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Bł. O. Honorat Koźmiński
1829-1916

Wprowadzenie
Przypominając sylwetkę tego wielkiego Polaka i gorącego patrioty, duchownego
i zarazem wielkiego społecznika, wydaje się stosowne zacytować słowa wyryte na grobowcu Piotra Wysockiego, przywódcy powstania listopadowego: Wszystko dla Ojczyzny, nic dla mnie.
Słowa te można traktować także jako motto życiowe
Bł. Honorata Koźmińskiego, który całym swoim życiem
dowiódł, że wartości, którymi się kierował i działania, jakie
podejmował, służyć miały drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu
– jego rozwojowi zarówno duchowemu, jak i społecznemu.
Rozwojowi tak istotnemu, zwłaszcza w trudnych latach niewoli narodowej i niezbędnemu do podtrzymania, za wszelką cenę, polskiej wspólnoty narodowej, zarówno w sferze
duchowej, jak i materialnej.
O. Honorat Koźmiński

Rodzina i lata młodzieńcze
Na rok przed wybuchem powstania listopadowego, 16 października 1829 roku
w Białej Podlaskiej urodził się Wacław (Jan, Stefan, Florentyn) Koźmiński, późniejszy
O. Honorat. Przodkowie jego ojca, Stefana, byli unitami, wywodzili się z drobnej szlachty zamieszkującej Podlasie od połowy XVIII wieku. Pieczętowali się herbem Poraj.
Stefan Koźmiński był z zawodu architektem w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Piastował funkcję budowniczego powiatu bialskiego, po odbyciu praktyk u inżyniera cyrkułu bialskiego i złożeniu egzaminu na architekta 2 klasy. Prawdopodobnie kierował
bezpośrednio budową domów w Białej. W archiwach zachował się, sporządzony i podpisany przez niego, plan sytuacyjny miasta.
Matką Wacława była Aleksandra Kahl, której rodzina wywodziła się z Saksonii.
Przodkowie Aleksandry przybyli w orszaku dynastycznym Sasów, obejmujących, w po1
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czątkach XVIII wieku, tron elekcyjny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tutaj otrzymali szlachectwo i prawo pieczętowania się herbem Pobóg.
Obie rodziny pielęgnowały patriotyzm i właściwe postawy obywatelskie. Dwaj
przyrodni bracia Wacława – Ludwik i Franciszek – oddali życie biorąc udział w Powstaniu Listopadowym. Również brat Aleksandry brał udział w powstaniu. Po jego upadku
wybrał wygnanie we Francji.
Rodzice, wraz z rodzeństwem Wacława, starszym bratem Aleksandrem oraz
młodszymi siostrami Stefanią i Kamilą, stanowili przykładną rodzinę. Czytamy w jednym ze wspomnień: Koźmińscy należeli do ludzi bogobojnych i uczynnych, powszechnego zażywając szacunku; Pani Koźmińska była ideałem żon i matek, mąż nazywał ją
szczęściem swego życia.
W 1835 roku sześcioletni Wacław rozpoczął naukę w szkole elementarnej w Białej Podlaskiej, zaś od 1837 kontynuował naukę początkowo w powiatowej szkole średniej, zaś po przenosinach rodziny na przełomie 1840/41 r. do Włocławka podjął naukę
w najstarszej na ziemiach polskich szkole średniej – gimnazjum płockim. W ówczesnym
Płocku działało wielu patriotycznych działaczy, skupionych wokół rozlicznych organizacji młodzieżowych, w tym o charakterze konspiracyjnym. W tym czasie w duszy młodego Wacława rozgrywał się dramat licznych przewartościowań intelektualnych, między innymi tych najważniejszych, związanych z wiarą, zakończonych młodzieńczym,
niedojrzałym ateizmem.
Sam tak wspominał ten, trudny dla siebie, okres:
...obrażałem bezpośrednio Boga samego, którego się wyrzekłem i żyłem jakby Go
nie było, i z całą stanowczością walczyłem przeciwko Niemu, odwodząc drugich od wiary i naśmiewając się z wierzących i mówiąc, że mi naplują w oczy, gdy się nawrócę.
A przy tym w zaślepieniu wielkim miałem się za rozumniejszego od wszystkich i za bardzo
moralnego, i byłem w tym tak zakamieniały i uparty, iż chociaż mnie Bóg różnymi sposobami napomniał, nie poczuwałem się do winy...
Podzielił się z nami również refleksją, w której dokonał oceny młodzieńczych postaw, zarówno swojej, jak i niektórych rówieśników:
...Przeciw tym wszystkim niebezpieczeństwom cóż ma w sobie młodzieniec, co by
mu posłużyło do oparcia się temu prądowi zła, gdy z utratą wiary pozbył się wzniosłych
zasad chrześcijańskich i pomocy, jakich udziela Kościół święty. Umysł ma słaby, jeszcze
słabsze serce, sumienie nie rozwinięte, a jak się dał uwieść w szkole opinii bezbożnych,
tak daje się porwać ogólnemu prądowi i żyje gorzej niż poganin, bez żadnych zasad. Póki
nie sprzyja mu pomyślność, póty wystarczają mu te rzeczy doczesne, a gdy przyjdą przeciwności, nie mając pociech, jakie daje mu religia, zniechęca się i coraz niżej upada moralnie, a potem i na umyśle.
W czerwcu 1844 roku Wacław Koźminski ukończył płockie gimnazjum, otrzymując najwyższe oceny z literatury polskiej i historii powszechnej oraz z logiki, rysunków oraz kaligrafii. W sierpniu tego roku ojciec zapisał go do, utworzonej rok wcześniej
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przy warszawskim gimnazjum realnym, Szkoły Sztuk Pięknych. Najchętniej zapisałby
młodego Wacława na wyższe studia uniwersyteckie, lecz nie było to możliwe, gdyż po
upadku powstania listopadowego władze carskie zamknęły uniwersytet. W tym czasie
rodzinę Koźmińskich dotknęła tragedia. Niedługo po odwiezieniu syna do Warszawy, na
początku września nagle zmarł ojciec.

Uwięzienie
Początek studiów Wacława przypadł na okres wrzenia rewolucyjnego w Europie
oraz w Królestwie Polskim. Będąc na drugim roku, został aresztowany przez władze carskie i oskarżony o udział w organizacji spiskowej. Bliżej nie znane są szczegóły, lecz
można przypuszczać, iż aresztowanie Wacława miało związek z wcześniejszymi aresztowaniami wśród młodzieży, także pochodzącej z tzw. grupy podlaskiej (sprawa Pantaleona Potockiego i Karola Ruprechta).
Po aresztowaniu został osadzony w warszawskiej Cytadeli, ponurej sławy fortecy-więzieniu. Uwięziono go w Pawilonie X, odosobnionym od reszty gmachu i przeznaczonym dla szczególnie niebezpiecznych, w ocenie carskiego reżimu, osób, w większości oczekujących wykonania wyroku śmierci. Warunki więzienne były bardzo
surowe. Osadzonych w małych, ciemnych i dusznych celach poddawano wymyślnym
torturom fizycznym (np. budzenie śpiącego poprzez polewanie go wodą, budzono nagle
zaraz po zaśnięciu) i moralnym (np. próbowano wymuszać obciążające kolegów lub organizację zeznania w zamian za obietnicę odstąpienia od następnych ciężkich śledztw
połączonych z biciem i torturami).
Prawdopodobnie pod wpływem tego „szczególnego” miejsca, w którym przebywał, oraz licznych cierpień, których doznawał, Wacław przeszedł kilkutygodniowe za-

Korytarz Pawilonu X w Cytadeli Warszawskiej, w której był więziony
Wacław Koźmiński, późniejszy O. Honorat.
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łamanie psychiczne, któremu towarzyszyła silna gorączka i częste utraty przytomności. Jednak ten ciężki okres w życiu młodego człowieka okazał się dla niego
przełomowym, rzutującym na dalsze jego życie. Po latach wspominał, iż wtedy narodził się jakby na nowo:
Matka Boża ubłagana przez moją matkę (bo sam nie myślałem o poprawie) przyczyniła się do Pana Jezusa, iż przyszedł do mnie w celi więziennej i łagodnie do wiary
przyprowadził.
Uważał za znamienne, że stało się to w dniu Święta Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Łaska, jakiej doświadczył od Boga, wywołała w jego życiu zupełną przemianę, która stała się fundamentem jego nawrócenia i nauką pokory, którą pielęgnował
do końca życia. Już jako zakonnik, taki sąd wydał o swoich przeżyciach:
Cóż by się ze mną stało, gdybym był umarł wtedy, jak się spodziewano? Byłbym teraz w piekle potępiony na wieki..... Uzdrawiając mnie Pan Bóg cudownie [co do ciała], uzdrowił jeszcze cudowniej duszę moją. Wyprowadzając mnie z wiezienia, wywiódł razem ze
straszliwszej niewoli szatańskiej – i z piekła duszę wybawił. Wracając mnie familii, wrócił
Kościołowi i nowym życiem udarował. Czyliż nie dlatego, abym Jemu to życie poświęcił,
które od Niego miałem darowane? Czyliż nie powinienem się uważać jako ten, który był
z piekła powrócił na ziemię dla czynienia pokuty i poprawy?. I czułem to dobrze od samego
początku, to jest od pierwszej chwili wybawienia, że do Boga należę i że Jemu całkowicie
oddać się powinienem i służyć Mu gorliwiej, chociaż tak długo się temu głosowi opierałem.

Ku „nowemu życiu”
Po jedenastu miesiącach uwięzienia w dniu 27 marca 1847 r. został zwolniony
i oczyszczony z zarzutów. Powrócił do matki i rodzeństwa mieszkających we Włocławku. Tam, po Wielkanocy, w dniu 20 kwietnia odbył spowiedź generalną we franciszkańskim kościele reformatorów. Jej duchowym podłożem było spotkanie z Chrystusem
i przekonanie o wyjątkowej roli pośrednictwa Najświętszej Maryi Panny, wspartego żarliwymi modlitwami jego matki.
Tak pisał w swoim „Notatniku duchowym”:
Wierzę w to mocno, bo mam na to jasne dowody, że wszystkie łaski w życiu moim
spotkały mnie przez Nią. Najpierwszą i największą łaskę w porządku duchowym nawrócenia mego Jej tylko winienem, jak to Ona sama matce mojej we śnie objawić raczyła,
a z nią i łaskę uwolnienia z więzienia cudownym prawie sposobem.
W maju 1847 r. postanowił wyjechać do Warszawy celem kontynuacji przerwanych studiów. Po śmierci ojca fundusze rodzinne stały się bardzo skromne, a matka
Wacława z ogromnym trudem utrzymywała rodzinę. Wacław zamieszkał w małym, ubogo urządzonym pokoiku na Starym Mieście, przypominającym celę zakonną. Duch pokuty, który zagościł w duszy Wacława, łączył się więc z przymusowym ubóstwem.
4
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Na modlitwę uczęszczał do kościoła oo.Kapucynów na ul. Miodowej. Tam też zetknął się z nieprzeciętnym duchownym o. Prokopem Leszczyńskim, na którego kazania
ściągały z całej Warszawy rzesze inteligencji. Prawdopodobnie dzięki łasce nowej wiary
oraz żarliwym i mądrym kazaniom ojca Leszczyńskiego Wacław poczuł powołanie do
życia zakonnego.
Jeszcze przez rok kontynuował naukę, otrzymując w roku 1848 promocję na III kurs Wydziału Architektury. Jednak
po powrocie z wakacji, które spędził u rodziny we Włocławku,
myśli jego były zupełnie gdzie indziej, nie potrafił skupić się na
bieżącej nauce i jak sam mawiał, był przynaglony łaską i gnany
do klasztoru. Raz jeszcze odwiedził swoją matkę, by oznajmić
zamiar wstąpienia do zakonu, obierając tym samym cel swego
przeznaczenia, jakim była służba Bogu i ludziom.
W dniu 8 grudnia 1848 r. wówczas 19-letni Wacław stanął pod furtą klasztoru oo. Kapucynów w Warszawie. Przyjął go
prowincjał o. Beniamin Szymański. Wielce charakterystyczna O. Honorat Koźmiński
była pierwsza rozmowa między nimi. W celu poznania nowego w wieku 18 lat.
kandydata o. Szymański, niby przypadkiem, poprosił młodego człowieka o starcie kurzu.
Wacław zapytał, czym ma to zrobić. Zakonnik wskazał na elegancką, jedwabną chusteczkę zawiązaną u szyi Wacława. Ten bez namysłu zdjął chusteczkę i wytarł nią wszystkie
sprzęty. Po załatwieniu wszystkich formalności związanych z przyjęciem do zakonu Wacław udał się, zwyczajem kapucyńskim, pieszo do Lubartowa, gdzie mieścił się nowicjat
polskich kapucynów. Dotarł tam 18 grudnia, aby rozpocząć swoje „nowe życie”.

Klasztor oo. Kapucynów w Warszawie p.w. Przemienienia Pańskiego.
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W zakonie
Po kilku dniach, które spędził w skupieniu, Wacław Koźmiński przyoblekł habit
zakonny, rozpoczynając roczny okres nowicjatu. Otrzymał teraz nowe imię – Honorat,
na pamiątkę i ku czci wielkich misjonarzy kapucyńskich o tym imieniu, żyjących w XVII
i XVIII wieku.
W tym czasie kandydat na zakonnika poznawał zwyczaje oraz ducha swego zakonu czyniąc to zgodnie z określonymi regułami. Tak też czynił brat Honorat, pragnąc po
ukończeniu nowicjatu wykonywać pracę fizyczną dla zakonu. Prawdopodobnie w ten
sposób odpokutować chciał swoje grzechy. Bracia zakonni podjęli wobec niego inną decyzję. Polecili mu rozpocząć studia teologiczne. Prawdopodobnie z uwagi na to, iż posiadał ponadprzeciętne wykształcenie (ukończone gimnazjum oraz paroletni okres studiów) na tle innych braci. Brat Honorat był dobrze przygotowany do studiów z uwagi na
posiadane wykształcenie humanistyczne i dobrą znajomość języka łacińskiego.
Studia kapucyńskie trwały 7 lat. Zgodnie z zasadami zakonnymi odbywały się one
w kilku etapach, w różnych klasztorach w zależności od tematyki prowadzonych tam zajęć. Obejmowały tzw. nauki wyzwolone, tj. gramatykę, logikę, retorykę. Następnie prowadzono kurs filozofii, gdzie uczono matematyki, kosmologii i ontologii. Brat Honorat
szczególnie upodobał sobie logikę oraz retorykę, co zaowocowało powierzeniem mu, jeszcze przed uzyskaniem święceń kapłańskich, prowadzenia zajęć z tych przedmiotów
dla współbraci w klasztorze warszawskim.
Jeszcze przed niższymi święceniami, 18 grudnia 1850 roku brat Honorat złożył,
w klasztorze lubelskim, śluby uroczyste. Dalsze studia teologiczne kontynuował w Warszawie. Ukończył je w 1852 roku.

Wspólnota braci w Nowym
Mieście n. Pilicą w 1908 r.
Ojciec Honorat w drugim
rzędzie od lewej.
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Święcenia kapłańskie przyjął
27 grudnia, zaś mszę prymicyjną odprawił na nowy rok 1853. Początek
jego pracy kapłańskiej zbiegł się
z rozpoczęciem odnowy religijnej
w Królestwie Polskim i całym Kościele. Zapoczątkowany przez ogłoszenie przez ówczesnego papieża
Piusa IX dogmatu Niepokalanego Poczęcia Maryi, został ożywiony kult
maryjny, szczególnie „promowany”
przez kapucynów. Zdawano sobie
sprawę, że odnowa i kształtowanie
pobożności maryjnej (pierwsze nabożeństwa majowe) jest jedną z dźwigni
odnowy narodu polskiego, umęczonego pod obcym panowaniem. Uważano, że pogłębianie wiary to nie tylko odnowa dla duszy jednostki, lecz
także budowa wspólnoty, wykraczającej poza Kościół, budowa wspólnoty narodowej opartej na trwałych, nieprzemijających wartościach. Ponadto

O. Honorat Koźmiński na cmentarzu w Zakroczymiu.

O. Honorat z zakonnikiem.

zdawano sobie sprawę z realnego zagrożenia
procesem dalszej laicyzacji Europy doby postoświeceniowej.
Z pilnej potrzeby odnowy religijnej i moralnej zdawał sobie również sprawę o. Honorat,
tak pisał o tym okresie:
Chyba nie wiecie, czym było społeczeństwo nasze przed kilkudziesięciu laty, a wierzcie
mi, który długo na to patrzyłem i w tym otoczeniu długo sam żyłem. Za mojej młodości nikt nie
wspominał o religii, pomijano ją w wychowaniu, nikt nie słyszał o przystępowaniu do sakramentów świętych, najzacniejsze osoby ledwie
raz na rok formę tylko jakąś spełniały, nikt nie
znał nawet pacierza, a życie niemoralne tak było upowszechnione nawet w stanie małżeńskim,
że nikt z tego nie robił tajemnicy…
7
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Konwent Zakroczymski oo. Kapucynów ok. 1880 roku. Trzeci z prawej: Ojciec Honorat.

Odnowiciel Trzeciego Zakonu
Młody kapłan, głęboko analizujący życie społeczne i religijne w Królestwie Polskim, skupiał swoją uwagę nie tyle na powierzchownym leczeniu objawów upadku moralnego, lecz na analizie przyczyn tego stanu rzeczy. Uważał, że jedynie zaszczepianie
i dalsze umacnianie zasad i cnót ewangelicznych u jednostek i społeczności odnowi religijnie i moralnie społeczeństwo i przeistoczy świat w duchu Chrystusowym.
Po trzech latach posługi kapłańskiej, którą wypełniał jako kaznodzieja (słynął
z bezkompromisowych i dosadnych kazań, kierowanych głównie do inteligencji i młodzieży) oraz pedagog (prowadził lekcje religii na kilku pensjach żeńskich), został powołany do innych zadań.
Około roku 1855 prowincjał zakonu o. Beniamin Szymański powierzył ojcu Honoratowi ważne funkcje organizatora i opiekuna kościelnych organizacji, skupiających
głównie kobiety zaangażowane religijnie i patriotycznie. Zaś w roku 1858 został upoważniony do zreorganizowania Trzeciego Zakonu. Był to trudny okres dla Kościoła. Należy przypomnieć narastające represje władz carskich wobec społeczeństwa polskiego,
także wobec istniejących zakonów (ich kasata w 1864 r.). Był to więc ważny moment
w życiu o. Honorata, mający decydujący wpływ na kształt jego dalszej kapłańskiej drogi.
Z zapałem przystąpił do odbudowy tercjarstwa żeńskiego, nastawionego głównie
na pomoc ubogim i chorym. Potoczne określenie „tercjarstwo” odnosi się do świeckiego
zrzeszenia naśladowców św. Franciszka z Asyżu, skupionego w Trzecim Zakonie, stanowiącym uzupełnienie Pierwszego Zakonu Braci Mniejszych prowadzących życie
8
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kontemplacyjno-czynne i Drugiego Zakonu Sióstr św. Klary poświęcających się klauzurowemu życiu kontemplacyjnemu.
Filozofię tego ruchu najlepiej oddadzą słowa jego „wskrzesiciela”:
Zakon Trzeci – pisał w wydanym przez siebie dyplomie tercjarskim – jest na wszystkie wieki dla wszystkich stanów jakby żywym odbiciem doskonałości ewangelicznej.
Świat nie mniej podobno [jest] zepsuty jak świat średniowieczny, ale w regule tego zakonu, pod prostymi na pozór przepisami, pod małoważnymi niby praktykami ukrywa się zawsze tajemnicza siła, zdolna do odrodzenia go w duchu i do odnowienia na nim zasad
ewangelicznych. Nie potrzeba nam tedy szukać nowych środków, nowych reguł, nowych
zgromadzeń do przeistoczenia zepsutego świata, ale tylko tę samą formę ożywmy właściwym jej duchem, a wyda te same owoce, jak od tylu wieków wydaje.
Tak zaś wyrażał się o osobach tworzących ten ruch, adresowany do wielu środowisk i grup społecznych:
...Szło i o to także, aby z tych dusz wybranych przygotować zastęp wyznawców,
opierających się mocno szyderstwu świata i domowników, tudzież uczynić z nich apostołów i apostołki domowe, ciche i ukryte, pracujące każda w swoim zakresie, a przykładem
i słowem zachęcające do wytrwania. Dusze bowiem gorące roztaczają dookoła siebie atmosferę moralną, która bez ich wiedzy oddziaływa nie tylko na jednostki, ale i na szerszy
ogół. Ludzie lepszego ducha już przez to samo tylko, że gdzieś są, choćby nic osobliwego
[szczególnego] nie czynili, wywierają wpływ dobroczynny[...].
Mając od dawna upoważnienie od władz swoich do urządzania [organizowania] Trzeciego Zakonu zaczęto pobudzać te dusze, aby w ukryciu przed światem Bogu
służyły. Nie układano nic w swej głowie ani narzucano tym osobom żadnych przepisów
z góry, ale wyrozumiewano [odczytywano] wolę Bożą z tych samych dusz, które Bóg
przysłał i z okoliczności, w jakich zostawały. Urządzało się przeto życie zakonne w różnych zakładach dobroczynnych i naukowych, tudzież po pracowniach, gospodach
i wśród rodzin.
W miarę, jak się rozszerzało to życie, zauważono trudności w zbieraniu się i porozumiewaniu osób różnych stanów, stąd wynikł podział na kilkanaście zgromadzeń,
z których każde ma swoje własne zadanie, ustawę i przepisy, tudzież odpowiedni zarząd,
kierunek duchowy i zakonny.
Ze zreorganizowanego Trzeciego Zakonu oraz spośród osób, które odczytując
w sobie powołanie zakonne – niemożliwe do zrealizowania w zaborze rosyjskim z powodu kasaty zakonów – Ojciec Honorat utworzył nowe zgromadzenia ukryte, których
struktura zapewniała skuteczne uświęcenie członków i efektywne działanie na rzecz dobra społecznego.
Do głównych cech zgromadzeń honorackich, odróżniających je od innych typowych zgromadzeń zakonnych, należy zaliczyć:
– zwolnienie od noszenia stroju zakonnego (oznaką przynależności był „strój zakonny”
niewidoczny na zewnątrz – szkaplerz i pasek). O. Honorat uważał, ze jest to drugorzę9
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–

–

–

–

dny element w życiu zakonnym i można z niego zrezygnować, o ile miałby stanowić
przeszkodę w praktykowaniu rad ewangelicznych,
modyfikacja życia wspólnego. Typowe życie zakonne obejmowało dwa elementy:
włączenie do instytutu i wypływającą stąd zależność od przełożonych oraz prowadzenie życia razem z innymi członkami zakonu przez uczestniczenie we wspólnym zamieszkaniu, modlitwach, posiłkach itp. O. Honorat zachował pierwszy element,
różne kategorie członków w jednym zgromadzeniu. Rodzinom zakonnym nadano trójczłonową strukturę przynależności. Rdzeniem zgromadzenia były osoby „życia
wspólnego”, które przebywały razem, w małych wspólnotach, korzystając z jakiegoś szyldu, np. szkoły, zakładu albo sklepu. One składały śluby wieczyste i były
odpowiedzialne za funkcjonowanie zgromadzenia. Do drugiej kategorii należeli
tzw. zjednoczeni, czyli członkowie, którzy przebywali w swoich rodzinach, co roku odnawiali przyrzeczenia, gromadzili się wspólnie na rekolekcje i inne ćwiczenia duchowe. Oni to najbardziej wpływali na dynamikę apostolstwa środowiskowego. Do trzeciej grupy należeli członkowie „stowarzyszeni”, którzy nie składali
ślubów zakonnych, wiedli wzorowe życie chrześcijańskie we współpracy z dwiema
poprzednimi grupami,
ograniczenie przeszkód w przyjmowaniu do zgromadzenia. O. Honorat wymagał jedynie dobrej intencji w przyjęciu życia zakonnego i całkowitego oddania się Bogu
przez zachowanie rad ewangelicznych. Nie wysuwał kwestii zdrowia, granicy wieku,
a tym bardziej obowiązku wniesienia posagu,
sposób zobowiązania do zachowania rad ewangelicznych. W typowych zakonach zaraz po odbytym nowicjacie przystępowano do składania ślubów wieczystych. W zgromadzeniach honorackich, po nowicjacie składano jedynie przyrzeczenie wierności,
które należało odnawiać przez trzy lata. Do złożenia ślubów wieczystych dopuszczano
dopiero po ukończeniu 40 roku życia. Taka praktyka umożliwiała osobom nie do końca przekonanym do tego sposobu życia możliwość rezygnacji i wycofania się. Ojcu
Honoratowi chodziło bowiem o to, by w zgromadzeniach ukrytych znajdowały się
osoby do końca pewne wyboru swojej drogi, gorliwie służące Bogu.

Aby oddać wielkość przedsięwzięcia O. Honorata, jakim było tworzenie zakonów
bezhabitowych, ukazać ich różnorodność oraz cele, do jakich powstawały, wydaje się
konieczne podanie krótkich charakterystyk, przynajmniej tych najważniejszych.
Pierwsze zgromadzenie o życiu ukrytym powstało w lutym 1874 r. w Zakroczymiu. Były to Posłanniczki Najświętszego Serca Jezusowego, w większości nauczycielki.
Celem zgromadzenia była praca wychowawcza wśród osób zaniedbanych. Cztery lata
później powstaje Zgromadzenie Służek Najświętszej Maryi Panny, mające dbać o rozwój dziewcząt ze środowisk wiejskich. Do głównych zadań należało m.in. prowadzenie
szkół wiejskich, szwalni i warsztatów tkackich, prowadzenie sklepów oraz gospód
chrześcijańskich (bezalkoholowych).
10
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Praca
sióstr
serafitek
w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci
Głęboko Niedorozwiniętych
w Poznaniu (lata 30.).

Szpital pod nazwą „Sanatorium” Warszawie, który
w 1910 roku Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek oddało
do użytku.

Na bazie istniejącego od 1858 roku warszawskiego „Przytuliska”, roztaczającego
opiekę nad bezdomnymi i opuszczonymi, w 1882 roku powstało Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek od Cierpiących, którego członkinie poświęcały się pielęgnowaniu chorych w szpitalach i domach prywatnych.
W tym samym roku, również w Zakroczymiu, powstaje nowa rodzina zakonna –
Siostry Westiarki Jezusa (zwane westiarkami). Do zadań tego zgromadzenia należało zaopatrywanie świątyń, zwłaszcza ubogich, w wyprodukowane przez siebie szaty liturgiczne, prowadzenie szkół haftu dla dziewcząt oraz troska o rozwój duchowy małych dzieci (np. przygotowywanie do pierwszej Komunii Św.).
Grudzień 1884 r. dał początek istnieniu Zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa, które
grupowało kobiety będące służącymi w bogatych domach. Podstawowym celem było
stworzenie atmosfery realnego wsparcia tych ubogich, zwłaszcza wiejskich kobiet, które
nie miały oparcia we własnych rodzinach, a poprzez wyobcowanie z własnego środowiska narażone były na wiele niebezpieczeństw.
11
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Siostry honoratki prowadzące
kursy kroju i szycia.

Siostry honoratki uczące dzieci
w Pabianicach.

Istotną rolę społeczną odegrało również, powołane w 1887 roku, Zgromadzenie
Sióstr Najświętszego Imienia Jezusa (zwane marylkami – od imienia jego współzałożycielki). Podstawowym jego celem było uświęcanie pracy oraz troska o jej wyszukiwanie dla tych, co chcieli pracować, a nie mogli zdobyć zatrudnienia. Także środowiska robotnicze wymagały wsparcia. Udzielały go członkinie, powstałego rok później,
Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (zwane fabrycznymi). Pracując jako zwykłe robotnice, miały zadanie dbać o odrodzenie duchowe warstwy robotniczej.
Tak jak wyżej wspomniano, O. Honorat bardzo się troszczył o rozwój moralny
społeczeństwa. Bolał nad rozwijającą się demoralizacją, zwłaszcza pośród części
środowisk miejskich, stanowiących margines społeczny. W celu przeciwdziałania
róż nym ne gat y wnym zja wis kom, w li sto p adzie 1891 r. po wo łano do ży cia Zgro madzenie Córek Maryi Niepokalanej (niepokalanki). Podstawowym jego zadaniem było sprawowanie właściwej opieki nad dziewczętami upadłymi i działania na rzecz moralnej przemiany tych środowisk, poprzez przykład życia ewangelicznego i katechizację.
12

Biuro Informacji i Dokumentacji
Piekarnia w Nowym Mieście. Zgromadzenie Braci
Sług Maryi Niepokalanej.

Podobne cele przyświecały, powstałemu w 1895 roku, Zgromadzeniu Sióstr Służebnic Matki Dobrego Pasterza (zwanych pasterzankami), do którego należało otaczanie
opieką zaniedbanych dzieci i zagubionych dziewcząt.
Pomoc O. Honorata kierowana była także do środowisk, które pozornie nie wymagały specjalnej troski. Mowa o inteligencji, której wzmacniającą się rolę bardzo doceniał. Dla niej to pracowały Siostry Pocieszycielki Najświętszego Serca Jezusa (pocieszycielki), prowadząc czytelnie i biblioteki oraz organizując różne spotkania na tematy
społeczne, religijne i kulturowe. Zgromadzenie to powstało w marcu 1894 roku.
Należy pamiętać, że Ojciec Honorat przyczynił się także do powstania czterech
męskich zgromadzeń. Warto wspomnieć o przynajmniej dwóch z nich. Pierwszym, które
rozpoczęło swoją działalność 15 sierpnia 1883 roku, było Zgromadzenie Braci Sług Maryi Niepokalanej (zwani sługami Maryi). Miało za cel zakładanie i prowadzenie różnych
warsztatów pracy, przyuczanie do konkretnego zawodu oraz rozbudzanie ducha wiary
wśród ludu wiejskiego i rodzin rzemieślniczych. Podobne cele, związane ze sprawowa-

Klasztor o.o. kapucynów
w Nowym Mieście n. Pilicą.
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niem opieki nad męską młodzieżą pochodzącą ze środowisk robotniczych i rzemieślniczych, przyświecały, powstałemu w 1893 roku, Zgromadzeniu Synów Matki Bożej Bolesnej, których członków zwano popularnie dolorystami. Oba te zgromadzenia miały
poważny udział w organizowaniu szkolnictwa zawodowego na terenie Królestwa Polskiego.
Spośród 26 (w tym 22 żeńskich) zgromadzeń założonych przez O. Honorata w latach 1855–1895 szesnaście istnieje do dnia dzisiejszego. Ogólna liczba członków zgromadzeń honorackich, według sprawozdania z 1897 r., wynosiła 6.275 osób. Zdecydowaną większość, bo ponad 90%, stanowiły kobiety. Do najliczniejszych w tym czasie
należały zgromadzenia: służek, po nich, fabryczne, słudzy Maryi i doloryści.

Na koniec warto przytoczyć przemyślenia O. Honorata Koźmińskiego, już
nie jako duchownego i zakonnika, lecz jako Polaka i gorącego patrioty, któremu
nie był obojętny los zniewolonej ojczyzny. Można się pokusić o stwierdzenie, że
w poniżej przytoczonych słowach najmocniej wyraził swój stosunek do świętej sprawy
narodowej oraz jej bohaterów:
...Łatwo rozprawiać i potępiać nieroztropność gorętszej młodzieży, ale każdy musi przyznać, że gdyby wszyscy rządzili się [kierowali] takimi zasadami, to ten duch narodowy powoli zamarłby zupełnie i nie czulibyśmy ciążącej niewoli. Widoczną bowiem rzeczą jest, że te ciągłe usiłowania dusz gorętszych podtrzymywały w całym kraju tego
ducha i rozbudzały go tam, gdzie on słabnął i gdyby przez cały wiek ich zabrakło, przy14
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szłoby [doszłoby] do tego, żebyśmy się w końcu oswoili z obrożą niewolniczą, z językiem
obcym, a może i z wiara obcą, a wtedy przepadlibyśmy na zawsze, bo tylko wiara katolicka wskrzesza umarłych.
Co do nas uważamy za wielkich bohaterów tych braci naszych, którzy bez żadnych
ludzkich widoków, bezinteresownie poświęcali się z narażeniem nie tylko życia, ale długiej i strasznej niewoli, poświęcali się sprawie narodowej w jakikolwiek sposób, byle
w duchu polskim, który się brzydzi bezbożnością i krwawymi napaściami.
Nie tylko porównywam ich z naszymi bohaterami świętych czasów, ale uważam, że
są godniejsi uznania, bo tamci za swe dzieła cieszyli się czcią narodu, a ci po większej
części przeszli nieznani i nikt nie potrafi opisać tych okrucieństw, jakie wycierpieli nieraz
przez lat kilkadziesiąt. A takich bohaterów mieliśmy tysiące! W liczbie tych stu tysięcy
przestępców politycznych, których [...] na wolność wypuszczono, z pewnością była większa część Polaków, nie licząc tych krociów tysięcy, którzy przez ciąg całego wieku straciły życie pod tysiącem pałek, albo w kopalniach zmarli, albo syberyjskimi mrozami zostali
zamrożeni.
Czyż nie mam prawa utrzymywać, że Polska
nie zajaśniała nigdy tylu bohaterami narodowej
sprawy, jak w tym wieku największej swej niewoli?
Opracowanie: Robert Stawicki

Medal pamiątkowy „Na pamiątkę powstania Polski w roku
1863”.

Pamiątkowa tablica poświęcona Bł. Honoratowi Koźmińskiemu.

W opracowaniu wykorzystano następujące źródła:
Maria Werner, OSU, O. Honorat Koźmiński, Kapucyn (1829–1916), Pallotinum, Warszawa 1972
Praca zbiorowa: Błogosławiony Honorat Koźmiński (pokłosie beatyfikacji), Warszawa 1993
O. Honorat Koźmiński, OFMCap, Notatnik duchowy, Warszawa 1991
Józef Korzeniowski, OFMCap, Rozmowy z Ojcem Honoratem, Instytut Bł. Honorata Koźmińskiego,
Warszawa 2006
Pacyfik Dydycz, OFMCap, Z podlaskiej ziemi wezwany... (Bł. Honorat Koźmiński (1829-1916),
Wydawnictwo Orzeł Biały, Rzym 1989

Kalendarium życia i procesu beatyfikacyjnego
Bł. Honorata Koźmińskiego

1829 (16 października) – urodził się w Białej Podlaskiej (gubernia siedlecka). Syn Stefana i Aleksandry
z Kahlów.
1829 (18 października) – zostaje ochrzczony w kościele Św. Anny; otrzymuje imiona: Florentyn, Wacław, Jan Stefan.
1835 (wrzesień) – początek nauki w szkole elementarnej.
1837 (wrzesień) – rozpoczyna naukę w szkole powiatowej (średniej).
1840 (maj) – rodzina przenosi się do Włocławka.
1840 (wrzesień) – podejmuje naukę w płockim gimnazjum.
1840 (26 grudnia) – przystępuje do sakramentu bierzmowania, przyjmując imię Szczepan.
1844 (27 czerwca) – uzyskuje świadectwo ukończenia gimnazjum.
1844 (wrzesień) – rozpoczyna studia w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale budownictwa.
1845 (2 września) – śmierć jego ojca, Stefana Koźmińskiego.
1846 (23 kwietnia) – uwięzienie w Cytadeli Warszawskiej (podejrzenie o udział w spisku).
1846 (15 sierpnia) – odzyskuje wiarę w procesie duchowej przemiany.
1847 (21 marca) – zwolnienie z więzienia.
1847 (20 kwietnia) – odbywa spowiedź generalną w kościele Ojców Reformatorów we Włocławku.
1847–1848 – kontynuuje studia.
1848 (8 grudnia) – wstępuje do Zakonu Kapucynów.
1848 (18 grudnia) – przybywa do klasztoru nowicjackiego w Lubartowie.
1849 (21 grudnia) – rozpoczyna nowicjat, obłóczyny; otrzymuje imię zakonne Honorat.
1849–1851 – studia filozoficzno-teologiczne w Lublinie.
1851–1852 – kontynuuje studia w Warszawie.
1852 (27 grudnia) – otrzymuje święcenia kapłańskie w kościele Św. Krzyża w Warszawie z rąk abpa M.
Fijałkowskiego.
1853 (1 stycznia) – odprawia Mszę św. prymicyjną. Rozpoczyna pracę duszpasterską na terenie Warszawy. W zakonie pełni obowiązki wykładowcy teologii i sekretarza prowincjalnego.
1855 – powstanie Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa (felicjanek).
1857 – pobyt zdrowotny we wsi Kolano i Różance.
1859 (30 stycznia) – za pośrednictwem prowincjała otrzymuje od generała zakonu nadzwyczajne uprawnienia do spraw Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu.
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1859 (18 sierpnia) – zostaje wybrany na definitora prowincjalnego.
1860 (17 września) – zostaje mianowany gwardianem klasztoru w Warszawie.
1862 (21 sierpnia) – asystuje przy egzekucji Ludwika Jaroszyńskiego w Cytadeli Warszawskiej.
1863 (12 czerwca) – asystuje przy egzekucji o. Agrypina Konarskiego, kapucyna w Cytadeli Warszawskiej.
1864 (5 sierpnia) – asystuje przy egzekucji członków Rządu Narodowego (dysponował Jana Jeziorańskiego).
1864 (28/29 listopada) – kasata klasztoru w Warszawie. Przeprowadzka do Zakroczymia.
1864 (17 grudnia) – kasata Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa (felicjanek).
1865 – pracuje nad organizowaniem różnych bractw kościelnych, szczególnie Trzeciego Zakonu.
1867 – rozpoczyna systematyczne prowadzenie Notatnika duchowego.
1873 – powstanie ukrytego Zgromadzenia Sług Paralityków.
1874 (2 lutego) – zakłada ukryte Zgromadzenie Sióstr Posłanniczek Najświętszego Serca Jezusowego
(posłanniczki).
1878 (7 października) – zakłada ukryte Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (służki).
1881 (8 kwietnia) – powstaje ukryte Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (serafitki).
1881 – powstanie ukrytego Zgromadzenia – Służebniczki Szpitalne.
1882 (26 kwietnia) – zakłada ukryte Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących (franciszkanki).
1882 (12 listopada) – zakłada ukryte Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa (westiarki).
1883 (15 sierpnia) – zakłada pierwsze męskie zgromadzenie ukryte – Zgromadzenie Braci Sług Maryi
Niepokalanej (słudzy Maryi).
1884 (8 grudnia) – zakłada ukryte Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa.
1885 (8 grudnia) – zakłada ukryte Zgromadzenie Sióstr Córek Najczystszego Serca Maryi (sercanki).
1886 – powstanie Stowarzyszenia Kapłanów Mariańskich.
1886 (18 czerwca) – śmierć matki – Aleksandry Koźmińskiej, w Krakowie.
1887 (10 grudnia) – zakłada ukryte Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezusa (marylki).
1888 – powstanie Sióstr Adoratorek Przebłagania.
1888 (4 października) – zakłada ukryte Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (fabryczne).
1888 (21 listopada) – zakłada ukryte Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Przenajświętszego Oblicza (obliczanki).
1889 (9 sierpnia) – Stolica Apostolska wydaje dekret Ecclesia Catholica dla zgromadzeń życia ukrytego.
1889 – powstanie zgromadzenia Córek Matki Boskiej Częstochowskiej.
1889 (8 września) – zakłada Stowarzyszenie Niewiast Ewangelicznych.
1889 (10 listopada) – zakłada ukryte Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych (wspomożycielki).
1891 (21 listopada) – zakłada ukryte Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej (niepokalanki).
1892 (8 czerwca) – kasata klasztoru Kapucynów w Zakroczymiu. Udaje się pieszo do klasztoru w Nowym Mieście n. Pilicą.
1893 (8 grudnia) – zakłada ukryte Zgromadzenie Braci Synów Matki Bożej Bolesnej (doloryści).

17

Dział Analiz i Opracowań Tematycznych

1894 (19 marca) – zakłada ukryte Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego
(pocieszycielki). Tego samego dnia powstaje również Stowarzyszenie Sług Świętej Rodziny (Mężowie Ewangeliczni).
1895 (3 maja) – zostaje mianowany komisarzem generalnym kapucynów w Królestwie Polskim.
1895 (21 listopada) – zakłada ukryte Zgromadzenia Sióstr Służebnic Matki Dobrego Pasterza (pasterzanki).
1897 – wysyła do o. Generała-Bernarda z Andermatt sprawozdanie informujące o stanie wszystkich założonych zgromadzeń.
1898 (21 grudnia) – obchodzi jubileusz 50-lecia życia zakonnego.
1903 (1 stycznia) – złoty jubileusz kapłaństwa. Z tej okazji otrzymuje błogosławieństwo Ojca Świętego
– Piusa X.
1903 – opracowuje teksty mszalne i brewiarzowe na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
1906 – ogłasza odezwy w sprawie narodowej pielgrzymki na Jasną Górę.
1906 – wydaje broszurę Prawda o Mariawitach.
1906 (grudzień) – obrady Konferencji Episkopatu Królestwa Polskiego. Wydano postanowienie w sprawie reorganizacji zgromadzeń ukrytych.
1908 (23 kwietnia) – na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej odwołany od zarządu zgromadzeniami.
1916 (16 grudnia) – śmierć O. Honorata Koźmińskiego w klasztorze nowomiejskim.
1916 (21 grudnia) – uroczysty pogrzeb z udziałem duchowieństwa, członków zgromadzeń oraz wiernych.
1926 (2 lipca) – uzdrowienie siostry Józefy Dominiki Muraszewskiej w Częstochowie (za wstawiennictwem O. Honorata).
1949 (7 kwietnia) – rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.
1974 (5 kwietnia) – Kongregacja do Spraw Świętych zatwierdza pisma O. Honorata.
1975 (10 grudnia) – ekshumacja zwłok O. Honorata i przeniesienie do nowego grobowca w bocznej kaplicy kościoła Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą.
1987 (16 marca) – ogłoszenie Dekretu o heroiczności cnót O. Honorata. Sprawę przedstawiał J.E. Ks.
kard.. Andrzej Deskur.
1988 (17 maja) – ostatnie posiedzenie kardynałów i biskupów, członków Kongregacji do Spraw Świętych w sprawie beatyfikacji O. Honorata. Sprawę przedstawiał J.E. Ks. Abp. Jerzy Ablewicz.
1988 (16 października) – w 10. rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Ojciec Święty – Jan Paweł II ogłasza
O. Honorata Koźmińskiego – Błogosławionym.
1992 (25 marca) – ustanowienie Bł. Honorata patronem nowo powstałej diecezji łowickiej.
1997 (11 października) – ogłoszenie Bł. Honorata patronem Nowego Miasta nad Pilicą.
2001 (2 lutego) – Ks. bp. Ordynariusz Alojzy Orszulik wydaje dekret ustanawiający kościół Kapucynów
p.w. św. Kazimierza w Nowym Mieście nad Pilicą – Sanktuarium Bł. Honorata Koźminskiego.

Czasy Ojca Honorata Koźmińskiego
1829–1916

Zrozumieć człowieka, to spojrzeć na świat jego oczami, przenieść się w wyobraźni do jego epoki. Wacław (Honorat) Koźmiński żył w czasach znaczących wydarzeń politycznych i wielkich zmian cywilizacyjnych. Niżej przypominamy niektóre wydarzenia
Jego epoki.
W 1829 r. – w roku narodzin Ojca Koźmińskiego – car Mikołaj I koronuje się na
króla Polski w Warszawie. W tym samym roku Maurycy Mochnacki, późniejszy przywódca polityczny i kronikarz Powstania Listopadowego, przystępuje do tzw. sprzysiężenia Wysockiego – tajnej organizacji studentów i podchorążych. Istniało wówczas
polskie wojsko, dowodzone w znacznej części przez oficerów doświadczonych w wojnach napoleońskich. W warszawskiej Szkole Podchorążych kształcili się młodzi oficerowie tej armii. Królestwo Polskie, połączone unią personalną z Rosją, cieszyło się
znaczną autonomią. Rozwijało się gospodarczo dzięki wielkiemu rosyjskiemu rynkowi. Jednocześnie jednak coraz dotkliwiej odczuwano rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami, iż car uszanuje polską tradycję polityczną, a aktywnością tajnej policji i bezprawiem charakteryzującym działania rosyjskich władz, z bratem cara, księciem
Konstantym, na czele. Oficerom wojska polskiego pamiętającym Wielką Armię Napoleona i panujące tam obyczaje szczególnie trudno było się dostosować do panującego
systemu.
29.11.1930 r. wybucha Powstanie Listopadowe. Na sygnał – pożar fabryki na
Solcu (na Powiślu w Warszawie, nieopodal dzisiejszego parlamentu) – grupa sprzysiężonych rusza z Łazienek (z Podchorążówki) Alejami Ujazdowskimi i Nowym Światem
pod Arsenał (na warszawskiej Starówce). Wielki Książę Konstanty, brat cara, ucieka
z Belwederu przed powstańcami. Pod Warszawą gromadzi wokół siebie rosyjską część
stołecznego garnizonu. Najpierw polski garnizon warszawski, a potem reszta polskich
jednostek armii Królestwa Polskiego przystępują do Powstania. Kierownictwo przejmują niegdyś młodzi oficerowie napoleońscy, teraz generałowie w sile wieku. Chłopicki,
Skrzynecki, Krukowiecki, Umiński nie wierzą w powodzenie Powstania. Nie wykorzystują wszystkich szans. Polskie wojsko stacza bitwy pod Grochowem, Wawrem, Iganiami, Ostrołęką, na warszawskiej Pradze i Woli (tu wsławiają się generałowie Sowiński
i Bem). Rosyjską armię dziesiątkuje epidemia cholery, lecz po polskiej stronie pojawia
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się gorszy wróg – strach. Paraliżuje inicjatywę. Po roku Powstanie upada, ostatni kapituluje Zamość (21.10.1831 r.).
Kończy się czas autonomii zaboru rosyjskiego, czas istnienia Królestwa Polskiego połączonego z Rosją tylko unią personalną. W wyniku wprowadzenia Statutu Organicznego, nadanego przez Aleksandra II, Królestwo Polskie staje się integralną częścią rosyjskiego imperium. Car wie, że Polacy nie akceptują jego władzy. W latach 1832–1836
w Warszawie powstaje Cytadela – więzienie, pomnik zniewolenia, symboliczna groźba.
W 1864 r. na jej stokach zostaną straceni członkowie Rządu Narodowego, a Ojciec Honorat przygotuje na śmierć Jana Jeziorańskiego.
W kulturze pojawiają się nowe prądy, rodzi się romantyzm. W 1834 r. Adam
Mickiewicz wydaje „Pana Tadeusza”. Do Polski dociera rewolucja przemysłowa i jej
symbol – kolej. Pierwszy odcinek kolei warszawsko-wiedeńskiej wybudowano
w 1845 r. Wiódł ze stolicy do Grodziska Mazowieckiego. W Warszawie (w miejscu
dzisiejszej stacji metra Centrum) zbudowano okazały dworzec. Wówczas Koźmiński
był piętnastolatkiem.
Niespokojnie jest w południowej i zachodniej Polsce. W 1846 r. w rabacji galicyjskiej chłopi podburzeni przez austriacką administrację masakrują najpierw krakowskich
powstańców, potem szlachtę. W Krakowie od austriackich kul ginie Edward Dembowski – „czerwony kasztelanic” idący na czele patriotycznej procesji. Do końca 1848 r.
przez zabór austriacki i niemiecki przetacza się Wiosna Ludów. Zaborcy kolejny raz siłą
opanowują sytuację. Wacław Koźmiński zostaje na krótko aresztowany za udział w tajnej organizacji patriotycznej.
Pojawiają się kolejne nowinki techniczne. W 1852 r. zostaje zainstalowany pierwszy w Polsce telegrafu Morse’a, który zastąpił optyczny telegraf semaforowy. W tym
samym roku Ignacy Łukasiewicz destyluje ropę naftową – budując naftową lampę, znajduje pierwsze przemysłowe zastosowania dla kopaliny, na której obecnie opiera się
świat. W 1853 r. oświetla już tą lampą salę operacyjną w lwowskim szpitalu. Upowszechnia się oświetlenie gazowe – w 1856 r. pierwsze lampy gazowe pojawiają się na ulicach
Warszawy. Koźmiński ma wtedy 27 lat.
Trzydziestej rocznicy Powstania Listopadowego (1830–1860) towarzyszy wzrost
nastrojów patriotycznych, okazywanych m.in. w kościołach, które stają się miejscem
niekończących się patriotycznych demonstracji.
27 lutego 1861 r. w manifestacji na ulicach Warszawy giną, zabici przez żandarmerię rosyjską: Filip Adamkiewicz – czeladnik krawiecki, Michał Arcichiewicz – uczeń
Gimnazjum Realnego, Karol Brendel – robotnik fabryczny, oraz dwaj ziemianie Marceli
Karczewski i Zdzisław Rutkowski. Ich pogrzeb staje się kolejną manifestacją. Konserwatywny polityk Aleksander Wielopolski zyskuje zaufanie cara i próbuje kolejnymi reformami uspokoić nastroje. W czerwcu 1862 r. zostaje naczelnikiem rządu cywilnego
Królestwa Polskiego. Planuje polonizację administracji i szkolnictwa. To ostatnia szansa
uniknięcia konfrontacji.
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W tym samym roku rusza kolej żelazna warszawsko-petersburska, która już po
kilkunastu miesiącach będzie wykorzystywana przez polską konspirację do szybkiego,
sprawnego przewozu ludzi, sprzętu i informacji.
Działania Aleksandra Wielopolskiego nie zyskują aprobaty ogółu. Na dobrą sprawę nie zyskują niczyjej aprobaty. Spotykają się one i z niechęcią rodaków, i z wrogością
Rosjan – urzędników mieszkających w Królestwie Polskim zainteresowanych zdobyciem gratyfikacji za uśmierzenie kolejnego polskiego buntu. Zaś polska opinia publiczna w Królestwie Polskim oczekuje restytucji przedrozbiorowej Rzeczypospolitej
z Ukrainą, Litwą i Białorusią. Nie chce możliwych do przyjęcia dla zaborcy, stopniowych reform na obszarze samego Królestwa Polskiego. Aleksander Wielopolski próbuje
ugasić wrzenie mobilizacją (branką) radykalnej młodzieży do carskiego wojska. Konspiracja patriotyczna uprzedza ten ruch.
15 stycznia 1863 r. konspiracyjny Centralny Komitet Narodowy (Awejde,
Jankowski, Majykowski, ks. Mikloszewski, Padlewski, Bobrowski) ustala datę wybuchu Powstania Styczniowego na noc z 22 na 23 stycznia. W tę noc nie udaje się zająć ża dn e go wię k sze go mia sta. Ko mi tet Na ro d o wy ry chło usta n a wia dyk ta t o rem
Lu dwika Mierosławskiego. Ten, kilkakrotnie pobity przez Rosjan, ucieka w lutym
do Paryża. Kolejnego dyktatora, Mariana Langiewicza, w marcu aresztują Austriacy.
W lipcu Wielopolski, z poczuciem klęski, na zawsze wyjeżdża z Polski. W październiku 1863 r. Romuald Traugutt zostaje kolejnym dyktatorem Powstania. Przejmuje
obowiązki Rządu Narodowego na pół roku. Mieszka w małym domku na ulicy Smolnej na warszawskim Powiślu, 10 minut pieszo od dzisiejszego Senatu. Pracowicie
porządkuje dokumenty, struktury, działania konspiracji. Rosjanie aresztują go
11 kwietnia 1864 r.
5 sierpnia 1864 r. Romuald Traugutt został stracony na stokach Cytadeli razem
z czterema współpracownikami. 25 maja 1865 r. w Sokołowie Podlaskim zostaje powieszony przez Rosjan ks. generał Stanisław Brzóska, dowódca ostatniego powstańczego oddziału. Kończy się Powstanie Styczniowe w zaborze rosyjskim.
Postanie styczniowe było jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu generacji
Ojca Honorata. Przez około 800 powstańczych oddziałów przewinęło się prawie 200 tysięcy mężczyzn. W konspiracji uczestniczyło wielokrotnie więcej mężczyzn i kobiet.
Rząd Narodowy cieszył się wśród polskich urzędników carskiej administracji większym
respektem niż rosyjskie władze. Jego autorytet, symbolizowany rządową pieczęcią, był
powszechnie uznawany przez mieszkańców Królestwa Polskiego. To Powstanie trwało
najdłużej ze wszystkich – przez 15 miesięcy.
Pozostali zaborcy – Niemcy i Austriacy – zgodnie współpracowali z Rosjanami
w zduszeniu Powstania w Królestwie Polskim. Po jego zakończeniu nie było już powrotu do swobód wynegocjowanych przez Wielopolskiego. W końcu lat sześćdziesiątych
postępuje administracyjna i oświatowa integracja Królestwa Polskiego z Rosją, podczas
gdy w Galicji język polski wraca do szkół, sądów i urzędów. Nad Wisłą rozpoczyna się
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tak zwana noc apuchtinowska – bezwzględny rusyfikator Aleksander Apuchtin zostaje
warszawskim kuratorem w 1879 r.
Jednocześnie w zaborze rosyjskim rozpoczyna się kapitalistyczna rewolucja przemysłowa. Liczebność mieszkańców Warszawy w latach 1864–1914 (czyli od upadku
Powstania do wybuchu I wojny światowej) wzrasta czterokrotnie – z ponad 200 do prawie 900 tys. osób. W latach osiemdziesiątych XIX wieku wydobycie węgla wzrasta do
2 mln ton. Powstaje przemysł maszynowy. W tych latach warszawska wytwórnia produkuje 1000 wagonów towarowych rocznie dla całej Rosji, zaś łódzkie zakłady nie nadążają z zaspokojeniem popytu cesarstwa na tkaniny.
Z rozwojem przemysłu idzie w parze rozwój miast. W latach osiemdziesiątych XIX
wieku inżynierowie Lindleyowie (ojciec i synowie) budują w Warszawie wodociągi, filtry
i kanalizację. Część wówczas wybudowanych podziemnych instalacji działa do dziś.
Królestwo Polskie rozwija się gospodarczo, natomiast polska aktywność polityczna przenosi się do Krakowa i Galicji. W 1879 r. pretekstem do wielkich manifestacji polskości w Krakowie staje się pięćdziesięciolecie twórczości najpłodniejszego z krzepicieli serc – Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Rok później Franciszek Józef podejmuje znaczącą decyzję – zgadza się na opuszczenie Wawelu przez kawalerię austriacką, co pozwala na rozpoczęcie renowacji tego
symbolu państwa polskiego.
W 1883 r. Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski jako pierwsi na świecie skraplają tlen i azot. W dwusetną rocznicę wiktorii wiedeńskiej, 12.09.1883 r., dwanaście
tysięcy chłopów uczestniczy w pielgrzymce do Krakowa. W warszawskim „Słowie” zaczyna być drukowane w odcinkach „Ogniem i mieczem”. W 1887 r. „Kurier Codzienny”
odpowiada „Lalką” Prusa w odcinkach. W tym samym roku Mateczka Feliksa Kozłowska, jedna ze współpracowniczek Ojca Honorata w tworzeniu sieci ukrytych zakonów,
założyła Zgromadzenie Sióstr Ubogich św. Klary w Płocku. Kierująca zgromadzeniem
ukrytym pod szyldem zakładu krawieckiego Feliksa Kozłowska 2 sierpnia 1893 r. rzekomo miała objawienie, na podstawie którego powołała męski zakon – Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów, dając tym początek kościołowi mariawickiemu, nowemu ruchowi
wyznaniowemu. Starania o uznanie ruchu przez Stolicę Apostolską nie przyniosły powodzenia. Z Mateczką z kościoła powszechnego wystąpiła bowiem grupa kapłanów
i pewna liczba wiernych, tworząc własny kościół, który później rozpadł się na dwa nurty.
O przyczynienie się do odłączenia się mariawitów niesłusznie obwiniano Ojca Honorata,
przewodnika duchowego Feliksy Kozłowskiej.
Początek lat dziewięćdziesiątych XIX wieku to czas wejścia do polityki Romana
Dmowskiego (Liga Narodowa) i Józefa Piłsudskiego (PPS). W zaborze pruskim, w Poznaniu powstaje Hakata (towarzystwo popierania niemczyzny na kresach wschodnich).
W 1896 r. w Krakowie pierwszy raz w Polsce zostaje pokazany film braci Lumičre.
W 1898 r., w setną rocznicę urodzin Mickiewicza, w Warszawie i Krakowie zostają odsłonięte jego pomniki. W 1898 r. rusza też rosyjska Politechnika Warszawska,
22

Biuro Informacji i Dokumentacji

a 26 września w okolicy maleńkiej stacyjki kolejowej Bezdany Józef Piłsudski z grupą
bojowców zdobywa pociąg pocztowy przewożący pieniądze do Petersburga.
W 1901 r. we Wrześni wybucha strajk dzieci, które protestują przeciwko nauce
religii po niemiecku (był to ostatni polski przedmiot w pruskich szkołach).
W lutym 1904 r. Japończycy atakują Port Arthur. Wybucha wojna
rosyjsko-japońska. Rosyjska flota rusza z Bałtyku – opływa Europę, Afrykę i Indochiny.
Zostaje rozgromiona przez Japończyków pod Cuszimą w lutym 1905 r. Słabość imperialnej armii zaskakuje Rosjan. Kraj ogarnia rewolucja – w Petersburgu ginie około tysiąca uczestników pokojowej demonstracji zorganizowanej przez popa Hapona. Szli
z petycją, prosić cara o zmiany w państwie, spotkali kule. Te wydarzenia – z 9 stycznia
1905 r. – nazwano krwawą niedzielą.
Car wybacza demonstrantom i zapowiada liberalizację. To nie wystarcza do uspokojenia nastrojów. Cesarstwo wrze. Także w Królestwie Polskim trwa rewolucja 1905
roku – dochodzi do zamachów na carskich urzędników, brutalnych pacyfikacji demonstracji ulicznych. Bolesław Prus daje w „Kronikach tygodniowych” wierne świadectwo
epoki. Gdy mała Japonia biła „kolosa na glinianych nogach”, do Tokio na rozmowy wybrali się i Dmowski, i Piłsudski.
Pod koniec 1905 r. Sienkiewicz dostaje Nagrodę Nobla za „Quo vadis” – powieść,
która niosła pokrzepienie serc poza Polskę. Sienkiewicz jest obywatelem rosyjskim, Rosja nie jest stroną międzynarodowych umów o prawach autorskich. Zachodnioeuropejscy wydawcy chwalą „Quo vadis” Sienkiewicza, lecz nie zawsze mu płacą.
Na początku 1906 r. w zaborze rosyjskim zostają przeprowadzone wybory do Dumy Państwowej – parlamentu imperium. Rosja liże rany po wojnie rosyjsko-japońskiej,
szybko rozwijając się technologicznie i gospodarczo. W Warszawie w 1908 r. ruszają
pierwsze elektryczne tramwaje.
28 czerwca 1914 r. w Sarajewie serbski student Gawriło Princip zabija austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę. Europa, jakby tylko czekała na ten
pretekst... W lipcu 1914 r. wybucha I wojna światowa. Polacy walczą po obu stronach
frontu. Brat strzela do brata. Zaborcy walczą o przychylność Polaków, prześcigają się
w obietnicach. Niemcy spychają Rosjan na Wschód, poza granice etnicznie polskie. Powstają Polska Organizacja Wojskowa i Legiony Polskie. W 1915 r. w Warszawie zostają
uroczyście otwarte Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski. W 1916 roku
w Warszawie odbywają się huczne obchody 125. rocznicy Konstytucji 3 maja. Coraz
więcej i coraz głośniej mówi się o wolnej Polsce.
15 listopada 1916 r. w Szwajcarii umiera Henryk Sienkiewicz. 16 grudnia umiera Ojciec Honorat Koźmiński. 6 grudnia 1916 r. zostaje powołana do życia Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego – namiastka polskiego rządu w Warszawie. Obaj
zmarli nie doczekali wolnej Polski – wybuchła dwa lata później, lecz gdy odchodzili,
wydawało się już pewne, że będzie.
Opracowanie: Piotr Świątecki

23

Dział Analiz i Opracowań Tematycznych

Źródła:
Stefan Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1983
Stefan Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, Warszawa 1983
Franciszka Ramotowska, Tajemne Państwo Polskie, Warszawa 1999
Stanisław Rybak, Mariawityzm, studium historyczne, Warszawa 1992
Kalendarium dziejów Polski, red. Andrzej Chwalba, Kraków 2002

