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Opracowana przez Eligiusza Kozłowskiego i wydana w 1963 

roku Bibliografia powstania styczniowego jest bardzo obszerna, 

liczy bowiem 10 225 pozycji, a wśród wymienionych przez 

autora publikacji można znaleźć liczne pamiętniki, wspomnienia 

i wydawnictwa bardziej i mniej naukowe, które ukazały się w XIX 

i XX wieku. Dziś, po kolejnych pięćdziesięciu latach od chwili wy-

buchu powstania, bibliografię należałoby uzupełnić o następne licz-

ne pozycje, gdyż temat ten jest nadal popularny wśród historyków. 

Bardzo przydatna dla badaczy tego okresu jest też dwudziestopię-

ciotomowa seria – Powstanie Styczniowe. Materiały i dokumenty 

– wzorcowo opracowana przez naukowców z polskiej i radzieckiej 

akademii nauk. W tej serii opublikowano źródła pochodzące z archi-

wów polskich i ZSRR. Wydawać by się więc mogło, że już wszystko 

lub prawie wszystko na temat powstania zostało powiedziane, a jed-

nak wciąż odkrywamy nowe, nieznane dokumenty.

W listopadzie 2012 roku roku z pracownikami Działu Historii 

Muzeum Mazowieckiego w Płocku skontaktował się pan Marian 

Winiecki. Przyjechał z Poznania. W dużej szarej teczce przywiózł 

nie lada niespodziankę: dziesięć nieznanych, jak dotąd nieopracowa-

nych, a co za tym idzie i nieopublikowanych dokumentów. Są one 

własnością prywatną pana Mariana, nabytą przed wojną przez jego 

przodków, którzy traktowali je wręcz jak relikwie. Okres okupacji 

hitlerowskiej dokumenty, wraz z innymi cennymi pamiątkami ro-

dzinnymi, przetrwały w skrzyni zakopanej w ziemi. Dopiero w la-
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tach 70., gdy po czasach stalinowskich sytuacja polityczna w naszym 

kraju nieco okrzepła, wydobyto je ponownie na światło dzienne. Pan 

Marian Winiecki udostępnił muzeum prawo do opublikowania tych 

materiałów, co niniejszym czynimy na łamach „Naszych Korzeni”.

Dokumenty pisane są własnoręcznie przez Mariana Langiewicza, 

jednego z najgłośniejszych bohaterów powstania, dyktatora, przed po-

wstaniem uczestnika rewolucji 1848-1849 roku, oficera wojska pru-

skiego, następnie organizatora i wykładowcy polskiej szkoły wojennej 

w Genui. Langiewicz podczas powstania pełnił funkcję naczelnika 

sił zbrojnych w województwie sandomierskim, któremu podporząd-

kowano również województwo krakowskie. W marcu 1863 roku na 

skutek intrygi białych przyjął dyktaturę. Przed laty zbiór dokumen-

tów dotyczących dyktatora opublikował Merwin Bertold i Helena 

Rzadkowska, autorka biografii Langiewicza.

Na dokumentach znajdują się pieczęcie Rządu Narodowego. 

Cztery dokumenty napisane i podpisane zostały własnoręcznie przez 

Mariana Langiewicza. Trzy są datowane, pozostałe, sądząc z treści, 

pochodzą z czasów powstania 1863 roku. W kilku przypadkach są 

to zachowane w całości rozkazy, nominacje lub upoważnienia, inne 

przetrwały do naszych czasów, jak widać, w mocno nadwerężonej 

formie. Należy mieć nadzieję, iż dzięki przypadającej w 2013 roku 

150. rocznicy Powstania Styczniowego światło dzienne ujrzy jeszcze 

znacznie więcej dokumentów ze zbiorów prywatnych. Prezentowane 

dokumenty zostaną wkrótce opracowane i opublikowane. ❚
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