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WARSZAWA CENTRALNA 2010: „MIGRACJE" 

ADAM CELIŃSKI Urodził się w 1813 r. na Wołyniu. 
Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, walczył 
w powstaniu listopadowym. Po upadku powstania 
wyemigrował do Francji. Osiadł w Paryżu, gdzie 
pozostawał pod wpływem Jańskiego, stając się 

jednym z jego ulubionych uczniów. Patriota, 
wielbiciel filozofii Rousseau i głosiciel idei równości 
społecznej. Autor hymnów i pieśni rewolucyjno
religijnych. Samozwańczy poeta. Zmarł na gruźlicę 
8 grudnia 1838 r. w wieku zaledwie 25 lat. 

FRYDERYK FRANOSZEK CHOPIN Urodzony 22 lutego lub 
1 marca 1810 r. w Żelazowej Woli, zmarł 
17 października 1849 r. w Paryżu. Kompozytor 
i pianista. Wśród Polaków Polak, wśród Francuzów 
uważany za swego. W Warszawie grał m.in. dla księcia 
Konstantego Pawłowicza Romanowa i Marii 
Fiodorowej . Orfeusz fortepianu, który potrafił muzyką 
usypiać bądź ranić, posiadał ponoć zastraszający dar 
nas1adowania każdego, kogo tylko zechciał. Po 
emigracji do Paryża celebryta rozchwytywany przez 
salony. Przeżył platoniczny i destrukcyjny związek 
z George Sand, która sama nazywała się jego drugą 
matką. Z nią też wyjechał na Majorkę leczyć 
zdiagnozowaną gruźlicę. Klimat wyspy poprawić miał 
stan jego zdrowia, ale z wyprawy wrócił z atakiem 
choroby. Przed srruercią opuszczony przez 
przyjaciółkę wycofał się z życia towarzyskiego. 
Pośmiertny odlew twarzy i dłoni artysty wykonał 
Auguste Clesinger. 

BOGDAN JAŃSKI Urodzony 26 marca 1807 r. w Lisowie 
k. Grójca. W 1825 r. rozpoczął studia prawnicze, 
ekonomiczne i filozoficzne w Królewskim 
Uniwersytecie w Warszawie. W 1828 r„ otrzymawszy 
rządowe stypendium, wyemigrował do Paryża. Od 
1832 r. przyjaźnił się z Adamem Mickiewiczem, 
wspólnie z nim redagował „Pielgrzyma Polskiego", 
thimaczył na francuski Księgi narodu i pielgrzymstwa 
polskiego, zajmował się także korektą Pana Tadeusza. 
W życiu religijnym przeszedł od fascynacji 
saintsimonizmem do mistycznie zabarwionego 
katolicyzmu (był członkiem założonego przez 
Mickiewicza stowarzyszenia Braci Zjednoczonych). 
W 1836 r. założył Domek Jańskiego - skupiał on 
samotnych mężczyzn, żyjących we wspólnocie 
o charakterze świeckiego zakonu. Stąd wywodzili się 
założyciele Zakonu Zmartwychwstańców: Hieronim 
Kajsiewicz i Piotr Semenenko. Bogdan Jański zmarł na 
gruźlicę w Rzymie 2 lipca 1840 r. 

HIERONIM KAJSIEWICZ Urodzony 7 grudnia 1812 r. 

w Giełgudyszkach na Żmudzi, pochodził z ubogiej 
szlachty. Na Uniwersytecie Warszawskim studiował 
prawo i literaturę. Uczestniczył w powstaniu 
listopadowym, a po jego upadku wyemigrował do 
Francji, gdzie przeszedł kilkuetapowy proces 
nawrócenia pod wpływem Adama Mickiewicza 
i Bogdana Jańskiego. Ukończył studia na wydziale 
teologicznym w Rzymie, po których (wraz z Piotrem 
Semenenką) przyjął w 1841 r. święcenia kapłańskie. 
W Wielkanoc 1842 r. wraz z czterema braćmi złożył 
śluby zakonne, dając w ten sposób początek 

Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego. Ksiądz 
Kajsiewicz zasłynął przede wszystkim jako wybitny 
kaznodzieja i spowiednik m.it!. Cypriana Kamila 
Norwida i Zygmunta Krasińskiego. Jego kazania 
wymierzone były przede wszystkim w środowisko 
Koła Sprawy Bożej i w jego liderów: Andrzeja 
Towiańskiego i Adama Mickiewicza, który wcześniej 
odrzucił jego poetyckie próby. W 1855 r. został 
przełożonym Zakonu Zmartwychwstańców, który to 
urząd pełnił do śmierci w Rzymie 26 lutego 1873 r. 

ADAM BERNARD MICKIEWICZ HERBU PORAJ 
Urodzony 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu lub 
Nowogródku, zmarł 26 listopada 1855 r. 
w Konstantynopolu. Poeta, działacz, publicysta 



polityczny, wieszcz narodowy, spiskowiec, mason, 
towiańczyk, przyjaciel wielu. W 1824 r. zesłany 
w głąb Rosji, od 1829 r. podróżował do Niemiec, 
Włoch, Szwajcarii i znów do Niemiec, skąd planował 
przedostać się do ogarniętego powstaniem Królestwa 
Polskiego. W Paryżu przebywał od 1832 r. Działacz 
emigracyjnych ruchów narodowo-wyzwoleńczych, 

wykładowca w Lozannie i College de France, 
wydawany we Francji i tłumaczony na język 

francuski, jeszcze za życia zdobył uznanie. Ostatnie 
wielkie dzieło publikuje w 1834 r. W latach 30. XIX 
wieku przyjaciel Jańskiego, w 40. związał się z Kołem 
Sprawy Bożej, stając się, obok Towiańskiego, jednym 
z jego przywódców. Zmarł w Konstantynopolu, gdzie 
organi2ował Legion Polski i Legion Żydowski 
z zamiarem walki z carską Rosją w czasie wojny 
krymskiej. Jego ostatni utwór jest przypuszczalnie 
napisaną po łacinie odą na cześć Napoleona ID. 

MAKRYNA M!ECZVSlAWSKA w 1845 r. zjawiła się 

w Paryżu, podając się za ksienię klasztoru bazylianek 
w Mińsku i opowiadając wstrząsającą historię 

męczeństwa za wiarę, jakiego doświadczyła wraz ze 
swymi towarzyszkami. Jej opoW1esc zyskała 

powszechne zainteresowanie wśród emigrantów 
polskich we Francji i Włoszech. Otoczona w Paryżu 
opieką przez księży zmartwychwstańców, wyjechała 
następnie do Rzymu, gdzie została serdecznie 
przyjęta przez papieża i otoczona powszechną czcią 
jako męczennica i cudotwórczyni. Tarn też zmarła 
w 1869 r. jako przełożona klasztoru bazylianek. 
Naprawdę nigdy jednak nie należała do 
zgromadzenia bazylianek, używała fałszywego 

nazwiska, a historia opisanego męczeństwa w całości 
została zmyślona. Przypuszcza się, że była wdową po 
rosyjskim oficerze i pracowała przez jakiś czas 
w klasztorze bernardynek w Wilnie jako kucharka, 
gdzie zorientowała się w realiach życia klasztornego 
i nasłuchała opowieści o przes1adowaniach unitów 
przez cerkiew prawosławną; następnie wyjechała za 
granicę i podszyła się pod nieistniejącą postać Matki 
Makryny, aby zdobyć rozgłos i stanowisko. 

PAPIEŻ GRZEGORZ XVI Prus IX Odrzucili 
narodowowyzwoleńcze aspiracje narodów Europy. 
Grzegorz XVI nazywał Polaków „podłymi 

buntownikami", a kolej żelazną „drogą do piekła". 
Pius IX wydał zgodę na zbudowanie kolei żelaznej 
w Państwie Kościelnym, ale potępił socjali2m, 
modemi2m, racjonali2m, ekumeni2m, wolność prasy 
i sumienia. Więzień Watykanu. 

RoUJSONOWA Bohaterka m cz. Dziadów Mickiewicza, 
niewidoma wdowa, matka pojmanego przez władze 
carskie studenta. 

JULIUSZ SLOWACKI HERBU LEI.IWA Urodzony 4 września 
1809 r. w Krzemieńcu, zmarł 3 kwietnia 1849 r. 
w Paryżu. Wieszcz narodowy, odrzucony przez 
współczesnych poeta, dramatopisarz, zapalony 
epistolograf, mistyk, rentier, spełniony gracz na 
paryskiej giełdzie. Los emigranta łączył z losem 
podróżnika, odwiedzając m.in. Włochy, Grecję, 

Egipt, Palestynę, Turcję. Uzależniony od mody 
i matki, która w intymnej korespondencji 
utwierdzała w nim przekonanie o jego geniuszu. 
Swoją poezję publikował za własne pieniądze. Nigdy 
się nie ożenił. Uznany dopiero na przełomie XIX 
i XX wieku. Ulubiony poeta Józefa Piłsudskiego. 

PIOTR SEMENENKO Urodzony 16 czerwca 1814 r. 
w Dzięciołowie na Podlasiu. W 1830 r. wstąpił na 
Uniwersytet Wileński. Brał udział w powstaniu 
listopadowym jako żołnierz artylerii pieszej. Po 
upadku powstania przeszedł z korpusem Antoniego 
Giełguda do Prus, skąd w 1832 r. trafił do Francji, 
gdzie przystąpił do Towarzystwa Demokratycznego 
Polskiego. Przebywał w zakładach w Besan<;on 

i Chateauroux. Wydalony przez policję 

z Chateauroux, ukrywał się w Paryżu. Tarn zbliżył 
się do Bogdana Jańskiego i pod jego wpływem stał 
się gorliwym katolikiem. W 1836 r. był 

współzałożycielem Domku Jańskiego, wspólnoty 
duchowej, mającej przekształcić się w Zakon Zmar
twychwstańców. Podjął studia teologiczne w Paryżu 
i w Rzymie, gdzie 5 grudnia 1841 r. otrzymał 

święcenia kapłańskie. W 1842 r. założył 

z Kajsiewiczem Zgromadzenie Zmartwychwstania 
Pańskiego. W tym samym roku udał się do Paryża 
celem zwalczania towianizmu. Zmarł w Paryżu 

18 listopada 1886 r. 

CELINA SZVMANOWSKA Urodzona 22 lipca i8u r„ córka 
polskiej pianistki Marii Szymanowskiej. Po śmierci 
rodziców wyjechała do Paryża, gdzie 22 lipca 1834 r. 
poślubiła Adama Mickiewicza. Ich krótkie 
narzeczeństwo i potajemny ślub oburzyły środowisko 
paryskiej emigracji. Celina miała z Mickiewiczem 
sześcioro dzieci - córki: Marię i Helenę oraz czterech 
synów: Władysława, Józefa, Aleksandra i Jana. 
Nieporozumienia małżeńskie z Celiną i jej rozwijająca 
się od ok. 1838 r. choroba psychiczna doprowadziły do 
próby samobójczej Mickiewicza, który 17 lub 
18 grudnia 1838 r. rzucił się z okna. Po tych wypadkach 
Mickiewicz umieścił żonę w klinice dla nerwowo 
chorych w Vanves pod Paryżem. W 1841 r. Andrzej 
Towiański miał stać się źródłem cudownego 
ozdrowienia Mickiewiczowej. Wdzięczność uczyniła 
z niej gorliwą adeptkę towiani2mu. Zmarła na 
nowotwór 5 marca 1855 r. Tuż po jej śmierci 

Mickiewicz pozostawił nieletnie dzieci w Paryżu 

i wyjechał do Konstantynopola, gdzie sarn wkrótce 
zmarł . 

LEON SZVPOWSKI Urodzony 11 kwietnia 1800 r. we 
wsi Maskami w powiecie kaliskim. Uczestnik 
powstania listopadowego. W 1836 r. wyemigrował 
z żoną i dwójką dzieci do Francji. Początkowo osiedlił 
się w Guillestre, w departamencie Hautes Alpes, 
jednak wskutek niewierności żony przeniósł się do 
Orleanu, skąd, z tego samego powodu, przeprowadził 
się do Amiens la Somme. Tarn, nie mogąc pogodzić 
się z kolejną zdradą, podjął próbę otrucia strychniną 
kochanka żony, polskiego oficera, Jana Pietkiewicza. 
Sarn również próbował popełnić samobójstwo. 
Skazany na dożywotnie więzienie, pisał pamiętnik, 

którego kopie rozsyłał wysoko postawionym 
postaciom polskiej emigracji we Francji, prosząc 

o wstawiennictwo u władz francuskich. Do końca 
deklarował miłość do żony. 

ANDRZEJ TOWIAŃSKI Urodził się 1 stycznia 1799 r. 
w Antoszwińciach k. Wilna. Studiował prawo na 
Uniwersytecie Wileńskim, był asesorem Sądu 

Głównego w Wilnie. n maja 1828 r. w tamtejszym 
kościele oo. Bernardynów doznał objawienia 
religijnego. Nie brał udziału w Powstaniu 
Listopadowym. W 1840 r. zostawił rodzinny majątek 
ziemski na Litwie i udał się do Paryża. 30 lipca 1841 r. 
odbył długą rozmowę z Mickiewiczem w jego 
paryskim mieszkaniu; miał wtedy uzdrowić Celinę 
Mickiewiczową. Pozyskawszy w ten sposób przyjaźń 
Mickiewicza, założył przy jego pomocy Koło Sprawy 
Bożej. Zgromadził wokół siebie uczniów spośród 
emigrantów. Oprócz Mickiewicza i jego żony, 

należeli do nich m.in. Juliusz Słowacki i Seweryn 
Goszczyński. W 1842 r. został usunięty z Francji pod 
zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Osiadł na stałe 
w Zurychu, gdzie do końca życia prowadził swoją 
działalność. Zmarł 13 maja 1878 r. w Zurychu. 

ZAKONNICA Szarytka, postulatorka procesu 
beatyfikacyjnego Matki Makryny Mieczysławskiej. 
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