nie pozwalaj¹ siê tak ³atwo do�ci-
gn¹æ, poniewa¿ wysuwaj¹ konne pikiety ponad 5 km
do przodu i kryj¹ siê w lasach... Wojska moskiewskie
musz¹, niestety odbywaæ suworowskie przemarsze,
aby dopa�æ i rozbiæ nieprzyjaciela... W dniu 3 marca
major Pisanko dopad³ w lasach zagliñskich ko³o
Widawy resztê partii Oxiñskiego (rozbitego ju¿ wcze-
�niej przez pp³ka Ruksztena) i zada³ jej straszliwy cios.
Du¿a partia (ok. 1500 ludzi) przysz³a 21 lutego do Ja-
sionnej i po up³ywie doby odesz³a do Kliczkowa
Wielkiego uprowadzaj¹c trzy konie z dworu i for-
nalki z ¿ywno�ci¹. Natomiast przez Rudnick¹ Wolê
w pow. wieluñskim 18 lutego przesz³o ok. 500 pie-
szych i 200 konnych, którzy zabrali sze�æ czterokon-
nych furmanek, sadownika i wys³u¿onego ¿o³nierza.
Wiêksze partie ukazywa³y siê te¿ w gminie Kamieni-
cy i innych miejscowo�ciach powiatu wieluñskiego.
W bitwie z 26 lutego pod Ku¿nic¹ Grabowsk¹, gdzie
band¹ dowodzi³ Oxiñski, zosta³ zabity jego adiutant
Rolke, dwaj ziemianie Trepko i Lûttich oraz dwóch
ksiê¿y, jeden z Sieradza, a drugi z Widawy. Jest to
wiadomo�æ o tyle fa³szywa, ¿e Lûttich dowodzi³
do koñca powstania oddzia³em powstañczym... We
wsi Klonów (pewnie chodzi o Klonow¹) buntow-
nicy uprowadzili stra¿nika drogowego, który by³
zas³u¿onym ¿o³nierzem, i zastrzelili go, a w³o�cia-
nina z tej wsi powiesili w lesie. Jest te¿ wiado-
mo�æ o ukaraniu wójta wsi Czarno¿y³y za �nieter-
minowe zameldowanie o ukazaniu siê band w jego
rejonie�.
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     W IX tyg. (5-12 III) powstania Pawliszczew stwier-
dza, ¿e charakter buntu jest taki, ¿e �bandy dzi� rozbite,
nazajutrz otrzymuj¹ uzupe³nienia z miast� Donosi te¿
o przemarszu przez Opatówek buntowników z partii
Oxiñskiego. Zranili oni tam stra¿nika, zabrali konie
i zapas sukna fabrykantowi...
     W bitwie pod wsi¹ £êgi w pow. wieluñskim Pisan-
ko rozbi³ partiê Oxiñskiego i wzi¹³ do niewoli Kazi-
mierza Trepkê, który, jak donosi³ wcze�niej, mia³ zgi-
n¹æ pod Ku�nic¹ Grabowsk¹.
     W X tyg. powstania (12-19 III) 40 ludzi z oddzia³u
Oxiñskiego og³osi³o w Lututowie jego rozkaz jako
naczelnika wojennego oddzia³u nr 1 województwa
kaliskiego z 28 marca zabieraj¹c piêæ czterokonnych
furmanek. Podano te¿, i¿ do Kalisza 5 marca dotar³a
wiadomo�æ o tajnym zje�dzie pod kierownictwem
Rudzkiego u ziemianina Neugebauera (w Gruszczy-
cach). W tym dniu okr¹¿ono dwór i aresztowano Neu-
gebaera wraz z siedmioma ziemianami, Rudzki po
aresztowaniu zastrzeli³ siê z pistoletu ukrytego w kie-
szeni. Zagarniête dokumenty przekazano do komisji
�ledczej.
     W XII tyg. (26 III-2 IV) podano, i¿ gazety opubli-
kowa³y wiadomo�æ o pora¿ce Cieszkowskiego wpierw
pod £azami albo Ku�nic¹ w dniu 22 marca z majo-
rem Leo, a pó�niej pod Radoszewicami z majorem Pi-
sanko. I dalej: �W pow. wieluñskim Cieszkowski wraz
z 300 lud�mi przeszed³ 24 marca przez wie� Przystañ,
spali³ mosty na rzece Warcie, kieruj¹c siê na Dzia³o-
szyn, lecz dopadniêty i rozbity przez mjr. Pisankê ko³o
wsi Radoszewice, straci³ 100 zabitych i 56 wziêtych
do niewoli; w�ród zabitych by³a kobieta w mêskim stro-
ju.� Ju¿ w raporcie z XIII tyg. (2-9 IV) czytamy:
�Cieszkowski przeszed³ 25 marca do Dzia³oszyna z
kolonii le�nej Krzepice �cigany przez nasze wojska w
kierunku Wielunia, potem skrêci³ na Pajêczno, nisz-
cz¹c za sob¹ mosty na rzece Warcie. Zosta³ dopadniê-
ty i rozbity pod Radoszewicami. W czasie jego pobytu
w Radomsku uciek³o z bandy 26 ludzi, w tej liczbie 8
uczniów szko³y rolniczej. W Pajêcznie zabrano kasê
le�nego zarz¹du 1 kwietnia z pokwitowaniem Piwoñ-
skiego�. Wydarzenia w Radoszewicach by³y relacjo-
nowane tak¿e w XV tyg. donosów (16-23 IV) nastê-
puj¹co: �We wsi Radoszewice buntownicy, wieszaj¹c
9 kwietnia so³tysa Rabendê i kobietê nazwiskiem Sob-
czyk, przygadywali: was i ksi¹dz wykl¹³ z ambony.
Istotnie, ksi¹dz reformatów Korecki w czasie kazania
w ko�ciele nazwa³ ich oraz innych 5 ch³opów niego-
dziwymi lud�mi, a to z inspiracji wrêczonej mu przez
ziemianina Niemojewskiego. U aresztowanego ksiê-
dza znaleziono (podburzaj¹ce) kazania. Pozosta³a pi¹t-
ka niewiadomo jak uratowa³a siê od szubienicy�.
O ks. Koreckim jest te¿ mowa w epilogu dzie³a
(t.II,s.598), gdzie przypisuje siê mu osobisty udzia³
w powieszeniu Rabendy i ch³opki, a Rabendê nazywa
siê tutaj �posterunkowym�. Ksiêdza Stanis³awa Ko-
reckiego skazano na dwana�cie lat Sybiru, sk¹d ju¿
nie wróci³. Jest te¿ wiadomo�æ o pojawieniu siê
w okolicach Sieradza oddzia³u Urbanowicza oraz
o aresztowaniu poczmistrza Piotrowskiego z B³aszek
za kontakty z buntownikami.

     W XVII tyg. powstania (30 IV-7 V) Pawliszczew
informuje cara o ca³kowitym opanowaniu przez po-
wstañców dróg ³¹czno�ci. Polecono wiêc do czasu
uspokojenia kraju odebraæ pocztowcom tr¹bki (!),
poniewa¿ podejrzewa siê, ¿e wje¿d¿aj¹c do lasu pocz-
tylion sygna³em tr¹bki specjalnie alarmuje powstañ-
ców... Jako przyk³ad podaje, ¿e zatrzymano dyli¿ans
i zabrano 1375 rubli pod Zduñsk¹ Wol¹. Informuje
te¿, ¿e pod s¹d wojenny zostali oddani: ziemianin Neu-
gebaer z Gruszczyc, Szczê�niewski, dwóch Trepków,
Niemojeski (?), Ostrowski i Bogucki - za zjazd we
wsi Gruszczyce �w celach przestêpczych...�
     W XVIII tyg. (7-14 V) jest informacja o akcji p³k
Pomerancowa, który wyruszy³ z Wielunia 26 kwiet-
nia z si³ami 12 i pó³ roty i rozbi³ pod Rych³ocicami
�po³¹czone bandy Oxiñskiego i hrabiego Stadnickie-
go. Wzi¹³ 51 jeñców oraz zdoby³ 60 sztucerów i obóz�.
     W XIX tyg. walk (14-21 V) Pawliszczew znowu
pisze o partiach Oxiñskiego i Lûtticha, które w sile
800 ludzi operuj¹ w powiecie wieluñskim,
     W XX tyg. (21-28 V) jest mowa o wezwaniu po-
wstañczego Centralnego Komitetu rozsy³anym do
Polaków - oficerów moskiewskiej armii, aby wstêpo-
wali w szeregi powstañców. Wezwanie takie wykryto
w garnizonie sieradzkim.
     W XXI tyg. (28 V-3VI) jest mowa o skupiskach
powstañców z rozbitych oddzia³ów Oborskiego, W³od-
ka i Szumlañskiego ukrywaj¹cych siê w okolicach
Sieradza. I znowu jest mowa o Oxiñskim i Lûttichu
dzia³aj¹cych w powiatach wieluñskich i piotrkowskim.
W XXIII tyg. (11-18 VI) jest relacja o rozproszeniu
przez p³k. Pomierancewa �bandy� pod Lututowem
sk³adaj¹cej siê z poznañskich zbiegów.
     W XXIX tyg. (6-13 VIII) jest mowa o ukrywaniu
siê Taczanowskiego, który mianowany gubernatorem
wojskowym �przekaza³ sw¹ bandê Kopernickiemu,
sam za� po utworzeniu komisji rekruckiej w mie�cie
Warcie przeprowadza pobór, obiecuj¹c wystawiæ dzie-
si¹tki tysiêcy ¿o³nierzy pospolitego ruszenia�. Jest te¿
nietuzinkowa ciekawostka. Otó¿ p³k Smirnow, który
by³ naczelnikiem wojennym powiatu sieradzkiego, gdy
mia³ pojechaæ do Po³tawy, gdzie zosta³ mianowany
dowódc¹ brygady artylerii, dosta³ drog¹ pocztow¹ od
powstañczego Rz¹du Narodowego paszport zapewnia-
j¹cy mu bezpieczny przejazd przez Królestwo, a to
w dowód uznania �za porz¹dne zarz¹dzanie powiatem�.
     W XXX tyg. (13-20 VIII) jest informacja o rozbi-
ciu przez mjr. Leo w dniu 17 sierpnia pod Bia³¹ k.
Wielunia �bandy� i wziêciu do niewoli 50 powstañ-
ców oraz o tym, ¿e gen. Taczanowski napad³ na czele
konnicy 14 sierpnia na mjr. Stiepanowa w pobli¿u
£asku, zosta³ jednak odparty i straci³ furgon z rzeczami.
Pawliszczew donosi równie¿ o tym, i¿ w pow. sieradz-
kim na krzy¿ach umieszcza siê podburzaj¹ce napisy.
Wydano przeto polecenie niszczenia takowych wraz
z emblematami rewolucyjnymi, jednak bez narusza-
nia krzy¿ów i znaków ko�cielnych...
     W XXXI tyg. (20-27 VIII) jest mowa o tym, ¿e
gen. Taczanowski wraz z partiami Piniego i Oxiñskie-
go zosta³ w dniu 21 sierpnia do�cigniêty pod Z³ocze-
wem przez pp³k. Tarsienkê i zmuszono go do wycofa-



16   na sieradzkich szlakach

nia siê w kierunku £a-
sku, gdzie mia³ po³¹-
czyæ siê z parti¹ Bent-
kowskiego, która �wy-
sz³a� z powiatu koniñ-
skiego. Bentkowski z ko-
lei by³ �cigany przez pp³k
Bo³dyrewa z Konina i 22 sierp-
nia zosta³ dopadniêty pod
Goszczanowem. Po po-
ra¿ce zebra³ resztki si³
pod Popowem. Przeciw-
ko niemu 25 sierpnia
wyruszy³ z Turku p³k
Klot ze szwadronem ka-
walerii, plutonem ra-
kietników konnych i 50 ko-
zakami, a 26 sierpnia, gdy
dowiedzia³ siê we wsi
Ostrów pod £askiem, ¿e
przed czterema godz.
przed jego tam przyby-
ciem przesz³a grupa zale-
dwie 60 powstañców na
koniach, poruczy³ �ciga-

nie jej sztabs-rotmistrzowi Grabbe z 25 kubañcami i
12 doñcami z czterema oficerami huzarów i szefem
wojskowym Manackowem, sam za� odszed³ w kie-
runku £odzi.
     W XXXII tyg. (27 VIII-3 IX) Pawliszczew z sa-
tysfakcj¹ donosi carowi, ¿e w bitwie pod Kruszyn¹
w dniu 29 sierpnia wojsko rosyjskie po³o¿y³o kres nie-
bezpiecznym zbrojeniom Taczanowskiego. �Uszed³ on
wraz z trzema szwadronami swojej kawalerii i - jak
powiadaj¹ - rozwi¹za³ czasowo swoj¹ bandê�. I dalej:
�Lecz imiê jego ma wziêcie w�ród powstañców i dla-
tego nie dziw, ¿e znowu pojawiaj¹ siê bandy pod do-
wództwem jakoby Taczanowskiego...�. Jest te¿ tu (na
s. 356-7) opis bitew w Sêdziejowicach i na polach
Kruszyny i Nieznanic .
     W XXXIV tyg. powstania (10-17 IX) jest mowa
o tym, i¿ gen. Krasnokutski z trzema rotami piechoty,
szwadronem huzarów grodzieñskich i 75 kozakami
kubañskimi ��ciga³ po³¹czone bandy Skowroñskie-
go i Szumlañskiego, a 10 wrze�nia rozbi³ je pod wsi¹
Dalikowem i pêdzi³ je a¿ do Poddêbic, bior¹c do nie-
woli 114 ludzi�. Polacy stracili w tej bitwie niemal
ca³¹ piechotê, a resztki ich po³¹czy³y siê z partiami
Matuszewicza i S³upskiego, którzy po pora¿ce Tacza-
nowskiego pod Chru�lin¹ ocaleli ze sw¹ kawaleri¹.
Wspomina siê te¿, ¿e buntownicy uprowadzili ze
Zduñskiej Woli dwóch mieszkañców: Zeiga i Hitle-
ra (!) oraz pruskiego poddanego Szimana i prawdo-
podobnie ich powiesili.
     W XXXIX tyg. (15-22 X) jest mowa o tym, ¿e
�resztki bandy� S³upskiego, po³¹czone z grup¹ Matu-
szewicza, zosta³y 15 pa�dziernika rozbite przez sztabs-
kapitana Wendorfa pod �wi¹tkowicami trac¹c 18 jeñ-
ców i wiele broni. Rozbitków �ciga³ p³k Pisanko do
miasta Warty.

     W XLIII tyg. (12-19 XI) jest mowa o rozbiciu przez
pp³k. Liworka, na czele trzech plutonów Mariampol-
skich huzarów w dniu 16 listopada pod Wrz¹c¹, �ban-
dy P¹gowskiego�, który tu poleg³, i o likwidacji gru-
py powstañczej Nowickiego przez majora Esmaua
w pobli¿u wsi Marta (?), a w³a�ciwie na polach Barto-
chowa k. Warty.
     W LI tyg. (7-14 I 1864 r.) jest informacja o ponow-
nym formowaniu siê oddzia³ów powstañczych przez
Kopernickiego. Pawliszczew donosi, ¿e jest to ju¿
ostatnie tchnienie buntu...
     W tyg. LII (14-28 I) jest mowa o konnej grupie
Koz³owskiego rozbitej 16 stycznia pod wsi¹ Rozd¿a³y
w sieradzkiem.
     W LIII tyg. (28 I-4 II) Pawliszczew z satysfakcj¹
donosi o sk³adaniu carowi �najpoddañszych adresów�
przez liczne wsie, a tak¿e mieszkañców Wielunia, Sie-
radza, £asku...
     W LX tyg. (24-31 III) car dowiedzia³ siê, ¿e z wy-
roku s¹du polowego w m.in. w mie�cie Warcie po-
wieszono W³adys³aw Go³êbierskiego i Ignacego
Szczêsnego, rozstrzelano natomiast m.in. �dowódcê
bandy� Liniewieckiego (vel Molsusski) w powiecie
sieradzkim.
     Opublikowane tygodniowe donosy Pawliszczewa
koñcz¹ siê na LXVII tygodniu powstania, obejmuj¹-
cym okres od 12 do 19 maja, a wiêc jeszcze przed
ca³kowitym ustaniem walk powstañczych.
     Dwa tomy �Tygodni polskiego buntu 1861-1864�
Pawliszczewa (razem 1097 stron!) zakoñczone s¹ epi-
logiem, w którym znamiennym jest fragment po-
�wiêcony ocenie roli ksiê¿y �wieckich i zakonników
w przygotowaniu powstania i jego przebiegu. Autor
nazywa te fakty �¿a³osnym polskim problemem�. We-
d³ug niego to duchowieñstwo �wieckie �bardziej siê
skompromitowa³o�, lecz konsekwencje ponie�li g³ów-
nie zakonnicy, bowiem ukazem z 27 X (8 XI) 1864 r.
zlikwidowano wszystkie klasztory, �które bra³y jaw-
ny i udowodniony udzia³ w dzia³aniach buntowniczych
przeciwko rz¹dowi�. Sta³o siê to nocy 27/28 listopa-
da, gdy zamkniêto108 klasztorów mêskich, a 10 grud-
nia cztery klasztory ¿eñskie. �Wszyscy mnisi zostali
schwytani i rozwiezieni do miejsc przeznaczenia...�
Greko-unickie klasztory zosta³y zlikwidowane pó�niej:
miêdzy 13 a 17 grudnia...W r.1865 zlikwidowano resz-
tê klasztorów, a to: Pijarów, Bernardynów, Felicjanów,
Marianów i Reformatów. Wed³ug moskiewskich oku-
pantów �¿a³osny polski problem� przesta³ istnieæ. To
co Pawliszczew pisze na temat polskich ksiê¿y i za-
konników jest odbierane przez czytelnika polskiego
jako wyraz najwy¿szego uznania dla nich za ich po-
stawê w tych tragicznych dla Polski czasach.

*Pawliszczew Niko³aj (1802-1879). Genera³ rosyjski,
1833-41 podsekretarz stanu w Radzie Stanu Królestwa
Polskiego, pó�niej pomocnik naczelnego prokuratora,
od 1849 r. naczelny prokurator w Warszawskim Depar-
tamencie Rz¹dz¹cego Senatu i od 1839 r. cz³onek Rady
Wychowania Publicznego Królestwa Polskiego; rusy-
fikator szkolnictwa polskiego; od IX 1863 r. Komisarz
Cenzury (od 1869 r. Warszawski Komisarz Cenzury).
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Z³oczewskie tablice
epitafijne

Jacek Majdañski
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I     Z³oczew to niewielkie, zaledwie nieco ponad trzy
tysiêczne, miasteczko po³o¿one w pd. czê�ci powiatu
sieradzkiego, przy zbiegu dróg do Wielunia i do Wro-
c³awia. Prawa miejskie posiada od 400 lat. W mie�cie
zachowa³y siê zabytki: ko�ció³ parafialny, ko�ció³
klasztorny, pa³ac. Wszystkie pochodz¹ z pocz¹tku
XVII w. W ko�cio³ach s¹ cenne tablice epitafijne po-
�wiêcone pamiêci zmar³ych. Ilustruj¹ one historiê mia-
steczka i zamieszkuj¹cych tu niegdy� ludzi. Epitafium
wystêpuje jako ozdobna tablica (kamienna, metalo-
wa, drewniana) przymocowana do �ciany, filaru lub
posadzki ko�cio³a. Najczê�ciej zdobiono j¹ p³askorze�-
b¹ lub podobizn¹ przedstawiaj¹c¹  zmar³ego, tak¿e
inskrypcjami, symbolami.
   Tablice epitafijne i pokrewne im po�wiadczeniowe
nale¿¹ do �róde³ epigraficznych. Przez to pojêcie ro-
zumiemy wszystkie inskrypcje (napisy) wykonane w mate-
riale twardym oraz miêkkim, ale bez u¿ycia pióra
w jego ró¿nych formach historycznych. Z tego typu prze-
kazów �ród³owych korzystali w przesz³o�ci Szymon Sta-
rowolski, Bartosz Paprocki czy Kasper Niesiecki.
     Najstarsza tablica epitafijna, o jakiej informuj¹ nas
�ród³a, pojawi³a siê w Z³oczewie ju¿ na pocz¹tku XVII w.
W dniu 18 marca 1607 r. z fundacji Andrzeja Rusz-
kowskiego umieszczono w ko�ciele klasztornym drew-
nian¹ tablicê epitafijn¹ po�wiêcon¹ Bogu i Naj�wiêt-
szej Marii Pannie. Na tablicy tej namalowany by³
w górnej czê�ci ko�ció³, w dolnej za� herb Pobóg. Obok
psa na podkowie umieszczono trzy ko³a. Pierwsze
po�wiêcone zosta³o Bogu i Marii, drugie wyra¿a³o
�piew Najja�niejszemu, trzecie za� po�wiêcenie o³ta-
rza przez arcybiskupa Bernarda Maciejowskiego. W �rod-
kowej czê�æ wyryto napis: �D.I.O.M. Wybudowan¹
�wi¹tyniê pobo¿ny Ruszkowski ofiarowa³ Panu Nie-
bios. W ten sposób uczci³ godnie Boga i Mariê na Zie-
mi. I tak Bóg z Mari¹ w Niebie za cnotê, za zas³ugi, za
szlachetno�æ, za mi³o�æ przyjmie do wiecznej szczê�li-
wo�ci kochanego syna, Jana Ruszkowskiego i za wsta-
wiennictwem Marii da mu Bóg królestwo zamiast domu
i chwa³ê za uwielbienie�. Powodem ufundowania ta-
blicy by³a konsekracja ko�cio³a, po�wiêcenie wielkie-
go o³tarza oraz upamiêtnienie przedwczesnej �mierci
syna fundatora.
     Ofiarodawcami kolejnej, równie¿ drewnianej tabli-
cy byli ojcowie bernardyni. Umieszczono j¹ w kapli-
cy obok o³tarza �w. Franciszka w 1608 r. Przedstawia-
³a wprowadzenie ojców do ko�cio³a z³oczewskiego.
Napis brzmia³: ��w. Franciszek z ochot¹ przybywa do
Ojca spiesz¹c z pomoc¹ naszemu Fundatorowi�.
     W dniu 25 czerwca 1619 r. zmar³ Andrzej Rusz-
kowski. ¯ona i dzieci fundatora po�wiêcili mu wów-
czas tablicê epitafijn¹. Wykonano j¹ z marmuru
i umieszczono w prezbiterium. W górnej jej czê�ci
umieszczono herby Pobóg i W¹¿. Napisano na niej:
�Bogu Najlepszemu Najwy¿szemu . Pielgrzymie zatrzy-
maj siê przed o³tarzem z powag¹. Oto prochy Andrze-
ja de Rokszyce Ruszkowskiego, miecznika kaliskiego,
za³o¿yciela tego konwentu Braci Mniejszych Regu³y
�w. Franciszka spoczywaj¹ce wraz z zakonnikami pod
tym kamieniem, prosz¹ o modlitwê. M¹¿ mi³y Bogu,
Rycerz wierny Królowi, Szlachcic Ojczyznê mi³uj¹cy,

Przyjaciel przyjació³ swoich, pe³en anielskiej pobo¿-
no�ci i mi³o�ci, pe³en wszelkich cnót. Tak¹ zostawi³ po
sobie pamiêæ. Zmar³ w roku Pañskim 1619, 25 czerw-
ca, o godzinie 10, prze¿ywszy 56 lat. Pielgrzymie po-
módl siê za zmar³ego�.
     Jak podaje kronika oo. Bernardynów w tej samej
czê�ci ko�cio³a, naprzeciwko o³tarza �w. Anny umiesz-
czono inne drewniane epitafium po�wiêcone Ruszkow-
skiemu. Równie¿ bernardyni ufundowali epitafium
swojemu dobroczyñcy. Umie�cili je na obrazie. Przed-
stawia³ on �w. Franciszka, lew¹ rêk¹ obejmuj¹cego
Krucyfiks, a praw¹ obejmuj¹cego Chrystusa. Pod nim
pokornie klêcza³ Fundator klasztoru. W usta �wiêtego
bernardyni w³o¿yli nastêpuj¹ce s³owa: �Nieszczê�li-
wemu Dobroczyñcy, Przyjacielowi mojemu, którego
kl¹twa dotknê³a za krew przelan¹. [Odpowied� z krzy-
¿a - J.M.] Cnota zwyciê¿y³a. Niech ¿yje w pamiêci.
Niech ¿yje w chwale. Ostatnia wola Fundatora Cia³o
ziemi¹ posypawszy, przez Ducha natchniony, skruszo-
ny, dobre imiê odzyska³�.
     Niestety w dostêpnych nam �ród³ach trudno odna-
le�æ informacjê o innych tablicach epitafijnych, ale
s¹dziæ nale¿y, ¿e nie by³o ich w XVII i XVIII w. ma³o.
Konwent posiada³, bowiem bardzo wielu dobroczyñ-
ców. Bracia odwdziêczali im siê za to modlitwami,
a po �mierci grzebali ich zw³oki w krypcie pod ko-
�cio³em. Pogrzebów tych by³o tak du¿o, ¿e trzykrot-
nie w latach 1729, 1745 i 1774 musiano usuwaæ z kryp-
ty nagromadzone trumny i urz¹dzaæ zbiorowe pogrze-
by w 3 kolejno grobach na przyko�cielnym cmenta-
rzu. Wszystkie odbywa³y siê uroczy�cie i z odpowied-
ni¹ opraw¹. Dobroczyñców wpisywano równie¿ do
specjalnej ksiêgi zmar³ych konwentu. Niewykluczo-
ne, ¿e w trakcie tych wszystkich pogrzebów umiesz-
czano w ko�ciele epitafia. Na pewno by³y to popular-
ne wówczas portrety trumienne. Mo¿liwe, ¿e swoje
epitafia mieli w ko�ciele klasztornym Wojciech Urbañ-
ski, dziêki któremu rozbudowano zespó³ klasztorny
czy B³eszyñscy. (Epitafium upamiêtniaj¹ce Kazimie-
rza B³eszyñskiego znajduje siê w ko�ciele w Brze�niu.)
     Nie wiemy co siê sta³o z epitafiami i portretami.
Mo¿liwe, ¿e czê�æ z nich sp³onê³a w trakcie kilku po¿a-
rów nawiedzaj¹cych ko�ció³ i klasztor. Do�æ powiedzieæ,
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¿e po tablicach z pocz¹t-
ku XVII w. pozosta³y je-
dynie zapisy w kronice, a
z XVIII wiecznych osta³a
siê tylko jedna.  Wmuro-
wana jest ona obecnie w
kruchcie ko�cio³a klasztor-
nego i po�wiêcona rodzi-
nie Grodzickich herbu
Gryf. Centralne miejsce
tablicy zajmuje kolorowy
herb rodziny, po bokach
za� widniej¹ imiona

zmar³ych. Z prawej strony umieszczono inskrypcje
po�wiêcone Adamowi, podstolemu wieluñskiemu
(zm. 1735 r.), Teresie z Urbañskich, Józefowi, chor¹¿e-
mu wieluñskiemu (1696-1768), Konstancji z B³eszyñ-
skich. Po lewej: Janowi, towarzyszowi chor¹gwi wie-
luñskiej (1734-1760), Kazimierzowi konfederatowi
barskiemu (zm. 1771), Kajetanowi, cze�nikowi
sieradzkiemu (1728-1781), Józefie z £ubieñskich (zm.
1804). W dolnej czê�ci tablicy, pod herbem umiesz-
czono imiê najm³odszego z Grodzickich - Tadeusza
(1771-1776). Tablica o wymiarach 66 cm x 63 cm,
wykonana zosta³a z szarego marmuru. Fundowali j¹
rodzina i przyjaciele zmar³ych. Wszyscy Grodziccy,
z wyj¹tkiem Kazimierza spoczêli najprawdopodobniej
w krypcie ko�cielnej.
     Rodzina Grodzickich herbu Gryf wywodzi³a siê
z Krakowskiego i w historii Polski niczym szczegól-
nym siê nie zas³u¿y³a. Nie osi¹gnê³a równie¿ ¿adnych
powa¿niejszych stanowisk pañstwowych. Herbarz K.
Niesieckiego w XVIII w. wspomina jedynie o Kajeta-
nie Grodzickim, sêdzim grodzkim o�wiêcimskim,
Ignacym kanoniku krakowskim i jakimi� bli¿ej nie
znanym z imienia Grodzickim, który równie¿ piasto-
wa³ urz¹d kanonika krakowskiego. S¹dziæ nale¿y, ¿e
do Z³oczewa dotarli Grodziccy poprzez koligacje ma³-
¿eñskie, a wspomniane na tablicy epitafijnej funkcje
by³y szczytowym osi¹gniêciem cz³onków rodziny.
     Teresa z Urbañskich, ¿ona Adama Grodzickiego
by³a córk¹ Wojciecha i Katarzyny Urbañskich. Woj-
ciech Urbañski (zm. 1692), kasztelan wieluñski, sta-
rosta grabowski, marsza³ek Trybuna³u Koronnego

w Piotrkowie, w³a�ciciel Z³oczewa
bra³ udzia³ w wyprawie wiedeñskiej,
na któr¹ w³asnym sumptem wystawi³
chor¹giew. Konstancja, ¿ona Józefa
Grodzickiego, chor¹¿ego wieluñskie-
go pochodzi³a z rodziny B³esazyñskich.
Jej rodzice Kazimierz i Teresa ze Stru-
siów w 1741 r. stali siê w³a�cicielami
Z³oczewa. Grodziccy stanowili zatem
pomost pomiêdzy rodzinami Urbañ-
skich i B³eszyñskich, XVII i XVIII -
wiecznych w³a�cicieli miasteczka.
     Jeden z Grodzickich - Kazimierz
walczy³ w konfederacji barskiej pod
dowództwem Józefa Zarêby. Zgin¹³
w potyczce pod Widaw¹ 23 czerwca
1771 r. Cia³o jego zamierzano pocho-

waæ w krypcie z³oczewskiego ko�cio³a klasztornego
jednak z powodu stacjonowania w pobli¿u miasteczka
wojsk wiernych królowi, (rosyjskich i tatarskich) zde-
cydowano siê pochowaæ go w podziemiach ko�cio³a
ojców Paulinów w Konopnicy.
      Po przeciwnej stronie wmurowana jest tablica po-
�wiêcona ksiêdzu Romualdowi Wyszomirskiemu.
Napis na niej g³osi: �Ks. Romuladowi Wyszomirskie-
mu ur. 9 sierpnia 1872 zm. 28 maja 1902 r. Pokój jego
zacnej duszy Przyjaciele�1. Ksi¹dz Wyszomirski by³
wikariuszem parafii z³oczewskiej. Mimo, ¿e w mia-
steczku przebywa³ krótko, to musia³ zdobyæ grono przy-
jació³, którzy po jego �mierci w ten sposób uczcili jego
pamiêæ. Pochowano go na miejscowym cmentarzu pa-
rafialnym. Pierwotnie tablica ta wisia³a w prezbite-
rium tu¿ pod ambon¹, jednak¿e w latach siedemdzie-
si¹tych przeniesiono j¹ do kruchty.
    Równie¿ w kruchcie tu¿ obok wej�cia za klauzurê
wmurowana zosta³a tablica epitafijna po�wiêcona
Franciszkowi Wawrzynkowskiemu. Tablica o wymia-
rach 58 cm x 44 cm, wykonana jest z czarnego mar-
muru. Napis na niej brzmi: �Franciszek Wawrzynkow-
ski ur. 28 I 1901 r. w Z³oczewie, nauczyciel, wiêzieñ
obozu koncentracyjnego O�wiêcim, Neuengamme, za-
mordowany w Zatoce Lubeckiej 3 X 1945 r. Ojcu - syn�.
     W kruchcie ko�cio³a parafialnego wmurowane
zosta³y trzy tablice po�wiêcone zmar³ym ksiê¿om,
w dwóch przypadkach by³ym proboszczom parafii z³o-
czewskiej. Najstarsza z nich o wymiarach 66 cm x 88 cm,
wykonana z szarego marmuru po�wiêcona zosta³a ksiê-
dzu Marcelemu Szymañskiemu (1840-1900). Napis na
niej brzmi: ��P Marcelemu Szymañskiemu, przez 26 lat
proboszczowi z³oczewskiemu, ur. dnia 25 pa�dzierni-
ka 1840 r., zm. dnia 23 lipca1900 r. Parafianie�.
Górn¹ czê�æ tablicy wieñczy fotografia zmar³ego.
Ksi¹dz Szymañski urodzi³ siê w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Do Z³oczewa przyby³ w 1874 r., by obj¹æ
w nim stanowisko proboszcza parafii �w. Andrzeja Ap.
Czynnie uczestniczy³ w ¿yciu kulturalnym miastecz-
ka. W 1880 r. po utworzeniu w osadzie OSP zosta³ jej
pierwszym prezesem. Jego zw³oki równie¿ spoczywaj¹
na miejscowym cmentarzu, obok grobu ksiêdza Wy-
szomirskiego.
     Po przeciwnej stronie wisi tablica o wymiarach 47,5
cm x 69 cm, wykonana z szarego marmuru, po�wiê-
cona ksiêdzu W³odzimierzowi Kie³kiewiczowi (1880
- 1939). Napis na niej brzmi: �Ksiêdzu W³odzimierzo-
wi Kie³kiewiczowi, proboszczowi i dziekanowi przez
27 lat w Z³oczewie, ur.25 lipca 1880 r., zamordowane-
mu przez Niemców w roku 1939. Wdziêczni Parafia-
nie�. W górnej czê�ci tablicy umieszczony jest portret
nas blasze kap³ana. Ksi¹dz Kie³kiewicz urodzi³ siê
14 stycznia 1880 r. we W³oc³awku. Gimnazjum ukoñ-
czy³ w Piotrkowie Trybunalskim, a po maturze wst¹-
pi³ do Seminarium Duchownego we W³oc³awku. �wiê-
cenia kap³añskie otrzyma³ w 1902 r. w 6 lat pó�niej
przyby³ do Z³oczewa. Zosta³ wówczas rektorem ko-
�cio³a klasztornego. Probostwo miejscowej parafii
obj¹³ w 1918 r. Funkcjê tê pe³ni³ do 1935 r., kiedy to
rozpocz¹³ kierowanie parafi¹ w Warcie. Zasiada³ we
w³adzach miasta,  OSP,  wybrano go delegatem na Sejmik

Tablica z szarego
marmuru po�wiêcona
Grodzickim h. Gryf
fot. J. Majdañski

Tablica po�wiêcona
ks. Kie³kiewiczowi
fot. J. Majdañski
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Wojewódzki. W czasie I wojny �wiatowej zorganizo-
wa³ kuchniê Komitetu Amerykañskiego. Ddziêki jego
staraniom powsta³y szko³y w Stanis³awowie, Czarnej
i Szklanej Hucie. W 1930 r. otrzyma³ nominacjê na
dziekana dekanatu z³oczewskiego. Schwytany  i za-
mordowany przez  Niemców dniu 22 wrze�nia 1939 r.
Na grobie jego siostry Zofii z Kie³kiewiczów Fiszero-
wej na z³oczewskim cmentarzu wmurowano pami¹tko-
w¹ tablicê, pe³ni¹c¹ rolê symbolicznej mogi³y kap³ana.
     Po tej samej stronie kruchty wmurowana jest ta-
blica o wymiarach 44 cm x 69 cm, wykonana z czar-
nego marmuru po�wiêcona ksiêdzu W³odziemierza
Kornackiego (1908-1956). Napis na niej brzmi:
��P Ksi¹dz kanonik mgr Henryk Kornacki, ur. 4.6.1908
r. w Z³oczewie, kapelan WP, odznaczony oficerskim
krzy¿em Polonia Restituta i Krzy¿em Walecznych, ofia-
ra hitlerowskich obozów koncentracyjnych, zmar³
w Londynie po d³ugiej chorobie�. Równie¿ tê tablicy
wieñczy portret kap³ana na blasze. Ksi¹dz Kornacki
w chwili wybuchu wojny by³ kapelanem wojskowym.
Po kampanii wrze�niowej trafi³ jak wielu innych kap³a-
nów do obozu koncentracyjnego w Dachau. Po wojnie
nie wróci³ jednak do kraju, choæ bardzo do niego têskni³.
     Po prawej stronie nawy w 2001 r. wmurowana zo-
sta³a mosiê¿na tablica o wymiarach 47 cm x 78 cm.
Napis na niej brzmi: �Pamiêci B³. Marii Klemensy Sta-
szewskiej OSU, ur. 30.07.1890 r. w Z³oczewie,
ochrzczonej w tym ko�ciele, zaliczonej przez Jana
Paw³a II dn. 13.06.1999 r. wraz z 108 mêczennikami
II wojny �wiatowej do grona b³ogos³awionych ko�cio-
³a katolickiego. B³ogos³awiona Mario Klemenso módl
siê za nami. Z³oczew 02.12.2001 r. Proboszcz ksi¹dz
pra³at Piotr �wiat³y wraz z wiernymi�. Górn¹ czê�æ
tablicy zajmuje odci�niêty w blasze portret najs³yn-
niejszej mieszkanki Z³oczewa. Helena Staszewska
pocz¹tkowo uczy³a siê w Wieluniu, pó�niej tak¿e
w Kaliszu.. Po Gimnazjum ¯eñskiego w Piotrkowie
zajê³a siê prac¹ w�ród dzieci i m³odzie¿y. Po �mierci
rodziców musia³a tak¿e zaj¹æ siê opiek¹ m³odszego
rodzeñstwa. W 1921 r. wst¹pi³a do zakonu ss. Urszu-
lanek w Krakowie. W 1934 r. zosta³a przeorysz¹ klasz-
toru w Rokicinach Podhalañskich k. Rabki. Tam za-
sta³a j¹ wojna. W 1943 r. hitlerowcy aresztowali j¹
i osadzili w wiêzieniu w Zakopanem. Miesi¹c pó�niej
przewieziono j¹ do wiêzienia na ulicy Montelupich
w Krakowie. Kilkana�cie dni pó�niej trafi³a B³. Mat-
ka Klemensa do obozu zag³ady w O�wiêcimiu.
Wycieñczona ró¿nymi chorobami zmar³a ostatecznie
na tyfus w dniu 27 lipca 1943 r.
   Po przeciwnej stronie nawy wisi tablica mosiê¿na,
po�wiadczeniowa, o wymiarach 45 cm x 79 cm, upa-
miêtniaj¹ca ustanowienie �w. Andrzeja Ap. patronem
miasta. Napis na niej brzmi: ��wiêty Andrzej. Pamiê-
ci Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, 400 lecie erygo-
wania parafii w Z³oczewie, ustanowienie �w. Andrze-
ja Aposto³a patronem miasta. Z³oczew 10.09.2000 r.�.
W górnej czê�ci tablicy umieszczony zosta³ �wiêty na tle
krzy¿a, tu¿ obok niego medalion, symbol roku Milenium.
     �wiêty Andrzej Aposto³ zosta³ og³oszony patronem
miasta w dniu 10 wrze�nia 2000 r., a wiêc w dniu ob-
chodów 400 rocznicy powstania parafii w miastecz-

ku. Sta³o siê to na
podstawie zarz¹dze-
nia wydanego przez
biskupa kaliskiego
Stanis³awa Napiera-
³ê. Akt nadania pa-
trona, w specjalnej
oprawie wisi pod
wspomnian¹ powy-
¿ej tablic¹.  Tablicê
wotywno - po�wiad-
czeniow¹ znale�æ
mo¿na tak¿e na
cmentarzu parafial-
nym. Ma ona wy-
miary 64,5 cm x 37
cm i wykonana jest
z czarnego marmu-
ru. Napis na niej
brzmi: �Kaplica
p.w. �w. Józefa Ka-
liskiego, wotum pa-
rafii za I stacjê w pe-
regrynacji obrazu
�w. Józefa po Diece-
zji kaliskiej w dniu
17.04.1994 r. w Z³oczewie, po�wiêcona dn. 4.05.1995
r. przez J.E.Ks. Bis. Stanis³awa Napiera³ê".
W miasteczku w parku le¿¹cym pomiêdzy ulicami Sze-
rok¹, Sieradzk¹ i Ko�cieln¹ stoi pomnik po�wiêcony
zbrodni pope³nionej przez Niemców w dniach 3 i 4
wrze�nia 1939 r. na mieszkañcach Z³oczewa.   Jego
pomys³odawc¹ by³o Towarzystwo Przyjació³ Z³ocze-
wa. Jak wspomina³ nie¿yj¹cy ju¿ kronikarz miasta -
Jakub Perski - my�lano o projekcie rze�by. Mia³ to byæ
orze³ z jednym skrzyd³em wzniesionym do lotu, a z dru-
gim z³amanym, symbolizuj¹cym ranê zadan¹ miastu.
Zebrano ju¿ nawet na ten cel pewne fundusze. Tym-
czasem ówczesne w³adze miejskie, a przede wszyst-
kim partyjne odebra³y towarzystwu inicjatywê i posta-
nowi³y same ufundowaæ obelisk.  Jest to kamieñ polny, o
wymiarach 115 cm x 98 i wysoko�ci 68 cm, po³o¿ony
na cokole w kszta³cie walca o wysoko�ci 46 cm z na-
pisem: �Poleg³ym i pomordowanym przez faszyzm nie-
miecki we wrze�niu 1939 r. Spo³eczeñstwo Z³oczewa.
Wrzesien 1979 r.�.

1Tak w tym jak i w pozosta³ych cytatach napisy po-
chodz¹ce z tablic zamieszczono w formie zdañ, nie
zmieniaj¹c jednak ich tre�ci.
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Tablica  po�wiêcona
Ks. M. Szymañskiemu

fot. J. Majdañski
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Wie� Chojne le¿y w dolinie Warty przy bocznej dro-
dze z Sieradza do Burzenina w odleg³o�ci 5 km od
miasta, z którym ³¹czy j¹ linia autobusowa nr 3. We
wsi kultywuje siê w dalszym ci¹gu tradycje ludowe,
istnieje zespól ludowy �Chojne�, a tury�ci odwiedza-
j¹ ko�ció³ �w. Anny z lat 1599-1613 z cennymi obra-
zami i wczesnobarokowymi nagrobkami fundatorów.
W przylegaj¹cym do ko�cio³a parku zachowa³ siê dwór
z rodowodem XVII- wiecznym, o czym informuje ta-
blica erekcyjna opatrzona dat¹ - 1612, nazwiskiem
podsêdka sieradzkiego Stanis³awa Zapolskiego i her-
bami Pobóg i Pomian.
     Nieopodal ko�cio³a znajduje siê parafialny cmen-
tarz, na którym, w niegdy� odgrodzonej niewysokim
murkiem jego czê�ci, po lewej stronie od g³ównego
wej�cia, przy olbrzymim dêbie, stoi du¿y grobowiec
daj¹cy �wiadectwo istnienia w Chojnem dawnych w³a-
�cicieli maj¹tku - Danglów. Pierwotnie wygl¹da³ on
inaczej. W wydanych w 1909 r. �Nieznanych zak¹t-
kach powiatu sieradzkiego� Józef Kobierzycki tak pi-
sze na s. 9: �...pod¹¿amy obok cmentarza wiejskie-
go, na prawo le¿¹cego, do którego przylega kaplica
grobowa baronów Danglów po³o¿ona, jako ewange-
lików reformowanych, ju¿ poza murem cmentarnym.�

O wierna s³ugo Chrystusa na ziemi,
zes³anko nieba, towarzyszko moja,
jako wzór niewiast ¿y³a� miêdzy swemi
i wzorem dla mnie zosta³a �mieræ Twoja.

Przeto¿ wierzym, ¿e �mieræ ta dla Ciebie
by³a pocz¹tkiem odrodzenia w niebie
i ¿e teraz z Bogiem z³¹czona na wieki
i nam swej mo¿esz udzieliæ opieki.

O ! Wiêc siê u¿al nad moj¹ ¿a³ob¹
Pro�, by Pan rych³o po³¹czy³ mnie z Tob¹.
Bo ¿yæ bez Ciebie to piekie³ katusze,
A w Tobie ufno�æ k³adzie moj¹ duszê,

¯e Bóg Ci p³aciæ cnót Twoich zas³ugi
odpu�ci dla nich i win moich d³ugi
i znów tam razem we�mie nas oboje,
jak tu przed o³tarz przed oblicze Swoje.

Dalszy ci¹g tego wiersza jest umieszczony z prawej
strony grobowca i brzmi nastêpuj¹co

Zes³anko Nieba, siostro Chrystusa,
Spe³ni³a� sw¹ misjê na Ziemi,
Jako wzór niewiast ¿y³a� miêdzy swemi,
Na ³onie Boga skona³a� szczê�liwa.

Ty ¿yjesz! �mieræ Twa to sen tylko,
Ty z Bogiem z³¹czona cudna Justynko,
¯ycie bez ciebie mêczarni obrazem.
Serce siê wzdyma,
Dusza boleje,
Bo ¿ar mi³o�ci dla Ciebie
W nim tleje.

Mamy umieraæ,
Umierajmy razem.
¯yæ mamy wieczno�æ,
ach, ¿yjmy pospo³u!

Bo¿e, to jest nasza pro�ba,
To jest ma modlitwa,
Któr¹ przy jej zw³okach
Wraz z dzieæmi zanoszê pospo³u.

WIERSZOWANE EPITAFIA
NA CMENTARZU
W CHOJNEM

Andrzej Ruszkowski
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I Wobec braku jakiejkolwiek opieki grobowiec stopnio-
wo popada³ w ruinê. W 1982 r. staraniem miejscowe-
go proboszcza ks. kan. mgr. Jerzego Kwiatkowskiego
rozpadaj¹c¹ siê budowlê poddano remontowi. Obec-
nie w jego przedniej czê�ci wy³ania siê okr¹g³a ko-
lumna z metalowym krzy¿em na szczycie. Po obu stro-
nach tej budowli znajduj¹ siê pochylone p³yty z wier-
szowanymi napisami zarastaj¹cymi stopniowo mchem.
Trzecia p³yta, pó³kolista, znajduje siê po�rodku gro-
bowca w ustawieniu pionowym.

Na tablicy po lewej stronie mo¿na odczytaæ nastêpu-
j¹cy napis:

Grobowiec Danglów
fot. M. ¯muda



21  na sieradzkich szlakach

W �rodkowej czê�ci grobowca, na pionowo umoco-
wanej p³ycie, znajduje siê nastêpuj¹cy napis:

Nim ¿yæ zacz¹³e�, by³e� my�l¹ Bosk¹,
�mieræ wiêc twa, Józiu, nie jest dla nas trosk¹,
Bo Chrystus tym przyrzek³ cia³ zmartwychwstanie,
Kto Bogu Ojcu wiernym pozostanie.
ur. dn. 23 czer.: 1853
um. D: 22 stycz. : 1859

Zaledwie prze¿y³e� rok i trzy miesi¹ce,
A ju¿ zazdro�ci ci ludzi tysi¹ce,
Bo� ty� ju¿, W³adziu, przed obliczem Boga,
Dok¹d nam starszym trudna bêdzie droga.
ur. d. 4 IX 1860 - + 5 XII 1861

Takie, o Bo¿e ! by³y Twe wyroki,
Abym pogrzeba³ synów mych zw³oki,
Za niemi do Ciê zanosim b³aganie:
Zbaw ich, nasz Ojcze i Panie!.

Ich autorem by³ m¹¿ i ojciec zmar³ych - w³a�ciciel
maj¹tku Chojne baron Dangel nieznanego ju¿ imie-
nia. Przepe³nionymi ¿alem i mi³o�ci¹ s³owami wspo-
mina on zmar³¹ ¿onê Justynê, ale nie podaje dat jej
urodzenia, �mierci... Mo¿na siê domy�laæ, ¿e zmar³a
ona po 4 IX 1860 r., bowiem w tym dniu urodzi³a syna.
Op³akuje on równie¿ wierszem �mieræ swoich ma³o-
letnich dzieci: Józia (23 VI 1853-22 I 1859) i W³adzia
(4 IX 1860-5 XII 1861).
     Kim by³ domniemany autor tych pe³nych ¿alu i eks-
presji strof? Sk¹d siê wziêli w Chojnem Danglowie?
Nie jest ³atwo odpowiedzieæ na te pytania.
     W XVIII i XIX w. dobra ziemskie Chojne, w sk³ad
których wchodzi³y tak¿e wsie: Bobrowniki, Stoczki
i Wiechutki (wraz z przyleg³o�ciami w³ók 155, mórg
14, prêtów 1277 - miary nowopolskiej), nale¿a³y ko-
lejno do M¹czyñskich, Walewskich i P¹gowskich.
W dniu 4 VIII 1820 r. wesz³a w ich posiadanie Izabel-
la Babska, która je dosta³a w spadku po matce Ma-
riannie z P¹gowskich Babskiej- w³a�cicielce Chojne-
go od 1798 r. Izabella Babska maj¹tek ten wnosi na-
stêpnie w wianie mê¿owi Stanis³awowi Kaczkowskie-
mu z Be³chatowa - deputowanemu na Sejm z obwodu
sieradzkiego, który osiad³ w Chojnym na sta³e. Po
�mierci ¿ony Izabelli w 1846 r., w dniu 15 III 1854 r.
maj¹tek ten zbywa Kaczkowski na rzecz Henryka By-
szewskiego w 2/3, a w 1/3 na rzecz Mateusza Ruba-
cha. To od Byszewskiego uszczuplone dobra Chojne
odkupi³ baron Dangel - prawdopodobnie wnuk przy-
by³ego z Prus ewangelika Tomasza Micha³a Dangla
(1742-1808) urodzonego w Pas³êku, o¿enionego
z Zofi¹ z Krauzów (1752-1816), pó�niej znanego prze-
mys³owca i bankiera warszawskiego, który w Warsza-
wie pod koniec XVIII w. przy ul. Rymarskiej za³o¿y³
jedn¹ z najwiêkszych w Europie fabrykê powozów,
a w 1800r. kupi³ z masy upad³o�ciowej po Tepperze
podwarszawskie dobra: Falenty, Raszyn i Go³ków.
W uznaniu za zas³ugi zosta³ on nobilitowany na Sej-
mie Czteroletnim konstytucj¹ z 11 IX 1790 r., a na-
stêpnie kupi³ sobie zagraniczny tytu³ barona. Proto-
plasta Tomasz mia³ piêtna�cioro dzieci! W Chojnem

osiedli³ siê najprawdopodobniej któ-
ry� z synów lub wnuków Tomasza.
W �Spisie szlachty Królestwa Polskie-
go...� sporz¹dzonym przez rosyjskie-
go zaborcê (Warszawa 1851) figuruje
Tomasz Dangel herbu Dangel, syn To-
masza. Byæ mo¿e, ¿e jest to w³a�nie
w³a�ciciel Chojnego... Jakie by³y dal-
sze losy Dangla z Chojnego? ¯y³ on
w tragicznych dla Polski czasach Po-
wstania Styczniowego. Musia³ czyn-
nie w³¹czyæ siê w dzia³ania powstañ-
cze, skoro sieradzki historyk dr Jan
Milczarek w wykazie powstañców
z 1863 r. (�Powstanie styczniowe w
Sieradzkiem�, Sieradz 1983 r., s. 32)
podaje, ¿e �Dangel, obywatel ziemski
z Chojnego, zosta³ zamordowany przez
Rosjan w drodze do Warszawy�. Nie
wiadomo nic wiêcej o okoliczno�ciach
jego �mierci... Córka Dangla (wg Ko-
bierzyckiego) wnios³a dobra Chojne w
dom Lipskich, którzy je rozparcelowa-
li zostawiaj¹c sobie tylko dwór z ogro-
dem i kilka w³ók z zagajnikiem. Dan-
glowie siê ca³kowicie spolonizowali. Jeden z nich:
Zygmunt (1836-1906) by³ znanym ekonomist¹, auto-
rem �Ogólnych zasad ekonomii politycznej�, Stefan
Roman Dangel ps. Salisch (1891-1942), dzia³acz niepod-
leg³o�ciowy by³ aresztowany i zamordowany przez ge-
stapo... Losy jednego z od³amu tej rodziny, osiad³ej we
wsi Sk³óty w okolicach Kro�niewic opisane s¹ przez M.
Fija³kowskiego w ksi¹¿ce �U�miechy lat minionych�
wydanej w Katowicach w 1969 r.

�ród³a: Akta maj¹tku Chojne w Wydziale Ksi¹g Wieczystych
S¹du Rejonowego w Sieradzu.
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