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Generał Stanisław Klicki. 
I. 

Generał Klicl{i nietroszczyl o się przejście do 
historjl, a historja zostawiła go W t-ieniu zapomnienia. 

Klicki nie zwracał na siebie uwagi dziejopisów. 
Nie wabił ani nęcil, Ubóstwo zaś materjałów źródło
wych chyba nawet odstraszyć musiało od niego wie
fu badacz}'. Dotąd postacią gen. Klickiego nikt się 
specjalnie nie zajął. Ale niech to nikogo tak bar
dzo nie dziwi. Pamiętać trzeba o tern, że do nie
.dawna nie miały biografij pierwszorzędne, niepospo
lite I nadzwyczaj godne poznania postaci Polski po
rozbioroWej i że dopiero od niedawna rozpoczęto 
naukowe badania nad czasami porozbiorowemi. Ale 
jest już czas. aby odkopać postaci obecnie już za
kopane w cieniu nietylko zapomnienia, lecz może 
nawet zi~norowania, a wśród nich szlachetną postać 
Stanisława Klickiego. 

Jest także stosowna J:ora, aby z racji ufundo
wania przez Gminę m. Łowicza tablicy pamiątkowej 
ku czci gen. Klickiego, który otaczał ŁoWicz dobro
czynną opieką, oraz w związku z niedawno uroczyś
cie obchodzoną setną rocznicą powstania listopado
wego, przypomllieć pamięć żywota uczestnika tego 
powstania, który po gen. Chłopie kim cieszył się sła
wą najznalwmitszego wojskowego: 

Z powodu braków w materjałach żródłowych, 
nadzwyczaj szczupłych, ułamkowych i fragmentarycz
nych, wynikły, rzecz prosta, pewne braki W niniej
szym szkicu, będącym skondensowaniem mej pracy 
biograficznej o gen. Klickim, opartej na materjałach 
rękopiśmiennych, czerpanych przeze mnie z Archi
wum Akt Dawnych w Warszawie, Bibl;oteki i Mu
zeum ord. Krasińsl<ich, Bibljoteki Narodowej, ze 
zbiorów Muzeum Rapperswylskiego, przechowywa
nych w warszawskiej Cen:r. Biblj. Wojskowej, oraz 

na szczegółach Ido życia gen. Klicl<iego, rozrzuco
nych po pamiętnikach, wspomnieniach, pismach, wy
dawnictwach źródłowych i t. p. Muzeum ło.wickie 
im. W ł. Tarcz}' ńsl<iego posiada niektóre akta wojsko
We, odnoszące się do dzialalności gen. K1ickiego 
z czasów powstania listopadowego, ale nie mają 
one Więl<szego znaczenia dla tego 7.yciorysu. Zato 
księgi Hipoteł<i W Łowiczu zawierają trochę materja
łów co do łowickich zabudow!1ń generalskich i tekst 
testamentu gen. Klickiego. Zródlem pierwszorzęd
nego znaczenia byłyby tutaj zapewne pamiętniki same
go Klickiego, o których wspomina gen. Józefhr. Zału
ski, które jednak nigdy nie były drukowane, a których 
rękopis nie wiadomo czy wogóle jeszcze istnieje. 

II. 

Miedzioryt na papierze, przedstawiający w me
daljonie po pas Klicł<iego, W mundurze generała 
brygady jazdy francusl<iej, metodą wówczas popular
ną "au physiotrace", ukazuje nam je~o regularne 
rysy spokojnej i suchej twarzy, pogodne czoło, wtyl 
cofnięte, powichrzoną czuprynę. blady półuśmiech 
na ustach, a z pod mocno zarysowanych brwi łagod
ność wejrzenia połączoną z zaciekawieniem. Wyra
zu bezwzględności, porywczości, zaciętości nie znaj
dujemy. Klicl<i nie zawsze zdobywał się na nieugię
tość. Byt nazbyt ustępliwy i miękki. Dobroć i nad
zwyczajna łagodność łączyła się u niego z pubłażli
wością dla swych podwładny::h, o któryl:h troszczył 
się prawdziWie po ojcowsku. W. ks. Konstanty tłu
maczył zbytnią wyrozumiałość tem, że Klicki "zapa
truje się na ludzi jakimi oni być powinni, a Ole ja
kimi są". Cieszył się jednak Klicki wielkim szacun
kiem i serdecznem przywiązaniem swych podwład
nych. Nie bardzo znał się na ludziach i nie posia-
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dał sztuki narzucania swej woli, swej inicjatywy. Mial 
natomiast dar zdobywania bezgranicznego zaufania 
żułnierzy. 

Gen. Klicki życie swe od wczesnej młodości 
zWiązał z chwałą i niedolą ojczyzny. Na pierwszy 
plan widowni politycznej nie wysuwał się. Pragnął 
jedynie walczyć w pierwszym szeregu. Nie ubiegał 
się ani o zaszczyty, ani o sławę, ani o władzę. Był 
człowiekiem, który bez hałasu i bez szumu przeszedł 
przez życie, spełniając swój obowiązek obywatelski, 
przez dokumentowanie swą krwią istnienia narodu 
polskiego. 

Do czynów haniebnych nie był zdolny. Nie 
splamił się żadną podłością. Z powodu zaś braku 
większej ambicji odegrał zbyt małą rolt; w stosunku 
do swych wrodzonych zdl)lności militarnych, pogłę
bianych wiedzą fachową, oraz niepospolitych Wartości 
osobistych. Główne cechy charakteru gen. Klickie
go, oprócz bral<U silnej woli i łagodności, to przede
wszystl{iem miłość kraju ojczystego, brawurowa dziel
ność żołnierska, wybitna rozumność, szlachetność, 
pracowitość, poczucie oboWiązków i honoru. 

W kampanjach napoleońskich przeszedł KUcki 
ŚWietną szkolę. Nabrał wielkiego doświadczenia, 
rozwinął swe zdolności i słal się znakomitym ~ene
Jałem. Ale tylko generałem. Na samodzielnego 
dowódcę nie wykształcił się, podobnie jak bardzo 
wielu oficerów armJi napuleońskiej, którzy potrafili 
być jedyme ŚWietnymi wył{Qnawcami woli wielkiego 
wodza. Takim już był system napoleoński. Z po
śród generałów Królestwa Polskiego odznaczał si~ 
jednak Klicki szersze m pojmowaniem wojny. We
dług Chłopickiego był najlepszym generałem polskim. 
OCZyWiście przesadzał nieco Chłopicki. 

Trudy wojenne i liczne rany odniesione na po
bOjowiskach Europy zniszczyły zdrowie Kllckiemu 
do tego stopnia, że w czasie powstania listopado
wego stał się prawie już zupełnie zużytym genera
łem. Dość wspomnieć, że wtedy nie mógł często 
dosiąść konia '0 własnych siłach. Rumianek 
zaś, które~o był wielkim amatorem, jakoś nie po
ma!;!al. W czasie wojny polsko· rosyjsł<iej 1830 
j 1831 r., choć uchylił się od przyjęcia godno
ści naczelnego wodza, mial zapał wojenny, rwał 
się do czynu i-jak sam pisał w rozkazie do żołnie
rzy - "czuł w sobie wrócone młodzieńcze si/y". 
W powstanie listopadowe usiłował wnieść bezcenne 
zalety, WóWczas bardzo rzadkie, a mianowicie: Wiarę 
w zwycięstwo i wytrwałość. Ale zdrOWie nadzwy
czaj osłabione nie dało mu wytrwać w służbie do 
Iwńca powstania. 

Kolej żywota tego spracowanego, zasłużonego 
i dzielnego generała, który "wszystko-jak słusznie 
stwierdza Barzykowski - ostrzu swej szabli za
wdzięczał", a "o nic się nie ubiegał" I jak wspomi
na Dobiecki,-godzi Się odt\\orzyć. 

III. 
Z pieczętującej się herbem Prus I, drobnoszla

checkiej, starej rodziny, której gniazdem rodowem 
były Klicze w ziemi Ciechanowskiej, pochodZił gen. 
Stanisław Klicki. Urodził się dn. J6 listopada 1775 r. 
we wsi Drążewie, w ostrołęckiem. Skończywszy 
piętnasty rok życia o,>uści/ szkołę łomżyńską i wszedł 
jako kadet do kawalerji narodowej, aby bronić ko
nającej RzeczypospoliteJ. Było to W przededniU dru
giego rozbioru, kiedy oręż miał rozstrzygnąć przy
szłość Polski. W wojnie polsko - rosyjskiej 1792 r. 
i wkrótce podczas insurekcji KOŚCiuszkowskiej brał 
czynny udział. Dosłużył się wtedy stopnia kapitana. 
W (jwych przełomowych dla Polski czasach, kiedy 
naród nie zdobył się na zbiorowy zbrojny czyn, Sta
nisław Klicki, jak sam zanotował po kilkunastu ła
tach, pisząc w ŁOWiczu, jako generał dYWizji, swój 
urzędowy stan służby,-był w bitwach i potyczkach 
pod Ostrołęką, Nowogrodem, Łasią, Drążewem, Ko-

byłką. Pod Ostrołęką zostal ranny lancą, a pod 
Laslą kulą karabinową. Szczególnie rana otrzyma
na kozacką lancą okazała się niebezpieczną. Z po-

. wodu tej rany miał najbardziej cierpieć całe życie. 
Przyszedł trzeci rozbiór Rzpltej. Akta podzia

łowe wyrokowały, że-. koniecznością jest wytępić 
raz na zawsze wszelkiego po niej wspomnienia-. 
Państwo Polskie przestało istnieć, ale przyszłość wy
kazała że naród istnieje. Dzielny, żelaznej woli 
gen. Dąbrowski stworzył przy boku rewolucyjnej 
f'rancji Legjony i przerwał ciszę, jaka 9Jedług .po
bożnego" życzenia zaborców miała otaczać sprawę 
polską. Nie zabrakło w Legjonach i Klickiego. (od 
czerwca 1797 r.) Niebawem wyróżnił się'wśród legjo
nistów waleczno ścią; bezinteresownością i charakte
rem narodowym. Ukazała się wtedy także słaba 
strona charakteru gen. Klicl{iego: zbytnia ust~pli-
wość. ?' 

W Legjonach aWansował Klicki na stopień ma
jora. Znajdował się w atakacll pod Weroną, Legna
go, Castel-noVo, SI. Gio1ani. Przy oblężeniu Mantui, 
ranny pałaszem W głowę, dostał się do niewoli. Po 
wyjściu z niej znóW walczył na półwyspie apenińskim 
od Neapolu do Wenecji. 

Zwycięstwa Napoleona nad Prusakami pod Jeną 
zaprowadziły armję francuską nad brzegi Wisły. 
Wtedy pułk legjonowej jazdy polskiej, do l<łórego 
należał Klicki, znajdował się pod dowództwem Róż
niecki ego, w neapolitańskiem. Król Neapolu. ceniąc 
Walec:l.ność legjonistów, usiłował wówczas Polaków, 
pragnących gremIalnie wrócić do ojczyzny, zatrzy
mać we Włoszech. Wtedy Klicki w liście pisanym 
z Neapolu w jęZyKU francuskim do gen. Dąbrowskie
go, organizującego już armję na ziemiach polskich t 

prosił twórcę Legjonów, aby starał się u Napoleona 
o pozwolenie powrotu legjonistom do Polski, doda
jąc, że w ten sposób będą ,..mogli być bardziej po
żytecznymi dla Cesarza i Naszej Drogiej Ojczyzny". 
Wreszcie pięlmy pull{ Różnieckiego opuścił ziemię 
wIoską. Wedle przeznaczenia miał jednak nadal 
pozostać w służbie francuskiej. Dekretem z dnia 
7 kWietnia 1807 r. :'-.JapoJeon przepisał organizację 
Legji pohko-włoskiej, złożonej z trzech pułków pie
choty (jednym pułkiem dowodlil wtedy Chłopieki), 
oraz z pułkU jazdy t. zW. lansjerów, l{tórych reorga
nizacię pOWierzoną miał gros-major Klicki, dopółd 
nie wróci pułkownik Jan Konopka. Organizacja i 
ćwiczenia postępowały szybko naprzód. Wkrótce 
do obozu pod Frankenstein wystąpił Klicki z dwo
ma szwadronami jazdy. 

Klicki dzielnie się spisał W kampanji śląskiej 
przeciW Prusom. Walczył w bitwie pod Neustadt, 
Schweidnitz, Silberg i WrocłaWiem oraz przy oblę
żeniu Głogowa, Wrocławia i Neise. Dnia 1 lipca 
1807 r. otrzymał stopień podpułkownika. 

Lansjerzy, po utorowaniu drogi H .eronimowi 
Bonapartemu, królowi Westfalji, do jego siedziby 
królewskiej, powolani zostali do Francji, gdzie znaj
dowala si€f.. już piechota Legji polsko· włoskiej. Wkrót
ce przez Paryż i Bordeaux maszerowały pułki do 
Bajonny, gdzie znajdował Się Napoleon. Legja na
zwana została Legją 11adwiślańską i dekretem ce
sarskim otrzymała nową organizację. W 1811 r. 
pułk lansjerów przemianowany zostanie na pułk 7 
ułanów i zyska sobie w Hiszpanji pod rozkazami 
Klickiego "tą ś\\lietną sławę, którei pamięć-jak wspo
mina Roman Załuski-przechowali wszyscy w wojnie 
tej mający udział Francuzi, Hiszpanie i An~licy". 

łV. 

. Przed wejściem do Hiszl'8nji odbyła się W Ba
jonnie rewja przed Napoleonem. Najlepiej spisali 
się wtedy lansjerzy, a to dzięki szybkiej orjentacji 
l(Jickiego i Konop){i. Za waleczność, okazaną w nie· 
dawnych bojach, rozdal tutaj Napoleon pułkowi kilka
naście krzyżów Legji honorowej. Zaszczytną tą od-
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znakę otrżymał wówczas I KlIcki. W czerwcu 1808 r .. 
weszły pułki nadwiślańskie do Hiszpan;i, aby z ko
nieczności dziejoWej wziąć udział w ni,esprawiedliwej 
wojnie przeciwko ,narodowi, który Polakom nie wy
rządził iadnej krzywdy I walczył bohatersko o swą 
niepodległość państwową. ' 

Klicki, jak wspomina jeden z pamiętnikarzy, 
okazywał wtedy wszędzie "niezrównaną czynność 
i niezachwianą odwagę. W sierpniu 1809 r. mia
nowany został , pułkownikiem. Następnego rolm 
w listopadzie, odznaczony był krzyżem kawalerskim 
orrleru wojslwwego polskiego (Virtuti Milltan). Nieraz 
zaszczycony był specjalnemi wyróżnieniami i pochwa
lam i marszałków francuskich. Za swe zasługi otrzy
mał w1811 r. donację 2000 fr. rocznie, a później dy-

- plomem Napoleona został w marcu 1812 r. baronem 
cesarstwa. I H!szpanie nie odmawiali Klickiemu 
wielkich zdolności i brawurowej odwagi. Mieszkań
cy potężnej a zaciekle bronionej Saragossy, śWiad· 
kowie czynów Legji n~iślańskiej, nazywali Klickiego 
i Chłopickiego - bohaterami. 

Pod rozkazami Ch/opickiego i Kllckiego pozo
stawał WÓ\\iCLaS Bugeaud, szef bataljonu z 16 pułl<u 

- Iinjowego, często używany przez nich do licznych 
wypraw. Bugeaud, przyszły marszałek francuski, 
zawsze z wdzięcznością wspominał swą służbę pod 
dowództwem Chłopickiego i Klickiego. Dał temu 
szczególny wyraz w odpowiedzi na 1.st, Idóry napisał 
do nie20 KUcki z racji zwycięstwa nad rzeką lsly. 
Pismo Qlarsz. Bugeaud, nacechowane "zapałem 
wdzięcznej pamięci, jaką przechował dla jenerałów 
Chłopickiego i Klickiego", po śmierci Klickiego, zo-

~ stało z różnemi cennemi papierami oraz pieniędzmi 
skradzione przez "niewiadomego zbrodniarza". 

W czasie kampanji hiszpańskiej walczył Klicki 
W Nawarze, Aragonji, Katalonji, Walencji i Kastylji. 
Brał udział w licznych potyczkach i bitwach pod 
St. Jean, Mallen, Epilą, Tudelą, Belchite, Marją, Al· 
can\tz, Daroca, Teruel, Ojos-Negros, Barceloną, Bar· 
bastra, prz}' oblężeniu pierws1.em i drugiem Saragossy, 
przy wzięciu Leridy, Tarragony, Tortozy, Saguntu, 
Walencji, .oraz rr~y oblężen~u Mequinenzy;..--:-. 

LanSjerom Ole upływał Jednak czas na Ciągłych 
utarczkach. Musiały się znaleźć i chwile dla odpo
czyniw, Tracono te chwile najróżnitj. Nie braltło 
wtedy i różnych awantur, które Iil{widow<łł Klicki 
z dość dużą energją i jeszcze większe m zwymyśla
niem, co naWet dziWiło lansjerów, znających go, 
jako oficera "zwykle niesłychanej łagodności". Ba· 
wiono się także we solo na tym półwyspie iberyjsl\lm, 
gdzie, jak pieśń głosi, "Kastyll<i dawały uścisk miły". 

Tymczasem Napoleon przy~otowywal się do 
wyprawy na Moskwę. Na początku 1812 r. wojska 
polskie opuszczały Hiszpanję. Marszałek Suche!, 
w dowód wielkies;!o uznania, poruc7-ył wtedy pIk. 
Klickiemu odWieść do Paryża 22 zdobyte sztanda
ry i klucze Walencji. Było to wyróżnienie nie byle 
jakie. Zaszczytu podobnego dostąpił przed Klickim 
jedynie gen. Kniaziewicz, wysIany W 1799 r. przez 
Championnetta z Włoch do Paryża ze sztandarami 
nieprzyjacielsl{iemi. 

V. 
Po opuszczeniu Hiszpanji Klicki przydzielony 

został w stopniu pod-szefa do sztabu wiceluóla 
włos!{iego liS. Eugenjusza Beauharnais. Odtąd stale 
towarzyszył mężnemu Wicekrólowi Włoch aż do koń
ca epopei napoleońsl{iej. 

W pamiętnej wyprawie na Moskwę walczył 
Klicki pod Smoleńskiem, Witebskiem, OstrOWiem, 
Możajskiem i Małym J aros/awcem, gdzie został ran· 
ny pałaszem w g/Owę. Podczas straszliwego odwro-

\ tu, ks. Eugenjus:z: Beauharnais zawdzi-ęczał swe 
ocalenie Klickirmu, który dzięki swej przytomności 
przeprowadzil cały korpus przez nieprzyjacielską 
armję, aby polączJć się z Napoleonem. Janowi 

Chełmińskiemu dało to temat do obrazu p. t. "Wia
domość o ocaleniu ks. Eugenjusza Beauharnais". 
Na pamiątl<ę . otrzymał wówczas Klicki wspaniały 
pierścień od wicekróła Włoch, który obowiązany 
mu był "Wi~kszą część swej sławy w czasie 
wojny 1812 r." 

Podczas saskiej kampanji 1815 r. ks. Eus,tenjusz 
Beauharnais ocalił pod Mockern życie Klickiemu. 
Scenę oswobodzenia Kłlckie~o z rąk koząckich od
tworzył malarz Heideck na obrazie, wanym prze
ważnie z litografIi Villain'a. W lipcu 1815 r. otrzy
mał KUcki stopień generała brygady jazdy francusl{iej. 
Przeciw sprzymierzonym walczył pod KOppp.n, Ber
linem, Motzern, Mockern, Magdeburgiem, Dreznem 
i Kaumnitz, s;!dzie został ciężko ranny w udo kulą 
karabinową. Znakomity komedjopisarz Al. Fredro 
wspomina, że przy pomocy Milberga wsadził we I 

Freiburgu na konia rannego Klickiego, którego 
"z ciężl<ą biedą przeprowadzili przez ciżbą zatara~~
wany most, co nieraz potem z wdzięcznością wspo
minał". 

Ostatniego marca 1814 r. kapitulował Paryż. 
Napoleon abdykował. Wojsko polskie przeszło pod 
"opiekę" Aleksandra I, a wodzem naczelnym został 
w. ks. Konstanty. 

Gen. Klicki W dniU 9 czerwca podał się do 
dymisji, aby wraz z korpusem polskim Wrócić do 
Polsl<i. Niebawem wszedł w skład armji Królestwa. 
W styczniu 1815 r. mianowany był dowódcą 2 bry
gady W dyWizji strzelców konnych. Dowódcą te j 
dywizji został dwa lata później, stopień zaś generała 
dywizji otrzymał w 1826 r. Za czasów ~rólestwa 
ozdobiony został I<rzyżem orderu Korony Zelaznej, 
orderami św. Stanislawa l 1<1 asy, św. Anny I klasy, 
św. Wlodzimierza II klasy, św. Anny I klasy z koro
ną cesarską, oraz w 1830 r. znakiem honorowym 
za 30 lat służby oficerskiej. 

Z szeregów wojsl<owych usunęło się wtedy wielu 
oficerów, nie mogących znieść systemu konstant y
nowskiego. Klicki został W czynnej slużbie, ale z sy· 
stemem bynaimniej nie pogodzoFlY. Narażał się 
często W. ks. Konstantemu, który wprawdzie cenił 
go wysol(o, ale nie mógł znieść. że był "za ła~odny 
dla podwładnych", gdyż wymag':łl ordynarnego obel
żywego i surowego aż do brutalności postępowania. 
Kiedy zaś Kile/o zebrał w swej dyWizji 12.C28 z1. p. 
na pomnił, ks. Józefa Poniatowskiego, dłuta Thor
waldsena, obecnie stojący na ·reprezentacyjnym pla
cu Józefa Pllsudsl{iego w WarszaWie, wściekłość 
w. ks. Konstantego musiała chyba być bez granic. 
Wiadomo bOWiem, że Konstanty, dOWiedziawszy się 
o projekCie konnego pomni!<a Im czci ks. Józefa, 
zapytlll: "Jakto, posąg konny? a co zrobił takiego 
Książe Poniatowski, aby mu posąg konny był sta
wianv?... Niech w miejscach, gdzie złożone będą 
popioły Księcia, W dobrach je~o, VJ Jabłollnie lub 
gdzie indziej, stawią mu co chcą, ale nie w War
szaWie". Gen. Klicl{i, zostając w czynnej służbie , 
położył zasługi nie tylko na polu wyszlwlenia wojsko
wego ale i dla sprawy narodowej. 

W ŁOWi czu, gdzie znajdował się sztab jego dy
wizji strzelców konnych, założył na nieużytkach ogro
dy, pole marsowe, wzniósł pala cyk-"muzeum", w któ- I 

rym umieścił stworzoną przez siebie bibljotekę. do~ 
stępną dla wszysti{ich, a zwłaszcza dla wojskowych. 
Zaczął też budować pała c, ale nie mógł go dolwń
czyć, gdyż w}buchło powstanie listopadowe. 

VI. 
Starszyzna wojskowa uważała, że czas na pow

stanie jest nieodpowiedni, że luaj jest niezdolny do 
zbrojnej a zwycięskiej rozprawy z Ro sją, której si/y 
przeceniano. Toteż nie wierzyla w powodzenie pow· 
stania. Wiary tej nie miał wtedy i SOWińsk i , prz}!
szły bohater Woli. podobie jak Ole mial jej również 
i zacny ks. Adam Czartoryski, ówczesny naj wybitniej-



4 Ż y G I E Ł O W· I C K I E ~r. 21 

szy polski mąż. stanu, oraz jego przyjaciel gen. Klicki. 
O wojnie z Rosją prawie nie myślano, zwłaszcza, 
Ze ruch powstańczy załamał się. Bopiero dalszy 
rozv.ój wypadków doprowadził do wielkiej rozp(av.-y 
orężnej z Kosją. 

Wybuch powstania listopadowego zastał gen. 
Klickiego w ŁOWiczu. Na wieść o nocy Iistopado
w~j zajął stanowisko wyczekujące. KlIcki, o Idórym 
opowiadano plotki, że ze swą dywizją .. śpiesznie" 
połączył się z W. ks. Konstantym, otrzymawszy W Ło
Wiczu dwa rozkazy z dn. 2 grudnia od Chłopickiego, 
rozpoczął natychmiastowe przygotowania do wymar
szu ku stolicy, gdzie pis:nem z dn. 5 grudnia wzy
wał go i Rząd Tymczasowy. 

Dn. 7 grudnia był gen. Klicki w Bloniu. Na-
stępnego dnia wybrał się osobiście do Warszawy. 
Wtedy to dyktator Chlopicki zaczął organizować o
słonę, myśląc jedynie o obronie i układach. Dowód
<:.ą osłony na szosie kowieńskiej został Klicki. 

Po złożeniu dyktatury przez Chłopickie~o, uwa
żającego ciągle powstanie za "ruchawkę", ustano
wiona została Rada Wojenna, w skład której wcho
dził i Klicki. W krótce Ch/opieki znów przyjął dy
ktaturę, paraliżując dalej ruch powstańczy. Nadszedł 
dzień 17 stycznia 1851 r. Chłopicki złożył dyktaturę 
i wojsko zostało bez wodza. Gen. Klickiemu, cie
szącemu się bezwzględnem zaufaniem Chłopickiego, 
proponowano przyjęcie naczelnego dowództwa nad 
wojskiem. Klicki zrobił się wtedy bardziej chorym 
niż był w rzeCZYWistości. Rozciągnął się W odpo
wiedniej chWili w szlafroku na kanapie, aby łat
Wiej wymówić się złym stanem zdrowia. Tymcza· 
sowo głównodowodzącym został Wey~senhoff, a po
nieWaż tego generała nie było w stolicy, poruczono 
zastępstwo gen. Klickiemu, dodając mu do pomocy 
gen. Szembeka. 

Za pośrednictwem Rady Narodowej zebrało się 
u gen. Klickiego 55 wojskowych, aby wybrać kan
dydatów na wodza naczelnego dla komisyj sejmo
wych. Gen. RadZiWIłł został ostatecznie wodzem 
naezelnym. Klickle~o, za sprawą głównie ks. p.. da
ma Czartorysl<iego, mianował nowy wódz dowódcą 
sił zbrojnych na lewym brzegu Wisły. 

Dn. 10 lutego wystosował Klicki rozkaz dzien
ny, wzywając swych podwładnych, aby okazali się 
wytrwałymi obrońcami swobód, gdyż "w dobrej spra
wie nigdy się o zwycięstwie wątpić nie ~odzi". W 
przededniu krwawej wallii o Olszynkę, podobnie jak 
przedtem, kiedy Kreutz przeszedł lewy brzeg Wisły, 
rozl~azał KlicId stawiać barykady w Warszawie. Ale 
gwałtu z tern nie robil. Wiedział, że wiara w zwy
cięstwo jest ważniejsza od barykad. Okólnikiem 
z dn. 24 lutego nakazał oddawać pod Scld ludzi, roz
siewających szkodliwe dla powstania wieści. 

Skrzynecki, nowy nieudolny po RadziWiłle wódz 
naczelny, mianOWał Klickiego dowódcą i or~anizato
rem wszystkich rezerw dawnych i nowych pułków 
jazdy, oraz nowo utworzyć się mających. Coraz gor-

szy jednak stan zdrOWia utrudniał Klickiemu spełnia
rtie ObOWiązków. Rozl(azem dziennym naczelnego 
wodza, ;l dn: l maja, otrlymał urlop na cztE'ry mie
siące do wód mineralnych w Czechach. Zanim sko
rzystał z tego urlopu pozostał dalej w ŁoWiczu, skąd 
jeszcze dn. 20 maja wysłal raport. 

VII. 
Klicki, nie otrzymawszy od władz austrjackich 

zezwolenia na wyjazd do wód, musiał pozostać W kra
ju. Leczył się w KrzeSZOWicach pod Krakowem, 
zażywając kąpieli siarczanych, wraz z wieloma woj
skowymi, inwalidami i rozbItkami korpusu gen. Ower
nic kiego. Kiedy wybuchła w Krzeszowicach cholera, 
padł jej ofiarą m. in. gen. Aleksander Błędowski, 
który pod Ostrołęką stracił nogę od kuli armatniej. 
Klicki wzniósł pomnik Błędowsl\iemu. w pobliżu klasz
toru w Czerny. koło Krzeszowic. Ta pamiątka, bę
d~ca ŚWiadectwem hołdu dla oficera znanego "z mę
stwa oraz z cnót wojskowych i obywatelskich", mówi 
nam Wiele o gen. Klickim, który za wystaWienie pom
nika był .źle Widziany" przez władze zaborcze. Po 
upadku powstania, Rosjanie, wchodząc do Krakowa, 
postawili wartę przed mieszkaniem zajmowanem przez 
Klickiego. 

W 1856 r. znajdował się Klicki W Marienbadzie, 
miejscowości kuracyjnej, gdzie sporządził testament. 
N!e mając potomstwa ani "w~tępnych krewnych", 
ustanowił swym sukcesorem swego synowca Toma
sza Klickiego. Do Iwńca ż}cia było jednak daleko. 

Dnia 23 kwietnia 1847 r. zmarł gen. Klicki 
W Rzymie, kwadrans przed godz. 11, o której miała 
się rozpocząć W kościele św. Klaudjusza msza św. 
za zmarłego cztery dni temu Stefana WitWickiego. 
Wiadomość o śmierci gen. Klickiego szybko się ro
zeszła po Rzymie. DOWiedział się o tern natych
miast ks. KajsieWicz, który skorzystał z tego i msza 
została odśpiewana za obu. Klicki pochowany zo
stał W Rzymie na cmentarzu Campo Verano, przy 
bazylice św. Wawrzvńca. Nad jego zwłokami po
stawiono nagrobek z napisem łacińskim (trochę nie
ścisłym). 

W Łowiczu dn. 1 czerwca 1847 r. odprawiono 
nabożeństwo żalubne w Kolegjacie "la spol<ój du
szy ś. p. J, W. Stanislawa Barona I<lickiego, b. je
nerała b. W. P." KazaniE' wystłosil ks. Jan Bogdan, 
łowiczanin. Na tern nabożeństwie żałobnem znajdo
wało się "mnóstwo mieszkańców miasta Łowicza". 

Gen. Stanisław Klicł<i. choć · nie zostawił spad
kobierców swego imienia, to jednak nie cały zmarł, 
gdyż Idea, za którą walczył, znalazła swych bojowni
ków równie ofiarnych, mężnych i szlachetnych, a bar
dziej silnych i nieu~iętych, W pamiętnych lc:ltach: 
1865, 1905, 1914-19~1. 

Jan W'gner. 
P. S. Szkic ten uzupełniają podane przeze mnie ni
żej "Dodatki". 

D o D A T K I. 
Rozkaz dzienny. 

W Kwaterze Głównej w Warszawie. Dnia 10 lutago 1831 r. 
Do wszelkich korpusow i oddziałów Siły Zbrojnej Na

rodowłłj na lewym brzegu Wisły. 

Stosownie do woli Rządu Narodo;)pgo, obja
wionej mi przez Rozkaz Naczelnego Wodza, obją
lem naczelne dowództwo wszelliich Sił Zbrojnych 
Narodu, położonych na lewym brzegu Wisły, które 
odtąd, z mojego sztabu rozkazy oboWiązujące od
bierać będą. 

Zaszczycony tą ufnością Rządu, znając powszech
lIy zapał i śWięte chęci Narodu, czuję w sobie wró-

cone młodzieńcze siły, że pomimo starganego zdro
wia, zdolałem jeszcze wystarczyć i mojemu powoła
niu i waszej ufności. 

Wojownicy Narodu Polsl<iego! przeznaczeniem 
jest naszem wzmacniać i s\{upiać rozrzucone po Wo
jewództwach sily, przyprowadzać je do porządku i 
ws.pierać walczących; jesteśmy spokojni od strony 
Wisły, nie przekroczy jej nieprzyjaciel. do was na
leżeć będzie 19nę bić go i nie dozwolić przejścia 
na powrót. 

Niech was nowozaciężni nie zraża nierówność 
broni, wierzcie mojemu dOŚWiadczeniu, niema niedo
łężnej w ręku śmiałego, którego przywiązanie obda-
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'l'Zyło sercem, a czucie swobód, gorącą chęcią Ich 
wywalczenia. Nieprzyjaciel chce nam swobody wy

·>drzeć, My star3jmy się ukazać światu, jak one są 
nam drogie. Wytrwałość niech waszym chęciom 
towarzyszy. W dobrej sprawie nigdy się o zwy
Cięstwie wątpić nie ~odzi. 

Ale młodzi Wojownicy! wierzcie dośWiadczone
'1l1U, nie dość jest mieć chęci, potrzeba koniecznie 
woli, ażeby cel osiągnąć, lecz gdy wola wszystkich 
nie może być jedna, potrzeba wymaga !ebrać ją 
w jednego. Posłuszny sam rozkazom, ścisłego ich 
wypełnienia od was wymagać będę. Nieprzestanę 
nigdy zalecać porządku, posłuszeństwo starszym i 
wszelką karność; bez t 'go chęci wasze skutku nie 
-dopną. Przestępców Więc rozmaitego stopnia prze
ciw przepisom militarnym, jako niegodnych synów 

"Ojczyzny, ścigać będę z c..alą surowością wojennego 
prawa. inaczej zdradziłbym ufność Rządu, moje su
mienie i wasze nawet chęci. 

Dowódca Siły Zbrojnej 
po lewym brzegu Wisły 

Jenerał Dywizji (-) Klicfoi. 

Okóinik do władz cywilnych i wojskowych. 

Wieści jakie rozsiewają ludzie źle lub pł}tko 
myślący, są jedne zatrważające, dru~ie niedorzecz
ne, a przynajmniej fałszywe, osłabiają ducha jedno

' ści i zgody, albo tamują er.er~iczność w działaniu, 
polegając na płonnych nadziejach lub przywidzeniachI 
Uważając ludzi takich za nieprzyjaznych W powszech
nej spraWie, polecam wszełkim władzom, tak W sto
hcy, jak i na prowincjach, i wszystkim dobrze my
ślącym, ażeby podobnych rozsiewaczów chwytali, 
jako podejrzanych i oddawali do władz właściwych, 
którzy po wybadaniu pod sąd oddani zostaną. 

W świętel sprawie! nie godZi się rozpaczać, 
póki się tylko w iej świętość wierzy. Mnogie przy
kłady historyczne dowodzą, iż zalane nieprzyjacie
lem Narody, otrząsły się i istnieć nie przestały, pó
ki im zostawaly Miecz, Serce, Chwala i Jedność. 

Dowódca Sily Zbrojnej 
po lewym brzegu Wisły 

Jenerał DyWizji (-) KUcki. 

W Warszawie dn. 24 lutego 1831 r. 

• Ze "wspomnień wojskowych" Wojcieche Dobieckiego 

Klicki był wzrostu dobrego, ale słabego zdro
Wia; jednak nikt się nie mógł rÓWnać z jego nie
znużoną pracowitośc ią. Mily w towarzystwie, ko
chany od oficerów i żołnierzy, wyższe przy dzielnej 
odwadze, nauki i Wiadomości wojskowe posifldal, 
znany i ceniony od monarchów i marszałków fran
cuskich, bezstronny i skromny o nic dla siebie się 
nie upominał. A nagrody za swe zasługi wytrwałoś. 
cią, dlugą pracą i pięknemi czynami sobie wysłużyl. 
Niewielu podobnych oficerów Polska liczyła. 

Uwagi w. ks. Konstantego dla Mikołaja I. 
(W tlumaczeniu z francuskiego). 

Klicki, generał bry~ady, dowódca dyWizji strzel
ców konnych. DYWizja jego utrzymana w porządku, 
zasługującym na największą pochwałę. Doskonaly 
oficer w czasie wojny i w czasie pokoju. Niebosz
czyk Eugenjusz Beauharnais, obowiązany mu jest 
Większą część swej sławy w czasie wojny 1812 r. 

Jest to człOWiek zacny, mężny · 1 szlachetny, lecz na 
nieszczęście chorobliwy. Można mu tylko zarzucić 
zbyteczną pobłażliwość dla swoich podwładnych, za
krawającą czasami na słabość charakteru; pochodZi 
to stąd, że zapatruje się na ludzi, jakiemi oni być 
pO'Ulinni, a nie jakimi są.-Doskonały na manewrach 
i odznaczająco się rozumny. 

z "kilku wspomnień starego żołnierza" 
płk. Mikołaja Kamińskiego. 

Jenerał Klicki np. znany z biuletynów Napole
ońskiej armji, przy osłabionem później zdroWiu, stal 
się nadzwyczajnym miłośnikiem rumianlm. Pasja ta 
doszła była u r.i~go do takiego dziwactwa, że mu się 
w końcu zdawało iż nikt z tych, co rumianek pijają. 
nie był w stanie zrobić nic złego. Gdy który z ofi
cerów, wykroczywszy przt:!ciw woiskowym przepisom, 
zawolany został do niego i skazany przezeń wedle 
regulaminu na dni kilka aresztu, jeśli tylko mial 
przytomność odchodząc, poprosić służące sto o fili
żankę rumianku, a jenerał Klicki to usłys~ał, albo 
od słutącego dOWiedział się o tern, oficer bywał na
tychmiast od kary uwolnionym. Ofic,erQWie z dyWizji 
jenerała, znając ten sposób i używając go, praWie 
nigdy nie odsiadywali aresztóW. 

Notatka z dziennika J. I. Kraszewskiego. 

29·go stycznia (poniedziałek)-1851 r. 
Przyjechali: Tomaszewski i pułkownik Mikułow

ski. Pułkownil< opOWiadał anegdoty o jenerale Klic
kim, jak raz przyjechał niezdrów, a często bywało, 
do jakiegoś podpułkownika: "PodDulkownilm, każ mi 
zrobić rumianku-zawolał". "Rumianku! nie mam 
go, panie jenerale" ... Jakto, a cóż ty pijesz'?" "Wód
kę" ... No, ale kiedyś chory?- "Rum, panie jenerale". 

"Ostatnia moja wola". 

Nie zrobiłem dotąd żadnego ostatniej woli mo
jej rozporządzenia, bo służąc od dZIeciństwa w woj
sku i w tak Wielkich wojennych epokach, rozumia
łem iż będę tak szczęśliwym, że ołów lub żelazo, od 
razu zakończą moje trudy i życie.-Kiedy się ina
czej Bo~u podolJalo i tylko odniesione rany zosta
Wiają mi skrócone w wielkich cierpieniach życiet 
zostawiam następujące rozporządzenie . 

1. Nie mając potomstwa ani wstępnych krew
nych ustanawiam moim uniwersalnym sukcesorem 
synowca mego Tomasza Klickiego, od którego do
znałem przywiązanie i uczynności. 

2. Ten sukcesor mój obowiązany będzie da 
dokończenia odpowiedniej edul<acji bratu swemu A
damowi oraz, jeżeli godnym tego się ol<aże, dopo
możenia mu, aby mial sposobność nadal utrzymania 
się· 

5. Aby nieruchomości moje w ŁoWiczu poło
żone, ja;{Q to: domy, wieża, ogrody, łąki i grun
ta do tego należące, ile możności posiadane były przez 
osobę z familji nazwiska mego. 

4. Długów tak dalece nie mialem praWie żad
nych, Wierzytelności zaś i pretensje do żądanta mam 
najsprawiedłiwsze następujące: za szkody przez Ros
jan mi wyrządzone w czasie ostatniej wojny, około 
sto ośmnaście tysięcy N: 118.000, powtóre za pen
sie zaległe t3k w naszym, jako i francuskim Rzą
dzie i emerytura, którą zaplaciłem, a która mi słusz
nie należy za Int trzydzieści sześć służby chlgłej nie· 
skazitełnej. 
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Tej osnowy testament wła~noręcznie !;arn pi~R
lem w Marienbadzię. dnia ośmnastego sierpnia 1836 
roku. 

Stanisław KUcki. 

Napis nad mogiłą w Rzymie. 
(Tłumaczenie z łaciny) 

Stanisław Klicki, generał byłych wojsk polskich, 
przez Napoleona zaszczycony tytułem barona cesar
stwa francuskiego, ozdobiony pierwsze mi orderami 
polskiemi i innych narodów, pełen cnót i wiary 
i ŚWietnych czynów jako ośmdziesięcioletni starzec 
spoczął W Panu, w Rzymie, kwietniowego dnia 1847 r. 
Ty módl się za niego. 

KRONIKA. 
- Święto 10 p. p. Poczynając od dnia 25 do 

27 czerwca r. b. 10 p. p. obchodził swoje śWięto. 
W sobotę dn. 25 czerwca o godz. W-ej rano w koście
le po-Pijarskim ks. kapelan Fr. Karkowski odpra
wił Mszę SWiętą za poległych oficerów i szerego
wych 10 p. p. poczem złożono przed pomnikiem 
Marszałka Piłsudskiego wieniec z żywych kwiatów. 

Na ścianach pomnika umieszczone są 4 tablice 
z wyryte mi nazwiskami wszyskich żołnierzy, którzy 
polegli służąc w szeregach 10 p. p. W niedzielę, 
dnia 26 czerwca o godz. 21-ej na Rynku Kościuszki 
wobec przedstawicieli władz i instytucyj oraz licznie 
zgromadzonych mieszkańcow Łowicza odbył się uro
czysty apel poległych, w czasie apelu na rynku pa
liły się wiell<ie stosy drzewa, rzucające krwawe od
blaski na zgromadzone szeregi wojska. Po apelu 
pod pomnikiem "Synom Ziemi Łowickiej" złożono 
wieniec od 10 p. p., gminy m. Łowicza i Straży Po
zarnej. W poniedziałek dnia 27 czerwca o g. 10· ej 
na błoniach obok koszar im. gen. Szeptyckiego 
dowódca dywizji p. gen. M. Mackiewicz przyjął ra
port; następnie zo~tala odprawiona uroczysta polowa 
Msza Sw., w czasje l{tórej ks. prefekt Kuplicki wy. 
głosił każanie, w którem podniósł miłość Ziemi t.o
wickiej dla 10 p. p. Po Mszy Sw. p. pułk. M. Kru
dowski wręclył honoro~'ą odznakę 10 p. p. Sejmi
kowi Powiatowemu i Przewodniczącemu Sejmiku 
PowiatoWt go Staroście p. K. Wiąckowskiemu w dowód 
wdzięczności i uznania za współpracę z pułkiem ; 
pp. M . Maulerowej i M. Szajdingo\\ej za pracę oświa
tową w Polskim Białym Krzyżu, oraz burmistrzowi 
m. Łowicza p. J. Michdiskiemu za współpracę z puł
kiem. Po tym akcie p. gen. Mackiewicz przyjął de
filadę 10 p. p. i oddziału ZWiązl<u Strzeleckiego, 
poczem goście wraz z żołnierzami spożyli na boisku 
sportowe m żołniersld obiad. Po południu odbyły się 
na boisku zawody sportowe. 

- Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
ku czci gen. stan. Klickiego odbyła się W środę dnia 
'29 czerwca o godz. lO·ej rano. Na terenie ogrodu 
orzed pałacykiem gen. Klickiego zgromadzili się 
przedstawiciele Władz cYWilnycn i wojskowych, 
kompanja honorowa 10 p. p. ze szhmdarem i or
kiestrą na czele, zaproszeni przedstawiciele instytu
cvj i tJrganizacyj miejscowych (nasza Redakcja "dziW· 
nym zbiegiem okoliczności" została w zaproszeniach 
ptlminięta) oraz inicjatorzy wmurowania tablicy-~ro
no akademików loWicl<ich. 

Po przemówieniu p. burmistrza J. Michalskiego, 
p. Jan Wegner szczegółowo omówił życie i czyny 
Generała któremu miasto odsłania tablicę. 

Napis na tablicy pamiątkowej w ŁowiczlI. 

T en dom wzniósł i w nim mieszkał 
Gen. STANISŁA W KLICKI 

ur. 1775 r. zm. 1847 r. 
uczestnik wojny polsko-rosyjsko 

1792 r. 
powstania kościuszkowskiego 

walk Legionów Polskich we Włoszech 
kampanij napoleońskich 

i 
powstania, listopadowego. 

Gmina m. Łowicza. 
1831 r. 1931 r. 

AI\łu odsłonięcia tablicy dokonał dowódca 
10 pułku piechoty p. pułk. M. Krudowski, który 
z kolei przemówił do wojska i zebranej publiczl1Ości~ 

Po wpisaniu się obecnych do księgi pamiątko
wej odbyła się defilada kompanji honorowej. 

- Zakończenie roku szkolnego w Sttminarjum od
było SIę we wtorek dn. 28 czerwca. Uroczystość 
rozpoczęła się nabozeństwem, odprawionem w koście
le Panien Bernardynek przez ks. pretekta Kuplickie. 
go. Po nabożeństwie zebrali się w obszernej salt 
Seminarjum Rada Pedagogiczna z p. dyr. Perzyną 
na czele, wychowankowie oraz liczne grono rodzi
ców. Tę część uroczystości szkolnej zaszczycili też 
swą obecnością pp. K. Wiąckowsld, - starosta po
Wiatowy, L. Stiasny-inspektor szkolny i inni. 

W serdecznych, pełnych umiłowania młodzieży, 
słowach, przemówił do wychowanl{ów p. dyr. Perzy
na poczem nastąpił akt rozdania świadectw abitur
jentom. W imieniu maturzystów pożegnał Radę Pe
dagogiczną, p. dyrektora i młodych kolegów p. Sta
nisław Wróbel. Jako przedstawiciel młodych kole· 
gów p. L. Więcek-życzył maturzystom pomyślności 
na niwie pracy pedagogicznej i społecznej, poczem 
z kolei p. inspektor Stiasny, powitał W imieniu Władz 
administracji szkolnej nowych pracowników oświato
wych. 

Po tych przemÓWieniach zabrał głos p. Starosta 
K. Wiąckowski, poczem w imieniu Pana Prezesa 
Rady Ministrów udelwrował srebrnym krzyżem za
sługi p. prof. Edmunda Dargiewicza, za działalność 
na polu legjonalnem. 

Na zakończenie tej pięknej uroczystości or
kiestra symfoniczna seminarjum pod batutą p. proł. 
M . Kożuszko odegrała kilt<a utworów. 

- Zapisy do P. W. Komenda Obwodu Łowicz 
Legjonu Młodych prosi nas o podanie do Wiado
mości, że na skutek rezolucji, powziętej jednogłośnie 
przez zebranych na OdCZ}Cie pod tytułem "Młodzież 
polska, a zagadnienie morza i kre~ów zachodnichn 

wygłoszonym w dniu 22. VI. r. b. w sali Kina Wojsko
wego w Łowiczu, oddaje rozkazem z dn. 23.VI. r. b. 
wszystkich swoich członków do dyspozycji władz 
pOWiatowych Przysposobienia Wojskowego. Dowia
dujemy się jednOczf>Śnip., że zapisy do P. W. mło
dzieży zostały już zapoczątlwwane i są przyjmowa
ne w Pow. Kom. P. W. i W. F. w Starostwie. 

- Wianki na Bzurze przy niezbyt sprzyjającej, 
ze względu na chłodny Wieczór, pogodzie odbyły się 
dnia 23 czerwca na terenie przystani Wioślarskiej za 
Iwszarami im. Marszałl{a Piludskiego. Impreza udała 
się całkowicie. Publiczności by u sporo na przystani, 
a znacznie więcej na łąI{ach po drugiej stronie Bzury 
(nic dziwne~o bo tam wstęp nic nie kosztował). 
Efe!<townie wypadły poszczególne punkty vrogramu, 
a nastrój podniosły rozpalone na brzegu ogniska~ 
Niektóre łodzie były bardzo pomysłowo udelwfowane. 
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, - Zabawa i loterja fantowa. Dnia 5 lipca r. p. 
'na terenie koszar im. Marszałka Piłsudskie~o stara
niem Szkoły Rolniczej w Dąbrowie Zduńskiej od
będzie się zabawa, połączona z loterją fantową. 

W pros;!ramie zabawy są przewidziane urozma
icenia jak chór Dąbrowianek, tańce ludowe i t. p. 
'Całkowity dochód przeznaczony na L. O. P. P. 

- Wymiana słupów sieci oświetlenia elektrycznego 
została rozpoczęta w tych dniach przez E\.ektrownię 
miejską. Obecnie słupy drewniane ustawiane są 
nie na bruku iezdni, lecz na krawędzi betonowych 
chodników. Czy to jest praktyczne? Gdyby to były 
slupy metalowe, czy że.lbetowe (jal< w Poznaniu) 
Jnowacja ta nie bylaby szkodliwa, lecz przy słupach 
drewnianych, które co kilka lat muszą ulegać wy
mianie, na szwank narażony będzie stale stan cho
dników, uporządkowanych takim nakładem kapitału 
): rzez Zarząd miasta przed paru laty. Czy nie na
leżałoby pomyśleć o stopniowej choćby zamianie 
słupów drewnianych na inne, a także o zastąpieniu 
W miarę możności przewodów napowietrznych kab
lami podziemnemi? 

- Cmentarzysko przedhistoryazne. W SłOWniku 
Geograficznym nazw miejscowości Królestwa Pol
skiego, pisanym olwło roku 1880, przy opisie wsi 
Bocheń jest wzmianka, że miejscoWość ta jest zna
na jako przedhistoryczny cmentarz. Wiadomości 
o tej wsi podpisane są inicjałami R. O. (Więc praw
dopodobnie Romuald O czykowski). Brak jest jed
nak w tern opisie szczegółowego wskazania miejsca 
cmentarza i nieWiadomo, o który chodzi, albOWiem 
urny z popiołami (wig relacji mieszkańców) znajdy
wane są na polach ornych między szosą bielawską 
a gruntami wsi Guźnia od strony Ostrowia. Na obec
ne roboty drogowe na odcinku Bocheń-Strugienice, 
zaczęto el{sploatować piasek na nasyp z zachodniej 
części niewielkie go owalnego wzniesienia nieużyt
ków, znajdttjącego się między rzeczką Kalinówką 
a tak zw. Zestawiem, które m jest stare koryto rz~
ki-natrafiono na cały szereg śladóW stare~o przed
historycznego cmentarza: szczątki urn, popioły, śla
dy grobó~ i sp~lonych kamieni. 

- "Swięto Dziecka" w okolicach Pszczonowa. 
"Tydzień Dziecka" zainic;o \\lany zostal w celu zor
ganizowania jaknajszerszego wspóludzialu calego 
społeczeństwa w pracy wychowawczej i opiece nad 
dzieckiem. W związku z tą piękną myślą, urządziły 
szkoły Pszczonowa-Łagowa-Chlebo wa- J acocho
wa i Sellgowa dla rodzicóW wykłady o wychowaniu 
<lzieci, a oprócz tego dnia 28.V. wyciecz!<ę do lasu 
w Pszczonowie dla dzieci. Na boisku w Pszczono
wje w tym dniu już od 7-ej rano żywy ruch dzie
r.ięcy, zamęt, bie~anina, wesołe okrzyki, ŚWiadczyły 
o zadowoleniu i radości dziatwy. Okolo godz. 8·ej 
wysunął się równy, dłu~i I,orowód uśmiechniętych 
dzieci, prowadzony przez nauczycielstwo w stronę 
l asu. W ąz dziatwy posuwał się długo, w rytm śpie
wanej piosenl~i, a na twarzyczkach maszerującvch 
d2.ieCi, igrał ciągle usmiech radości. Po przybvciu 
na miejsce zarządzono krótki wypoczynek poczem 
lIl:lstąpiły zabawy: wyścigi w workach, ~.'yścigi z jaj
kiem i t. p. komiczne zawody, które wywoływały 
wybuchy śmiechu wśród zadowolonej dziatwy. Po 
zawodach szeregi różnych gier i zabaw, a wszystkie 
wesołe, pełne werwy i życia umilały dzieciarni i na
uczycielstwu chwile spędzane w balsamicznem po
Wietrzu pszczonowskich la sów. 

Szczere zadowołenie spraWił występ chóru dzie
cięcego, udatnI:' też był V niektóre deklamacje. Nie
stety chlód, obawa przed nadciągającą burzą, spę
dziły wszylitkich z polanek leśnych do domów. Dzie
ci pozegnane serdecznie i obdarzone bułkami i cu
kierkami opuściły la~ z b/ogiem zadOWoleniem. 

/ Stef(JM,ia Kalinowska . 
.,Swięto Dziecka" w gminie Kompina. W dniu 

15 czerwca r. b. odbyło się w gminie Kompina SWi~-

to Dziecka. Dzieci ze szkół: Bednar Zachodnich. 
Bednar Wschodnich, Kompiny, Gągolina Połud. i Gą
golina Północnego w liczbie około 400 pod opieką 
swoich wychowawców wyruszyły rankiem tego dnia 
w radosnym nastroju do lasu krakowskiego, należą
cego do majątku p. Fogla. Tu, na obranym terenie. 
młodzież wesoło spędziła czas wśród śpiewów i za
baw. Gry: w male piłl<i I w siatkówkę, wyścigi 
zwykłe, w workach i z jajkami, zbieranie poziomek, 
podarki z bułek i cukierków urozmaicały program. 
Zainstalowane na polance , radjo głośnikowe uprzy
jemniało chwile wypoczynku i obiadu. 

Pierwsza tego rodzaju na szerszą sl{8lę urzą
dzona impreza znalazła poparcie ze strony miejsco
wego społeczeństwa przez dostarczenie podwód dla 
dzieci. Rada Gminna, uchwaliła dla dzieci na po
darki 50 zł. Wiele osób starszych zainteresowanych 
ŚWiętem z zadowoleniem przyglądało się wesołości 
i zabaWie dziatwy. 

- Z Domaniewic. Dnia 19 czerwca b. r. odbył() 
się zebranie Rejonowe Kółka Rolnicze~o w Doma
niewicach. Na zebranie przybyli członko wie Kółek 
Rolniczych: Domaniewice, Skaratki i StrzebieszeW 
w liczbie 62 osób, oraz członek zarządu O. T. O. 
i K. R. w ŁoWiczu p. MasztanoWicz i instruktorzy 
p.p. Bogusz i Woźniak. 

Na zebraniu omówiono znaczenie tworzenia 
rejonów Kółek Rolniczych, znaczenie organizacji 
rolniczej, obrony prawnej interesów rolniczych przez 
tworzenie Komitetów Ratunkowych, oraz sprawy 
oświatowe i fachowe rolnicze. 

W dyskusji, jaka s ię wyłoniła nad powyższemi 
sprawami zabierali głos pp. Wielec z Reczyc, Ku
śmirek i Salek z DomanieWic, Mrzygłód ze Skaratek~ 
Kolec ze Sapów, i Kowalczyk ze Slrzebieszewa. 

Następnie wybrano Zarząd Rejonowy w osobach: 
pp. Murawski i Salek zDomaniewic, Rutl<owski 
i Kuciński ze Ska ratek, oraz Kowalczyk i Parys ze 
Strzebieszewa. 

- Święto Gminne w Kompinie. Staraniem Za
rządu Oddziału Z. S. w Kompinie W dniu 19 VI~ 
odbyło się iWięto gminne P. W, i W. F. według 
następującego programu: 

O godzinie 10 zbiórka oddzialów i odmarsz do 
kościoła na nabożer:Jstwo, o godzinie 15 m. 20 przy
jęcie raportu i defdady przez dowódcę 10 p. p. 
p. ppłk. Krudowskiego i zastępcę starosty p. D-r. W. 
Tomczyńskie~o w towarzystWie miejscowych Władz~ 
poczem ks. Grabowski dokonał poświęce nia boiska 
i strzelnicy sportowej, wygłaszając płomienne prze
mówienie o znaczeniu wychowania fizycznego W mo
rainem i narodowpm wychowaniu młodzieży. Następ
nie przemaWiali p.p. D-r. W. Tomczyński i ppłk. Kru
dowski podnosząc znaczenie W. F. i P. W. w przy
gotowaniu młodziezy dla obrony granic Rzeczypospo
litej, wznosząc okrzyk na cześć Pana Prezydenta 
Rzplitej i Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

Po dokonaniu tego aktu rozpoczęły się zawody 
z wyszkolenia strzeleckiego o nagrodę z broni ma
łol(alibrowej, biegi i inne. 

Wieczorem odbyła się zabawa, W kterej oprócz. 
zawodników brala udział zebrana ludność, zabaWie 
towarzyszył miły nastrój przy dŹWiękach orkiestry 
10 pułku piechoty. 

-- ŚWi,to gminne w Glinniku gili. Lubianków. 
Staraniem Zarządu Oddz. Z . S. gm. Lub ianków od
było się m dniu 19 VI. VI Glinniku Ś A'ięto gminne 
P. W. iW. F., na program którego złożyły się: 

1) popisy straży pożarnych, 2) trójbój lekko
atletyczny dla młodzież} szkolnej (bieg, skok wdał 
i skok wzwyż), o) zawody lekkoatletyczne indYWidu
alne: a) pchnięcie kulą, b) skok wdal, c) skok wzwyż, 
d) bieg na 100 mtr., c) koszykówka. 

W zawodach wzięło udział około 40 zawodni
ków i okolo 100 dzieci szkolnych. 
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Po zawodach odbyła się zabawa. Zaintereso
wanie i udział ludności duty (okolo 700 osób). 

Zaznaczyć trzeba, że społeczeństwo okazuje 
coraz więcej zrozumienia dla wychowania fizycznego 
i przysp. wojsk., które młodzież kształtuje na zdro
wych obywateli kraju, a i starszemu-nie daje zapom
nieć o potrzebach narodowych, dając możność wy
kazania poczucia obywatelskiego. 

- Wznowienie robót przy regulacji rzek i osu
szeniu bagien w Woj. Warsz. Z nastaniem ciepłych 
dni stopniowo uruchamiane są na obszarze Woje
wództwa Warszawskiego roboty przy regulacji rzek 
i osuszaniu bagien. 

W końcu maja wznowiono roboty przy regulacji 
rzekł Sludwi w pow. łowickim i przy regulacji poto
ku Bochorze w pow. nieszawskim, gdzie znalazło 
zatrudnienie 550 bezrobotnych z Łowicza, Żychlina 
i . Aleksandrowa. Roboty prowadzą spółki wodne 
przy poparciu zWiązków samorządowych Łowickiego, 
Kutnowskiego, Gostynińskiego i Nieszawskiego pod 
kierownictwem technicznem i kontrolą Urzędu Wo
jewódzkiego. 

Prócz tego z funduszów na zatrudnienie bez
robotnych i z funduszów \\-łasnych samorządu socha
czewskiego rozpoczęto roboty przy regulacji rzeki 
Łasicy w Puszczy Kampinoskiej, gdzie zatrudnia się 
150 bezrobotnych. Mimo ustanowienia stosunko\\o 
b. niskiego wynagrodzenia za pracę akordową robot
nicy zgłaszają się masowo i pracują chętnie. 

W pOWiecie warszawskim mają być rozwinięte 
roboty na obszarze Spółl{i Warszawsl<iej przy regu
lacji kanału Brudnowsl{iego i w Rembertowie. 

Poza te m przeWiduje się prowadzenie robót na 
terenach pOWiatów, leżących na prawym brzegu 
Wis/y. 

- Wypadek na torze kolejowym. Dnia 30 czerw
ca o godz. e·ej rrano Posterunek P. P. w Łowiczu 
został zaWiado.miony, że na drugim kilometrze toru 
kolejowego Łowicz-Jackowice znaleziono zwłoki 
zdbitego mężczyzny. Dochodzenie policyjne ustali
ło, ze zabitym jest Jan Tomczali, lat 28, zamieszka
ły we wsi Górki-Zagórskie pod Łowiczem, i że tra
giczny wypadek nastąpił podczas kradzieźy węgla 
z wagonu będf}tego w ruchu pocią~u. 

Zwłol{i sprowadzono do kostnicy szpitalnej. 
Sekcja wykazała, że śmierć nastąpiła na simtek po· 
strzału w pierś. Do ostatniej chWili, jak zdołaliśmy 
ustaliL, nie stwierdJ;ono kto byl sprawcą śmiertelne
go strzału; mozliwem jest, że strzał nastąpił ze stro
ny konwoju pociągu. Po sprowadzeniu zwłol( do 
kostnicv, przed posterunkiem P. P. i kostnicą zebrał 
się tłum, v.· śród Idórego rozeszła się pogłoska, ze 
sprawcą tragicznego strzału jPst jeden z posterunko
wych P. P. w Łowiczu. Podniecony tłum wybił szy
by w lokalu posterunku. 

W związku z ł>ardzo szybkim rozkładem zwłok, 
spowodowanym znacznym upałem ł sekcją, na sim
tek zarządzenia władz pogrzeb ś. p. J. Tomczaka 
()dbył się wczesnym rankiem dnia 1 lipca r. b. 

- Samobójstwo. Dnia 28. VI. r. b. a godz. 
10-11 wystrzałem z rewolweru pozbawił się życia 
Płoszyński Kazimierz, lat 18, zamieszliały W ŁoWiczu 
przy ul. Powstańców Nr. 12. Przyczyny samobójstwa 
naTaZle nie ustalono. 

- Pożary. Dnla 21.VI r. b. o godz. 16 we wsi 
Natolin- Kiernoski, gm. Kiernozia, Dylikowi JózefOWi 
spaliła się obora pobudowana z drzewa, stodoła, 
4 szopy, spichrz, chlewy, dach na domu mieszl{al· 
nym i dach na oborze pobudowanej z kamienia. 
Straty ogólne wynoszą 7050 zł. Pożar powstał z za· 
prószenia ognia przez domowników. 

Dnia 21 VI rb. o godz. 1 min. 50 We wsi Anie
lin-Stary, gm. Bielawy, Czarneckiemu FelikSOWi sp a-

lila się itodoJa I dach nad szopą oraz różne narzę
dzia gospodarskie. Straty wynoszą 650 zł. Poża, 
powstał wzlcutek zaprószenia ognia. 

Dnia 25. VI r. b. o ~odz. li we wsi Grudze. 
gm. Dąbkowice, Obórce FranciszkoWI, spaliła się 
obora, stodoła i dwie szopy. Straty wynoszą 1400 zl~ 
Pożar powstał wskutek zaprószenia ognia. 

Dnia 27.VI r. b. o godz. 17 min. 30 we wsi 
Przecze, gm. Kiernozia, Szatkowskiemu Franciszko
Wi spaliła się stodoła, dach na domu mieszkalnym 
i oborze, oraz różne sprzęty gospodarskie. Straty
wyn0szą 500 zł. Pożar powstał wskutek ' zaprósze
nia ognia przez domowników. 

Dnia 27. VI. r. b. o godz. 5 we wsi Bobrowa, 
gm. Łyszkowice, Palitowi JózefOWi spaW się dom 
mieszkalny i znajdujące się w nim sprzęty domowe 
i pościel. Straty wynoszą 2110 zł. Przyczyna poża
ru narazie nie ustalona. 

Wyścig trwa między społeczeństwa
mi - zwycięży Naród najwięcej uspo
łeczniony i najlepiej zorganizowany! 

Dlatego zOrganlZOCllallśmv L, D, P. p __ 

DŹCIllekoCllv Kino-teatr 10 " " 

W roli tytulowej Al JOJsOB, śpiewak o aksamitnym 
głosie. Bożyszcze tłumów. 

film ten iałto Dierwsz9 DrodukcJi diwlekowej zyskał 
wielkie uznanie. 

Nad program: TYGODNIK i FF\RSA. 
Dnie i godziny przedstaWień: sobota 2 i poniedzia. 
lek 4 lipca-o godz. 8 Wiecz., niedziela 3 lipca -

o godz. 5, r i 9 wieczorem. 
Szczegóły w afiszach. 

Dr. med. T. Jasiobędzki 
Cbor~by .skórne I weneryczne. Analizy krwi. 
PrzypTluJe W ŁOWiczu W piątki od godz. 5.50 do e 50, 
Zduńska 27. (W Warszawie w pontedziałki i czwartki 

od godz. e do 7Plękna 16 b. .) 

Kupi~ . zaraz plac 
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