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N I E P O D L E G Ł O Ś Ć .
PO N IED ZIA ŁEK 26 PAŹDZIERNIKA 1863 r.

W arszawa d. 25 października.
To co się w Europie kwestyją polską, w Pol
sce zaś wojną o Niepodległość nazywa, od 9ciu
już miesięcy zajmuje opinję i rządy europejskie.
Opinja znajdując organ swój w prasie niepodległej,
niejednokrotnie już wypowiedziała słowa prawdy,
ale rządy mimo wszelkich pozorów, nie uczyniły
dotychczas jeszcze nic takiego, coby gwaranto
wało Europie jakikolw iek rezultat z ich dyplomacyi, z ich polityki. Pewna część dziennikarstwa
służąc myśli każdego r e s p e c t i v e rządu, nie
ustannie zajęta była wynajdywaniem aljansów, ewen
tualności, zobowiązań listów własnoręcznych, słów
wielkich i t. p. — jednem słowem obietnic z je 
dnej, oczekiwań z drugiej strony. Zagmatwano
i zaciemniono tę sprawę, tak z natury swej pro
stą i jasną. Zamiast spożytkować to, co dawał fakt
żywy i przeznaczenie dziejowe, rzucono się do
rozwiązywania zagadnień i szarad nierozwiązanych,
bo z naturą ludzką sprzecznych. Ząb dyplomacyi
pozostawił ku sobie przerażające ślady....
W samych zaraz początkach zrobiono ze spra
wy polskiej kwestję europejską. Europa słysząc
tę tak głęboką definicję wyznawaną urzędownie,
słusznie spodziewać się mogła, że w loicznej konsekwencyi fakta odpowiedzą wszystkim jej na
dziejom. Ale zawiedziono się •— wzięto dźwięk,
literę, za pojęcie, za przekonanie. W yrażenie k w es t j a e u r o p e j s k a użytem było jedynie dlatego,
aby zyskać dyplomatyczne poparcie Austryi. Sko
ro tylko raz zyskano je, i przezto otwierała się
epoka wymagająca poważniejszych środków dzia
łania, z definicyi tej, zastrzegającej prawa Europy
w walce naszej z Moskwą, umiano wyprowadzić
to niepojęte dla rozumu ludzkiego przykazanie, że
żadnemu mocarstwu niewolno jest uchwycić inicja
tywy działania czyli inncmi słow y.niew olno d z i a 
ła ć . „Właśni© clla te g o —.m ów iono— żc sprawa
ta jest ogólnie europejską, nie może być ani pru
ską, ani szwedzką, ani turecką. Któż więc ma
działać — wszyscy lub nikt.“ Na tem ostatecznie
zatrzymała się cała działalność Europy. Widzimy
jasn o dokądby nas to doprowadziło. Oto każde
państwo wybierając się w pochód, włożyłoby so
bie pęta na nogi. Takiej polityki nie było jeszcze
dotąd na świecie; inaugurując taką politykę E uro
pa, nietylko odtrąciłaby od siebie najświętsze swe
interesa, ale nawet pomyślećby nie mogła, że wobec
depesz vice-kanclerza, ze sprawy polskiej wycho
dzi z godnością. W tedy świat chrześcijański miał
by prawo powiedzieć, że ci, co zdefinj owali sprawę
polską, jako europejską, po to żeby z niej zrobić
sprawę moskiewską, obałamucili ludzkość.
Bo ludzkość czego innego spodziewa się. P oj
mujemy te sympatje tak powszechne, tak szczere.
Anglik, F rancuz, Niem iec, W łoch — wszyscy,
z ogólnie tylko ludzkiego stanowisko zapatrując się
na nas, nie mogą nędz naszych nie odczuć w so
bie, nie mogą szczęścia swego na nas myślą nie
przenieść. Najpiękniejszem dziełem X IX wieku
będzie Polska wolna, i ten Naród męczenników, co
powstaje dla cichej pracy wewnętrznej, przekła
dając chleb swój czarny a własny, nad królewską
strawę u obcych; to społeczeństwo od stu lat bli
sko nieznające spokoju, obojętne na czas użycia,
gnane ustawicznie wszystkiemi płomieniami cier
pień i pokus, a jednak dziś tak silne wiarą i je 
dnością, i przyszłości swój pewne! Ludy z rado
ścią powitały myśl naszej r Niepodległości, bo to
piękniejsze niż marzenia Śgo Przymierza, to bar
dziej zbawienne i rzeczywiste, niż sny komunizmu
i rozkiełzanej oeklokracji.
Zgodnie z niepodległem dziennikarstwem Z a
chodu, i my także uważamy sprawę polską za ogólnie europejską, W tym tylko charakterze w ca
łej jasności swojej, występuje ona przed Europą,
o ile bowiem z natury swej pozostać musi sprawą
polską, nie godzi się używać jej za przedmiot pro
zelityzmu na zew nątrz; z tej strony tylko na wa
gę krw i oceniać ją wolno.
Powstanie polskie reprezentuje w sobie princi
pia N i e p o d l e g ł o ś c i N a r o d ó w i W o l n o ś c i
S p o ł e c z e ń s t w ; dwa principia, które dopiero
w X IX wieku wydobyły się z mgły wieków śre
dnich na jasność dziejową. Powstanie samo, krew
co się w niem przelewa, do Polaków należy; za
sady, w imię których ta krew popłynęła, są wła

snością całej Europy, gdyż stały się niezbędnemi
czynnikami jej życia politycznego; one to czy
nią sprawę naszą ogólnie europejską, t. j. sprawą
n a t u r a l n e g o porządku, do którego dąży E uro
pa. — Ztąd wynika solidarność Europy z Polską;
której urzeczywistnienie zastąpi dotychczasową
sztuczną równowagę mocarstw. Epoka dzisiejsza
jest więc jedną z najważniejszych w dziejach ludz
kości. Po stronie Polski stanąć m u s i wszystko
to, co ma wspólny z nią .interes wolności na we
wnątrz i na zewnątrz, stanąć zaś m o ż e to tylko,
co w działalności swojej tamowane nic będzie przez
żywioły sprzeczne z czynnikami powstania pol
skiego. Państwo na despotyzmie oparte, państwo
narodowości obce uciskające, nie może poczuć
interesu swego w przymierzu z Polską. Dla tego
też zamiast sztucznych aljansów, wynajdywanych
przez dzienniki, skłonniejsi jesteśm y dó wyszuki
wania aljansów naturalnych i wierzymy mocno, że
epoka działania ze strony Europy wtedy dopiero
rozpocznie się, kiedy sztuczne kombinacje ustąpią
miejsca samodzielnemu sprzymierzeniu się potęg
postępowych.
Polska, przedstawiająca zasady Wolności, po
wstała przeciw Moskwie, jako odwiecznemu ich
wrogowi, dając tem samem znak Europie, że czas
już wroga tego zwalczyć. Zagrożone w Polsce naj
świętsze interesa ludów, wymagają, aby Europa
na obronę ich spieszyła. Jeżeli kto stanie po stro
nie Polski, to nie w imię sympatji, ale przez zro
zumienie własnego interesu, interesu wolności. J e 
żeli sprawa Polski jest sprawą całej Europy, to
działanie zbiorowe mocarstw, przybiera charakter
wojny prowadzonej nie za Polskę, ale przeciw
Moskwie. Przeciw Moskwie! bo Moskwa zagraża
niewolą całej Europie. Nie potrzebujemy obszer
nie tego dowodzić: sam gabinet petersburgski wy
ręcza nas codziennie w tćj pracy. Europa zna już
w s z y s t k i e

o ^ y n y

e l.-v iio ie it-.tw a .

i

j i y f k y

E u r o p a

nauczyła się nareszcie czytać krwawe karty dzie
jów naszćj niewoli. Nie inaczej było od lat 90ciu,
ale nigdy jeszcze tyranja nie przybrała tak 'wiel
kich rozmiarów; fakta uderzyły Europę jaskraw o
ścią, massą swą, bo nie nowością. Myliłby się,
ktoby w postępowaniu Moskwy widział jedynie
kroki nienawiści między-narodowej, wojnę w bar
barzyński sposób prowadzoną, tak ja k nie zna
Rossji ten, kto ją sądzi z ukazów carskich przed
Europą ogłaszanych. Aby poznać Rossję, trzeba
rozebrać naturę caratu: car — to Rossja. Niechaj
nikogo nie zadziwia wściekłość tak zwanego rzą
du rossyjskiego w Polsce. Z tą wściekłością nigdy
się państwo carów nie rozstaje. Dla poddanych,
czy dla obcych, car ma zawsze toż samo serce.
Jestto nienawiść wolności. Car nienawidzi wolno
ści w Londynie, w Rzymie, w Neapolu, tak ja k
objawów jej śeierpieć nie może w Petersburgu
lub Moskwie. Despotyzm carów moskiewskich mu
si się udzielać na zewnątrz, bez tego nie mógłby
istnieć. Missją jego jest sączyć truciznę w łono
ludzkości — missję tę wiernie dotychczas wypeł
niał. Kto niechętnie bierze do rąk dzieje czasów
odleglejszych, niechaj myślą tylko przebiegnie
dzieje Europy od roku 1815. Strach wspomnieć!
Car trzymał kontynent cały w łańcuchach, a kon
tynent hołdował zasadzie, że poddanych Bóg stwo
rzył dla monarchy. Car tak chciał, bo car u w a 
ża p a ń s t w o za p r y w a t n ą swoją własność.
Wolno mu jest zabijać, niszczyć, poniżać i wy
wyższać; wolno obdzierać jednych a dawać drugiin; z cnoty zrobić żbfodnię a z występku za
sługę; wszystko wedle upodobania. Car nie zna
aktów publicznych.
Namiętność nie zaślepia nas. Takie a nie inne
są podstawy życia politycznego w *Rossji, jeżeli
można tu mówić o życiu politycznem. Jako żywy
dowod tej prawdy leży bez czucia, niemoralne,
ogłupione, despotyzmem stratowane a nieszczęśli
we społeczeństwo, które nie zapomniało jeszcze
opłakiwać śmierci tyranów swoich, i ścierając pro
chy z tronu carskiego, śmie paradjować patrjotyzm !
Co znaczy utrzymanie nadal w łonie Europy
takiego rak a? Chcemyź się cofnąć do roku logo,
czy może do epoki państw patrimonjalnych, lub
dalej jeszcze do despotyzmu wschodniego? Czy
też naprzód pójdziemy bez marzeń niedorzecznych
ze stałe określonemi formami bytu politycznego,

z uznaniem potrzeb, których zaspokojenia doma
gają się od nas idee w ieku?
Lecz zapomnijmy na chwilę, że Moskwa będąc
wrogiem wolności, jest wrogiem Europy. Spójrzmy
na ogrom tej machiny! T aki ciężar przygniatać
musi organizm państw europejskich ze szkodą naj
bardziej nawet do despotyzmu zbliżonych intere
sów; że tak jest, tego dowodzi sama historja ga
binetów z ostatnich lat 50ciu. Przez gwałt na Pol
sce dokonany, Moskwa weszła w skład państw
europejskich przez jego ostateczne skonsolidowa
nie się, zagarnęłaby nie tylko Turcję, ale cały od
łam szczepu germańskiego. Pierwszemu nawet Mo
skwa nie przeczy —• z drugiego Niemcy naśmie
wają, jak b y z próżnego przestrachu. My jednak
stanowczo twierdzimy, że gdyby przeznaczenie, co
włada losem Polski, Niemcy sami poddawaćby się
zaczęli pod berło carów. T aki musiałby być osta
teczny rezultat owego D r a n g n a c li Os t e n , obok
wewnętrznej bezsilności politycznej. —• Niemiec
sprzedaje cywilizację, Moskal ja k każdy barbarzyniec chętnie ją kupuje, ale u siebie. Gdy by ż Germanja raz nareszcie zrozumieć chciała, że aljanse
moskiewskie są główną przyczyną jej niemocy i
rozszarpania, że wyswobodzenie Polski lepiej do
pomoże do wolności i jedności Niemiec, niż wszyst
kie National-Verein’y i zjazdy frankfurckie! Śmia
ło rzec można, że ze względu na absolutną prze
wagę statystyczną carstwa moskiewskiego, koło
nieprzyjaciół jego znacznie będzie szerszeni niż
grono szczerych przyjaciół Polski. Ale ja k powie
dzieliśmy, aby współdziałać z Polską, nie konie
cznie potrzeba sympatyzować z Polakami. Kogo
nie pociągnie interes wolności i honoru, ten pój
dzie za głosem interesu zachowawczego. W tej
dopiero rubryce zanotować wypada wszystkie sztu
czne aljanse, których wytwarzanie jednakże bez
właściwych podstaw do działania w sprawie polskićj, byłoby nadaremńem. Dotychczas narody E u 
ropy żywą, niekłamaną sympatją wskazywały rzą
dom swym drogę postępowania; rządy reproduko
wały sympatje ludów dla Polski; ale dla samej
sprawy nic jeszcze nie zrobiono; a przecież to
sprawa tak wielka, — kto wie, może dla tego wła
śnie że wielka, nie zrobiono dla niej nic, nic....
Europa czuje to i niepokoi się. W rzeczy samej
jeżeli solidarność ludów ma być faktami uświęco
ną — to dawno już nadeszła chwila, kiedy mgli
ste sympatje ustąpić powinny miejsca zdrowemu
pojęciu interesów państwowych. Pojęcie to i sto
sowny do niego zakres działania, odmienne być
muszą w różnych państwach, w miarę tego, o ile
element społeczny przeważa nad elementem rzą
dowym. — W każdym razie wszelkie działanie ze
strony Europy Polska uważać będzie raczój za
p r z y m i e r z e , niż za pomoc cudzoziemską. E u 
ropejskie znaczenie powstania naszego, istotna'so
lidarność Europy z Polską, na inne określenie sto
sunku tego, nie pozwalają. Będzie to wspólność
działania na wspólności interesu oparta. Jeżeli dla
Europy nie obojętną było rzeczą poznać, ja k ą ma
być Polska tryumfująca, to znowu Polska ma pra
wo wchodzić w naturę intencyj urzędowych, aby
wiedzieć mogła, kto i ja k chce działać.
RZĄD NARODOWY.
Dekretem z dnia 5 lipca r. b. ustanowioną zo
stała pożyczka przymusowa do wysokości 21 mi
lionów złp. rozłożona na możniejszych kapitalistów
krajowych.
Biorąc na uwagę ogólnie objawiającą się chęć
niesienia ofiar przez uczestniczenie w pożyczce
chociaż w mniejszych kwotach, jako też koniecz
ność posiadania środków, któreby spotęgowanym
siłom Narodu dawały możność prowadzenia walki
z odwiecznym wrogiem naszym, na przedstawienie
W ydziału Skarbu stanowi:
Art. 1 Ustanowiona dekretem z dnia 5 lipca r.
b. pożyczka przymusowa przybiera znaczenie i
miano „OGOLNEJ NARODOW EJ PO ŻY C Z K I11
do której wszyscy obywatele ziem polskich są
przypuszczeni.
Art. 2. Ogólna Narodowa pożyczka zaciągniętą
być ma do wysokości 40 milionów złp.; pożyczka
ta zabezpieczoną zostaje na całym m ajątku naro
dowym.

Art. 3. Pożyczka zaciągnięta będzie za pośre
dnictwem W ydziału Skarbu przez wypuszczenie
5-cio-procentowych obligacyj; obligacye te zaopa
trzone w odpowiednią ilość kuponów, wystawione
będą na okaziciela; liczba i wysokość tytułów obligacyi będzie następująca:
Litera A po zip. 100.
„
B „ „ 500.
„
C „ „ 1000.
I)
D I) n 500°„
E „ „ 10000. _
Art. 4. W spólną cechę wszystkich wyżej ozna
czonych obligacji stanowić b ę d ą :
a) Podpisy członków Kommissji długu Narodo
wego; ustanowionej dekretem z d. 5 lipca r.
b. jako to: księcia W ładysława Czartory
skiego, J. Ordęgi i D ra S. Gałęzowskiego.
b) Pieczęcie Rządu Narodowego i Kommissji
długu Narodowego.
c) Określenie warunków, na jakich ogólna Na
rodowa pożyczka zaciągniętą została.
Art. 5. Kommissji długu Narodowego poleconem
zostało, wygotowanie powyższych obligacji, i za
ciągnięcie ich do wielkiej księgi długu Narodo
wego.
Art. 6. W ydział Skarbu upoważnionym zostaje
do zaprowadzenia w kraju komitetów pożyczko
wych, które zrealizowaniem pożyczki zająć się
winny. Stósowne w tej mierze instrukcje W ydział
przygotuje.
Art. 7. Tymczasowe obligacje pi-zez W ydział
Skarbu przygotowane, na wpływy summ pożycz
kowych wydane, a wysokością swoją wymienionym
w art. 3 stałym obligacjom odpowiadające, zamie-.
niane będą następnie na stałe obligacje pożyczko
we za pośrednictwem Organizacji Narodowej.
Art. 8. Osobom powołanym do pożyczki przy
musowej dekretem z dnia 5 lipca ustanowionej,
o ile takową w zupełności uiściły, wydane zostaną
na mocy posiadanych przez nich tymczasowych
kwitów, właściwe obligacje obecnej ogólnej Naro
dowej Pożyczki.
Art. 9. W ydział Skarbu przedstawić ma we
właściwym czasie Rządowi Narodowemu projekt
amortyzacji pożyczki lub zaciągnięcia jej w po
czet stałego długu Narodowego.
Art. 10. W ykonanie niniejszego dekretu pole
ca się Władzom Narodowym, w czem do której
należy.
W W arszawie d. 10 Października 1863 r.
(L. S.) pieczęć Rządu Narodowego.

RZAD NARODOW Y.
Zważywszy, że dotychczasowy Zarząd Administrącyjny Województw nieodpowiada obecnemu po
łożeniu kraju i jego potrzebom.
Zważywszy, że Administracja W ojskowa przygo
towawcza, przez Organizatorów Wojewódzkich
i Powiatowych, poza obrębem działań Administracyi cywilnej prowadzona, a ztąd częstokroć
w sprzeczności z nią będąca, nie wydaje pożą
danych rezultatów.
Zważywszy nadto konieczność rozwinięcia ja k naj
większej siły i sprężystości w działaniach po
wstańczych, w przekonaniu, że głównym do tego
środkiem jest skupienie wszystkich gałęzi Administracyi Prowincjonalnej w jednym ręku po
łączone, z odpowiedniem rozszerzeniem attrybucyi W ładz Wojewódzkich, na przedstawienie
W ydziału Spraw Wewnętrznych, postanowił i
stanowi:
Art. 1. W każdem Województwie n a czele
zarządu ustanawia się Kommissarz Pełnomocny
Rządu Narodowego, jednoczący w swem ręku
W ładzę W ykonawczą Administracyjną.
Art. II. Istniejące dotąd Urzęda Kommissarzy
Rządowych, Naczelników Cywilnych i Organiza
torów Wojewódzkich, znoszą s i ę — a attrybucje
i obowiązki do tych urzędów przywiązane, prze
lewają się na urząd Kommissarza Pełnomocnego.
Art. III. Kommissarza Pełnomocnego mianuje
i uwalnia Rząd Narodowy, przed którym tenże
za całość i kierunek powierzonej mu władzy jest
osobiście odpowiedzialnym.
Art. IV. Kommissarz Pełnomocny rządzi W o
jewództwem bezpośrednio, przy pomocy dobranych
przez siebie urzędników, a odbiera rozkazy wprost
od Rządu Narodowego.
Art. V. K ierunek administracji w Powiatach,
pozostaje ja k dotąd w rękach Naczelników Po
wiatów, których attrybucje rozszerzają się, a nad
to Organizatorowie Powiatowi przechodzą pod ich
bezpośrednie rozkazy.
Art. VI. Attrybucje W ładz powyższych, stosu
nek ich pomiędzy sobą, ja k również do W ładzy
W ojskowej, oraz zmiany, jakim ulega Ustawa A d
ministracyjna z dnia 6 sierpnia r. b., oddzielnemi
postanowieniami określone będą.

Art. VII. W ykonanie niniejszego dekretu W y
działom Spraw Wewnętrznych i W ojny, w czćm
do którego należy, poleca się.
Działo się na posiedzeniu Rządu Narodowego
w W arszawie d. 14 Października 1863 r.
(L. S.) pieczęć Rządu Narodowego.

RZAD NARODOWY.
Zważywszy konieczność wprowadzenia i utrzy
mania ścisłej kontroli funduszów Narodowych —
ja k również sposoby skutecznego wykonywania
tej kontroli w obecnych okolicznościach, na przed
stawienie W ydziału Skarbu, pośtańowił i stanowi:
§. 1. Ustanowioną zostaje Izba Obrachunkowa,
której Rząd Narodowy poleca:
a) Roztrząsanie rachunków z przychodu i rozcho
du funduszów Narodowych, i decydowanie,
czyli takowe są usprawiedliwione.
b) Prawo kwitowania w imieniu Rządu Narodo
wego, W ładz Narodowych i Obywateli, skła
dających rachunki z powierzanych im fundu
szów, dostatecznie usprawiedliwiane.
c) Obowiązki czuwania, aby prawem przepisana
kontrola, rozciągniętą była do wszelkich fun
duszów Narodowych.
d) Zachowanie w Archiwum rachunków i dowo
dów przesłanych Izbie Obrachunkowej, aż do
dalszego postanowienia w tym względzie.
e) Prowadzenie ogólnego rachunku przychodu i
rozchodu funduszów Narodowych.
§. 2. Izba Obrachunkowa składać się będzie
z członków Kommissyi długu Narodowego, mia
nowanych dekretem z dnia 5 Lipca r. b. z Kom
missarza Rządowego przy tejże Kommissyi, i
z Członków, których Rząd Narodowy do składu
Izby powoła. Oddzielne postanowienie Rządu Na
rodowego określi Organizacją Izby Obrachunkowej.
§. 3. Izba Obrachunkowa używa pieczęci z her
bem Narodowym i napisem: „Rząd Narodowy —•
Izba Obrachunkowa.“ Pieczęć zostaje w zachowa
niu u Prezesa. Przyłożenie pieczęci na korespon
dencjach i dokumentach, oznacza podpis Prezesa.
Pokwitowanie Izby Obrachunkowej w imieniu
Rządu Narodowego wydawane, opatrzone będzie
prócz tego podpisami dwóch członków, przez Izbę
upoważnionych.
§. 4. W szelkie W ładze i Urzęda Narodowe,
działające w granicach zaboru moskiewskiego, ma
jące pod swoją dyspozycją fundusze, lub inną wła
sność Narodową, obowiązane są składać rapporta
i rachunki, wraz z dowodami, Rządowi Narodo
wemu przez W ydział Skarbu. Przedstawione ra
chunki sprawdzane będą przez Wydział Skarbu,
stosownie do przepisów niniejszego dekretu, przed
stawione do decyzji Rządu Narodowego, a nastę
pnie wraz z pomienioną decyzją, będą zakomuni
kowane Izbie Obrachunkowej dla wciągnięcia do
ogólnego rachunku funduszów, i dla zachowania
w Archiwum. W ładze Zńś i urzęda istniejące po
za granicami zaboru moskiewskiego, nadsyłać bę
dą Rządowi Narodowemu rapporta perjodycznie,
właściwy zaś rachunek łącznie z odpowiedniemi
dowodami, bezpośrednio składać będą Izbie Obra
chunkowej. Każdy rachunek winien być przed
wstępnie sprawdzony i poświadczony przez W ła
dzę przełożoną bezpośrednio nad kassą lub urzę
dem rachunek składającym.
§. 5. Termina składania raportów i rachunków,
oznaczone będą szczegółowemi instrukcjam i lub
postanowieniami dla Władz Narodowych wyda
wanemu Rachunki za czas upłyniony przed wy
daniem niniejszego dekretu, złożone być winny
Izbie Obrachunkowej w ciągu jednego miesiąca.
§. 6. W ydział Skarbu i Izba Obrachunkowa
przy rewizji rachunków powinny uw ażać:
A)

Co do P r z y c h o d u .

1. Czy wpływy do Kass Narodowych miały
miejsce zgodnie z dekretem Rządu Narodowego,
czyli cała summa pobraną została, i czy rachunek
usprawiedliwiony jest dowodami wskazanemi w In 
strukcjach dotyczących każdego rodzaju docho
dów.
2. Czy w rachunku -Władz i Urzędów takaż
summa w przychodzie jest zapisaną, jak ą rzeczy
wiście z Kass Rządowych lub od innych W ładz
otrzymały.
B)

C o do R o z c h o d u .

1. Czyli każdy wydatek upoważniony był przez
właściwą W ładzę.
2. Czy do każdej pozycji wydatku znajdują
się właściwe kwity i dowody.
C)

§. 8. Jeżeliby rachunki nie były dostatecznie
usprawiedliwione, W ydział Skarbu albo też Izba
Obrachunkowa, zażądają stósownych objaśnień lub
dowodów, które najdalej w przeciągu ic h tygodni
z doliczeniem czasu na odległość nadesłane być
winny. Gdyby zaś żądane objaśnienia lub dowody
nie były przedstawione w czasie oznaczonym, albo.
były uznane za niedostateczne, w takim razie W y
dział Skarbu lub Izba Obrachunkowa bezzwło
cznie przedstawi Rządowi Narodowemu swoją opiniją, dla uzyskania jego decyzji, co do dalszego
postąpienia.
§. 9. W ydział Skarbu zaprojektuje instrukcje
i urządzenia, jakieby mogły okazać się potrzebne
w rozwinięciu niniejszego dekretu. Izbie Obra
chunkowej służy prawo czynienia wniosków do
Rządu Narodowego, jakie uzna za konieczne.
§. 10. Izba Obrachunkowa co miesiąc podawać
będzie Rządowi Narodowemu sprawozdania o po
stępie jej prac, ja k również ogólny obraz stanu
i obrotu wszelkich funduszów Narodowych, wraz
z ważniejszemi postrzeżeniami, jakie jej Admini
stracja Skarbu nastręczyć może.
§. 11. W ykonanie niniejszego dekretu poleca
się Władzom Narodowym, w czem do której na-

leży -.
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Działo się na posiedzeniu Rządu Narodowego
W W arszawie dnia 16 Października 1863 r.
(L. S.) pieczęć Rządu Narodowego.

RZĄD NARODOWY.
Obywatele!
Trudności wytworzenia regularnych a przytem
powszechnych wpływów do Skarbu Narodowego,
zniewoliły Rząd do. zaciągnięcia pierwszej 21 mi
lionowej pożyczki w miesiącu lipcu r. b. Z tytułu
tej pożyczki nie zdołano jeszcze ściągnąć wszyst
kich należności od powołanych do niej obywateli;
kiedy wzrastające coraz bardziej potrzeby powsta
nia, obok powszechnie objawiającej się chęci ucze
stniczenia w pożyczce, nakazały rozszerzenie pod
staw takowej i przeniesienie całego ciężaru z wię
kszych kapitalistów krajowych na tych wszystkich
Obywateli, którzy z reszty dochodów po zaspoko
jeniu niezbędnych potrzeb życia, mogą jeszcze
część pewną oddać Ojczyźnie.
W zywając W as, Obywatele, do nowej 40-milionowej pożyczki, R. N. spodziewa się, że gorącośó
patryotyzmu Waszego przewyższy nawet słuszne
wymagania Władzy, że pośpiech w realizowaniu
pożyes^i, będzie nąjpierwszym obowiązkiem, najusilniejszem staraniem Waszem. Pokładając zupeł
ną. ufność w obywatelskiej cnocie synów Polski,
Rząd śmiało już rachować może na pomnożenie
zasobów powstania: W tedy też będzie on w mo
żności nie tylko zaspokoić naglące potrzeby od
działów już zorganizowanych, w boju występują
cych, ale jeszcze zorganizować nowe, a zorganizo
wać jo z tylu żywiołów, które dla braku środków
materjalnych, od kilku już miesięcy napróżno gar
ną się pod sztandar narodowy.
Obywatele! każda wojna wymaga wielu ofiar.
W ojna nasza o Niepodległość jest jedną wielką
ofiarą, ofiarą odkupienia za całą Polskę wolną —
dla niej więc życie nasze, krew i m ajątek !
Dan w W arszawie dnia 27 października.
W edług doniesienia Policyi Narodowej, w poło
wie miesiąca węześnia jenerał moskiewski Berg
wydał rozkaz sformowania partji szpiegów, którzy
porozsyłani być mają na prowincje, głównie w ce
lach anti-narodowej propagandy i zbrodniczego od
działywania przeciw patryotyzmowi mniejszych
właścicieli ziemskich. Część tej partji przeznaczono
cło naprowadzania nieprzyjaciela na obozy nasze,
i dla tego nakazano im zaciągać się do kontroli
W ojska Narodowego. Organizatorem tej szajki ło
trów jest mianowany jenerał moskiewski Rożnów,
przewódzcami zaś Jan Piątkowski i Wilhelm L e
wandowski. W ładze Narodowe na prowincji o kno
waniach tych we właściwym czasie zawiadomione
zostały.
Kommissarz Rządowy w Województwie Augustowskiem w raporcie swoim z dnia 8 paździer
nika z N. 46 donosi: „Objeszczycy nadgraniczni,
w liczbie 200 zostający pod dowództwem Dewla
wyparowani przez W ojska Narodowe w dniu 19
września r. b. z komory W incenta, schronili się do
wsi Dłutowa, leżącej w Prusach. Do dziś dnia konsystują tam w pełnem uzbrojeniu, robiąc częste
wycieczki w głąb b. Królestwa Kongresowego.“

C o do R e m a n e n t ó w .

Czyłi w danym razie rzeczywiście znajdował
się wykazany remanent w gótowiźnie.
§. 7. Gdyby z powodu wypadków wojennych,
lab innych nieuniknionych przeszkód, dowody do
rachunku były zatracone lub nie mogły być ścią
gnięte, Rząd Narodowy wskaże w tych razach
sposób ulegalizowania rachunku.

W IADOM OŚCI Z PLACU BOJU.
W . KRAKO W SK IE. W upłynionym przeciągu
czasu t. j. od połowy września, Wojow. Kraków,
było teatrem licznych s ta r ć wojsk narodowych
z m oskwą, o których z nadesłanych nam rapor
tów, następujące zamieszczamy wiadomości:

Dnia 15 września dowódzca Iskra nocując z od
działem swym liczącym 250 strzelców, 100 kosy
nierów i 50 kawaleryi, uwiadomiony, że moskwa
w sile 2 rot piechoty, 150 dragonów i sotni koza
ków, pod dowództwem pułkownika Będkowskiego,
pociągnęła od Oxy ku Węgleszynowi; powziął za
miar attakować ją i w tym celu ruszył przez Bu
gaj i Lasoc.hów ku wsi Zarczyce, spodziewając się
uprzedzić tu nieprzyjaciela. Ten jednakże żwawym
marszem zdołał ujść pogoni, a stanąwszy w Mało
goszczy, wzmocniony znacznemi posiłkami zatrzy
mał się.
,
Oddział nasz stanąwszy w Zarczycach, dla ko
niecznego wypoczynku, pomimo wiadomości o wzmo
cnieniu się nieprzyjaciela, ruszył nań drogą ku
Małogoszczy i już między godzina 5tą a 6tą wal
czył z dwakroe liczebnie silniejszym wrogiem.
W ałka, w której młody nasz żołnierz utrzymując
wzorowy porządek, bił się po bohatersku, trwała
przeszło godzinę. Stanowczego jej rozstrzygnięcia
na naszą korzyść nie dozwoliło cofnięcie się ko
synierów w finalnym ataku, co też sprawiło, że
dowódzca nie widząc już celu w, dałśźym boju,
zakończył go, zwracając oddział swój ku lasowi
w zupełnym porządku, który odebrał rnoskwie
wszelką do ścigania ochotę.
Straty nasze głównie spoczywają w 30 prawie
wziętych do niewoli kosynierach, którzy ustępując
przedwcześnie z pola walki, sami, brakiem karno
ści, smutny ten los sobie zgotowali, Moskwy padło
30 kilku zabitych i tyluż rannych.
\Po krwawych i zaciętych potyczkach w dniach
22, 23 i 24 z. m. stoczonych pod Ciernem, W arzynem i Czarncą, w których dotkliwej nieraz wróg
doznawał klęski, podpułkownik Chmieliński stanął
obozem w Druchlinie pod Seceminem, w celu za
słonięcia i protegowania organizującego się nowego
oddziału pod kierunkiem kapitana wojsk węgier
skich Otto.
26go z. m. otrzymawszy wia
domość, że Czengiery wysłał nań 1200 piechoty,
2 szwadrony dragonów, sotnię kozaków i 3 działa
i przyrządy do puszczania rac, ja k również że
w tym celu wyruszyły już kolumny moskiewskie
z Miechowa, Olkusza, Częstochowy i Piotrkowa;
wezwał on kapitana Otto, aby nie czekając dal
szego wyrobienia się żołnierza, z tern co miał po
śpieszył ku niemu, ja k również zawezwał do wspól
nego działania Iskrę, stojącego z oddziałem swym
w okolicach Jędrzejow a.łD nia 28 stały już w D ru
chlinie połączone siły kapitana Otto, składające
się z 200 strzelców dobrze uzbrojonych, lecz wcale
jeszcze nie wyrobionych, podpułk. Chmielińskiego
i Iskry. T u wskutek wyroku sądu wojennego, wy
konawszy kare śmierci n a L i r / n . .podpulk. Chmie
liński dowództwo jego oddziału powierzył pułko
wnikowi Z arem bie,! a dowiedziawszy się że mo
skwa o 10 wiorst już była od naszego obozu, z po
wodu braku korzystnej pozycyi, wyruszył do Mełcliowa, gdzie postanowił przyjąć bitwę.
Nazajutrz rano ustawiwszy swe wojsko (pułko
wnik Zaremba na prawem skrzydle zajął lasek
0 200 kroków od folwarku Mełchowa; kapitan Otto
na lewem skrzydle zajął wieś, centrum zaś stano
wił oddział podpułk. Chmielińskiego, zajmujący
dwór i zabudowanie dworskie. Kawalerya stanęła
po za lewem skrzydłem blisko lasu). Podpulk.
Chmieliński rozpoczął bój, który moskale otworzyli
gęstym ogniem działowym skierowanym na wieś,
poczem wykonywając jednocześnie manewr w celu
zajęcia lasku leżącego na przeciw lewego skrzydła
naszego.
Dowódzca widząc to poruszenie, polecił natych
miast zajęcie tej miejscowości kapitanowi Otto,
który posunąwszy się tam, rozpoczął morderczy
bój z nieprzyjacielem. Tymczasem główne siły mo
skiewskie posuwały się ku nam, a przypuszczone
na G00 kroków, tak dzielnym powitane zostały ogniem, że się zatrzymać musiały. W idząc to żoł
nierz z oddziału Chmielińskiego, zagrzany słowem
1 przykładem wodza, z bagnetem w ręku rzuca
sie na chwiejące się szeregi moskwy, (tylko w ra 
bunku spokojnych wieśniaków nieustraszone), spę
dza je, płoszy, rozgania, a niesiony walecznym
zapałem, zapuszcza się za pierzchającym, zabiera
broń poległym i rannym wrogom, i niosąc drogo
cenną zdobycz wraca na swe stanowisko. Po tak
świetnem powodzeniu naszych dzielnych strzelców,
dowódzca, którego oka nie uszło najmniejsze po
ruszenie wroga, widząc ogólne jego pomięszanie,
wydaje rozkaz kawaleryi szarżowania rozbitych
szeregów i sam powtórnie wiedzie głośno wołają
cego o to żołnierza, do ataku na bagnety.
Bitwa, którąhy wykonanie tego ostatniego pole
cenia kawaleryi, było niewątpliwie podniosło do
rzędu najświetniejszych działań wojennych naszego
powstania, została tylko czynem znakomitego męztwa i bohaterskiej odwagi, nie sprowadzających
rezultatów, jakich zazwyczaj za tę cenę domagać
się można. Stało się to skutkiem cofnięcia się k a
waleryi, która rażona puszczanemi na siebie gra
natami i racami, opuściła swe pierwotne stanowi
sko i w chwili właśnie wydania przez naczelnego
dowódzcę rozkazu, znalazła się w miejscu, zkąd
polecona szarża wykonaną być nie mogła.

Tymczasem bój na lewem skrzydle, gdzie kapitan Otto bronił zajętego przez się lasku, wrzał
z całą zaciętością, dopókąd śmierć tego dzielnego
oficera nie przerwała gorącej akcyi. Pozostali
w szeregach kapitanowie Borremis, Sokulicz i Szabo, widząc wzmagające się coraz parcie moskwy
na bronioną pozycyję, rozdzieliwszy się na dwa
oddziały, powolnie ustępować poczęli, kierując się
na główną pozycyję, gdzie ośmielony młody nasz
żołnierz z dzielnością wytrawnego w boju żuawa,
używał po raz pierwszy może bagnetu i podziwiał
jego stanowcze i skuteczne działanie. Wszakże za
miar kapitana Borremis, Sokulicza i Szabo nie przy
wiedziony do skutku dla braku zimnej krwi i nie
wyrobienia się niemal wczoraj dopiero zaciągnię
tego żołnierza z jednej strony, śmiertelne rany
otrzymane przez pułkownika Zarem bę, a ztąd ko
nieczność usunięcia się z placu boju, i w ślad za
tem idące pewne pomięszanie, którego i staremu
już wojsku uniknąć niepodobna; z drugiej strony,
czyniąc dalszy bój w widokach tak świetnie zapo
wiadającego zwycięstwa, z początku niepodobnym,
zmusiły niespracowanego dowódzcę Chmielińskiego
do wykonania odwrotu, który przy odstrzeliwaniu
się regularnem z naszej strony, uskuteczniony zo
stał bez najmniejszej dla cofających się straty,
przez Lgotę Błotną do Lgocianki, gdzie już nie
przyjaciel zaprzestawszy strzałów daremnych, po
szedł szukać ulgi i pociechy . strat poniesionych
w doszczętnym rabunku Bystrzanowic.
Straty z naszej strony w tej walce w zabitych
i rannych wynoszą do 70 ludzi, między tymi dwóch
dowódzców Otto i Zaremba zmarli z ran. Straty
zaś nieprzyjaciół jakkolw iek liczebnie podane na
teraz być nie mogą, są jednak niesłychanie więk
sze, gdyż podług brzmienia urzędowego raportu,
kilka wozów tornistrów i płaszczów po swych po
ległych do Kielc odstawili. Nadto utracili oni wiele
karabinów, które dzielna nasza wiara, jako naj
droższy owoc swego poświęcenia i zapału, skwa
pliwie zabrała, y
Z Lgocianki po kilku dniach marszu podpułk.
Chmieliński stanąwszy w Rogunicach, zkąd po od
bytym, noclegu, ruszył do Oxy, powziął wiadomość,
że w odległości kilku wiorst, postępuje za nim
moskwa w liczbie 6 rot, postanowił przyjąć walkę
i w tym celu w dogodnej dla siebie pozycji ocze
kiwał nieprzyjaciela. Ale ten mając tylko 1 ‘/2 razu
większe siły, nie odważył się na bój, a począł oczelciwać na nadciągające mu ze wszech stron
sukursa w sile ogólnej 19 rot piechoty z stosun
kową ilością armat, kawaleryi i lcozactwa. Dla tego
to przed postępującym naprzód wojskiem nąszem,
x*xoak«.lo o o£i±-ó
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nas na nadchodzące z Piotrkowa kolumny. W yrozu
miawszy ten zamiar, jakoteż powziąwszy wiado
mość, że wojsko moskiewskie z Kielc wyszłe o
1 '/2 tylko znajdowało się mili, podpułk. Chmieliń
ski cofnął się przez Maryanów, Chorzewę do L a
skowa, gdzie będąc już od kilku dni mocno cier
piącym, za usilnem naleganiem lekarza zalecające
go natychmiastowy wypoczynek, złożył chwilowo
dowództwo, wydawszy trafne rozporządzenia, któ
rych wykonanie ocaliło nasze hufce wydobywające
je z koła uformowanego przez G batalionów pie
choty i odpowiednią ilości kawalerji i artylerji.
Rozdzielony na chwilę oddział połączył się w dni
kilka, a skoro ujrzy na swem czele mężnego wo
dza, niebawem znów rozpocznie szereg swych świe
tnych czynów.
f
W . M AZOW IECKIE. Połączone oddziały So
kołowskiego, Szumlańskiego i Skowrońskiego, pod
ogólnem dowództwem tego ostatniego, stoczyły
krwawą bitwę w dniu 10 września z wojskami
mosk. liczącemi 17 rot piechoty, 2 szwad. dragon. 2
szwad. huzarów, sotnię kozaków i G7 po czerkiesku
przebranych dzikich rabusiów, (tak niewłaściwie
dzisiaj już nazwanych czerkiesami). Bitwa otwarta
silnym ogniem tyralierskim z obu stron, świetne
w początku zapowiadała rozwiązanie. Ale gdy stru
dzony kilkogodzinnym marszem żołnierz, począł
na lewem skrzydle chwiać się, gdy brak jedności
i zgody, która nawet w tak stanowczej chwili nie
p o tr a fiła owładmjć umysłami dowódzców pojedyn
czych oddziałów, uniemożebnił tęż harmonię wspól
nego działania, któreby niewątpliwie, przy powsze
chnie uznawanej dzielności walczącego żołnierza,
rnoskwie nie małą zadało klęskę; oddziały nasze
poczęły cofać się przez Dalików, Domaniewo,
Watkowo, Gostkowo, Wartkowice do Zbliezye,
gdzie dowodzący widząc zbyteczne brakiem spo
czynku i posiłku znużenie żołnierza, część piechoty
czasowo rozpuścił, zatrzymując tylko kawalerją do
dalszych z wrogiem zapasów.
Straty nasze w tej bitwie są znaczne i bolesne:
Zabitych 7 oficerów i 50 szeregowców, po więk
szej części podobijanych rannych, których nie zdą
żono zabrać. Straty moskwy liczebnie wyższe, są
przecież w porównaniu sil prawie żadne.
Po połączeniu się w dniu 17 września z oddzia
łem majora Orłowskiego, podpułk. Zieliński po
wziąwszy wiadomość, że moskwa do koła zgroma
dza nań znaczne siły, postanowił wyjść z zajmo

wanej przez się miejscowości i w tym celu spie
sznym marszem zmyliwszy ślad moskwy, stanął we
wsi Załuskach. Tu złapanego* w ucieczce szyld
wacha przednich czatów, byłego żołnierza moskiewskiego, rodem Niemca, który po badaniu przyznał
się: że już trzy razy w różnych oddziałach będąc,
dopuszczał się szpiegostwa i zawsze w zamiarze
donoszenia rnoskwie o sile i ruchach naszych, od
dano pod sąd wojenny wraz z trzema szeregowcami z oddziału majora Orłowskiego, dopuszcza
jącym i się obelg i najwyższej niesubordynacji
względem swego oficera. Sąd na zasadzie kodeksu
wojennego, skazał ich na śmierć przez rozstrzela
nie; co dopełnione zostało w tymże dniu i miejscu.
Smutny to fakt, który ogłaszamy, oby na po
wszechną dla wszystkich obrócił się n au k ę; że
niedość zaciągnąć się do szeregów zbrojnych, ale
zaciągnąwszy się, trzeba zostać żołnierzem w zna
czeniu, jakie mu powołanie i trudne cele przez
Naród założone, nadają.
W dwa dni potem podpułk. Zieliński dochodząc
do wsi Zdziary, powitany został rotowym ogniem
przez moskali tamże znajdujących się. „Rozkazałem
w7tedy— pisze ów dowódzca w7raporcie swym do
R. N.,— “ zejść z podwód strzelcom i kosynierom, a
kawalerji zająć sąsiedni lasek, aby przeciąć moskwie w7szelką rejteradę; poczem otoczyłem wieś
z prawej strony Krakusami, lew7ą zaś stronę i tył
zająłem gotowymi już do boju strzelcami. Silny i
trafnie kierowany ogień nasz mięsza nieprzyjaciela,
który szuka schronienia w olszynce, a wyparty
z niej rzuca się ku laskowi, mając na swych k ar
kach dzielnych naszych Krakusów. B rak amunicyi
nie dozwolił doszczętnie wytępić wroga, wszakże
straty jego są znaczne. Z całej zgrai kozactwa
w dniu tym zostało zaledwie kilku, piechota ob
szernie zasłała trupem pole bitwy. Z naszej strony
polegli śmiercią walecznych Karol Segietyński, Podczawski Mieczysław, tudzież niewiadomy z nazwi
ska szeregowiec z kosynierów i 7 rannych.
Nadto jako jeńcy wojenni dostali się w ręce na
sze oficer, doktór i felczer.
W dalszym ciągu swych działań wojennych
podpulk. Zieliński z majorem Orłowskim, stoczyli
żywą z nieprzyjacielem d. 25 t. m. potyczkę pod
Strykowem , w której wielu czerkiesów osobliwie
z ręki naszych strzelców śmierć znalazło. Z naszej
strony zginął adjutant podpułk. Zielińskiego, pod
porucznik Lucyan Schmidt, ranny ciężko dzielny
młodzieniec Karol Kosiński.
Po tej bitwie zrobiwszy przegląd swego oddziału
podpułk. Zieliński, uznawszy za konieczne odesła
nie połowy koni na leczenie, takową w okolicach
ro»k>kow«ł, nad roaztą zaś -swego oddziału czaso
we dowództwo powierzył Syrewiczowi, gdy osła
biony stan zdrowia jego i majora Orłowskiego,
zmusił ich do szukania chwilowego wypoczynku.
Smutny traf zrządził, że jadąc drogą dzielny ma
jo r Orłowski, obskoczony został przez kozactwo,
straciwszy nadzieję ocalenia się, wystrzałem z pi
stoletu, życie sobie odebrał. Cześć i chwała mę
żowi, który w krótkim zawodzie swym partyzanta,
tyloma świetnemi czynami zostawia po sobie pa
mięć niewygasłą w rodakach, żal nieutulony w ser
cach żołnierzy, których umiał do zwycięztw pro
wadzić.
Z raportu dowódzcy III. oddziału w wojewódz
twie Mazowieckiem Ź ychińskiego, podajemy na
stępującą wiadomość o ruchach jego kawalerji:
W dniu 30 września oddział konny liczący 90
ludzi, krążąc około kolei żelaznej i posuwając się
k u Wiśle, napadnięty został przez szwadron dra
gonów, szwadron kozaków i tyleż czerkiesów, przy
wsi Przypki niedaleko od szosy radomskiej. Nie
znając dokładnie sił nieprzyjaciela, adjutant do
wódzcy wraz z rotmistrzem Glogierem chcieli przy
puścić szarżę na następującego wroga, spostrzegł
szy jednak tak ogromną jego liczebną przewagę,
zakomenderowali odwrót rozwiniętym frontem, któ
ry na milowej przestrzeni we wzorowym porządku
przy ciągiem odstrzeliwaniu się, uskuteczniony zo
stał, ze stratą 8 ludzi; ludzi tych później mosk. znalazł
szy rannymi na placu, ze zwykłą sobie dzikością,
pomordowała. Przy przejściu mostku we wsi P ra 
cach, przyszło do ręcznego starcia się na pałasze,
po którem moskwa straciwszy wszelką nadzieję
uzyskania jakichbądź korzyści, odstąpiła z boju
8mio. godzinnego, unosząc swych 20 poległych i
kilkunastu rannych.
W bitwie tej odznaczył się szczególniej dowo
dzący oddziałem adjutant porucznik Paweł Gąsowski, poległy po mężnej obronie, w której z rewol
weru 4 położył czerkiesów, rotmistrz Glogier b.
wojskowy pruski, i Kochanowski uczeń szkoły
głównej, znakomitego męztwa młodzieniec.
Nadto z oddziału dowódzcy Żychlińskiego po
legli śmiercią walecznych: Dowódzca kosynierów
Pisanecki, łubiany i szanowany powszechnie przez
podkomendnych i kolegów, mężnie prowadzący do
ataku młodego żołnierza, pełen poświęcenia i na
dziei oficer, w skutek ciężkich ran otrzymanych
w bitwie pod Ossą, pozostawiony tam że, a nastę
pnego dnia zabrany przez Moskwę, wieziony przez
48 godzin po odwiązaniu mu przez nią opatrzonych
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poprzednio ran, po długiem cierpieniu, mężnie sko
nał. W bitwie pod Brynicą, podoficer żuawów
Slaski b. uczeń szkoły sztuk pięknych, ojciec kil
korga dzieci, mężny, waleczny, wzór żołnierza,
zginął, zabiwszy kilkunastu moskali. Nadto polegli
Dalecki 17-letni młodzieniec, w kilku bitwach dziel
nie prowadzący kosynierów: przybyły z Peters
burga walczyć za wolność, i Golian b. oficer wojsk
moskiewskich.
W W O J. A U G U STO W SK IEM , gdzie ruch od
działów partyzanckich wzmógł się znakomicie, a
energia powstańcza znaczy swój rozwój i spręży
stość śladami krw i z wroga codziennie utaczanej,
działania wojenne objawiające się w codziennych
prawie utarczkach z nieprzyjacielem, trudniejsze
są dla sprawozdawczego pióra w ujęciu ich cało
ści, a systematyczne przeprowadzenie w opowia
daniu. Dla tego to staraniem naszem będzie przed
stawić bai'dziej wybitne fakta, według nadesłanych
nam raportów urzędowych.
Cytujemy tu prawie dosłownie przesłany w ko
pii raport majora Micewicza do Naczelnika sił
zbrojnych wojew. Augustowskiego i Grodzieńskie
go, obejmujący opis wyprawy naszej na komorę
Wincentą, przytułek rabusiów roznoszących po
strach na okolicznych włościan.
Po wspólnem porozum ieniu się „pisze major Mic.ewicz“ z majorem Brandten dnia 17 z. m. (wrze
śnia) wyszedłem z powierzonym mi oddziałem przy
brawszy 2 sekcye kosynierów z oddziału majora
Brandta, celem zaatakowania Moskwy w W incen
cie okręgu Łomżyńskim nad granicą pruską stale
konsystającej, a składającej się wedle zawiado
mienia władzy cywilnej z 210 konnych i 104 pie
szych objeżdżczyków.
„Zbliżywszy się pod Wincentę o 3 wiorst odle
głości, major Brandt udał się ze swoim oddziałem
dla zajęcia strony północno - wschodniej, a ja dla
zajęcia południowo-zachodniej. Major Brandt z po
wodu mniejszej odległości, prędzej ode mnie za
ją ł umówione stanowisko, a trafiwszy na moskiew
ską widetę, niemógł czekać aż stanę pod szlaba
nem tylko sam przypuścił atak. Na odgłos strza
łów biegiem posuwaliśmy się naprzód, a będąc na
300 kr. od szlabanu stanowiącego granicę Król. z P ru 
sami, przywitani zostaliśmy przez objeszczyków ogniem, na który zaraz moi sztucernicy źartką dali
odpowiedź. Po półgodzinnem strzelaniu, objeszczyki uciekli do Prus, myśmy zajęli Wincentę.
Dalszy ciąg raportu obejmuje wiadomość, że
skoro zniszczywszy W incentę, oddziały nasze zwró
ciły się ku wsi Kozioł, Moskwa natychmiast z s w e j
pozycyi, którą sobie na terrytoryum neutralnego
mocarstwa obrała, posunęła się w ślad, ale przy
jęta celnemi strzały, które 5 objeszczyków natych
miast z koni zsadziły, cofnęła się pospiesznie i do
czekawszy się dogodniejszej pory dalszego wy
marszu naszych wójsk, wróciła do wsi Kozioł i
takową zrabowawszy, spaliła. Straciliśmy w tej
utarczce 4 szeregowców zabitych, 2 rannych i 1
podoficera. Moskwa straciła do 60 objeszczyków;
2 konie osiodłane, 3 karabiny, 2 pałasze, 2 pisto
lety i kilka ładownic zabranych przez nas, oraz
wszystkie zapasy broni, amunicyi i żywności, ja 
ko też i wszelkie ruchomości zniszczone przez
ogień.
Odznaczyli się w boju z oddziału majora Brand
ta Adam Środa [feldfebel, Antoni Dumblewski i
Julian Zawadzki szeregowcy ze strzelców, oraz
Mikołaj Majewski szeregowiec z kosynierów.
Obok korzyści materyalnych i moralnych, spo
czywających w podniesieniu ducha i energii żoł
nierza, naznaczamy utarczkę tę w rocznikach na
szego powstania, jako akcją, w której z uzbrojo
nym żołnierzem działa razem uzbrojony w kosę i
widły dzielny Kurp, całą duszą miłujący ojczyznę
i z gorącym zapałem swego zacnego serca podą
żający za powstaniem, gdy to idzie staczać walkę
z nienawidzonemi przezeń najeźdźcami.
Dnia 19 września połączone oddziały Ostrogi i
Gleby, liczące 230 ludzi, stojąc pomiędzy Długowsią i Mizerami zawiadomione zostały, że Moskwa
w sile 3 rot piechoty i 100 kozaków zbliża się ku
nim. Na tę wiadomość posunęły się ku północnej
stronie i zajęły górę lasem pokrytą. W krótce nad
ciągnął nieprzyjaciel i wypuścił ku nam kozaków,
którzy natychmiast po pierwszych strzałach u w a 
ża l i z a w ł a ś c i w e c o f n ą ć si ę. Następnie pie
chota zapuściwszy się w wąwóz płytki, na końcu
którego stały nasze oddziały wznowiła walkę, któ
ra nie lepiej powiodła się ja k pierwszy jej wstęp.
Nasi strzelcy ani na chwilę nie zmięszani, celnemi
strzałami zadawali Moskwie niemałe straty. Padło
bowiem ze strony Moskwy 4 oficerów i 20 sze
regowców, jeden oficer został ciężko ranny. Myś
my stracili 6 zabitych, między temi oficera Iłcewicza, człowieka niezmiernej odwagi; rannych m ie
liśmy 5, z których 2 Moskwa najhaniebniej za
rżnęła. Moskal bowiem trzymanego przez dwóch
żołdaków za głowę i nogi rannego piłował pała
szem po gardle.
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Po skończonćj bitwie, która na całą okolicę naj
lepszy wpływ wywarła, oddziały nasze w zupeł
nym porządku ustąpiły z placu boju, w dalszą pu
szczając się drogę. Poległych naszych pochowa
no w Rynguliszkach.
W O JE W Ó D ZTW O K A LISK IE. Z otrzymane
go raportu od Naczelnika siły zbrojnej wojewódz
twa Kaliskiego, zamieszczamy następującą wiado
mość o działaniach oddziałów pieszych i konnych
w temże województwie.
„Dnia 1 Października r. b. o godzinie 1 popo
łudniu oddziałek piechoty złożony z 56 ludzi i do
wodzony przez podporucznika Piitz’a w powiecie
Kaliskim, spotkał się pod miasteczkiem Dobrą
z Moskwą będącą w sile 2 rot piechoty, szwadro
nu huzarów i 50 kozaków; oddział ten cofnął się
mając tylko 1 lekko rannego, Moskwa miała kil
ku rannych i 4 zabitych, pomiędzy którymi 1 oficer. “
3 t. m. oddziałki 2 i 4 połączone razem licząc
80 ludzi, zaczepiły moskali w okolicach miastecz
ka Chocza, a ubiwszy im 3 ludzi cofnęły się w okolice Turka.
^
5 t. m. połączone oddziałki 1, 2 i 3 zostały za
atakowane przez 2 roty piechoty, 2 szwadrony
huzarów, sotnie kozaków i pluton rakietników; od
parłszy kawaleryą i ubiwszy 5 huzarów i 1 koza
ka, wycofały się w porządku zupełnym i bez ża
dnej straty. Dowódzca tylko Igo oddziałku Piitz
lekko był ranny pałaszem w głowę.
7 t. m. połączofie oddziałki 2 i 4 w sile 100
ludzi były atakowane przez 2 roty piechoty mo
skiewskiej i sotnie kozaków w okolicy wsi Kamień,
a ubiwszy moskalom Igo kozaka, cofnęły się w po
rządku i bez straty, poczem się rozłączyły.
W powiecie W ieluńskim zeszłego miesiąca roz
dali moskale 12 wieśniakom z Dźbowa pod Czę
stochową 12 sztuk broni, z poleceniem napadania
powstańców; porucznik Kroszewski z oddziałem
60 ludzi liczącym dostał rozkaz 28 z. m. odebra
nia tej broni i ukarania winnych. Rozkaz ten w ten
sposób został wykonany, że 2ch wieśniaków bro
niących się z chałup przez okna bronią palną zo
stało zabitych, 4ch powieszonych, a reszta ułaska
wiona. Ci złożywszy przysięgę na wierność Rzą
dowi Narodowemu, oświadczyli się z gotowością
wstąpienia w szeregi.w ojska Narodowego na każ
de wezwanie, co jeden z nich natychmiast uczy
nił i zginął w bójce pomiędzy Kocinem i Ostro
wami. Moskwa dowiedziawszy się o exekucyi do
konanej przez porucznika Kraszewskiego, wypra
wiła Ka oódziałeiw jego z W ielunia 2 roty piecho
ty i sotnie kozaków. 3 b. m. spotkali się nasi
z moskalami między Kocinem i Ostrowami w okrę
gu Częstochowskim. W alka zacięta trwała blisko
2 godziny, nasi potykali się mężnie, ani jeden bro
ni nie rzucił, a pojmanym broń gwałtem z rąk
moskale musieli wydzierać „oddaj broń“ zawołał
moskal na jeńca, „czyś mi ją kupił, żebym ci ją
oddawał1* była jego odpowiedź. Straty nasze są:
15 poległych, między którymi podporucznik Ciszkowski, 23 rannych, 17 wziętych do niewoli,
między którymi podporucznik Fetor. Ci co pole
gli tak są ranami okryci, że trudno dojrzeć czę
ści zdrowego ciała, mają popodrzynane gardła i
i oberznięte uszy. Straty Moskwy starannie ukryte.
Kapitana Jana Przybyłowicza,, okręgowego wo
jennego Częstochowskiego, udającego się do od
działu k u Kocinowi, jednego ze zdolniejszych i
gorliwszych oficerów, Moskale złapali i okrutnie
się z nim obeszli. Najprzód go batami skatowali;
sam Pisanko wybijał mu zęby rewolwerem a po
tem omdlałego i już dogorywającego powiesili,
oficera pastwiącego się nad nim podobnie ja k P i
sanko, kopnął związany Przybyłowicz z temi sło
wy „i ty podła duszo co jako oficer rościsz sobie
pretensje do wykształcenia, będziesz się pastwił
nad jeńcem bezbronnym i związanym**. Porucz
nika" Kraszewskiego wysłanego przez Naczelnika
wojennego powiatu W ieluńskiego w celn zebrania
pozostałych z bitwy i pozbierania broni, pojmali,
zbili i razem z kapitanem Przybyłowiczem powie
sili w Dźbowie.
W powiecie Piotrkowskim 6 b. m. oddział kawaleryi pod dowództwem pułkownika Słupskiego
w sile 240 koni, (pluton jeden ze 40 koni był od
komenderowany dla zmylenia drogi) spotkał się
z oddziałem Moskwy z Kalisza, liczącym 1 '/2 so
tni kozaków, szwadronu huzarów, 3 roty piechoty
i 2 działa, pod dowództwem podpułkownika Tarasienki; — pułkownik Słupski tak manewrował,
że piechota moskiewska maloznaczący tylko udział
miała w bójce; trzy razy szarżował z pałaszem
na trzykrotnie formującą się konnicę moskiewską,
1 trzy razy ją złamał i spędził z zajętego pola.—•
Mamy 5 zabitych i 6 rannych. Moskale swych
poległych pochowali pod Krzywonicam i.— W od
kopanym grobie było 9 huzarów, 8 kozaków, 2
oficerów. W Radomsku leży 13 rannych, z których
2 już umarło. — Tarasienlco zabrał z sobą 1 zaa
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bitego na polu, dla pokazania, że niby więcój nie
stracił.
11 b. m. porucznik Rudzki niespodzianie na
padnięty, i w amunicją niedostatecznie zaopatrzony,
potykał się dość niepomyślnie z Moskalami pod
Bukową górą — w tem spotkaniu zabity został 1
szeregowiec a 2 jest rannych. — Moskale mieli
tylko 2 konie ranne. “
W O JE W Ó D ZT W O PŁO C K IE. Podajem y tu
wyciąg treściwy z raportu Majora Leucisa, dowódzc.y piechoty w powiecie Mławskim, złożonego Na
czelnikowi wojennemu Województwa Płockiego,
a podajemy go z uczuciem głębokiego żalu, tak
słusznie obudzającego się na widok m am ie tra
wionych sił i zasobów, które kraj z takim trudem
wywołuje na pole walki, za upragnioną swobodę.
Zamiast spodziewanych owoców, wysilenia kraju
podwajają tylko jego niedolę, skazują na wstyd
i upokorzenie, które garść obmierzłych tchórzów
ściąga na siebie nawet ze strony wroga.
Stojąc obozem w połączeniu z pułkownikiem
Zameczkićn* major Leucisa, napadnięty został przez
Moskali w okolicach Gołomina, którzy odbywając
skrycie drogę swą lasami, nie zastali przecież nie
przygotowanego do boju M ajora, dzięki wale
czności i męztwu Karola Miller, stojącego w prze
dniej straży z 32 ludźmi. Uszykowawszy się do
boju Major O rlik, otworzył ogień w las, zkąd
ukazywać się poezął nieprzyjaciel — wkrótce je 
dnak zaprzestał strzałów, widząc ich bezskute
czność. W kilka chwil potem ułani z kozakami
przypuścili szarżę, która zamiast być przyjętą sil
nym ogniem i następnie odparta, zupełnie przeci
wny sprawiła skutek. Haniebne pierzchnięcie le
wego skrzydła prawie bez wystrzału było hasłem
ogólnego odwrotu, który pomimo nadludzkich pra
wie wysileń dowódzcy i oficerów k u zachowaniu
jakiego-takiego porządku, nie dokonał się bez zna
cznych strat.
Przeszedłszy rzekę i obrawszy tu nową pozycję,
która zdawała się zapowiadać szczęśliwsze nieco
rozwiązanie mającej się stoczyć tu walki — do
wódzca widząc przecież żołnierzy zupełnie głu
chych na głos swych oficerów, postanowił uniknąć
dalszych starć, same tylko klęski mogących przy
nieść — i cofnął się w las, gdzie ocalił resztki
skołatanego oddziału.
Straty dnia tego Majora Leucisa podaje na 60
zabitych i rannych, nadto kilkunastu w bezładnej
ucieczce wziętych do niewoli. Ocalenie reszty za
wdzięcza on męztwu Karola Millera i waleczności
jego oddziałku, który przy przeprawie przez mo
s te k , s a m
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sił nieprzyjaciela, ja k również dzielności oficerów
Orlika i GastofTa.
Nieprzyjaciel utracił tylko 7, między którymi
1 oficera ułanów.

W IADOM OŚCI BIEŻĄCE.
— W ładze Narodowe zaleciły Obywatelkom sto
licy zdjęcie żałoby, której symbolika nie odpo
wiada już potrzebom dzisiejszej chwili. W czasach
modlitwy i męczeństw nosiliśmy żałobę, w czasach
pracy, walki, powierzchowne oznaki nie mają ża
dnego znaczenia. Nie żałobnych ubiorów nam po
trzeba •— ale serc gorących, wiary niczem niezłamanej i wytrwania. Kobiety nasze będą wiedziały
co zrobić ze strojami po zrzuceniu żałoby— przy
pominamy im tylko, że ja k największą oszczę
dność w ubraniu, przedewszystkiem winny mieć
na uwadze. Grosz powstańczy— to krwawy grosz.
Każdy zbytek, choćby najmniejszy, jest ciężkim
grzechem. W szakźeż wiemy to, że kobiety pol
skie nie staną się winnemi tego grzechu.
— W dniu" 19 bm. powieszony został w W ar
szawie przez Moskali Stanisław Swieźyński. Oby
watel ten pomimo męczarń zadawanych mu w cy
tadeli, nikogo ze współpracowników swoich nie
wydał, a chcąc przeciąć wątek poszukiwań mo
skiewskich, przyjął na siebie wicie takich faktów,
których wistocie nie dopełniał. •—• Cześć jego pa
mięci !
— W iele gmin i municypalności Włoskich, zło
żyło w ostatnich czasach ofiary^ dobrowolne n a
sprawę Polską; niektóre z nich niepoprzestając na
jednorazowej opłacie, nałożyły na siebie stały po
datek braterski.
—• Dowiadujemy się, że wkrótce wychodzić za
cznie w Paryżu pismo perjodyczne w języku francuzkim, poświęcone interesom Polski.
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RZĄD NARODOWY.
W ydział W ykonaw czy naLjtw ie.
Dnia 7} 19 Października 1863 r.
DO RZĄDU NARODOWEGO
Nr. 2986.
Rapport.
Uprzedniemi rapportam i naszemi donosi
liśm y Rządowi Narodowemu o środkach przy
m usowych którem i władze moskiewskie wyzy
skiw ały podpisy obywateli wszystkich stanów
i wyznań do wiernopoddańczego adresu. W m ia
rę oporu ja k i Moskwa napotykała w k raju
w urzeczywistnieniu tych chęci swoich i środ
k i pszymusowe staw ały się coraz surowsze i
dziksze. Wybór ich zostawiony b y ł przez Murawiewa woli wojennych naczelników powia
tow ych, obdarzonych uprzednio prawem życia
i śm ierci nad mieszkańcami kraju; to też b y ły
one różnorodne, stosowmie do miejscowych okoliczności i osobistego charakt ru wojennych
naczelników, w tem do siebie podobne, że wszę
dzie szerzyły bezproyk larlny w dziejach terro
ryzm. I tak: w niektórych powiatach woje
wództwa Wileńskiego, wojenni naczelnicy roz
jeżdżali z komendami wojskowemi od obywa
tela do obywatela, przedstawiali im. gotowy
a k t do podpisania, zapowiadając niezwłoczne
zniszczenie i spalenie domostwa i wyr. nięcie
całej rodziny wrazić odmówienia podpisu. W i n 
nych Powiatach tegoż Województwa ares t r 
wano pojedynczo obywateli, stawiano przed
wojennych naczelników, gdzie im dawano do
wyboru podpisanie nienawistnego aktu, albo
oddanie pod sąd wojenny, jako jawnie wypo
wiadających posłuszeństwo rządowi moskiew
skiem u. Gminy żydowskie uległy podobnemu
losowi, a starostom gmi n wiejskich nakffżano
pod groźbą kary cielesnej stawić s:e w dzień oznaczonv w Wilnie dla obecności Ic h na sali
M urawiewa, i wręczenia jTkoby od gm in adre
su nap:sanego w biurze gubernaforskim w Wil
nie. W Województwie Kowieńskim i Grodzień
skim podobrychżc środków wszędzie używano,
z tym dodatkiem, że w niektórych powiatach,
Wojenni naczrlmcy zgromadziwszy obywateii
do miasta Powiatowego, i zamknąwszy w cza
sowym więzieniu, otaczali dom wojskiem i tak
zamkniętych trzymali, dopókąd głodem nie wy
mogli podpisów. W Mińsku kilkuset obywateli
w turm ie osadzonych z:: zbrodniarzami, wybie
rać musiało ^między ut rat ą wszys'idch praw
stanu i wygnaniem na Syberją a podpisaniem
adresu. W Województwie Mohilewskiem i Wi
tebskiem wzięto się teraz do tychże sposobów
dla wymołenia adresów. Wszystkie te pogróżki
spełniane były zawsze literalnie i niezwłocznie
nad stawiającemi opór władzom moskiewskim.
Nie był to więc płonny postrach, ałe straszna
rzeczywistość, która niechybnie czekała lcaldeg o, co nie ch ciał przy łożyć podpisu do niecne
go aktu.
W obec tak rozwiniętego terroryzmu przez
Moskwę, zważywszy po lszc że wzbranianie
się od podpisania adresu, pogrążając w nieszczę
ście tysiące rodzin, pozbawia zarazem kraj cały
najdzielniejszych i najszlachetniejszych mężów;
powtóre, że adres takiemi środkami wymuszony
w niczem podpisujących go obowiązywać nie
może i nie ma żadnej politycznej doniosłości,
potrzecie, że pozorne zaparcie się uczuć narodo
wych przed wrogiem, w celu uniknicma bez
owocnego męc eństwa, nie może być poczytanern za odstępstwo; ale że owszem sam zmysł
polityczny doradza aby się wrogowi wywnętrzenicm tych uczuć w ręce nie oddawać; W y
dział wykonawczy na Litwie przesłał okólne
pismo z d- 3 wrześma (22 sierpnia] do Naczelni
ków Cywilnych Wojewódzkich i Powiatowych
zalecając, aby pódps”jących pod takim naci
skiem tdras, za niGulegającyeh odpowiedzialno
ści w obec Rządu Narodowego uważaćPomimo feg-o obwieszczenia w każdym jednak
Województwie znalazło się osób kilkanaście
które z tej powolności czynionej im przez W ła
dze Narodowe korzystać nie chciały i wolały
straciwszy całe swoje mienie skazać się na wy
gnanie niż podpisując adres, pozornie nawet wy-

Przeć się uczuć Polaka i potępić n a jsz ^ h e tn ie jszych ryce zy Litwy walczących za Niepodle
głość Ojczyzny. Naród zaś cały n'e chcąc przy
jąć na swe sumienie chańby chociażby pozorne
go odstępstwa, i zostawić w ręku przewrotne
go wroga akt piśmienny głoszący całość nierozd-ielr.ą Litwy z moskwą i potępiający bohater
ską watkę;— w m iarę wyzyskiwania podpisów
przez moskwę, przesłał do wydziału prolesta
przeciw wymuszonym przez moskwę adresom,
w; k órych wszystkie stany i wyznania w kraju
zarówno udział N orą, odpychając z całą energją uczuc:a patrjotycznego wszelki sojusz z najezdniczą moskwą. a ponawiając uznanie Rząlu
Narodowego za jedyną prawą na Litwie Władzę,
rozporządzeń1u Jego mienia swe i życie oddają
celem wyjarzmieuia Ojczyzny.
Liczba podpisów wzrosła spiesznie i doszła
obecnie do 249,648 a chcelaż jeszcze z każdym
dniem się powiększa, zważywszy wszakże że i
teraz już liczba Obywateli biorącyoh udział
w tym uroczystym akcie narodowym jest niewymownie znacząca, Wydział Wykonawczy da
lej zatrzymywać go w ukryciu nie chce, i lcopję
prolestów za których autentyczność ręczy Rzą
dowi pszesyła.
Uroczyste fooświadczcnie uczuć całego kraju,
z własnego popędu samorzui nie uczynione, w po
śród najokropniejszego prześladowania moskwy
ścigającej z dziką wściekłością i karzącej juk
największą zbrodnią nie tylko udział, ale nawet
samo z powstaniem współczucie, uwydatnia do
najwyższego stopnia jakie jest usposobienie Li
tw y, jaki zapał niezem niestłumiony ogarnia
wszystkie serca jej mieszkańców. Nowy ten ob
jaw ducha narodowego jest naturalnem dopeł
nieniem tych objawów, które na całej Litwie
poprzedziły zbrojne powstanie; dopełnieniem
samejże bohaterskiej walki toczącej się od ośmiu
miesięcy na wszystkich punktach Litwy, jest on
jeszcze d o n io s ły m dowodem lego uznania, jaki
Rząd Narodowy ma w kraju, i niewymownego
zauf-nia jakie kraj pokłada we władzach przez
Rząd Narodowy ustanowionych.
Z tego Rząd Narodowy bardziej się jeszcze
może utwierdzić w tem przekonaniu, że 7Oletnie
rządy moskwy w Województwach Wileńskiem,
Grodzieńskiem, Kowieńskiem i Mińskiem a 90
letnie |w Inflandzkiem, Witebskiem i Mohilew
skiem, nie tylko się tu nie dały wkorzenić, ale
dziś bardziej jeszcze niż w chwili rozbioru są
krajowi obce i znienawidzone przez wszystkie
warstwy społeczeństwa. Moskwa czuje sama
usuwający się grunt pod stopami sweini; a
w braku wszelkiej na Litwie historycznej trady
cji, wszelkiej prawnej podstawy, usiłuje wytwo
rzyć sobie gwałtem pozorne stanowisko pra
wne. Ztąd to ów dziki terroryzm rozwinięty
w celu wyzyskania adresu przeciwnego wszy
stkim poczuciom mieszkańców kraju. Moskwa
ulega tu temu koniecznemu prawu wszechświa
ta, mocą którego każde tylko dzieło utrzymać
się może temi środkami przez które powstało.
Zdobycz wzięta podstępem i przemocą tylko
przemocą i podstępem zachować się daje — i-to
jest, można powiedzieć treść dziejów Litwy1od
rozbioru Polski, treść tej walki nieustającej, a
prowadzonej różną bronią — walki cywilizacji
zachodniej z barbarzyństwem Azji, której polem
jest Litwa blizko od wieków.
Ró' ne fazy przez które walka ta przechodziła
rzucając wielkie światło na stan obecny Litwy
i charakler jej mieszkańców. W ydział przeto
Wykouawczy uważa się w obowiązku pr/esłać
Rządowi Narodowemu w ogólnym zarysie nie
które nmiej wiadome szczegóły odnoszące się do
dziejów Litwy, mi mowi ie z ostatnich Jat ki'ku
poprzedzających powstanie zbrojne r.b . Zaj mu
jący to obraz społeczeństwa którego wróg mi
mo wysileń różnego rodzaju blisko od stu lat
czynionych nie tylko pochłonąć nie m o'e, ale
z każdym dniem czuję się słabszym, z każdym
dniem jest zmuszany rozwijać większe okru
cieństwa (tę broń słabości) w celu zachowania
wyrywającej się zdobyczy.
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DD RZĄDU NARODOWEGO.
Od O b y w a t e l i W o j e w ó d z t w a
Witebskiego.
My niżej podpisani Obywatele Województwa
Witebskiego, nagleni catą silą przemocy i pod
stępu rządu moskiewskiego o wiernopoddańczy
adres do cara, niniejszym oświadnzamy przed
Bogiem, w łasnym krajem i Europą: jako
z Ojców i przodków naszych Polakami jesteśm y
i takiem i w dzieciach i potomkach naszych n a
wiekPbyó chcemy, jako wszelki sojusz i sp rzy 
mierzenie z moskwą odrzucamy, jako naj
świętsze ofiary ostatków mienia, u tra ty n aj
droższych osób, krw i przelanej, dla tćj milćj
Ojczyzny naszćj Polski ponosiemy i nowje ponieść
gotowi jesteśmy. Ruś biała, jako i inne Rusi,
była integralną częścią średniowierznój i Ąogańskićj jeszcze Litwy. W r. 1413 wolą abso
lutnego jój księcia Władysława Jagiełły, a ra 
czej wolą Boga chcącego udarować te k raje
w iarą świętą, połączona została z Polską.
Po upływie póltory w ieku 1569 w mieście
Lublinie zjednoczyła się z nią dobrowolnie,
węzłem braterstw a i swobody za spraw ą osta
tniego Jagiełły Z ygm unta A ugusta który
z woli zjednoczeniu tem a zrzekł się absolutnój
i dziedzicznej władzy nad Litwą. Odtąd u p ły 
nęło przeszło trzy wieki, w c iąg u których L itw a
podzielajęc z Polską swobody, stawę i nakoniec
ostatnią niedolę, zlała się z nią w jeden naród
Polski. W roku 1861, k tó ry b y ! rokiem odro
dzenia nastąpiło trzecie i najuroczysztsze połą
czenie Litw y z Koroną w Aleksoote i Horodle.
Adres carski wym ig a żebyśmy się zaparli tych
faktów, żebyśmy się nazwali Rossjauami, że
byśm y się w yrzekli i potępili braci i synów n a 
szych poległych i pomordowanych jako i uw ie
zionych wifortecach i wysianych na Sibir.
Dla kogo jest pjU/.^buy adres i protest?
W ukazie Murawiewa okładającym w systkich
bez w yjątku posiadaczy ziemskich podatkiem
nadzwyczajnym powiedziano: j a k o k a r ę z a
u d z i a ł w p o w s t a n i u . Ten ukaz A leksan
der II zatwierdził, więc nas wszystkich bez
w yjątku nazwał buntow nikam i a tem sam em
Polakam i. Z drugiej strony dla czego chcą od
nas protestu w słowach kiedy p rotestujem y
krw ią i męczeństwem.
Wiadomo jak im sposobem przeprowadzają
się adressa. Powywożono nam wszystkich nie
mal Marszałków, ich miejsce zajęli moskale,
lub zdrajcę naznaczeni od rządu i tak i Marsza
łek przy pomocy wojennego naczelnika postra
chem lub podstępem wymoże pewną liczbę
podpisów, i oto staje adres m ający potępić n a 
szą sprawę przed światem.
My wszakże ufni w Boga i w świętość n a
szćj spraw y o k ro k jeden z drogi obowiązku i
poświęcenia nie zboczym protestując zarówno
przeciw zićj woli naszych fałszywych przyja
ciół, ufni że wszystko co zacne i prawdziwie
chrześcijańskie w Europie, z nami jest i spra
w y naszćj chcćby tylko w znaczeniu moralnóm
nie odstąpi.
29 Sierpnia (10 W rześnia 1863 roku.
Następują podpisy 17,610 obywateli zaświad
czone przez Zarząd [Cywilny wyżej wymienio
nego Wojewózdztwa.
DO RZĄDU NARODOWEGO.
Od O b y w a t e l i W o j e w ó d z t w a
Wileńskiego.
AA'pośród kraw ćj z moskwą w alki o niepodle
głość której wszystkie w arstw y społeczeństwa
Litw y bohaterski biorą udział, były M arszalek
Województwa W ilińskiego wystosował do cara
moskwy adres z wymieniem od szlachty wierno-poddańczych uezuć. Poczem władze mos
kiewskie zawezwały szlachtę do stwierdzenia
niecnego ak tu podpisami swemi.
Szlachetni mężowie w odmówieniu podpi
sów, poświęcili się na utratę m ienia i w ygna
nie na Syberją lub n a śmierć m ęczeńską, do
niosłe światu dali ju ż świadectwo; jakich środ
ków używ a m oskwa do wymożenia podpisów,

krew ich niewinnie przelana, ofiary bez granic skę i krw ią swoją znaczących jej granice, czer
uw ydatniły z jednej strony do jakiego stopnia pią i czerpać f będą o nas swe sądy i zdanie; a
moskwą czuje sie sama pozbawioną na Litwie my ufni w świętość naszćj spraw y iw pomoc
wszelkićj prawnćj podstawy; i ja k w niedosta sprawiedliwego Boga, wszystkośm y poświęcić
tk u rzeczywistego praw a, pragnie wytłoczyć so gotowi dla odzyskania drogićj Obczyzny naszćj,
bie zmyślone, ja k naw et tego otrzymać nie mo jedynćj całej niepodległej Polski.
że inaęzćj ja k rozwijając najdzikszą przemoc;—•
18 (30) Września 1863 r.
z drugiśj strony adresem i podpisem wym u Następują podpisy 96,432 Obywateli zaświad
szonym silą zbrojną, groźbą szubienicy i Sy- czone przez Zarząd Cywilny wyżćj wyinienioberyi, groźbą mordu i pożogi lub osadzaniem uego Województwa.
po więzieniach, odjęły resztę znaczenia jeśli
jakiekolw iek mieć mogły.
DO RZĄDU NARODOWEGO
Ale dusze Polską w którśj miłość Ojczyzny
stała się religią boli nawet terroryzm em pozor
Od O b y w a t e l i W o j e w ó d z t w a
ne odstępstwo od spraw y Ojczystej. Dla tego
G r o d z i ń s k i e g o.
m y niżej podpisani ObywTatele Województwa
Oszukaństwo, ucisk, gw ałt, konfiskata maję
W ileńskiego, tak ci, cośmy srogą moskwy
tności
i więzienie ze strony najazdu przy zlej
przemocą do podpisania nienawistnego a k tu
zmuszeni byli, ja k ci cośmy jeszcze na te stra wierze kilku wyrzutków naszego społeczeń
szną próbą narażeni niebyli, niniejszym prote stwa, dały możność moskwie zebrania kilkuset
stujem y, przeciwko duchowi i literze podanego podpsów na adres odstępstwa narodowego i
esu; podpisy nasze jako gw ałtem od nas najzupełniejszego zaparcia się siebie samych.
W obec tego hańbiącego fakiu, my Obywate
muszone odwołujemy i za nieważne ogła
szamy; wszelki sojusz ta k przymierze z najez-le Województwa Grodzieńskiego podpisani i nie
dniczą moskwą, jako duchowi naszemu naro podpisani na adresie niniejszem, świadczymy,
dowemu w strętne, z rozwojem naszej cywili- że nigdy nie m ieliśmy nic wspólnego z mo
zacyi i potrzebami kraju niezgodne odrzucamy, skw ą, że ona nigdy nie uw zględniła naszych
wierność naszą dla Polski z którą połączeni miejscowych potrzeb, że cały czas jej panowa
jesteśm y nierozerwanem nigdy wszłem, przez nia je st to czas g w a łtu , okropnego ucisku,
najohydniejszej dążności, ostatecznym celem
ojców naszych w Horodle i Lublinie zaprzysię
ż o n y m ^ pięcio-wekowem z nią życiem, wspól którego było najzupełniejsze wynarodowienie i
zagłady u nas cywilizacji europejskiej. Rząd
n ą chw ałą i szczęściem, ja k wspólną niedolą
wzmocnione, n a nowo zaprzysięgam y, służyć moskiewski widząc w nas wszystko wrogie i
obce dla siebie, nie w ahał się i nie w aha przed
tćj miłej niepodległości, Rządowi Narodowemu,
siębrać najgwałtowniejszych środków do zde
jedynśj Władzy ja k ą w k raju naszym za praw ą moralizowania i zabicia w nas życ a polityczne
uznajem y, osoby nasze, mienie i krew naszą go, religijnego i moralnego. Kiedy inne naro
w rozporządzenie oddajemy i te oświadczenia dy europejskie wzrastając w bogactwa matenasze w obec Eoga w Trójcy Świętćj jedynego, rjalne postępowały i postępują na drodze cy 
w obec k ra ju własnego i Europy czyniąc, wilizacji, m y byliśmy i jesteśmy otoczeni prze
świadczemy wlasnoręcznemy podpisami.
kupstwem, pozbawieni osobistej wolności, su
13 (25) Września 1863 r.
m ienia i słowa, pod ciągłą groźbą konfiskat i
N astępują podpisy 89,315 Obywateli zaświad stałą dążnością rządu moskiewskiego zniszcze
cza p.-rfez Zarząd Cywilny wyżćj wymienionego nia niezbędnej harmonij społecznej. W b r e w
*
_ -M.Tg*nnHm
TinV««nyyąnp BasZR SZfcotY
i uniwersytetu, gwałtem zmuszono miliony lu 
du zmienić unicką w iarę na w strętną jeszcze
DO RZĄDU NARODOWEGO.
syzmę,
uprawniono niewolnictwo, prawo za
Od O b y w a t e l i W o j e w ó d z t w a
stąpiono bezprawiem, ścieśniono handel, zra
Kowieńskiego.
bowano i zniszczono k raj cały, zamierzając
My Obywatele Województwa Kowieńskiego', wszytkich prawych obywateli przesiedlić do
w ydani na całą srogość władz najezdniczego kopalń i śnieżnych stepów Sybiru.
rządu, które szerząc po k ra ju naszym spusto
Z takim rządem niepodobna wchodzić w ja 
szenia i m ordy chcą nas zmusić do podania kie bądź dobrowolne zobowiązania sie, a w y
adresu do cara, przez co m am y się zaprzeć muszone adresa jako komedje odgryw ane poi
swojćj narodowości i potępić tysiące braci i szubiermicą, więzieniem i bagnetem, uważamy
synów naszych, którzy walczą z wrogiem lub za nie byłe i ogłaszamy w obec Boga, Rządów
g in ą męczeńsko w więzieniach za wiarę i swo i ludów Europy, że jedyną naszą Ojczyzną, by
body narodowe, niniejszym w obec v, szechr ła jest i będzie Li iwa złączona wiecznym bra
widzącego Eoga, w obec całego Narodu, i wszy terskim sojuszem z Polską, z którą wieki dzie
stkich. ludów i Rządów Europy, uroczyście ze liliśmy dobre i złe losy; że obecnie jedyną w ła
znajem y i oświadczamy, że w alkę podniesioną dzą naszą obowiązującą i odpowiadającą n a
przeciw najezdcy' uważam y za świętą, spra szym dążnościom i potrzebom jest Rząd Naro
wiedliwą i konieczną, wszech władze cbecneg-o dowy i jego organa przez nas wyłonione. Że
najazdu niepraw ą i przemocą nam narzuconą to jest nas^ą myślą i najświętszym obowiąz
odpychamy; wszelkie przymierze, wspólność kiem , oświadczamy się ośmio-miesięczną nieu
i jednoczenie się z m oskwą, bezwarunkowo stającą w alką, którą prowadzić zaprzysięgamy
odrzucamy, dopóki choć jeden nieprzyjaciel nim nie osiągniemy celu zamierzonngo przez
n a ziemi naszej pozostanie; a jako przez dobro Naród i jedyny legalny Rząd jego.
1 (13) października 18(33 r.
wolne połączenie z Polską wszystkich ziem n a
szych, od w ieków utworzyliśmy jedno i nieroz- Następują podpisy 46.289 Obywateli, zaśw iad
dzielne polityczne ciało, ta k i nadał w nierożer- czone przez Zarząd cywilny wyżej wymieniowanći jedności trw ać chcemy, przed własnym nionego Województwa.
Narodowem Rządem Polskim. Wszelkie prze
to akip z rozkazu' władz moakhw^iciSrTw otżoDO RZĄDU NARODOWEGO.
rie, "wszelkie adresu do cara jako niepcehoOd, O b y w a t e l i W o j e w ó d z t w a
dzące z wolnćj woli naszćj lecz pod naciskiem
Inflanckiego.
najsroższego prześladowania, na pojedynczych
Trzecie stulecie upływ a ja k Inflanty w obec
osobach wymożone, są nieprawne, nieważne
i w niczem nas obowiązywać nie mogą.
Zygm unta Augusta Króla Polskiego zaprzysię
Niniejsze oświadczenie nasze Rządowi Naro gły w stolicy Litewskiej w Wilnie przyłącze
dowemu, którego jedynie za swą praw ą uzna nie się do Polski. Mieszkańcy Inflant uści
jem y władzę przedstawiamy i jesteśm y pewni snęli bratnią dłoń sąsiadów Litwinów i od tej
że Rządy i ludy Europy nic w sformowanych chwili zespolili sie w jedną, nierozdzielną czą
przez Murawiewa adresach, lecz w spełnionych stko wielkiej Polskiej Rodziny. Wprawdzie
przez nas ofiarach, w bohaterskich czynach cześć obszernych kraju Mistrzów Inflanckich
wojowników naszych dotąd walczących za Pcl- długo odpierając napady i broniąc się od najść
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cudzoziemców uległa wreszcie przemocy, a
tracąc wiarę praojców oderwała się razem ze
swoją stolicą Rygą od zaprzysiężonej jedności
z Polską, przechodziła rozmaite rządy aż n a
reszcie dostała się w zaborcze władanie moskwy.
W ierną pozostała braterskiem u przymierzu
część Ihflant dlajdonioslęgo odróżnienia się od
odstepców przybrała imie »Inflant Polskich*
i nigdy ani w śłowie ani w czynie nie splam iła
się odstępstwem od jedności z Polską, owszem
z nią razem porwana w niewolę i ucisk mo
skiewski, przez wszystkie lata niedoli wspólnie
z nią przenosiła tyrańskie carów ja k religijne
tak Narodowe prześladowania i okrucieństwa;
przez cały czas niewoli ofiarnikam i swymi
wspólnie z nią zapełniała odludne pustynie Sy
biru; nareszcie w r. 1861 przez kwoich delega
tów na uroczystych zjazdach w Horodle, Aleksoeie w obec Nieba i św iata całego ponowiła
daw ną przysięgę, jako cząstka jednćj Nierozdzielnćj Polski.
Dzisiaj zrabowane, spalone, zburzone, m ę
czeńską krw ią i łzami najukochańszych swych
synów przesiąkłe Inflanty, są jeszcze zagrożo
ne ostatecznem wyludnieniem , albowiem wszy
stko co tylko było najznakomitszego, najza
cniejszego i najświętszego zostało zakute
w kajdany i wespół ze zbrodniarzami do ste
pów U ralu wypędzone. Najświętobliwszemi
kapłanam i, sędziwemi starcam i, "ojcami licz
nych rodzin kwiatem najwykształceńszćj mło
dzieży, a naw et i niewiastam i przepełniono
podziemne kopalnie Syberji.
Pozostali zaś w domu wśród okrucieństw
i mordów najazdu moskiewskiego, zagrożeni
rzezią, gnębieni ciągłemi więzieniami, obdzierstwem, stanowczo odmówliśmy wszelkich ustępstw i ugód z najazdem, a wymuszonych,
szubienicą, konfiskatą i mordami podpisów na
adresach fabrykowanych przez oficerów mo
skiewskich, którzy zastępują dziś Marszałków
naszych wywiezionych w głąb Rossji, podpi
sów tych tak my, cośmy pod wpływem podo
bnego nacisku ulegli ja k i ci, co się od podpi
sania uchylili wyrzekam y się i protestujemy.
Owszem ponawiamy dawne przymierze p ra 
ojców naszych wzywając na świadectwo cienie
zamordowanych męczenników poległych i wy
pędzonych na Sybir braci naszych Inflantczy
ków. Przysięgam y w obec Wszechmogącego
Boga, iż wyrzekam y się wszelkich łask i u k ła 
dów z carem Moskwy i jego służalcam i, a uznajemy za jedyny i praw y nasz Rząd Narodo
wy Polski, Władze jego chętnie przyjm ujem y
i resztki naszego mienia i życia ped Jego rozpoządzenia na wywalczenie Jednćj, Nierozdzielnćj Polski składam y. Co w obec św iata całego
dla wiadomości wszystkich ludów i Rządów
własnemi podpisami stwierdzamy.
Dnia 29 Października 1863 roku.
Tu następują podpisy 29,372 Obywateli Infiant Polskich stwierdzone przez Zarząd Cywil
ny Wojewóztwa Infiantckiego.

W I n v i t o S a g r o wydanem z powodu
obchodu jubileuszowego z obrazem Zbawiciela
w m. wrześniu r. b., znajduje się następujący
ustęp własną ręką Ojca Sgo dopisany:
,, Wolą jest Ojca Sgo, aby w tej okoliczności
wznoszono osobliwie modły za nieszczęśliwą
Polską, na którą z boleścią patrząc, uważa iż
się stała w tej chwili widownią mordów i krwi
rozlewu. Naród Polski, kfóry b y ł zawsze k a 
tolickim narodem, który s t u ’y l chrześcijań
stwu za przedmurze przeciw najazdowi błędu,
godzien zaiste by się zań modlono, ażeby oswo
bodzonym został od klęsk które go przygnętoły i nie tracąc n'gdy charakteru swego, wier
nym zostawał po łanniclwii, które Bóg sa n je
mu nadal, które zawisło nie tylko na strzeże
niu ale i zachowywaniu w' czystości i nietykal
ności za jednom ylnością wszystkich członków
tego Narodu, chorągwi wiary katolickiej, wiary
Ojców swoichJ1
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