
T A D E U S Z  W O L S Z A  
(W arszaw a)

TOWARZYSTWO OŚWIATY NARODOWEJ (1899 - 1905)

Historycy w dotychczas prowadzonych badaniach poświęconych Naro
dowej Demokracji nie zwracali zbyt wielkiej uwagi na działalność orga
nizacji oświatowych, związanych z tym  obozem politycznym. Brakuje 
zwłaszcza opracowań na tem at działającego w latach 1888 - 1890 stowa
rzyszenia kulturalno-oświatowego „Łączność” i Towarzystwa Oświaty 
Narodowej (TON). Jedynie Stanisław Kozicki w pracy Historia Ligi Na
rodowej stara ł się ująć całościowo dzieje TON 1. Jednak jego rozważania 
z uwagi na to, iż on sam od przełomu XIX i XX w. należał do czołowych 
działaczy oświatowych ND, mają charakter wspomnieniowy. Niektóre wy
darzenia z historii towarzystwa S . Kozicki przedstawił z autopsji, ale rów
nież starał się ukazać inne, mniej znane fakty i epizody, w których on 
sam nie brał bezpośredniego udziału. Ponadto wzmianki o TON możemy 
znaleźć w pracach Romana Wapińskiego 2, Stanisława Kalabińskiego 3, He
leny Brodowskiej 4 oraz w kilku rozdziałach Historii P o lsk i5 i Historii 
chłopów polskich 8.

W swoich rozważaniach poświęconych TON chciałbym szerzej zatrzy
mać się przy następujących, jak się wydaje, dla dziejów tej organizacji 
kluczowych, sprawach, a jest to:

— geneza towarzystwa;
— cele i założenia programowe;
— struk tura organizacyjna;
— działalność;
— liczebność;
— działacze centralni, prowincjonalni (wybitne postaci chłopskie) 

i główne ośrodki;
— przyczyny reorganizacji TON.

1 S. K ozicki, H istoria  L ig i N arodow ej (okres 1887-1907), L ondyn  1964, s. 338- 
-382 .

2 R. W apińsk i, N arodow a  D em okracja  1893 -  1939. Z e  s tu d ió w  nad d z ie ja m i 
m y ś li n a c jo n a lis tyczn e j, W rocław  1980, s. 6 9 -7 1 .

8 S. K a lab iń sk i, A n tyn a ro d o w a  p o lity ka  endec ji w  rew o lu c ji 1905-1907, W ar
szaw a 1955, s. 82 -  83.

4 H. B rodow ska, K oła O św ia ty  L u d o w ej. P rzy c zy n e k  do badań  nad rozw ojem  
św iadom ości ch łopów , [w] S to w a rzy szen ie  spo łeczne  ja ko  środow isko  w ych o w a w 
cze. P od  red . I re n y  L epalczyk , W arszaw a 1974, s. 113- 146.

5 H isto ria  P o lsk i, t. 3, cz. 2 (1900 -  1914), W arszaw a  1972, s. 325 - 327.
8 H isto ria  ch łopów  p o lsk ich , t. 2, W arszaw a  1972, s. 488, 619.
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72 Tadeusz Wolsza

Od 1896 r. władze LN traktow ały oświatę ludową jako jedną z pierw 
szoplanowych spraw  7. Liga i podległe jej wówczas ogranizacje nie były 
jednak  początkowo w stanie objąć swoim zasięgiem szerokich m as spo
łeczeństwa. Tylko częściowo ligowcom udało się wypełnić tę  lukę, w yda
jąc miesięcznik „Polak”, który ukazywał się od jesieni 1896 r. Było to 
czasopismo przede wszystkim  adresowane do ludności utrzym ującej się 
z pracy  w łasnych rąk. „Polak” chociaż był wydaw any w Galicji, n a j
większą popularność zdobył w Królestwie Polskim. Pew ną konkurencję 
natom iast w  dziedzinie prac kulturalno-ośw iatow ych dla ND stanowiły 
poczynania Kół Ośw iaty Ludowej, które starały  się prowadzić możliwie 
samodzielną i nieskrępowaną działalność 8.

Częste aresztowania dezorganizowały jednakże ruch kół. W 1898 r. zo
stało np. zdekompletowane kierownictwo KOL, gdy policja carska zatrzy
mała m. in. Jana  Załuskę i Zygmunta Grzegorzewskiego 9. Dlatego też w 
kierowniczych grem iach obozu endeckiego pod koniec X IX  stulecia zro
dziła się m yśl utw orzenia nowego stowarzyszenia kulturalno-oświatowego, 
nawiązującego do idei i działalności zlikwidowanej w 1893 r. „Łączności”. 
Wedle pierw otnych zamiarów nową organizację zamierzano podporządko
wać W ydziałowi Ludowem u LN.

W ymienione powyżej perturbacje władz KOL, a także aresztowania 
wśród działaczy oświatowych, rekru tu jących  się z grupy studentów  U ni
w ersy tetu  W arszawskiego, znacznie przyśpieszyły in icjatyw y endeckie. 
W grudniu 1898 r., tuż przed ceremonią odsłonięcia pomnika Adama Mic
kiewicza, kierownictw o LN zorganizowało w W arszawie kilka poufnych 
spotkań z delegatam i chłopów, nauczycieli ludowych, inteligencji i du 
chowieństwa, którzy przybyli z całego praw ie Królestwa Polskiego, L itw y 
i Galicji. Nawiązane wówczas kontakty okazały się decydujące przy po
wołaniu przez LN w styczniu 1899 r. Towarzystwa Oświaty Narodowej. 
P ierw szy założycielski zjazd nowej organizacji odbył się w lu tym  189© r., 
w W arszawie. Brali w  nim  udział delegaci z zaboru rosyjskiego i tzw. 
K ra ju  Zabranego (głównie z Litwy).

Twórcy koncepcji programowych TON odwołali się do rozwiązań, ja 
kie wcześniej, w zakresie prac oświatowych, propagowało stowarzyszenie 
„Łączność”. Cele i zadania, o jakie walczyło TON, można odtworzyć na 
podstawie zachowanych druków ulotnych: „Ustawy dla kół TON”, „W ska
zówek dla gospodarzy Kół W iejskich TON” 10 oraz „Ustawy Kół W iej

7 Takie stanowisko LN wynikało z podjętej wówczas uchwały, według której 
„Organizacja LN musi stać się naczelną instytucją ogólnopolskiego stronnictwa de
mokratycznego, przenieść punkt ciężkości swych działań na warstwy pracujące, 
oraz utożsamić charakter i istotę swych dążeń z interesami samodzielnego ruchu 
ludowego”, Do historii Ligi Narodowej, „Niepodległość” t. 7, Warszawa 1933, 
s. 272 - 273.

8 Na temat KOL por. Brodowska, s. 113 - 146.
9 Z. Grzegorzewskiego aresztowano w Płocku podczas nielegalnego transportu 

„Polaka”.
10 Wymienione dokumenty znajdują się w dziale Dokumentów Życia Społecz

nego (DŽS) Biblioteki Narodowej (BN) w Warszawie, sygn. XII A12 i XVII A12.
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Towarzystwo Oświaty Narodowej (1899 - 1905) 73

skich TON” n . A utorem  dokum entu dotyczącego kół w iejskich (KW) TON 
był znany działacz oświatowy, jeden z prekursorów  „Łączności”, a póź
niej tow arzystw a w  Płońsku, Ludw ik R u tkow sk i12. Natom iast w  przygo
tow aniach pozostałych m ateriałów  program ow ych uczestniczył P io tr P a
nek 13.

TON, wedle założeń jego organizatorów, był „związkiem tajnym , łą
czącym współbraci Ojczyznę szczerze m iłujących, aby sobie wzajemnie 
pomagali w  obronie w iary świętej, m owy polskiej i wszelkich praw  nam  
przynależnych” 14. K ierownictwo organizacji zamierzało prowadzić dzia
łalność w  następujących kierunkach i płaszczyznach:

— obrony religii katolickiej w m yśl zasady „Polak-katolik”;
— rozpowszechniania szeroko rozum ianej ośw iaty ludowej;
—  w alk i z rusyfikacją;
— w alki o zachowanie sltarych i uzyskanie nowych praw  w  insty tu 

cjach życia publicznego, jak: szkoły, sądy i urzędy gminne.
Ponadto  ustaw a dla kół TON postulowała zajm owanie się w arunkam i 

życia codziennego mieszkańców wsi, m iasteczek oraz niew ielkich osad 
oraz popieranie w tych  środowiskach „wszelkich usiłowań zmierzających 
do popraw ienia ogólnego dobrobytu” 15. W zywała ona również do wyeli
m inow ania wszelkich konfliktów sąsiedzkich bądź załatw iania ich polu
bownie, bez odwoływania się do carskiego sądownictwa. Osobne miejsce 
zajęły także spraw y związane z kultyw ow aniem  pożytecznych i pięknych 
obyczajów oraz zwyczajów narodow ych 16. K onstatując przedstawione po
wyżej cele i zadania TON, można stwierdzić, iż dominowały w nich zasa
dy pracy  organicznej. Narodowi dem okraci nie rezygnowali z prac niele
galnych. W szystkim poczynaniom przyśw iecał jednak istotny cel: budze
nie świadomości narodowej chłopów i robotników.

Terenow e koła TON (wiejskie, gm inne, m iejskie i powiatowe) rozw ija
ły  swoją działalność na w ielu płaszczyznach. Do głównych środków i me
tod pracy możemy zaliczyć:

—  akcję odczytową,
—  rozwój tajnych  kursów  oświatowych, szkolnictwa i zakładanie bi

bliotek;
—  zakładanie kas pożyczkowo-oszczędnościowych, spółdzielni, spółek 

i kółek rolniczych, sklepów w iejskich i innych organizacji gospodarczych; 
popularyzowanie wzorowych gospodarstw  wiejskich;

—  zbiórkę pieniędzy na Skarb  Narodowy i fundusz Ligi Narodowej;
—  nielegalny transport i rozpowszechnianie „bibuły”.

11 S. Kozicki, Antoni Troczewski, „Myśl Narodowa”, 21, 1939, s. 310.
12 Ibidem, s. 310; S. Kozicki, Historia Ligi Narodowej, s. 353.
18 Relacja Piotra Panka, {w] S. Kozicki, Materiały do Ligi Narodowej, Archi

wum Polskiej Akademii iNauk (A PAN) w Warszawie, sygn. 30/3.
14 Ustawa dla kół TON, DŻS BN, isygn. XII A12.
15 Ibidem, punkt e.
18 Ustawa dla Kół Wiejskich TON, S. Kozicki, Antoni Troczewski, punkt 7.
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74 Tadeusz Wolsza

Z TON wiązałbym  również początek, rozpoczętej wiosną 1904 r., akcji 
gm innej. Polegała ona na powszechnym wprowadzaniu przez chłopów 
do urzędów  gm innych, sądów i szkół języka polskiego. Ponadto włościa
nie, nie bacząc na carskie przestrogi, starali się wybierać „swoich” urzęd
ników gm innych (wójtów, pisarzy i pełnomocników gminnych). We wszy
stkich w ym ienionych formach działalności z TON współpracowały inne 
endeckie organizacje kulturalno-oświatowe: Towarzystwo Opieki nad Uni
tam i (TOnU) oraz Towarzystwo Nauczycieli Ludowych (TNL).

Na czele TON stało dwudziestoosobowe Koło G łów ne17. Po dwóch 
członków tej instancji opiekowało się każdym  z okręgów. Obok KG w 
1899 r. funkcjonow ały również koła pośrednie (KP) i koła okręgowe 
(KO), koła m iejskie (KM), koła gminne (KG) i koła wiejskie (KW). Po
czątkowo najw iększe znaczenie i zakres upraw nień posiadały KP, których 
siedziby władz mieściły się w W arszawie. Pracam i tych ogniw tow arzy
stwa zarządzali kierownicy KO. W Królestw ie Polskim  było 11 KP. Koor
dynow ały one pracę pozostałych kół w podległym regionie. Działacze KP 
przygotowywali również środki finansowe oraz m ateriały  szkoleniowe 
i  propagandowe dla sekcji terenowych. Ponadto, jak  wskazuje ich nazwa, 
pośredniczyły w kontaktach m iędzy Kołem Głównym a niższymi szcze
blami organizacji. W kilku wypadkach władza K P wykraczała poza gra
nicę guberni. Doltyczyło to  zwłaszcza prerogatyw  K P w  W arszawie, k tó
r e  sprawowało kontrolę nad okręgiem płockim i częściowo siedleckim. 
Początkowo także okręg litewski był podporządkowany organizacyjnie 
K P  w  W arszawie.

W 1900 r. została zmieniona s truk tu ra  organizacyjna TON. Władze 
organizacji powołały wówczas koła tery torialne oraz zarządy okręgowe 
i powiatowe. K P straciły  swoje dotychczasowe znaczenie. Spraw ow ały 
jednak  w  dalszym  ciągu funkcje ośrodków pomocy m aterialnej, finanso
w ej i fachowej. W 1901 r. nastąpiła dalsza reorganizacja s tru k tu ry  orga
nizacyjnej, „aby zwiększyć kontrolę Koła Głównego nad organizacją, 
utworzono koła powiatowe, podległe kołom okręgowym, a do kół w iej
skich wprowadzono instytucję setników” 18. Niestety, nie zachowały się 
szczegółowe dokum enty wyjaśniające, jaką rolę spełniali setnicy. W więk
szości wym ienione zm iany dotyczyły Królestw a Polskiego, na L itw ie nie 
zdołano bowiem jeszcze wprowadzić w życie tak  rozwiniętej s tru k tu ry  
organizacyjnej.

Podsum ow ując to zagadnienie, nasuwa się pytanie: jaki był kierunek 
zmian i m odernizacji w strukturze organizacyjnej TON? Jak  w ydaje się, 
wszelkie przem iany m iały na celu umasowienie towarzystwa. W przeci
w ieństw ie bowiem do wcześniej działającej „Łączności”, w  koncepcjach 
program ow ych której były jedynie pewne propozycje utw orzenia or

17 Da pierwszego KG w 1899 r. powołano 23 osoby — Do historii Ligi Narodo
wej, „Niepodległość”, t. 8, Warszawa 1933, s. 271.

18 Ibidem, t. 9, Warszawa 1934, s. 445 - 446.
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ganizacji masowej, TON urzeczywistniło te  dążenia. Było to możliwe ze 
w zględu na fak t posiadania odpowiednich kadr w  terenie oraz prowadze
nie szeroko zakrojonej agitacji i propagandy. W pierw szych dwóch la
tach najw iększe znaczenie posiadały: Koło Główne i koła pośrednie, któ
re zakładały razem  koła okręgowe. W raz ze stopniowym  umasowieniem 
organizacji, środek ciężkości działalności tow arzystw a przeniósł się na og
niw a terenow e, bezpośrednio pracujące wśród chłopów i robotników.

Po w szystkich reorganizacjach stru k tu rę  organizacyjną TON graficz
nie możemy przedstaw ić w  następujący  sposób:

W najbardziej nas in teresujących, najniższych sekcjach TON — KG 
i KW  — liczba członków została określona na 10 osób 19. Pracam i tych  kół 
kierow ali gospodarze, w ybierani przez członków KW na okres jednego 
roku. Gospodarze zwoływali przynajm niej cztery  razy w  roku zebrania, 
w  tym  jedno najw ażniejsze — sprawozdawczo-wyborcze. Najdogodniej
szym term inem , w edług zaleceń tow arzystw a, do przeprowadzenia w y
m ienionych czynności był okres bezpośrednio przed zebraniam i gminnymi.

19 Ustawa dla kół TON,
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76 Tadeusz Wolsza

W trakcie posiedzeń KW gospodarze zbierali m. in. obowiązkowe składki 
oraz dobrowolne datki na Skarb Narodowy i fundusz organizacyjny. Po
nadto w czasie obrad omawiali z chłopami spraw y związane z wyborem 
urzędników  gm innych (jak głosować, kogo wybierać i czego żądać). Go
spodarze rozdawali również nielegalną prasę i broszury. Do ich obowiąz
ków -należało także zbieranie informacji o nadużyciach władz, „w ybry
kach M oskali” i niegodnym  zachowaniu Polaków. Każdy gospodarz miał 
również obowiązek czuwać nad tym, aby w jego okolicy „wszystkie dzie
ci um iały pisać i czytać po polsku, by prenum erow ano i czytano jak n a j
więcej książek oraz pism , żeby zakładano książnice, ochronki, by przy
stępowano do spółek i stowarzyszeń, by zaniechano sporów oraz je załat
wiano polubownie pomiędzy sobą, by przedsiębrano wszelkie środki do 
podniesienia dobrobytu danej wsi” 20.

Każda z nowo w stępujących do TON składał przysięgę zachowania w 
tajem nicy działalności organizacji21. Władze towarzystwa nałożyły na 
„szeregowych” członków KW wiele obowiązków i powinności. Przede 
w szystkim  endeccy agitatorzy w  ulotkach przypom inali chłopom, w na
wiązaniu do tradycji KOL i stowarzyszenia „Łączność”, o płaceniu sta
łych składek na Skarb  Narodowy. Wiele uwagi kierownictwo organiza
cji poświęciło również spraw ie werbowania nowych członków i sym paty
ków. Na zebraniach KW i KG każdy działacz towarzystwa składał spra
wozdanie, „czy nie poznał gdzieś człowieka, k tóry  według jego zdania 
nadaw ałby się do uczciwej pracy dla Ojczyzny” 22. Pozostałe punkty in
struktażu, jaki zaw ierały druki ulotne adresowane do chłopów, dotyczyły 
przede wszystkim  problem ów życia codziennego i publicznego najbliższej 
mieszkańcom wsi okolicy: obserwowania pracy urzędników gminnych, za
chowania sąsiadów, rozpowszechniania czasopism i literatury , wstępowania 
do różnego typu  organizacji, spółdzielni i  towarzystw  — szczególnie kul
turalno-ośw iatow ych i gospodarczych.

Jedną z pierwszoplanow ych dziedzin działalności TON była akcja od
czytowa. P relekcje i odczyty organizowały najczęściej KO w  porozumie
niu z placówkam i terenow ym i. Prelegentów sprowadzano głównie z W ar
szawy za pośrednictw em  Koła Głównego, pochodzili oni najczęściej ze 
stołecznego środowiska nauczycielskiego. TON wykorzystywało w tym  
w ypadku nauczycieli z narodowych Kół Nauczycieli Ludowych (później
sze TNL).

Tem atyka odczytów była różnorodna i związana m. in. z historią, geo

20 Wskazówki dla gospodarzy Kół Wiejskich, punkt 4.
21 „Ja NN przysięgam przed Bogiem w Trójcy świętej Jedynym, że sprawy To

warzystwa naszego dotyczące zachowam w jak najgłębszej tajemnicy, choćby mnie 
to narazić miało ma męki lub nawet śmierć.

Gdybym zaś tego nie dotrzymał, sprawy Towarzystwa lub nawet ludzi do niego 
należących zdradził — to niechaj spadną na mnie wszelkie nieszczęścia w życiu do
czesnym i kara wieczna po śmierci. Amen”. Tekst przysięgi znajduje się w Anek
sach pracy S. Kozickiego, Historia Ligi, s. 523.

22 Wskazówki dla gospodarzy Kół Wiejskich, punkt 6b.
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grafią i litera tu rą . Ponadto prelegenci w swoich w ykładach nawiązywa
li do spraw  najbliższych chłopom, czyli upraw y roli i w ykorzystyw ania 
maszyn rolniczych. Popularyzow ali itakże ideę zakładania wzorowych go
spodarstw  wiejskich. W tej działalności szczególnie zasłużył się Stanisław 
Chełchowski z Chojnowa — późniejszy prezes Centralnego Towarzystwa 
Rolniczego. W edług niego „wzorowym gospodarstwem  nazywam y takie 
zagrody, w  których włościanie upraw ę roli, chów inw entarza, porządek 
w zabudowaniach, zamiłowanie do oświaty i pracy, rachunkowość i do
chodowość doprowadzili do takiego stanu, że wyżej stoją pod każdym 
względem od otaczających i sąsiadujących z nim i osad” 23. W celu rozpro
pagowania wzorów gospodarstw  obóz wszechpolski opublikował kilka bro
szur oraz podręczników specjalistycznych ze wskazówkami, jak  uprawiać 
i co hodować, aby osiągnąć jak  najw iększe efekty gospodarcze. Akcję tę 
wspomagały także czasopisma adresowane do chłopów: „Polak”, „Naród” 
i „Ojczyzna” razem  ze swoimi dodatkam i rolniczymi. W prasie i broszu
rach czytelnik, obok konkretnych wskazówek, mógł poznać również przo
dujących gospodarzy oraz ich wzorowe zagrody.

Największą popularnością cieszyły się w ykłady dla chłopów z tem a
tów rolniczych w północnych regionach Królestwa Polskiego, a szczegól
nie w okręgu płockim, gdzie działał w ym ieniony już S. Chełchowski z gro
nem swoich współpracowników. Prelegentów  z W arszawy zapraszał także 
inny działacz ND, Antoni M arylski 24. Natom iast z wykładam i historycz
nym i po guberni łomżyńskiej jeździł W łodzimierz K law e r 25.

Z in icjatyw y TON od 1900 r. zaczęły powstawać różnego rodzaju szko
ły. Początkowo .spontanicznie rozwijało się szkolnictwo elem entarne, pro
wadzone przez absolwentów kilku sem inariów nauczycielskich, w których 
LN udało się uzyskać dom inujące w pływ y 26. W spółpracowali z nimi nau
czyciele objazdowi z kursów organizowanych przez TNL oraz właściciele 
ziemscy, k tórzy udostępniali pomieszczenia do nauki, a ponadto udzielali 
gościny przyjezdnym . W późniejszym  okresie rozwinęło się szkol
nictwo wzorowego gospodarowania. Pierw szą tego typu  szkołę TON za

23 S. Chełchowski, Nasze wzorowe gospodarstwa włościańskie, Warszawa 1899, 
s. 11.

24 A. Marylski, Liga Narodowa 1906 - 1926, [w] S. Kozicki, Materiały do Ligi 
Narodowej, A PAN Warszawa, sygn. 30/3, s. 1.

25 W. Klawer tak wspomina swoje wykłady: „Raz na tydzień w jednej z izb 
zbierali się włościanie na odczyty treści politycznej i pogadanki historyczne”, [w]
W. Klawer, Relacja z działalności oświatowej pod zaborem rosyjskim, BN, sygn. acc.
4090, s. 2.

28 Endekom udało się przechwycić inicjatywę w kilku seminariach (nauczyciel
skich, jak np. Jędrzejowie, Wymyślinie, Siennicy, Łęczycy, Solcu nad Wisłą. Po
nadto po 1903 r. TON razem z TOnU założyło 3 seminaria na terenie Podlasia 
w następujących gminach: wodyńskiej, tarkowskiej i Starowiejskiej. Absolwenci 
tych szkół organizowali własne kursy nauki pisania i czytania. W guberni sied
leckiej powstało kilkanaście takich kursów, m. in. w powiatach: węgrowskim, so
kołowskim, siedleckim i łukowskim. Kontrolę nad poczynaniami nauczycieli ludo
wych sprawował tam Władysław Rytel oraz działacze KG TON i TOnU (A. Za
wadzki i H. Ceysingerówna). Pomocy finansowej udzielali natomiast: Edward Pa- 
czuski i Kazimierz Błociszewski, [w:] S. Kozicki, Historia Ligi, s. 369 - 370.
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łożyło w  1902 r. na teren ie  okręgu płockiego. Niebawem identyczną szko
łę z in ic ja tyw y L. Rutkowskiego TON zorganizowało w Płońsku. Nato
m iast KM TON w Serocku powołało jedną z pierwszych dla młodzieży 
szkołę koszykarską. Podobne zakłady na Lubelszczyźnie organizował S ta
nisław Moskalewski.

W pierwszym  roku swojej działalności towarzystwo założyło również 
około 200 ta jnych  bibliotek dla chłopów. Składały się one z książek his
torycznych, broszur propagandowo-instruktażowych, litera tu ry  popularnej 
itp. Ponadto chłopi mogli korzystać z czasopism, w tym  z bardzo poczyt
nego „Polaka”. Niestety, nie udało się ustalić szczegółowego zestawu ty 
tułów książek znajdujących się w tajnych bibliotekach chłopskich. Ze 
szczątkowych danych wynika, iż były wśród nich m. in. Jana Ludwika 
Popławskiego Stanisław  Żółkiewski i Życie i czyny pułkownika Zygm un
ta Miłkowskiego, Romana Dmowskiego Gawędy sąsiedzkie, Wacława 
Naake-Nakęskiego W szelka władza od Boga pochodzi, Stefana Juliana 
Brzezińskiego Carskie ukazy, Jana Załuski Listy znad Narwi, Stanisława 
Kozickiego W alka o praw o w gminie, Heleny Ceysingerówmy Szymon Ko
narski, K aspra W ojnara Adam Mickiewicz — król polskiej pieśni i Pow
stanie narodowe 1863 r., Antoniego Sadzewicza Dzieje Polski, K onstytu
cja 3 M aja i Ksiądz A. Kordecki, obrona Częstochowy, Stanisław a W ar- 
ch olika Tadeusz Kościuszko i Poradnik podatkowy, P iotra Panka Zasady 
gospodarki narodow ej oraz anonimowe Przykazania narodowe i Program  
Stronnictw a Demokratyczno-Narodowego dla zaboru rosyjskiego.

Edukacja królewiackiego chłopa, w  zamyśle narodowych demokratów, 
m iała postępować w  dwóch stopniowo uzupełniających się kierunkach. 
Początkowo narodowi demokraci postanowili zainteresować chłopów ję
zykiem ojczystym  — nauką pisania i czytania, a bardziej św iatłym  włoś
cianom przekazać wiele wiadomości z zakresu dziejów, geografii i przy
rody ziem polskich oraz litera tu ry  i obyczajów narodowych. Dopiero na 
drugim  etapie endecy zamierzali przysposobić chłopów do realizowania 
postulatów  w ynikających z koncepcji programowych LN, Stronnictw a De- 
m okratyczno-Narodowego i TON oraz taktyki wym ienionych organizacji. 
W (tym celu ND wykorzystyw ała broszury, książki, druki ulotne i czaso
pismo „Polak”, k tóre w pewnym sensie można było traktow ać jako organ 
prasowy TON. A utorzy artykułów historycznych: J. L. Popławski i K. 
W ojnar na łam ach „Polaka” opisywali w przystępny sposób dzieje Polski 
od powstania państw a do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględ
nieniem  zryw ów  narodowowyzwoleńczych w XIX stuleciu. Często w ra
cali pamięcią do wspaniałych i chlubnych sukcesów oręża polskiego, na j
bardziej zaś sław ili te, w  których Polacy zwyciężali zaborców ojczyzny. 
Do tego celu w ykorzystyw ali oni również rocznice narodowe, poświęcając 
im  specjalne artykuły . Lektura „Polaka” oraz chociażby pobieżny prze
gląd ty tu łów  broszur pozwalają stwierdzić, że do najczęściej opisywanych 
w ydarzeń należały: pow itanie listopadowe i styczniowe, K onstytucja
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3 m aja, insurekcja kościuszkowska, hołd pruski oraz bitw y pod: K łuszy- 
nem, Racławicami, Raszynem, W iedniem, G runw aldem  i obrona Często
chowy. Ponadto autorzy w ydaw nictw  endeckich przedstaw ili poczet kró
lów polskich oraz w ybitnych postaci historycznych zasłużonych w  walce
o  niepodległość. Do najpopularniejszych opisywanych wówczas osobisto
ści należeli: Tadeusz Kościuszko, Bartosz Głowacki, Jan  Kiliński, Hugo 
K ołłątaj, Szymon Konarski, Joachim  Lelewel, ksiądz P io tr Ściegienny, 
ksiądz Stanisław  Brzóska, Stanisław  Staszic, ksiądz Kordecki, Tadeusz 
Rejtan, książę Józef Poniatowski, Józef Bem, Rom uald Traugutt, Stefan 
Żółkiewski i Jan  Zamoyski. Z grona poetów, pisarzy i artystów  wym ie
niano: Adama Mickiewicza, Ju liusza Słowackiego, Adama Asnyka, K or
nela Ujejskiego, A rtu ra  G rottgera, F ryderyka Chopina, Jana Długosza, 
Mikołaja K opernika i Jana M atejkę.

Pod koniec XIX w. propaganda endecka ulegała stopniowemu przew ar
tościowaniu, a jej środek ciężkości przeniósł się na spraw y związane z sy
tuacją  społeczno-polityczną chłopów oraz zamieszkanej przez nich gminy.

Obraz królew iackiej gm iny na początku XX w. był dla narodowych 
dem okratów daleki od ideału. W idzieli oni konieczność przeprowadzenia 
kilku niezbędnych zmian. „Otóż chodzi o to, żeby gm iny nasze ze zwyk
łych urzędów moskiewskich, czym są teraz — jak  podkreślano w „Pola
ku ” —  w większej ilości w ypadków s tały się rzeczywistym i związkami 
społecznymi służącymi dobru ogólnemu i  pracującym i na pożytek wszy
stkich mieszkańców gm iny i całego narodu” 27. Działacze endeccy zajm u
jący się spraw am i gm innym i (S. Kozicki, J . Załuska, J. L. Popławski 
i  S. Chełchowski wśród koniecznych do zrealizowania postulatów w tym  
względzie widzieli: „1. Zapoznanie się gminiaków z praw em  gminnym; 
2. W ybór odpowiednich urzędników  gm innych (wójta, pełnomocnika i pi
sarza); 3. Należyte prowadzenie zebrań gm innych, tak  by m ogły się 
oprzeć przemocy moskiewskiej i m ogły przeprowadzać uchwały według 
woli gm iniaków” 28. Tak sprecyzowane cele i zadania narodowi dem okra
ci przekazyw ali chłopom za pomocą szeroko rozw iniętej inform acji (pra
sa, ulotki i broszury) oraz podczas bezpośrednich spotkań w czasie wie
ców i zebrań kółek TON. Można więc sprecyzować konkluzję, że prze
kazywano chłopom postulaty  zaw ierające inform acje o praw ach i sposo
bach korzystania z nich. Zalecano więc prowadzenie walki o praw a 
w dwóch płaszczyznach: po pierwsze, aby przestrzegać i dopilnować w y
konywania uchw ał pożytecznych i wyrugować nadużycia oraz bezprawia; 
po drugie, podkreślano konieczność prowadzenia w alki o nowe praw a pod
noszące znaczenie gminy. Ponadto narodowi demokraci w swoich po
stu latach dużą wagę przykładali do prowadzenia w alki o powszechne uży
wanie języka polskiego w  gminie, sądach i szkołach.

27 Czym jest gmina a czym być powinna, „Polak”, 5, 1904, s. 61.
28 Walka o prawo w gminie, Lwów 1905, s. 14.
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Można więc krótko skonstatować cechy charakterystyczne wszechpol
skiej agitacji. Taktyka endeków sprowadzała się do zaszczepienia chło
pom legalnych sposobów prowadzenia walki o swoje prawa. Najczęściej 
zalecano więc prawowanie się, odradzano zaś gwałtownych wystąpień, 
a szczególnie strajków . Ponadto innym  głównym celem, jaki przyświecał 
endeckiej propagandzie, było nauczanie w języku ojczystym i populary
zowanie polskiej literatury , Stąd krytykow ano i zwalczano, pisane po 
polsku przez Rosjan, takie broszury, jak  np. Gawędy starego M acieja oraz 
ukazującą się od 1904 r. „Oświatę”. Było to rosyjskie czasopismo pisane 
po polsku i adresowane do mas najm niej uświadomionych, czyli chłopów. 
Władze LN i TON w ydały w sumie 24 tys. ulotek dem askujących praw 
dziwe oblicze carskiej ,,Oświaty” 29. Zapewne dlatego też chłopi w gmi
nie Woźniki, gdzie działał Aleksander Bogusławski, nie czytali broszur 
i skom prom itowanej „Oświaty” 30.

Następnym  przykładem  działalności terenowych kół TON był udział 
w  zakładaniu organizacji gospodarczych, głównie spółek rolniczych. P ierw 
sza tego typu  organizacja powstała w okręgu kieleckim, a założył ją Ga
briel Godlewski z Bukowskiej Woli. Do spółdzielni „Ju trzenka” w krótce 
przystąpili tam  okoliczni chłopi związani z KW TON. W śród nich byli 
m. in. Jan  Bielawski oraz bracia Mateusz i Stanisław M anterysowie. Pow 
stanie pierwszej spółki prasa endecka wykorzystyw ała jako doskonały 
przykład propagandowy. „Polak”, a później „Naród” od tego czasu zaczęły 
bowiem zachęcać chłopów do wstępowania w szeregi istniejących lub za
kładania nowych tego itypu organizacji. Kolejne spółki powstały w pół
nocnych regionach Królestwa Polskiego. Zakładali je m. in. L. Rutkowski 
w okolicy Płońska oraz Jan Harusewicz pod Łomżą (Nadbużańska Spół
ka  Rolna). W latach 1903 - 1904 z inicjatyw y TON powstało ponad 100 
organizacji gospodarczych, głównie zaś spółdzielni i spółek. Ponadto dzia
łacze tow arzystw a zakładali kasy pożyczkowo-oszczędnościowe i sklepy 
spożywcze na wsi. Wielu członków towarzystwa znalazło się także w sze
regach ochotniczej straży ogniowej.

K olejną dziedziną działalności kół TON było gromadzenie środków na 
w łasne potrzeby związane z pracą oświatową oraz zbieranie dobrowolnych 
darów i obowiązkowych składek na Skarb Narodowy i LN. W niektórych 
sekcjach wiejskich chłopi utworzyli specjalne fundusze na zakup „Pola
ka”. W powiecie krasnystawskim  np. zaprzysiężeni członkowie TON w pła
cali po 50 kop. z przeznaczeniem na zakup czasopisma. W sumie z ze
branych pieniędzy sprowadzili oni 500 egzemplarzy „Polaka” 31.

Z zachowanych dokumentów wynika, że TON przekazało pokaźne su

29 W. Pobóg-Malimowski, Narodowa Demokracja. Fakty i dokumenty. 1887 - 1918, 
Warszawa 1933, s. 190,

30 A. Bogusławski, Społeczno-gospodarczy i kulturalny stan wsi w gminie Woź
niki, BN, sygn. acc. 11018, s. 164.

31 F. Żurek, Powiat krasnystawski w walce o wolność, Warszawa 1937, s. 49.
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m y na konto władz centralnych oraz Skarb Narodowy. W 1901 r. z do
browolnych darów i składek powstała kwota 18,5 tys. r u b l i32, natom iast 
w 1904 r. w ysłano do W arszawy 13,7 tys. rubli 33. Ponadto z zebranych 
pieniędzy terenow e ogniwa tow arzystw a finansowały w łasną działalność. 
Najbardziej kosztownym  w ydatkiem  były prace oświatowe. Tylko w okrę
gu litew skim  pochłonęły one 10 tys. rubli. W tym  samym  czasie koła 
miejskie w  W arszawie na oświatę 1000 dzieci w yasygnowały 8 tys. rubli. 
Podobne w ydatki poniosły również KM w Łodzi i Suwałkach.

Wiosną 1904 r. KW TON włączyły się do jednej z najw iększych, obej
m ujących swym zasięgiem praw ie wszystkie gm iny Królesitwa Polskiego, 
akcji politycznych. In icjatyw a rozpoczęcia akcji gm innej, jak  wspomina 
S. Kozicki, wyszła od w ładz centralnych towarzystw a. W ydały one bo
wiem zebraniom  gm innym  polecenie, w którym  żądały wprowadzenia ję
zyka polskiego do w szystkich insty tucji publicznych, działających na wsi 
(urzędy gminne, szkoły i są d y )34. Następnie ideę KG TON podchwyciła 
endecka prasa, a głównie popularny wśród chłopów „Polak”. Czasopismo 
zamieściło w kilku a rtyku łach  dokładny instruktaż, jak  należy postępować, 
oraz przedstawiło gm iny włączające się do akcji. Jako pierwsze z żąda
niam i wiosną 1904 r. w ystąpiły: gmina Wychódze w  powiecie płońskim 
i gmina Staroźreby w  powiecie płockim. Akcją gm inną na tym  terenie 
kierował L. Rutkowski, k tó ry  też mógł być pośrednikiem  między KG 
TON a placówkami terenow ym i. Akcja gm inna nabrała szczególnych roz
m iarów w latach rew olucji 1905- 1907. Ale wówczas kierownicitwo nad 
tym i spraw am i przejęła O rganizacja Narodowa, k tó ra  powstała z pionu 
wiejskiego TON. Natom iast problem am i robotników zajął się Narodowy 
Związek Robotniczy 35.

Działalność Organizacji Narodowej oraz dalszy przebieg akcji gmin
nej wychodzą poza ram y niniejszego artykułu , dlatego też tej kw estii nie 
będę poświęcał więcej miejsca.

N astępnym  bardzo isto tnym  ogniwem działalności kierow nictw a i sek
c ji terenow ych TON był nielegalny transport „bibuły”. P rasa endecka 
oraz inne w ydaw nictw a w większości wychodziły za kordonem. Dlatego 
też towarzystwo musiało zorganizować sieć szlaków kurierskich, k tó ry
mi przewożono „bibułę” z Galicji do K rólestw a Polskiego. Główna ekspo
zy tura  prasy i książek mieściła się w  Krakowie, drugi zaś, m niejszy 
skład znajdował się we Lwowie. Początkowo krakow skim  składem  „bi
buły” przy ulicy Szlak opiekował się W acław Biernacki — redaktor od
powiedzialny „Polaka”. Następnie siedzibę przeniesiono na ulicę K oper
nika, a składem opiekowali się dwaj studenci z W ielkopolski — Bolesław

32 Do historii Ligi Narodowej, „Niepodległość” t. 9, s. 114.
88 Ibidem, t. 10, s. 127.
84 S. Kozicki, Pamiętniki, t. 1, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego 

(AZHRL), sygn. P-127, s. 222.
85 Zob. na ten temat: T. Monasterska, Narodowy Związek Robotniczy 1905 - 1920, 

Warszawa 1973.

6 Kwartalnik Historyczny 2/1987
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Bolewski i Stefan R ow iński36. „Bibułę” na poszczególne transporty  i okrę
gi rozdzielał Je rzy  G ościcki37. We Lwowie pracam i związanymi z wysył
ką nielegalnych transportów  do Królestwa od 1899 r. kierował student 
Politechniki Roman Sochaczewski38.

P u n k ty  przerzutow e członkowie TON wraz z działaczami Związku 
Młodzieży Polskiej „Z et” przygotowali m. in. w strefach przygranicznych 
K rólestw a Polskiego z Galicją, zaborem p ruskim  i tzw. K rajem  Zabra
nym. Wiele pracy w  przeszkolenie ludzi i zorganizowanie technicznej stro
ny przem ytu „bibuły” włożył P. Panek. Pełnił on ówczas funkcję sekre
tarza KC LN i statutow o odpowiadał za powyższe sprawy. W 1901 r. zo
stał aresztow any na  dworcu praskim, a obowiązki po nim  przejął Stani
sław Kozicki, którego do pracy w LN zwerbował Teofil W aligórski, a na 
stanowisko sekretarza KC oddelegował go komisarz KC LN na miasto sto
łeczne Zygm unt Makowiecki w porozumieniu z kierownikiem  Koła Głów
nego TON Kazim ierzem  Łazarowiczem.

Prasę i książki do zaboru rosyjskiego kurierzy przewozili w tzw. or
natach 39 lub w  paczkach. Pojedyncze transporty  średnio liczyły od 250 
do 350 egzem plarzy ,,Polaka” bądź od 100 do 200 „Przeglądu Wszechpol
skiego” 40. Na przykład w 1902 r. do Królestwa dostarczono nielegalnie 
około 6 tys. egzem plarzy „Polaka” 41, natom iast w latach 1903 - 1904 za 
kordon przem ycono prawie 4 tys. num erów tego samego czasopism a42. 
Znacznie mniej kurierzy  przewozili egzemplarzy „Przeglądu”, ze wzglę
du na niższy nakład czasopisma, mniejszą wygodę i bezpieczeństwo w tra n 
sporcie oraz ograniczoną popularność wśród mas ludowych. Czytelnikiem 
„Przeglądu W szechpolskiego” była bowiem wyłącznie inteligencja.

Składy „bibuły” w  Krakowie i we Lwowie łączyły się z Królestwem  
za pomocą sześciu głównych szlaków kurierskich. Na południu droga 
transportów  wiodła z Katowic do Zagłębia Dąbrowskiego przez Sosnowiec. 
W Zagłębiu za przyjęcie i rozpowszechnianie przesyłek odpowiadali: sz ty
gar kopalni Reder, pochodzący z guberni łomżyńskiej Jan  Rudowski, b ra
cia Teofil i Kazim ierz Waligórscy oraz syn powstańca z 1863 r., lekarz

36 S. Kozicki, Towarzystwo Oświaty Narodowej (1902-1906), „Przegląd Wszech
polski”, 1, 1924, s. 122.

37 J. Szczepkowski, Na drogach ku wolnej Polsce, bmw. 1937, s. 47.
38 List R. Sochaczewskiego, [w] K. Wojnar, Ze wspomnień i przeżyć, „Niepodle

głość”, t. 18. Warszawa 1938, s. 414. Działalność R. Sochaczewskiego ocenił m. in. 
Antoni Plutyński (Wspomnienia studenta 1898 - 1904. Przemyt „bibuły” do Warsza
wy, Biblioteka Jagiellońska (BJ), acc. 35/62, s. la.): „Sochaczewski podróże układał 
umiejętnie to na Katowice raz na Brody, to znów na Sokal—Dołgobyczew. Był przy 
tym skryty i małomówny”. W wymienionym przez Plutyńskiego Sokalu punkt 
przerzutowy zorganizował Bronisław Koskowski, a pomagali mu: ksiądz Stanisław 
Korytkowski z Oszczowej i chemik z cukrowni Mircze Siedlecki. Pierwsza próba 
przemytu „bibuły” przez ten punkt była nieudana. B. Koskowski, Przez granicę, 
„Warszawski Dziennik Narodowy”, 352, 1938, s. 6.

39 Przygotowanie ornatu polegało na równomiernym rozłożeniu wokół własnego 
ciała poszczególnych stron czasopisma w taki sposób, aby bystre oko policji nie 
było w ístanie odkryć przesyłki.

40 J. Szczepkowski, s. 48.
41 Do historii Ligi Narodowej, „Niepodległość”, t. 9, s. 297.
42 Ibidem, s. 445.
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A. Sterczyński. Ponadto w  latach  1897 - 1907 zasłużyli się w tej działal
ności państw o Mierzejewscy. Inżynier K arol M ierzejewski mieszkał nie 
opodal przejścia granicznego, dostarczał darm o urzędnikom  komory cel
nej węgiel, a ci w rew anżu przym ykali oczy na kurierów  z „bibułą”. 
W akcjach związanych z przem ytem  lite ra tu ry  członkowie towarzystwa 
bardzo często w ykorzystyw ali schowki i m iejsca trudno  dostępne na te 
renie kopalni. Dla przykładu w  kopalni „Niemcy” dwaj urzędnicy, któ
rzy sprowadzali „bibułę”, ukryw ali ją  pod ziemią w  wyrobiskach gór
niczych. Następnie robotnicy przewozili uk ry te  m ateriały  do W arszawy. 
W Dąbrowie Górniczej skład „bibuły” mieścił się w mieszkaniu T. W ali
górskiego 43. Południow ym  szlakiem  z ornatam i jeździli m. in. Kasper Woj
nar, Zdzisław Dębicki, Bolesław Koskowski, Ignacy Domagalski, P iotr P a 
nek oraz żony: Domagalskiego, Koskowskiego i Popławskiego. Po litera
tu rę  i prasę do K rakow a wyjeżdżali także działacze z Koła Miejskiego 
TON w Łodzi: Jeżykowski, Jankow ski, Stęborowski, M arciniak i Po- 
s ia k 44. P rzy  Kole Okręgowym w Łodzi punktem  rozdzielczym prasy do 
1906 r. k ierow ał Antoni Rząd. Za północno-wschodni obszar okręgu łódz
kiego TON w spraw ach dystrybucji lite ra tu ry  i gazet odpowiadał J. Wło
darski. Pom agało m u przy tym  grono nauczycieli oraz wiejskich działaczy 
towarzystwa, m. in. nauczyciel z Chorzęcina S. Dziubałtowski, ksiądz 
M. M ietliński z Rzeczycy, S. K otaniec z Tomaszowa Rawskiego, kowal 
z Rękoraju Zelcer oraz gospodarz z Żarnow icy Słow acki45. Najbardziej 
system atyczna praca kolportażowa w tym  regionie rozwinęła się na przeło
mie 1902/1903 r. Wiązało się to  z działalnością kolejarza R. Rosińskiego46. 
W spółpracował z nim  m. in. A leksander Bogusławski, k tóry  rozdawał 
„bibułę” w gm inie Woźniki. W okolicach Sieradza na południowo-zachod
nich kresach K rólestw a spraw am i tran spo rtu  i rozpowszechniania prasy 
oraz w ydaw nictw  zajmował się Józef Kawecki.

Na Lubelszczyźnie znajdowało się najw ięcej punktów, w których prze
m ycano „bibułę” z Galicji do K rólestw a Polskiego. Szlaki kurierów  z or
natam i wiodły z Bełza przez Tomaszów oraz Niska przez Janowiec Lu
belski w głąb Królestwa. Przem ytnicy przekraczali Wisłę najczęściej pod 
Zawichostem. Na trasie  Zwierzyniec — Zamość działał natom iast S tani
sław M oskalewski. W Zw ierzyńcu skład „bibuły” mieścił się u dyrektora 
orkiestry  ludowej Józefa Pom erańskiego. Najwięcej prasy i broszur ku
rierzy  przewozili tym  szlakiem w  1900 r. 47 Przez ziemię lubelską przede 
wszystkim  podróżowali studenci uczelni lwowskich, ten  region podlegał 
bowiem ekspozyturze we Lwowie. Z ornatam i jeździli m. in. Józef Lesz- 
czyński, Adam  Skałkowski, A ntoni P lutyński, Edm und Moszyński i Ed-

43 K. Wojnar, s. 407.
J. Posiak, Dzielnica Górna w Łodzi, „Kiliński”, 3, 1936, s. 112.

43 A. Bogusławski, s. 256.
46 Ibidem, s. 256.
47 Zwiększona aktywizacja na tym szlaku wiązała się z przybyciem S. Moska- 

lewskiego. Jego żona, Wanda z Jasińskich Moskalewska, szyła m. in. ornaty — 
K. Wojnar, s. 416.

«*
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w ard Dubanowicz. Natom iast trasę do Puław  obsługiwał student Insty tu tu  
Gospodarstwa W iejskiego i Leśnictwa, Hryniewiecki. Inne trasy  kurierów 
w  tym  regionie były umiejscowione bardziej na północ. W okolicach Na
łęczowa działali m ianowicie dwaj chłopi z KW TON — Józef Nakoniecz- 
n y  i P io tr Żak. J. Nakonieczny do akcji kurierskiej zgłosił się sam orzut
nie, w ykonując wiele niebezpiecznych zadań. Za spraw y transportów  
w Nałęczowie odpowiadał Bronisław Malewski.

Na północnych rubieżach Królestwa Polskiego punkty  przerzutowe 
pow stały w Puszczy Kurpiowskiej. Tamtejsza trasa kurierów  wiodła z Ol
sztyna, przez Działdowo, Myszyniec lub Chorzele, do Ostrołęki. Kontrolę 
nad  szlakami u trzym yw ali Antoni Płoski, Adam Chętnik, w okręgu płoc
kim  zaś M ariusz Gniazdowski, Ludwik Rutkowski i S tanisław  Chełchow
ski. Natom iast z ornatam i jeździli Franciszek Mieczyński, L. Bieńkowski 
i P io tr Kaczyński z Dylewa. Dystrybucją „bibuły” na K ujaw ach zajmował 
się A ntoni Troczewski, wspomagali go: chłopski działacz TON W ładysław 
Kazim ierski i W itold Staniszkis. Jeden ze składów nielegalnych w ydaw 
nictw  w  tych  stronach mieścił się w m ajątku Szumsk, k tóry  należał do 
A urelii i Ludw ika Duczymińskich 48.

Ponadto sporadycznie kurierzy kursowali na trasie  Toruń — Brodnica
— Aleksandrówka lub Brody — Radziwiłłów. Na tej ostatniej trasie poli
cja carska zatrzym ała m. in. księdza Zyskara z pokaźnym  bagażem „bi
bu ły”, przeznaczonym  dla unitów.

W celu zm niejszenia niebezpieczeństwa niepowodzenia akcji ku rie r
skich kierow nik —  odpowiedzialny za spraw y transportu  — każdorazowo 
w ybierał inne trasy  wiodące do zaboru rosyjskiego. Kozicki, w czasie 
swojej kadencji na stanow isku sekretarza KC LN, powołał naw et specjal
ną grupę do ustalania tras i ochrony przesyłek. Tymi spraw am i zajął 
się zespół kierow any przez urzędnika Towarzystwa Ubezpieczeń Jana  J a 
gielskiego. D ostarczaną do W arszawy „bibułę” składano w  m ieszkaniu Ed
w arda Grzelińskiego przy  ulicy Kruczej. Inne składy podręczne znajdo
w ały się przy ulicy Miodowej — prowadzili je Edw ard W yszomirski 
i Jan  Szczepkowski — oraz przy ulicy Złotej 4ft. W 1904 r. Ochrana w ykry 
ła i zlikwidowała skład w mieszkaniu Grzelińskiego. P rzy  okazji areszto
wano właściciela mieszkania, kuriera z Galicji oraz skonfiskowano cały 
transport. Jednocześnie policja zdekonspirowała skład przy ulicy Szpi
talnej, k tórym  opiekował się Jagielski. Po zatrzym aniu Grzelińskiego 
w  niebezpieczeństwie znalazł się Kozicki, zresztą już na ulicy Kruczej 
cudem  uniknął aresztowania, w porę ostrzeżony przez stróża domu. 
Dlatego też po tych  wydarzeniach stopniowo wycofał się z działalności 
konspiracyjnej. Spraw y dotyczące transportów  „bibuły” przejął po nim

48 Ibidem, s. 421.
49 W składzie przy ulicy Złotej nr 8 przechowywano głównie prasę („Pochod

nia”, „Kiliński”, „Polak” — M. Kosiorek, Skład „bibuły” w Warszawie, „Kiliński”, 
1, 1936, s. 37.
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Zygm unt Skarżyński — działacz TON z Ł om ży50. Ja  jego kadencji w ła
dze TON uruchom iły skład nielegalnych w ydaw nictw  w  mieszkaniu Ro
mana Niewiadomskiego. K urierzy ponadto nadal składali nielegalne prze
syłki w  m ieszkaniach Teresy Ciszkiewiczowej, Józefa Kamińskiego, W a
cława Męczkowskiego oraz Bolesława Jakim iaka.

W pracach zw iązanych z nielegalnym  transportem  litera tu ry  brali 
udział przede w szystkim  chłopi i robotnicy z TON oraz studenci z ZMP 
„Zet”. K olportaż „bibuły” służył nie tylko rozwojowi oświaty ludowej, 
lecz także przygotow aniu działaczy konspiracyjnych. Zdobyte wówczas 
doświadczenia w  nielegalnej pracy były zużytkowane po rewolucji przez 
pierwsze organizacje niepodległościowe. Odbywane zaś podróże związane 
z kolportażem  pozwalały na rozszerzenie kontaktów  m iędzyregionalnych 
oraz m iędzyzaborowych.

Popularność i znaczenie TON wśród chłopów i robotników rosła 
w  bardzo szybkim  tempie. Pow iększały się szeregi oraz rozszerzał się ob
szar te ry to ria lny  oddziaływania organizacji. W pierwszym  roku działal
ności TON liczyło około 300 członków, w  tym  blisko 60 chłopów 51. Można 
więc przypuszczać, iż początkowo powstało (teoretycznie), bowiem nie 
zawsze koła liczyły po 10 osób, 6 kół wiejskich. Najwcześniej zakładano 
je  na teren ie Puszczy Kurpiowskiej, czyli w  guberni płockiej i łomżyń
skiej.

W następnym  roku  TON rozszerzyło zakres swojego oddziaływania. 
Liczba członków gw ałtow nie wzrosła do 3,8 tys. Chłopskich członków 
było już blisko 2 tys. Liczba członków KW zwiększyła się więc do prąwie 
200. W 1900 r. liczebność członków w  poszczególnych okręgach kształto
wała się następująco: 52

Nazwa okręgu Liczba
kół

Liczba
członków

Okręg m. Warszawa 26 280
„ suwalski 3 17
„ łomżyński 100 1000
„ płocki 30 300
„ siedlecki 50 500
„ warszawski 30 300
„ piotr ko wsko-kaliski 25* 800
„ lubelski 7 100
„ radomski 1 7
„ kielecki 1 5
„ litewsko-wołyńsko-podol- 

ski 28 300
Razem 301 3609

* ponadto w tym okręgu było 25 kól w przygotowaniu.

80 S. Kozicki, Pamiętniki, t. 1, s. 184.
51 Do historii Ligi Narodowej, „Niepodległość”, t. 8, Warszawa 1933, s. 272. 
Sî Ibidem, s. 432 - 433.
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N ajprężniej działały więc okręgi: łomżyński, piotrkowsko-kaliski oraz 
płocki, siedlecki i w arszaw ski razem z m iastem  stołecznym. Typowo chłop
ski charak te r posiadały okręgi: łomżyński, płocki, siedlecki i zachodnia 
część warszawskiego. Razem, jak wynika to ze szczegółowych wyliczeń, 
działało tam  212 KW, liczących ponad 2100 członków. Z tej liczby należy 
jednak odliczyć w każdym  z wymienionych okręgów po kilku działaczy 
rek ru tu jących  się spoza środowiska chłopskiego, co w sumie daje podaną 
w spraw ozdaniu liczbę włościan należących do towarzystwa. Kierow nictwo 
TON i LN w spraw ozdaniu okręg piotrkowski ujęło razem  z kaliskim , 
ale w  ty m  ostatnim  towarzystwo prowadziło wówczas sporadycznie dzia
łalność propagandowo-oświatową. Należy ponadto wskazać, iż większość 
z wym ienionych w  ty m  regionie 800 członków działało na terenie Zagłę
bia Dąbrowskiego i Łodzi w  ramach kół zrzeszających wyłącznie robo t
ników fabrycznych i górników. W pozostałych okręgach pow staw ały do
piero pierwsze koła, k tóre stopniowo w latach późniejszych w kroczyły 
w  środowisko wiejskie i robotnicze.

W 1901 r. liczbę członków LN i TON podano razem  i w ynosiła ona 
6,8 tys. 53 Natom iast nieco mniejsza musiała być ogólna liczba członków 
TON, gdyż na początku XX  w. do Ligi należało około 300 osób54. Gros 
członków skupiała się w  dalszym ciągu w  4 okręgach: łomżyńskim 2275, 
płockim 1190, siedleckim  1030 i piotrkowskim  870 55. Razem okręgi te  
obejm owały 5665 członków towarzystwa. Pozostali (około 1200) rozm iesz
czeni byli w okręgach: warszawskim, lubelskim  i litew sko-w ołyńsko-po- 
dolskim. Biorąc pod uwagę rolniczy charakter regionów: łomżyńskiego, 
płockiego, siedleckiego, liczbę chłopów w TON można tam  szacować na 
4795, a łącznie z zachodnią częścią okręgu warszawskiego i sekcją lubel
ską na ponad 5 tys. Największa więc liczba KW powstała w  okręgu łom
żyńskim  —  około 227, płockim  149, siedleckim 103. Razem funkcjonow ało 
w  tych  okręgach 479 KW. Należy dodać jeszcze do tej liczby około 30 
kół z regionu warszawskiego. Tak więc w 1901 r. na terenie KrólLestwa 
Polskiego chłopi byli skupieni w ponad 500 KW. Ponadto należy zazna
czyć, że w  guberni łomżyńskiej KW działały już we wszystkich gm inach.

Na nieco niższym poziomie w tym  czasie utrzym yw ała się liczba «człon
ków w  KM  wśród robotników fabrycznych okręgu piotrkowskiego. W  spra
wozdaniach działacze LN ujmowali już ten  okręg samodzielnie. N atom iast 
w  regionie kaliskim  wzrosła liczba kół wiejskich towarzystwa.

Dla 1902 r. b rak  jest dokładnych danych liczbowych. Spraw ozdanie

58 Ibidem, t. 9, s. 107.
54 Sprawę struktury społeczno-zawodowej członków Ligi Narodowej oraz lata 

ich przynależności do ND szczegółowo omówił R. Wapiński, op. cit., s. 66. Według 
jego wyliczeń do 1905 r. szeregi LN zasiliło 320 osób. W latach 1905-1914 wystąpiło 
dalsze 192, natomiast w okresie 1915- 1 918 91 członków. Po I wojnie zaś tylko 16 
osób. Razem więc Liga liczyła 619 działaczy, z czego w Królestwie Polskim było 
ich 282.

55 Do historii Ligi Narodowej, „Niepodległość”, t. 9, s. 108.
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KC LN podaje jedynie, że Liga i TON opanowały i pod ich wpływy do
stały  się „większe części guberni kaliskiej, część radom skiej, a zwłaszcza 
lubelskiej, gdzie organizacja silnie się ugruntow ała” 56. Było to o ty le isto t
ne stw ierdzenie, że w  latach poprzednich w tych  właśnie okręgach roz
wój organizacji postępował z wielkim i oporami. Należy to tłumaczyć 
tym , iż w  tych  regionach kierow nictw o LN nie prowadziło w latach 
1899 - 1902 prac propagandow o-instruktażow ych w środowisku wiejskim.

W latach  1902 - 1903 TON ugruntow ało swoje wpływy, aczkolwiek 
szeregi organizacji n ie  w zrastały  już tak  gwałtownie jak  we wcześniej
szym okresie. Rozszerzał się natom iast zakres te ry to ria lny  towarzystwa. 
Sprawozdanie KC LN za 1902/1903 podaje, że „nie ma już w Królestwie 
guberni nie posiadających kół TON” 57. Chwilowy zastój we wzroście 
liczbowym tow arzystw a należy tłum aczyć tym , że TON nie było jeszcze 
dostatecznie przygotowane do obsługi większych rzesz społeczeństwa, co 
też niew ątpliw ie ham owało nadm ierny rozwój szeregów organizacji. W do
kum entach z tych  la t podkreślano, że „ruch wśród ludu rozwija się 
nadal żywiołowo, ale organizacja wiąże w  koła daleko mniejszą ilość 
zwolenników, (tylko w ybitniejsze jednostki, zdolne do kierownictw a i agi
tacji, grom adne bowiem tw orzenie kółek nie pozwoliłoby — co i tak  jest 
rzeczą tru d n ą  — utrzym ać w  odpowiednich organizacyjnych karbach taką 
masę nieprzyzwyczajonego do karności ludu” 58. W tym  okresie uległa 
osłabieniu jedynie organizacja w  okręgu lubelskim , gdzie policja carska 
przechwyciła nielegalny transport „bibuły”, w w yniku czego dokonała 
k ilku aresztowań.

W 1904 r. liczba członków TON utrzym ała się na poziomie 6,6 ty s .59 
Z ludu pochodziło 6 tys. członków. Środowisko inteligenckie liczyło na
tom iast 578 działaczy. W większości byli to  ludzie odpowiedzialni na 
różnych szczeblach za spraw y tow arzystw a. Porów nując okres poprzed
ni z 1904 r., należy podkreślić, że rozwój organizacji dał się zauważyć 
w okręgu radom skim . Przystąpiło  tam  now ych 244 członków z ludu i 44 
inteligentów . W guberni kieleckiej p rzy ję to  zaś 95 chłopów i 3 członków 
w mieście. Silnem u wzm ocnieniu uległa również organizacja w  3 powia
tach guberni w arszaw skiej (węgrowskim, radzym ińskim  i nowomińskim). 
W latach 1903 - 1904 przyjęto  tam  do TON 478 członków. Natomiast 
w okręgu siedleckim, głównie za spraw ą TONu, liczba działaczy tow a
rzystw a wzrosła do 340 osób. W guberni suwalskiej, w samym tylko 
powiecie augustowskim , organizacja uzyskała w pływ y w  20 wsiach. Wzro
sła także liczba kółek robotniczych w  Zagłębiu i Łodzi. Do TON nale
żało wówczas 3 tys. robotników, a ponad 8 tys. znajdowało się pod sil
nym i wpływam i Tow arzystw a. W W arszawie zaś władze organizacji po

56 Ibidem, s. 297.
57 Ibidem, s. 446.
58 Ibidem, s. 445.
58 Ibidem, t. 10, s. 126.
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stanowiły zawiesić rek ru tac ję  nowych członków ze środowiska robotni
czego i rzemieślniczego z uw agi na stan uświadomienia i upolitycznienia 
już dotychczas działających. Młodzieżowe Koło im. Kilińskiego liczyło 
w  1904 r. 200 członków, zrzeszonych w  22 sekcjach (tzw. grupach narodo
wych). Poza K rólestw em  Polskim  w okręgu wileńskim  do 1904 r. pow
stało 6 k ó ł60. Można również przypuszczać, że w tym  czasie pewna 
liczba ludzi odeszła od organizacji. Dlatego też mimo w zrostu w kilku 
regionach, ogólnie szeregi tow arzystw a nie powiększyły się wyraźnie.

Dla lat 1905 - 1906 brak jest szczegółowych danych dotyczących liczeb
ności organizacji. Jak  należy sądzi ć, liczba członków TON utrzym yw ała 
się na dotychczasowym  poziomie około 6,6 tys. Dlatego też dane o w iel
kości tow arzystw a wynoszące 22 tys., jakie możemy znaleźć we wspom
nieniach A leksandra Zawadzkiego, są mało praw dopodobne61. Identycz
nie należy ocenić inform ację Romana Dmowskiego o 60 tys. członków 
T O N 62. Zawadzki i Dmowski należeli w prawdzie do kierowniczych gre
miów ND, ale w sprawie liczebności tow arzystw a zapewne m ylili się. 
Obaj, jak  sądzę, w  swoich w yliczeniach wzięli pod uwagę nie tylko człon
ków zaprzysiężonych, lecz także sym patyków  i liczne rzesze znajdujące 
się pod w pływ am i czasopisma „Polak”.

Szczegółowe przedstaw ienie danych liczbowych dotyczących organi
zacji pozwala je uściślić oraz zweryfikować krążące już w  obiegu nau
kowym  zawyżone inform acje o wielkości TON.

TON prowadziło swoją działalność głównie w  środowisku wiejskim. 
Spotkało się to z niespodziewanie dobrym  przyjęciem  chłopów. „Nic TON 
ludowi nie obiecywał — pisał jeden z członków kierow nictw a obozu — 
lecz odwoływał się do jego patrio tyzm u i poczucia obowiązku” 63. Nową 
kulturalno-ośw iatow ą organizację chłopi oraz robotnicy przyjęli najspon
tanicznej w północnych guberniach Królestw a Polskiego. Ponadto rów
nolegle z pracą na wsi Towarzystwo oddziaływało na robotników, rze
mieślników oraz młodzież w  pozostałych regionach zab o ru 64.

80 Wszystkie dane dotyczące 1904 r. na podstawie: Do historii Ligi Narodowej, 
„Niepodległość”, t. 10, s. 126 - 127, 129.

81 A. Zawadzki, Dokumenty doby bieżącej, b.m.w. 1917, s. 50.
62 A. Garlicki, Relacja Romana Dmowskiego o Lidze Narodowej, „Przegl. Hist.”, 

3, 1966, s .429. A. Garlicki nie ustosunkowuje się do podanych przez Dmowskiego 
danych liczbowych.

68 S. Kozicki, Pół wieku polityki narodowo-demokratycznej, Biblioteka Ossoli
neum, sygn. rkps 13201/II, s. 104.

84 W 1900 r. kierownictwo LN i TON oddelegowało kilku działaczy z warszaw
skiej sekcji robotniczej Towarzystwa do penetracji środowiska robotników fabrycz
nych. Działalnością sekcji kierował Wacław Łapiński, a pomagali mu w tej pracy 
m. in. Kazimierz Janikowski, Eligiusz Niewiadomski i Ignacy Szeptycki. W 1902 r. 
Łapiński zrezygnował z pracy wśród robotników, natomiast na jego miejsce przy
szli m. in. Zygmunt Makowiecki i Edward Grzeliński. W Łodzi sprawami robotni
ków zajmował się „niestrudzony” Karol Raczkowski. Czołowym zaś działaczem 
TON w Zagłębiu Dąbrowskim był Zbigniew Paderewski. Ponadto TON prowadziło 
działalność wśród młodzieży robotniczej i rzemieślniczej, wykorzystując do tego 
celu dwa pisma: „Kiliński” i „Czołem”. Do pierwszoplanowych postaci w kołach 
młodzieżowych należeli m. in. Stefan Dziewulski, Karol Kozłowski, Marian Krzesi-
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Niewątpliwie TON był najw iększą ta jn ą  organizacją kulturalno-oś
wiatową w  K rólestw ie Polskim , działającą w śród chłopów. Jej wielkości 
i wpływów nie da się porównać z wielkością i wpływam i innych tow a
rzystw, tam te  m iały bowiem charak ter regionalny (TOnU) lub zrzeszały 
tylko pew ne grupy zawodowe (TNL) i nie przekraczały 2 tys. członków.

Do czołowych działaczy Tow arzystw a należeli przede wszystkim  funk
cjonariusze władz organizacji. N iestety, n ie  udało się ustalić w szystkich 
nazwisk działaczy wchodzących do Koła Głównego. Z zachowanych da
nych w ynika, że nad  gubernią płocką spraw ow ali opiekę: pracow nik To
w arzystw a K redytow ego w W arszawie Kazim ierz Łazarowicz (popularny 
„Kazim ierz Łysy” lub „W ielki”), odpowiadał on również za szkolenie 
w iejskich o rgan istów 65, i u rzędnik  pocztowy z Płońska Stanisław  Sikorski. 
Okręgiem siedleckim  zarządzał lekarz W acław Łapiński, a następnie A n
toni Ponikowski — późniejszy p rem ier II Rzeczypospolitej. Na Suw al- 
szczyznę KG oddelegowało miejscowego ziem ianina Floriana Skarżyń
skiego oraz żonę „Ojca Prokopa” Ludw ikę Zawadzką. Za gubernię k ie
lecką odpowiadał Teofil W aligórski, natom iast regionem  lubelskim  opie
kował się A leksander Zawadzki. Duże grono działaczy KG związane było 
z okręgiem  w arszaw skim  i wydzielonym i w n im  rejonam i. Byli wśród nich 
m.in. nauczycielki: Cecylia Niewiadomska, M aria Dzierżanowska i Helena 
Ceysin gerówna, lekarz Teresa Ciszkiewiczowa, publicysta Zygm unt Ma
kowiecki oraz gospodarz Zygm unt Szaniawski z Zegrzynka nad  Narw ią. 
W W ilnie KG reprezentow ał lekarz Szczęsny Bronowski. KC LN obszar 
całego K rólestw a Polskiego pow ierzył kontroli Józefa K am ińskiego66, 
identyczną funkcję na Litw ie spraw ow ał lekarz F lorian Świeżyński. Z w y
m ienionych wyżej działaczy ty lko  trzech pracow ało w  KG przez cały 
okres istn ienia TON, byli to: K. Łazarowicz, Z. Makowiecki i A. Za
wadzki. Z tego też zapew ne powodu Łazarowicz nieoficjalnie pełnił obo
wiązki kierow nika KG. K ilku działaczy z kierow nictw a TON pracow ało 
równolegle we władzach innych organizacji: TOnU i TNL. Pozwoliło to  
m.in. koordynować prace wym ienionych tow arzystw  i ustalać wspólny 
program  oraz p lan postępowania.

W K rólestw ie Polskim  w latach  1899 - 1905 powstało 10 ośrodków TON. 
T erytorialn ie poszczególne okręgi tow arzystw a odpowiadały obszarom gu
berni. Jedynie w przypadku guberni warszaw skiej i lubelskiej w ładze 
TON w prow adziły bardziej szczegółowy podział. Ponadto, aczkolwiek 
przez k ró tk i czas, gubernia kielecka znalazła się pod zarządem  KO w  Ło
dzi. N atom iast 3 okręgi Tow arzystw a zawiązały się poza granicam i K ró

mowski, Wacław Rosiński, Bohdan Wasiutyński oraz Alfons Bogusławski. Szerzej 
na ten temat zob.: S. Kozicki, Historia Ligi, s. 359-360; Pół wieku, s. 104

65 Relacja Piotra Panka, [w] Liga Narodowa. Relacje i życiorysy. B PAN Kra
ków, t. 4, sygn. 7785, s. nlb.

88 Życiorys Józefa Kamińskiego, Liga Narodowa, B PAN Kraków, t. 3, sygn 
7785, s. nlb.
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lestw a Polskiego. Koła TON działały m. in na Litwie, Podolu, Wołyniu 
oraz w  dalekim  Petersburgu. Tam tejsze ogniwo tow arzystw a organiza
cyjnie podlegało władzom  w  Wilnie.

W regionie w arszaw skim  powstały dwa podokręgi TON. Jeden  z nich 
obejm ował zachodnie tereny  guberni i m iał siedzibę władz w  Kutnie, 
a drugiem u podlegało m iasto stołeczne w raz z przyległym i powiatami.

Na czele koła w K utnie stał A ntoni Troczewski, a pomagali m u w za
rządzaniu daw ni współpracownicy, jeszcze z czasów „Łączności”, adwo
kat Feliks Wąsowski, zarządca Bronisław Rzeszotarski, Leon Lissowski 
i M arian Kiniorski. W śród działaczy chłopskich w ybijali się: W ładysław 
K azim ierski, syn kowala ze wsi Leszno 67, oraz Ludw ik Dziedziczak i K a
zim ierz Jedlewski. Do TON należeli oni w  latach 1901 -  1905.

Pracam i grupy w arszaw skiej kierow ał Edw ard Grzeliński, a współ
pracow ali z nim  członkowie tzw . dwudziestoosobowego Koła Inteligentów  68. 
Założyli oni m. in. kilka terenow ych kół TON na terenie guberni w ar
szawskiej i siedleckiej. Z ram ienia K P  w Żyrardow ie działał K. Oyrza- 
nowski, w  Siedlcach —  Ignacy M azurek, na terenie powiatu węgrowskie
go — A. Biernacki, m ińskiego — A. Chojnacki i radzym ińskiego — E. Ry
czy wolski. Do Pruszkow a z W arszawy często wyjeżdżali Michał Arcichow- 
ski i Grzeliński. W podwarszaw skich Pęcicach in teresy  TON rep re
zentow ał A. M arylski. Do Tow arzystw a przystąpił on dopiero na początku 
1905 r., lecz mimo to udało m u się zorganizować prężny ośrodek oświato
wy. W trakcie swojej działalności dobrał on sobie kilku „wypróbowanych 
patrio tów ” i „uczciwych m ieszkańców”. Zebrani przez M arylskiego chłopi 
złożyli następnie w  jego w arszaw skim  m ieszkaniu przysięgę dochowania 
tajem nicy  i w ierności TON 69.

W guberni płockiej kierow nictw o spoczywało w  rękach „syna właści
ciela niewielkiego folw arku, działacza niezwykle konsekwentnego, a n a 
w et n iekiedy zaciętego Ludw ika Rutkowskiego” 70. W tym  regionie p ierw 
sze koło terenow e TON powstało w  Płońsku. Do najbardziej zaangażo
w anych działaczy należeli m. in.: S. Sikorski, Bronisław Sosiński oraz 
chłop Szczepan Sawicki z Kołoząbia — późniejszy poseł do sejm u w  nie
podległej już Polsce.

N astępne koła Tow arzystw a zawiązały się w okolicach Ciechanowa, 
Mławy, Przasnysza, Lipna, Rypina i Płocka. W śród chłopów działali tam  
m. in. S. Chełchowski z Chojnowa, bracia Choromańscy: Józef w  Żo- 
chach, a Zygm unt w Gostowie i Michał Bojanowski z Klic. Ponadto 
z organizacją związał się kom isarz KC LN na okręg płocki A leksander

67 S. Kozicki, Antoni Troczewski, s. 310.
68 W skład tej grupy wchodzili m. in. Antoni Ohojecki, Aleksander Biernacki, 

Edmund Ryczywolski, Antoni Stankiewicz, Kazimierz Oyrzanowski, Władysław Oy- 
rzamowski, Roman Jagielski i Stefan Radkiewicz.

69 A. Marylski, s. 1.
70 S. Kozicki, Pamiętniki, t. 1, s. 186.
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Maciesza oraz kom itet redakcyjny  regionalnego czasopisma „Echa Płoc
kie i Łom żyńskie” 71.

W okręgu łomżyńskim  kom isarzem  LN, a zarazem  zw ierzchnikiem  
KO TON był Ja n  Harusewicz. Pierw sze koło Towarzystwa założył on 
w Ostrowi Mazowieckiej, następnie zaś w Łomży. W Ostrołęce KM TON 
utw orzył Józef Psarski. P row adził on razem  z Adamem Chętnikiem  
i działaczami z Kolna prace oświatowe w śród chłopów zam ieszkujących 
Puszczę Kurpiowską. W tym  regionie ponadto koła terenow e TON pow
stały  w  powiecie pułtuskim , gdzie działał członek KG Zygm unt Sza
niawski, a współpracowali z nim  właściciele okolicznych m ajątków  ziem
skich 72.

TON w  guberni łomżyńskiej wydało wiele w ybitnych postaci, w  tym  
znanego działacza chłopskiego K onstantego Długoborskiego ze wsi Dłu- 
gobórz. Był on m. in. autorem  uchw ały nadesłanej do redakcji „Polaka” 
w spraw ie walki o język polski w  gminie.

W guberni siedleckiej działacze Tow arzystw a pracow ali przede wszy
stkim  wśród wiejskiej ludności unickiej. Do czołowych postaci organiza
cji w  tych  stronach należeli: ogrodnik z Siedlec W ładysław Rytel, orga
nista z Białej W iktor W alewski, res tau ra to r z Brześcia Zenobiusz Bor
kowski oraz chłopi Andrzej i Jozafat Błyskoszowie z powiatu w łodaw- 
Skiego. Od 1903 r. w  tym  regionie działacze TON przeszli do TOnU. Jak  
sądzę, było to  spowodowane tym , iż TON nie było w stanie poświęcić 
się wyłącznie spraw om  unitów , a na Podlasiu w ym agała tego sytuacja. 
Dlatego też wówczas powstała nowa organizacja o podobnym  do TON 
profilu, chociaż wyczulona przede wszystkim  na problem y wyznaniowe 
i religijne.

W okręgu siedleckim  koła TON pow stały w  powiatach: włodawskim, 
łukowskim, konstantynowskim , sokołowskim, węgrowskim, brzeskim, bial
skim  i siedleckim.

Na ziemi suwalskiej pracam i TON kierow ał ziem ianin Florian Skarżyń
ski — właściciel m ajątku  Bendery. Po jego rezygnacji zastąpił go adwo
kat z Suw ałk G ustaw  Zabłocki. W tym  regionie przy  organizacji kół te re 
now ych szczególnie zasłużyło się duchowieństwo (księża: Urban, Ja łb rzy - 
kowski, Makowski, Kotolewski i Szczęsnowicz) 73. W guberni suwalskiej 
Towarzystwo najprężniej działało w  powiecie augustowskim .

Okręg lubelski, podobnie jak  warszawski, dzielił się na dwie części: 
północną i południową. Region północny obejm ował okolice Lublina i P u 
ław. Pracam i organizacji kierow ał tam  lekarz Bronisław M alewski, na

71 W opinii kierownictwa LN wydawane w Płocku „Echa Płockie i Łomżyńskie” 
były najlepszym pismem regionalnym, które było związane z ND.

72 KP TON w Pułtusku zawiązało się w 1899 r. Wśród miejscowych ziemian do 
Towarzystwa należeli: Stanisław Dembiński z Niestępowa, Karol Dłużewski z Pobył- 
kowa, Marian Gniazdowski z Czarnostowa i Marceli Tański spod Nasielska. Kolejne 
zebrania tej grupy odbywały się na przemian u wymienionych działaczy.

78 J. Szczepkowski, s. 65.
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tom iast po jego rezygnacji Józef Guzowski. W tym  ośrodku w  w ir dzia
łalności politycznej od przełomu XIX i XX w. włączyli się późniejsi znani 
działacze chłopscy: Józef Nakonieczny z Garbowa, P io tr Żak z Leszczyny, 
Jan  Łaszcz z Piotrowic, Antoni Łazarczyk z zamojskiego i Stanisław  Su- 
prym a z Dysa.

Sekcję południową TON w okręgu lubelskim  przygotowyw ał „skrom ny 
urzędnik” ordynacji Zamoyskich — późniejszy wojewoda lubelski — Sta
nisław  Moskalewski.

Na przełomie 1899/1900 r. okręg radom ski TON praktycznie nie ist
niał, chociaż działała tam  grupa ludzi związana z LN: Józef Swieżyński, 
Szymon Konarski, A ntoni Bieliński i M arian Skotnicki. W edług opinii 
Kozickiego, nie m ieli oni uzdolnień idących w  kierunku działalności kon
spiracyjnej 74. Bezpośredni w pływ  na genezę Tow arzystw a w tym  ośrod
ku w yw arli m. in. w ym ieniany już Stanisław  Kozicki i litera tka  Jadw i
ga M arcinkowska z Janowca. Kozicki odbył kilka wycieczek w Radom
skie, aczkolwiek, jak  sam wspomina, bez większych rezultatów  75. Po nie
udanych w izytach Kozickiego m łody radom ski adwokat Ja n  W igura w  po
rozum ieniu z M arcinkowską postanowił zająć si ę przygotowaniam i do po
wołania T O N 76. Pom agali mu przy tym  głównie m iejscowi prawnicy. 
Z ziemi radom skiej wywodził się jeden z bardziej znanych działaczy en
deckich pochodzenia chłopskiego Józef Ostrowski, późniejszy poseł do 
Dumy.

Ziemia kielecka, Zagłębie Dąbrowskie oraz pozostałe rejony guberni 
piotrkowskiej były podporządkowane KO TON w  Łodzi. Na czele władz 
okręgowych Tow arzystw a stał tu  komisarz LN inż. K arol Raczkowski. 
Jego najbliższym i współpracownikam i byli Antoni Rząd, Ludw ik Bondy, 
Antoni Radlicki, Stanisław  Zieliński, Paw eł M ałachowski, W. Gierlicz 
i A. Przybylski. Koła m iejskie w  poszczególnych dzielnicach Łodzi rek ru 
towały się przede wszystkim  z robotników m iejscowych fabryk  w łókien
niczych 77. Tylko w  jednej dzielnicy Górna powstało 25 KM TON 78.

W Zagłębiu Dąbrowskim  początkowo z działalnością TON związany 
był Stanisław  Bukowiecki. Następnie spraw am i organizacji kierował le
karz Zbigniew Paderew ski (brat znanego pianisty  Ignacego Paderew skie
go), k tó ry  zamieszkał w  Czeladzi i pozostał w  Zagłębiu do 1906 r. Tam  też 
w ybrano go na posła do Dumy. Wo wyjeździe Paderew skiego w 1906 r. na

74 S. Kozicki, Pamiętniki, t. 1, s. 188.
75 Ibidem, s. 188.
76 Jak podaje Marian Malinowski, Wigura w 1903 r. stał na czele wszystkich po

czynań endeckich w okręgu radomskim. Pomagali mu przede wszystkim studenci ze 
ZMP „Zet” — Wspomnienia z życia konspiratora, Centralne Archiwum Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, rkps sygn. 3779.

77 W Łodzi KO do współpracy powołało kilku robotników. Do władz weszli 
m. in. Leon Tochterman, Paweł Małachowski, Leon Kazimierski, Wacław Woje
wódzki, Wacław Morsztyónkiewicz, Władysław Eborowicz i Bolesław Benedekt —
J. Posiak, s. 111.

78 Ibidem, s. 109.
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czele TON stanął Stefan Falkowski. Obok Zagłębia koła TON pow stały 
również w  powiecie łęczyckim i brzezińskim  oraz w  Tomaszowie, Ozor
kowie , Zgierzu i P io trkow ie79. Na teren ie  pow iatu łęczyckiego koła 
wiejskie TON zakładali: ksiądz Stanisław  Wesołowski i ziem ianin Kazi
m ierz Ignacy Śliw iński — właściciel m ajątku  Sucha Dolna. Oni również 
prowadzili działalność w  powiecie brzezińskim.

O kręg kielecki dzielił się na dwa ośrodki. W okolicach Kielc istn iała 
jedna grupa złożona głównie z inteligentów  (W iktor Japoński i M arian 
Grzegorzewski), natom iast w  Miechowie mieścił się drugi ośrodek. KW 
TON w  podmiechowskich w siach zakładali: aptekarz H enryk Zaporski 
oraz ksiądz Bronisław Sokołowski. W tym  regionie do Tow arzystw a w stą
piła liczna grupa m iejscowych chłopów. Byli wśród nich m. in. późniejsi 
chłopscy posłowie do Dumy: Ja n  Bielawski oraz bracia M ateusz i S tan i
sław M anterysowie.

O statn i ośrodek TON w  K rólestw ie Polskim  znajdow ał się w guberni 
kaliskiej. Początkowo organizacja nie osiągnęła w  itym regionie wielkich 
sukcesów. Do czołowych działaczy Tow arzystw a należał Alfons Parczew 
ski — poseł do Dumy.

Poza Królestw em  Polskim  koła TON pow stały ponadto na Litw ie, 
Ukrainie, W ołyniu, Podolu, Białorusi oraz w  Petersburgu.

Na Litw ie geneza działalności oświatowej sięga lat osiem dziesiątych 
X IX  stulecia. Jeden  ze znawców tej problem atyki, Ludw ik Życka, u s ta 
lił, iż można tam  wyróżnić 5 faz w  rozw oju ośw iaty ludowej. N ajbar
dziej nas in teresujące dwie pierw sze fazy obejm owały lata: 1887 - 1897; 
1897-1906 i charakteryzow ały się ta jn ą  pracą ośw iatow ą80. Faza druga 
była bezpośrednio związana z działalnością Towarzystwa Ośw iaty Ludo
w ej, litewskiego odpowiednika TON.

Na czele wileńskiego ośrodka Tow arzystw a stali: kom isarz LN Flo
rian  Swieżyński, Szczęsny Bronowski oraz kierow nik miejscowego K P 
Teresa Ciszkiewiczow a81. W szeregach wileńskiego koła TON działała, 
liczna grupa lekarzy: W itold W ęsławski, Ludw ik Czarkowski, Kazim ierz 
Dmochowski, Kazimierz Poniatow ski, Franciszek Jurjew icz, Zygm unt N a
górski. W późniejszym  okresie dołączyli Alojzy Perzanowski, S tefan 
Kiewlicz, Stanisław  Iwanowski i Gabriel W ilczew ski82. Obok lekarzy 
w śród działaczy TON byli adwokaci, m alarze, urzędnicy i duchowni.

79 W Tomaszowie czołowymi działaczami TON byli: majstei fabryczny Giziński 
i dyrektor Kasy Pożyczkowej — członek KO W. Monsztynkiewicz. W Piotrkowie 
założyciele KM rekrutowali się ze środowiska nauczycielskiego: Trzciński i Jakobi. 
Do TON w Ozorkowie należał J. Chojnacki i Pasierbiński, natomiast w Zgierzu Pą- 
gowski.

80 L. Życka, Krótki rys dziejów tajnej oświaty polskiej na ziemi wileńskiej 
(1880- 1919), Wilno 1932, s. 5.

81 H. Ceysingerówna, Liga Narodowa i Związek Unaradawiania Szkół w walce
o szkołę polską, [w] Nasza walka o szkołę polską, Warszawa 1933, t. 2, s. 6.

82 Z. Nagrodzki, Ze wspomnień oświatowca, nadbitka z „Kuriera Wileńskiego”, 
Wilno, 1929, s. 21-22
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Do pracy oświatowej włączyły się również kobiety, najczęściej były to 
żony czołowych przedstaw icieli z w ileńskich kręgów organizacji, np. Em
ma Jeleńska-Dmochowśka, Emilia W ęsławska i M elania C zarkow ska83. 
Pełniły one funkcje nauczycielek ludowych, działając głównie wśród dzie
ci chłopskich. Dla litewskiej wsi zasłużyli się ponadto K arol Falewicz 
z W arek oraz G abriel Domaszewicz.

Koła TON w okręgu wileńskim  pow stały także w Grodnie, Kownie 
i Białymstoku. W tej ostatniej m iejscowości ogniwo organizacji założył 
Łowieniecki. W zebraniu inauguracyjnym  brali udział przew ażnie przed
stawiciele miejscowej inteligencji, a był w śród nich m. in. H enryk Moś
cicki. Koło Główne na zebraniu reprezentow ał S. K ozick i84.

Na Białorusi pracam i oświatowymi z ram ienia Tow arzystw a Oświa
ty  Ludowej, w  porozum ieniu z kierownictw em  TON w  W ilnie, kiero
wała w latach 1892- 1912 Aleksandra K arłow icz-Ł appa85. Je j najbliż
szymi współpracownikam i były przede wszystkim  kobiety, popularnie 
nazywane od pracy na rzecz ludu — „ludów kam i”. Z tego grona szcze
gólnie w yróżniały się: K. Bohusiewiczówna, A. Cywińska, A. Czekałow- 
ska, M. Iwalszkiewiczowa, M. Łętka, Z. Jeleńska, K. Legatowiczowa oraz 
bracia Jan  i S tanisław  Offenbergowie. Pod w pływ am i KO TON w W il
nie znalazły się m. in. ośrodki Towarzystwa w M ińsku, P ińsku i Ko- 
bryniu.

Najpóźniej powstało TON na terenie Ukrainy, Podola i Wołynia. 
W 1903 r. do K ijowa przybył w ysłannik LN W incenty M atem icki z pla
nem  założenia filii tow arzystw a oświatowego. Jego postulaty  uzyskały 
aprobatę kijowskich działaczy. W grudniu 1904 r. w  Kijowie odbył się 
w ielki wiec z udziałem  blisko 600 Polaków 86. Po wiecu nestor polskiego 
ruchu narodowego w Kijowie Jozafat Andrzejewski, popularny „ojciec 
Jozafat”, na poufnym  zebraniu w  obecności 40 m iejscowych działaczy 
powołał pierwsze koło TON. W początkowym  okresie A ndrzejew skiem u 
pomagali: w  spraw ach szkolnych — adwokat W ładysław Łukaszewicz, 
a prow incjonalnych — W. M atem icki. W krótce dołączył do nich  także 
Bolesław Bielawski. W innych miejscowościach tego okręgu działali po
nadto: adw okat M irosław Sawicki (Humań), adwokat Ludw ik Bujalski 
(Berdyczów), adwokat Czesław Brzostowski razem  ze swoją m atką He
leną Kurm anowiczową (Żytomierz) 87.

Koło TON powstało również w  Petersburgu. Pracam i organizacji 
w  mieście nad Newą kierow ał ksiądz B utk iew icz88. W śród pierw szych

83 L. Życka, s, 6.
84 S. Kozicki, Pamiętniki, t. 1. s. 182.
85 S. Szwedowski, Dzieje ruchu zetowego w Polsce w latach 1886 - 1945, Biblio

teka Uniwersytetu Warszawskiego, rkps sygn. acc. 2474, t. 2, s. 481.
86 S. Grzymałtowski, Polska młodzież akademicka w Kijowie 1834 - 1918, B PAN 

Kraków, rkps sygn. 7795, s. 2.
87 S. Zieliński, Liga Narodowa na Rusi, B Oss., rkps cjgn, 13202/11, s. 26.
88 J. Bohusiewicz, Wspomnienia, [w] Liga Narodowa. Życiorysy i relacje, B PAN 

Kraków, t. 1, rkpiS' sygn. 7785, s. nlb.
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członków Towarzystwa byli przede wszystkim  studenci. Do TON należeli 
tam  m. in. Jozafat Bohusiewicz i Stanisław  Świętochowski.

Większość z wym ienionych w  artykule  działaczy Towarzystwa, p ra 
cujących na teren ie Królestw a Polskiego, K raju  Zebranego i w  głębi 
Rosji, aczkolwiek niejednokrotnie była organizacyjnie związana z KM 
i KP, w wielu przypadkach w ykonyw ała gros czynności n a rzecz chło
pów.

Pod koniec 1905 r. kierow nictw o LN podjęło decyzję o zawieszeniu 
działalności TON. Na jego m iejsce postanowiono powołać Organizację 
Narodową. Jak  można przypuszczać, władze ND obawiały się nadm ier
nego rozwoju Towarzystwa z jednoczesnym  wyem ancypow aniem  się ca
łego ruchu chłopskiego spod kurate li LN. Rok 1904 był bowiem już za
powiedzią zbliżających się nieuchronnie w ydarzeń rew olucyjnych, obej
m ujących także zabór rosyjski. Do takiego wniosku kierownictw o LN 
doszło obserw ując przebieg i następstw a w ojny rosyjsko-japońskiej. Na 
ziemiach K rólestw a Polskiego chociażby przebieg akcji gm innej unaocz
nił endekom fakt, iż chłopi w raz ze w zrostem  świadomości coraz częściej 
samodzielnie potrafią walczyć o swoje praw a. Takie zachowanie ludu nie 
mieściło się jednak w  ram ach wszechpolskich koncepcji program owych, 
których główne punkty  zalecały przede w szystkim  pracę organiczną. Na
tom iast w ystąpienia antypaństw ow e przeciwko oficjalnym  czynnikom 
starano się ograniczyć do m inim um . Ponadto zbyt samodzielne zachowa
nie chłopów burzyło m isternie kształtow any przez narodow ych demo
kratów  stereotyp włościanina, którem u przecież nie zalecano uczestnic
tw a w  stra jkach  i innych form ach gw ałtow nych wystąpień.

TON od 1904 r. — jak  sądzę — w ym ykał się spod opieki LN, chociaż 
nie znajdujem y potwierdzenia tej tezy w źródłach. Niemniej jednak 
na podstawie losów Organizacji Narodowej możemy stwierdzić, iż tego 
właśnie najbardziej obawiały się władze ND. K ierownictwo endecji nie 
było bowiem w stanie objąć swoim zasięgiem tak  masowej organizacji, 
rozbudowanej przede wszystkim  w  terenie. Stopniowo TON przestaw ał 
więc być organizacją scentralizow aną, w  związku z czym władze obozu 
straciły  możliwość sterowania jego rozwojem. Ponadto terenow i działa
cze Towarzystwa bardziej związali się z własnym i ośrodkami, stronili na
tom iast od współpracy z centralą. Dlatego też po reorganizacji wszy
stkie zm iany poszły w  kierunku większego scentralizow ania Organizacji 
Narodowej. Powołano wówczas ty lko 5 okręgów: warszawski, radomski, 
kielecki, piotrkow ski i lubelski. K ierow nictw o nad  nim i objęli nowi, 
mniej znani działacze (A leksander Zwierzyński, Jan  W igura, Eugeniusz 
Nawroczański, Mieczysław Niklewicz i W acław Rosiński), bardziej uza
leżnieni wówczas od powołanego w  1905 r. przez Dmowskiego K om itetu 
Krajowego i Centralnego LN.

TON było swoistego rodzaju fenomenem. Cele i zadania Towarzystwa 
odnosiły się głównie do spraw, z k tórym i chłopi stykali się na co dzień.
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Należy podkreślić, że były  to  problem y najżyw otniejsze dla mieszkańców 
wsi. Tym  więc przede w szystkim  można wytłum aczyć ta k  spontaniczny 
udział chłopów i robotników we wszystkich akcjach i ideach, które za
inicjow ało nielegalne przecież TON. W dziejach K rólestw a Polskiego do 
1914 r. żadnej z partii politycznych nie udało się już powołać podobnej 
organizacji. Większa bowiem od TON Polska M acierz Szkolna była le
galna.
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