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Tradycje obchodów rocznic
Powstania Styczniowego
w Drugiej Rzeczypospolitej
z wątkiem rodzinnym w tle

D

o napisania tego artykułu skłonił mnie bogaty zbiór pamiątek, jaki zachował się w mojej rodzinie, po prapradziadku Stanisławie Konstantym Ludomirze Domańskim – jednym z najdłużej
żyjących uczestników Powstania Styczniowego.
Pierwszy raz rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego obchodzono zaraz po odzyskaniu
niepodległości w styczniu 1919 roku. Jednak najhuczniejsze obchody miały miejsce z okazji 70-lecia
wybuchu Powstania Styczniowego w styczniu 1933 roku w Warszawie. W tym roku równocześnie
obchodzono 250 rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Patronat nad obchodami objęli ówczesny Prezydent RP – Ignacy Mościcki oraz Marszałek – Józef Piłsudski.
Uroczystości trwały dwa dni (21-22.01.1933 roku). Rozpoczęła je uroczysta msza święta w kościele
garnizonowym w Warszawie w intencji uczestników Powstania Styczniowego. Następnie uroczystości przeniosły się na stoki Cytadeli, gdzie zgromadziło się kilkanaście tysięcy warszawiaków. O godzinie 16-tej z pl. Saskiego na Stare Miasto wyruszył pochód, w którym wzięli udział poza wojskiem,
przedstawiciele organizacji społecznych, związkowych i delegacje władz państwowych.
Drugiego dnia głównym punktem uroczystości jubileuszowych była msza święta w katedrze św.
Jana, po której spod kolumny Zygmunta wyruszyła defilada weteranów. Następnie zostali oni przyjęci
na Zamku Królewskim przez Prezydenta RP. W uroczystym obiedzie uczestniczyło ponad 100 weteranów, tym którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia nie mogli przybyć, zawieziono poczęstunek. Z tej okazji Aleksandra Piłsudska wygłosiła przemówienie, zwracając się do szacownych gości:
„Każde pokolenie ma swoje wielkości, które je kształtuje. Wasze pokolenie miało Mickiewicza i Słowackiego … Dla nas w ciężkich latach niewoli, Wyście byli tą wielkością. O Was mówiło nam, nie słowo
pisane, lecz cicho szeptana Legenda. Dziś w dzień Waszego święta składamy Wam hołd i cześć…”
Obchodom towarzyszyły również wystawy m.in. wystawa pamiątek z 1863 roku w Muzeum
Narodowym przy al. Trzeciego Maja.
Nie tylko Warszawa świętowała, bardzo uroczysty przebieg miały obchody we Lwowie. Tam
22 stycznia 1933 roku ulicami miasta obstawionymi szpalerami wojska, młodzieży szkolnej i akademickiej, przedstawicieli związków i stowarzyszeń oraz mieszkańców miasta, w otwartych powozach
przejechali do bazyliki uczestnicy Powstania Styczniowego i delegacja władz rządowych.
Uroczystości z okazji 75-lecia wybuchu Powstania Styczniowego były szczególne, gdyż połączono je ze Zjazdem Jubileuszowym Weteranów 1863 roku. W obchodach zaplanowanych na dwa dni
(22-23 stycznia 1938 roku) wzięli udział już tylko nieliczni weterani. Na 53 pozostałych przy życiu do
Warszawy na uroczystości przyjechało jedynie 23 powstańców. Wśród nich był mój prapradziadek
Stanisław Konstanty Ludomir Domański.
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„Zjazd weteranów
na uroczystości styczniowe
w stolicy” – wycinek prasowy
przedstawiający Stanisława
Domańskiego w towarzystwie
wnuków Jerzego i Romana
Domańskich
(źródło: archiwum rodzinne)

Zaproszenie na uroczystości z okazji
75-lecia Powstania styczniowego i Program
uroczystości (źródło: archiwum rodzinne)
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Szczegółowy program uroczystości został wydrukowany na specjalnych zaproszeniach wydanych z tej okazji.
Ówczesna prasa szczegółowo informowała o uroczystościach związanych z obchodami. „W 75
rocznicę Powstania Styczniowego odbył się zjazd pozostałych przy życiu weteranów tego powstania
z całej Polski. Przybyło kilkunastu weteranów, którym zdrowie pozwoliło na odbycie podróży, w towarzystwie opiekunów. Jednym z punktów programu zjazdu było przyjęcie weteranów na Zamku przez
P. Prezydenta; widzimy na fotografji P. Prezydenta w otoczeniu weteranów; po prawej – najstarszy
weteran, Stanisław Łążyński, po lewej – prezes Stowarzyszenia Weteranów, Wiktor Malewski. Wszystkich weteranów udekorował krzyżem oficerskim Odrodzenia Polski Marsz. Śmigły-Rydz.”

Weterani u Prezydenta RP Ignacego Mościckiego – Stanisław Domański siedzi pierwszy z lewej
(wycinek prasowy – źródło: archiwum rodzinne)

Sędziwych gości zakwaterowano w luksusowych apartamentach w Hotelu Europejskim.
Uroczystości trwały 2 dni, weterani byli przyjmowani na specjalnych audiencjach przez najwyższych dostojników państwowych. Na Zamku przyjmował ich ówczesny Prezydent RP Ignacy
Mościcki oraz Marszałek Polski generał Edward Śmigły-Rydz. Udekorowano wtedy wszystkich
weteranów krzyżem oficerskim Odrodzenia Polski. Następnego dnia było m.in. śniadanie u premiera Felicjana Sławoj-Składkowskiego i popołudniowa herbatka u marszałkowej Piłsudskiej. Rocznicowym obchodom towarzyszyły uroczyste akademie, audycje radiowe oraz msze święte za poległych i zmarłych.
Niestety były to ostatnie obchody, w których wzięli udział uczestnicy Powstania Styczniowego.
Mój prapradziadek Stanisław zmarł w kwietniu 1939 roku w wieku 93 lat. Jego pogrzeb w rodzinnym
Zaklikowie zgromadził licznie przybyłych członków rodziny oraz mieszkańców Zaklikowa.
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spotkanie weteranów na Zamku (źródło: archiwum rodzinne)
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spotkanie weteranów na Zamku (źródło: archiwum rodzinne)

spotkanie weteranów na Zamku – Stanisław Domański siedzi pierwszy z lewej,
a za nim stoi jego wnuk, jerzy Domański (mój dziadek) (źródło: archiwum rodzinne)
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Pogrzeb w rodzinnym Zaklikowie (źródło: archiwum rodzinne)

Mundur weterana Powstania Styczniowego
Prawo do noszenia munduru weteranom Powstania Styczniowego zostało przyznane rozkazem
Naczelnika Państwa i Wodza Naczelnego z 22 stycznia 1919 roku. Bardziej szczegółową instrukcję
opublikowano w Dzienniku Rozkazów MSWojsk. Nr 11 poz. 259 z 13 kwietnia 1920 roku, którą następnie poprawiono w 1922 roku (Dziennik Rozkazów MSWojsk. Nr 20 poz. 304 z 1922 roku). Zgodnie
z nią ubiór weterana 1863 roku składał się z surduta, spodni, płaszcza i czapki. Surdut z granatowego sukna, sięgający kolan, z naramiennikami z tego sukna co i surdut, zapinany był na jeden guzik
mundurowy. Wyłogi surduta od wewnątrz były podbite suknem karmazynowym. Spodnie natomiast
miały być długie na obuwie krojem cywilnym z wypustką karmazynową i strzemiączkami, a płaszcz
z naramiennikami, jak w surducie, zapinany na dwa rzędy guzików mundurowych, dużych po sześć
sztuk w rzędzie. Czapka rogatywka także sukna granatowego z takimże otokiem typu piechoty.
Orzełek wzoru wojskowego, biało-metalowy (nieoksydowany). Na piersi orła złocona litera „W”, na
tarczy zaś również złocona wypukła data „1863”.1
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Anna Eliza Markert – Gloria Victis Tradycje Powstania Styczniowego w Drugiej Rzeczypospolitej; Oficyna Wydawnicza
„Ajaks”, Pruszków 2004
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Stanisław Konstanty Ludomir Domański (25.03.1846 – 16.04.1939) przystąpił do powstania jako
bardzo młody człowiek, miał wtedy niespełna 16 lat. Aby przystąpić do powstania Stanisław
dodał sobie rok. W powstaniu pełnił głównie służbę felczerską. Pielęgnował rannych po bitwach
pod Kruświnią, w Fajsławicach, a w gorzelni majątku Gardzienice założył szpital dla rannych.
Walczył też pod dowództwem Czerwińskiego w Lubelskiem. Za udział w powstaniu został
odznaczony Krzyżem oficerskim orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem
Walecznych oraz Krzyżem pamiątkowym 70-lecia Powstania Styczniowego.

Stanisław Domański z najbliższą rodziną (Zaklików 1932) od lewej stoją:
wnuki – Janina z Domańskich Papciak, Jerzy Domański (mój dziadek), Irena Domańska,
siedzą: Bronisława z Lerczyńskich Domańska (moja prababci), Stanisław Domański,
Stefan Domański (mój pradziadek), a na dole siedzą prawnuki Stanisława:
Tadeusz Krekora i Zosia Papciak (źródło: archiwum rodzinne)

Stanisław Domański, jak i inni weterani Powstania Styczniowego, z dumą nosił mundur weterana. Bardzo chętnie się w nim fotografował. W archiwum rodzinnym zachowało się wiele jego zdjęć
w mundurze w otoczeniu rodziny.
Wnuczka Stanisława – Zofia Papciak w latach 80-tych XX wieku oddała jego mundur do Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie. 
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