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Teresa Maria Grabowska z Marchwickich 

Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego 

Doktorantka IHSD  Wydziału Historycznego  

Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Marchwiccy z Brzeźna Wielkiego koło Ostrołęki  

w Powstaniu Styczniowym 

  

       Wstęp rozpoczynam fragmentem odczytu z audycji radiowej nadanej przez Polskie Radio 

w dniu 18 stycznia 1933 roku w 70-tą rocznicę Powstania Styczniowego. ” Ci co żyją, 

rozrzuceni są wprawdzie po całym kraju, najwięcej jednak ich skupia się tam, gdzie toczyła 

się walka w roku 63-cim. Stąd najwięcej weteranów żyje na Mazowszu. Z jakich sfer 

wywodzą się nasi dzisiejsi weterani? Przede wszystkim bardzo jest spory procent 

ziemiaństwa, którego część wprawdzie w owych czasach była zasadniczo wroga wszelkiej 

ruchawce orężnej, druga jednak część  odznaczała się wybitnym patriotyzmem i ofiarnością. 

Ziemianie stawali na czele oddziałów partyzantki i prowadzili żywą agitacje wśród sąsiadów, 

aby jak najwięcej do nich zwerbować ludzi. Młody pan z białego dworku szedł na to 

powstanie nie tylko sam, ale pociągał za sobą jeszcze swoją czeladź folwarczną i chłopów ze 

wsi.  Nierzadko cała rodzina szlachecka szła do powstania i nierzadko ginęła również cała w 

tajgach Sybiru. Gdzie byli w domu dorośli synowie, tam ojciec wyprawiał  ich do powstania 

kompletnie ekwipowanych i uzbrojonych, a nawet ich do partii dostawiał”
1
.  

      Przedstawiam Państwu rodzinę Macieja  Marchwickiego herbu Ostoja  i Pauliny 

Biberstein Pilchowskiej herbu Biberstein, którzy  prowadzili majątek ziemski  Brzeźno 

Wielkie
2
  gmina Goworowo koło Ostrołęki.  Posiadali czworo  dzieci

3
, które wychowywali w 

duchu tradycji rodzinnych i niepodległościowych. Dzieci odebrały staranne  wykształcenie 

domowe niezależnie od płci pod jednym wyjątkiem. Córka Maria  nie  uczyła się języka 

rosyjskiego  (czytaj języka zaborcy), bo to nie przystawało porządnym pannom z polskiego 

                                                           
1
 Żywe pomniki bohaterstwa. Ostatni z 1863 roku. Na 70-lecie Powstania Styczniowego , red. Władysław Dunin-
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domu. Proza życia nie wymagała od kobiet pracy zawodowej,  więc w ten sposób 

demonstrowano polskość. Mężczyźni języka zaborcy używali tylko służbowo. Przodkowie 

Macieja Marchwickiego  brali udział w Insurekcji Kościuszkowskiej i walczyli w wojskach 

napoleońskich. Spotykamy się tutaj z patriotycznym polskim dworem. Synowie Macieja 

Marchwickiego kończą Gimnazjum Realne w Warszawie, jedną z najlepszych szkół w 

Królestwie Polskim, a na studia wyższe zostali wysłani przez Ojca poza zabór rosyjski do 

elitarnego Uniwersytetu w Heidelbergu
4
. 

      W dalszej części będę śledziła koleje losów najstarszego syna Zdzisława Macieja  

Marchwickiego (1841-1912), świetnie wykształconego, doktora praw z Heidelbergu z 1862 

roku, młodego, energicznego 22-letniego mężczyzny, który miał przed sobą świetlaną 

przyszłość. Zamierzał poświęcić się służbie rządowej i  podjąć pracę w  Radzie Stanu 

Królestwa Polskiego
5
. 

      Uniwersytet w Heidelbergu w połowie XIX wieku był znakomitą uczelnią słynącą ze sław 

profesorskich
6
 i pięknym miastem. Powtórzę za Janem Karłowiczem „ miasto liczyło blisko 

25 tysięcy mieszkańców i wytworność magazynów , dorożek  i mieszkańców nadawały mu 

cechę małej stolicy” 
7
. Kolonia polska w Heidelbergu obok wrocławskiej w latach 1860-1863 

była najaktywniejszą w Niemczech. Przybywali tutaj głównie zwolennicy Ludwika 

Mierosławskiego
8
, który wśród młodzieży studiującej  cieszył się wielką estymą. Tutejsi 

Polacy uważali, że Mierosławski okryty wcześniejszą chwałą jako patriota i wojskowy będzie 

najlepszym dowódcą przyszłego zrywu niepodległościowego.  

       Po wybuchu Powstania Styczniowego z 35  polskich studentów zostało na uniwersytecie 

w Heidelbergu tylko kilku
9
. Mierosławczycy wyruszyli na tereny polskie do Powstania 

Styczniowego. Był wśród nich  Zdzisław Marchwicki, który już w końcu stycznia 1863 roku 

dotarł  do rodzinnego Brzeźna Wielkiego koło Ostrołęki. Wybuch zrywu 

niepodległościowego  zrewidował jego dalsze działania. Rwał się do powstania z młodszym o 

cztery  lat bratem Janem
10

. Rodzina pomna strat w Insurekcji Kościuszkowskiej  pozbawiła 

Zdzisława i jego brata Jana współwłasności do majątku Brzeźno Wielkie i wysłała synów z 
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9
  W. Malik , Polacy…, s. 330. 

10
 Marchwicki Jan,(www.http://geneteka.genealodzy.pl [dostęp 01.09.2015]). 

http://www.http/


3 
 

ekwipunkiem i oddziałem do powstania. Bracia Marchwiccy reprezentowali na swoim 

rodzinnym terenie mierosławczyków w  partii Czerwonych
11

. Brali udział w pierwszych 

zwycięskich potyczkach, najważniejsza była bitwa w dniu 9 marca pod   Myszyńcem
12

 . 

Dalsze losy braci Marchwickich są rozbieżne. Jan wrócił ranny  do  domu rodzinnego. 

Natomiast  Zdzisław za zasługi w powstaniu   od 4 maja pełnił funkcję naczelnika powiatu 

ostrołęckiego. Przez swojego przełożonego oceniony został jako młody, energiczny, pełen 

dobrych chęci i bardzo zdolny.   Od tego momentu używa pseudonimów : Nikorowicz, 

Oskart, Walewski
13

. Celem Marchwickiego było przygotowanie  szerszego udziału chłopów 

w powstaniu. Przytaczam za publikacją Kurpie z orężem
14

: „17 sierpnia 1863 roku Feliks 

Krzyżanowski został mianowany przez naczelnika cywilnego powiatu ostrołęckiego 

Zdzisława Marchwickiego wydziałowym dostaw wojskowych w okręgu myszynieckim”. Do 

szeregu podobnych zaświadczeń  wydawanych  przez Zdzisława dotarłam  w Dokumentach 

Terenowych Władz Cywilnych Powstania Styczniowego. Zaświadczenia   wystawiał pod 

powyższymi pseudonimami. Kolejne potyczki z Moskalami  w ostrołęckim przynosiły 

porażki, które wpłynęły na weryfikację poglądów  Marchwickiego. Zdzisław opuścił 

radykalny obóz czerwonych i przeszedł do liberalnego obozu białych.  4 października został 

mianowany komisarzem województwa płockiego. Przystąpił do przebudowy organizacji 

powstańczej w płockim. Opowiadał się już przeciwko udziałowi chłopstwa w powstaniu. 

Ponownie  zacytuję za publikacją Kurpie z orężem: „ Był kwiecień 1864 roku, kiedy Feliks 

Krzyżanowski został mianowany przez Zdzisława Marchwickiego , tym razem pełniącego 

obowiązki komisarza płockiego na stanowisko naczelnika powiatu ostrołęckiego w 

organizacji narodowej. Marchwicki zwracał się do niego z usilną prośbą   natychmiastowego 

ściągnięcia należnej pożyczki, aby wesprzeć  naczelnika sił zbrojnych  województwa 

płockiego  Teofila Olszańskiego . W tym czasie , gdy już powstanie dogorywało, 

Krzyżanowski  należał  do  osób godnych  zaufania. Ze znalezieniem innych naczelników 

powiatowych Marchwicki miał problem”
15

. Zdzisław Marchwicki używał tutaj pseudonimu 

Leon Dembiński. W dniu 20 listopada 1864 roku pisał do ppłk Navone,  głównodowodzącego 

w zachodnich powiatach województwa płockiego w sprawie  Władysława Kleniewskiego, 

byłego adiutanta płk Sokolnickiego, polecając   go jako młodzieńca odważnego, pracowitego 
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i pełnego poświęcenia
16

. Było to ostatnie oficjalne pismo podpisane przez Marchwickiego z 

pieczęcią okrągłą trzypolową z Orłem, Pogonią i Michałem Archaniołem, zwieńczoną koroną 

jagiellońską w otoku , Komisarz nominowany Województwa  Płockiego
17

.   

      Zdzisław Marchwicki został aresztowany po 21  listopada 1864 roku i osadzony w 

więzieniu w Płocku. Dzięki zabiegom i wysokiej łapówce  rodziny i ziemian płockich  został  

zwolniony w grudniu 1864 roku. Wyjechał do Drezna, w którym spotykali się ocaleni 

powstańcy. Dalsze losy Zdzisława wskazują, że dzięki wielkiemu potencjałowi 

intelektualnemu i patriotycznemu można było osiągnąć sukces poza Królestwem Polskim. 

Marchwicki dotarł do Paryża w 1865 roku. Tutaj uzupełnił  studia ekonomiczne w Grande 

École. Na początku 1867 roku wrócił  na tereny polskie do Galicji i początkowo zamieszkał w  

Krakowie. Od 1869 roku już jako poddany cesarstwa austro-węgierskiego osiadł na stałe we 

Lwowie. Pełnił tutaj stanowisko dyrektora Banku Krajowego od 1869 roku, następnie   

Galicyjskiego Banku Kredytowego od 1873 roku . Został członkiem rady  nadzorczej kilku 

towarzystw, między innymi Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń. W 1884 roku  

powołany był przez sąd kuratorem Zakładu Włościańskiego , instytucji skupiającej ponad 36 

tysięcy rolników. Dzięki działaniom Marchwickiego uratowano  zdecydowaną większość 

rolników  przed wywłaszczeniem. W 1886 roku wszedł do  Rady Miejskiej i został 

wiceprezydentem miasta Lwowa. Powyższe stanowisko piastował przez dwie kadencje do 

roku 1894
18

. 

       Największym osiągnięciem Marchwickiego i jego osobistym sukcesem była inicjatywa i 

późniejsza organizacja Powszechnej Krajowej Wystawy we Lwowie w 1894 roku  w setną   

rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej. Celem Powszechnej Wystawy Krajowej miało być 

podsumowanie stanu ekonomicznego i rozbudzenie gospodarcze Galicji
19

. Marchwicki jako 

dyrektor Wystawy  skupił wokół siebie wielu byłych powstańców styczniowych, których 

patriotyzm, ofiarność i fachowość  zaowocowały wielkim powodzeniem powyższego 

przedsięwzięcia.  I tak przykładowo Józef Kajetan Janowski - sekretarz stanu Rządu 

Narodowego Powstania Styczniowego był gospodarzem pawilonu architektury
20

, Bronisław 

Szwarce – działacz powstańczy, 27 lat w niewoli carskiej, mentor i przyjaciel Józefa 
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 Dokumenty Terenowych…, s. 202. 
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 Biblioteka Kórnicka, rkps 7412, oryg.,10,4x16,9 cm. 
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Piłsudskiego  został urzędnikiem solnym wydziału krajowego
21

, a Erazm Jerzmanowski – 

powstaniec styczniowy, późniejszy miliarder amerykański sfinansował wydziały krajowe
22

. 

Autonomia kulturalna Galicji w ramach wielonarodowej monarchii austro-węgierskiej 

umożliwiła w ten sposób zademonstrowanie patriotycznych uczuć Polaków. Wystawienie 

Panoramy Racławickiej,  specjalnie namalowanej przez Jana Stykę i Wojciecha Kossaka na 

Wystawę Krajową było spektakularnym sukcesem Marchwickiego
23

. Panorama  malarska 

zwycięskiej bitwy powstańców kościuszkowskich dnia  4 kwietnia 1794 roku z armią 

rosyjską przyciągnęła rzesze Polaków ze wszystkich zaborów
24

.  Na Wystawie Krajowej 

pokazano  osiągnięcia  gospodarcze i kulturalne galicyjskiej ziemi polskiej i Polaków  dla 

pozostałych  regionów  Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego. Sam cesarz Franciszek Józef i 

jego dwór zwiedzili Wystawę. Ogółem zwiedziło Wystawę 1 milion 150 tysięcy ludzi. 

Wystawa  trwała przez cztery miesiące i dwa tygodnie. W tym czasie Polacy  z innych 

zaborów gromadnie odwiedzali Górkę Powstańców 1863 roku na cmentarzu Łyczakowskim, 

oddając im cześć i honor. Wokół Wystawy panował wielki kult polskości. 

      Wielki sukces Marchwickiego zaowocował honorowym obywatelstwem miasta Lwowa w 

1894 roku i dożywotnim członkostwem  w Izbie Panów w Wiedniu na wniosek samego 

cesarza. W roku 1896 Marchwicki został przez Izbę Panów wybrany do Delegacji 

Wspólnych. Premier Austrii Kazimierz  Badeni obiecał Marchwickiemu w swym gabinecie 

tekę ministra finansów. Intrygi polityczne opozycji   uniemożliwiły to. Marchwicki został 

członkiem rady nadzorczej w Landerbanku
25

.  

     W wyniku upadku Galicyjskiej Kasy Oszczędności w 1899 roku upadł Bank Kredytowy 

kierowany przez Marchwickiego. W takiej sytuacji Zdzisław wycofał się z  życia publicznego 

i wrócił do Warszawy. Spędził tutaj ostatnie  lata swojego życia w kręgu powstańców 

styczniowych i rodziny. Działał w organizacjach weteranów powstania styczniowego i łożył 

spore kwoty na przytułki  dla samotnych współbraci powstańczej walki. Umarł 23 sierpnia 

1912 roku i został pochowany na Powązkach w  czarnym granitowym grobie rodzinnym, 

który ufundował matce i żonie (kw.22, rz.4, m.18)
26

.  
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        Z małżeństwa z Augustą Łempicką herbu Junosza , córką Ludwika, senatora i kasztelana 

Królestwa Polskiego miał pięcioro  dzieci : Zdzisława, Stanisława, Jana, Marię i Henryka . 

Wnuk Zdzisława Marchwickiego notabene także Zdzisław  Marchwicki walczył  jako 

ochotnik w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku i w Pierwszej Dywizji Pancernej Generała 

Maczka. Po śmierci w Edynburgu został pochowany w grobie dziada Zdzisława w 1989 roku    

na warszawskich Starych Powązkach
27

. 

       W materiale badawczym wykorzystałam  metody źródłowe, które prowadzą do tezy, że  

ziemiańska rodzina  wychowywana w kulcie edukacji i polskości , mimo przeciwności losu 

osiąga zamierzony cel  zawodowy i społeczny. Metody źródłowe dotyczą źródeł zastanych i 

wydanych w Polsce. Dochodzą do tego osobiste wspomnienia i pamiętniki ze zbiorów 

prywatnych Marii Magdaleny Trzaskowskiej z domu Marchwickiej. 
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 M. Trzaskowska, Historia rodziny Józefa Feliksa Bobrowskiego dawnego właściciela majątku Zielona w 
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