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Wstep̨
Co powoduje, że lektura ksiaż̨ki może być fascynujac̨a? Temat, to chyba
przede wszystkim. Autor, jego styl – to też. Moda – to raczej sprzyja nakła-
dowi i dochodom - wydawcy i autora. W przypadku ksiaż̨ki, która ̨ mamy w
rek̨u – jest to coś innego, w moim mniemaniu wyjat̨kowego.

Odkrycie nieznanego – to, co powoduje, że warto poznać właśnie te ̨ ksiaż̨-
ke.̨ Dla mnie – łodzianina z dziada pradziada – lodzermenscha – szczególnie
to ważne. Wiele wiem o swoim mieście, znam jego historie,̨ historie ludzi,
łódzkiego przemysłu, kultury… I nagle szok - coś nowego, coś, o czym niby
słyszałem - a tak naprawde ̨ nie wiem.

Dzieje łódzkiego proletariatu, innych klas i warstw społecznych – sa ̨ zna-
ne, sa ̨ opracowane, sa ̨ dostep̨ne w literaturze naukowej, piek̨nej, w poezji,
piosence. Można też - trzeba - poznać samo miasto, jego ulice, zabytki, mu-
zea.

Coraz mniej jednak, mimo lektury Reymonta, pamiet̨amy o łódzkim pro-
letariacie - o losie tych najbiedniejszych – i najmniej dziś przypominanych.
Festiwale, wydarzenia kulturalne, muzea – to historia ludzi znanych i cenio-
nych, szanowanych za dorobek, dzieła, niekiedy za tworzenie piek̨na.

Ksiaż̨ka przypomina nam - o biedzie, rozpaczy, o tragicznym losie łódz-
kich włókniarzy, ich rodzin, dzieci…O niemożności, o desperacji, o smutku,
o beznadziei… Troche ̨ też - na szcześ̨cie niewiele - o polityce, o tych, którzy
programowo zajmowali sie ̨ losem swych bliźnich. Nie o nich jednak tumowa.

Autor pokazuje nam czym był anarchizm – łódzki anarchizm. Może nie
cały. Ale losy - dramaty ludzi – najlepiej pokazać na przykładzie jednostek.
Poznajemynajpierw ludzi zrozpaczonych, uciemież̨onych, ich codzienna ̨tra-
gedie ̨ ned̨znej egzystencji. A potem poznajemy ich zryw - ich walke,̨ walke ̨
z reżimem, z caratem. Walke ̨ skazana ̨ na przegrana,̨ ale walke,̨ która daje
jednak nadzieje,̨ nadzieje ̨ na odzyskanie godności, na próbe ̨wywolenia…

Przez reżimnazwani bandytami – przezwspólbraci nazwani bohaterami…
Ale nie dla bohaterstwa, nie dla pienied̨zy - ale dla zapomnianej ludzkiej god-
ności ichwalka. Pokazuje też, jak niedobre było - w ichmniemaniu - państwo
– ta instytucja przymusu i ucisku, jak daleko jeszcze do sprawiedliwości…

Walorem tej ksiaż̨ki sa ̨ też miejsca, które możemy odnaleźć - coraz mniej
jest tych śladów przeszłości, ned̨znych łódzkich famuł (a i czes̨tochowskich
i ślas̨kich też), miejsc, gdzie mieszkali – robotnicy - anarchiści – ludzie, któ-
rzy stworzyli swa ̨praca ̨ to piek̨ne – brzydkie miasto Łódź - o którym śpiewał
Wacek Antczak – maszyny drżac̨e, syreny wyjac̨e i kominów tych tysiac̨e - to jest
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Dodatek F: Członkowie Rewolucyjnych Mścicieli
(udokumentowana przynależność do grupy)

Nazwisko i imie ̨ Wiek Represje
Antczak Edmund 21 Zesłanie
Banaszczyk Piotr 54 Nadzór
Banaszczyk Józef Zastrzelony
Banaszczyk Leon Aresztowany
Banaszczyk Wiktoria 24 Zesłanie
Banaszczyk Włady-
sław

20 Zesłanie

Bednarkiewicz Stani-
sław
Bek Fryderyk Aresztowany
Bekusa Ludwik Zesłanie
Berger Kazimierz
Belianin Władysław Aresztowany
Bieljawik Władysław Zginał̨ w walce
Bigosiński Michał Powieszony
Blukacz Walenty
Bronis Marianna 19 Zesłanie
Brzozowski Franci-
szek

20 lat katorgii

Brzozowska Julianna Wydalenie z kraju
Celian Bronisław Aresztowany
Chaim Ratner
Chlebny Ignacy
Chlebny Wojciech Zginał̨ w walce
Cieślak Bronisław Zginał̨ w walce
Cimek Józef Aresztowany
Czyź Marian Popełnił samobójstwo
Całka Julian Zesłanie
Cukan Julian 22 Zesłanie
Chocianowski Wacław Zginał̨ w walce
Chołysz Franciszek 16 Zesłanie
Chrzanowski Bolesław 22 Zesłanie
Danecki Antoni 29 Zesłanie
Dab̨rowski Władysław Zastrzelony
Dab̨rowski Kazimierz Zesłanie
Degart Franciszek Zesłanie
Deb̨ska Matylda 2 lata 8miesiec̨y kator-

gi
Deb̨ski Józef Śmiertelnie ranny
Deb̨ski Stanisław Zginał̨ w walce
Dłużewski Edward 18 Popełnił samobójstwo
Dłużewski Franciszek Aresztowany
Doroszewski Michał Aresztowany
Drynia Jakub Popełnił samobójstwo
Duszyński Leonard Aresztowany
Dymek Franciszek Aresztowany
Eliasz Aleksander Zginał̨ w walce
Filipczak Marcjanna Nadzór policyjny
Filipczak Stanisław 25 Zesłanie
Filipczak Wojciech Nadzór policyjny
Gajda Wincenty 58 Zesłanie
Gal Aleksander 24 Zesłanie
Gal Maria Zesłanie
Gawrona Tomasz Zesłanie
Gładziak Józef 29 Zesłanie
Goberski Władysław Aresztowany
Kamiński Edward Popełnił samobójstwo
Kamiński Jan Popełnił samobójstwo
Kamiński Łukasz Zginał̨ w walce
Karwowska Zofia 17 Zesłanie
Kijewski Józef 34 Zesłanie
Klemżyński Aleksan-
der

Wydalony z kraju

Koczalski Roman Zginał̨ w walce
Komorowski Stani-
sław

20 lat katorgi

Konacka Stanisława 22 Zesłanie
Konacka Wanda Wydalona z kraju
Konacki Jan Antonii 27 Zesłanie
Kowalczyk Stanisław
Kościelak Marceli
Kozłowski Jan Popełnił samobójstwo
Krzemiński Michał Aresztowany
Kryster Jan Aresztowany
Kundzing Edward
Kursa Tadeusz Zginał̨ w walce
Kwaśniewski Jan Aresztowany
Lefik Jakub Aresztowany
Leguta Franciszek Zginał̨ w walce
Legut Kazimierz 20 lat katorgii
Maciejewska Zofia 28 Zesłanie
Majczak Władysław Wydalony z kraju
Maksymowicz Wale-
rian
Matuszyński Stani-
sław

Aresztowany

Mastalerz Leon Popełnił samobójstwo
Meks Władysław 22 Zesłanie
Mikołajczyk Laurenty Zesłanie
Modrzelewski Franci-
szek

Popełnił samobójstwo

Niednarczyk Stani-
sław

Zginał̨ w walce

Niewiadomski Antoni Wydalony z kraju
Nowak Wacław Zginał̨ w walce
Oczkowski Stanisław Zginał̨ w walce
Okunia Stanisław Zginał̨ w walce
Okuń Roman
Okuń Stefan Zginał̨ w walce
Orłowska Marianna Wydalona z kraju
Orłowski Józef 21 Zesłanie
Patusiak Feliks Zdrajca
Piat̨ek Józef 22 Śmiertelnie ranny
Pietruszka Józef 21 Zesłanie
Piotrkowski Józef
Płaziński Leonard Wydalony z kraju
Prawicki Roman
Pribysz Arseni 29 Zesłanie
Przybylski Józef Aresztowany
Raczkowski Michał 25 Zesłanie
Rajs Kuno Aresztowany
Rajs Olga 21 Zesłanie
Ratner Chaim 23 Zesłanie
Reszka Leon 25 Zesłanie
Siemieniec
Słabosz Stefan Zginał̨ w walce
Skiba Zastrzelony
Skiba Michał
Słabosz Antoni Aresztowany
Słabosz Jan Aresztowany
Sławiński Stanisław 21 Zesłanie
Sobola Antoni
Sprawka Jan Zabity
Staniszewski Franci-
szek

Zesłanie

Staniszewska Marta Zesłanie
Suńczyński Stanisław 20 Zesłanie
Stawiarska Aleksan-
dra

21 Zesłanie

Szcześ̨niak Franciszek 36 Zesłanie
Szewczyk Adam 23 Zesłanie
Szeligowski Włady-
sław

Aresztowany

Szwertner Julian Aresztowany
Szwertner Otto 20 Zesłanie
Szwertner Piotr 20 Zesłanie
Szymański Roman
Szymczak Michał Aresztowany
Ślaz̨ak Antoni 20 lat katorgii
Teodorczyk Feliks 25 Zesłanie
Tomaszewska Wanda 37 Zesłanie
Tomaszewski Franci-
szek

Aresztowany

Tomaszewski Józef 26 Zesłanie
Wieniawa Tadeusz
Winiarski Antoni
Winiarski Józef
Wilczyński Jan Zesłanie
Wilk Józef Popełnił samobójstwo
Woźniak Aleksandra 21 Zesłanie
Wurman Alfred
Zakrzewski Kazimierz Popełnił samobójstwo
Zakrzewski Michał Aresztowany
Zawierucha Jan Wydalony z kraju
Zieliński Ludwik Śmiertelnie ranny
Zborowski Marek 22 Zesłanie
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moje miasto Łódź. Nie ma tej Łodzi, coraz jej mniej - ale jest ona obecna - choć-
by na kartach tej ksiaż̨ki, pozostaje w naszej – lodzermenschów (i nie tylko)
pamiec̨i.

dr Marcin Piotrowski

Wprowadzenie
Do nożownika
Nóż twój nie jedno życie ostudzi
Lecz po cóż krajać porzad̨nych ludzi?
Pośród hołoty szukaj roboty!
Ot, po ulicy kibitka leci -
To policmajster, psiakrew jak świeci!
Gdy tak w tłoku nóż mu do boku!
Andrzej Niemojewski

Rewolucyjni Mściciele to cześ̨ć historii zapomnianej, o której obecnie pa-
miet̨a niewielu. Dlaczego nie doczekali sie ̨ nigdy żadnej wiek̨szej publikacji
czy opracowania? Grupa, która w swoim czasie sped̨zała sen z powiek car-
skiej policji, a jej śmiałe akcje odbijały sie ̨echem na całym świecie, nigdy nie
stała sie ̨ obiektem badań historycznych. Kilka drobnych tekstów, w tym je-
den w „Roczniku Łódzkim” i niewielkie wzmianki zawierajac̨e sporo błed̨ów
– to wszystko, czym dziś dysponujemy.

Pozostaje nam wiec̨ jedynie czytanie raportów policyjnych i prasy z owe-
go okresu, majac̨ nadzieje,̨ że w ten sposób uda sie ̨zapełnić brakujac̨e strony
tej historii. Rewolucyjni Mściciele pozostaja ̨najbardziej radykalna ̨grupa ̨ re-
wolucyjna ̨ działajac̨a ̨ na polskich ziemiach i czas przypomnieć ich losy.

Autor dziek̨uje osobom, które przyczyniły sie ̨do powstania tej pracy: Joan-
nie Jach, Monice Kupczyk, Dawidowi Lufmenshanowi, Magdzie Górze, Mar-
cinowi Piotrowskiemu, Bractwu Trojka i rodzinie.

Adrian Sekura
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Robotnicza Łódź

Warunki pracy w rozwijajac̨ej sie ̨ Łodzi
Swój rozwój w dobie Królestwa Kongresowego Łódź zawdziec̨za Stanisławo-
wi Staszicowi i Rajmundowi Rembelińskiemu, za sprawa ̨ których w 1821 r.
została przekształconawmiasto fabryczne. Poszukiwali oni dogodnegomiej-
sca dla stworzenia centrum przemysłu włókienniczego, którego wówczas
brakowało w Królestwie Polskim. Decyzja ta umożliwiła gwałtowny rozwój
miasta, majac̨y swój odpowiednik jedynie w paru miastach Europy Zachod-
niej i USA. Nowo przybyli mieszkańcy pochodzili głównie z Niemiec, ale nie
zabrakło też Rosjan, Żydów, Czechów, a nawet Francuzów i Anglików, któ-
rych przyciag̨ały spore ulgi podatkowe. Łódź stawała sie ̨ „rajem przedsie-̨
biorczości” również ze wzgled̨u na bardzo tania ̨ siłe ̨ robocza ̨ i rozległe tere-
ny pod zabudowe ̨ fabryczna.̨ Jako pierwszy dostrzegł jej fenomen historyk
Oskar Flatt:

„Nie ma w całym kraju miasta, które by tyle co Łódź zawdzie-̨
czało przemysłowi; miasta, które by przez przemysł z zupełnego
zapomnienia, z zupełnej nicości, podniosło sie ̨na ten stopień za-
możności i rozwoju. W ciag̨u pół wieku o 100 razy powiek̨szyła
sie ̨ ludność Łodzi. Takie rezultata zaledwie by dzisiaj zaatlantyc-
ka Ameryka przedstawić zdoła”.1

U progu swej świetności miasto stało sie ̨ tyglem spajajac̨ym różne grupy
religijne, narodowościowe czy stanowe. Na tym tle powstała liczna klasa ro-
botnicza, którawdużejmierzewywodziła sie ̨z chłopstwa szukajac̨egowmie-
ście możliwości zarobku. Nie obowiaz̨ywały jednak żadne przepisy reguluja-̨
ce zasady pracy (długość dnia pracy, bezpieczeństwo czy pensje ̨minimalna)̨.
Ludzie ci pozostawiani byli samym sobie, gdyż nie istniały instytucje gwa-

1 O. Flatt, „Opis miasta Łodzi pod wzgled̨em historycznym, statystycznym i przemysło-
wym”, Warszawa 1853, s. VI i 48.
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Ratnera, Laurentego Mikołajczyka, Juliana Całka, Wojciecha Filipczaka i
Marcjanne ̨ Filipczak, to w zwiaz̨ku z ich bardzo przestep̨cza ̨ działalnościa,̨
niebezpieczna dla porzad̨ku publicznego i spokoju, uważam za konieczne:
a.1. Stanisława Filipczaka, 2. Jana Wilczyńskiego, 3. Laurentego Mikołajczy-
ka, 4. Chaima Ratnera, 5. Juliana Całka zesłać w najdalsze miejsca Syberii
i tamże podjać̨ nad nimi surowy nadzór policji na lat 5. b. 1. Michała Racz-
kowskiego, 2. Kazimierza Dab̨rowskiego, 3. Aleksandre ̨ Stawiarska ̨ zesłać w
jedna ̨ z głeb̨iej położonych guberni Rosji i tamże surowy nadzór policji na
lat 2. Wojciechowi Filipczakowi, 2. Marcjannie Filipczak zabronić mieszkać
na obszarach Przywiślańskiego kraju, na cały czas, przez który Gubernia
Piotrkowska znajduje sie ̨ jakimkolwiek stanie (wojennym, specjalnym)
zwiaz̨anym z bezpieczeństwem. Jeśli chodzi o reszte ̨ wymienionych osób,
a wiec̨: Jakub Lefik, Edward Kundzing, Anton Sobol, Roman Szymański,
Katarzyna Jaworska, Stanisław Jaworski, Władysław Jeżewicz, Władysława
Filipczak, Marianna Filipczak, Władysław Zima, Stanisław Soba kiewicz,
Stanisław Wawrzynkiewicz, Grzegorz Rytlewski, Edward Kamiński, to
wewnet̨rzna ̨ korespondencje ̨ mied̨zy nami na temat tych osób należy
przerwać. Postanowiłem przekazać wszelkie mate riały na ich temat Panu
gubernatorowi Piotrkowa.

Podpisał, pułkownik Astafjew
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w Łodzi. Drugi inkasent był ograbiony na 4.000 rubli na szosie w pobliżu wsi
Górka Pabianicka 24 czerwca (7 lipca) 1911. Obie grabieże, według śledztwa,
okazały sie ̨ być doko nane przez bojowców G.R.M., i w obu brał udział Józef
Bana szczyk. Rewizja u Całka niczego nie odkryła. Na przesłuchaniu Całka
zaprzeczył swojej kooperacji i jakiejkolwiek znajomości z członkami G.R.M.

9. Wojciech Filipczak, syn Józefa, brat Józefa Filipczaka, udo step̨niał swe
mieszkanie dla spotkań członków bojówki G.R.M. Śledzac̨y agenci odkryli, że
10 (23) czerwca w jego domu odbyło sie ̨ zabranie bojowców. Rewizja nicze-
go u Filipczaka nie odkryła. Na przesłuchaniu potwierdził, że odwiedzał jego
mieszkanie Wil czyński, lecz zaprzeczył jakoby należał do G.R.M. Wspomnia-
ny Wojciech Filipczak 29 września (12 października) 1899 był sad̨zony przez
sad̨ w Piotrkowie za systematyczne kradzieże i skazany na 1,5 roku aresztu
i pozbawienie wszelkich praw.

10. Marcjanna Filipczak według śledztwa udostep̨niała swe mieszkanie na
zebrania G.R.M. 10 (23) czerwca 1913 agenci zaob serwowali, że podczas ze-
brania Marcjanna była na czatach, by ostrzec spotykajac̨ych sie ̨ przed ewen-
tualnymnajściem policji. Rewizja u niej niczego nie odkryła. Już na poczat̨ku
przesłuchania wyjawiła, że tego to dnia byli u niej w domuMikołajczyk i Wil
czyński, lecz zaprzeczyła jakoby był tam też Lefik. Bed̨ac̨ dosta tecznie prze-
słuchana wymieniona Filipczak przyznała jednak obec ność u niej w domu
także Lefika, a także przyznała, że wszyscy ci bojowcy „mściciele” niejedno-
krotnie u niej bywali. Całymateriał zdobyty poprzez śledzenie bojowców, od-
nośnie do: 11. Jakuba Le fika, syna Bartlomieja, 12. Edwarda Kundzingi, syna
Jana, który przy zatrzymaniu podał, że nazywa sie ̨ Walerian Maksymowicz,
13. Antoniego Sobola, syna Jakuba, 14. Romana Szymańskiego, syna Wojcie-
cha, ponieważ zawiera dostatecznie danych, by otworzyć przeciw nim spra-
we ̨ kryminalna,̨ a także zgodnie z zapytaniem pro kuratora Sad̨u Okreg̨owe-
gow Piotrkowie z 9 (22) sierpnia 1913, według paragrafu 788 został przekaza-
ny wyższemu Sad̨owi Okre ̨ gowemu w Piotrkowie. Tenże Sad̨ traktuje osoby
te jako winne przestep̨stw i rozpoczyna śledztwo wstep̨ne w tym celu.

Jeśli chodzi o 15. Katarzyne ̨Jaworska,̨ 16. Stanisława Jaworskie go, 17. Wła-
dysława Jeżewicza, 18. Władysława Filipczaka, 19. Marianne Filipczak, 20.
Władysława Zime,̨ 21. Stanisława Sobkie wicza, 22. Stanisława Wawrzynkie-
wicza, 23. Grzegorza Rydlew skiego, 24. Edwarda Kamińskiego, to śledzeniem
tychże nie zdoby to dostatecznych danych, by rozpoczać̨ przeciw nim proces
o ewen tualne wysłanie ich poza obszar miasta Łodzi.

Jeśli chodzi o Michała Raczkowskiego, Kazimierza Dab̨rowskie go, Jana
Wilczyńskiego, Stanisława Filipczaka, Aleksandre ̨ Stawiar ska ̨ Chaima
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rantujac̨e renty czy zapomogi. W wielu fabrykach poziom pracy był jeszcze
gorszy.

„W zakładach Ignacego Poznańskiego, jednego z najwiek̨szych
potentatów łódzkiego przemysłu, wznoszac̨ego sobie najoz do-
bniejsze pałace, już w 1883 r. obowiaz̨ywał szesnastogodzinny
dzień pracy, od piat̨ej rano do dziewiat̨ej wieczorem. Nawet ta-
kie nateż̨enie pracy nie zadowalało go jednak: wpadł na pomysł
wprowadzenia obowiaz̨ku pracy również w dni świat̨eczne i po-
stanowił rozpoczać̨ ’robocze dni świat̨eczne’ z dniem 15 sierpnia,
w świet̨oMatki Boskiej Zielnej. Ponad pieć̨dziesiec̨iu robotników
zostało wówczas usuniet̨ych z fabryki za niezastosowanie sie ̨ do
tego rozpo rzad̨zenia, a na podwórzu fabrycznym zebrany tłum
protestujac̨ych rozped̨zono przy pomocy Kozaków. W roku na-
step̨nym - 1884 – na tym samym tle znów wynikł w fabryce Po-
znańskiego poważny zatarg z racji świet̨a Matki Boskiej Grom-
nicznej, obchodzonego 2 lutego. Ten najbogatszy ze wszystkich
fabrykantów łódzkich – najniżej zewszystkichwynagradzał swo-
ich robotników i za lada błahostke ̨ ściag̨ał z tkaczy możliwie naj-
wyższe kary. A płace na ogół, nawet u Scheiblera i Geyera, którzy
stosowali wyższe od innych stawki uposażenia, były nad wyraz
ned̨zne”2.

W gazecie „Rozwój” z 1898 r., czytamy: „robotnik zajet̨y przeważnie w
przed̨zalniach pobiera od 3 rubli 25 kopiejek do 3 rubli 50 kopiejek tygodnio-
wo”. Było to uposażenie zaledwie starczajac̨e na jedzenie dla siebie i najbliż-
szej rodziny. Pensje kobiet były jeszcze niższe, a warunki ich pracy równie
cież̨kie. Ogromny hałas swoim nateż̨eniem przypominajac̨y lad̨owanie samo-
lotu uszkadzał robotnikom słuch, a duże zapylenie doprowadzało po kilku
latach pracy do pylicy płuc.

Niezwykle dramatycznie przedstawiał sie ̨ również los dzieci pełniac̨ych w
zakładach funkcje pomocnicze, a których pensja sieg̨ała kilkunastu kopiejek
tygodniowo. Ich los miała nieco poprawić ustawa „O najmie robotników” z
1898 r., w której czytamy:

„Dzieci, nie majac̨e 12 lat wieku, nie moga ̨ być dopuszczone
do pracy. Minister finansów po porozumieniu sie ̨ z ministrem

2 H. Duninówna, „Gawed̨y o dawnej Łodzi”, Wyd. Łódzkie, Łódź 1958.
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Spraw Wewnet̨rznych ma prawo czasowo dopuszczać w razie
potrzeby do roboty w fabry kach małoletnich, majac̨ych nie
mniej niż 10 lat wieku. Małoletni w wieku od lat 12 do 15 nie
moga ̨ być zajec̨i praca ̨ dłużej nad 8 godzin na dobe,̨ nie liczac̨
w to czasu potrzebnego na śniadanie, obiad, kolacje,̨ bytność
w szkole i odpoczynek (…) praca nie może trwać dłużej niż 4
godziny z rzed̨u. Minister finansów (…) ma prawo, ze wzgled̨u
na rodzaj produkcji, pozwalać na zatrudnienie małoletnich
przez 6 godzin z rzed̨u (…) w tych wypadkach ogólny czas
pracy 6 godzin. Małoletni do lat 15 nie moga ̨ być zajec̨i praca ̨
mied̨zy godzinami: 9 wieczór a 5 rano oraz w dni świat̨eczne
i galowe. Minister ma prawo pozwalać małoletnim od lat 12
pracować noca ̨ w zakładach przemysłowych ze wzgled̨u na
rodzaj produkcji, do której jest to niezbed̨ne (…) o ile to nie
szkodzi zdrowiu (…) Wykaz przedsieb̨iorstw, w których czasowo
dozwolona jest dzienna praca małoletnich od 10-12 lat. Prze-̨
dzalnictwo, tkactwo, wyrób tasiemek, złotogłowiu, galonów,
wyrób obić, wyrób szkła, przemysł tytoniowy - przy wyrobie
gilz i opakowań. (…) Nocna praca małoletnich od lat 12 do 15
dozwolona w przed̨zalnictwie, tkactwie, wyrabianiu szkła”3.

Brak zabezpieczeń i przepisów dotyczac̨ych higieny pracy doprowadzał
codziennie do ogromnej liczby wypadków. W „Rozwoju” z tego okresu czy-
tamy:

”W fabryce Grohmana przy ulicy Targowej trybymaszyny zgnio-
tły trzy palce prawej rek̨i robotnicy, Stanisławie Rzepeckiej; ko-
ło maszyny złamało prawa ̨ rek̨e ̨ przy ramieniu Franciszce Grze-
lak; maszyna zgnietła wszystkie palce u prawej rek̨i F. Filipcza-
kowi. U Gustawa Lehmana, Piotrkowska 184 – tryby maszyny
zmiażdżyły dłoń jednemu, obcieł̨y cztery palce drugiemu robot-
nikowi. U Poznańskiego wentylator oberwał robotnikowi palce
u prawej dłoni; przy zakładaniu pasa transmisyjnego koło zła-
mało rek̨e ̨siedemnastoletniemu chłopcu. U Scheiblera - obciec̨ie
lewej rek̨i aż do ramienia przez walec; uderzenie maszyny prze-̨
dzalniczej spowodowało zgniecenie żeber i klatki piersiowej. W
farbiarni Rudolfa Kellera, Długa 47, robotnik, pośliznaw̨szy sie,̨

3 Tamże.
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Podczas rewizji w mieszkaniu Dab̨row skiego odkryte zostały listy napisane
przez nia,̨ które nie pozosta wiaja ̨wat̨pliwości, że Stawiarska w rzeczywisto-
ści te ̨ role ̨ spełniała. Na przesłuchaniu nie zaprzeczyła, że prowadziła kore-
spondencje ̨ z Dab̨rowskim, lecz zaprzeczyła, że należy do G.R.M.. Rewizja u
Stawiarskiej niczego podejrzanego nie odkryła.

6. Laurenty Mikołajczyk, syn Macieja, według tego co wyśledziła agentura
žandarmerii Łodzi i Łasku, był członkiem oddziału bojow ców G.R.M., zorga-
nizowanego przez Lefika. 10 (23) czerwca brał udział w zebraniu wymienio-
nego oddziału w domu Filipczaka, co zostało potwierdzone świadectwami
Julisa Helwiga i Marcjanny Filipczak. Na przesłuchaniu Mikołajczyk zaprze-
czył, że należy do G.R.M., lecz przyznał sie ̨ do odbycia wizyty w domu Filip-
czaka, w tym samym czasie, co Lefik i Wilczynski. Rewizja u Mikołajczyka
niczego podejrzanego nie odkryła.

7. Chaim Ratner, syn Arona, według świadka Leona Banaszczyka był w ak-
tywnym kontakcie z prawdziwym przywódca ̨ bojowego oddziału G.R.M. Jó-
zefem Banaszczykiem i jego bliższymi towa rzyszami, a także z bojowcami
grupy Peljanem i Chocianowskim. Dostarczał dynamit i broń dla łódzkiego
oddziału bojowego G.R.M., a także miał aktywne kontakty handlowe z pra-
cownikami stacji Chojny (Łódzka kolej obwodowa) i znał czasy przewozu
pienied̨zy na tej linii kolejowej. Używajac̨ wiadomości przekazanych przez
Ratnera, oddział bojowców pod wodza ̨ Józefa Banaszaka ograbił 23 sierpnia
(5 września) 1911 roku 11.200 rubli z pociag̨u w pobliżu stacji Chojny. Wspo-
mniany świadek Leon Banaszczyk, rodzony brat Józefa, został zatrzymany
przez agentów łódzkiej Ochrany 10 (23) listopada 1912 w drodze do kancela-
rii tejże Ochrany. Szedł tam w celu dokonania zamachu używajac̨ znalezio-
nych przy nimw cza sie zatrzymania 8 funtów dynamitu,mauzera i brownin-
ga. Rewizja u Ratnera niczego nie znalazła. Na przesłuchaniu Ratner zaprze-
czył jakoby kooperował z G.R.M. i zaprzeczył, że zna kogokolwiek z członków
tejże bandy kryminalnej.

8. Julian Całka, syn Fiedora, według zeznań świadka Leona Bana szczy-
ka, znał sie ̨ dobrze z przywódca ̨ łódzkiego G.R.M. Jozefem Banaszczykiem,
fałszował paszporty używajac̨ czystych blankietów dostarczanych mu przez
tego samego Józefa Banaszczyka. Wyko nane przez Całka paszporty służyły
później członkomgrupy do ukrywania sie ̨policji.Według tego samego świad-
ka Całka poprzez Józefa Banaszczyka komunikował grupie „mścicieli” infor-
macje o czasie przewozu pienied̨zy przez inkasentów fabryki Geyeraw Ło dzi
i fabryki Zingera w Pabianicach. Próba napadu na pierwszego z tychże inka-
sentów odbyła sie ̨ 14 (27) września 1912, na rogu ulic Przedzalnianej i Pustej
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ca brał udział w zebraniu członków tegoż oddziału w mieszkaniu Filipczaka
i został zatrzymany wychodzac̨ z tegoż mieszkania.

Podczas rewizji w domuWilczyńskiego niczego podejrzanego nie znalezio-
no. Na przesłuchaniu Wilczyński nie tylko zaprzeczył jako

by przynależy do nazwanej powyżej grupy kryminalnej, a nawet zaprze-
czył, że był w domu u Filipczaka, że zna Lefika, itd., które to fakty zostały
jednak potwierdzone podczas śledzenia przez agentów Marianny Filipczak.

4. Stanisław Filipczakw 1910 był aktywnymbojowcemorgani zacji PPS-FR,
a także członkiem komitetu okreg̨owego tejże gru py.W sierpniu 1910miesz-
kanie jego zostało wybrane jako punkt obserwacyjny, z którego członkowie
bojówki śledzili wyjścia i wej ścia do budynku Ochrany, jako że mieszkanie
to znajduje sie ̨w pobliżu kancelarii Ochrany łódzkiej. Oczywiście planowane
było zabójstwo naczelnika tejże Ochrany. Mieszkanie Filipczaka odwie dzali
najbardziej energiczni bojowcy, tacy jak Józef Piat̨ek, Józef Piotrowski, Jakub
Drynia i inni, którzy później stali sie ̨członkami G.R.M. i odegrali potem duża ̨
role ̨w krwawej działalności tejże grupy.

8 (21) sierpnia 1910 w domu Filipczaka odbyła sie ̨ konferencja bojowego
komitetu okreg̨owego, uczestnicy której, zostali areszto wani. Rozpoczet̨e
wtedy oskarżenie według paragrafu 21 (O środ kach ochrony porzad̨ku pu-
blicznego i spokoju) przeciw Filipczako wi, zakończyło sie ̨ jego zesłaniem w
trybie administracyjnym w jeden z odległych regionów guberni Wiatka pod
ostry nadzór policji na 2 lata, liczac̨ date ̨zesłania od 20 grudnia 1910 (2 stycz-
nia 1911).

Po powrocie z zesłania, Filipczak wstap̨ił do oddziału G.R.M., zorganizo-
wanego przez Zakrzewskiego i ponownie udostep̨niał swoje mieszkanie dla
narad i zebrań nazwanej powyżej grupy kry minalnej. Jedno z takich zebrań,
chodzi dokładnie o zebranie 10 (23) czerwca 1913, zostało odkryte przez śle-
dzac̨ych agentów, przy czymuczestnikami tego zebrania byli Jakub Lefik, Jan
Wilczyński i Laurenty Mikołajczyk. W czasie zebrania Filipczak obstawił wej
ścia domieszkania pod straża.̨ Role pilnujac̨ych pełniły jego żonaMarcjanna,
a także jej dwie siostry Władysława i Marianna Filipczak.

Rewizja przeprowadzona w mieszkaniu Filipczaka niczego podej rzanego
nie znalazła. Na przesłuchaniu Filipczak zaprzeczył jakoby należy do G.R.M.,
lecz potwierdził fakt że dwaj bojowcy grupy Lefik i Wilczyński odwiedzali
jego mieszkanie.

5. Aleksandra Stawiarska, córka Władysława, siostra przyrodnia bojow-
ca G.R.M. Leona Mastalerza, mieszkajac̨a w Czes̨tochowie, okazała sie ̨ być
łac̨zniczka ̨ pomied̨zy oddziałami lokalnym i łódz kim wymienionej bandy.
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wpadł do wanny z gorac̨a ̨ farba;̨ drugi, wyjmujac̨ kreg̨i z farbo-
wanymi tasiemkami, od wyziewów farby i pary dostał zawrotu
głowy i upadł, raniac̨ sie ̨ cież̨ko; w pare ̨ dni potem znów robot-
nik wpadł w wanne ̨ z wrzat̨kiem. W fabryce akcyjnej J. Bariego,
przy ul. Świet̨ego Karola 7, „przy przenoszeniu żelaznych wal-
cy” — zgniecenie rak̨ u dwóch robotników. W ślusarni L. Tybego,
Wólczańska 109 - walce zmiażdżyły robotnikowi rek̨e.̨ U Augu-
sta Szteunerta, Wólczańska 118; u Markusa Kohna, Łak̨owa 5; u
Juliusza Cylkego, św. Juliusza 32; u Bossgamera, Średnia 60;w tar-
taku przy cegielni J. Krausego itd., itd. „Trzy palce uciet̨e”, „czte-
ry palce oderwane”, „złamana rek̨a”, „rek̨a zmiażdżona”, „rek̨a
prawa oderwana od ramienia”, „zgniecenie palcy”4.

Taki stan rzeczy jak i konflikty z właścicielami fabryk doprowadzały do
niezwykle dramatycznych wydarzeń. We wrześniu 1907 r. w czasie rozmo-
wy z dyrektorem fabryki Markusa Silbersteina doszło do zatargu z robotni-
kami domagajac̨ymi sie ̨ wypłaty zaległych pensji. Ten jednak upierał sie ̨ i
obrażał robotników. W końcu zgromadzony tłum zaczał̨ domagać sie ̨ linczu.
Ktośwystrzelił z rewolweru, śmiertelnie raniac̨ dyrektora.Władzomcarskim
nie udało sie ̨ujać̨ sprawcy, który prawdopodobnie uciekł za granice.̨ Wyzna-
czono wiec̨ 8 przypadkowych pracowników i rozstrzelano ich w lesie obok
Dworca Łódź Kaliska. 130 innych wysłano bez sad̨u na Sybir.

Ruch robotniczy
Rosnac̨e szeregi organizacji robotniczych, przy powszechnym analfabe-
tyzmie, wymagały nieustannej agitacji. Partie czes̨tokroć zatrudniały
funkcjonariuszy rekrutujac̨ych sie ̨ spośród inteligencji, których zadaniem
było organizowanie wystap̨ień robotniczych oraz werbunek nowych człon-
ków. Ich zajec̨ie było półlegalne, dlatego też czes̨to byli inwigilowani przez
agentów policji i w momentach zagrożenia bad̨ź uciekali z miasta, bad̨ź
wydawali współtowarzyszy. Na tym tle wzrastała nieufność robotników,
zmieniajac̨a sie ̨ z czasem w jawna ̨ niecheć̨ do „inteligencji”, która czes̨to
stawała na czele partii. Z drugiej strony, wstap̨ienie do danej partii wiaz̨ało
sie ̨ z niemożnościa ̨ powrotu do legalnego życia. Członkowie stawali w tym

4 H. Duninówna, „Gawed̨y o dawnej Łodzi”, Wyd. Łódzkie, Łódź 1958.
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momencie przed wyborem: nadal narażać sie ̨ na aresztowanie, płacić skład-
ki, czy wystap̨ić z partii i ewentualnie założyć własna ̨ grupe,̨ dokonujac̨a ̨
„terroru ekonomicznego” o charakterze antyinteligenckim. Czare ̨ goryczy
dopełniały malwersacje składek członkowskich przez kierownictwa partii,
szczególnie wewnat̨rz PPS-FR. To wszystko doprowadziło, wraz z nastaniem
lokautu5, do masowych odejść z partii, a czes̨to nawet do ostentacyjnego
niszczenia legitymacji partyjnych. Na bazie tych wystap̨ień zaczeł̨y powsta-
wać grupy anarchistyczne. Wraz z drastycznym pogorszeniem warunków
życia po przegranym strajku, robotnicy zaczel̨i sprzyjać bojówkom anarchi-
stycznym, które obok akcji terroru ekonomicznego zaczeł̨y organizować
zamachy na właścicieli i dyrektorów fabryk, w wyniku których zabito
kilkadziesiat̨ osób.

Strajk generalny
Taki stan rzeczy doprowadził do lokautu, a dalej wybuchu kilku miesiec̨zne-
go strajku. Wszystko rozpoczeł̨o sie ̨w listopadzie 1906 r., gdy administracja
fabryki Poznańskiego postanowiła wypowie dzieć prace ̨ 98 robotnikom, któ-
rzy, jej zdaniem, byli prowodyrami dotychczasowych zatargów i wystap̨ień
załogi. Robotnicy, po zapoznaniu sie ̨ z lista,̨ zdecydowanie odrzucili możli-
wość zwolnień wymienionych kolegów, w wyniku czego Poznański postano-
wił 17 grudnia 1906 r. zamknać̨ swoja ̨ fabryke ̨ aż do chwili, gdy pracownicy
zaakceptuja ̨ jego decyzje.̨ W ramach solidarności z Poznańskim również 6 in-
nych fabrykantów podjeł̨o podobna ̨ decyzje.̨ Tak wiec̨ z nowym rokiem sta-
neł̨y najważniejsze łódzkie zakłady, w których pracowało przeszło 25 tysiec̨y
osób, co wraz z ich rodzinami dawało stutysiec̨zna ̨ rzesze ̨ ludzi.

Sympatia społeczeństwa polskiego oraz mied̨zynarodowych kół robotni-
czych była po stronie strajkujac̨ych, co w pierwszej fazie protestu odgrywało
kluczowa ̨ role ̨ w ich nieustep̨liwej obronie zwolnionych. 31 stycznia 1907 r.
delegacja strajkujac̨ych udała sie ̨do pałacu Poznańskiego w celu osiag̨niec̨ia
kompromisu, który miał jednak zawierać rezygnacje ̨ z grupowego zwolnie-
nia. Poznański odprawił ich jednak stwierdzeniem: „wszyscy zdechniecie z
głodu!”6

5 Lokaut (ang. lockout) - czasowe zamkniec̨ie całości lub cześ̨ci zakładu pracy (niedopusz-
czenie pracowników do pracy).

6 E. Ajnenkiel, „Rocznik Łódzki”, t. XXIX 1980, s.138.
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Schwytanie Zakrzewskiego pozostawiło łódzki oddział grupy „mścicieli”
bez wodza i dla jej członków stało sie ̨koniecznościa ̨ rozpatrywanie czy nale-
ży podjać̨ sie ̨ przygotowanych wcześniej grabieży i aktów terrorystycznych.
Poprzez nieprzerwane (24 na dobe)̨ śledzenie najbardziej niebezpiecznych
członków oddziału grupy łódzkiej, udało sie ̨ odkryć że 10 (23) czerwca, oko-
ło 10-tej rano, w mieszkaniu byłego członka organizacji bojowej PPS-FR, Sta-
nisława Filipczaka, który właśnie powrócił z administracyjnego zesłania, ze-
brali sie:̨ Jakub Lefik, Jan Wilczyński i Laurenty Miko łajczyk. Wszyscy oni
zostali aresztowani, wraz z rodzicami Filip czaka, którzy oddali swoje miesz-
kanie do dyspozycji tego zebrania i wziel̨i na siebie odpowiedzialność ochra-
niać te zebranie przed moż liwa ̨ interwencja ̨ policji.

o osobach tych, funkcjonariuszom żandarmerii Łodzi i Łasku udało sie ̨
ustalić, że:

1. Michał Raczkowski, poszukiwany listem gończymdepartamen tu policji
od 26 listopada (9 grudnia) 1909, za N 151845/75, za ucieczke ̨ z miejsca zesła-
nia w Tomskiej Guberni, gdzie był zesłany pod nadzór policji na lat 3, liczac̨
od 16 lutego (1 marca) 1909.

Według śledztwa podjet̨ego przez żandarmerie ̨ Łodzi i Łasku uda ło sie ̨
ustalić, że tenże Raczkowski wchodził w skład zorganizowa nego w Łodzi
przez Jakuba Lefika „oddziału bojowców „Grupy Rewolucjonistów - Mścicie-
li” i mieszkał w jednym mieszkaniu z zabitym podczas strzelaniny z policja ̨
na obszarze guberni łomżyń skiej Leonem Mastalerzem.

Podczas przeszukania mieszkania Raczkowskiego niczego podej rzanego
nie znaleziono. Na przesłuchaniu Raczkowski zaprzeczał, że należy do G.R.M.

2. Kazimierz Dab̨rowski, według śledztwa przeprowadzonego przez te ̨ sa-
ma ̨ żandarmerie,̨ był członkiem oddziału bojowców G.R.M., zorganizowane-
go w Łodzi przez Jakuba Lefika.

Zabity na obszarze guberni łomżyńskiej członek bojowego od działu lot-
nego grupy kryminalnej Leon Mastalerz, pomieszkiwał wraz z Dab̨rowskim
i używał adresu tegoż dla utrzymywania kon taktów z oddziałami grupy z
regionów Czes̨tochowy i Dab̨rowy.

W mieszkaniu Dab̨rowskiego zostały znalezione pisma, które nie pozosta-
wiaja ̨ żadnych wat̨pliwości, że miał on w rzeczywistości kontakt z nazwany-
mi powyżej grupami kryminalnymi.

Na przesłuchaniu Dab̨rowski zaprzeczył, że należy do G.R.M.
3. Jan Wilczyński był członkiem zorganizowanego w Łodzi przez M. Za-

krzewskiego oddziału bojowego G.R.M. i utrzymywał nie przerwanie kon-
takt z zastep̨ca ̨ Zakrzewskiego, Jakubem Lefikiem. Wilczyński 10 (23) czerw-
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Odkomenderowany do Warszawy oddział, składajac̨y sie ̨ z 4 bo jowców,
przeprowadził szereg zbrojnych grabieży w rejonie Kutna, na obszarze gu-
berni Płockiej przeprawił sie ̨przezWisłe,̨ i dotarłszy do Płocka, udał sie ̨paro-
chodem pasażerskim do Warszawy. Na przystani w Warszawie, lokalna poli-
cja starała sie ̨zatrzymać bojow ców, lecz ci otwarli ogień do funkcjonariuszy
zmauzerów, zabili niektórych i ranili innych policjantów i uciekli na obszary
Guberni Łomżyńskiej.

W wiosce Śniadowo, dwóch strażników wiejskich próbowało za trzymać
bojowców, lecz ci ich zabili. Scigani przez funkcjonariuszy straży wiejskiej
bojowcy dotarli do Czerwonego Boru i tamże, okra ̨ żeni przez strażników,
zastrzelili sie ̨ lub zostali zabici.

Wśród zabitych bojowców był Leon Mastalerz, który wiosna ̨ tego też roku
pomieszkiwał w Łodzi i tamże utrzymywał kontakt z grupa ̨ zorganizowana ̨
przez Zakrzewskiego. Tenże Mastalerz mieszkał w jednym mieszkaniu z Mi-
chałemRaczkowskim iKazimierzemDa ̨browskim, którzy także utrzymywali
kontakt z grupa ̨„mścicieli” i jej oddziałem bojowym działajac̨ymw rejonach
Bed̨zina i Czes̨to chowy. Wszystko to za pośrednictwem siostry przyrodniej
Mastale rza, niejakiej Aleksandry Stawiarskiej.

Na poczat̨ku czerwca Michał Zakrzewski, posługujac̨ sie ̨ fałszy wym pasz-
portem przekroczył granice ̨ i przybywszy do Sosnowca, przejał̨ komende ̨
nad lokalnym oddziałem bojowców, którym do tej pory komenderował były
instruktor grupy bojowej PPS-FRwŁodzi, niejaki JanKamiński, czyli Oczkow-
ski, znany pod pseudonimem

„Łukasz”. Po przeprowadzeniu działań rekonesansowych i poinstru owa-
niu „Łukasza”,wnocy z 5 na 6 czerwca (18 na 19 czerwca) Zakrzewski udał sie ̨
do Łodzi, gdzie właśnie zakończyły sie ̨ przygo towania do ograbienia wiek̨-
szej sumy pienied̨zy, które miały być transportowane ze stacji Łódź Fabrycz-
na do lokalnego banku ko mercyjnego. Naczelnik żandarmerii dla Łodzi i
Łasku wysłał patrol swoich funkcjonariuszy i podczas wysiadania na stacji
Widzew, Zakrzewski został zatrzymany i podczas przesłuchania potwierdził
fakty odkryte przez śledztwo agentury, a także wyjawił adres kon spiracyj-
nego mieszkania sosnowieckiego oddziału grupy.

7 (20) czerwca został wysłany do Sosnowca patrol funkcjonariu szy żan-
darmerii łódzkiej wraz z agentami tajnej policji łódzkiej, który wmieszkaniu
wynajmowanym przez Zakrzewskiego natknał̨ sie ̨na bojowców grupy „mści-
cieli”: wspomniany już „Łukasz” Ka miński (bad̨ź Oczkowski), Martin Czyż,
Józef Wilk i Władysław Bieliawik, którzy też w ciag̨u długiej strzelaniny zo-
stali zabici przez funkcjonariuszy.
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Gdy na wiecu delegaci przekazali te słowa, strajkujac̨y zapowiedzieli ze-
mste,̨ która jednak nie doszła do skutku, gdyż właściciel fabryki uciekł do
Berlina. Po trzymiesiec̨znym strajku sytuacja niektórych rodzin była już tak
cież̨ka, iż podczas jednego z kolejnychwieców robotnicy postanowili zgodzić
sie ̨ na warunki pracodawcy. Produkcja ruszyła ponownie 6 kwietnia 1907
r. Wywołało to ogromna ̨ frustracje ̨ i nagłe pogorszenie warunków pracy, w
zwiaz̨ku z chec̨ia ̨ odrobienia strat przez fabrykantów. Zaczeł̨y narastać kon-
flikty mied̨zy organizacjami robotniczymi, które wzajemnie oskarżały sie ̨ o
niepowodzenie protestu. Coraz cześ̨ciej zaczeł̨o dochodzić do bratobójczych
walk mied̨zy konkurujac̨ymi ze soba ̨partiami: NZR, SDKPIL, PPS i PPS-FR7, w
wyniku których zgineł̨o blisko 130 osób. Do tych wydarzeń dołac̨zył również
atak na stacjonujac̨ych w Łodzi oficerów pułków rosyjskiej piechoty (miało
to miejsce na ul. Piotrkowskiej, oficerowie zostali zabici), co w konsekwencji
przyczyniło sie ̨ do wyjścia na ulice ̨ patroli wojskowych. Aby zatrzymać fale ̨
terroru w kwietniu 1907 r. zorganizowano ogólnołódzka ̨ Konferencje ̨ Mie-̨
dzypartyjna ̨ w sprawie zakończenia walk. Podjet̨o na niej również uchwałe ̨
o powołaniu komisji fabrycznych, nadzorujac̨ych przestrzegania pokoju.

7 NZR - Narodowy Zwiaz̨ek Robotniczy, SDKPIL-Socjaldemokracja Króle stwa Polskiego i
Litwy, PPS - Polska Partia Socjalistyczna, PPS-FR Polska Partia Socjalistyczna Frakcja Rewolu-
cyjna
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Założenia ideologiczne i
struktura organizacyjna
Rewolucyjnych Mścicieli

Tylko ten doczeka dnia wolności.
Kto z własnej woli jest wolny.
Tylko przemoca ̨ osiag̨a się
Królestwo Niebieskie.
Robotnicy fabryczni i chłopi!
Jakiż cel naszego życia?

Terror narzed̨ziem walki
polityczno-ekonomicznej
Grupa Rewolucyjnych Mścicieli, znana powszechnie jako ”Rewolucyjni
Mściciele” (RM), była organizacja ̨ terrorystyczna ̨ o charakterze polityczno-
ekonomicznym1. Od samego poczat̨ku celem jej członków była „walka o
wolność klasy robotniczej spod jarzma buržuazyjnego i rzad̨owego”2.

Swoista niecheć̨ do inteligencji oraz czes̨to niesprecyzowana orientacja
polityczna zbliżała ich ideologicznie do poglad̨ów JanaWacława Machajskie-
go, jak i anarchokomunistów. Jednocześnie należałoby w tym miejscu nad-
mienić, żewielokrotnie postep̨owanie RewolucyjnychMścicieli było sprzecz-
ne z ideami anarchizmu. W warunkach represji i ograniczonej działalności
partii masowych spotykali sie ̨ z sympatia ̨ i pomoca ̨niektórych środowisk ro-
botniczych, które widziały w nich bohaterów i mścicieli swych krzywd oraz

1 Program Rewolucyjnych Mścicieli.
2 Tamże.
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Jakub Lefik, Jozef Deb̨ski, Roman Szymański, Laurenty Mikołajczyk, Jan Wil
czyński i inni.

26 sierpnia (8 września) 1911 roku, Michał Zakrzewski wraz z Deb̨skimwy-
brali sie ̨w rejon Górnego Rynku, gdzie zamierzali dokonać grabieży z bronia ̨
w rek̨u. Na rogu ulic Pustej i Widzew skiej zostali spostrzeżeni przez agentów
tajnej policji.

Podczas próby aresztu Zakrzewski i Deb̨ski okazali zbrojny opór, przy
czym został zastrzelony nadzorca tajnej policji Kosiorek i ra nieni dwaj
policjanci, Bojarski i Grigorjew.

Funkcjonariusze policji odpowiedzieli ogniem raniac̨ Deb̨skiego, który po
tym został aresztowany. Zakrzewski umknał̨ i uciekł za granice.̨

Pomieszkujac̨ w Krakowie i Lwowie, Zakrzewski szybko wszedł w skład
Grupy Rewolucjonistów - Mścicieli, na czele której w tym że czasie stal Józef
Piat̨ek, znany pod pseudonimem “Sep̨”.

Na podstawie śledztwa przeprowadzonego przez dyrekcje ̨ żan darmerii
Łodzi i Łasku, tenże Zakrzewski w okresie 1911 i 1912 roku brał udział w
zbrojnych akcjach grupy przeprowadzonych na terenach Galicji.

20-go października (2-go listopada) 1912 roku, w Łodzi w domu przy ulicy
Dzielnej 78, funkcjonariusze łódzkiej Ochrany oblegali wspomnianego czo-
łowego członka Grupy Rewolucjonistów - Mści cieli, Józefa Piat̨ka i jego po-
mocnika, którzy to okazali zbrojny opór i zostali zabici. Posiadajac̨y zdolno-
ści organizatorskie i cieszac̨y sie ̨ wśród członków grupy sława ̨ energiczne-
go bojowca Michał Za krzewski, zajał̨ miejsce zabitego ”Sep̨a” i zdecydował
stworzyć bojowy oddział grupy. Bardzo szybko Zakrzewski nawiaz̨ał kontakt
z członkami grupy, tak na terenie rosyjskiej Polski, jak i Galicji. Wspomniany
na poczat̨ku oddział bojowców zorganizowany przez Zakrzewskiego w 1911
także wszedł w skład grupy.

W maju 1913-go roku w Zakopanym (Galicja), Zakrzewski zwo łał ”kon-
ferencje”̨ grupy Mścicieli. Uczestnicy konferencji uznali Zakrzewskiego za
przywódce ̨ wszystkich oddziałów grupy i oddali w jego rec̨e zarzad̨ nad
wszystkimi jej siłami. Spośród członków konferencji Zakrzewski sformował
3 oddziały bojowe, które to zo stały wysłane na obszary Przywiślańskiego
Kraju (Region Dab̨rowski, Gubernia Lubelska i do Warszawy), by zrobić
rekonesans moż liwości ograbienia dużej ilości pienied̨zy.

Do Łodzi, gdzie jak już wspomniano, istniał już zorganizowany przez Za-
krzewskiego oddział, został odkomenderowany jeszcze jeden bojowiec. Miał
on stać na czele oddziału do czasu przybycia Zakrzewskiego, a także prze-
prowadzać rekonesans i werbować nowych członków grupy.
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nia bieżac̨ego roku zatrzymano 31 osób. Przy 11 z nich znaleziono rewolwery
z nabojami. W akcji, która trwała cała ̨noc udział wzieł̨o 200 funkcjonariuszy
i 30 oficerów policji.

Policmajster Mieczkow
1913 styczeń 10/23, Piotrków - Gubernator piotrkowski M. Ja czewski do

generała gubernatora warszawskiego G. Skałona z wnioskiem o wydalenie i
zesłanie 11 osób za przynależność do Grupy Rewolucyjnych Mścicieli.

Przedstawiam pismo wysłane mi przez naczelnika žandarmerii guberni
piotrkowskiej; wraz z kopia ̨ nakazu i certyfikatem medycz nym; w którym
to piśmie oskarża sie ̨ Jana Wilczyńskiego, Kazimie rza Dab̨rowskiego a także
inne osoby, o przynależność do grupy Rewolucyjnych Mścicieli.

Chciałbym powiadomić Wasza Wysoka ̨ Ekscelencje,̨ że zgodnie z decyzja ̨
wspomnianego powyżej naczelnika, skazuje sie:̨

1. Stanisława Filipczaka, Jana Wilczyńskiego, Laurentego Miko łajczyka,
Chaima Ratnera i Juliana Całka wysłać w odległe miejsce Syberii, pod
surowy nadzór policji na lat 5,

2. Michała Raczkowskiego, Kazimierza Dab̨rowskiego i Aleksan dre ̨ Sta-
wiarska ̨ wysłać w jedna ̨ z głeb̨iej położonych guberni Impe rium i za-
kazać tymże osobom wyjazdu z tegoż miejsca na lat 2,

3. Wojciechowi iMarcjannie Filipczakom zabronićmieszkania na terenie
guberni piotrkowskiej na czas, przez który ta gubernia znaj duje sie w
stanie wzmożonego bezpieczeństwa.

Chciałbym powiadomićWasza ̨Wysoka ̨Ekscelencja,̨ że wspomniane osoby
znajduja ̨ sie pod straża,̨ Minister Spraw Wewnet̨rz nych zarzad̨ził okres ich
zatrzymania do dnia 7 (20) października tego roku.

Gubernator Jaczewski
Nakaz pułkownika Astafjewa, naczelnika żandarmerii guberni piotrkowskiej.
21 września (4 października) 1913 roku, w mieście Piotrkowie, ja pułkow-

nik Astafjew, naczelnik żandarmerii guberni piotrkowskiej, rozpatrujac̨ owe
pismo, udało mi sie ̨ ustalić że:

W przeciag̨u lata 1911 roku, ukrywajac̨y sie ̨ w mieście Łodzi były członek
organizacji bojowej PPS-u, niejaki Michał Zakrzewski, zorganizował oddział
bojowcówmajac̨y na celu przeprowadzanie grabieży. Oddział ten bezpośred-
niego kontaktu z działajac̨a ̨ w tym okresie w rejonie guberni piotrkowskiej
Grupa Rewolucjonistów - Mścicieli nie miał. Członkami tegoż oddziału byli:
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upokorzeń doznanych po kles̨ce rewolucji 1905 r. Poparcie robotników uła-
twiało Mścicielom ukrywanie sie.̨

Towłaśnie robotnicy, jako klasa uciskana, stała sie ̨grupa ̨społeczna,̨ do, i w
imieniu której skierowane były przede wszystkim odezwy Mścicieli, którzy
pisali:

„Całe nasze życie bezustannie jest przede wszystkim daż̨eniem
do zdobycia lepszego kawałka chleba, dobrego mieszkania i
odzieży, jednym słowem – do polepszenia swego bytu”3. Oprócz
zaspokojenia tych podstawowych potrzeb dostrzegali także
konieczność samorealizacji wynikajac̨ej z indywidualnych cech,
potrzeb oraz daż̨eń jednostki. W ten sposób określali dwa
główne aspekty ludzkiej egzystencji - materialny i duchowy,
których zaspokojenie uznawali za gwarancje ̨ szcześ̨cia, gdyż
„(…) żyć szcześ̨liwie – to jedyny cel życia człowieka”4

Rewolucyjni Mściciele - głeb̨oko identyfikujac̨ sie ̨z wyzyskiwanymi robot-
nikami – doskonale rozumieli kontekst społeczno historyczny i uwarunko-
wania społeczno-psychologiczne tej klasy społecznej, stad̨ utożsamianie ce-
lów grupy z interesami klasy robotniczej. W Odezwie Rewolucyjnych Mścicieli
czytamy: „(…) my - cała masa głodnych robotników, wiedzac̨ dobrze, co nam
jest w życiu niezbed̨ne, cierpliwie znosimy niedostatek, a najwiec̨ej cier pi-
my od bezskutecznego, czes̨to szkodliwego dla nas bezrobocia lub - co jesz-
cze gorzej –walczymymied̨zy soba”̨5. A zyskuje na tympaństwo i kapitaliści -
odwieczni wrogowie klasy robotniczej, którzy „Z pomoca ̨przekupionych pa-
chołków – inteligentów, swoimi wrednymi słówkami wpajaja ̨ w nas zgubne
sad̨y i wrogość partyjna,̨ jak trucizne”̨6.

W Odezwie Rewolucyjnych Mścicieli pod adresem burżuazji padaja ̨ sformu-
łowane wprost oskarżenia o sprzeniewierzenie haseł rewolucji – „wolności,
równości i braterstwa” („chleba i wolności”)7 żad̨ali robotnicy, a w zamian
za poświec̨enie i walke ̨„ujrzeli skierowane w ich piersi te same bagnety, któ-
rymi oni obalili szlachte ̨ i jej rzad̨y”8. Z kolei inteligencja została oskarżona
o wspieranie swymi politycznymi (partyjnymi) działaniami interesów klasy

3 Odezwa Rewolucyjnych Mścicieli.
4 Tamże.
5 Tamże.
6 Tamże.
7 Tamże.
8 Tamże.
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posiadajac̨ej (kapitalistów), co pogarszało i tak już trudna ̨ sytuacje ̨ bytowo-
materialna ̨ robotników i ich rodzin. Jak obrazowo wskazywali Rewolucyjni
Mściciele:

„(…) biada ci, jeśli zażad̨asz bezzwłocznego podziału kapitału
trutni, chociaż kapitał ten był osiag̨niet̨y twoja ̨ praca.̨ Panowie
inteligenci nazwa ̨ cie ̨ bandyta ̨ lub szpiegiem i zabija ̨ w imie ̨
socjalistycznej idei lub wydadza ̨ carskim sługusom, otwarcie
lub też w drodze prowokacji w swych sprzedajnych organach
’Robotniku’, ’Górniku’ itp.”9.

Mściciele pragnac̨y odmienić położenie klasy robotniczej nawoływali:

„Robotnicy! nigdy nie wyjdziemy z tego piekła ned̨zy - jeśli
bed̨ziemy naiwnie wierzyć w obietnice kapitalistów, jeżeli
nasz wolny rozsad̨ek bed̨zie krep̨owany różnymi wymyślnymi
sugestywnymi teoriami o tym, co jest dobre a co złe”10.

Dlatego też, w swym Programie, Rewolucyjni Mściciele domagali sie ̨ „(…)
szerokiej i pełnej autonomii politycznej i kulturalnej z podziałem dóbr na-
rodowych mied̨zy wszystkich ludzi pracy”11. Jako forme ̨ walki politycz nej
i ekonomicznej wybrali terror oraz „(…) dokonywanie ekspropriacji pienie-̨
dzy państwowych, jak i burżuazyjnych”12.

Wspomniana „ekspropriacja” przeprowadzana była właśnie w formie ak-
cji terrorystycznych o charakterze polityczno-ekonomicznym. W licznych
akcjach skierowanychprzeciwko burżuazji czy instytucjompaństwowymRe-
wolucyjni Mściciele zdobywali środki materialne niezbed̨ne do realizacji za-
łożonych przez organizacje ̨ celów. Na tej podstawie zdobyte pieniad̨ze prze-
znaczane były na ”(…) niesienie pomocy członkom (…) zamkniet̨ymwwiez̨ie-
niu, czy znajdujac̨ym sie ̨na katordze oraz ich rodzinom, jeśli one znajdowały
sie ̨ na utrzymaniu uwiez̨ionego i pomocy takiej potrzebuja”̨13. Tego rodzaju
pomocmaterialna obejmowała także członków grupy, którzy zostali zdekon-
spirowani. Cześ̨ć zdobytych środków dzielona była pomied̨zy poszczególne
osoby z organizacji, według ich potrzeb.

9 Tamże.
10 Tamże.
11 Program Rewolucyjnych Mścicieli.
12 Tamże.
13 Tamże.
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Obecnie, przez oczywista ̨zemste ̨ze strony recydywistów, którzy nazywaja ̨
siebieMścicielamiw stosunkudo funkcjonariuszy policji, której już dokonali,
zabiwszy 14 (27) marca dwóch policjantów: Chwiedczuka i Leszuka, pomija-
jac̨ osobiste groźbyw stosunku domojej osoby, jestem zmuszony zastosować
środki nadzwyczajnej ochrony dla funkcjonariuszy majac̨ych dyżury na re-
wirach, wysyła jac̨ tam patrole. Ochronić życie funkcjonariusza na służbie
jest trud ne lub czasami niemożliwe. Dziennie przechodza ̨ obok niego set-
ki ludzi i nie ma fizycznej możliwości uprzedzić ataku na siebie, dlate go że
bandyci nie wyróżniaja ̨ sie ̨ z tłumu.

Dziek̨i danym od agentów wiadomo, że na 3 (16) kwietnia bieża ̨ cego ro-
ku, w rocznice ̨ śmierci recydywistów Dłużewskiego i jego kompanów (spalo-
nych w budynku na ul. Widzewskiej 151), Mści ciele zamierzali dokonać serii
morderstw dyżurujac̨ych na rewirach oraz na ogół funkcjonariuszy policji.
W zwiaz̨ku z tymi informa cjami wczoraj i dzisiaj odwołałemwszystkie dyżu-
ry, wysyłajac̨ same patrole. Informacje okazały sie ̨prawdziwe, dlatego wczo-
raj około 7 wieczorem do dozorcy, dyżurujac̨ego na rogu Benedykta a Pro-
mienadnej, blisko Banku Centralnego, podeszło dwóch przystoj nych mło-
dych meż̨czyzn w płaszczach, którzy wypytywali, gdzie sa ̨ dyżurujac̨y funk-
cjonariusze. Dozorca odpowiedział, że patroluja ̨teren. Podczas rozmowy do-
strzegł u jednego z meż̨czyzn pistolet mauzer, o czym doniósł bezzwłocznie
na komisariat. Wspomniani funkcjonariusze w tamtym czasie znajdowali sie ̨
w budynku banku.

Później blisko pomieszczenia centralnej fabrykimanufaktur pa pierowych
K. Szajblera, gdzie mieszka 6 funkcjonariuszy policji fabrycznej o 19.30 za-
uważono 5 podejrzanych osób. 4 z nich cho wało sie ̨ za budynkiem a jeden
obserwował ulice.̨ Na niego właśnie zwrócił uwage ̨synmiejscowego dozorcy
i spłoszył. Podejrzani przeskoczyli płot i pobiegli w kierunku ul. Priadilnoj.

Od razu po zgłoszeniu na miejscu pojawił sie ̨ funkcjonariusz policji
fabrycznej Koricki, który wydał rozkaz przeszukania okolicy i wytropienia
bandytów. Jednak akcja nie przyniosła rezultatu.

Uwzgled̨niajac̨ powyższe, uprzejmie prosze ̨pana gubernatora o nie odma-
wianiemi zasilania łódzkiej policji przez funkcjonariuszy niższych szczebli z
innych terytoriów guberni, zgodnie zmoimi raportami z 17 (30)marca oraz 3
(16) kwietnia bieżac̨ego roku, pod nr 2334 i 2620, oraz odnośnie wykorzysty-
wania znajdujac̨ej sie ̨ w tej chwili w Łodzi oddziału czternastego dońskiego
pułku. Ludzie ci wspomoga ̨niewielka ̨ ilość funkcjonariuszy policji w Łodzi.

Na końcu informuje,̨ podczas likwidacji grupy Rewolucyjnych Mścicieli
prowadzonej przezmiejscowy oddział Ochrany, w noc z 2 (15) na 3 (16) kwiet-
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urzed̨nicy bez należyte go kierownictwa dzielnicowego, czego rezultatem sa ̨
błed̨y i nie prawidłowy ruch korespondencji.

Wszystko co napisałem, rysuje cież̨ka ̨ i bez wyjścia sytuacje ̨ poli cji i po-
kazuje, że przy użyciu zwykłych środków nie uda sie ̨ przy wrócić w mieście
spokoju i bezpieczeństwa. Potrzebne sa ̨ bardziej stanowcze posuniec̨ia, jak
wysiedlenie z terytorium Łodzi niepewnego (zagrażajac̨ego) elementu, bez
konieczności przedstawiania dowodów winy, wystarcza ̨ podejrzenia i nie-
pewność.

Cież̨kiewarunkiwalki z bandytyzmempogłeb̨iaja ̨sie ̨m.in dlate go, żemiej-
ska ludność w żaden sposób nie pomaga policji. W czasie mojej 5-letniej służ-
by nie zdarzył sie ̨ przypadek, w którym ludność udzieliłaby pomocy w tro-
pieniu bandytów, wrec̨z przeciwnie, czes̨to naprowadzali na nieprawdziwe
ślady.

Pozostaje ̨ w głeb̨okim przekonaniu, na podstawie mojego do świadczenia
w służbie w Łodzi, że przywrócenie w mieście porzad̨ ku i spokoju jest moż-
liwe tylko na drodze zwiek̨szenia etatów poli cji do koniecznych rozmiarów
(zgodnie z wieloma prośbami), a także stworzenie w Łodzi stanowiska wyż-
szego kierownika, majac̨ na uwadze wyżej wymienione cież̨kie warunki służ-
by, a także nie pokojac̨e stanowisko mas, na które wpłyneł̨o zmniejszenie
pracy i pensji, wiek̨sze koszty życia, zwiek̨szenie rewolucyjnej propagandy i
możliwy nieporzad̨ek w mieście z racji robotniczego świet̨a 1 ma ja, prosze ̨
o:

• Po pierwsze - nie odrzucać prośby o szybkim przysłaniu do miasta Ło-
dzi, do czasu uspokojenia sytuacji, dwóch kozackich od działów, które
należy ulokować na Bałutach i Chojnach, czyli w tych cześ̨ciachmiasta,
gdzie wg agentury ukrywaja ̨ sie ̨ bandyci;

• Po drugie - nakazać naczelnikowi łódzkiego powiatu zwiek̨szyć liczbe ̨
straży i w ogóle zwiek̨szyć policyjny nadzór we wsi Chojny, przylega-
jac̨ej do granic miasta;

• Po trzecie – zwiek̨szyć liczbe ̨ miejskich policjantów, przysyła jac̨ do
Łodzi policjantów z całej piotrkowskiej guberni.

1912 kwiecień 4/17, Łódź - Z raportu policmajstram. Łodzi W.Miaczkowa do
gubernatora piotrkowskiego M. Jaszewskiego o konieczności wzmożenia walki
z Rewolucyjnymi Mścicielami.
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Jedynymi metodami walki w ówczesnej sytuacji politycznej były - według
Mścicieli – terror i zajec̨ie majat̨ku rzad̨owego oraz prywatnego. W swym
programie grupa odrzucała walke ̨ o suwerenność Polski: „Nie prowadzimy
walki o niepodległość Polski, domagamy sie ̨natomiast szerokiej i pełnej auto-
nomii politycznej i kulturalnej dla kraju”14. Dlatego teżwszelkie akcje skiero-
wane były przeciw burżuazji, obszarnikom, inteligentom, duchownym, wyż-
szym urzed̨nikom, adwokatom, oficerom, kupcom, sed̨ziom i – jak to sami
określali – ”innym wyrzutkom społeczeństwa”15. Mściciele jasno określali
zatem swoich oponentów – Państwo i Kapitał, oraz te instytucje, które po-
przez legitymizowanie status quo przyczyniały sie ̨ do ned̨zy i wyzysku klasy
robotniczej stanowiac̨ej tania,̨ niewykształcona,̨ a przez to łatwo poddajac̨a ̨
sie ̨ manipulacji grupe ̨ społeczno-ekonomiczna.̨ Rewolucyjni Mściciele, zda-
jac̨ sobie z tego doskonale sprawe,̨ nawoływali:

„Robotnicy! nigdy nie wyjdziemy z tego piekła ned̨zy - jeśli
bed̨ziemy naiwnie wierzyć w obietnice kapitalistów, jeżeli nasz
wolny rozsad̨ek bed̨zie krep̨owany różnymi wy myślnymi suge-
stywnymi teoriami o tym, co jest dobre a co złe. (…) Robotnicy,
siła ̨ bed̨ziemy zdobywać kapitał (…) ponieważ wszystkie te soki
powstały z naszego potu i łez i dlatego przysługuje nam prawo
usuniec̨ia ich. Niech nasza ned̨za i godność ludzka zachec̨a nas
do tego, żeby żyć dobrze i umrzeć godnie, do bezzwłocznego
pomszczenia wszelkich podłych działań ciemież̨ycieli i do bez-
zwłocznego usuniec̨ia posiadaczy od ich kapitałów i majat̨ków,
a wtedy pred̨zej na ziemi zapanuje sprawiedliwość. Śmierć
ciemież̨ycielom! Niech żyje wszechświatowa komuna! Niech
żyje prawdziwe zbratanie sie ̨cierpiac̨ego ludu! Niech żyje Grupa
Rewolucjonistów Mścicieli!”16

Równość i solidarność wartościami
konstytuujac̨ymi organizacje ̨
Podstawowymi wartościami i zasadami organizujac̨ymi działalność Rewolu-
cyjnych Mścicieli były „równość” i „solidarność”. Zasady te konstytuowa-

14 Tamże.
15 Tamże.
16 Odezwa Rewolucyjnych Mścicieli.
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ły wzajemne relacje mied̨zy członkami organizacji, których ”ma łac̨zyć bra-
terstwo, pełne uczucie serdeczności i wzajemnego popierania sie”̨17. Soli-
darność mied̨zy członkami organizacji przejawiała sie ̨ we wsparciu, jakiego
udzielali sobie wzajemnie, czy to w codziennym życiu, wspólnych akcjach,
czy w obliczu represji ze strony władz. Dotyczyło to sytuacji skrajnych, jak:
uwiez̨ienie, zesłanie na katorge,̨ czy zdekonspirowanie jednego z Mścicieli.

Z kolei zasade ̨„równości” Rewolucyjni Mściciele pojmowali jako brak hie-
rarchii w organizacji. W swym Programie pisali: „Nie uznajemy jakichkolwiek
przywódców, każdy posiada prawo głosu i wszyscy sa ̨ sobie równi. Tylko na
czas akcji wybiera sie ̨ dowódce,̨ któremu wszyscy uczestnicy akcji sa ̨ zobo-
wiaz̨ani do bezwzgled̨ne go posłuszeństwa. Ale tylko w akcji”18.

Najwyższa ̨instancja ̨organizacji było Ogólne Zebranie Członków, odpowie-
dzialne przede wszystkim za kwestie organizacyjne i polityczne. Rewolucyj-
nym Mścicielem może zostać każdy, kto pragnie należeć do grona Człon-
ków Organizacji”19, z tym zastrzeżeniem, że zobowiaz̨uje sie ̨ w ten sposób
do uczestniczenia „w razie potrzebywewszystkich organizowanych akcjach
terrorystycznych, w przeciwnym razie nie może być członkiem Grupy Rewo-
lucjonistów – Mścicieli”20. Ogólne Zebranie Członków wybiera spośród sie-
bie reprezentacje,̨ czyli Zarzad̨, oraz doraźnie – Sad̨ Organizacyjny odpowie-
dzialny za rozpatrywanie przypadków łamania zasad określonychwStatucie
Organizacji i obowiaz̨ujac̨ych każdego Mściciela. A wszystko po to, by dzia-
łania podejmowane przez organizacje ̨przynosiły oczekiwane rezultaty przy
zachowaniu elementarnych zasad konspiracji.

Zarzad̨ zobowiaz̨any był – natychmiast po powołaniu – do wykonywania
wszystkich uchwał, które zostały podjet̨e na zebraniu. Oprócz prerogatyw
o charakterze wykonawczym, Zarzad̨ odpowiedzialny był również za dys-
ponowanie środkami pienież̨nymi zdobytymi podczas akcji. Pieniad̨ze, któ-
re nie zostały rozdzielone mied̨zy towarzyszy, przechodziły bezpośrednio
„pod opieke ̨zarzad̨u”21, który w określonych terminach zobowiaz̨any był do
przedstawienia sprawozdania z wpływów i wydatków. Tak zgromadzone w
Kasie Organizacji22 fundusze wykorzystywane były na bieżac̨e cele: kolejne

17 Statut Rewolucyjnych Mścicieli.
18 Program Rewolucyjnych Mścicieli.
19 Tamże.
20 Tamże.
21 Tamże.
22 Statut Rewolucyjnych Mścicieli.
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Potwierdzeniemnadchodzac̨ych aktów terrorystycznych była in formacja
uzyskana przez agenture ̨droga ̨wywiadu, że po zabójstwie bandyty na ul. Za-
gajnikowej dwóch jego towarzyszy na nastep̨ny dzień w tym miejscu odgra-
zało sie ̨z bronia ̨w rek̨u obiecujac̨ pomścić zabitego.Wg informacji agentury
głównym miejscem prze bywania bandytów sa ̨ Chojny, gdzie widywano ich
z bronia.̨

Jednak informacje agentury sa ̨ niepełne i niewielkie, osoby Rewo
lucjonistów-Mścicieli sa ̨ (z wyjat̨kiem nielicznych) nieznane policji, dlatego
walka z nimi i zwalczanie zła w zarodku jest utrudnione. Spotkania policji
z bandytami moga ̨ być przypadkowe lub mieć miejsce przy wystap̨ieniach
(Rewolucjonistów), ale nie ma możli wości zarówno przewidzieć miejsca
tych wystap̨ień, jak i zidentyfi kować bandytów. Nie ma również możliwości
zapobiec przypad kom zabójstw miejskich posterunkowych. Bandytów nie
da sie ̨ roz poznać po wyglad̨zie zewnet̨rznym. Maja ̨ zwykłe ubranie, moga ̨
zbliżyć sie ̨ do posterunkowego jak zwykli przechodnie i zrealizować swój
plan. Posterunkowi powinni zachować szczególna ̨ ostrożność i czujność.

Szczególnie trudna jest walka z Grupa ̨ Rewolucjonistów Mścicieli w cza-
sie, gdy grupa ta jest zwiaz̨ana z czysto polityczna ̨Polska ̨Partia Socjalistycz-
na.̨ Partia ta postanowiławykorzystywać do swoich celówdziałalność G.R.M.,
bez wzgled̨u na artykuły partyjne, w których stanowczo odcinaja ̨ sie ̨ od ban-
dytów. Dowodem jest dopi sek na egzemplarzu programu partyjnego znale-
ziony przy zabitym na Zagajnikowej, oraz cała masa uzbrojenia i naboi, któ-
ra ̨posiadaja ̨Rewolucjoniści Mściciele i której niemogliby nabyć bez pomocy
silnej organizacji.

W 1909 roku przy wprowadzeniu nowych etatów w łódzkiej policji, by-
ło wystawionych 129 zewnet̨rznych posterunków. Przy po wierzchni miasta
równej 36 kwadratowym wiorstom, z liczba ̨ lud ności 512 000, ilość tych po-
sterunków była niewat̨pliwie za mała, żeby zapobiegać przestep̨stwom i za-
chowywać w mieście porzad̨ek. Teraz przy 442 miejskich etatach i łac̨znie
tylko 75 miejskich z do datkowego składu (na miejscu wcześniejszych 400)
wystawia sie ̨ 37 posterunków, a pozostali pełnia ̨ służbe ̨ patrolowa ̨ na pery-
feriach miasta. Brak posterunków zwiek̨sza ilość przestep̨stw, gdyż bandyci
maja ̨ duże szanse ukryć sie ̨ bezkarnie, nie napotykajac̨ na swojej drodze pa-
trolu. Do tego policjanci pełnia ̨cież̨ka ̨służbe,̨ w granicach swoich fizycznych
możliwości, nie baczac̨ na przemec̨zenie cała ̨ swoja ̨ uwage ̨ skupiaja ̨ na uli-
cy, na poszukiwaniu bandytów i walce z nimi. Dzielnicowi nie moga ̨ poświe-̨
cić odpowiednio dużo czasu dla nadzoru swoich biur, gdzie prace ̨wykonuja ̨
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pracyw czasie strajków i lokautów i chociaż przystap̨ili do pracy z powro tem
w 1908 roku po powrocie normalnego fabrykanckiego życia, to cież̨ar pracy i
brak materialnego zabezpieczenia spowodowany ma łymi zarobkami i duży-
mi cenami, popychał ich do nielegalnych sposobów zdobywania środków na
życie. Na rozwój bandytyzmu wpływa również przyznanie prawa powrotu
ludziom deportowanym zmiasta w czasie rewolucji 1905 roku. W tym czasie
z Łodzi wyda lono ok 3000 osób, pawie 3/4 z nich było zatrzymanych z bro-
nia ̨ palna ̨ i na pewno należała do organizacji rewolucyjnych. Bez dowo dów
faktycznej winy zostali deportowani z miasta tylko na czas 3 lat, ponieważ
stanowili niebezpieczeństwo dla porzad̨ku i spokoju. Wraz z końcem stanu
wojennego i upłyniec̨iem terminuwydalenia do Łodzi wróciło i zarejestrowa-
ło sie ̨ 864 deportowanych. Znajdujac̨ sie ̨ ponownie wśród robotniczego ele-
mentu stali sie ̨materiałem, z którego tworzyły sie ̨ bandyckie szajki.

Rozpowszechnione proklamacje, manifesty RewolucyjnychMści cieli, któ-
re pokazuja ̨ ich działalność z pozytywnej strony, niewat̨ pliwie wpłyna ̨ na
wiek̨sza ̨ sympatie ̨ ze strony lumpów z fabrykanc kiego ludu, który z rado-
ścia ̨ przyjmuje wszystko, co może doprowa dzić do zniszczenia istniejac̨ych
porzad̨ku społecznego i form wła dzy państwowej. Lata 1905-1908 – rewolu-
cyjny okres w Łodzi - pokazały te ̨ podatność i wrażliwość (fabrykanckiego
ludu).

Podatny grunt dla wszystkich organizacji stworzył w Łodzi prze mysło-
wy kryzys, w wyniku którego praca w fabrykach cały czas sie ̨ redukowała.
Zmniejszały sie ̨dni pracujac̨e, zmniejszała sie ̨pensja. Niektóre fabrykiw ogó-
le były zamykane.Wszystko to zebrane do kupy dajemase ̨bezrobotnych, gło-
dujac̨ych ludzi, z chwiejna ̨moral nościa,̨ którzy gotowi sa ̨ na wszystko, byle
pozyskać środki na ży cie. Oprócz 864 ludzi, którzy legalnie wrócili z depor-
tacji, w mie ście znajdowało sie ̨ jeszcze wielu, którzy powrócili nielegalnie,
pod innymi nazwiskami i z fałszywymi dokumentami.

Dziek̨i wyżej wymienionym sprzyjajac̨ym warunkom, liczba ban dytów
(bez wzgled̨u na prześladowania policji i śmierć wielu człon ków) cały czas
sie ̨ zwiek̨sza i wg informacji agentury sieg̨a setek.

Poza tym bandyci postanowili opierać sie ̨ na taktyce rewolucjonistów z
1906, tzn. na zabójstwach policjantów przy każdej możliwej okazji, terrory-
zowaniu i osłabianiu ich energii do prześladowań.W tym celu przedsiew̨ziel̨i
środki, aby zwiek̨szyć skuteczność swoich pocisków. Zeskrobywali z nichme-
talowa ̨powłoke ̨na czubkach bymogły sie ̨rozrywać. Taka ̨kula ̨został zranio-
ny 10 (23) mar ca strażnik ziemski Baldow i takie naboje zostały znalezione
przy zabitym na ul. Zagajnikowej.
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akcje, zakup broni itp. (…) pozostała suma dzielona jest mied̨zy wszystkich
towarzyszy, stosownie do ich udziału w akcji i od powiednio do ich potrzeb23.

Podstawowe zasady konspiracji
„Każdy wstep̨ujac̨y do Organizacji daje słowo honoru, że nikomu nie wyjawi
nic z tego, co dzieje sie ̨ w Organizacji, w przeciwnym razie podlegać bed̨zie
sad̨owi, który zawyrokować może kare ̨ śmierci”24. Ta elementarna zasada
obowiaz̨ywała każdego członka, umożliwiajac̨ nieuchwytność przed apara-
tem represji. Zapewniał ja ̨ także specyficzny instruktaż działania, zwiaz̨any
z przestrzeganiem podstawowych zasad konspiracji, zwłaszcza w życiu co-
dziennym.

Członkowie grupy nie nosili przy sobie „niczego podejrzanego”25, a wiec̨
żadnych przedmiotów wskazujac̨ych na powiaz̨anie z organizacja ̨ (oraz bro-
ni), w tym materiałów propagandowych, których nie powinni byli przecho-
wywać we własnych domach. Mściciele nie powinni również „utrzymywać
znajomości z ludźmi niepewnymi”26, gdyż taka „niepewna znajomość” mo-
gła doprowadzić do dekonspiracji, a tym samym narażenia członków grupy
na represje ze strony władz carskich.

Mściciele mieli unikać „rozmów w miejscu pracy na temat Organizacji
czy jej działalności itp.”27, dlatego też nie prowadzili oni w zakładach pracy
rozmów ideologicznych, a tym bardziej krytykujac̨ych obecna ̨ sytuacje ̨ poli-
tyczna.̨ Bowiem „[w] swoim otoczeniu należy udawać człowieka obojet̨nego
na wszystko, ale obserwować wszystkich”28. Udawali zatem całkowite zobo-
jet̨nienie, jednocześnie informujac̨ na spotkaniach o wszystkich swoich spo-
strzeżeniach i domysłach. Powodowało to trudność w rozpracowaniu grupy
i aresztowaniu jej członków przez Ochrane.̨

Organizacja wymagała bezwzgled̨nej karności i surowego przestrzega-
nia zasad wzorowej postawy etycznej, „aby być przykładem dla innych,
na dowód, że jesteśmy ludźmi walczac̨ymi o wolność oraz mścicielami
krzywd wobec oprawców klasy robotniczej, a nie pospolitymi bandytami

23 Tamże.
24 Tamże.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 Tamże.
28 Tamże.
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i złodziejami”29. Bowiem [za] przekroczenie zasad konspiracji szczególnie
za przechwalanie sie,̨ pokazywanie broni itp. sprawy każdy to czyniac̨y
zostanie usuniet̨y z Organizacji”30.

Podczas akcji
Wszelkie decyzje polityczne i organizacyjne podejmowane były na Ogólnym
Zebraniu Członków. Grupa nie posiadała struktury hierarchicznej (kierow-
nictwa), a wszyscy jej członkowie mieli takie samo prawo głosu. Jak już zo-
stało wspomniane, jedynie na czas akcji wybierany był dowódca, któremu
uczestnicy zobowiaz̨ani byli bezwzgled̨ne posłuszeństwo. Mimo tych zasad,
w kwestiach najważniejszych głos decydujac̨y miał Edward Dłużewski wraz
z Józefem Piat̨kiem.

„Do udziału w przygotowanych akcjach i wystap̨ieniach nikt
z członków Organizacji nie może sie ̨ wymówić, w przeciwnym
razie wymawiajac̨y sie ̨ nie może być członkiem Organizacji i
zostanie z niej wykluczony. Jeżeli wystap̨ienia (…) wymagać
bed̨a ̨ofiarnego oddanie swego życia, do akcji takiej powołuje sie ̨
ochotnika, a w przypadku ich braku, wyznacza sie ̨ uczestników
spośród członków Organizacji.”31

Wprzypadku jakiejkolwiek dezercji w czasie akcji, zdrady, czy roztrwania-
nia grupowych pienied̨zy, groziła śmierć, a „[każdy] z uczestników akcji ma
prawo strzelić w łeb uciekajac̨emu”32. Być może z uwagi na tak restrykcyj-
ne zasady zdarzało sie ̨ to niezwykle rzadko. Niepisanym prawem było rów-
nież samobójstwo w sytuacjach grożac̨ych aresztowaniem, a w dalszej kon-
sekwencji możliwościa ̨ wydania pozostałych towarzyszy. Prawo to było za-
zwyczaj przestrzegane.

Nowo pozyskani członkowie byli organizowani i formowani w piec̨iooso-
bowe grupy (tzw. piat̨ki), co miało prawdopodobnie znaczenie przy ewentu-
alnej zdradzie, ograniczajac̨ możliwość wydania pozostałych członków gru-
py. Każdy z bojownikówRMzaopatrzony byłwpistoletMauser (do strzału na

29 Tamże.
30 Tamże.
31 Tamże.
32 Tamże.
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Gubernator Jaszewski

Decyzja ̨ generała gubernatora warszawskiego oraz Departamentu Policji
postanowiono wysłać do guberni permskiej 11 osób, rozcia ̨ gnać̨ nadzór po-
licyjny nad 3 osobami w ich miejscu zamieszkania oraz umorzyć sprawe ̨ 1
osoby.

1912 marzec 15 / 28, Łódź - Raport policmajstra m. Łodzi W. Miaszkowa do
gubernatora piotrkowskiego M. Jaczewskiego o sposobach zwalczania Rewolu-
cyjnych Mścicieli.

Zdarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie w Łodzi: próba obrabo-
wania z 20.000 rubli fabrykanta Geyera, kradzież 326 rubli 48 kopiejek w fa-
bryce S. Boraksa, domniemany, według informacji agentury, napad na pocz-
te ̨ (14 (27) marca) podaż̨ajac̨a ̨na dworzec kaliski w czasie przejazdu tej ostat-
niej ulica ̨Wólczańska,̨ mied̨zy ulicami Andrzeja i Milsza, poprzedzony przy-
byciem na miejsce patrolu policyjnego i zabicie 14 (27) marca dwóch miej-
skich poste runkowych Chwedczuka i Leszuka, niewat̨pliwie udowadniaja,̨
że działalność Grupy Rewolucjonistów-Mścicieli wchodzi w nowa ̨ ostra ̨ faze.̨
Działaja ̨według dobrze przemyślanych planów, każdy z członków grupy jest
wyposażony w pistolety automatyczne i duża ̨ ilość naboi.

Oprócz tego fakt znalezienia przy bandycie, zabitym na ulicy Za gaj-
nikowej, programu Terrorystów Rewolucjonistów pokazuje, że Grupa
Rewolucjonistów-Mścicieli weszła obecnie w zwiaz̨ek z organizacja ̨politycz-
na,̨ noszac̨a ̨ nazwe ̨ Terrorystów Rewolucjoni stów (jedna z frakcji Polskiej
Partii Socjalistycznej). Organizacja ta, według programu, stawia sobie za cel
uwolnienie klasy robotniczej od buržuazyjnego i rzad̨owego ucisku, uznaje
za środki walki poli tyczny i ekonomiczny terror, ekspropriacje ̨ (wywłasz-
czenie) pan stwowych i kapitalistycznych sum pienież̨nych. Najważniejsze
cele tej organizacji to: poparcie swoich towarzyszy znajdujac̨ych sie ̨ w
wiez̨ieniach, na deportacji i na katordze, materialna pomoc dla ich rodzin,
okazanie pomocy innym likwidowanym organizacjom itd. Program ten jest
identyczny w swoich założeniach z programem politycznych organizacji,
prowadzac̨ych w ostatnim czasie propa gande ̨wśród mas robotniczych i na
pewno spotka sie ̨wśród tych mas z uznaniem.

Tutaj musze ̨przypomnieć jeszcze raz swoje twierdzenie, że pojawieniu sie ̨
w Łodzi, powiecie łódzkim i łaskim bandytyzmu sprzyja ła: liczebność ludno-
ści robotniczej w Łodzi dochodzac̨a do 345.000 i tworzac̨a przyjazny grunt
dla socjalnej i politycznej propagandy. Z drugiej strony pojawienie sie ̨ pod
wpływem wyda rzeń z 1905-1906 masy niepewnych ludzi, którzy odwykli od
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1912 styczeń 27/ luty 9, Piotrków - Gubernator piotrkowski M. Jaszewski
do generała gubernatora warszawskiego G. Skałona w sprawie 22 osób oskar-
żonych o przynależność do Grupy Rewolucyjnych Mścicieli.

Informuje,̨ że na podstawie listy trzydziestu piec̨iu osób podej rzewanych
o przynależność do Grupy Rewolucjonistów Mścicieli, które dostałem do
wglad̨u od szefa piotrkowskiego gubernatorstwa, winy Walerego Kowal-
czyka, Anastazji Czaplińskiej, Stanisława Okunia, Edmund Karnikowskiego,
Juliusza Kinica, Rudolfa Kinica, Stanisława Izydorkiewicza, Józefa Cza-
plińskiego, Edmunda Gurec kiego, Maksymiliana Gureckiego, Stanisława
Kaczmarskiego, Anotniego Szadkowskiego i Stanisława Chwalewskiego
potwierdzić nie można, a wiec̨ zgodnie z zarzad̨em szefa tego kierownictwa
pułkownika Astafjewa, dyskusja o tych 13 osobach zostaje przeze mnie
powstrzymana.

Wina pozostałych 22 osób, dziek̨i tym listom, została stwierdzo na, a wiec̨
uwzgled̨niajac̨ niebezpieczny charakter działalności Re wolucjonistów Mści-
cieli pułkownikAstafjew, zamierzawysłać ich podpilnynadzór policji do roż-
nych guberni imperium: (Wiktoria Banaszczyk, Aleksander Gai, Maria Gai,
Wincenty Gajda, Marianna Hołysz, Andrzej Hołysz, Józef Hołysz, Bronisław
Hołysz, Ignacy Janus, Stanisław Kowalczyk, Ignacy Chlebny - na 5 lat, Gotlid
Marianna, Rajs Olga, Józef Mikler, Kijewski Józef, Franc Hołysz, Piotr Szwert-
ner, Otto Szwertner, Gładysz Józef, Zofia Karwowska, Józef Kłosiński, Leon
Reszka - na 3 lata).

Z powodu tego, że siedmioro z powyższych wymienionych osób, a miano-
wicie: Marianna Hołysz, Andrzej Hołysz, Józef Hołysz, Bronisław Hołysz, Sta-
nisław Kowalczyk i Ignacy Chlebny sa ̨w trakcie postep̨owania sad̨owego na
podstawie paragrafu 102 k.k., zwróciłem sie ̨ do prokuratury sad̨u Piotrkow-
skiego z zapytaniem, czy niema przeszkód z jej strony do realizacji ustalone-
go wyroku. W odpowiedzi prokurator zaznaczył, że zanim sie ̨skończy docho
dzenie sad̨owe, osoby te nie moga ̨ opuścić Łodzi.

Ustalone informacje oraz zaświadczenia lekarskie dotyczac̨e po zostałych
15 osób, sa ̨ w załac̨zniku za wyjat̨kiem zaświadczenia Olgi Rajs, którego w
Łodzi nie znaleziono.

Banaszczyk, Gajda, Kłosiński, Kowalczyk, Chlebny, Janus, Alek sander
i:Maryja Gai, Marianna, Andrzej, Józef, Bronisław Hołysz sa ̨ trzymani w
łódzkim wiez̨ieniu. Zgodnie z listem z Departamentu Policji z 20 grudnia
zeszłego roku, za P1200, okres aresztu został przedłużony do 7 (20) lutego
bieżac̨ego roku.
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odległość) i Browning (do walki z bliska), odpowiednio do swej figury uszy-
ty woreczek z kieszeniami na magazynki naładowane pociskami, oraz luźne
naboje do pistoletów.

Równolegle istniała Organizacja Techniczna (OT), spełniajac̨a funkcje wy-
wiadowcze i zaopatrujac̨a grupe ̨w broń. Bowiem zgodnie ze Statutem to ”Or-
ganizacja dostarcza uzbrojenie swymCzłonkom”33. Mieszkania członkówOT
stanowiłymiejsce spotkań, punktów informacyjnych, narad, ćwiczeń i wypo-
czynku po zamachach.

Wewnat̨rz samej grupy panowały bardzo silne wiez̨i przyjaźni i odpowie-
dzialności za poszczególnych członków, jak i ich rodziny w razie areszto-
wania lub śmierci współtowarzysza. O tym, jakie znaczenie miały zaufanie
i lojalność mied̨zy członkami Grupy, a także bezgraniczne oddanie sprawie,
niech świadczy fragment ze Statutu:

„Członków naszej Organizacji ma łac̨zyć braterstwo, pełne uczu-
cie serdeczności i wzajemnego popierania sie ̨ oraz nieodzowna
wzajemna obrona w akcji, nieporzucanie rannych namiejscu ak-
cji, a także niesienie pomocy tym towarzyszom, którzy schwy-
tani - osadzeni zostali w wiez̨ieniach, przede wszystkim podjać̨
starania o ich uwolnienie.”34.

33 Tamże.
34 Statut Rewolucyjnych Mścicieli.
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Edward Dłużewski i Józef Piat̨ek
Swoje powstanie oraz sukces RewolucyjniMściciele zawdziec̨za ja ̨dwómoso-
bom, które pod koniec 1910 roku postanowiły założyć zbrojna ̨ grupe ̨ terro-
rystyczna ̨ o anarchistycznym charakterze. Byli to Edward Dłużewski i Józef
Piat̨ek, którym przyszło żyć w najbar dziej niespokojnym okresie dla Łodzi:
w czasach rewolucji, lokautu i strajków, które stały sie ̨chlebem powszednim
rzeszy robotników przybywajac̨ych do rozwijajac̨ego sie ̨ miasta i szukaja-̨
cych tam szans na lepsze życie. W rzeczywistości bardzo czes̨to pozostawała
im jedynie egzystencja na granicy śmierci głodowej.

„Zemsta”
Edward Dłużewski, syn dozorcy z Bałut, od wczesnych lat intere sował sie ̨
walka ̨ zbrojna ̨ i choć granice mied̨zy zwykłym bandyty zmem a walka ̨ poli-
tyczna ̨ były dla młodego chłopaka dość mgliste, inspirowała go działalność
bojówki PPS-u. Wysportowany, ener giczny Dłużewski okazał sie ̨dobrym or-
ganizatorem - już w wieku 15 lat przejawiał zdolności przywódcze, umiejac̨
podporzad̨kować sobie starszych kolegów.

O jednym z nieprzemyślanych planów akcji zbrojnej grupy Dłużewskiego,
wzorowanej na organizacji bojowej PPS, dowiedział sie ̨ jego kolega z pracy i
lat szkolnych, Bronisław Szulc, informujac̨ o tym bojowców PPS-u. Ci posta-
nowili utemperować nieco zaped̨y

Edwarda, zabierajac̨ mu broń i spuszczajac̨ lanie. Była to ogromna znie-
waga dla młodego chłopaka, który poprzysieg̨ł Szulcowi ze mste.̨ Z nowym
rewolwerem czekał na odpowiedni moment, by zabić donosiciela, jednak w
wyniku strzelaniny zginał̨ przypadkowy robotnik. Niezrażony tym zamacho-
wiec udał sie ̨ do mieszkania Szulca, gdzie w wyniku szarpaniny zgineł̨a jego
matka, Julianna Szulc, i wezwany na pomoc sas̨iad Chmielowski. Nastep̨nie
dla zdobycia pienied̨zy Dłużewski napadł na kupców Olszera i Wojciechow-
skiego i dwukrotnie uciekł policyjnemu patrolowi, zabijajac̨ dwóch wojsko-
wych. Szulc postanowił za wszelka ̨ cene ̨ doprowadzić do schwytania przez
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„Grupy Rewo lucjonistów-Mścicieli” o przestep̨stwa przewidziane w Cześ̨ci
2-giej paragrafu 102 Kodeksu Kryminalnego.

1912 styczeń 26 / luty 8 Petersburg - Dyrektor Departamentu Policji S.
Bielicki do zastępcy generala-gubernatora warszawskie go do spraw policji
L. Uthofa w sprawie przedsięwzięcia środków zwalczania działalności grupy
rewolucjonistów-Mścicieli.

Ściśle tajne
Przejrzawszy przesłany przez Wasza ̨Ekscelencje ̨ 2 (15) grudnia ubiegłego

roku protokół posiedzenia komisji ds. omówienia kwestii środków zwalcza-
nia działalności przestep̨czej organizacji zwanej „Grupa ̨ Rewolucjonistów-
Mścicieli”, mam zaszczyt zawiadomić Wasza ̨ Ekscelencje,̨ że ze wspomnia-
nego protokołu nie wynika, jakie dokładnie kroki przedsiew̨zieł̨a komisja ce-
lem zwalczania aktów terroru dokonywanych przez wspomniana ̨grupe,̨ zaś
wiek̨ szość proponowanych przez komisje ̨ środków nosi charakter palia tyw-
ny, przy czym zwyliczonych w protokole środków, nastep̨ujac̨e zdaja ̨sie ̨być
nie do przyjec̨ia:

1. publikowanie w gazetach informacji o przypadkach nagradza nia osób,
które przyczyniły sie ̨do schwytania przestep̨cy, choćby i bez ujawniania na-
zwisk tych pierwszych, jako że podobne kroki moga ̨pociag̨nać̨ za soba ̨ujaw-
nienie informatora i zemste.̨

Biorac̨ pod uwage ̨ polityczna ̨ otoczke ̨ „Grupy Rewolucjonistów Mścicieli”
i jej działalność, ukierunkowana ̨na akcje terrorystyczne oraz podobieństwo
w działalności do grup bojowych innych partii, najbardziej realnym środ-
kiem zapobiegania powstawaniu podob nych organizacji zdaje sie ̨ być moż-
liwie szeroka rozbudowa tajnej agentury.

Wobec powyższego oraz przez wzglad̨ na znaczenie tajnej agentu ry do na-
świetlenia działalności wzmiankowanej grupy, mam za szczyt prosić Wasza ̨
Ekscelencje ̨ o uczynienie odpowiedzialnym za kierowanie agentura ̨ i opra-
cowywanie wpływajac̨ych informacji wyłac̨znie gubernialny Korpus Zandar-
mów, jak i zarzad̨ Policji Kolejowej, zaś pracownicy organów ścigania oraz
Policji Krajowej moga ̨ w tym przypadku udzielać należytej pomocy z prze-
strzega niem okólnika z dnia 18 (31) października 1911 roku, nr 121393.

Przyjmijcie, Szanowny Panie, zapewnienie o moim całkowitym oddaniu i
szacunku.

Powyższe podpisał

I. Zołotariew.

53



„Grupa Rewo lucjonistów-Mścicieli”. Aresztowany Michał Bigosiński okazał
sie ̨ członkiem tejże grupy. Podczas przesłuchania wyjaśnił, że G.R. Mścicie-
li była stworzona przez byłego członka PPS, niejakiego Dłużewskiego, który
to później spłonał̨ w domu obleż̨onym i podpa lonym przez policje.̨ Wszyscy
członkowie tejże grupy byli wcze śniej członkami PPS. Programu grupy Bigo-
siński nie znał, wiedział tylko, że głównymi celami jej aktywności sa ̨napady
na bogatych fabrykantów, bogaczy jako takich i ogólnie działalność skiero-
wana na zdobycie posiadanych przez tychże kapitałów.

Jeśli chodzi o ocene ̨ działalności G.R. Mścicieli, wyrażajac̨a ̨ sie ̨ poprzez
nieprzerwany ciag̨ rozbojów, systematycznych zbrojnych przeciwstawień
sie ̨ władzy, groźbach śmiercia ̨ wszystkim tym, któ rzy by „przeszkadzali
mi i ich pracy społecznej”, należy przyznać, że charakter działań tejże
grupy w pełni odpowiada aspiracjom, do których daż̨a ̨ rozmaite grupy
anarchistyczne, nazywajac̨e same siebie w różnych okresach bad̨ź to
„anarchistami-komunistami”, „maksymalistami”, „syndykalistami”, i tak
dalej. Z natury samej swej działalności grupa tak skierowana jest nie
przeciw indywidualnym osobom, lecz z jednej strony przeciwko całym
klasom społecznym: posiadaczom, którzy widziani sa ̨ jako fundament
społecznego lecz i blisko zwiaz̨anego z tymże, ekonomicznego systemu; a
z drugiej strony przeciwko ogólnemu porzad̨kowi i prawu państwowemu i
jego przedstawicielom, a wiec̨ osobom pełniac̨ym funkcje i spełnia jac̨ym
swe obowiaz̨ki. Celem takiego typu działalności wydaje sie ̨ być zniszczenie
głównej bazy systemu społecznego: własności, całkowite zdruzgotanie i
unicestwienie jakiejkolwiek władzy i na to miejsce zasianie i zakorzenienie
elementów bezprawia: anarchii.

Ustanawia sie:̨ 1. że, według przedstawionego powyżej rozumowania, oso-
by tworzac̨e „Grupe ̨ Rewolucjonistów Mścicieli” sa ̨ członkami szajki krymi-
nalnej, którzy przyswoili sobie wspomniane poglad̨y i postawili sobie jako
cel, przy użyciu terroru w stosunku do przedstawicieli władzy i do posiada-
czy, a także poprzez napady zbrojne na obiekty publiczne i osoby prywatne;
zniszczyć własność, zawładnać̨ kapitałami i unicestwić wszelaki porzad̨ek
państwowy, i wprowadzić w kraju bezprawie i bezład, 2. że, po to by dosie-̨
gnać̨ tego celu członkowie tejże organizacji w ciag̨u całego roku bez przerwy
realizuja ̨ napady z bronia ̨ w rek̨u, okazuja ̨ zbrojny opór przedstawicielom
władzy i dokonuja ̨ zabójstw na osobach pełnia.̨ cych swe obowiaz̨ki; i do któ-
rych to celów maja ̨ do swojej dyspozy cji składy broni; powierzam Waszej
Wysokiej Dobrotliwości zrobić, zgodnie z paragrafem 1035 Statutu Sad̨ow-
nictwa Kryminalnego, dać rozkaz obwinić dodatkowo wszystkich członków
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policje ̨Dłużewskiego i jego kompanów, w czym pomógł mu 16 czerwca 1908
r. kupiec Jakub Cymerman. Kilka dni później młody Edward stanał̨ przed sa-̨
dem wojskowym, który przedstawił mu akt oskarżenia w trzech sprawach.
Tylko dzie ̨ ki swojemu wiekowi (nie miał skończonych 16 lat) skazano go na
12 lat katorgi, podczas gdy jego kolegów powieszono.

Poczat̨kowo kare ̨ odbywał w Łodzi, Piotrkowie, potem Kaliszu, gdzie sy-
mulujac̨ chorobe ̨ podczas przewożenia do szpitala 20 lipca 1910 r., zbiegł.
Zdobywszy u chłopów cywilne ubranie, maszerujac̨ nocami, przedostał sie ̨
do wsi Julianów (pod Łodzia)̨, gdzie znalazł schronienie u Józefa Weimana.
Skontaktował sie ̨ z poznanym w wiez̨ieniu 24-letnim Stefanem Słaboszem
„Wulkanem” i jego przy jaciółmi 23-letnim Juliuszem Jaszke „Siwkiem” oraz
22-letnim Andrzejem Jachem „Mścicielem” (byłymi członkami anarchistycz
nej Grupy Rewolucjonistów Terrorystów). Zapragnał̨ stworzyć z nimi nowa ̨
organizacje.̨ Broń dla grupy Dłużewski zdobył od brata współwieź̨nia Hibne-
ra i byłego bojowca PPS, Romana Rokelii, zbiegłego 11 grudnia 1909 r. z wie-̨
zienia. Przyjmujac̨ pseudonim „Zemsta”, Dłużewski poprzysiag̨ł śmierć Szul-
cowi i Cymermanowi, przez których znalazł sie ̨w wiez̨ieniu. Jednak i tym ra-
zem Szulcowi udało sie ̨ujść z życiem. Mniej szcześ̨cia miał Cymerman, który
6 wrze śnia 1910 r. został ograbiony i zastrzelony na szosie aleksandrowskiej.

Miesiac̨ później, 4 października, grupa dokonała śmiałego napadu na sta-
cje ̨ Widzew, terroryzujac̨ rewolwerami obsługe ̨ wagonu baga żowego i po-
rywajac̨ kasetki z 19 000 rubli. Po akcji łup podzielono mied̨zy uczestników:
Dłużewskiego, Słabosza, Jaszka i HenrykaMillera „Mietka” (zabójce ̨Augusta
Fremela, policyjnego prowoka tora), poznanego wwiez̨ieniu i namówionego
do tej akcji.

„Edek”
Kilka dni później Dłużewski poznał 20-letniego Józefa Piat̨ka „Edka”, byłego
kierownika organizacji bojowej okreg̨u łódzkiego PPS-FR. Piat̨ek był niezwy-
kle inteligentny, oczytany, władajac̨y dwoma jez̨ykami obcymi (rosyjskim i
francuskim). Pracował w zakładach L. Geyera. Mieszkał wraz z rodzicami na
Chojnach.

W wyniku aresztowania czołowych działaczy PPS w sierpniu 1910 roku,
Piat̨ek obawiajac̨ sie ̨ zatrzymania, opuścił miasto wyjeż dżajac̨ do Czes̨tocho-
wy a nastep̨nie do Krakowa, gdzie ukrywał sie ̨ w lokalu partyjnym zwanym
Komuna.̨ Rozczarowany panujac̨ymi tam stosunkami i nieufnościa ̨ do jego
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osoby, stracił zainteresowanie programem partyjnym. Po kilku dniach po-
znał Antoniego Sukienni ka, z którym wspólnie coraz cześ̨ciej krytykował
PPS-FR, a szcze gólnie jej inteligenckich przywódców stawiajac̨ych wyżej
kwestie niepodległości Polski niż walke ̨ o prawa robotnicze. „Niepodległa
Polska nie zmieni nic w sytuacji klasy robotniczej, a nowo powstały rzad̨ bu-
ržuazyjny niczym nie bed̨zie sie ̨ różnił od caratu”1

Sukiennik wyjawił Piat̨kowi, że tworzy w Czes̨tochowie własna ̨ organiza-
cje,̨ „Rade ̨ Socjalistyczno Społeczna ̨Organizacji Robotni czych”. Zapropono-
wał Piat̨kowi otwarcie w Łodzi oddziału, na co ten przystał. W mied̨zycza-
sie jednak kierownictwo partyjne dowie działo sie ̨ o pomyśle Sukiennika i
wydało na niego wyrok śmierci za antyPPS-owska ̨propagande.̨ Ten, obawia-
jac̨ sie ̨ o swoje życie, od dał sie ̨ w rec̨e policji i w zamian za ochrone ̨ zdra-
dził partyjne tajem nice, przyczyniajac̨ sie ̨ do aresztowania wielu działaczy.
Dowie dziawszy sie ̨ o Sukienniku, Piat̨ek potep̨ił jego działanie i samo dziel-
nie podjał̨ próbe ̨ tworzenia antyinteligenckiej organizacji o podłożu anar-
chistycznym. Przyjał̨ nowy pseudonim: ”Sep̨”. W listopadzie 1910 roku na-
wiaz̨ał kontakt z grupa ̨ Dłużewskiego, przeko nujac̨ jej członków o koniecz-
ności powołania zdyscyplinowanej organizacji politycznej. Piat̨ek, dysponu-
jac̨ zakonspirowanym ma gazynem broni jeszcze z czasów członkostwa w
PPS, przekazał uzbrojenie i rozpoczał̨ agitacje ̨majac̨a ̨na celu pozyskanie no-
wych członków. Jednymi z pierwszych byli: Józef Banaszczyk „Kuternoga”
(były członek milicji PPS, a nastep̨nie Grupy Rewolucjonistów Terrorystów
i Grupy Anarchistyczno-Spiskowej), który przekazał program i status Gru-
py Rewolucjonistów Terrorystów z 1908 r.; Jakub Drynia „Wacław”, 24-letni
kowal, pracownik w warsztatach kolejowych Dworca Kaliskiego, pełniac̨y w
PPS funkcje ̨ instruktora, a nastep̨nie kierownika Komitetu Okreg̨owego PPS-
FR; Andrzej Jach oraz Aleksander Jaszke, Stanisław Niednarkiewicz, Stefan
Deb̨ski.

Poczat̨ki działalności
Pierwsze miesiac̨e nowego roku 1911 to rozbudowa organizacji i dozbraja-
nie grupy. Każda nowa osoba zobowiaz̨ana była do zapo znania sie ̨ z doku-
mentemnoszac̨ymnazwę Program RewolucyjnychMścicieli i opatrzonymdwie-
ma pieczec̨iami (czerwona ̨ oraz czarna)̨. Nawiaz̨ano również kontakt z Cze-̨
stochowa,̨ tworzac̨ tam – za pośrednictwem Aleksanrdy Jaszke „Helenki” -

1 J. Krzesławski, „O zdradzie i skrusze prowokatora Sukiennika”.
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Dodatek E: Raporty Policyjne
1911 październik 29 / listopada 11, Warszawa. - Prokuratura Warszawskiej
Izby Sad̨owej A. Gesse do prokuratora Piotrkow skiego Sad̨u Okreg̨owego M.
Łaszyna z poleceniem zastosowania 102 paragrafu przepisów karnych wobec
członków Grupy Rewolucjonistów - Mścicieli.

Wdrugiej połowie 1910 roku, wmieście Łodzi, guberni piotr kowskiej, zor-
ganizowała sie ̨ grupa osób, która, jak sie ̨ później oka zało, przybrała nazwe ̨
„Grupy Rewolucjonistów-Mścicieli”. Po czaw̨szy od października 1910 roku,
grupa ta dokonała całego sze regu terrorystycznych napadów na funkcjona-
riuszy policji i straży ziemskiej, a także rozbojów w pociag̨ach i na stacjach
kolejowych. Kryminalna działalność tejże grupy trwała nieprzerwanie także
w ciag̨u tego roku, przy czym jej przejawami w ostatnim okresie były: zbroj-
ne przeciwstawienie sie ̨ policji w Łodzi 3-go (16-go)1 paź dziernika 1911, w
ciag̨u którego został zabity członek grupy Stani sław Deb̨ski, a także napad
członka tejże organizacji Józefa Bana szaka na pracownika łódzkiej sekcji
Ochrany, Pastusiaka, po którym to napadzie wspólnicy Banaszaka zabaryka-
dowali sie ̨ na poddaszu domu numer 6 przy ulicy Zielonej i przez dwa dni
zbrojnie opierali sie ̨ policji, strzelajac̨ z rewolwerów Browning i Mauser.

Pojawienie sie ̨ Grupy Rewolucjonistów-Mścicieli stało sie ̨ jasne od mar-
ca tego roku, kiedy to jej członkowie zrealizowali napad zbrojny 16-go (29-
go) marca na pociag̨ pasażerski łódzkiej fabrycznej linii kolejowej, kiedy to
zbrodniarze ukradli kasetke ̨z pienied̨z mi i zostawili po sobie kwitekmówia-̨
cy o „konfiskacji pienied̨zy” z pieczec̨ia ̨ „Grupy Rewolucjonistów-Mścicieli”.

W czerwcu G.R.M. wysłała do gazety „Kurier Łódzki” tekst, w którym wy-
jaśniła, że próba zabójstwa Wacława Brzeziny 31 maja (13 czerwca), który
wydal członków grupy w rec̨e policji, była nie dziełem bandytów, lecz człon-
ków tejże grupy. Taki sam tekst został wysłany także do szefa policji miasta
Łodzi, przy czym jednakże tutaj „rewolucjoniści-mściciele” grozili śmiercia ̨
każdemu ,kto by przeszkadzał im samym i ich pracy społecznej”.

Wkrótce potem, w nocy 27-go czerwca (10 lipca) 1911 roku, wmieście Cze-̨
stochowa schwytany został niezidentyfikowany czło wiek z paszportem na
nazwisko Jan Turowicz, który oddał 8 wy strzałów z rewolweru. Miał przy
sobie, oprócz wspomnianego re wolweru także naboje i kauczukowa ̨pieczeć̨
z trupia ̨ czaszka,̨ skrzy żowanymi piszczelami i podpisem w jez̨yku polskim

1 Daty w Rosji zapisywano w tym okresie według kalendarza juliańskiego. Nawias zawiera
date ̨według kalendarza gregoriańskiego, obowiaz̨ujac̨ego na Zachodzie.
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droga ̨ zdobyte obrócimy na nasze cele, z nich czerpać bed̨ziemy, aby pomóc
ludziom i pokryć nasze wydatki”.

Punkt drugi referował Józef Winiarski, pseudonim „Sowa”, który mówił o
tym, że PPS-FR wprowadziła do swojej taktyki prześladowanie tych swoich
bojowców, którzy z tych czy innych przyczyn pragnel̨i w jakichś sposób omi-
nać̨ dyrektywy Centralnego Komitetu Robotniczego, schodzac̨ z drogi przez
niego wytyczonej. Prześladowania te dochodziły nawet do wydawania tych
niesubordynowanych odszczepieńców w rec̨e policji. Obecnie PPS-FR szcze-
gólnie prześladuje członków Grupy Rewolucjonistów Mścicieli. Nie mo gac̨
dłużej ścierpieć takiego ich postep̨owania, skierowaliśmy do Centralnego Ko-
mitetu Robotniczego pismo, w którym żad̨amy prze rwania prześladowań,
skierowanych przeciwko nam, grozimy też, że w przeciwnym razie wysadzi-
my ich Centralny Komitet w czasie posiedzenia, które maja ̨miejsce w loka-
lu „Trybuny”. Wiek̨szość członków naszej Grupy Rewolucjonistów Mścicie-
li składała sie ̨ i składa z byłych bojowców dawnej Organizacji Bojowej PPS.
Znaja ̨ oni miejsca przechowywania i magazynowania partyjnej broni, a na
skutek przecieków z partyjnych rozmów mamy też różne wieści, z których
poznajemy planowane zamachy i ekspropriacje ̨w najbliż szym czasie. Broń,
o której wiemy, należy zabrać, a plany Frakcji Rewolucyjnej uprzedzić, do-
konać je naszymi siłami, dopóty policja rosyjska w kraju, nieco odwykła od
takich wystap̨ień jest uśpiona ̨panujac̨ym w tym zakresie spokojem. Wszyst-
ko to powinniśmy dokonać szybko, dopóki w polu rośnie żyto mogac̨e nam
służyć za dobre schronisko i lasy, w których przed pościgiem możemy sie ̨
ukryć. Frakcja Rewolucyjna zwleka z podejmowaniem napadów, nie bed̨ac̨
pewna ̨ swych bojowców, czy skonfiskowane sumy nie obróca ̨ na własne po-
trzeby.

W punkcie 3) postanowiono odbudować Grupe ̨RewolucjonistówMścicieli.
Wybrano jednogłośnie jej przywódce ̨ w osobie Michała Zakrzewskiego „Ja-
strzeb̨ia”, jego zastep̨ce ̨ Józefa Winiarskiego „Sowe”̨.

Niebawem, po zakończeniu obrad, zorganizowano trzy oddziały bojowe,
czteroosobowe, kierujac̨ je doWarszawy, Sosnowca, trzecia ̨zaś grupe ̨podzie-
lono i po dwóchwysłano jako organizatorów do Lublina i Kielc. Polecono aby,
jeśli to bed̨zie możliwe, po przybyciu na miejsce podejmowali prace,̨ nawet
za niska ̨płace,̨ uwage ̨swa ̨poświec̨ajac̨ wywiadowi dla ustalenia, jakie pienia-̨
dze, jakimi drogami i przy jakiej ochronie przewożone sa ̨ tam.
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oddział Rewolucyj nych Mścicieli. Wraz z powstawaniem coraz wiek̨szej ilo-
ści grup (w Warszawie, Krakowie, Radomiu, Kielcach, Sosnowcu, Bed̨zinie,
Ostrowie, Kaliszu, Żyrardowie, Zgierzu), uległ modyfikacji status, tworzac̨ z
nich autonomiczne komórki niepodlegajac̨e zwierzchnic twu Łodzi. Poprzez
Kraków i Czes̨tochowe ̨ zorganizowano przemyt broni i amunicji zakupionej
w Niemczech.

Policmajster Łodzi w raporcie do gubernatora pisał o nieskutecz nych
środkach podejmowanych w celu rozbicia grupy liczac̨ej w 1911 r. ponad
50 osób: „Ściganie Rewolucjonistów Mścicieli jest w wysokim stopniu
utrudnione, znajduja ̨ oni poparcie u przychylnie nastawionej do nich lud-
ności miejscowej”2. Niezadowoleni robotnicy przekazywali grupie wszelkie
zasłyszane informacje o ruchach policji, co uniemożliwiało skuteczna ̨
walke.̨ Kryzys przemysłowy, a co za tym idzie gwałtowne zmniejszenie
wynagrodzeń, które starczały ledwie na jedzenie, poteg̨owało narastajac̨a ̨
fale ̨ niezadowole nia w stosunku do przemysłowców i buržuazji, przeciw
której opowiadali sie ̨Mściciele.

Pierwsza ̨ akcja ̨ zaproponowana ̨ przez Dłużewskiego było zabicie strażni-
ka ziemskiego Juszczenki, znienawidzonego przez robotników, któremu już
piec̨iokrotnie udawało sie ̨ uniknać̨ zamachu. 22 października 1910 r. do ida-̨
cego wraz z innym strażnikiem, Wendem, ulica ̨ na Radogoszczu Juszczenki,
podeszło dwoje ludzi i zaczeł̨o strzelać, dopóki nie przekonali sie,̨ że obaj nie
żyja.̨ Zamach odbił sie ̨ echem w całym mieście i tak, jak przypuszczali Mści-
ciele, zaskarbił im życzliwość wśród robotników. Mówiło sie,̨ że „nareszcie
ktoś stanał̨ w naszej obronie”3. Grupa zaczeł̨a sie ̨ rozrastać, a policmajster
Łodzi wyznaczył za głowe ̨ Dłużewskiego 500 rubli. Odtad̨ Mściciele byli ści-
gani.

2 grudnia 1910 r. członkowie grupy odprowadzajac̨y powoływanego do
wojska Piotra Szwertnera „Fryderyka”, zostali rozpoznani na dworcu Łódź
Fabryczna przez żandarmów i agentów Ochrany. W wyniku strzelaniny zgi-
nał̨ agent Kapłan i udzielajac̨ymu pomocy oficer Gawryłow. Dłużewski został
lekko ranny, ale mimo to 7 grudnia 1910 r. wział̨ udział w napadzie na kase ̨
towarowa ̨ stacji Pabianice, zabierajac̨ 6975 rubli. Po raz pierwszy Mścicie-
le pozostawili po sobie pokwitowanie ze stemplem nowej organizacji (napis
Grupa Rewolucjonistów Mścicieli z trupia ̨ czaszka ̨ i piszczelami w środku) -

2 AGAD, PGGW, SYGN. 1057/1911.
3 E. Ajnenkiel, „Rocznik Łódzki”, t. XXIX 1980, s.159.
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od tej pory był to ich znak firmowy, który zawsze po zostawiali na miejscu
swych działań.

Płynac̨ na fali poparcia, rozrastajac̨a sie ̨ Grupa opracowała plan ataku na
pociag̨, w skład którego wchodził wagon do przewozu pienied̨zy. Na dowód-
ce ̨ i wykonawce ̨ wybrano Dłużewskiego, który podczas dwukrotnego rozpo-
znania trasy natknał̨ sie ̨ 16 lutego 1911 r. na strażnika Proczajewa, zabijajac̨
go, oraz raniac̨ naczelnika wy działu śledczego, Archipowa. Przez dwa tygo-
dnie ćwiczono biegi, czołganie z bronia ̨i strzelanie do celu. Na dwa dni przed
akcja ̨ do zgrupowanych bojowców w leśniczówce pod wsia ̨ Folwarki przyje
chał kolejarz informujac̨ ich, ile kasetek bed̨zie sie ̨ znajdowało w pociag̨u i
w którym wagonie maja ̨ ich szukać. W końcu, 29 marca, wybiła godzina ze-
ro. Około 17. bojowcy „Siergiej” i „Paweł” wsie dli w Radomsku do pociag̨u
osobowego, z dołac̨zonymwagonem bagażowym. Reszta towarzyszy czekała
już na wyznaczonym miej scu trasy. Gdy pociag̨ minał̨ tunel, wyglad̨ajac̨y z
okna Siergiej zo baczył towarzyszy i gwałtownym ruchem pociag̨nał̨ rac̨zke ̨
hamulca. Napastnicy błyskawicznie podjel̨i wyznaczone zadania. Do pa rowo-
zuwdrapał sie ̨„Wulkan”, za nim „Jan”. Nawidok lufy Browningamaszynista
i pomocnik podnieśli rec̨e. Natomiast do wagonu bagażowego wskoczyli „Ze-
msta”, „Mściciel” i Bigosiński. Dwaj ostatni skierowali broń na konduktora.
„Zemsta” krzyczac̨, pytał: „gdzie kasetki z pienied̨zmi?”4, a po ich wskazaniu
zaczał̨ wyrzu cać je na zewnat̨rz. Gdy pociag̨ stanał̨, wyskoczyli z niego „Sier-
giej” i „Paweł”. Biegnac̨ wzdłuż wagonów osobowych, strzelali w powietrze,
wzywajac̨ podróżnych do pozostania w środku i niewyglad̨ania przez okna.
Jednak jeden zmieszkańców Czes̨tochowy nie posłuchał rozkazu i wmomen-
cie, gdy pojawił sie ̨ w drzwiach, został postrzelony. Na poczat̨ku i na końcu
pociag̨u stanel̨i „Sep” i „Marcel” pilnujac̨, by żaden z pasażerów nie uciekł
do lasu.

Cała akcja trwała zaledwie kilka minut, w czasie których napastnicy od-
czepili jeszcze parowóz od pociag̨u, polecajac̨ odjechać od niego i stanać̨ kil-
kaset metrów dalej. W końcu „Zemsta” dał sygnał ukończenia akcji. Uczest-
nicy pobiegli w strone ̨ lasu. Obsłudze po ciag̨u pozostawiono pokwitowanie
z pieczec̨iami Rewolucyjnych Mścicieli. Pościg, który udał sie ̨ za bojowcami,
odnalazł jedynie porzucone przez nich cztery palta. Policji jednak udało sie ̨
ustalić, iż jedno z nich należało do Stefana Słabosza - „Wulkana”, u które-
go, podczas jego nieobecności, przeprowadzono rewizje,̨ odnajdujac̨ cześ̨ć
pienied̨zy. Ustalono również, że do organizacji należeli: Dłużewski, Jaszke i

4 Tenże, „Napad na pociag̨ pod Widzowem”, „Odgłosy”, nr 50, 17 XII 1967, s. 10.
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kie te soki powstały z nasze go potu i łez i dlatego przysługuje nam prawo
usuniec̨ia ich. Niech nasza ned̨za i godność ludzka zachec̨a nas do tego, żeby
żyć dobrze i umrzeć godnie, do bezzwłocznego pomszczenia wszelkich pod-
łych działań ciemież̨ycieli i do bezzwłocznego usuniec̨ia posiadaczy od ich
kapitałów i majat̨ków, a wtedy pred̨zej na ziemi zapanuje spra wiedliwość.

Śmierć ciemież̨ycielom! Niech żyje wszechświatowa komuna! Niech żyje
prawdziwe zbratanie sie ̨ cierpiac̨ego ludu! Niech żyje Grupa Rewolucjoni-
stów Mścicieli!

Nakład 22 000 egz.

Dodatek D: Notatka z konferencji Rewolucyjnych
Mścicieli Zakopane 26 V 1913 r.
Inicjatorem obrad był Michał Zakrzewski, łodzianin, noszac̨y obecnie pseu-
donim „Jastrzab̨”.

Porzad̨ek dzienny Konferencji obejmował:

1. Organizowanie Grup Rewolucjonistów Mścicieli

2. Stosunek do PPS-FR

3. Wolne wnioski.

Zagaił obrady Zakrzewski, stwierdzajac̨, że po śmierci ”Sep̨a” – Józefa Piat̨-
ka Organizacja jako taka przestała istnieć, niektórzy po zostali członkowie
nie sa ̨zwiaz̨ani żadnymiwez̨łami organizacyjnymi.Wobecnych czasach rzad̨
rosyjski wszystkie swoje siły skierował przede wszystkim na prześladowanie
i ściganie najżywotniejszych sił bojowych, kierujac̨ych ruchem robotniczym.
Prześladowania te zmusiły wielu świadomych i bojowych robotników do gro-
madnej emigracji za granice,̨ w przeważajac̨ej wiek̨szości do Galicji. Tutaj
uchodźcy ci okropnie podupadaja ̨ i z braku materialnego za bezpieczenia
głoduja ̨ i gina ̨ marnie. Nadszedł wiec̨ czas przyjścia z pomoca ̨ tym wszyst-
kim potrzebujac̨ym. Zdecydowaliśmy sie ̨ wiec̨ na ponowne zorganizowanie
Grupy Rewolucjonistów Mścicieli i mamy nadzieje,̨ że szeregi jej szybko za-
pełnia ̨sie ̨gotowymi na wszystko oraz odważnymi bojowcami. Program nasz
i taktyka streszcza sie ̨ w krótkich zdaniach - „Walka z uciskiem, śmierć na-
szym oprawcom, broń i bomby na walke ̨ oraz na ekspropriacje.̨ Pieniad̨ze ta ̨
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wu i muzyki na cześć rewolucji i na sławe ̨poległych, a kosztowne napoje lały
sie ̨strumieniami, lecz kiedy robotnicy, opierajac̨ sie ̨na obietnicach, zażad̨ali
chleba i wolności – to w odpowiedzi na to ujrzeli skierowane w ich piersi te
same bagnety, którymi oni obalili szlachte ̨ i jej rzad̨y.

Porównujac̨ to wszystko, widzimy, że żadna obca siła nas nie oswobodzi,
żadne najpiek̨niejsze mowy panów towarzyszy faryzeuszów - Daszyńskich,
Wrońskich, Beblów itp. opiekunów naszych z polecenia kapitalistów. Nie tyl-
ko oni nam nie pomoga ̨ ale zaszkodza,̨ ponieważ zaciemniaja ̨ nam umysły i
odwracaja ̨ uwage ̨ nasza ̨ na sprawy zupełnie niepotrzebne.

Hasła wolności, równości i braterstwa ci quasi-socjaliści głosza ̨ tylko dla-
tego, żeby uśpić cie ̨ robotniku i pociag̨nać̨ za soba.̨ Lecz zrealizować tych
haseł tobie nie wolno i biada ci, jeśli zażad̨asz bezzwłocznego podziału ka-
pitału trutni, chociaż kapitał ten był osiag̨niet̨y twoja ̨ praca.̨ Panowie inteli-
genci nazwa ̨cie ̨bandyta ̨lub szpiegiem i zabija ̨w imie ̨socjalistycznej idei lub
wydadza ̨ carskim sługusom, otwarcie lub też w drodze prowokacji w swych
sprzedajnych organach „Robotniku”, „Górniku” itp., o tym nam wszystkim
dobrzewiadomo. Na oświate ̨także niewiele bed̨ziemy liczyć, po nieważ obec-
nie oświata była i jest w rek̨ach inteligencji i do ucisku mas robotniczych,
jeśli by nam i dali oświate,̨ to nigdy nie dadza ̨ właściwej, a tylko takie nie-
szkodliwe pozory,

Robotnicy! nigdy nie wyjdziemy z tego piekła ned̨zy - jeśli bed̨ziemy na-
iwnie wierzyć w obietnice kapitalistów, jeżeli nasz wolny rozsad̨ek bed̨zie
krep̨owany różnymi wymyślnymi sugestywnymi teoriami o tym, co jest do-
bre a co złe.

Nie bed̨ziemy sie ̨okłamywać, że wilki dobrowolnie przestana ̨po żerać po-
korne stworzenia, że nasi trutnie zaprosza ̨nas dobrowolnie do swych wspa-
niałych pałaców a sami zejda ̨ do wilgotnych i ciemnych nor, suteren i na
mansardy i zamienia ̨wyszukane dania i napoje na nasz czarny chleb, jedwab
na nasze łachmany. Tylko do silnych należy królestwo niebieskie (lub wspól-
ność majat̨ku) - powiedział Chrystus. Czyli poprawa bytu proletariatu może
być osiag̨niet̨a nie tylko przez samemarzenia, ani jakimikolwiekwymyślony-
mi przez naszych wrogów chwytami, które posiadaczommajat̨ek po wiek̨sza ̨
a biednym umniejsza,̨ lecz jedynie śmiałymi wystap̨ieniami i przyłożeniem
topora do pnia tego podłego drzewa.

Robotnicy, siła ̨bed̨ziemy zdobywać kapitał, bed̨ziemy wyciag̨ać soki z wy-
rodków burżuazji, z obszarników i inteligentów, to jest duchowieństwa, wyż-
szych urzed̨ników, oficerów, kupców, sed̨ziów, adwokatów, współpracowni-
ków gazet itp. wyrzutków społeczeństwa, a także i policji, ponieważ wszyst-

48

Jach „Siwek”, którzy prawdopodobnie mogli być zamieszani w napad. Policji
jednak jeszcze przez wiele miesiec̨y nie udawało sie ̨ ich aresztować.

Pod policyjnym obstrzałem
Pierwsza próba zatrzymania Mścicieli podjał̨ sie ̨ policmajster Pabianic Kro-
nenberg. Miało to miejsce 21 marca 1911 r. w lesie tuszyńskim. Kronenberg
został jednak postrzelony, a poszukiwanym udało sie ̨ zbiec. Ich działalność
spotykała sie ̨ z uznaniem społeczeństwa, zwłaszcza klasy robotniczej, lecz
jednocześnie znaleźli sie ̨ w centrum zainteresowania carskiej Ochrany. W
powiecie bed̨zińskim naczelnik Mirbach rozpoczał̨ na szeroka ̨skale ̨poszuki-
wanie Mścicieli, którzy wysłali do niego ostrzegawczy list: „Szanowny Panie
Baronie Mirbach, uprzedzamy pod groźba ̨ śmierci, abyś mniej gorliwie po-
szukiwał uczestnikównapadu, gdyż bed̨ziemymusieli usunać̨ Pana Barona”5.
Wiedzac̨, że ich mieszkania sa ̨pod stała ̨kontrola,̨ szukali kryjówki wśród po-
pierajac̨ych ich robotników.

15 kwietnia spotkali Feliksa Pastusiaka, który dowiedziawszy sie,̨ kim sa,̨
zaprowadził ich do trzypokojowego mieszkania ksieg̨owego fabryki M. Sil-
bersteina, Wacława Brzeziny, na ul. Widzewskiej (obecnie Kilińskiego) 151.
Pastusiak i Brzezina okazali sie ̨ jednak agentami Ochrany. Powiadomili ja ̨
o miejscu pobytu Mścicieli, liczac̨ na na grode ̨ 500 rubli. Dom otoczyła po-
licja, żandarmeria i wojsko. Po długotrwałej obronie od wczesnych godzin
porannych do południa dnia nastep̨nego, Mściciele wypuścili rodzine ̨ zdraj-
cy i czekali na decydujac̨e rozstrzygniec̨ie. W tym czasie policja ewakuowa-
ła mieszkańców i na polecenie przybyłego do Łodzi gubernatora pod pali-
ła kamienice.̨ Dłużewski, Jach i Jaszke, nie widzac̨ już możliwo ści wyjścia z
okraż̨enia, popełnili samobójstwo. Jedynie Słabosz wyskoczył przez okno i
z pistoletem zaczał̨ przebijać sie ̨ przez kordon policji. Jednak wielokrotnie
postrzelony i cież̨ko ranny zmarł w szpitalu, przyznajac̨ sie ̨ do wszystkich
dotychczasowych akcji.

Po zdradzie Mścicieli Brzezina nie mógł znaleźć żadnego lokalu do
zamieszkania, a dodatkowo współpracownicy z fabryki oświad czyli, że nie
chca ̨ z nim pracować. Zwolniono go z pracy, a nie mo gac̨ znaleźć nowej,
przeniósł sie ̨ do Konstantynowa. Grupa zapla nowała zemste ̨ na donosicielu.
Wyrok postanowiono wykonać 3 maja 1911 r. Drynia, Bednarkiewicz i

5 Tamże.
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Siemieniec udali sie ̨ do jego nowego mieszkania. Gdy weszli, przerażony
Brzezina zaczał̨ zasła niać sie ̨ własnymi dziećmi. Zamachowcy krzyczeli, by
je natych miast od siebie odsunał̨, ten jednak ich nie posłuchał. Zaczel̨i strze
lać mu w rec̨e i Brzezina wypuścił jedno z nich. W tym momencie otrzymał
śmiertelny strzał i padł na ziemie.̨ Jedna z kul raniła rów nież dziecko, które
później zmarło.

Łódzka prasa sporo pisała o tychwydarzeniach, w zwiaz̨ku z czymMścicie-
le zdecydowali skontaktować sie ̨ z redakcja ̨ „Kuriera Łódzkiego”, wysyłajac̨
oświadczenie:

„Szanowny panie Redaktorze!
Prosimy Was Panie Redaktorze o zamieszczenie kilku nastep̨u
jac̨ych słów: Zemsta dokonana w Konstantynowie na Brzezinie,
to dzieło naszych rak̨ – Grupy Rewolucjonistów Mścicieli, a nie
bandytów, jak podały gazety. To zemsta za śmierć naszych towa
rzyszy, którzy zginel̨i 16 kwietnia na ul. Widzewskiej. Nasze ku-
le nie omina ̨ani jednego donosiciela, prowokatora, ani kogo kol-
wiek, kto zapragnie naśladować Brzezine,̨ wszystko jedno czy to
bed̨zie strażnik, urzed̨nik państwowy czy cywilny, jeżeli bed̨zie
nammac̨ił lub szkodził w sprawie ogólnej, tak samo ukarany zo-
stanie i nie zaprzestaniemy walki aż na trupach na szych gneb̨i-
cieli.
P.S. Prosze ̨ tego pisma nie niszczyć, pismo podobnej treści skie-
rowaliśmy do Policmajstra w Łodzi.”

Oto jego treść:

„Podły tajny psie carski. Zemsta dokonana na Brzezinie w krót-
kim czasie i ciebie dosieg̨nie. Szcześ̨cie wasze, żeście podły psie
carski nie napotkali nas, bo bomby rozerwałyby was na kawał-
ki. Nie myślcie, że boimy sie ̨waszych prześladowań. Ze msta na-
sza jest nieograniczona. Śmierć spotka i was, to nie my drżymy
przed wami – to wy drżyjcie przed nami. Zemsta nasza nigdy nie
ustanie, zaprzestaniemy jej dopiero na trupach na szych gneb̨i-
cieli.
Łódź dnia 15 czerwca 1911 roku”6

6 E. Ajnenkiel, „Rocznik Łódzki”, t. XXIX 1980, s. 163.
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chleba, dobrego mieszkania i odzieży, jednym słowem - do polepszenia swe-
go bytu. Oprócz tych potrzeb, wspólnych dla wszystkich bez wyjat̨ku ludzi,
każdy pojedynczy człowiek ma przed soba ̨określony cel, do osiag̨niec̨ia któ-
rego niezmiennie daż̨y.

Osiag̨niec̨ie tych daż̨eń w stopniu dajac̨ym nam zadowolenie nazywamy
szcześ̨ciem. A wiec̨ żyć szcześ̨liwie – to jedyny cel życia człowieka. Oto pro-
blem, który stale zmusza do walki z przeciwnościami napotykanymi na dro-
dze do celu i zakłóca ustanowiony porzad̨ek rzeczy.

Każdy z nas robotników i bez wskazań wie, na czym polega cena życia,
lecz czy korzysta z tej świadomości, chociaż uskarża sie ̨ na swój los? Dla-
czegóż tak jest? Dlaczego to my - cała masa głodnych robotników, wiedzac̨
dobrze, co nam jest życiu niezbed̨ne, cierpliwie znosimy niedostatek, a naj-
wiec̨ej cierpimy od bezskutecznego, czes̨to szkodliwego dla nas bezrobocia
lub - co jeszcze gorzej – walczymy mied̨zy soba.̨ Naszymi umysłami bowiem
kieruja ̨nasi wrogowie kapitaliści z pomoca ̨przekupionych pachołków – inte-
ligentów, swoimi wrednymi słówkami wpajaja ̨w nas zgubne sad̨y i wrogość
partyjna,̨ jak trucizne.̨

Ile razy masy uciśnione daż̨yły do dokonania krwawego sad̨u nad tymi
trutniami i odebrania immajat̨ków, tyle razy panowie inteligenci, te psy kar-
mione ochłapami przez kapitalistów, ci cywilni policjanci, krec̨ili sie ̨ wśród
robotników ze słodkimi słowami na ustach i z sercem wściekłego chytrego
zwierzec̨ia. Otumaniali słabe i niepraktyczne umysły poróżnionych robotni-
ków i wtedy ci ostatni - zamiast dokonania należnej rozprawy z tyranami
i bezzwłocznej konfiskaty majat̨ków na swa ̨ korzyść – tworzyli różne partie
polityczne, które odciag̨ały robotników od tak dawno żad̨anego celu, naraża-
jac̨ ich na walki bratobójcze i mamiac̨ ich nadzieja ̨ na poprawe ̨ bytu później,
po zmianie czarcich rzad̨ów na diabelskie, a najpred̨zej po śmierci.

Przypomnimy tylko wypadek z ostatniej rewolucji i zobaczymy, że te sze-
regi gineł̨y świadomie. Były to ofiary porozumienia inteligentów, których
nasyłała burżuazja (albo fabrykanci) w szeregi robotników w tym celu, że-
by ich niedoświadczonych wciag̨nać̨ do walki z carsko-szlacheckim rzad̨em,
jakoby nieodpowiednim dla buržuazji. Ilu robotników wygrywa przy zamia-
nie carskiego rzad̨u na demokratyczny, niech pokaże nam choćby przykład
rewolucji francuskiej.

Podżegani przez pachołków-inteligentów piek̨nymi hasłami i obietnica-
mi robotnicy francuscy chwycili bagnety i za cene ̨ tysiac̨znych ofiar obalili
królewsko-szlachecki rzad̨ feudalny. Niezwykle uroczyście świet̨owała bur-
żuazja zwycies̨two nad szlachta.̨ Zamki i gmachy publiczne pełne były śpie-
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jest mied̨zy wszystkich towarzyszy, stosownie do ich udziału w akcji i odpo-
wiednio do ich potrzeb.

Od udziału w przygotowaniach akcjach i wystap̨ieniach nikt z członków
Organizacji niemoże sie ̨wymówić, w przeciwnym razie wymawiajac̨y sie ̨nie
może być członkiem Organizacji i zostanie z niej wykluczony. Jeżeli wysta-̨
pienia nasze wymagać bed̨a ̨ ofiarnego oddania swego życia, do akcji takiej
powołuje sie ̨ochotnika, a w przypadku ich braku, wyznacza sie ̨uczestników
spośród członków Organizacji.

W przypadku nieprzybycia członka Organizacji na miejsce wyznaczonej
akcji i spowodowania tym faktem jej odroczenia, grozi mu kara śmierci, cho-
ciażby Sad̨ Organizacyjny jeszcze nie rozpatrzył jego sprawy

Za ucieczke ̨z pola walki grozi śmierć. Każdy z uczestników akcji ma prawo
strzelić w łeb uciekajac̨emu.

Jeżeli członkowie Organizacji dokonaja ̨ jakaś̨ akcje ̨ bez uprzedniego po-
wiadomienia o tym Organizacji, zostana ̨ za czyn ten z Organizacji wyklucze-
ni. Jeżeli jednak podjec̨ie akcji spowodowały sprzyjajac̨e ku temu warunki
i okoliczności - akcje ̨ te ̨ winno sie ̨ wykonać i zdać z niej sprawozdanie na
najbliższym Zebraniu Członków.

Za zabójstwoniewinnego człowieka - sprawcy tego czynu grozi kara śmier-
ci, chociażby Sad̨ Organizacyjny jeszcze nie rozpatrzył jego sprawy.

Za zdrade ̨ grozi kara śmierci. Najwyższa ̨ instancja ̨ Organizacji jest Zebra-
nie Członków.

Źródło: WAPŁ, GP, sygn. 1827/1912
(Na oryginale widnieja ̨dwie pieczec̨ie: jedna czarna, druga czerwona z symbolem

czaszki i dwóch skrzyżowanych kości.)

Dodatek C: Odezwa Rewolucyjnych Mścicieli
Tylko ten doczeka dnia wolności,

Kto z własnej woli jest wolny.
Tylko przemoca ̨ osiag̨a sie ̨
Królestwo Niebieskie.
Robotnicy fabryczni i chłopi!
Jakiż cel naszego życia?
Odpowiedź na to znajdujemywnas samych, amianowicie: Całe nasze życie

bezustannie jest przede wszystkim daż̨eniem do zdobycia lepszego kawałka
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Po śmierci Dłużewskiego zorganizowano walne zgromadzenie przedsta-
wicieli piat̨ek bojowych, które zdecydowały o wybraniu kierowników grupy
łódzkiej i czes̨tochowskiej. Pierwsza ̨ miał pro wadzić Józef Banaszczyk „Pe-̨
dzinoga”, druga ̨Wojciech Chlebny „Bitwa”. Nad całościa ̨miał czuwać Józef
Piat̨ek, który posiadał prawo wydawania wyroków na tych członków, którzy
złamaliby status lub program Mścicieli. Zdecydowano również o wzmożo-
nej propagandzie i przyjmowaniu nowych członków z rozwiaz̨anej PPS FR, a
którzy zwrócili sie ̨ ideowo w strone ̨anarchizmu. Dochodziło nawet do agita-
cji w wiez̨ieniach, jak miało to miejsce w przypadku Antoniego Wolniaka, z
którym kare ̨ odsiadywał Bronisław Celian. Wyjaśnił on współwieź̨niowi cha-
rakter grupy i cele, jakie jej przy świecaja.̨ Przekonywał o bezcelowości za-
machów na szeregowych policjantów oraz o tym, że należy uderzyć w tych
wszystkich, któ rzy sa ̨ odpowiedzialni za zła ̨ sytuacje ̨ robotników.
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Akcje po śmierci Dłużewskiego
Pierwszymi akcjami po śmierci Dłużewskiego były: napad na sklep monopo-
lowy przy ul. Rzgowskiej 12, dokonany przez Roma na Prawickiego „Serwusa
Młodszego” oraz zabójstwo Konstantyne go Jakubowskiego, który jeszcze w
1907 r. wydał w rec̨e Ochrany wielu czołowych działaczy łódzkiego PPS.

Piat̨ek, pozostawiajac̨ dobrze zorganizowana ̨ grupe ̨ łódzka,̨ na ja kiś czas
przeniósł sie ̨do Czes̨tochowy, by pomóc Chlebnemu. Tu, już 30 czerwca 1911
r., zorganizował zabójstwo prowokatora Kope ry, który odpowiadał za liczne
aresztowania działaczy robotniczychwmieście. Tego samego dnia napadł na
kasjera Rychłowskiego, jednak spłoszone wystrzałami z rewolwerów konie
udaremniły zamach.

Do Czes̨tochowy przybył jeszcze jeden członek grupy łódzkiej - Michał Bi-
gosiński ,Wacek”. 9 lipca 1911 r. został rozpoznany przez policje ̨ i po krótkiej
wymianie strzałów aresztowany, a nastep̨nie powieszony na Stokach Cytade-
li Warszawskiej.

Kilka dni później, 22 lipca, kolejny patrol natknał̨ sie ̨ znów na Mścicieli,
którzy jednak tym razem skutecznie sie ̨ bronili. Zabili żołnierza Griessa i
zbiegli, raniac̨ dwóch strażników.

5 sierpnia, niedaleko stacji Złoty Potok pod Czes̨tochowa,̨ na oczach 140
robotników skradziono kasjerowi Bartniakowi 1500 rubli. Jednak pienied̨zy
ciag̨le brakowało, tym bardziej, że grupa planowała przyjmowanie kolejnych
członków i zakup nowej broni. Piat̨ek postanowił wiec̨ utworzyć oddział z
grupy łódzkiej i czes̨to chowskiej, majac̨y za zadanie napaść na kantor Za-
rzad̨u Dóbr i Fabryki w Rzucowie. Wysadzono ogniotrwała ̨kasetke,̨ w której
znajdowało sie ̨ zaledwie 500 rubli.

W czasie akcji doszło do tragedii, gdyż jeden z urzed̨ników, wi dzac̨ bo-
jowców, zaczał̨ krzyczeć „kantor sie ̨ pali!”1, co spowodo wało pojawienie sie ̨
zaciekawionych robotników z pobliskiej fabry ki. Mściciele, nie mogac̨ prze-
bić sie ̨przez tłum, zaczel̨i strzelać dla postrachu, zabijajac̨ rykoszetem jedna ̨
osobe ̨ i raniac̨ cztery kolejne. Ogłoszona obława otoczyła ich w pobliżu stacji

1 AGAD, PGGW, sygn. 1079/1911.
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Ale tylko w akcji. Członkowie na szej organizacji zobowiaz̨ani sa ̨do zachowa-
nia ścisłej konspiracji i prowadzenia życia normalnego, aby być przykładem
dla innych, na dowód, że jesteśmy ludźmi walczac̨ymi o wolność, a nie po-
spolity mi bandytami i złodziejami.

(Na oryginale widnieja ̨dwie pieczec̨ie: jedna czarna, druga czerwona z symbolem
czaszki i dwóch skrzyżowanych kości.)

Dodatek B: Statut Rewolucyjnych Mścicieli
Każdy wstep̨ujac̨y do Organizacji daje słowo honoru, że nikomu nie wyjawi
nic z tego, co dzieje sie ̨ w Organizacji, w przeciwnym razie podlegać bed̨zie
sad̨owi, który zawyrokować może kare ̨ śmierci.

Członek Organizacji jest zobowiaz̨any do ścisłego przestrzegania przepi-
sów niniejszego Statutu. Winien on surowo stosować zasady konspiracji, a
przede wszystkim nie nosić przy sobie niczego podejrzanego, nie utrzymy-
wać znajomości z ludźmi niepewnymi, nie prowadzić rozmówwmiejscu pra-
cy na temat Organizacji czy jej działalności itp. W swoim otoczeniu należy
udawać człowieka obojet̨nego nawszystko, ale obserwowaćwszystkich. Czło-
nek Organizacji zobowiaz̨any jest do zwracania uwagi na swego towarzysza,
przypominania mu przepisów Statutu i ścisłego ich przestrzegania. Gdy za-
uważy coś niezgodnego w postep̨owaniu obserwowanego ma obowiaz̨ek za-
komunikowania o tym na Zebraniu Członków Organizacji.

Za przekroczenie zasad konspiracji szczególnie za przechwalanie sie,̨ po-
kazywanie broni itp. sprawy każdy to czyniac̨y zostanie usuniet̨y z Organi-
zacji.

Członków naszej Organizacji ma łac̨zyć braterstwo, pełne uczucie serdecz-
ności i wzajemnego popierania sie ̨ oraz nieodzowna wzajemna obrona w
akcji, nieporzucanie rannych namiejscu akcji, a także niesienie pomocy tym
towarzyszom, którzy schwytani – osadzeni zostali w wiez̨ieniach, przede
wszystkim podjać̨ starania o ich uwolnienie.

Pomoc Organizacji obejmuje i rodziny aresztowanych lub zabitych towa-
rzyszy w czasie akcji, jeżeli rodziny te były do ostatniej chwili na ich utrzy-
maniu.

Organizacja dostarcza uzbrojenie swoim Członkom.
Ustalona przez Organizacje ̨– Walne Zebranie Członków – cześ̨ć zdobytych

w akcji pienied̨zy przechodzi do Kasy Organizacji - pozostała suma dzielona
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Dodatki

Dodatek A: Program Rewolucyjnych Mścicieli
Grupa nasza jest organizacja ̨ terrorystyczna,̨ polityczno ekonomiczna,̨ któ-
rej celem jest walka o wolność klasy robotniczej spod jarzma burżuazyjnego
i rzad̨owego. Organizacja uznaje terror jako forme ̨walki politycznej i ekono-
micznej w szerokim zakresie, tak, jak w równej mierze dokonywanie ekspro-
priacji pienied̨zy państwowych, jak i burżuazyjnych.

Nie prowadzimy walki o niepodległość Polski, domagamy sie ̨ natomiast
szerokiej i pełnej autonomii politycznej i kulturalnej z po działem dóbr na-
rodowychmied̨zy wszystkich ludzi pracy. Jednym z celów organizacji naszej
jest niesienie pomocy członkom swoim zamkniet̨ymwwiez̨ieniu, czy znajdu-
jac̨ym sie ̨ na katordze oraz ich rodzinom, jeśli one znajdowały sie ̨ na utrzy-
maniu uwiez̨ionego i pomocy takiej potrzebuja.̨ Zobowiaz̨ani jesteśmy też do
przyjścia z pomoca ̨ tym, którzy rozkonspirowani pomocy tej bed̨a ̨potrzebo-
wać.

Zdobyte w akcjach pieniad̨ze rozdzielane bed̨a ̨ mied̨zy wszystkich towa-
rzyszy, w zależności od potrzeb każdego z nich, wiadoma jednak cześ̨ć tych
pienied̨zy pozostaje w kasie, oddanej pod opieke ̨ zarzad̨u, za co ten jest od-
powiedzialny i zobowiaz̨anyw określonych terminach do składania towarzy-
szom dokładnych sprawozdań z wpływów i wydatków.

Członkowie Organizacji wybieraja ̨ spośród siebie Zarzad̨, który po powo-
łaniu zobowiaz̨any jest do wykonywania wszystkich uchwał, podjet̨ych na
zebraniu. Ważniejsze zagadnienia organizacyjne i polityczne rozpatrywane
sa ̨ przez Ogólne Zebranie Członków. Każdy, kto pragnie należeć do grona
Członków Organizacji i nim zostaje, ma obowiaz̨ek brania udziału w razie
potrzeby we wszystkich organizowanych akcjach terrorystycznych, w prze-
ciwnym razie nie może być członkiem Grupy Rewolucjonistów Mścicieli.

Nie uznajemy jakichkolwiek przywódców, każdy posiada prawo głosu i
wszyscy sa ̨ sobie równi. Tylko na czas akcji wybiera sie ̨ dowódce,̨ któremu
wszyscy uczestnicy akcji sa ̨ zobowiaz̨ani do bezwzgled̨nego posłuszeństwa.
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Bliżyn, jednak bo jowcy, szturmujac̨ kordon policji i strzelajac̨ celnie, zbie-
gli. Tym razem Rewolucyjni Mściciele nie doznali strat wśród swoich towa-
rzyszy.

„Ped̨zinoga”, pozostawiony w Łodzi 7 lipca 1911 r. wraz z Le chem i Felik-
sem Pastusiakiem, dokonał napadu w Rudzie Pabianic kiej na fabrykanta Ge-
nina, zabierajac̨ mu 4200 rubli. Podjet̨o też decyzje ̨ o napadzie na ambulans
pocztowy, w którym miała sie ̨ znajdować spora ilość gotówki. Rekonesan-
su miejsca zamachu mie li dokonać 19 lipca Stanisław Bednarkiewicz „Sier-
giej”, Józef Pio trowski „Franek” i Roman Prawicki „Serwus Młodszy”, jadac̨
wzdłuż trasy tramwajem podmiejskim. Pech chciał, że razem z nimi w tram-
waju znalazło sie ̨dwóch złodziei, którzy wyczuli w ich ubra niach rewolwery.
Złodzieje wysiedli na najbliższym przystanku i zawiadomili policje,̨ liczac̨ na
nagrode.̨ Policjanci zadzwonili na jeden z posterunków pod Zgierzem i po-
informowali o anarchistach w tramwaju. Przed samym miastem do wagonu
wsiadło dwóch funkcjonariuszy, żad̨ajac̨ okazania dokumentów. W odpowie-
dzi Mściciele zabili policjantów, wyskoczyli z wagonu i zaczel̨i uciekać dwu-
konnym wozem. Przy zajezdni tramwajowej na Helenówku sterroryzowali
motorniczego wagonu służbowego. Jechali z nim kilka minut, w końcu wy-
skoczyli na Radogoszczu i uciekli przez zagajnik Grabinka.

8 września 1911 r., na rogu ulicy Pustej i Widzewskiej w Łodzi, patrol
próbował zatrzymać Józefa Deb̨skiego i Michała Zakrzew skiego „Ksiaż̨-
kowego”. Ci jednak odpowiedzieli ogniem, zabijajac̨ rewirowego Kosiarka
i raniac̨ agenta Bojarka. Smiertelnie ranny został jednak i sam Deb̨ski.
Podobna sytuacja powtórzyła sie ̨ 10 września we wsi Tylin. Tajni agenci
dowiedziawszy sie ̨ o przeby waniu tam Mścicieli, próbowali aresztować
dwóch z nich. Ci jednak zaczel̨i strzelać. Zginał̨ agent Wed̨rowski i jeden z
napastników Tadeusz Kursa „Miluśki”.

Na ślad Mścicieli Ochrana wpadła 19 września 1911 r., gdy na ul. Rzgow-
skiej 6 Banaszczyk „Ped̨zinoga” i Skiba „Lech” nocowali u jednego z człon-
ków grupy, Andrzeja Hołysza. Silny patrol policji, terroryzujac̨ stróża ojca
Hołysza, próbował wedrzeć sie ̨ do domu. Jednak Mściciele odpowiedzieli na-
tychmiast ogniem, zabijajac̨ strażnika Barulina i przypadkowo śmiertelnie
raniac̨ ojca Hołysza. Policjanci wycofali sie ̨ na dół klatki schodowej i wezwa-
li posiłki. Wykorzystujac̨ to, Banaszczyk i Skiba zdołali wdrapać sie ̨ na dach
kamienicy. Tu jednak Skiba dostał padaczki a Banaszczyk, by nie dopuścić
do jego aresztowania, zastrzelił towarzysza. Nastep̨nie, skaczac̨ z IV piet̨ra
na dach szopy, zdołał uciec.
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Grupa przeprowadziła kolejny napad na pociag̨ mied̨zy stacjami Chojny –
Łódź Kaliska, konfiskujac̨ 11 800 rubli. Policja, ciag̨le daleka od aresztowania
czołowych działaczy, dotarła do Pastusiaka i zaproponowała muwspółprace.̨
16 października 1911 r. Pastusiak na czele kilkuosobowego patrolu dopro-
wadził policje ̨ do mieszkania Stanisława Deb̨skiego „Wulkana” na trzecim
piet̨rze ul. Radwańskiej 41. Gdy ten wychodził z domu, policjanci rzucili sie ̨
na niego i w czasie szarpaniny zabili Deb̨skiego i cież̨ko ranili jego matke,̨
starajac̨a ̨ sie ̨ ratować syna. Pozostajac̨y w mieszkaniu Banaszczyk razem z
dwoma innymi Mścicielami zasypali policje ̨ogniem, zmu szajac̨ ja ̨do uciecz-
ki do piwnicy, zaś sami zbiegli. Aresztowana została jednak Matylda Deb̨ska,
siostra „Wulkana” i narzeczona Banaszczyka. Po kilku dniach udało sie ̨ jej
jednak uciec i przedostać do Czes̨tochowy, gdzie wzmocniła tamtejsza ̨ gru-
pe.̨ 2 listopada oficjalnie już Pastusiak razem z patrolem policji natknał̨ sie ̨
przed domem przy ul. Piotrkowskiej 49 na Jakuba Drynie ̨ w towarzystwie
dwóch meż̨czyzn. Rozpoczeł̨a sie ̨ kilkuminutowa wymiana ognia, w wyniku
której raniono kilku przypadkowych przechodniów. Mści ciele zaczel̨i ucie-
kać. Drynia wbiegł do bramy kamienicy przy ul. Zielonej 6 i ukrył sie ̨ na da-
chu.Wkrótkim czasie przed kamienice ̨przybyływzmocnione siły policji pod
dowództwem pułkownika Riczanowa. Pomocnik komisarza, czterej policjan-
ci i dwaj agenci policji śledczej weszli do lewej oficyny i dostali sie ̨na trzecie
pie ̨ tro, prowadzac̨ z niego ostrzał strychu. Jednak w wyniku silnego ognia i
ran zmuszeni zostali do ukrycia sie ̨ w jednym z mieszkań, z którego już nie
mogli sie ̨ wydostać. Policja, nie widzac̨ możliwości zastrzelenia Dryni, roz-
ważała kilka pomysłów zakończenia obleż̨e nia: podpalenie dachu, wylanie
środków chemicznych czy zalanie domu woda.̨ Ze wzgled̨u na duże niebez-
pieczeństwo odstap̨iono jednak od realizacji tych planów. Około godziny 18,
po nadejściu zmroku, strzały ustały. Policja otoczyła cały teren, zajmujac̨ oko
liczne kamienice, co miało uniemożliwić ewentualna ̨ ucieczke.̨

Około godziny 2.30 wysłano dziesiec̨iu ludzi na dach kamienicy przy Piotr-
kowskiej 51, którzy zaczel̨i ostrzeliwać kryjówke ̨ Mścicie la. Jednak i to nie
przyniosło efektu. Rano, o 10.00, policja rozpo czeł̨a ostrzał z kamienic przy
Zielonej 3 i 5. Koło południa oddano kilkanaście salw z kartaczownic. Nie
zmieniło to jednak sytuacji.

Wieczoremna klatce prowadzac̨ej na strych odpalonomateriały wybucho-
we, liczac̨ na zawalenie sie ̨ schodów. Jednak detonacja była zbyt słaba i nie
wyrzad̨ziła wiek̨szych strat. Do rana dnia na step̨nego wymiana ognia była
sporadyczna, aż w końcu umilkła nad ranem. Brak znaków życia ośmielił po-
licje ̨do szturmu poddasza. Znaleźli tam jedynie zwłoki Dryni, który popełnił
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pracowników Ochrany zjed nywały grupie sympatie ̨wśród najbiedniejszych
warstw społecz nych, czy dużej rzeszy szeregowych członków PPS. W prze-
ciwień stwie do działajac̨ej kilka lat wcześniej innej łódzkiej grupy anarchi
stycznej Internacjonał, której członkowie w wiek̨szości byli Zydami, zdecy-
dowana ̨wiek̨szość Mścicieli stanowili Polacy. W archiwach znajdujemy zale-
dwie dane kilku członków pochodzenia żydowskie go i niemieckiego.

Prawdopodobnie w ciag̨u trzech lat istnienia przez grupe ̨ przewi neł̨o sie ̨
blisko 400 osób. Ich działalność i udział w organizacji był bardzo różny –
od cichej pomocy w udzielaniu schronienia po akcje bojowe. Ze wzgled̨u na
rygorystyczne zasady konspiracji jak i upływ czasu, dzisiaj trudno ustalić
wiek̨szość nazwisk, czy opisać wszystkie akcje, których dokonali Rewolucyj-
ni Mściciele. Ciekawa może być również rola kobiet w organizacji, których,
jak udało sie ̨ustalić, było co najmniej 20.Wydaje sie ̨jednak, że próczMatyldy
Deb̨skiej wiek̨szość z nich spełniała zadania pomocnicze.

Bardzo rygorystyczne zasady postep̨owania w czasie akcji (nie opuszcza-
nie towarzyszy oraz samobójstwowprzypadkumożliwości aresztowania) do-
prowadziło do blisko 40 wypadków śmiertelnych. Natomiast sami Mściciele
odpowiedzialni byli za co najmniej 80 zabójstw. W czasie działalności gru-
py policja dokonała aresztowań około 100 osób, z których wiek̨szość została
skazana na zesłanie bad̨ź kare ̨ śmierci. Szczególnym echem odbił sie ̨ proces
z paździer nika 1914 r. Obejmował on 76 oskarżonych i prawie 200 świadków.
Po naradzie sed̨ziów proces został w końcu podzielony na kilka mniejszych.
Wybuch wojny spowodował przewiezienie aresztantów najpierw do Warsza-
wy, a nastep̨nie do Moskwy. Tam właśnie odby ły sie ̨ procesy, w czasie któ-
rych wielu skazano na kare ̨ śmierci, z zamiana ̨ na katorge.̨ Do czołowych
oskarżonych w tym procesie należeli: Michał Doroszewski, Władysław Go-
berski, Michał Krze miński, Józef Cimek, Jan Kryster, Franciszek Tomaszew-
ski, Kuno Reis, Jan i Antoni Słaboszowie, Julian Szwertner, Leon Banaszczyk,
Franciszek Dłużewski, Andrzej i Bronisław Hołyszowie. Dalsze losy zesłań-
ców sa ̨ nieznane, chodź należy przypuszczać, że po re wolucji 1917 r. dużej
cześ̨ci z nich udało sie ̨wrócić do kraju.
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genckich i fascynacji terrorem jako jedynym narzed̨ziem zadośćuczynienia
doznanym krzywdom.

Na tym gruncie powstali właśnie Rewolucyjni Mściciele, którzy sa ̨ pierw-
sza ̨ stricte terrorystyczna ̨ organizacja ̨ na ziemiach polskich. W przeciwień-
stwie do partii politycznych, czy wcześniejszych grup anarchistycznych po-
siadajac̨ych bojówki, które były jednak tylko zbrojnym ramieniem organiza-
cji, Mściciele zarówno w programie jak i w całej działalności postrzegali ter-
ror jako jedyne narzed̨zie walki i osiag̨niec̨ia zamierzonego celu. Ich akcje
można podzielić na: rabunkowe (pozyskanie pienied̨zy na działalność oraz
przeka zywanie ich dla rodzin uwiez̨ionych bad̨ź zabitych towarzyszy); re-
presyjne (wykonywanie wyroków na tajnych agentach, przedsta wicielach
władzy carskiej, zdrajcach) oraz terror zaczepny.

Można by sie ̨ zastanawiać, czy nie jest błed̨ne umiejscowienie tej grupy w
kryteriach organizacji politycznej. Jednak za tym poglad̨em przemawia sta-
tus i program, w którym - może nieco mgliście – Mściciele kreśla ̨ polityczna ̨
wizje ̨ swoich działań. Również odezwa „Do robotników i robotnic” ma na
celu podkreślenie ideowego cha rakteru grupy. Warto nadmienić, że prote-
stowali przy każdorazo wym przyrównywaniu ich do bandytów, wyjaśniajac̨
motywy swo ich czynów.

Anarchizm Mścicieli pozostawał również wieloznaczny. Czytajac̨ akta po-
licyjne,można odnieśćwrażenie, że posiadali niewielka ̨wiedze ̨na temat pro-
gramu i założeń anarchizmu, dość modnego wówczas wśród robotników Eu-
ropy Zachodniej. Jednak zawarte w programie hasło o daż̨eniu do autonomii
regionu, a nie do odzyska nia przez Polske ̨niepodległości, brak hierarchii we-
wnat̨rz organiza cji czy antyinteligenckie hasła zbliżaja ̨ ich bardzo wyraźnie
do zwo lennikówWacławaMachajskiego12. Znamy również zapiski JanaWik-
tora13 na temat kontaktów Rewolucyjnych Mścicieli z krakowskimi anarchi-
stami działajac̨ymi wokół AugustynaWróblewskiego i pisma „Sprawa Robot-
nicza”. Cześ̨ć bojowców przyszła do organizacji z rozbitych wcześniej grup
anarchistycznych, jak warszawska „Zmowa Robotnicza”, czy łódzka Grupa
Anarchistyczno-Spiskowa.

Zdecydowana jednak wiek̨szość tworzyli byli członkowie PPS FR, rozgory-
czeni dotychczasowa ̨ polityka ̨ partii. Dokonywane przez grupe ̨ akcje, mimo
czes̨tokroć bandyckiego charakteru, przeprowa dzane były wyłac̨znie na bo-
gatych kupcach i łódzkiej buržuazji. Zamachy na zwykłych policjantów czy

12 Twórca tak zwanej „machajewszczyzny” – anarchistycznego ruchu antyinteligenckiego,
wystep̨ujac̨ego przeciw inteligencji, socjalizmowi i państwu.

13 Pisarz, publicysta. Poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejmu I kadencji.
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samobójstwo. ZabitegoMściciela ułożono na prowizorycznym stosie z desek.
Ubrany był w szare palto i ciemny garnitur, na rek̨ach miał rek̨a wiczki i
binokle na nosie. W rek̨ach trzymał mauzera i brauninga.

Napad w Rogowie
Grupa osłabiona śmiercia ̨ kilku ze swoich najbardziej oddanych towarzyszy,
opracowała swój najwiek̨szy plan napadu na pociag̨ pod Rogowem. Mścicie-
le wzorowali sie ̨ na słynnym rabunku sprzed piec̨iu lat dokonanym w tym
samym miejscu przez bojówke ̨ PPS. 12 grudnia 1911 r. liczac̨a 18 osób gru-
pa sterroryzowała pociag̨ i zabra ła z kasetek 17 252 rb. W czasie akcji jeden
z bojowców trzymał czarno-czerwony sztandar z biała ̨ trupia ̨ czaszka ̨ nad
skrzyżowany mi piszczelami. Po kilkunastu minutach uformowali dwójki i
równym krokiem odmaszerowali w strone ̨ lasu. Przed sama ̨ akcja ̨ Re wolu-
cyjni Mściciele wysłali list do policmajstra Reizanowa:

„(…) nie sad̨ź, że jesteś wszechpoteż̨ny i że nas zniszczysz, wysta-
wiajac̨ przeciwko jednemu tysiac̨ swoich pachołków. Nie sadźcie,
że przerażaja ̨ nas wasze bagnety, kule czy palenie żyw cem. To
co posiano tego nie wytrzebisz nigdy. Tak długo be ̨ dziemy wal-
czyć, póki nie dojdziemy do celu. Przypomnij sobie słowa, które
pisałem z Dłużewskim, że nie spoczniemy póty nie zniszczymy
waszej przemocy. Spaliliście czterech; wśród nich znajdował sie ̨
Dłużewski, którego wraz z Towarzyszami nazy wacie bandytami,
lecz nie oni a wy jesteście bandytami, dlatego że napadacie z bro-
nia ̨w rek̨u na ludzi bezbronnych; my tego nie robimy tak samo,
jak Dłużewski, który nie był bandyta,̨ jak inni nie byli. Należał do
„Grupy Rewolucyjnych-Mścicieli” tak sa mo jak ci, którzy zginel̨i
także ci, którzy sa ̨ żywi i potrafia ̨ sie ̨ mścić. Oprawcom i katom
śmierć, a straconym bohaterom cześć!…
Józef Piat̨ek”2

Bezpośrednio po napadzie na pociag̨ pod Rogowem, Piat̨ek wyjc. chał do
Krakowa, gdzie zajał̨ sie ̨tworzeniempiat̨ek, które kierował do różnychmiast
Królestwa Polskiego. Zredagował również ode zwe,̨ która z czasem stała sie ̨
relikwia ̨ grupy. Każdy członek nosił ja ̨ z soba ̨ na akcje jako talizman. Spory

2 WAPŁ, Akta Gubernatora Piotrkowskiego, sygn. 1827/1912.
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jej nakład, choć cześ̨ciowo zarekwirowany na granicy pruskiej, został roz-
powszechniony w Łodzi. Policmajster w jednym ze swoich raportów pisze:
„Szeroko rozprowadzone odezwy Rewolucjonistów Mścicieli, w treści swej
oświetlaja ̨ od strony korzystnej ich działalność, zdobywajac̨ dla siebie sym-
patie ̨ u met̨ów istniejac̨ych w masach pracujac̨ych”3.

Władze polskich partii działajac̨ych w podziemiu (PPS, SDKPiL), krytyko-
wały poczynania Rewolucyjnych Mścicieli jako deprawuja ̨ ce masy pracuja-̨
ce i nieprzynoszac̨e wzrostu świadomości klasowej czy narodowowyzwoleń-
czej. Inaczej jednak ich działania odbierali szeregowi członkowie tych ugru-
powań, postrzegajac̨ w bojowcach bohaterów i mścicieli swoich krzywd.

Tymczasem praca Dłużewskiego w Krakowie zaczeł̨a przynosić efekty w
grudniu 1911 r. Powstała tam silna grupa pod przewodnic twem Tadeusza
Wieniawy Długoszewskiego „Tadka”, byłego bo jowca PPS. Nawiaz̨ał on
współprace ̨ z anarchistyczna ̨ gazeta ̨ „Sprawa Robotnicza”, wydawana ̨przez
dr Augustyna Wróblew skiego. Pierwsza ̨ akcja ̨ grupy krakowskiej był napad
na wagon pocztowy 18 marca 1912 r. na stacji Małogoszcz, podczas którego
zastrzelono żandarma. Rozpoczet̨a nastep̨nego dnia obława odnala zła
dwóch Mścicieli we wsi Kołoman, którym po ostrzelaniu udało sie ̨ jednak
uciec. Kolejne rozpoznanie pod wsia ̨Mirowica ̨doprowa dziło do śmierci jed-
nego z nich. Natomiast trzeci z oddziałów sto czył walke ̨ z trójka ̨ bojowców,
w której polegli Stanisław Okuń i Roman Koczalski. Janowi Kwaśniewskiemu
udało sie ̨ zbiec, jednak po kilku dniach został aresztowany.

Mściciele z Czes̨tochowy
6 marca dała o sobie znać również grupa czes̨tochowska, dokonu jac̨ napa-
du na Urzad̨ Pocztowy w Rzed̨zinach. 19 marca grupa sto czyła walke ̨ z pa-
trolem policyjno-wojskowymweWłoszczowej, podczas której zginał̨ jeden z
Mścicieli. Niemal w tym samym cza sie, 20 marca, na ul. Mikołajewskiej łódz-
ka grupa dokonała napadu na bryczke ̨ przewożac̨a ̨ do fabryki Geyera 20 000
rubli. Dwukrotne wysadzenie kasetki nie przyniosło skutku. Zaalarmowało
jedynie policje,̨ która podjeł̨a pościg.Wacław Chocianowski, biorac̨y udział w
akcji, postanowił ratować towarzyszy i ostrzeliwujac̨ ścigajac̨ych, umożliwił
ucieczke ̨ pozostałym. Sam, kierujac̨ sie ̨ w strone ̨ widzew skiego lasu, został
zabity. Nastep̨nego dnia, zebrani ludzie w miejscu śmierci Chocianowskiego
zaprzysieg̨li zemste.̨

3 Tamże.
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nie posiadajac̨ fałszywe bad̨ź cudze paszporty rosyj skie. Kontakt
z wymienionymi mógł posiadać Andrzej Bu gajski ze wsi i gminy
Samsonów powiatu i guberni kielec kiej, poszukiwany przez po-
licje ̨ od 3 VII 1912 r.”11

Podsumowanie
Współczesny czytelnik zapewneprzyrównaRewolucyjnychMścicieli do dzia-
łajac̨ych obecnie grup terrorystycznych, które za pomoca ̨ aktów przemocy
daż̨a ̨ do realizacji swojej wizji przyszłego społeczeństwa. Jednak nie może-
my zapominać o tym, w jakich warunkach przyszło żyć naszym bohaterom i
jak byli postrzegani przez spora ̨cześ̨ć społeczeństwa. Rozwijajac̨a sie ̨ łódzka
„Ziemia Obiecana” dawała możliwości odniesienia sukcesu i zdobycia ma jat-
ku jedynie niewielkiej grupie zamożnych fabrykantów, którzy znajdowali tu
tania ̨siłe ̨ robocza.̨ Brak opieki zdrowotnej i socjalnej powodował radykaliza-
cje ̨poglad̨ów. Duże znaczeniemiała również niemożność legalnego działania
opozycji politycznej.

Nadzieja przyszła w 1905 roku, gdy wydawało sie,̨ że być może uda sie ̨
poprawić sytuacje ̨ łódzkich robotników dziek̨i strajkom i gwałtownym wy-
stap̨ieniomprzeciwko znienawidzonemu caratowi. Jednak rewolucja upadła,
pozostawiajac̨ po sobie jedynie krew na łódzkich ulicach i drastyczne pogor-
szenie warunków pracy za spra wa ̨fabrykantów, którzy kosztem swoich pra-
cowników starali sie ̨ odrobić straty. Kles̨ke ̨ wystap̨ień z 1905 roku przypisy-
wano w dużej mierze partiom politycznym działajac̨ym w podziemiu (SDK-
PIL, PPS-L, PPS-FR, NZR), ich uporowi i nienawiści, która ̨ do siebie pałały.
Gwałtowny odpływ członków ze wszystkich organizacji doprowadził w 1908
roku do zmniejszenia stanu osobowego o 95% w porównaniu z 1905 rokiem.
Na kilkanaście miesiec̨y rozwiaz̨aniu uległa również łódzka organizacja PPS-
FR, która zrzeszała najwiek̨ sza ̨ ilość robotników.

Wydarzenia z 1905 roku rysowały sie ̨ dość ponura ̨ przyszłość również dla
tych wszystkich bojowców, którzy żyli dotychczas za partyjne składki. Po-
wrót do normalności wydawał sie ̨ dla nich nie możliwy, gdyż groził dekon-
spiracja.̨ Emigrowali bad̨ź schodzili na droge ̨ zwykłego bandytyzmu. Nastro-
je po kles̨ce doprowadziły w łódzkim społeczeństwie do postaw antyinteli-

11 APB, Zarzad̨ Żandarmerii Łomż., Maz, Szczucz i Kolneńskiego powiatów łomżyńskiej gu-
berni, syg. 284 Stiekuszczej perepiskoj po pratii Rewolucjonie row - Mścitielej, 1914, k. 1.
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Komorowski, Franciszek Brzozow ski i Wacław Nowak rozpoczel̨i draż̨enie
otworu w ścianie sas̨iadu jac̨ej z kancelaria ̨ aresztu. Sad̨zili, że znajda ̨ tam
broń i zastrasza ̨strażników a nastep̨nie wydostana ̨sie ̨na zewnat̨rz. Niestety,
pod koniec pracy ich zamiary zostały wykryte. Bojowcy jednak nie re zygno-
wali. 13 maja 1913 r. o 6 rano, gdy do celi weszli dozorcy, anarchiści zasypali
im oczy machorka ̨ i zaatakowali naostrzonymi łyżkami. W czasie walki, jed-
nemu z dozorców, pomimo prób za kneblowania ust, udało sie ̨ krzyknać̨ i
sprowadzić pomoc. Wacław Nowak kilkukrotnie otrzymał śmiertelne ciec̨ia
szabla.̨ Pozostała dwójka została zakuta w kajdany przymocowane do ściany.
Te re strykcyjnemetody obudziły solidarność innychwspółwieź̨niów, którzy
odpowiedzieli buntem i próba ̨przyjścia Mścicielom z pomo ca.̨ Porzad̨ek za-
prowadził dopiero przybyły oddział wojska, znajdu jac̨ 1 zabitego strażnika
i 3 rannych.

28 lipca ruszył pierwszy proces, w którym oskarżonymi byli: Sta nisław
Komorowski, Franciszek Brzozowski, Kazimierz Legut i Antoni Ślaz̨ak. Ska-
zano ich na kare ̨śmierci, zamieniona ̨w zwiaz̨ku z amnestia ̨na 20 lat katorgi.
Ludwika Bekusa, Tomasza Gawrona, Franciszka Staniszewskiego i Marte ̨Sta-
niszewska ̨ skazano na zesła nie na Syberie,̨ natomiast Matylde ̨ Deb̨ska ̨ na 2
lata i 8 miesiec̨y katorgi.

W dzień po procesie, w czasie spaceru w wiez̨ieniu, Stanisław Komorow-
ski, Franciszek Brzozowski, Eugeniusz Janus, Franciszek Dymek i Józef Jokiel
próbowali zabić Michała Skibe,̨ który liczac̨ na mniejsza kare,̨ zaczał̨ współ-
pracować z policja.̨ Dotkliwie pobity jednak przeżył.

Ostatnie informacje dotyczac̨e pozostajac̨ych nadal nawolności członkach
organizacji pochodza ̨z tajnych notatek Ochrany war szawskiej z lutego 1914
r. Mowa w nich o krakowskiej grupie, która oddelegowała do Królestwa Pol-
skiego oddział składajac̨y sie ̨ z 5-6 osób celem dokonania akcji terrorystycz-
nych. W jej skład wchodzili:

„1) Józef Grzybowski, mieszkaniec wsi Kołoman gm. Samsonów,
gub. Kielce, ps. „Dziad”, „Aleksander” dowód ca, poszukiwany
przez policje ̨ od 20 VII 1907.; 2) Biel, mieszkaniec tejże wsi; 3)
Winiarski Antoni, urzed̨nik w jednym z tartaków w Zakopanem;
4) Kaźmierz Beger ps. „Giel”, „Gielbus”, ze wsi Lachów, powiatu
i gminy Włosz czowa, poszukiwany przez policje ̨ os 27 I 1910 r.;
5) Nie znany z nazwiska meż̨czyzna lat 25-26, brunet, wzrostu
średniego ze śladami rany postrzałowej na prawej nodze, poni-
żej kolana. Wszyscy wymienieni przekroczyli granice ̨ nielegal-
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Dopodobnegowydarzenia doszło trzy dni później, 23marca, gdy trzejmło-
dzi ludzie obrabowali kantor fabryki Borsaka, zabierajac̨ 350 rubli. Policja ru-
szyła za nimi w pościg. Kazimierz Zakrzewski, przyrodni brat Dłużewskiego,
opóźniajac̨ poszukiwania, ukrył sie ̨ w piwnicy farbiarni przy ul. Zgierskiej
104 i stamtad̨ zaczał̨ ostrzeliwać ulice,̨ śmiertelnie raniac̨ jednego z policjan-
tów. Na propozycje ̨poddania zaśmiał sie ̨ jedynie, strzelajac̨ w kierunku prze-
śladowców4. Przez kilka godzin na zmiane ̨ strzelał i śpiewał pieśni rewolu-
cyjne. W końcu, gdy policja postanowiła wlać do piwnicy amo niak, odebrał
sobie życie. Rozwścieczeni ostatnimi niepowodzenia mi Mściciele, zabili 27
marca przy ul. Widzewskiej 2 strażników Chwedczuka oraz Leszuka i zabrali
im broń. 31 marca roku grupa czes̨tochowska napadła na Urzad̨ Gminny w
Olsztynie (okolice Czes̨tochowy) i zrabowała 1049 rubli. W czasie akcji zbez-
czesz czono portret cara Mikołaja II, opluwajac̨ go i depczac̨. Ci sami ludzie
16 kwietnia wykonali wyrok śmierci na rewirowym Piotrze Biernikowskim.

Zbliżała sie ̨pierwsza rocznica śmierci Dłużewskiego i Mściciele planowali
dokonać pogromu policji, co jednak nie nastap̨iło, bo wiem władze powzieł̨y
szczególne środki ostrożności. Jedynie w Czes̨tochowie zginał̨ strażnik Sie-
wiera. 12 czerwca 1912 roku nie udał sie ̨też napad na kasjera Huty Bankowej
w Czes̨tochowie. 21 czerwca zabito jednak wracajac̨ego z konnej wycieczki
dyrektora Huty Czes̨tochowa, Mariusza Bojemskiego. Zamachowcy - Mikołaj
Pasek, Stanisław Donela i Jozef Kozioł – ukrywajac̨ sie ̨wśród żyta na polu za
miastem, oddali w kierunku ofiary kilkanaście strzałów z rewolwerów. Cież̨-
ko ranny Bojemski po przewiezieniu do szpitala zmarł. Swa ̨akcje ̨ tłumaczyli
zemsta ̨na dyrektorze, który kilkakrot nie denuncjował Ochranie robotników
podejrzewanych o lewicowa.̨ działalność.

23 czerwca ta sama grupa wykonała wyrok śmierci na donosicielu Ochra-
ny, Lubczyńskim. 26 czerwca, w czasie napadu na inkasenta sklepów mono-
polowych w Warszawie, został śmiertelnie ranny Ludwik Zieliński „Góral”.
Kilka dni później, jedynie dziek̨i dużemu szcześ̨ciu, nie doszło do aresztowa-
nia Chlebnego, który został zaatakowany przez strażnika Plewniuka. Jedne-
mu z towarzyszy Chlebnego w ostatnim momencie udało sie ̨ zabić napastni-
ka.

22 lipca 1912 roku Józef Piat̨ek ponownie wykonał wyrok, tym razem na
swoim kompanie Józefie Banaszczyku. W obecności Ma tyldy Deb̨skiej odczy-
tał mu wyrok, oskarżajac̨ o intrygi, tchórzo stwo i zdrade,̨ po czym zastrzelił.
Po powrocie do Czes̨tochowy, 7 sierpnia, Piat̨ek niespodziewanie spotkał na

4 Tamże.
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ulicy policmajstra Pie kure ̨ i oddał w jego strone ̨ dwa strzały, na skutek któ-
rych Piekura został kaleka.̨ Wcześniej, w latach 1905-1907, dwukrotnie pró-
bowano dokonać zamachu na jego życie, jednak zawsze udawało mu sie ̨ujść
bez szwanku.

Grupa czes̨tochowska, która najmniej ucierpiała w wyniku aresz towań,
rozpoczeł̨a akcje namasowa ̨skale.̨ 12 sierpnia zastrzeliła agenta czes̨tochow-
skiej Ochrany Stanisława Góraka. Dwa dni póź niej napadła na Urzad̨ Gminy
w Miedzynie, kradnac̨ 348 rubli i 43 niewypisane druki paszportowe. Zabili
jednego ze ścigajac̨ych ich strażników. 16 sierpnia wykonali wyrok śmierci
na agencie Ochrany Owczarku i tego samego dnia napadli na kasjera Jenote ̨
pod wsia ̨ Pachulanka. Tym razem zabito Jana Sprawka i aresztowano Fran
ciszka Brzozowskiego. Dwóm pozostałym bojowcom udało sie ̨ uciec. Zmaso-
wana akcja policji i Ochrany doprowadziła dzień póź niej do odnalezienia
kryjówki Mścicieli na przedmieściu Czes̨to chowy, zwanej Ostatni Grosz.

Ściag̨niet̨e wojsko otoczyło budynek i rozpoczeł̨a sie ̨ prawdziwa bi-
twa. Znajdujac̨y sie ̨ na poddaszu bojowcy razili ogniem przeciw nika, a
przebywajac̨a z nimi Matylda Deb̨ska „Macia” „ocierała im pot z czoła
i przeładowywała magazynki”5. W końcu ustalili, że ”Macia” bed̨zie ich
osłaniać, a pozostała trójka spróbuje sie ̨ przedrzeć. Z rewolwerami w obu
rek̨ach wybiegli na podwórze i zaczel̨i kierować sie ̨ w strone ̨ pobliskiego
lasu. Deb̨ska cały czas strzelała, próbujac̨ ściag̨nać̨ na siebie cała ̨uwage.̨ Gdy
Mściciele byli już blisko lasu, na ziemie ̨padł cież̨ko ranny Wojciech Chlebny
„Bitwa”. Towarzysze, trzymajac̨ sie ̨ zasad grupy, nie chcieli pozostawić przy
jaciela samego i kładac̨ sie ̨ koło niego, wspólnie ostrzeliwali pogoń. Dopiero
Chlebny, widzac̨ swoja ̨ beznadziejna ̨ sytuacje,̨ nakłonił ich do dalszej
ucieczki osłaniajac̨ ich ogniem rewolweru. Jednak po kilku godzinach pogoń
dopadła i zabiła na miejscu Franciszka Legu ta oraz aresztowała rannego
Stanisława Komorowskiego, który na step̨nie razem z zatrzymanym wcze-
śniej Brzozowskim został przewieziony do wiez̨ienia w Piotrkowie. Miało
to uniemożliwić ewen tualne odbicie ich w Czes̨tochowie. Tu jednak, 24
sierpnia, obaj wszczel̨i bunt w wiez̨ieniu, do którego przyłac̨zyli sie ̨ inni
wieź̨nio wie. Dopiero sprowadzone wojsko po kilku godzinach zapanowało
nad sytuacja.̨

Gdy w Czes̨tochowie zrobiło sie ̨ niebezpiecznie, Piat̨ek wyjechał do Kra-
kowa, a nastep̨nie do Katowic, gdzie przy udziale Koehlera i Janiszewskiego
dokonał napadu na bank. Zabił przy tym jednego z urzed̨ników, który usiło-

5 WAPŁ, Akta Policmajstra m. Łodzi, sygn. a/1912.
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„- pościg trwał aż pieć̨ dni z uwagi na bardzo trudny teren działa-
nia (bezdroża, lasy i zarośla nawysokości człowieka), unikanie w
miare ̨możliwości kontaktu z ludźmi przez ściganych, - miejsco-
wa ludnośćwwiek̨szości przypadkówuchylała sie ̨od pomocy ści-
gajac̨ym, nie wskazujac̨ śladów poszukiwanych, a nawet celowo
wprowadzała w bład̨ siły policyjno-wojskowe podajac̨ niepraw-
dziwe informacje”10

13 czerwca 1913 r. Zakrzewski „Jastrzab̨” postanowił wyjechać do Łodzi.
Zaplanował odbudować grupy z ukrywajac̨ych sie,̨ nie działajac̨ych już czyn-
nie Mścicieli. Rozpoznano go w pociag̨u, zo stał aresztowany na stacji Wi-
dzew, a w czasie tortur podał informa cje o miejscu przebywania grupy so-
snowieckiej. Policja do ich za trzymania wysłała 70 osób, którzy 20 czerw-
ca okraż̨yli wieś Zuzan ne ̨ w gminie Zagórze. Po kilkugodzinnej obserwacji
ustalono miej sce ukrywania sie ̨ Mścicieli. Rozpoczał̨ sie ̨ szturm i wymiana
ognia. Bojowcy poczat̨kowo próbowali wyrwać sie ̨z okraż̨enia, jednakwobec
ostrzału z broni maszynowej cofnel̨i sie ̨ z powrotem do bu dynku i zabary-
kadowali w środku. Po dwóch godzinach strzały ucichły i dowodzac̨y obława ̨
baron Mirbach zmusił jedna ̨z miesz kanek wsi do sprawdzenia, co dzieje sie ̨
w środku. Gdy ta zaczeł̨a krzyczeć, że wszyscy nie żyja,̨ policja wkroczyła do
chalupy. Na ziemi leżeli Jan Kamiński „Łukasz”, Marian Czyz oraz Józef Wilk,
którzy popełnili samobójstwo. Ostatni cież̨ko ranny Władysław Bielianin, le-
żał na ziemi. Strzelił sobie w głowe,̨ jednak kula ześlizgneł̨a sie ̨ po czaszce i
nie spowodowała zgonu.

Dziek̨i nieustannemu śledzeniu pozostałych jeszcze na wolności najbar-
dziej aktywnych członków oddziału grupy łódzkiej, udało sie ̨ ustalić, że 23
czerwca, około 10 rano, w mieszkaniu byłego członka organizacji bojowej
PPS-FR, Stanisława Filipczaka, który powrócił z administracyjnego zesłania,
zebrali sie:̨ Jakub Lefik, Jan Wilczyń ski i Laurenty Mikołajczyk w celu umó-
wienia dalszej działalności grupy. Wszyscy oni zostali aresztowani, wraz z
rodzicami Filipczaka, którzy oddali swojemieszkanie do dyspozycji zebrania
i wziel̨i na siebie odpowiedzialność ochraniania go przed możliwa ̨ interwen
cja ̨ policji.

W czasie gdy policja ostatecznie likwidowała grupe ̨ łódzka,̨ jej aresztowa-
ni członkowie próbowali zbiec z wiez̨ienia. Po przywie zieniu z Łodzi i War-
szawy do Czes̨tochowy, gdzie miał sie ̨ odbyć ich proces, osadzeni Stanisław

10 Studia Łomżyńskie tom VII. Janusz Gwardiak „Nieznane karty z dziejów Rewolucyjnych
Mścicieli” w guberni łomżyńskiej w 1913r.
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Próba odbudowy organizacji
Rozbita ̨ organizacje ̨ Mścicieli próbował odbudować Michał Zakrzewski „Ja-
strzab̨”, zwołujac̨ konferencje ̨26 maja 1913 r. w Zakopanem, w której uczest-
niczyło 14 osób. Dyskutowano o zemście za śmierć poległych i aresztowa-
nych towarzyszy. Uchwały mówiły o „prochu, bombach, konfiskatach i ze-
mście na oprawcach”. Uchwalono również odezwe ̨ do PPS-u, który według
delegatówdopuszczał sie ̨wydawania anarchistóww rec̨e policji. O ile tego ty-
pu zdarzenia miałyby sie ̨ powtarzać, postanowiono podjać̨ akcje odwetowe.
Sformowano kilka grup trzyosobowych, które miały sie ̨ udać do Warszawy,
Sosnowca, Lublina i Kielc w celu budowania lokalnych komórek. Jako pierw-
sza odezwała sie ̨ grupa warszawska, dokonujac̨ kilkunastu napadów na bo-
gatych kupców. 8 czerwca, w czasie po wrotu z jednej z takich akcji statkiem
wiślanym, zostali zaskoczeni przez policje ̨ i zamkniec̨i w szopie przy rzece.
Gdy przybyły patrol chciał dokonać rewizji, bojowcy zaczel̨i strzelać, zabi-
jajac̨ jednego z policjantów, a nastep̨nie uciekli. Postanowili opuścić miasto
i udać sie ̨ do Prus. Kilka dni później w Śniadowie ponownie próbowano ich
zatrzymać, lecz i tym razem zabili dwóch funkcjonariuszy: Kościenke ̨ i Slu-
sarczyka. Policja zarzad̨ziła obławe ̨ i od 13 do 17 czerwca patrole przecze-
sywały miejscowość po miejscowości. Informacje o wyglad̨zie „bandytów”
(„wszyscy młodzi, ubrani w krótkie marynarki, na nogach kamasze, trzech
jest w czapkach, a jeden w białym kapeluszu.”8) rozesłano telegraficznie do
okolicz nych gmin. W końcu natrafili na uciekinierów i zabili Franciszka
Modrzelewskiego i „Kubusia” (nie ustalono nazwiska), który nie widzac̨ już
możliwości dalszej ucieczki, odebrał sobie życie. Pozo stawił list pożegnalny:
„Czynny członek RewolucjonistówMścicieli umiera, spływajac̨ krwia.̨ Śmierć
tyranom, którym zemste ̨ niosa ̨ towarzysze! Pozdrowienia drogiej matce”9.

Pozostali przy życiu dwaj ostatni bojowcy ukryli sie ̨ na dachu domu dróż-
nika we wsi Czarnowo-Undy. Płacac̨ za jedzenie i spanie, mieli nadzieje ̨unik-
nać̨ pościgu. Dowiedziawszy sie ̨ o tym, strażnik wiejski powiadomił policje,̨
która otoczyła dom. Po kilkugodzinnej strzelaninie, ostatnimi pociskami Le-
on Mastalerz i Edward Kamiń ski odebrali sobie życie.

Naczelnik Milbrat podsumował w swoim raporcie cały pościg na step̨uja-̨
cymi wnioskami:

8 APB, KGŁ syg.250, Ob. Ustreblenji w prediełach łomżyskoj gubernii szajki bandytów, k.
14.

9 E. Ajnenkiel, „Rocznik Łódzki”, t. XXIX 1980.
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wał mu przeszkodzić. Ze zdobytymi pie nied̨zmi Piat̨ek udał sie ̨ Łodzi, gdzie
pragnał̨ przeczekać okres zma sowanej nagonki na Rewolucyjnych Mścicie-
li. Dowiedziawszy sie ̨ jednak o posad̨zeniu niewinnych ludzi o napad, które-
go dokonał w Katowicach, wysłał z Łodzi list do prasy i policji katowickiej,
bio rac̨ cała ̨ wine ̨ na siebie. Nie chciał, jak twierdził, by cierpieli przez nie-
go niewinni ludzie. Posuniec̨ie to zdradziło jednak miejsce jego pobytu i 2
listopada doprowadziło policje ̨ do mieszkania Gonarskich przy ul. Dzielnej
78 (Narutowicza), gdzie przebywał z nim Broni sław Cieślak Julek”. W jednej
chwili została otoczona cała okolica. Mściciele, nie orientujac̨ sie ̨w sytuacji,
wysłali dwie córki Gonar skich do sklepu po jedzenie. Jednak te, widzac̨ po-
licje,̨ cofneł̨y sie ̨ do domu i poinformowały domowników o obleż̨eniu. Po kil-
ku mi nutach z mieszkania wyszło trzech młodych meż̨czyzn, którzy - nie
bed̨ac̨ poszukiwanymi – udawali zdziwienie zaistniała ̨ sytuacja.̨ Komendant
Mozel wraz z obstawa,̨ chcac̨ sprawdzić, czy w miesz kaniu nie ma jeszcze
kogoś, wszedł do środka, gdzie momentalnie został trafiony w głowe ̨ i zabi-
ty. Strzały dosieg̨ły również innych policjantów, którzy ranni natychmiast
sie ̨ wycofali. Mściciele posta nowili działać szybko i po kilku chwilach obaj
wyskoczyli z kamie nicy, strzelajac̨ do znajdujac̨ych sie ̨ tam meż̨czyzn i to-
rujac̨ sobie w ten sposób droge ̨ ucieczki. Niestety, cież̨ko ranny w szczek̨e ̨
Piat̨ek padł na ziemie,̨ a Cieślak osaczony w lesie widzewskim przez dwóch
agentów, zginał̨ w strzelaninie. Piat̨ek został natychmiast przewieziony do
szpitala, gdzie 6 listopada, po odzyskaniu przy tomności, policja próbowała
go przesłuchiwać. Leon Berenson opisuje to tak:

„Łóżko szpitalne otoczyli wszelkiego rodzaju wysocy i mali dy-
gnitarze prowincjonalnej służby bezpieczeństwa, sed̨zia i proku-
rator celebrowali. Obandażowany Sep̨ leżał nieruchomo i przy-
glad̨ał sie ̨ do majac̨ego nastap̨ić badania. Prawa ̨ rek̨a ̨ ciag̨le tak
poruszał, jak gdyby manipulował bronia.̨ Jeden z komisarzy za-
uważył to i zapytał Sep̨a:
- Panie, a gdyby pan miał teraz broń?
Sep̨ spojrzał na niego; martwy uśmiech zaigrał mu na ustach i
wyszeptał:
- Żaden z was nie zostałby przy życiu…
Nagle zaczał̨ nerwowo szukać czegoś pod kołdra.̨ „To bomba”
błysneł̨o w głowach urzed̨ników i wszyscy z przedstawicielami
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sad̨ownictwa na czele zaczel̨i cofać sie ̨ ku drzwiom. Ktoś z obec-
nych zarepetował brauninga. Na stoliku przy łóżku pozostały sa-
motne akta śledcze.
Sep̨ wyjał̨ kawałek zwiniet̨ego bandaża, pokazał to triumfalnie
i opadł na poduszki. Zawstydzone naczalstwo objeł̨o posterunki
lecz badanie sie ̨ nie odbyło. Mściciel Łamigłowa już nie żył.”6

Co dalej z Rewolucyjnymi Mścicielami?
Wraz ze śmiercia ̨ Piat̨ka grupa łódzka przestała praktycznie dzia łać. Nato-
miast w Czes̨tochowie kierownictwo za nieżyjac̨ego Chlebnego przejał̨ Jan
Kozłowski „Rab̨alski”. Niedobory broni pragnał̨ uzupełnić pozyskaniem jej
z Niemiec, do których wysłał Władysława Dab̨rowskiego „Władka”. Dowie-
dziawszy sie ̨ o tym, policja nawiaz̨ała współprace ̨ z agentem śledczym Bus-
dorfem z Berlina, specjalizujac̨ym sie ̨ w grupach przestep̨czych. 3 listopada
1912 r. wspólnie zastawili we wsi Ojszyn pułapke ̨ na „Władka” i towarzysza-̨
cych mu dwóch innych Mścicieli: Walentego Bliukacza i Marce lego Koście-
laka. Przewidujac̨ jednak ruchy policji, Dab̨rowski bły skawicznie sieg̨nał̨ po
broń i zabił jednego z celników. Gdy oszoło miony Bursdorf zorientował sie ̨
w sytuacji, bojowcy byli już daleko.

Policja postanowiła jednak obserwować mieszkania czes̨tochow skich pa-
serów sad̨zac̨, że być może grupa bed̨zie szukała tam pomo cy. Nie mylili sie ̨
i 15 listopada odkryli miejsce kryjówki w miesz kaniu kupca Goldberga. Do-
szło do kilkuminutowej wymiany ognia, podczas której został cież̨ko ranny
śledczy Arbuzow oraz strażnik Karatiew. Zginał̨ jednak Dab̨rowski, umożli-
wiajac̨ pozostałym to warzyszom ucieczke.̨ 17 listopada w intencji Arbuzowa
władze zamówiły nabożeństwo w pobliskiej cerkwi, podczas którego jeden
z informatorów doniósł o rozpoznaniu Kozłowskiego w klasztorze na Jasnej
Górze. Natychmiast sformowana obława otoczyła zabu dowania, uniemożli-
wiajac̨ ucieczke.̨ Dwóch członków Ochrany wezwało Mściciela do poddania
sie,̨ na co ten odpowiedział ogniem, raniac̨ jednego z nich. Kozłowski, znajac̨
dobrze klasztor, skrótami dostał sie ̨do Sali Rycerskiej, a stamtad̨ za klauzure.̨
Wbiegajac̨ na drugie piet̨ro przez jedno z okien, dostrzegł pogoń i w miejsce,
w którym stali policjanci, rzucił bombe.̨ Ostrzeliwujac̨ sie,̨ dostał sie ̨w końcu
do jednej z baszt (p.w.Matki Bożej) i stamtad̨ prowadził ogień. Policjanci, nie

6 L. Berenson, „Z Sali śmierci”, Warszawa 1929.
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mogac̨ zbliżyć sie ̨ do niego, chcieli wieże ̨ podpalić i w ten sposób pojmać bo-
jowca. Jednak tamtejszy zakon nik o. Andrzejewski interweniował u komen-
danta Wiedeniajewa proszac̨ go, by nie niszczono zabudowań kościelnych,
zobowiaz̨ujac̨ sie ̨do pertraktacji z Mścicielem. Zakonnicy prosili, by Kozłow-
ski uszanował świet̨e miejsce i opuścił swoja ̨ pozycje.̨ Jednak niefor tunnie
użyli wobec niego słowa „bandyta”. Jedyne, co usłyszeli po kilku minutach
od Kozłowskiego, to: „żywy nie wyjde,̨ bandyta ̨ nie jestem, lecz Rewolucjo-
nista ̨Mścicielem. Rano chce ̨popatrzeć na słońce, potem odbiore ̨ sobie życie.
Przed ranemnie dostanieciemnie żywego animartwego”7. Około godziny 10
rano dnia nastep̨ nego Kozłowski strzelił sobie w głowe.̨ Kilka godzin później
śmiertelnie rannego odnalazła policja. Po czterech dniach, nie odzyskaw szy
przytomności, umarł w szpitalu p.w. Najświet̨szej Maryi Panny.

23 listopadawŁodzi, w czasie próbywysadzenia kancelarii Ochrany, został
zatrzymany Leon Banaszczyk. Zaopatrzony w 8 funtów dynamitu próbował
dokonać eksplozji, która miała zburzyć budynek i pogrzebać pod gruzami
członków tajnej policji.

Warszawska grupa pod przewodnictwem Alfreda Wurmana „Pfeifra” 21
grudnia dokonała napadu na restauracje ̨ przy ul. Senatorskiej. Podczas
ucieczki zatrzymano rannego Józefa Przybylskiego. Policja w tym miesia-̨
cu dokonała kilku innych zatrzymań, m.in. Stanisława Matuszyńskiego
„Stacha” w Warszawie i Leonarda Du szyńskiego „Dzisa” w Łodzi.

27 grudnia Mściciele (Michał Doroszewski, Kazimierz Legut, Kuno Reis,
Władysław Szligowski, Fryderyk Bek, Michal Szym czak), przebywajac̨y w
łódzkim wiez̨ieniu, zaatakowali pilnujac̨ych ich strażników zabierajac̨ im
broń i podejmujac̨ ucieczke ̨przez przepiłowane kraty. Na pomoc przybiegła
jednak straż wiez̨ienna, która opanowała sytuacje.̨ W tym samym miesiac̨u
namierzono resztki grupy Kozłowskiego w domu nieopodal wsi Konopiska.
Bojowcy zostali okraż̨eni przez policje.̨ Po kilkugodzinnej strzelani nie
oblegajac̨y postanowili podpalić dom, majac̨ nadzieje,̨ że Mści ciele w ten
sposób sie ̨ poddadza.̨ Ci jednak, jak mieli to już w zwy czaju, próbowali sie ̨
przebić przez kordon policji. Padł zabity Gra bowski, lecz dwóm pozostałym
udało sie ̨ dobiec do lasu.

7 J. Górecki, „Rewolucyjni Mściciele w Czes̨tochowie”.
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