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Zeznania warszawskie Bronisława Szwarcego (1862—1863)

Bronisław Szwarce i jego udział w przygotowaniu walki wyzwoleń
czej 1863 roku są dostatecznie znane 1. Ograniczymy się do przypom
nienia najważniejszych dat i faktów z jego życia.

Syn Józefa, uczestnika powstania listopadowego i emigranta, urodził 
się we Francji w r. 1834 i od wczesnego dzieciństwa wychowywał się 
w tradycjach walk wyzwoleńczych i w ideologii demokratycznej. Jako 
czternastoletni chłopiec wziął udział w rewolucji lutowej w Paryżu2. 
Osierocony wcześnie kończy jednak dzięki zdolnościom i wytrwałości 
Centralną Szkołę S'zituk i Rzemiosł (Ecole Centrale des Arts et Métiers)
i otrzymuje tytuł inżyniera 3.

W r. 1856 otrzymał posadę inżyniera przy budowie kolei w Austrii, 
gdzie nawiązał kontakty z młodzieżą demokratyczną Czech i Morav/; 
zwiedził wówczas Kraków. W dwa lata później przyjechać do Królestwa 
Polskiego na wezwanie inż. Antoniego Mireckiego, swego opiekuna 
z czasów paryskich, który budował w tym czasie kolej z Warszawy do 
Petersburga. Główne biuro budowy znajdowało się w Białymstoku. 
Szwarce zatrzymał się w Warszawie i w mieszkaniu swej ciotki Emilii 
ze Szwarców Heurichowej przy ul. Widok nawiązał kontakt z przy
wódcami młodzieży patriotycznej. W porozumieniu -z nimi, później 
z Komitetem Miejskim, został jednym z najczynniejszych działaczy na 
terenie Białostocczyzny. W swej akcji najważniejszą uwagę zwrócił 
na sprawę obudzenia świadomości politycznej wśród ludu. Wydawał 
pisemko po 'białorusku („Hutorki dwóch sosiedow”), agitował, przewod
niczył manifestacjom narodowym w Białymstoku i w okolicznych mia
steczkach, organizował sieć spiskową wśród kolejarzy.

Działalność Szwarcego nie uszła uwagi władz carskich. Zagrożony 
aresztowaniem wyjechał do Warszawy w lecie 1862 i pozostając na 
nielegalnej stopie wszedł do Centralnego Komitetu Narodowego.

1 M . Z  ł o t o r  z у Сік a, Bronisław Szwarce, „Niepodległość” 1934; F. J a n o w 
s k i ,  Bronisław Szwarce, „TycM eń” иг 55, Lw ów 1902; M. W y s l o u c h o w ą  C ie
niom Bronisława Szwarcego, tamże, Lw ów  1904; B. S z w a r c e ,  Siedem  
lat w Szlysselburgu, 1893; B. S z w a r c e ,  Wspomnienia z Syberii, „Kurier L w ow 
ski” nr 331— 332, 1902; O. P. M o r o z  o w a ,  Materiały к biografii Bronisława 
Szwarce, W osstßnie 1863 g. i russko-polskije rewolucionnyje swjazi, Moskwa 1960.

2 Bmniiisław Szwarce opisał swe ówczesne 'przeżycia w  wiersau pt. 22 luty  
1848. Sziwairce >niie byî poetą, opisywał swe przeżycia w  wierszach «'aipiisanych 
w  całkowitym adoscWraiemu w  Szïisseïbuirgu (Osscili/neum, ipaipliery Szw.aircego).

3 „Dziennik Narodowy” , Paryż 1848, s. 362 podaje, że Bronisław Szwarce ■ 
Odznacza się „Wielką tfdolMością, ciągle otrzymywał w  kła»ie swej i na 'konikur- 
saich pierws-ze raagroídy” .
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Był redaktorem organu Centralnego Komitetu Narodowego — „Ru
chu” — oraz objął kierownictwo wydziałem prowincjonalnej organizacji 
narodowej — przy czym w Komitecie reprezentował wraz z Jarosławem 
Dąbrowskim oraz Zygmuntem Padlewskim lewe skrzydło.

Aresztowanie Szwarcego 23 grudnia 1862 nastąpiło w największym 
napięciu przygotowań do powstania.

Przytoczone poniżej zeznania Szwarcego, w niektórych punktach 
różnią się od relacji zawartych w późniejszych wspomnieniach Szwar
cego 4. Dotyczy to m.in. sprawy zidentyfikowania Szwarcego zaraz po 
aresztowaniu. W swych wspomnieniach Szwarce obarcza zarzutem ujaw
nienia jego nazwiska przed władzami rosyjskimi wiceprezydenta War
szawy, Norberta Jeskego, który był świekrem jego siostry, oraz Alfa 
Wrześniowskiego, adiutanta w. ks. Konstantego. Z protokołów wynika, 
że już w czasie drugiego przesłuchania 30 grudnia 1862, a więc w tydzlień 
po aresztowaniu, Szwarce przyznał się do swego nazwiska. Przedtem 
jeszcze nazwisko to ujawniły jego skstry cioteczne, Heurichówny δ, prze
rażone aresztowaniem matki, stryja Jana Szwarcego i samego Broni
sława, wykryciem drukarni w ich domu oraz wszczętym śledztwem.

W swych zeznaniach Szwarce nie przyznał si,ę do stawianych mu 
zarzutów przynależności do organizacji narodowej i jej władzy naczel
nej — Centralnego Komitetu Narodowego, choć obciążyły go w wysokim 
stopniu poszlaki i znalezione przy nim dowody rzeczowe. Sądzony był 
jednak na podstawie zezinań dowódcy Romana Rogińskiego, który aresz
towany w marcu 1863 pod wpływem tortur i depresji wydał znanych 
sobie członków CKN, a wśród nich i Szwarcego 6.

Przytoczony poniżej protokoły zeznań pochodzą z zespołu akt Polo
wego Audytoriatu z r. 1863/64, z przedwojennego Archiwum Akt Dawnych 
w Warszawie, spalonego w czasie powstanlia warszawskiego w r. 1944. 
Odpis sporządzony przeze mnie przed wojną nie 'zachował się niestety 
w całości, brak w nim zakończenia. Nie zmniejsza to jego wartości 
zważywszy, że nie istnieją już oryginały zeznań.

Prócz zeznań Szwarcego w odnośnym tomie akt Audytoriatu znaj
dowały się zeznania Heurichowej, jej córek, Romana Rogińskiego oraz 
świadków ucieczki Szwarcego. W moich notatkach zachowały się jedy
nie ich streszczenia. W dniu 19/31 maja 1863 r. Sąd Polowy uznał, że 
Szwarce jest winny: 1) nielegalnego przebywania w granicach imperium 
rosyjskiego wbrew rozporządzeniu z czerwca 1862 r. władz białostockich, 
które nakazały mu wyjazd za granicę za udział w ruchu politycznym 
1861/62 r.; 2) udziału w czynnościach rewolucyjnych CKN, który przy
gotował powstanie. Za dowód wystarczający sąd uznał znalezione kwity 
za opłacony podatek narodowy, ustawę prowincjonalnego Komitetu Na
rodowego na Rusi oraz zeznania Romana Rogińskiego.

4 B. S z w a r c e ,  D ziesiąty Paw ilon; Założenie Centralnego Kom itetu Narodo- 
wego. W  40 rocznicą powstania styczniow ego, Liwów 1903; (te in ie , Z pamiętnika 
uciekiniera, „Nolwa Reformia” 1893, nir 134— 5.

5 Zeznania Em ilii Heurichówny ·ζ 23 i 24 grudnia 1864, które znajdowały się 
w  siprawiie Szwarcego. Por. E. H e u r i i c h o w a  1 T.  z H e u r i i c h ó w  K i s ł a  li
s k a ,  W spom nienia matki i córki, W arszaw a 1923.

6 Romain Rogiński (1834— 1915) aresztowany 3 maroa 1863 w  Luibelsbiem, 
Pjrzewieziioffiy dio W arszaw y, 'złożył obszerne zezoainia. W  pamiętniku mie przyznał 
się do swej małoidusziniośai.
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Okolicznością obciążającą było stawianie oporu z bronią w ręku
i porzucenie dokumentów kompromitujących w czasie ucieczki oraz 
uparte zapieranie się nazwiska w czasie pierwszych badań, zatajenie 
miejsca swego pobytu od czerwca 1862 oraz ukrywanie nazwisk osób, 
z którymi przebywał w tym czasie.

Za powyższe przestępstwa Sąd Polowy skazał Bronisława Szwarcego 
na zasadzie § 85, 96 I księgi Wojskowego Kodeksu Karnego z r. 1859, 
oraz na zasadzie § 20, 165, 185, 283, 360 I ks. XV t. „Zbioru Praw Cesar
stwa Rosyjskiego” z r. 1857 na pozbawienie praw stanu i karę śmierci 
przez powieszenie.

Namiestnik w. ks. Konstanty na skutek interwencji rządu francus
kiego (Szwarce był obywatelem francuskim) 'zamienił karę śmierci na 
ciężkie roboty w kopalni w Nerczyńsku na Syberii.

Jednak odwieziono go nie do Nerczyńska, lecz do Szlisselburga, naj
cięższego więzienia na jeziorze Ladoga, w pobliżu Petersburga, gdzie 
przed nim był Walerian Łukasiński, a po nim Ludwik Waryński.

*

Działo się to w  Biurze Policji dnia 12/24 grudnia 1862 roku.

Powołany z aresztu policyjnego·, przytrzymany przez (policję, a mianowicie 
przez doaorcę xewiroiwego Aleksanidra Słowikowskiego, strażnika Cyr[kułu] X  K o
rzeniowskiego i dwóch kozaków Michała Zezonnowa ii Herasima Golemiewa oraz 
strażnika Kajetana Sieczka i głuchoniemego Juliana Pfejfera —  młody człowiek, 
wysokiego wzrostu brunet, O.CZU oaamyah, (włosów na głow ie [s], bakembardach
i wąsaich, lat około 30 m ający —  pomimo· przedstawienia mu, że tajeniem nazwiska 
swego ściąga na siebie ipodejnzemie włóczęgi, zbrodniarza, że uporem swym  sprawy 
swej nie polepsza, tylko pogarsza, że władza ma środki przekonania go o tożsa
mości osoby, pomimo tedy 'uporczywego 'zapierania się swego nazwiska, prze
stępstwo jego zawsze będzie według prawa ukarane. Gdy pomimo wszelkich 
przedstawień nazwiska swego i pochodzenia (wyjawić się (wabraniiał —  uczynione 
mu zastało pytanie:

1. Ozy iw.ie Pan, za co jesteś aresztowany?
Odpowiedź: aresztowany zostałem przez ipolicję za to, że (będąc zapytany przez 

dozorcę policyjnego, kto jestem i abym się ·ζ nim  udał do komisarza, nie chciałem 
pójść za nim, ale począłem 'uciekać.

2. Na jakiej ulicy i « a  jakim  m iejscu przytrzym any zostałeś przez policjan
tów i w  jaki isipoisób?

Odpowiedź: Na .ulicy Widok wychodząc iz drugiego lub trzeciego domu 1 za
trzymany zostałem przez dozorcę, którego nazwiska nie ipamiętam, z zapytaniem  
kto (jestem ii skąd M ę, gidy mu wskazałem dam, z którego wyszedłem doaorca 
żądał, abym iposzedł z nim  do cyrkułu. Ponieważ miałem 'broń przy sobie i oba
wiałem się, aby talkowej przy m nie гйе 'znaleziono, poioząłem uciekać ulicą Widok  
ku ulicy Marszałkowskiej, potem wpadłem w dziedziniec na lawo nie dobiegając

1 Dom, z którego w yszedł Szwarce, znajdował się przy ul. W idok nr hip. 1575 
później nr 5, trzeci od Brackiej. Mieszkała z nim Emilia Heurich z domu Szwarce, 
właścicielka tej posesji. W  jej lokalu odbyw ały się zebrania Centralnego Kom itetu  
Narodowego. W  tym  sam ym  domu znajdowała się drukarnia Centralnego K om i
tetu Narodowego. W  domu nr 5 przy ul. Widok mieszkał przed powstaniem  
1830/31 Piotr W ysocki.
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Marszałkowskiej ulicy i iprzeszedłszy przez dom przechodni2 wszedłem do ogrodu, 
,a potem przelazłszy przez dwa parkany .znalazłem się na dziedzińcu sąsiedniego 
domu, po czym 'wbiegłem иа ulicę Aleje Jerozolimskie i  następnymi ulicami 
-wbiegłem do kościoła św. Aleksandra, a stamtąd ulicą prowadzącą ku W iś le 3, 
z 'któręj ito ulicy, .skręciłem w  ulicę na lewo i  wbiegłem do dom u będącego na 
końcu ulicy aa lewo położonego''1 lecz gdy znaj dujący się w  ow ym  domie żołnie
rze 'Obstąpili mnie w  zamiarze przytrzymania, wybiegłem  ziniowu na ulicę, a stam
tąd na ulicę Jerozolimską i 'biegłem na lewo pod górę. Nie dobiegając ulicy 
Nowego Światu, gdy spostrzegłem, że policjanci na sankach przeganiają mnie 
w zamiarze przecięcia drogi, wówczas wkfcąc, że za m ną biegną żołnierze z pikami
ii jakiś cyw ilny5 wystrzeliłem z rewolweru .znajdującego się przy mnie do osób 
goniących mmlie z tylu, lalle istrzelliłem w  .góirę —  :a ploldlbiegłszy ijeszcze Milka kro
ków, stanąłem, trzymałem rewolwer w  ręku, iz jiaikiego to powodu policjanci się 
zatrzymali ■—  'następnie nie widząc spoisotou ucieoziki rzuciłem rewolwer w  bok  
od siebie. Po czym policjanci dobiegli m nie i przytrzymali. Następnie odprowadzili 
mniie dio komisarza na Now ym  Świecie biuro swe mającego ■—  tam obrewidowany 
zostałem wobec jakichś trzech panów. Znaleziono przy m nie dwa klucze, jeden  
od drzwi, a drugi od szuflady —  lecz od jakich idnzrwi domu lub mieszkania tego 
powiedzieć nie chcę i nie mogę. Potem cygarę safianową ize skóry czerwonej, 
szpryczkę eynoiwą, naczynie małe szklane, nóż w  kozią nóżkę oprawny w  pochwie 
skórzanej, piórko ziamknięte la k iem 6, w  którym  sądzę moiże być trucizna lub 
inny jaki przedmiot ulegający rozkładowi pir.zy zetknięciu się iz powietrzem —  
piórko to znalazłem będąc na prowincji, aile gdzlie mianowicie tego powiedzieć 
nie ichicę —  'cipróiciz tego kiOika ładunków dio rewiciliweirtu. Rewioliwer, jakii posiadałem, 
dano m l do przechowania nabity ostrym i ładunkami, kto mianowicie dał mi 
takowy ido przechowania, tego w yjaw ić nlie chcę.

2 Dom przy ul. W idok i Marszałkowskiej, gdzie znajdował się H otel W iedeń
ski. Szwarce, przebiegłszy bramę i podwórze, wpadł do bufetu hotelowego i rzu
cił bufetow ej portfel z dokumentami Centralnego K om itetu Narodowego, które 
dotarły do niego.

3 Ulicą Książęcą. Uciekając Szwarce nie zauważył, że zostawił śłady na śnie
gu na Marszałkowskiej, która widocznie w tedy była mało ruchliwą ulicą. Poli
cjanci pobiegli po śladach Alejam i Jerozolimskimi, a ponieważ okrążyli dom  
gdzie mieścił się hoteł, więc w  pogoni nastąpiło opóźnienie. Szwarce zdążyłby  
może uciec, ale jakiś cyw ilny wskazał kierunek ucieczki w  stronę K ruczej, a przed 
domem niejakiej Strum iłowej pewien strażnik doniósł, że uciekający wpadł 
w Kruczą, tam zaś pewna Żydów ka objaśniła, że przechodzień w pałcie śniegiem  
powalanym udał się w  kierunku Brackiej. Przed kościołem św. Aleksandra jakiś 
cyw ilny znów  wskazał na kierunek ucieczki, za kościołem udzielił informacji 
znów ktoś inny, na koniec goniący złapali po drodze sanki powożone przez Szla- 
mę Kocha i popędzili za Szwarcem, uciekającym ulicą Książęcą (relacja na pod
stawie materiału z akt spraw y Szwarcego w yżej w ym ienionych). Pogoń trwała 
około godziny, Szwarce omdlewał ze zmęczenia. K rew  buchała ustami (J. N. Ja
nowski, Pamiętniki o powstaniu styczniow ym  t. III, Warszawa 1930, s. 413).

4 Dom Wolkiewicza przy ul. Sm olnej, później oznaczony nr 1, gdzie ów cześ
nie mieścił się sztab artylerii rosyjskiej. W  domu tym  jesienią 1863 r. i zimą 1864 
mieszkał Romuald Traugutt, ale sztabu już w ted y tam nie było. Po upadku po
wstania 1863 r. mieściła się tam Szkoła W eterynarii, a później m ęskie prywatne 
gimnazjum M . Rychłowskiego. D om  ten został zburzony około r. 1910, gdy budo
wano wiadukt.

5 Głuchoniemy Pfejfer.
6 W  piórku znajdowała się karteczka od Jarosława Dąbrowskiego z Cytadeli 

do oficera z organizacji spiskowej w Dęblinie. Szwarce, jak wynika z jego relacji, 
nie wiedział, co znajduje się w piórku; otrzymał je dla wręczenia komuś innemu  
i sądził, że znajduje się tam trucizna, gdyż często tak ją przechowywano.
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3. Gdy Pana goniono, spostrzeżono, że Pan rzuciłeś7 zwitek papieru, fetory 
podniesiony aoistał przez goniącego żołnierza iairityiler.il Andrzeja Zaryn, obejm u- 
jąicy w  sobie osiemnaście sztuk kw itów z opłaconego podatku na korzyść Central
nego Narodowego Komitetu —  przebiegając zaś przez ulicę Książęcą przerzuciłeś 
przez parfean !do ogrodu szpitala św. Łazarza czarny m ały pugilaresJk. Masz Pan 
w yjaśnić, co w  tych papierach i w  tym  pugilaresiku znajdowało się?

Odpowiedź: Żadnego zwitlku papierów uciekając nie porzuciłem i żadnego 
pugiliaresiku przy soibie nie miałem.

4. Nie zaprzeczaj Pan temu,· że pomienionych papierów nie rzuciłeś i że pugi
laresu przy sobie nie miałeś, bo te przedmioła izaraz przez goniących spostrzeżone 
i podjęte zostały, co ani przysięgą stwierdzić są gotowii.

Odpowiedź: Zaprzeczam temu, abym  takowe wyrzucał, lub m iał przy sobie.
5. Upór pański, że przedmiotów tych nie posiadałeś, jest nierzetelny i z prawdą  

niezgodny —  papiery te przekonują, że Pan należysz do Komitetu Centralnego 
■Narodowego i dlatego dio takowych przyznać slię nJie chcesz, co tym bardziej 
utwierdza kom isję w  tym  przekonaniu, że Pan. Їаїк uporczywie taiisz sw oje naz
w isko i pochodzenie, zechcesz więc rzetelną powiedzieć prawdę i nazwisko swoje 
i pochodzenie wymienić?

Odpowiedź: Pochodzenia jestem francuskiego i poddanym francuskim, ale 
nazwiska m ojego iw żaden sposób w yjaw ić nie mogę. Przylzinalwane m i nazwisko 
przez osóib mnie rekogmoskujących Bronisława Szwarce mie jest m oje wcale i do 
takowego przyznać się nie mogę. Nadmieniam tylko, że do Komitetu Centralnego 
Narodowego nie należałem ani do żadnego tajnego stowarzyszenia się. Protokół 
'mli odczytamy zrozumiałem i w  dowód przyjęcia zmakaimi krzyża podznaozam, bo 
nazwiska swojego w  żaden sposób wymienić mie mogę.

*

Działo się to w Warsizawie w  Cytadeli Aleksandryjskiej na posiedzeniu ko
m isji śledczej dnia 18/30 grudnia 1862 rcflou.

Obeoni: Pułkownik Tałajewski, Prezes Komisjii Śledczej; Podpułkownik K o - 
łyisztoiin, dzłcmiek tejże kiomiilsjii; Rjulbo de Pontewes, audytor III cfaręgu żandarmów; 
Łokcifcowiski, asesor sądu kryminalnego p.o. inlkwiireinta; W yżłański protokolista 
przysięgły.

W  dniu dzisiejszym  powołany <z cali więziennej Bilomisław Szwarce, który 
upomniany będąc do wyznania rzetelnej pratwdy i ostrzeżony o  skutkach kłam 
stwa, badany poidał ma zapytania co następuje:

1. Jak się Pan imäzywasz, ile maisz lat litd.?
Naizywam się Szw arce8 —  imiona mam Bronisław Antoni —  lat mam 28,

7 Ruch ręki Szwarcego zauważył Józef Sadowski, m łody chłopak ze wsi Nowe  
Budy gm. Radziejowice, który postanowił odszukać przerzucony przez płot przed
miot. Jednak nie mógł przejść przez mur otaczający szpital i zm uszony był po
dzielić się sw ym  spostrzeżeniem z robotnikiem pracującym w ogrodzie szpital
nym , Stanisławem Herszmanem, gdy ten wracał z obiadu o godzinie 2 (wkrótce 
po pogoni). Herszman otw orzył furtkę i razem znaleźli portfel z trzydziestoma  
rublami. Herszman dał chłopcu rubla. Sadowski niezadowolony z podziału za
wiadomił policję, która odebrała portfel (na podstawie akt spraw y Szwarcego).

8 Jak wynika z akt spraw y Szwarcego, Słowikowski, rew irow y policyjny, po 
odprowadzeniu schwytanego do cyrkułu udał się do mieszkania Emilii Heurich. 
Najstarsza (22-letnia) jej córka, Emilia, do głębi przejęta wypadkami w ykrycia  
tajnej drukarni, rewizją w  ich domu i mieszkaniu, aresztowaniem matki, stryja  
Jana Szwarcego i Bronisława Szwarcego oraz innych osób, zeznała, że mężczyzna, 
który został zatrzym any po ucieczce z ich domu nazywa się Bronisław Szwarce,
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wyznania jestem ewangelicko-reformowanego, rodziłem się iwe w si Lochrist w  de
partamencie Côte-du-N ord w e Francji, z ojca Józefa, m atki Emilii iz Ekeltów  
m ałżonków Szwarców, z których oboje już tnie żyją, albowiem ojciec m ój umarł 
W  x. 1848 w  Paryżu, *zaś m atka również we Francji w  mieście Dinan w  r. 1844 
życie zakończyła; wfielk m ój młodociany spędziłem w e Francji przy ,rodzicach, 
ťktórzy miniie wychiowyiwiaii i przy nich m iałem  otrzymanie, aż do roku 1848, 
w  którym  .umarł m i ojciec. Po śmierci ojca. babka motja Marianina ’Ekelt umieś
ciła mniie w  gimnazjum w  P.aryżu, po .czym zaraz w  roku 1848 wróciła tu do 
Polslki w raz z siostrą m oją Emilią. Babka, odjeżdżając, pozostawiła mnie jedynie 
jako pensjonarza w  gim nazjum , optókuinem w ięc i zwierzchnikiem moim  był 
przełożony czyli prowizor p. Bauiillet, czyli ziaś 'była naide mną jaka formalna  
opieka p ra w n a 9, o tym nie jest m i wcale wiadom o, chociaż w iem , że po ojcu  
m oim  pozostał jakiś m ajątek w  kapitałach w  Banku lokowanych. W  gim nazjum  
(rzeczonym przebyłem lat siedem, i ukończyłem klasę 2-gą, w  tym  m iejscu winie- 
nem objaśnić, że w e Francji fclasy w  gimnazjach i w  ogóle w  szkołach liczą się 
od 8-ej do 1-ej, to jest że wstępujący 'do sakół inie idzie tak jak tutaj do klasy  
1-ej, ®ile do 8-ej. W  tym że  gliimmiaizjum przebyłem  jedną ikiaisę realną, po czym  
poszedłem do gim nazjum  Sainte-Barbe, gdzie po ukończeniu jeszcze jednej klasy  
realnej przeszedłem następnie dio Szkoły Centralnej Sztuk d Rzemiosł w  Paryżu. 
W  Szkole Centralnej 'byłem prizez lat trzy i takową ukończyłem w  r. 1855. Po czym  
na początku 1856 r. po odbytym  losowaniu do .służby wojskow ej w e Francji, 
gdy  dio takowej okazałem się niezdatnym z powodu wzrioku, w  tym że r. 1856 
pozyskałem stosowny paszpoirt od właldz francuskSloh, przyjąłem  służbę w  kolei 
żelaznej austriackiej adminiistrow^nej przez kompanię francuską, a idącej od 
granicy Saskiej przez Czechy, Morawię, Wiedeń, W ęgry aż do granicy serbskiej. 
W  służbie pomienionej jako .asystent inżyniera pozostawałem przez lat trzy. Po 
czym  w  r. 1859 m ając aamiair dostać się do służby przy kolei żelaznej Petersibur- 
sko-W arszawskiej i  w  tym  celu przylbyć tu ido Królestwa Polskiego, padałem pa
szport swój francuski 'dla stosownego zaawizowania ambasadzie rosyjskiej w  W ied- 
nlilu —  w izy tej jednak Oldmówiono m i 10. 'Pomimo .to udałem się ku 
Polsce, lecz na graoiicy w Maczkach tamtejsze władze zatrzymały mnie 
i .dopiero po zapytaniu się ib. mamiestn'ilka księcia Goirczakowa, na 
za&aldziie udzielonego przez tegoż namiestnika zezwolenia, przybyłem do 
Warsizawy za paszportem francuskim. Tu w  Warszawie zamieszkiwałem  
cliągle przy stryju swoim Janie Szwarcem przy ulicy Widok, w  domu 
pod niewiadom ym  mli numerem, własnością ciotki m ojej Emilii Heurich będącym. 
Bawiłem przy sitryjiu do czasu, dopóki nie laostałem .przyjęty do służby w  feolei

niedawno p rzybyły  z zagranicy jej kuzyn, i że szedł złożyć im  pierwszą wizytą. 
Na drugi dzień w szystkie cztery siostry były  badane w domu (matka siedziała 
w Cytadełi) i zeznały, że m ężczyzna, który szedł do nich w  południe 23 grudnia 
jest Bronisławem Szwarcem, ich kuzynem , który po przyjeździe z zagranicy w y 
jechał do Białegostoku i po powrocie z tego miasta szedł do nich z pierwszą  
wizytą. Emiłia dodała, że jest jej narzeczonym. Przy konfrontacji Emiłia Heurich  
wskazała na niego, że nazywa się Bronisław Szwarce. To zdecydowało, że Szwarce 
przyznał się do sw ego nazwiska.

9 Opiekunem Szwarcego po śmierci ojca był Antoni Sławomir Mirecki, jeden  
z w ybitniejszych inżynierów w e Francji, b. oficer artyłerii z r. 1831. W  łatach 
1861— 1862 pracował podobnie jak i Szwarce w  kompami budującej kolej z W ar
szawy do Petersburga na stanowisku dyrektora.

10 Ambasador rosyjski odm ówił Szwarcemu w izy jako synow i emigranta. 
Wcześniej jeszcze namiestnik Paskiewicz, w  piśmie do gubernatora warszawskiego 
z 18 września 1854, zabronił Bronisławowi Szwarcemu przyjeżdżać do Królestwa, 
(odpis aktu policmajstra, Sprawa Szwarcego nr 23, s. 25).



532 М А Ш А  ZŁ O T O R ZY C K A

Petersbursko-warszawskiej, co nastąpiło na początku raku 1860, zdaje m i się 
w m iesiącu marcu luto kwietniu, mianowicie przyjąłem  obowiązki pomocnika bu 
downiczego m  stacji Białystok, w  którym  to mieście było m oje stałe mieszkanie, 
chociaż z obowiązku służby m ojej wydalałem  się niekiedy i na inne stacje w  .miarą 
wykonywalnych robót. W  Białymstoku zamieszkiwałem w  kilku domach do róż- 
inych właścicieli należących, z których przypominam sobie tylko jednego, zdaje 
m i się Goldmana, właściciela dom u przy ulicy Tykocińsiktej, i  ciągle bez przerwy 
izajęty byłem  obowiązkami służby do miesiąca czerwca r. 1862. W  miesiącu zaś 
wspom nianym , to jest około ipołowy czerwca rb., 'kiedy naczelnik wojenny Białe
gostoku w  porze dziennej przysłał ipo mnie żandarmów w celu aresztowania mnie, 
jaik się domyślam z powodu noszenia zakazanego 'ubioru, gdyż i poprzednio byłem  
za to przezeń napominany, zdołałem ratować się ucieczką i  na furmance w yda- 
iliłem się o  kilka m il od Białegostoku, w  pewnej /wsi w  guberni grodzieńskiej, 
nazwiska jednak tej wsi, osoby u której przebywałem wymienić nie mogę, i objaś
nienia w  tym  względzie odm awiam , z tej jedynie przyczyny, że obawiam się, 
iżby ta OiSiOiba, która przyjęła mnie w  swój dom, nie była  pociągnięta dio odipo- 
wiedziaiiniości z ’jiakiegobądź tytułu. Po przebyciu tamże paru tygodni czasu w y
daliłem  się w  ііпіпіє miejsce 11 i tak po różnych miejscach w  guberni grodzieńskiej 
i guberni augustowskiej, bez żadnego aajęcia, przebywałem  u różnych osób, 
z rekomendacji jednych do drugich, do czasu m ego przyaresztowainia w  obecnej 
sprawie. Z  tych samych co i poprzednio przyczyn, to jest z obawy narażenia osób  
na jakąkolwiek odpowiedzialność, odm awiam  taikże bliższego wskazania i objaś
nienia, tak co do miejsc pobytu jiaiko też i losób, u  których przebywałem. W  czasie 
opisanego jiaik wyżej przebywania w ostatnich czasach po różnych miejscach byłem  
po razy kilka i w  Warszawie, niedlłużej jednak иа każdym  razem jak dni parę, 
(trzy lub cztery, zawsze bez paszportu ilub innego jiaikiego świadectwa legitym acyj
nego. Bywałem  tu w celu jedynie pozyskania od fam ilii pieniędzy, iżbym  m ógł 
wydalić się za granicę do Francji. Za  każdą m oją bytnością w  Warszawie, chociaż 
byw ałem  po kilka razy u swoich krewnych, ia mianowicie na ulicy W idok u ciotki 
Heurichiowej, nigdy przecież u tychże krewnych i powinowatych nie zamieszki
wałem  ainii nawet mie nocowałem, gdyż także obawiałem się zrobić im  ambaras 
swoją osobą, w  razie jeżełibym był poszukiwany flub aresztowany. Podówczas 
w  m iarę jlak m i Się trafiło, notowałem  w  Warszawie u  różnych osób, których  
maizwisk nie wskażę, <a niekiedy i w  hotelach, zdaje się Saskim, Paryskim, czyli 
jednak w tychże hotelach byłem  ii jak meldowauy, objaśnić nie umiem, gdyż  
obowiązek dopełnienia tej formałnościi brał zwykle na siebie ten, z którym  jako  
u niego przebywający do W arszawy przyjeżdżałem, musiał mnie więc podawać 
za swego furmana·, .lokaja lub w  inny jakii sposób ułatwiać m i pobyt w tutejszym  
mieście i jeżeli mnie meldował, to m usiał meldować zapewne pod obcym nazwi
skiem. Z  rodzeństwa m am  tylko dw ie siolstry, z których jedna iz niepamiętnego 
mi imienia, zdaje m i się tylko, że Emilia, zmarła bardzo dawno, jeszcze kiedy 
ja byłem  dzieckiem, 'druga m oja siostra Emilia jest zamężna za W ładysławem  
Jeske12, urzędnikiem tutejszego magistratu. Z dalszych moiich krewnych, którzy

11 Bronisław Szwarce przybył z Białegostoku do W arszaw y w  czerwcu 1862 r. 
i pozostawał w  niej pod przybranym  nazwiskiem, poświęcając się całkowicie dzia
łalności w  Centralnym Kom itecie Narodowym . Jan Szwarce, stryj Bronisława, 
wrócił do W arszawy po wojnie krym skiej, ale nie wolno m u było pracować 
w  sw oim  zawodzie inżyniera papiernika i zm uszony był przyjąć pracę u foto
grafa Bayera.

12 Emilia Jeske, siostra Bronisława Szwarcego. W ychow yw ała się w  domu  
sw ego krewnego dra Wilhelma Malcza, znanego ówcześnie lekarza, członka war
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wszyscy zamieszkują w  Warszawiie są jeszcze stryj Jan Szwarce i  ciotka, Emilia 
Heurich. Jestem poddanym francuskim, majątku żadnego nie posiadam.

2. Masz Pan rzetelnie podać i wyjaśnić wszystkie szczegóły Ostatniego swego  
p rzy ares zt cwania ?

Przyaresztowainy zostałem w Warszawie w zeszłym tygodniu w dzień wtor
kowy, to jest dnia 23 grudnia rb., co do którego objaśniam, że do W arszawy ostat
nim razem przyjechałem w niedzielę poprzedzającą moje aresztowanie. Przybyłem  
tu 'z pewną osobą z guberni augustowskiej, której z powodów wyżej już przyto
czonych wym ienić nie mogę i stanąłem razem z tą osobą w miejscu prywatnym , 
zdaje się że u  krewnych towarzyszącej m i osoby, bliżej miejsca tego opisać odma
wiam. W  Warszawie zamierzałem bawić dmi kilka w celu dostania pieniędzy od 
krewnych ma w yjazd dio Francji.

Na tym protokół 'z powodu pory oibiadowej dla badanego przerwany, a  po 
odczytaniu i  aroiziuimliisniilu ipcnzez stalwająicego za własny przyljęty i  w  dowód tego 
własnoręcznie podpisany został.

Bronisław Szwarce

*

W  dalszym ciągu nmiiejsizego protokółu przywołamy powtórnie Bronisław  
Antonii Szwarce podał co następuje:

Jak już ostatnio powiedziałem, do W arszawy przybyłem  w  dniu 21 grudnia 
rb. n.s. w  celu pozyskania pieniędzy od fam ilii i w  tym celu w  następny ponie
działek byłem u ciotki Heurichiowej, iżby wstawiła się za mną o pomoc pieniężną 
do szwagra Jeski. Co m i obiecała do skutku jednak nie przychodziło, z niewia
domych md przyczyn. Noc z tej niedzieli na poniedziałek, tak samo i noc na
stępną z poniedziałku na wtorek, przepędziłem w  mieszkaniu wyżej wspom nia
nym, w  którym  stanąłem z imioliim /towarzyszem. W  dzień wtcirkoiwy itij. 23 gruidnia 
n.s.rb. po w yjściu z domu, gdzlie nioccwałem, byłem z towarzyszem moim podróży  
w ou!k)ternii przy irogu ulicy Dianielewiozowskieij i Senatorskiej. Stamtąd udaliśmy  
się na śniadanie do kupca Stempkowskiego przy uliicy Wierzbowej. Po śniadaniu  
troiwarzysz mój poszedł sobie na miasto, a  ja na jego prośbę pojechałem na Pragę 
nia bainhiotf kolei żelaznej celem odebrania rzeczy owego towarzysza własnych, 
które tam  jeszcze od chwili naszego przyjazdu pozostały, nie mogłem jednak tego 
interesu załatwić, albowiem była to pora południowa, około godziny 1-ej·, kiedy  
pociąg odjeżdżał, tym  sam ym  wszyscy urzędnicy byli zajęci, o  czym objaśnił 
m nie jakiś posługacz i  ja do nikogo więcej z urzędników nie zgłaszałem się 
i z Pragi pojechałem wprost na ulicę W idok do ciotkii Heuriichoiwej. Zaledwie  
jednak wszedłem  na podwórze, nie widząc się nawet z ciiotką, wydaliłem  się 
stamtąd natychmiast z tego powodu, że dochodząc do oficyny dostrzegłem przez 
okno wewnątrz miesizikania znajdujących się kilka osób, a między tymii i poii- 
cj’anta, obawiałem się przeto, iżbym nie został przyaresztowany, zwłaszcza że 
miałem przy sioibie rewolwer. Ów policjant, a raczej jiakiś ininy policjant, zastąpił 
m i przy wyjściu z domu i  domagał się, abym z niim udał się do kancelarii cyr
kułowej, lecz ja zacząłem uciekać ulicą Widcik do Marszałkowskiej, wpadłem nie 
dochodząc ulicy Mairsaałkoiwskiej w  dziedziniec na lewo i, przeszedłszy przez 
doim przechodni, wszedłem do ogrodu, poczem przelazłszy przez dwa parkany

szawskiego Tow arzystwa Przyjaciół Nauk, naczelnego łekarza szpitała Sw . Rocha, 
redaktora „Pamiętnika Lekarskiego” , autora wiełu prac naukowych.
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i  przeszedłszy dziedziniec domu sąsiedniego rwibiegłem ma ulicą Aleję Jerozo
limską i  następnie ulicami, dobiegłem na plac odcoło kościoła Sw. Aleksandra, 
a stamtąd nia ulicę prowadzącą ku  Wiśle. Na tej ulicy idlogoraili mnie policjanci, 
lecz ja wyjąwszy z kieszeni nabity rewolwer groziłem takowym  pomieniomym  
policjantom w  niepamiętnych m i już dziś wyrazach, ipo czym skręciłem w  jakąś 
ulicę na lewo, a policjanci tuż za mną na sankach postępowali. W biegłem  następ
nie ido domu .tamże, po lewej stronie 'znajdującego się, .gdzie zastałem jakiściś żoł
nierzy, którzy na krzyk policjantów сЪсйеМ minie /przytrzymać, wbiegłem więc 
na powrót ma ulicę ii stamtąd zdloiàâem dobiec jeszcze inia lUłicę Jertolzioililmską biegnąc 
nja lewo pod górę i  trzymając iciągle iw ręku nalbity rewolwer. N.ie .dobiegłszy 
ulicy Niowego ŠWiatu, gdy Widziałem, że policjanci aiągie aa imną gonią, oraz  
i żołnierze z pikami, .a inaidto gdy do chwytających mnie przyłączył się jakiś 
cywilny, dila Odstraszenia goniących od siebie, wystrzeliłem w  górę i pobiegłem  
jeszcze kilka kroków naprzód. Następnie widząc .swoje usiłowania ucieczki darem 
nymi, rzuciłem rewolwer oboik siebie na iziemię i nie uciekaijąc już dalej dałem  
się prizyiaires'ztoiwaé. Przyaresztawaneg,o mnie w  talkii sposób odprowadzili poli
cjanci do kancelarii komisarza policji cyrkułu 10, gdzie odbytą została rewizja  
m ojej ois.oby i  wskutek takowej znaleziono przy mnie Oprócz rewolweru o  sześciu 
strzałach z pięcioma pozostałymi raab,ojami, który jak w yżej objaśniłem, porzu
ciłem т а  drodze, kilka szituk oddzielnych ładunków do malbicia posiadanego przeze 
minie rewolweru posługujących, dw a klucze, jeden od drzw i mieszkania, a drugi 
od szuflady, lecz (od jakich drzw i i  od jakiej sziuftady powiedzieć tego nie chcę 
i  nie m ogę; szipryczkę m ałą cynową, piaseczmiiczkę szklaną, iparteeygaires skórzane 
czerwone, nóż w  futerale w  sarnią, nóżkę oprawiony i wreszcie pióro gęsie, 
którego otwór lakiem b ył zapieczętowany, obejm ujący w  sobie, jak sądzę, albo 
truciznę albo tany jalki przedmiot ulegający łatwemu rozkładowi, 'gdyż jak 
widziałem .podobme przedrmota .w takich piórkach są przechowywane. Piórko 
to przed Ikiltou tygodniam i ztnalazłem na pmwilnicjii w  miasteczku, którego w y 
mienić .nie chcę. Okazane m i w  tym  m iejscu przedmioty wyżej wymienione do 
depozytu tutejszego ściągnięte —  mianowicie: rewolwer, ośm oddzielnych ładun
ków, .piórko zapieczętowane, szipryczkę cynową, kluczyk m niejszy, nóż w  pochwie 
skórzanej w  kozią nóżkę oprawny, piiaseczniczkę szklaną i portecygares safianowe  
czerwone uznaję aa te same, które przy mnie w  czasie reWizji w  biurze komisarza 
policji zinailezicinio.

3. Oprócz irzeozy w  czasie rewizji przy osobie Parna .znalezionych, byłeś Pan  
w  posiadaniu tanych jeszcze przedmiotów, które w  czasie ucieczki swojej, goniony 
przez ipoiliiajainitów, w  dradze potnziuailłeś, wiinieneś się Pan przeto wytłum aczyć, ijiafcie 
to posiiądałeś rzeczy ii dlaczego takowe będąc goniony porzuciłeś?

Oprócz zabranych m i przy rewizji żadnych innych przedmiotów, mianowicie 
też papierów nie posiadałem i  takowych, będąc ganim y, mie porzucałem, a chociaż 
m i kom isja śledcza przedstawia, że władza policyjna dostarczyła właśnie inne 
jeszcze rzeczy, jakoby przeze minie porzucić się miaine, mianiowicie 18 sztuk kw i
tów z olpłaconego pttóatku przez ludzi złej w oli Od mieszkańców ściąganego, po
nadto pugilares skórzany, koloru ciemnego, wewnątrz żółtą skórą wyklejony, 
zawierający w sobie: kwotę Rsr. 29, w  papierach bankowych i kuponach, różne 
notatki, parę zwitków w łosów  i  .program czyli instrukcję od Komitetu Central
nego Narodowego —  to ja przy 'zaprzeczeniu swoim .obstaję i  stanowczo oświad
czam, że ty,ch przedmiotów .nie posiadałem, tym samym  porzucać lich nie mogłem. 
Wreszcie m ając sobie okazane, dostarczone również przez .władzę policyjną dwie 
spinki złote z białymi polskimi orzełkami srebrnymi .na czerwonej emalii oraz 
dwa pierścionki, jeden złoty w  kształcie obrączki w  deseń na brzegu zewnętrz-
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mym, nozkladający się na dwie 'części .jedną całość stanowiące, drugi srebrny 
w  kształcie obrączki wewnątrz (pozłacany iz napisem na 'brzegu zewnętrznym: 
„dnia 25 i 27 lutego, 8 kwietnia 1861” , między którym  to napisem zamieszczone 
są wyobrażenia .cierniowego krzyża li ipalmy —  Oświadczam, iż te dwie spiniki 
i dwa pierścionki stanowią m oją własność li odebrane m l iaoistały nie przy pier
wiastkowej rewizji, .ale podczas osadzenia w  mtusau, przy słownym  badaniu 
mniie przez pułkownika Sieoiziputowskiego. Protokół mii odczytany zrozumiałem, 
talkowy za w łasny przyjm uję, w  dowód czego własnoręcznie podpisuję się.

.Bronisław Szwarce

*

Działo sdę to w Warszawie w Cytadeli Aleksandrowskiej na posiedzeniu k o 
m isji śledczej czasowo ustanowionej dnia 7/19 stycaniiia 1863 r.

Obecni: .pułkownik Tałajewski, prezes kom isji śledczej; podpułkownik K ołysz-  
kin, członek toolmisjii śledczej; Rubo de Poinltawes, audytor III okręgu korpusu żan
darmów; bokcikoiwski, asesoir sądu kryminalnego ip.o. intawłirenta; Wyżlański, pro- 
takolista przysięgły.

Przywołany w dnliu dzisiejszym  z celi więziennej Bronisław Szwarce po 
upomnieniu d'o wyzinianila rzetelnej iprawdy ii ostrzeżeniu o skutkach kłam stw  
podał na zapytanie, co następuje:

Pytanie 1: W  oto jaśnieniu swoim co dio osobistości wykazałeś pan, że Szkołę 
Centralną iw iBairyżu 'ukończyłeś w  r. 1855, w yjaśnij pan teraz, w  którym  noku 
rozpocząłeś edukację, a mianowicie kiedy .zapisany zostałeś do gimnazjum?

Odpowiedź 1: Do gim nazjum  w  Pairyżu oddany zostałem jeszcze za życia 
ojca w 1844 r., gdzie uczęszczałem jako student przychodni, a dopiero po śmierci 
ojioa w 1848 r. nastąpionej 'babka lumleścffia minie w tym że igimimazijum jako pensjo- 
narza. Babka m oja Marianna Ekelt umarła iw Warszawie w  1856 r. lub 1857 r., 
bo tego doibrze mie pamiętam.

Pytanie 2: Ozy toywałeś Pan 1 jak często w  restauracji w  Warszawie przy 
'ulicy Trębackiej tak zwanej „Poid Szczupakiem” ?

Odpowiedź 2: W  (restauracji w  mieście Warszawie ipnzy ulicy Trębackiej 
byw ałem , ale miie m ogę dicikładnie objaśnić, jak często ii Iktedy. Być może, że byłem  
■tam parę тагу, a ostaitiniilo, io dle sobie przypominam, byłem  w  końcu listopada 
1862 r. Jako w  restauracji byw ałem  tam mie w  żadnym innym Interesie, tylko 
dla posiłku, właściciela tej restauracji, jak irównież jego nazwiska nie zmam, zdaje 
mi się tylko, że ta .restauracja ma nazwę „Pod Szczupakiem” .

Pytanie 3: Jakie pan m iałeś stosulnki z  Wiktofflią Żabińską?
Odpowiedź 3: Podobnego imienia i  nazwiska kobiety nie anam i żadnych 

z nią nie m iałem  stosunków. Chociaż więc kom isja śledcza objaśnia mnie bliżej, 
jakoby W iktoria Żabińska, panna, była krewną utrzymujących restaurację przy  
ulicy Trębackiej, ja toż sarno powtarzam, że Żabińskiej nie znam, a nadto za
pewniam, że w  restauracji „Pod Szczupakiem” mie m iałem  żadnych stosunków  
z tam tejszym i kobietami lub dziewczynami, apró.cz jeżeli mnie posłużyły w przy
niesieniu jedzenia jak zwykle w  restauracji, a z  takich posługujących kobiet 
pamiętam tylko jedną ospoiwatą szatynkę lait dziewiętnaście iparę [s] mieć mogącą, 
z którą również nie miałem żadnych stosunków. Do restauracji pomienionej przy
bywałem zwykle sam, a ezylibym tamże znajdował znajome mi towarzystwo, 
nie pamiętam.
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Pytanie 4: Czy zinasz pan Bystrzanowskiego 13 i jafcie :z nim  miałeś stosunki?
Odpowiedź 4: Bystrzanowskiego z nazwiska nie zmam, być może że go gdzieś 

widziałem.
Pytanie 5: Ozy domownicy w restauracji „Pad Szczupakiem” znali pana pod 

nazwistoiem Szwarce, w  szczególności czy parna znała pad tym nazwiskiem owa 
•dziewczyna ospowata?

Odpowiedź 5: Czyli kto z domowników wspomnianej co dopiero restauracji 
znał mnie pod nazwiskiem Szwarce, inie m ogę powiedzieć, to tylko pewna, że 
nikt z tychże domowników nie nazywał m nie Szwarcem.

Pytanie 6: Poidłuig wskazówek przez właściwe władze kom isji śledczej udzie
lonych, miałeś pan znakomity udział w  nieporządkach w mieście Białymstoku  
w 1861 r. zaszłych, wiinneś isię pan przeto wytłumaczyć, j;aki mianowicie miałeś 
udział, w  jakich czynach ii w  jakim caasiie?

Odpowiedź 6: W  1861 r. podczas pobytu mego w  mieście Białymstoku przy
znaję, że w  kościele katolickim śpiewałem różne pieśnii, jakie powszechnie pod
ówczas śpiewano, a m/ianlowiiidie „BOże coś Polskę”, „Z  dym em  pożarów” , „Boże 
Ojcze Tw oje Dzieci” , „Święty Boże” i inne, których nie pamiętam. Przyznaję 
także, iiż byw ając na nabożeństwach m iewałem  udział w  kościelnych procesjach, 
czyliby zaś te procesje odbywały się odpowiednio przepisom kościoła, nie umiem  
objaśnić, jako będący wyznania ewangelickiego, to jednak prawda, że uczestni
czący w  procesji ubierali się po polsku w czamariki, świty, sukmany, kobiety były  
w  żałobie, Widziałem chorągwie pamiątkowe wyobrażające izłamany krzyż, cier
niową tooimnę ii palmę.

Pytanie 7: Wykazano także, jako pan w czasie nieporządków w  Białymstoku  
zaszłych, rozdawałeś medale z  wyobrażendtem krzyża, j'ak się pan z tego tłu
maczysz?

Odpowiedź 7: Medale z wyobrażeniem złamanego krzyża powszechnie w  owym  
czasie 'kursowały, możnia je było nabyć jawnie w  sklepach warszawskich i ja też 
posiadałem nieraz podobne medale, lecz nigdy nie rozdawałem takowych jawnie 
i w  większej ilości, być może przecież, iż medalik komuś na żądanie udzieliłem.

Pytanie 8: Między innym i dolniesioino kom isji śledczej, jako pan podczas 
pcibytu swego w Białymstoku miałeś stosunki i znajomości z warszawskimi dru
karzami, sporządzającymi pilsma podburzające, że pcdoibne 'broszury i pisma otrzy
m ywałeś, które następnie rozdawałeś innym  do czytania i  przepisywania, jakie 
więc w  tym względzie składasz tłumaczenie?

Odpowiedź 8: Z  drukarzami warszawskimi, a  'miianiowitdite a takimi, którzytoy 
dru kow ał pism a podburzające, a ie  m iałem  żadnych stosunków, pism  i broszur 
pofcątnydh od tychże drukarzy arii też fcogoboOjWiek z  W arszawy miie otrzymywa
łem i takowych nlie rozsizeriziałem. Nie Bapnzeczam 'jednlaik tego, że w  Białymstoku  
czytałem niekiedy jako też „Kołokoł” , „Gzias” krakowski i  „Strażniicę”, ilecz pism a  
te miałem siclbie uldlzieiame na miejscu, ijiafco przedhicdzące z  ręki do ręlki.

Pytanie 9: W  dniu 5 lutego s. e. 1862 r. kiedy koleją żelazną przewozili 
z W arszawy pod strażą 11-stu ludzi osądzonych przez sąd wojenny na oddanie 
do służby wojskowej, pan ma sitacji białostockiej pom im o zakazu podchodziłeś 
db wagciniu, w  którym  .znajdowali siię pomienienii aresztanoi, winneś pan dziś 
objaśnić, co było powodtem tafciej pańskiej skwapliwości w  'zobaczeniu się z  aresz
towanymi?

Odpiowiedź 9: Prawda, że kiedy w  rcfcu zeszłym 'przejeźdźalii fcoileją przez

13 Jan Bystrzanowski, pośrednik, był aresztowany za to, że opowiadał o aresz
towaniu Szwarcego. Do niczego się nie przyznał i został wypuszczony.
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stację Białystok młodzi ludzie skazani do w ojska, ja wraz z Innymi urzędnikami 
drogi żelaznej znajdowałem się na platform ie jiako 'będący także na służbie. 
Straż woijskowa nie dawała przystępu puibMczraośai -nie tylko do wagomu z aresz- 
tantami, ale do całego pociągu, zakaz ten 'jednalk nie mógł się odnosić do służby 
dragi żela,znej, j:a też ipr.zez diekawość chciałem ziobaczyć owych do wojska ska
zanych ii zbliżyłem się do lich wagomu, ale nie m ogłem  ich zobaczyć, too wagony 
były zamknięte ii znajdowali się tam żandarmi. Między iwieziionymi aresztaintami 
pamiętam, że jeden Ibył m i iziniaijlamy :z wiidzemila, zidaje się studení;, iecz miazwliska 
jegio :nde pamiętam.

Pytanie 10: Podług doniesienia m iejscowej władzy pan ma usprawiedliwienie 
swoije dwukrotnie przystępowania do wagomu z aresztantami 'wskazywałeś, jakoby 
między kołnwojiowamymi pod strażą m iał znajomego b. studenta warszawskiej 
Aikademiii Medyko-Ohiiiruirgiilcanej, gdy tymiaziasem po sprawdzanliu okazało się, że 
między prowadzonymi aresztantami mie było żadnego stuidenta, stąd wypływa·, że 
miałeś tany iciel zlolbaicizenlia się iz laresizitawanyimli, który nzetelime wyzniać iwlinineś?

Odpowiedź 10: 'Przede wszystkim  wimiienem objaśnić, że w  okoliczności tej, 
na którą gestem oibemlie ipytainy, składałem ijiuż iprottolkałarinie tłumaczenie przed 
naczelnikiem wojennym  w  Białymstoku, w  którym  objaśniłem i teraz toż samo  
powtarzam: że wprawdzie psidług wyszczególnienia nazwisk aresztowanych osób,
o których powszechnie było wiadom o, znałem z widzenia, j>ak powiedziałem, jed
nego studenta, ade czyby oin rzeczywiście znajdował się Wtedy z branymi w wagonie 
[mie iwieim], Jeżeli więc mie było m iędzy nlitai żadnego studenta, to nie może 
ranie potępiać.

Pytanie 11: Jiakie pan miałeś stosuiniki z Pacem, drukarzem?
Odpowiedź 11: Podobnego nazwiska człowieka miie zmam, żadnych z nim sto

sunków iniie m iałem  i ©żyliby cm wraz z innym i w  ow ym  czasie konwojowany  
był koleiją żelazną ;jako sikaziamy do w ojska, niie w iem .

Pytanie 12: Jiakie stosiuinki mijałeś ipan z Habitem?
Odpowiedź 12: Habita zlnam stąd, że cm jest burmistrzem miasta BiałegO'- 

stciku, oprócz tego był właścicielem .cukierni, w  której się stołowałem, mieszkałem  
zaś obok iw oficynie przy zajeździe, lecz czyli ten dom  mliał być własnością Habita, 
nie wiem, gdyż mie jemu, ale 'rządcy zajazdu komorne płaciłem.

Pytanie 13: Jakie pan miałeś 'stosunki z M ikołajem  Kasperowiczem?
Odpowiedź 13: Wiem, że w  powiecie fodlałositoickim zam ieszkują obywatele 

Kasperowicize, i  nieraz widziałem w  cukierni w  Białymstoku 'Obywatela, którego 
nazywali Kasperowiczem, a mawet widziałem tam  zdaije się kilku Kasperowi- 
czów, lecz oprócz takiej znajomości z  widzenia, nie m iałem  iz miimi żadnych bliż
szych stosunków i  niie w iem , czyli któremu na im ię Mikołaj. Są to obywatele 
prawosławni. Niie jest m i także wiadomo, czyli który z Kasperowiczów był człon
kiem b. Warszawskiego Towarzystwa Rolniczego.

Pytanie 14: Jakie ipain miaiłeś stosunki iz Łapińskim  pismowoditielem w bia
łostockiej kom isji kwaterraiczej ?

Odipowedź 14: Żadnego Łapińskiego pismowaditiella białostockiej kom isji kw a- 
tenniczej lub też innego powołania niie znam, tym  samym  żadnych z nim nie 
m ogłem  mjieć stosunków.

Pytanie 15: Jakie pain miałeś stosiuinki z modniarką Dubowią?
Odpowiedź 15: Modnia-ťki lub szwaczki Laibowii, woale nie znam i nie wiem, 

czyli podobnego imienia modn.iarfca znajdowała się w  Białymstoku, gdyż w  tymże 
mieście był tylko 'jeden magazyn strojów pani Bielickiej, która miewała nawet 
ładne painny do robót, nligdy przecież u niej inie bywałem  i żadnych z nią nie 
miałem stosunków.
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Pytanie 16: Jakie pian miiiałeś stosunki z Mirectoim?
Odpicfwliiedź 16: Anfticlnli Mireckli, emlignainlt iz !b. wdjisk poiłsfclicih, Ibył przyjacielem  

m ojej familii, stąd też po śmierci m ego oljica, równie jak i  toni przyjaciele, 
pamiętał o  mnie, klie:dy byłem w  Paryżu, bywałem  'więc często u Mireckiego, ale 
go aa prawnego i  jedynego opiekuna swego nie uważałem. Następnie kiedy Antoni 
Mirecki wrócił ш  amnestią do Królestwa Polskiego i  był naczelnikiem przy b u -  
dioiwlie 'drogi żelaizoeij petersibtarsko-warsziaiwiskielj, jia pracowałem iprzy ite/jiże samej 
drodze żelaznej, jak to już poprzednio objaśniłem.

Na tym  protokół ukończony, odczytamy, a  w dowód zrozumienia i przyjęcia 
przez spawającego podpisany [Został.

Bronisław Szwarce

*

Działo się w  Warszawie w  Cytadeli Aleksandrowskiej na posiedzeniu czasowo 
ustanowionej komisjii śledczej dnia 22 stycznia (3 lutego) 1863 roku.

Obecni: Pułkownik Tałajewski, prezes kom isji śledczej; podpułkownik K ołysz- 
kin, członek tejże komisjii; Ruib.o de iPomtewes, audytor III Okręgu korpusu żan
darmów; Łofcdikowski, asesor sądu kryminalnego p.o. linfcwirenta: Wyżlański, 
protokolästa przysięgły.

Przywołany w  dniu dzisiejszym z celi więziennej Braniisław Sizwarce po na- 
pomnienilu do wyzroainiiia prawtdy (i oistrzeżeniiu o  skutkach kłam stwa p;o|dał na zapy
tania, co następuje:

Pytanie 1: Czy m asz Pan co do przytoczenia przeciw wiarogodnośoi Stanisława 
Herszmana, wyrobnika Szlam y Kocha 14 ze służby 'utrzymującego się, Józefa Sa
dowskiego, syna gospodarza rolnego·, Aleksandra Słowikowskiego, dozorcy, W in 
centego Korzeniewskiego strażnika, Kajetana Sieczki, podoficera z warszawskiej 
straży policyjnej, Hieronima Goleniewa i Michajła Zózarnowa fcoizaków, Trofima  
Komeńskiego, Paw ła Tiotkinia, Andrzeja Zaryma i  Dymitra Dryhi, żołnierzy arty- 
leiryjislkich.

Odpowiedź 1: Ponieważ osób dopiero co mi wym ienionych wcale nie znam, 
zatem wiairogodnośoi tychże nie mogę nic przytoczyć.

Pytanie 2: Gdzie złożony jest pański paszport przez władze francuskie w y -  
dalny?

Odpowiedź 2: Paszport m ój przez władze francuskie wydany podczas prze
bywania m ojego w  Białymstoku, a następnie n a . stacjii Łapy posiadałem przy 
sobie i nie składałem takowego żadnej władzy. Okazywałem go tylko w policji. 
Później, kiedy wydaliłem  się 'stamtąd bez wiedzy miejscowej władzy w miesiącu 
czerwciu 1862 r., paszport mój .francuski wraz z niektórym i rzeczami moimi 
poizoSitał w  m oim  mifeszkaniu, lecz nie pamiętam czy w  Białymstoku, czy też na 
stacji w  Łapach, gdzie ostatnio przebywałem  z obowiązku sw ej służby, bowiem  
w obydwóch tych miejscach niektóre (rzeczy swoje wydalając się stamtąd pozo
stawiłem.

Pytanie 3: Podług książki meldunkowej N. 1575 w  Warszawie kontrolującej 
przyjazd 'i wyjazd osób wykazuje się, że oprócz m. Białegostoku wyjeżdżałeś 
'często .do Mężyjnina, 'a raz jeden do Małiln, w yjaśnij pan przeto kiedy, przez jak 
długi .przeciąg czasu, u kogo i w  jakim  celu przebywałeś pan w Mężyminie 
i  Martinach?

Odpowiedź 3: W si ani miasta Męży.nima nie znam, chociaż podobne nazwisko

14 Szlama Koch. dorożkarz, wiózł sankami połicjantów ścigających Szwarcego.
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obijało m i się o  uszy, w  Mężym nie w ięc nigdy .nie przebywałem  —  jeśli zaś 
w  książce meldunikolwej jest ślad z w yjazdu i  przyjazdu m ego do tego miejsca, 
to 'być może, że posiadałem stosowny paszport w  czasie, kiedy 'przyjeżdżałem tu 
do W arszawy iz Białegostoku lub :nawzia;jem iz Bi&łegasiaiku do W arszaw y w yjeż
dżałem, ilecz dla dawności czasu 'trudno m i bliższe szczegóły w  tym  względzie 
wyjaśnić. Być .może 'tylko, że jeżeli Mężyniin jest (tylko w  Królestwie, to dla 
prędszego pozyskania pasapartu :i wyjazdu do Białegostoku w  Cesarstwie, z czyjejś 
porady (pozyskałem dla siebie paszport z W arszawy do Mężynina. W e .wsi Malinie 
pad miastem Kutnem  w  gubernii warsaawsfeiej byłem  raz ijeden w  roku zeszłym  
u W ładysława Malcza, który jest ze m ną w  powinowactwie. Dwa lata temu byłem  
także w  Petersburgu w  'interesie służbowym.

Protokół Odczytany przyjm uję i podpisuję.

Bronisław Szwarce

Pytanie 4: W  poprzedm m  tłumaczenliiu utrzymywał Раіпг że w  dniu 11/23 grud
nia 1862 r., będąc. ścigany rprzez straż policyjną ά Oganiając się przed ścigającymi 
trzym anym  w  ręku w  Alei Jerozolimskiej rewolwerem wystrzeliłeś w  górę, jakoby  
tylfco dla odstraszenia ścigających, gdy tymcziasem z zeznań Aleksandra Słow i
kowskiego·, Wincentego Korzeniowskiego, Kajetana Sieczki, M ichajła Zoziornowa, 
TrotEkna Romeńiskiego, Pawła Tioitkina, Andrzeja Zarina, Dymitra Drygi (i Szlamy  
Kocha, które sdę Palmu ipo szczególe odczytują, (płynie przekonanie, że strzelając 
mierzyłeś wprost do ścigających cię ludzi ii tylfco .szczęśliwemu wypadkowi przy
pisać należy, żeś Pan nikogo nie trafił, 'tłumaczenie się więc pańskie, okazuje 
się niezgodne z prawdą?

Odpowiedź 4: Prawda, że strzeliłem, z rewolweru w tym toieruratou, jak podą
żali za mną ścigający mnie liudaie, ale wymierzyłem strzał ponad ich głowami, 
tym samym niie miałem zamiaru zabić lub ranić kogokolwiek, ale tylko ścigają
cych mnie odstraszyć. Że mie m iałem  pomienionego zamiaru 'zabicia lub zranienia, 
służyć .za dowód może ta okoliczność, iż po doipełmicinym wystrzale, miałem jeszcze 
nabity ten sam rewolwer pięcioma nabojam i, m ógłbym  więc jeszcze strzelać, jeże- 
libym kago chciał zabić lub ranić. Wreszcie zwracam uwagę i na tę ważną oko
liczność, że wystrzeliłem do ludzi, a  raczej w  fcłerunikU do nich o  eatery tylko  
może fcrcfci Odległości, łatwo więc m i było trafić kogokolwiek, gdybym m iał taki 
zamiar.

Pytanie 5: Skąd Pan posiadałeś rewolwer o sześciu strzałach i  naboje do 
tegoż?

Odpowiedź 5: RewOlwer io sześciu strzałach oraz ładunki czyli naboje do tegoż 
rewolweru w przeddzień m ojego przyaresztowania przyjąłem  tu w Warszawie od 
pewnej osoby celem przechowania. Osoby tej jednak wymienić nie mogę, iżby  
z tego tytułu miie m iała ambarasu. Ten, który m i dał ów rewolwer do przecho
wania, obawiał się takowy u  siebie trzymać, a ja m u obiecałem przechować d la 
tego, że .wkrótce miałem wyjechać m  wieś, na w si łatwiej takie rzeczy uferyć.

•Pytanie 6: Skąd posiadałeś Pan nóż, w  kształoie sztyletu, z pochwą, który nie 
inaczej jak za 'narzędzie do Obrony lub ido spełnienia przestępstwa uważany 
być irnoże?

Odpowiedź 6: Nóż, o który jestem  pytany, posiadam ju ż bardzo dawno, dosta
łem go Old niepamiętnej m i osoby w  podarunfcu, lecz jest to prosty nóż m yśliwski
i w  dradze .użyteczny, nie sądzę więc, aby m ógł wzbudzać jatoie podejrzenie, bo 
chociaż nie 'jest składany i  w  po.chwie umieszczony, to podobne noże, jako m yśliw 
skie we Francji są używane. Klinga, bynajmniej nie jesit sztyletowa, bo nie jest 
Obosieczna.
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Pytáme 7: W  jakim  celu racsiłeś Pan ze sobą rewolwer 'nabity i nóż pomłe» 
niioiny w  -kształcie sztyletu?

Odpowiedź 7: Kiedy 'rewolwer, jak powiedziałem, wziąłem do przechowania, 
mie pamiętam, czy był już nabity, .lecz być może, że albo ów właściciel tego 
rewolweru, albo j'a sam, naboje do rewolweru założyłem, uważałem boiwiem, że 
skoro (posiadałem rewolwer i naboje, wszystko jedno czy naboje będę m iał osobno, 
czy też takowymi rewolwer (nabiję, .nosiłem itak przy sobie .rewolwer jak i .naboje, 
dlatego że- nie mogłem go zostawić zwłaszcza w  obcym mieszkaniu. Co się tyczy 
noża, to takowy zwykle przy sobie nosiłem dio własnego użytku.

Na tym  protokół z powcidiu spóźnionej pory ukońcaciny, odczytany a w dowód 
przyjęcia przez badanego podpisany został.

Bronisław Szwarce

*

Działo się to w  Warsaawie na posiedzeniu czasowo ustanowionej kom isji śled
czej w  Cytadeli Alexandr owskiej dnia 23 stycznia (4 lutego) 1863 roku.

Obecni: Pułkownik Tałajewski, iprezes kom isji śledczej; podpułkownik K ołysz- 
kin, członek tejże komisjii; Rubo de Pomtewes, audytor III okręgu koiripusu żan
darmów; Lcfcqifccwslki, asesor isądu kryminalnego ip.io. iinfcwiirenfta; Wyżlańsfcti, ірш- 
tokolista przysięgły.

Na skutek odezwy dio J. O. Oberpoliicmajstra miasta W arszaw y uczynionej 
stawił się w  dniiu dzisiejszym  Jan Szwairce.

Po 'ustąpieniu Jama Szwarce przywołany z celi więziennej Bronisław Szwarce 
po prawnym  dio wyznania nzetełnej ipna/wdy napomnieniu i  ostrzeżeniu o skutkach 
kłamstwa, w  dalszym  ciągu badany, podał ma ziapytamie co następuje:

Pytanie 1: Pomimo zaprzeczenia, z odczytanych ci zeznań świadków wykazuje  
się także, iż w  czasie ścigania icię na A lei Jerozolimskiej porzuciłeś na śnieg 
okazywane już painu m ałe karteczki nitką zszyte, w  liozibie sztuk 18, dowodzące 
tak izwainego. podatku, obok w ięc dowiedzionego pąnu posiadania rzeczonych kar
tek, czyli kwitków, próżne jest dalsze pańskie zapieranie się i  raczej obecnie 
prawdę szczerą wyznać w.iiniieneś od kogo, na jaki cel i  z czyjego zlecenia składki 
czyli podatek zbierałeś?

Odpowiedź 1: Jak poprzednio, tak .i teraz zaprzeczam temu jak najmocniej, 
abym  posiadał jakiekolwiek kartki czyli kwitki, tym  sam ym  takowych w  czasie 
ścigania mnie w  dniiu 11/23 grudnia 1862 x. porzucać mie mogłem. Zeznania zaś 
w tym względzie świadków jako po większej części miestanowcze za dowód prze
ciwko mnie uważane być mie powinny, tym  bardziej, że kartki owe, które ja 
m iałem porzucić, .nie zostały zaraz iz m iejsca odniesione do Cyrkułu, ale ijiak do
wiaduję się z odczytanych m i zeznań, j'akiis żołnierz zaniósł je najprzód do swego 
mięsakami®', Oddał drugiemu, a ten drugi dopiero do Cyrkułu, wreszcie uważam, 
że skoro wszystkie osoby, których zeznania m iałem  sobie przedstawione, były 
razem przy ściganiu mnie, to gdy jednemu mogło się coś zdawać, że wyrzuciłem  
jakieś kartki, drudzy z  jego opowiadania m ogli to sarno powtarzać bez własnego 
przekonania.

■Pytanie 2: Z  odczytanego panu zeznania Szlamy Kocha w  związku z zezna
niem Stanisława Herszmainia, które się także panu odczytuje, wykazuje się, iż 
będąc śidigany i  biegnąc uldlcą Smidłną, wyrzuciłeś tam  prizeizjrauir okalający szpi
tal św. Łazarza, portmonetkę zawierającą kw otę rublli trzydzieści w kupiciniach
i papierach banfccwydh, iróżne motaitki, izwiitfci w łosów  li r^kqpüls obejm ujący instruk
cję czyli program Centralnego Narodowego Komitetu, iziapferanie się więc pańskie
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00 do poisiadainiila li ipoinziucanlila pomiieinlicineij portmioinietki ijesft nierzetelnym, niie 
pozostaje więc ipainiu, ij;a|k wyzinać prawdę li wytłum aczyć się dokładnie co do 
posfadaineij iinstrulkcijii ozyM program u Centriallnego Narodowego Kcimiitełu?

Odpowiedź 2: Obstając przy poprzednim w  tym względzie tłumaczeniu i teraz 
toż samo powtarzam, że pugilaresu isikonzamego, kialoru ciemnego z żółtą -klamerką 
•mającego izawieraé w  sobie pieniądze, różne irnotaitki, awitkii w łosów  i program  
czyli (instrukcję Centralnego Narodowego Komitetu, mie posiadałem i na Smolnej 
ulicy w  czasie ścigania minie przez mur >nie przerzucałem, tym  samym  do w łas- 
inośdi tych przedmiotów przyznać się nie mogę. Do -zeznań Szlam y Kocha i Sta
nisława Herszmana nie może być przywiązaną zupełna wiara *z tego powodu, że 
policjanci, którzy m nie od początku ścigali i  wciąż za m ną postępowali, nie 
poświadczają tego-, iiż ibym ja cokolwiek przez mur na ulicy Smolnej wyrzucił, 
co właśnie, gdyby tak było, m ieli majlepsizą sposobność dostrzeżenia.

Pytanie 3: Co do znalezionego przy osobie pańskiej piórka, którego otwór 
laikiem był zapieczętowany, tłumaczyłeś się pain, ,iż piórko to może zawierać 
w sobie truciznę, że jalkobyś -znalazł talkowe w  miiiastecaku, którego nazwiska w y -  
mienić mie chicesz, tłumaczenie talkie mawet samo przez się inie ma cech najm niej -  
Sizego praiwdopoidobieńsitwa, bo trudno przypuścić, aby ktoś, iznalazłszy jakikol
wiek przedmiot, niie był -ciekawym ipirzez -tak dłulgii czas poznać takowy, a przy  
sobie -nosił. Otóż wykazało się przeciwnie, bow iem  kom isja śledcza m ająca sobie 
otworzone pcimienlicine piórko przez -wezwanych do tych czynności -lekarza i  ase
sora farmacji, zamiast podejirizamej truci-ziny analazła w  mim zwiniętą i  wtłoczoną  
karteczkę, -której treść zidtradza korespondencję j-alkiegoś ozłcinlka tajnego stowarzy
szenia mającego na celu zbrojne powstanie, przes-tań więc pan zapierać prawdy
1 zamiast czczych i  na żadną uwagę mie -zasługujących usprawiedliwień, tłumacz 
slię rzetelnie ii sizczenze?

Odpowiedź 3: I co do -oiwego piórka- obstaję przy poprzednim swoim -tłurna- 
e-zeniilu, że talkowe ma kffilka tygtoünli pirzed molím przyares-ztowainliem izmalaizłem na 
prowincji iw miasteczku, 'którego wymienić mie chcę dla tego, że mie życzę sobie 
objaśniać o miejscu przebywania swego w ow ym  cza-siie. Sądziłem rzeczywiście, 
że znalezione przeze mnie piórko, -lakiem zapieczętowane, -zawiera w  -sobie -tru
ciznę, inie chcąc więc zaraz .otwierać tego piórka dla ostrożności i  bezpieczeństwa 
schowałem takowe do kieszeni, a potem  zapomniałem o mim. Dopiero przy rew izji 
dopełnionej p-rzy mrnie w  czasie aresztowania wynalezione zostało. Jeżeli -przeto 
obedniie, jalk mi- tu komisja- śledcza przedstawiła, -w piórku pomiemoinym zamiast 
podejrzewanej trucizny wykrytą została jakaś karteczka mająaa zawierać jaikąś 
taljiną 'korespondencję, to m nie woale potępiać nie może, skoro piórko, jiaik powie
działem, zinailazłem i co w  sobie zawierało mie przekonywałem się.

-Na tym protokół ukończony odczytany przyjęty i podpis-ainy został.

Bronisław Szwarce

*

Dzliiało -się iw Wiarsiziawie w  Cytadeli Adex-aindnciwslkiej ma posiedzeniu czasowo 
ustanowiionej Kom isji Śledczej 4/16 lutego 1863 rolku.

Obecni: Pułkoiwniik Tałajewski, prezes kom isji śledczej; podpułkownik K ołysz- 
kin, członek tejże -k-cmisjli; Rubo de P-ontewes, audytor III okręgu -korpusu żan
darmów; Łofccilkowslki, -asesor, sądu kryminalnego p.o. mfcwirenta; Wyżlański, 
protclkcfcfca piriŁ.yslięigły.

Przywołany w dniu dziisiejsizym z celi więziennej do ostatecznego badania

Przegląd. H istoryczny —  9
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Bronisław Szwarce po ścisłym do wyznania rzetelnej prawdy napomnieniu i ostrze
żeniu .o skutkach -kłamstwa, padał na zapytania co 'następuje:

Pytanie 1: Jak się pan nazywasz — ■ ile m asz lat itd.?
Odpowiedź 1 : Сю 'do 'osobistości sworjej wykazałem wszystkie szczegóły w plerw - 

szem baidainiiu, do tych więc Odwołuję się, a ma dalsize zapytania Objaśniam, że 
apróoz polskiego, posiadam język francuski i  miemiedki, spraw kryminalnych nigdy 
nie m iałem  d karany oie ibyłem —  foazżenny.

Pytainiie 2: Czy Pan w ie, jaikie go obciążają ziarziuty?
Odpowiedź 2: Z  przewiedzionego już badania rozumiem, że ciąży na mnie 

zarzut mależenia dio jakiegoś tajnego stowarzyszania, mającego na celu zbrojne  
powsitainde.

Pytanie 3: W  dniiu 11/23 grudnia 1862 r. postawianej z irozkaziu swej zwierzch
niej władzy straży policyjnej i  domagającej się ad рапа, abyś udał się do kan
celarii cyrkułowej, stawiłeś oipór z bronią w ręku :i broni tej, to jest rewolweru, 
użyłeś, strzeliłeś bowiem  do ścigających cię?

Odpowiedź 3: Co do przedstawionego md zarzutu oporu straży policyjnej
z bronią w ręku przyznaję się, że opór takowy stawiłem i w  t y m  względzie
odwołuję siię do 'Z ł o ż o n y c h  już( poprzednio tłumaczeń, bo oprócz tego co powie
działem, nic więcej nie maim do przytoczenia.

Pytanie 4: Po bezskutecznym oporze, kiedy ziostałeś pan schwytany d do kan
celarii cyrkułowej odstawiony, opróciz porzuconego oa  dradze rewolweru o sześciu 
strzałach, znaleziono przy osobie pańskiej ośm sztuk oddzielnych ładunków, czyii 
naibojów, nóż w  pochwie w  kształcie sztyletu li dwa klucze, jeden większy, drugi 
raniej sizy, które się paniu okaauiją?

Odpowiedź 4: Przedmiota wymienione rzeczywiście przy шгаіе znaleziono i  co
do posiadania Ich Innego jak  ipaprzedndo tłumaczenia złożyć nie mogę, co zaś do
dwóch kluczy, jak poprzednio tak d teraz odm awiam  wyjaśnienia, do jakich  
zarnków iposłuigiwały.

Pytanie 5: W  czasie ścigania pana przez straż policyjną na Alei Jerozolim
skiej porzuciłeś ipan na śnieg 18 sztuk kw itków czyli odcinków z kwitairiusza* 
posiadaniem zaś takowych poszlakowainy pan jesteś, że ściągałeś podatek przez 
tajine stowarzyszenie mieniące się być Komitetem Centralnym Narodowym nało
żony w celu zébrania· funduszu na poparcie działań dążących do zibrojnego pow
stania przeciwko tprawemu Rządowi.

Odpowiedź 5: Obstaję przy tym, że kartek ozytli kw itków obecnie md okazy
wanych, oie posiadałem, tym  samym  takowych w czasde- śdigania mnie nie porzu
całem, Mie m ogę więc być iposzlakowany o ściąganie jakiegoś podatku, zwłaszcza 
że charakter pism a na tych 'kwitkach inie jest pism em  m ojej ręki.

Pytanie 6: Gołosłowne 'zapieranie się pańskie posiadania i porzucenia kwitków  
podatkowych wobec przedstawianych już panu zeznań świadków na żadną nie 
zasługuje uwagę i  dowodzi tylko prostego uporu.

Odpowiedź 6: Pom im o zeznań świadków, co do których złożyłem j'U'ż objiaśnie- 
nie, obstaję przy swoim  zaprzeczeniu, że kwitków pomienionych nie posiadałem
i nie porzucałem.

Pytanie 7: Podobnież w czasie ucieczki przed ścigającymi cię policjantami 
o a  -ulicy Smolnej pomziuciłeś ipan przez mur szipiibail okalający portmonetkę zawie
rającą w  sobie, oprócz pieniędzy w  ilości Rsr. 30, instrukcję Komitetu Central
nego Narodowego daty 19 gmuldnda 1862 r. w  rękopiśmie opatrzonym ^dwiema pie
częciami pomianioinego Komitetu i jakąś cyfrą, w  której to instrukcji określone 
są stoisiunki wzajem ne Komitetu Centralnego Narodowego >z Komitetem Prowincjo
nalnym ima Rulsi, zawieirającą także zwitki w łosów  i cztery karteczki z notatnika
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m i, z którydh jedna wysizcaegóilnia N-<ra 6342 ido 6353 ii 6355 ido 6367 włącraniie z na
pisem иа drugiej stronie: „Czy te wniósł” . Właśnie w  N -rze 8 pism a pokątnego 
pt. „Ruch” ogłoszone są numera kw itów wniesionego podatku zbliżające się do 
cyfr pomawianych, bezzawodnie więc ow a kartka dotyczy rzeczonego podatku. 
Trzy inne kartki mieszczą w  sobie nazwiska: Knebel, Wiiktor Jaworski z Łodzi 
do Lipna, Eljiaisiz Hochmain w  Zukowizráe, objaśnij w ięc pain bliżej znaczenie 
tych wszystkich ipiism, a ‘nadto do kogo ii w  jakim  celu otrzymałeś instrukcję K o
mitetu Centralnego Narodowego?

Odpowiedź 7: Jak poprzednio w  tłumaczeniu się swoim powiedziałem, tak
i obecnie taż samo powtarzam, iż żadnej portmonetki na uliicy Smolnej w  czasie 
ścigania mnie przez policjantów nie porzucałem, takowej nie posiadałem, nie 
mogę więc przyznać się do je j własności, a tym  sam ym  i do pieniędzy oiraz pism  
w  niej zawartych, dlatego iteż żadnego objaśnienia co do rzeczonych ipism ijako 
nie moich składać nie mogę.

Pytanie 8: Uiponne zapieranie siię pańskie niie m a żaidnego znaczenia wobec 
jasnych zeznań wyższych naid zarzuty świadków: Stanisława Herszmana ii Szla
m y Kocha pod przysięgą słuchanych, a  które jeszcze raz odczytują się panu — · 
nadto walczy przeciwko panu i ta okoliczność, że przy rew izji osoby pańskiej 
po ujęciu go, nie znaleziono przy nim  pieniędzy, bez których przecież być nie 
mogłeś, zwłaszcza że byłeś w  ipodróży?

Odpowiedź 8: Pomimo przedstawionych mi zeznań świadków ja zawsze obsta
ję przy swoim zaprzeczeniu, a zeznania Kocha oraz Herszmana uważam za podej
rzane i  nie koniecznie m ogą one dotyczyć m ojej osoby. Co się zaś tyczy okolicz
ności, że przy rewizijii w  kancelarii cyrkułowej nie znaleziono przy mnie żadnych 
pieniędzy, to 'rzeczywiście tak było, iż pieniędzy podówczas w  większej 'ilości 
nie miałem, prócz paru złotych, które wydałem  w  czasie aresztowania mnie 
w  Ratuszu; że nie posiadałem przy slabie w  większej ilości ipieniiędzy, nie m oże być 
dziwnym, too ibędąc długi czas bez zatrudnienia znajdowałem się w  stanie ubogim.

Pytanie 9: Posiadaniem pism  dziś panu okazanych, w  związku z  posiadaniem  
brani, oraz stawianym oparem straży policyjnej jesteś pan silnie poszlakowany, 
że musisz ibyć członkiem (tajnego stowarzyszenia mieniącego się Komitetem Cen
tralnym Narodowym, m ającego na celu przygotowanie zbrojnego powstania.

Odpowiedź 9: Ponieważ posiadania pism, jakie m i tu okazane zostały, zaprze
czyłem, nie mogą więc stanowić przeciwko mnie dowadu należenia do jakiego
kolwiek stowarzyszenia, wreszcie sarno posiadanie broni i  opór straży policyjnej 
nie m oże mnie poisdlafeować o jakieś taijne spiski, obok tego wszystkiego zaprze
czam jak najm ocniej, iżbym 'był członkiem ozy to Komitetu Centralnego Naro
dowego, czy też innego tajnego stowarzyszenia pod jakąkolwiek 'bądź nazwą.

Pytanie 10: W  znalezianym między innym i przy osobie pańskiej piórku zna
leziona została kartka, której treść, jaką się teraz panu odczytuje, przekonywa
o korespondencji członka jakiegoś tajnego stowarzyszenia w  przedmiocie znie
sienia się z oficeram i w  tw ierdzy . Iwangrodizie na wypadek powstania, winieneś 
pan przeto ibliżej objaśnić tę korespondencję —  Od takowej wyjaśnić samego  
autora?

Odipowtedź 10: Co do korespondencji w  piórku znalezionej nie mogę złożyć 
żadnego objaśnienia, gdyż jak to poprzednio powiedziałem, tak i teraz ipowta- 
rzam, piórko pamienione znalazłem na prowincji w  miasteczku, którego w ym ie
nić nie chcę, i nie przekonywałem  się, a tym  samym  i nie wiedziałem, co w  sobie 
zawiera, korespondencja Więc w  piórku (tym znaleziona, z  treści obecnie mi 
odczytana, wcale m nie obchodzić nie może, z nikim  bowiem nawet w  twierdzy



544 Μ Α Β ΙΑ  ZŁ O T O R ZY C K A

Iwangradaie mie miałem stosunków, a oficerów K atarę czy Ratelę oraz Iw ano- 
wicza 15 wcale inie aniaïm a oi o  inlich nie słyszałem.

Pyitainiife 11: Tłumaczenie siię pańskie w  tym względzie raz jako niczym  nie 
lusprawliedllilwtiolne, powtóire ijialko mlie maljąice iCedhy prawdicipcldsbiieńsbwa -jest płon
ne á raczej iportępia pana bardziej, ijako upoirińie odmawiającego wyjaśnienia 
prawdy?

Odpowiedź 11: Nieszczęściem jest, że w  przedstawionej mi -korespondencji, 
jiatoa w  piórku zinailezdiomą została, nie m a żadnej daty, gdyż m ogłaby wesprzeć 
m oje tluimaazeniie się, g-aiko rzeczywiście w  kieszeni przez kilka tygodni nosiłem  
piórko przeze mnie w  miasteczku znalezione. To 'zaś, że istotnie znalazłem i nie 
wiedziałem, cio w  soibie zawiera, prócz zaipewnieniia mego, nie jestem w  stanie 
innymi dowodami usprawiedliwić.

Pytanie 12: Pokrywanie tajemnicą wszystkich iprawie szczegółów osoby pań
skiej dotycz ącyclh, гаріеїтаїпііе się nawet nazwiska swego w  pffiarwiaistfcawym bada
niu, odmówienie wyilegliitymowanJia się z  pnzeipędzeniia caalsu ii aatrudniianiia od 
miesiąca czerwca >r.z. nie zasłania ipaina iprzed w ym iarem  sprawiedliwości, ale w łaś
nie yilne stanowią (poszlaki w iny pańskiej; ważnymi także poszlakami przeciwko 
panu są: ludaiał w  nieporządkach i  'manifestacjach w  1861 er. w  czasie pobytu 
w  m. Białymstoku, poitarjemma ucieczka z tegolż miasta i  uikirywanie się następnie.

Odpowiedź 12: Co do -tajonego z początku mazwiska mego, oświadczam, iż dla
tego chdiałem nazwisko swe ukryć, żeby >nde nabić ndlkoimu ambarasu z moich 
znajomych li krewnych, iroziumiałem bowiem , że jak naziw-isko m oje będzie w ia 
dome, wiele osób m oże być pociągniętych z tytułu mego nielegalnego położenia
i ukrywania się -ad sześciu miesięcy. Uciekłem zaś z Białegostoku ,i ukrywałem  
się idlatelgo, ,iż dowiedziałem się, że miaim być aresztowany z niiewiad'0-mego mi 
powodu, a mlie życzyłem  sobie tego. Co się tyczy m anifestacji w  m. Białymstoku  
w  ;li861 r. to w  takowych m ieli udział wszyscy miieaakańcy, bo (podówczas nikt 
tego nie bronił. Wreszcie dilatego odmawiam wskazania m iejsc pobytu swego 
w  ostatnich cziasach, że mie chcę kompromitować osób, u których się ukrywałem, 
rozumiem także, że chociażbym w yjaw ił te osoby ii wylegitym ow ał się z spędzo
nego czaisu, to iwiiray mioijelj, jalka ima mmlie ciąży, nie lamniiejszy, р э  cóż więc tu 
powoływać itaine osoiby i  -robić im ambaras?

Pytanie 13: W szystko to, co ipanu w  dzisiejszem ibaidaniiu wykazanym zostało, 
doiwedai o ie  tylko żeś pan oależał do itaijinego towarzystwa rewolucyjnego, maijące- 
go na celu wywołać zbrojme powstanie dla obalenia w  Kró-leisitwiie Polskim praw 
nego porządku, -ale mad/to, że w  przygotowaniu środków do powstania miałeś zn a
kom ity udziiaä?

Odpciwlieidź 13: «Nia to mie lilnniego mli® m ogę odpowiedzieć, ijiak tylko to co i  po
przednio, że do żaidnego tajnego stowarzyszenia mie należałem ii najmniejszego  
nie -miałem uidziału w  przygotowaniu środków do powstania w  Królestwie Pol
skim -ani też w  którymkolwiek bądź innym  -miejscu.

Pytainie 14: Gzyili i  jakie miałeś ipan stosunki z Romualdem K łosow iczem 18 
w  domu Heurichówej zamieszkałym, u którego wykryto drukarnię pism podbu

lo Prawdopodobnie nazwiska oficerów -Rosjan z organizacji w ojskow ej z D ę
blina. Zawartość piórka badali: ordynator szpitala z Cytadeli W ładyko i farma
ceuta z Centralnego Urzędu Lekarskiego —  Lilpop.

16 Romuald Kłosow icz, zecer tajnej drukarni mieszczącej się w  domu H euri-
chow ej przy ulicy W idok. Na śledztwie nikogo nie' wydał, był skazany na ciężkie 
roboty. Odcierpiawszy karę, wrócił do W arszaw y i tu w r. 1881 popełnił samo
bójstwo.
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rzających, a -między innymi pisma pt. „Buch” —  będącego organem Komitetu  
Centralnego Narodowego?

Odpowiedź 14: Romualda Kłosowicza mającego mieszkać w  domu m ojej ciotki 
HeuiriichiciweJ wciaile inlie izinaim ii żadinym íz iniiim stasoinlków, ia <tym taardziiej mających  
dotyczyć drukam i piism pokątnych, miie miałem i  w  ,tym względzie nie m ogą ibyć 
w  związku wykazywane m i -dziś poszlaki, jakobym m iał 'należeć do jakiegoś taj
nego stowarzyszenia, 'bo chociażby przypuścić, iż ‘rzeczywiście ‘byłem członkiem  
tajnego stowarzyszenia, mie idzie zatem, żebym  miał araać innych członków i wie
dzieć o drukam i pism pokątnych.

Pytanie 15: Jakie stosunki miałeś pan z Wiktorią Żabińską?
Odpowiedź 15: Jak iw poprzednim 'badaniu wyjaśniłem , itak ii teraz prizy tym  

■obstaję, że z Wiktorią Żabińską niie m iałem  żadnych stosunków, a tym bardziej 
też podejrzanych.

Pybamie 16: Kończąc z panem  badanie kom isja śledcza jeszcze raz upomina 
pana o iwyzinainiie szczerej prawdy, o (wyjawienie osób, które cię przechowywały
i znalezione przy. panu przedmiota dostarczyły, oraz wszystkich członków tajnego 
stawatrzyszmila, do którego sam  należałeś, rupoirne bowiiem zapieranie się pańskie, 
wofoec wallczących przeciwko niem u poszlak .i dowodów nie inaczej ijak za zu
chwałą zaciętość uiważanym być m usi, a podług prawa stanowi .okoliczność winę 
zwiększającą, przestań więc pan 'być upoimym i  w yznaj tak swoją w-iinę, jako 
też wspólników?

Odpowiedź 16: Pomimo zwróconych mi takich uwag, ja mie mogę nic innego 
wyznać, jak to co już powiedziałem, przy czym stanowczo obstaję.

РуФапііе 17: Przedstawiają się panu i odczytują poprzednie złożone w  tej spra
wie tłumaczenia oraz zeznania wszystkich osób w  charakterze świadków słucha
nych, czy m asz ipan co przeciwko takowym  do przytaczania?

Odpowiedź 17: Przeciwko poprzednim tłuma-ezenłom siię m oim , zeznaniom  
słuchanych w tej sprawie świadków oraz zeznaniom Emilii Heurichowej i jej 
córki nic nie m am  do przytoczenia ani do zarzucenia.

Pytanie 18: Czy masz pan co więcej do przytoczenia na swoją obronę i uspra
wiedliwienie sdę?

Odpowiedź 18: Na obronę sw oją i  -usprawiedliwienie się nic więcej mie m am  
do przytoczenia.

Pytanie 19: -Czy pain akta w instrukcji za ukończone .-uznajesz, czy żądasz 
oibrciny ii ustnego przymówieniia się przy sądzeniu sprawy?

' Odpowiedź 19: Akta za lukończoine w  'instrukcji uznaję, proszę o dodanie mi 
obrońcy z urzędu, a nadto zastrzegam sóbie ustne przymówienie przy sądzeniu 
sprawy.

Na tym  protokół ukończony, -odczytany, przyjęty i  przez badanego podpisany 
został.

Bronisław Szwarce

*

Działo siię dnia 6/:18 kwietnia 1863 roku w Warszawskiej Aleksandryjskiej 
Cytadeli.

Przywołany z aresztu Bronisław Szwarce na uczynione mu zapytanie zeznał 
jak następuje:
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•Pyt. 1. Wiadomo kom isji z  zezoań 17, że Pan należałeś do składu Centralnego 
Narodowego Komitetu 1 milałeś soibie potruiczioiny wyldziiał spraw wewnętrznych  
ao do całego kraju. W  tym  to Komitecie podówczas m iędzy innym i 'byli: Franci
szek G odlew ski18, który pełnił obowiązki kaisjeira, i  Zygm unt P adlew ski19, który  
m iał wydział w ojskow y, oraz Edward R o lsk i20 i  Jan Boihdanowicz2i, zechce Pan 
•wyjaśnić ibliżej te «fcoliiczinośai?

O wszystkich okoliczooś Ciach .tu má wymiemanytch nic 'nie w iem , do żadnego 
Komitetu nie 'należałem, a osób, których nazwiska tu są wyliczone, nie znam  
wioale.

Pyt. 2. W  jakim  czasie Pan mieszkałeś w  dom u Grabowskiego na rogu M io
dowej i Senatorskiej ulicy, ma 3 piętrze w  podwórzu ii czy ibywał u Pana podów
czas Ludwik Dygiat22 i  Roman Rogiński23 i jakie Pan m iałeś iz nim i stosunki?

■W wymienianej kwaterze niigdym inie mieszkał, osób tych nie zmam, a z nim i 
żadnym oie m iałem  stosunków.

Pyt. 3. Ozy znasz Pan Gustawa W asilew skiegoM, Frankowskich Jana, Stani
sława ii Leoina 76, a którymi spotykałeś się ma zgromadzeniach w  kwaterze szwagra 
pańskiego Jesfci i  w  jakim  celu odbyw ały się owe zgromadzenia?

Pierwszego zmam jiaiko autora o ie  pamiętam ijuż 'jakich piism wydanych za 
granicą. O Frankorwskilch czytałem w  pismach publicznych, inaczej zaś żadnego 
z nich o ie zoam, z  ni/md na żadnych zgromadzeniach oie bywałem , a tym  bardziej 
u mego szwagra.

Pyt. 4. W  mieszkaniu Heuiriichowej bywałeś Pan często m iędzy 12 a 1-ą go- 
dźiiną, po południu, a ponieważ tam  wydawano rozmaite pism a drukowane, „Ruch”, 
„Głos Kapłana” ii inne, Więc Panu musi być wiialdomo skąd pochodziły te pisma
i komu były wyidawaoe2β.

17 Romana Rogińskiego zeznanie o Szwarcem  z dnia 1 kwietnia 1863 znaj
dowało się w  aktach jego spraw y i stało się główną podstawą w yroku skazu
jącego na karę śmierci.

18 Franciszek Godlewski, członek Centralnego K om itetu  Narodowego, w  chwili 
aresztowania Szwarcego znajdował się w e  Fraucji jako agent w ysłany po zakup 
broni.

19 Zygm unt Padlewski, członek Centralnego K om itetu Narodowego, w  chwili 
składania zeznań przez Rogińskiego i pow yższych  indagacji znajdował się w Płoc
kiem  jako dowódca oddziału.

20 Edward Rolski, członek Centralnego K om itetu Narodowego.
2 1 Jan Bohdanowicz, członek organizacji narodowej.
22 Ludwik Dygat, dowódca w powstaniu styczniow ym .
23 Roman Rogiński, w ychowanek szkoły w  Cuneo, dowódca oddziału po

wstańczego na Podlasiu, po aresztowaniu zeznaniami sw ym i przyczynił się do 
w yroku  śmierci na Szwarcego, Leona Frankowskiego i innych.

24 Gustaw Wasilewski, komisarz Centralnego K om itetu Narodowego.
25 Trzej bracia Frankow scy: Jan, Leon, Stanisław, w ybitni uczestnicy ruchu 

rew olucyjnego. Jan był aresztowany i skazany na ciężkie roboty, Leon, dowódca 
oddziału powstańczego, zginął na szubienicy. Stanisław, komisarz Rządu Narodo
wego, po upadku powstania styczniowego emigrował do Francji.

26 Na tym  uryw a się posiadany przeze mnie odpis zeznań Szwarcego. Ostat
nia kartka odpisu uległa zniszczeniu w  czasie w ojny.


