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Lubelskie Towarzystwo Dobroczynnosci zalozone
zostalo w 1815 roku jako organizacja spoleczna prowadz^ca roznorodn^ dzialalnosc opiekubcz^. Zob. C. K^pski, Lubelskie Towarzystwo Dobroczynnosci (1815-1952),
Lublin 1990.
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1 O zyciu i dzialalnosci duszpasterskiej ks. Franciszka
Jaczewskiego obszerniej w opracowaniach: F. Stopniak,
Franciszek Jaczewski biskup lubelski, Warszawa 1981; Slownik biograficzny miasta Lublina (dalej jako SBML), red.
T. Radzik, A. A. Witusik, J. Ziolek, t. 2, Lublin 1996,
s. 87-88 (oprac. A. T Pawlowska); Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, s. 655 (oprac. R. Skrzyniarz); Bi
skup Franciszek Jaczewski (1832-1914). Studia biograficzne
z okazji 100. rocznicy smierci, red. J. R. Marczewski, Lublin
2014.
2 Skon J. E. ks. biskupa lubelskiego Franciszka Jaczew
skiego, „Ziemia Lubelska” z 24 lipca 1914, nr 202, s. 1-2.
3 Kazimierz Jozef Jan Wnorowski (1818-1885) - absolwent Glownego Seminarium Duchownego w Warsza
wie, wi^zieb Cytadeli, zeslaniec syberyjski, od 1872 roku
biskup lubelski. Zob. „Spojnia” 1922, R. II, nr 12, s. 5;

belskiego i administratora diecezji podlaskiej. Nominowal go papiez Leon XIII. Konsekracja odbyla
si^ w 1890 roku w Sankt Petersburgu.
Rzqdy biskupie Franciszka Jaczewskiego przypadly na trudne dla Krolestwa Polskiego czasy.
Zaborca wzmogl akcje rusyfikacyjne. Do szkol
i urz^dow zacz^to wprowadzac obowiqzkowy j^zyk
rosyjski. Zaostrzono cenzur^. Wydano wiele zakazow dla ludnosci cywilnej. Podj^to walk^ ideowq
z Kosciolem katolickim. Przesladowano takze uni
tow, zmuszajqc ich do przejscia na prawoslawie.
W odpowiedzi na to biskup Jaczewski wyst^powal
w obronie wolnosci narodowej oraz tolerancji religijnej. Byl przeciwny gloszeniu z ambon zarzqdzen
panstwowych. Wspieral ludnosc unickq, wlqczajqc znacznq jej cz^sc do obrzqdku lacinskiego. Popieral takze strajki w szkolach, gdzie odmawiano
podporzqdkowania si^ wladzy rosyjskiej.
Zajmujqc stanowiska niezgodne z zarzqdzeniami carskimi, biskup Jaczewski wielokrotnie
narazal si^ wladzom zaborczym. Jego patriotyczna postawa budzila sympati^ wiernych. Byl ceniony jako kaplan, spolecznik i czlowiek oddany
nauce. Dbal o rozwoj podleglych sobie diecezji.
Wizytowal parafie, budowal i odnawial swiqtynie.
Rozbudowal gmach Seminarium Duchownego
w Lublinie. Jako prezes Lubelskiego Towarzystwa
Dobroczynnosci4* w latach 1903-1910 inicjowal
rozne dzialania na rzecz poprawy warunkow ubogiej ludnosci. Organizowal pomoc materialnq dla
rodzin robotnikow. Zbieral fundusze na ksztalcenie dzieci i mlodziezy. B^dqc wykladowcq w seminarium, prowadzil badania naukowe z zakresu
biblistyki.
Smierc biskupa Jaczewskiego nie byla nagla.
Kaplan przez lata ci^zko chorowal, a ostatnie
tygodnie zycia sp^dzil, nie opuszczajqc rezydencji biskupiej. Wezwani na poczqtku lipca lekarze
orzekli, ze stan jego zdrowia jest bardzo zly. Udzie-
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Latem 1914 roku, w przededniu wybuchu
I wojny swiatowej, odbyly siç w Lublinie uroczystosci pogrzebowe biskupa Franciszka Jaczewskie
go1. Smierc nastqpila w czwartkowe popoludnie,
23 lipca. Po wielu latach poslugi kaplanskiej
i prawie trzydziestoletnim okresie rzqdôw diecezjq
lubelskq ksiqdz Jaczewski —jak pisano w prasie lubelskiej —„zakonczyl bogobojny swôj zywot”2.
Franciszek Jaczewski urodzil siç w 1832 roku
we wsi Gôrki Grubaki, polozonej w dawnym powiecie wçgrowskim. Pochodzil z drobnej szlachty.
Uczçszczal do gimnazjum w Siedlcach. W 1850
roku wstqpil do Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim. Dwa lata pôzniej rozpoczql studia w Akademii Duchownej w Warszawie, ktôrq
ukonczyl w 1856 roku ze stopniem kandydata
swiçtej teologii. W czasie studiôw, w 1855 roku
przyjql w Lublinie swiçcenia kaplanskie. Po zakonczeniu nauki zostal wyznaczony na wikariusza
do Sokolowa Podlaskiego. Wkrôtce otrzymal nominacjç na profesora w seminarium janowskim,
gdzie wykladal Pismo Swiçte i teologiç moralnq.
Wraz z lik w id a j diecezji podlaskiej w 1867 roku
zostal przeniesiony do seminarium lubelskiego.
W nastçpnym roku wybrano go na kuratora parafii w Stoczku Lukowskim. W 1885 roku zostal kanonikiem kapituly katedralnej w Lublinie. W tym
samym okresie objql tymczasowe rzqdy nad diecezjq lubelskq po zmarlym biskupie Kazimierzu
Wnorowskim3. Cztery lata pôzniej otrzymal, za
zgodq wladz rosyjskich, nominacjç na biskupa lu-

lono mu ostatnich sakramentow.
Spisano takze testament. Zgodnie z wolq umierajqcego znacznq
kwot^ majqtku przeznaczono dla
Towarzystwa
Dobroczynnosci.
Kilkanascie dni pozniej wierni zegnali swego biskupa5.
Miejscowe czasopisma zamiescily informacje o planowanym
przebiegu uroczystosci zalobnych.
Zabalsamowane zwloki duchownego wystawiono w palacu biskupim. Kilka dni pozniej, 27 lipca,
cialo przeniesiono do kosciola
katedralnego pod wezwaniem
swi^tych Jana Chrzciciela i Jana
Ewangelisty. Nast^pnego dnia odFot. 1. Pocztowka pamiqtkowa z pogrzebu biskupa Franciszka Jaczewskiego,
28 lipca 1914 roku. Zbiory Muzeum Lubelskiego
prawiono nabozenstwo z udzialem
duchownych przybylych z roznych
cz^sci Krolestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyj- nach8, pozniejszy s^dzia i wiceburmistrz Wloda
skiego. Po zakonczeniu mszy swi^tej spod katedry wy. W zbiorach Muzeum Lubelskiego znajduje si^
kondukt wyruszyl w strong cmentarza przy ulicy pami^tnik jego autorstwa z czasow I wojny swiatoLipowej. Pochod przeszedl Krakowskim Przedmie- wej9. Tresc zapisow dotyczy glownie zycia prywatnego i poczqtkow kariery zawodowej. Wydarzenia
sciem, gromadzqc tlumy lublinian i przyjezdnych.
Swiadkiem tych wydarzen byl Kazimierz polityczne stanowiq tlo fabuly. Pami^tnik sklada
Zygmunt Kosinski6, sekretarz sqdu gminnego7 si^ z trzech cz^sci. Pierwsza powstala w Przegaliw polozonych w powiecie radzynskim Przegali- nach10. Druga zostala napisana w Odessie, dokqd
autor wyruszyl z rodzinq w 1917 roku. Trzecia jest
zapisem drogi powrotnej do Polski w 1918 roku.
5 Opis ostatnich dni zycia bpa Jaczewskiego w relacji
Cz^sc pierwsza pami^tnika obejmuje okres od
ks. Karola D^biftskiego. Zob. J. R. Marczewski, Okoliczczerwca 1914 do kwietnia 1915 roku. Bohaterami
nosci smierci i uroczystosci pogrzebowe biskupa Franciszka
odnotowanych
zdarzen sq bliscy i wspolpracowniJaczewskiego, [w:] Biskup Franciszek Jaczewski..., s. 293
cy Kazimierza Kosinskiego oraz osoby publicznie.
327. O przygotowaniach i przebiegu uroczystosci pogrzebowych dokladne informacje w lokalnej prasie. Zob. „Codzienny Kurier Lubelski” z 24-30 lipca 1914, nr 166-171;
„Ziemia Lubelska” z 24-31 lipca 1914, nr 202-209. Dokumentacjq wydarzeft sq tez fotografie konduktu pogrzebowego. Zob. „Ziemia Lubelska” z 30 lipca 1914, nr 208,
s. 5; A. Dybek, Archeologia domowa, „Dziennik Wschodni” (dodatek „Magazyn”) 2015, nr 142, s. 6; pocztowki
pamiqtkowe ze zbiorow Muzeum Lubelskiego - Oddzialu Historii Miasta Lublina o numerach inw. ML/H/2886
(kondukt) i ML/H/F/698 (grob na cmentarzu przy ul.
Lipowej).
6 Kazimierz Zygmunt Kosiftski (1890-1960) - urz^dnik sqdowy, obroftca sqdow pokoju, w okresie mi^dzywojennym wiceburmistrz Wlodawy, czlonek Wojewodzkiej
Izby Adwokackiej w Lublinie. N a podstawie udost^pnionego przez rodzin^ wyciqgu odpisu z wykazu stanu sluzby
sqdowej K. Kosiftskiego z 1921 roku, potwierdzonego notarialnie w 1950 roku.
7 Sqdy gminne dla ludnosci wsi byly cz^sciq istniejqcych w latach 1815-1915 sqdow pokoju (zwanych
powiatowymi lub okr^gowymi). Przy sqdach powolywano kancelarie kierowane przez sekretarzy, pisarzy i ich
pomocnikow. Zob. A. Korobowicz, W Witkowski, Ustroj
i prawo na ziemiach polskich, Lublin 1996, s. 118-119,
123-126, 229-230.
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8 Przegaliny Wielkie i Male - wies i dobra w gminie
Zelizna w dawnym powiecie radzyhskim Krolestwa Pol
skiego, przynalezqce do parafii rzymskokatolickiej w Komarowce. W XVI wieku Przegaliny (wlasc. Proholiny)
byly wlasnosciq rodziny Polubiftskich. Pod koniec XIX
wieku znajdowaly si^ tam gorzelnia parowa produkujqca
miod pitny oraz cegielnia. Zob. Slownik geograficzny Kro
lestwa Polskiego i innych krajow slowianskich, red. B. Chlebowski, t. 9, Warszawa 1888, s. 140; S. Jarmul, Szkice
z dziejow Radzynia Podlaskiego i bylego powiatu radzynskiego, Radzyft Podlaski 1995, s. 28.
9 Pami^tniki zostaly przekazane w 2007 roku do Mu
zeum Lubelskiego - Oddzialu Historii Miasta Lublina,
przez najmlodszego syna Kazimierza Kosiftskiego, Leszka
(ur. w 1929 roku, malarz, dziennikarz, wspolautor filmow
dokumentalnych o II wojnie swiatowej na Lubelszczyznie
oraz filmow o tematyce lotniczej). Pami^tniki wpisano
do inwentarza zbiorow pod numerami inw. M L/H/32813283.
10 Napis na stronie tytulowej: „Dziennik - Pami^tnik
do notowania wazniejszych wypadkow z wojny europejskiej i zycia Kazimierza Zygmunta Kosiftskiego. Zacz^ty
w Przegalinach 22 Listopada 1914 r.”.

Osobiste wynurzenia autora przeplatajq si^ z informacjami o przebiegu wojny. Czasem akcja przenosi si<^ poza Przegaliny, czego przykladem jest
opis pogrzebu biskupa Franciszka Jaczewskiego.
Mlody sekretarz przybyl specjalnie do Lublina, by
uczestniczyc w uroczystym pochowku duchownego. Celem podrozy, pisal na kartach pami^tnika,
byla „nie tylko ciekawosc zobaczenia tak wspanialego pogrzebu, lecz wi^cej ch^c oddania ostatniej
poslugi dobremu Pasterzowi, ktory zawsze gotow
byl dac zycie za owieczki swoje”.
Kazimierz Kosinski dotarl do Lublina pociqgiem. Wyruszyl ze stacji Bezwola11we wtorek rano
28 lipca 1914 roku. Nie tylko on wybral si^ kolejq
na uroczystosci pogrzebowe, o czym pisal w pami^tniku.

Po przyjezdzie do Lublina, razem z lawnikiem nasze
go sqdu, Jozefem Olszewskim, udalismy si^ wprost
do Katedry, ktorq juz tysi^czne tlumy oblegaly od
rana. Z wielkim trudem dostalismy si^ do wn^trza
swiqtyni, gdzie spoczywaly przeniesione z palacu
zwloki sp. ks. Jaczewskiego. Z biciem serca wst^powalem do kosciola, aby po raz ostatni spojrzec
na zwloki swego Pasterza, ktorego widzialem przed
kilku laty objezdzajqcego parafie. Zywo stan^ly mi
w pam i^ci chwile, kiedy to w 1907 roku w naszej
parafii konstantynowskiej robilismy przygotowa-

11 Bezwola - wies i folwark w gminie Lisiowka, w dawnym powiecie radzyftskim Krolestwa Polskiego, podlegle
parafii Wohyft. Zob. Shwnik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow shwianskich, red. B. Chlebowski,
t. 1, Warszawa 1880, s. 164.
12 Od 26 lipca 1914 roku, w zwiqzku z przygotowaniami do wojny, na terenie Krolestwa Polskiego obowiqzywala specjalna ochrona szlakow kolejowych, stqd obecnosc
wojsk i sprz^tu militarnego na dworcach. Zob. W. Sladkowski, W epoce zaborow, [w:] Lublin, dzieje miasta, XIX
i X X w., red. T. Radzik, W Sladkowski, G. Wojcikowski,
W. Wojcikowski, t. 2, Lublin 2000, s. 150.

nia na przyj^cie ks. biskupa Jaczewskiego. N ie bylo
wtenczas u nas jeszcze kosciola [...], lecz postawiono napr^dce kaplic^ [...]. O kolo godziny trzeciej po
poludniu zatoczyl si^ powoz, a z niego wysiadl siwy
zgrzybialy staruszek. Byl to ks. biskup Jaczewski. N a
spotkanie wyruszyla procesja. [...] I w tej chwili,
oddajqc ostatni poklon zwlokom nieodzalowanego
Pasterza, zdawalo mi si^, iz slysz^ slowa jego, ktorymi przemawial do nas w naszej ubogiej kapliczce13.
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Mlody sekretarz sqdowy opisal nastroj panujqcy w miescie w czasie uroczystosci pogrzebowych. Do relacji dolqczyl osobiste wspomnienia
o zmarlym biskupie, odnotowujqc przebieg jednej
z dawnych wizyt duszpasterskich w podleglej mu
parafii:

Fot. 2. Grob biskupa Franciszka Jaczewskiego na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie, 1914 rok. Zbiory Muzeum
Lubelskiego

W dalszej cz^sci pami^tnika znalazl si^ dokladny opis pogrzebu.
Po odprawieniu modlow - przekazuje autor wspomnien - z kosciola wyruszyli ksi^za i alumni, ktorych bylo okolo szescdziesi^ciu pi^ciu, pozniej zas
13
Parafia w Konstantynowie, istniejqca od 1909 roku,
zostala konsekrowana przez bpa Jaczewskiego w 1910
roku. Zob. B. Bloftski, Dzialalnosc duszpasterska Franciszka Jaczewskiego jako prezbitera i biskupa na Podlasiu, [w:]
Biskup Franciszek Jaczewski..., s. 49-70. Konstantynow
(dawniej Kozierady) - osada i folwark w gminie Zakanale,
w powiecie konstantynowskim bylej guberni siedleckiej
Krolestwa Polskiego. Do 1867 roku miejscowosc nalezala
do powiatu bialskiego. Nast^pnie wlqczono jq do powiatu
konstantynowskiego sqsiadujqcego z powiatami: sokolowskim, siedleckim, radzyftskim i bialskim. Zarzqd nowego powiatu miescil si^ w Janowie Podlaskim, mimo to
zwano go konstantynowskim, by odroznic od powiatu janowskiego w guberni lubelskiej. Zob. Shwnik geograficzny
Krolestwa Polskiego i innych krajow shwianskich, pod red.
B. Chlebowskiego, t. 4, Warszawa 1883, s. 359; W I. Przyborowski, Lublin i Ziemia Lubelska, Warszawa 1951, s. 104.
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Jadqc, spotkalem si^ w wagonie z naszym proboszczem z Komarowki, ks. Janem Rudnickim, ktory
rowniez jak ja i kilku innych parafian podqzal na
pogrzeb. W drodze uwag^ naszq zwrocili zolnierze pilnujqcy plantu kolejowego i mostow. Z tego
powodu robilismy rozmaite przypuszczenia: jedni
z naszego towarzystwa twierdzili, ze znajdujemy si^
w przededniu jakichs wielkich wypadkow i ze to zla
wrozba; inni znowu zartowali, mowiqc: ot, pilnujq,
aby si^ nam nic zlego w drodze nie stalo12.

ukazalo si^ czterech biskupow, za ktorymi wyniesiono trumn^.

Idqcy przed trumnq biskupi nalezeli do znanych osobistosci. Jednym z nich byl biskup plocki
Antoni Julian Nowowiejski14. Pozostali to: A nto
ni Karas15, Augustyn tosiAski16 oraz Longin Zarnowiecki17.
Procz wymienionych dostojnikow koscielnych
w pogrzebie wzi^lo udzial dwudziestu osmiu pralatow i kanonikow oraz okolo trzystu duchownych
z Krolestwa Polskiego i Cesarstwa. Jednym z ka
nonikow niosqcych trumn^ byl ks. Zenon Kwiek.
Ks. Kwieka - pisze KosiAski - mialem szcz^scie
poznac przy wyj^tkowych okolicznosciach w 1909
roku, gdy mieszkalem we W lodawie, jako miejscowego dziekana. Byl to zacny czlowiek i dobry pasterz18.
14 Antoni Julian Nowowiejski (1858-1941) - biskup
plocki w latach 1908-1941, historyk, liturgista, autor
ksiqzki Pbck. Monografia historyczna, wydanej w 1917
roku. Z jego inicjatywy powolano m.in. w 1908 roku Mu
zeum Diecezjalne w Plocku (pierwsze tego typu w Krolestwie Polskim). Przewodniczyl Gubernialnej Radzie
Szkolnej. W 1920 roku otrzymal tytul asystenta tronu
papieskiego. Podczas II wojny swiatowej, w lutym 1940
roku, aresztowany przez gestapo i wywieziony do Slupna
kolo Plocka. Trafil do obozu zaglady w Dzialdowie, gdzie
wiosn^ 1941 roku zmarl z glodu i wycieAczenia. Miejsca
pochowku nie udalo si^ ustalic. Zob. Polski slownik biograficzny (dalej jako PSB), t. XXIII/2, z. 97, s. 398-400
(oprac. B. Kumor).
15 Antoni Karas, Karosas (1856-1947) - od 1910
roku biskup ordynariusz diecezji augustowskiej (sejneAskiej lub suwalskiej), ostatni ordynariusz palacu biskupiego w Sejnach. W 1915 roku deportowany w gl^b
Rosji, sk^d powrocil w 1916 roku. Po zakoAczeniu woj
ny przyj^l obywatelstwo litewskie i sprawowal nadzor
nad litewsk^ cz^sciq. diecezji augustowskiej do czasu jej
likwidacji w 1925 roku. Nast^pnie zostal ordynariuszem
nowo utworzonej diecezji litewskiej w Wylkowyszkach.
Zob. Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 770-771
(oprac. E. Gigilewicz); P Nitecki, Biskupi Kosciola w Polsce. Slownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 99, 265.
16 Augustyn tosiAski (1867-1937) - od 1910 roku
biskup kielecki, tworca nowych parafii i zgromadzeA zakonnych, zalozyciel Muzeum Diecezjalnego w Kielcach
(1921 rok), tworca Zwi^zku Towarzystw Dobroczynnosci
Caritas (1931 rok), inicjator Katolickiego Stronnictwa
Ludowego. Konserwatysta, rusofil, przeciwnik obozu pilsudczykow. Po smierci Pilsudskiego zakazal zaloby w kosciolach, czym narazil si^ owczesnym wladzom. Zob. PSB,
t. XVIII/3, z. 78, s. 422-423 (oprac. Z. ZieliAski).
17 Longin Zarnowiecki (1842-1915) - biskup pomocniczy lucko-zytomierski w latach 1910-1915, profesor Seminarium Duchownego w KamieAcu Podolskim
i Zytomierzu, rektor akademii Duchownej w Petersburgu,
autor publikacji z dziedziny liturgiki. Zob. P Nitecki, dz.
cyt., s. 240, 547-548.
18 Zenon Kwiek (1868-1949) - kanonik kapituly Katedry Lubelskiej, w latach 1914-1918 administrator die-
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Fot. 3. Karta tytulowa z pierwszej cz^sci pami^tnika Kazi
mierza KosiAskiego. Zbiory Muzeum Lubelskiego

Fot. 4. Kazimierz KosiAski, 1915 rok. Zbiory rodzinne Leszka
KosiAskiego

cezji lubelskiej i podlaskiej, nast^pnie do 1932 roku rek
tor diecezjalny lubelskiego Seminarium Duchownego, od
1938 roku kapelan siostr slug Jezusa w Lublinie. W 1940
roku wi^ziony na zamku lubelskim. Zob. Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, s. 308 (oprac. E. Walewander).
19 Stowarzyszenie Robotnikow ChrzescijaAskich
i WlosciaAskich - organizacja ogolnokrajowa, powstala
z inicjatywy ks. Marcelego Godlewskiego w 1905 roku
przy kosciele sw. Marcina w Warszawie. Wedlug statutu
Stowarzyszenie mialo na celu popraw^ stanu socjalnego
oraz poziomu rozwoju oswiatowo-kulturalnego wsrod ludnosci robotniczej. Stopniowo dzialalnosc kol SRCh rozszerzyla si^ na inne miasta polskie, w tym na Lublin (od
1905 roku). Zob. R. Bender, Spoleczne inicjatywy chrzescijanskie w Krolestwie Polskim 1905-1918, Lublin 1978,
s. 65-78.
20 W pogrzebie bpa Jaczewskiego wzi^ly udzial liczne
delegacje z Podlasia i Lubelszczyzny. Uroczystosci zgromadzily okolo 2,5 tys. ludzi. Zob. F. Stopniak, dz. cyt.,
s. 23-24; „Ziemia Lubelska” 1914, nr 207, s. 1-4.

21 Szcz^tki znajduj^ si^ tam do dzisiaj, w miejscu spoczynku innych lubelskich biskupow. Podczas odnawiania
krypt w 2004 roku sarkofag bpa Jaczewskiego cz^sciowo
przeszklono, odslaniaj^c metalow^ ozdobn^ trumn^. Zob.
S. J. D^browski, 200 lat Diecezji Lubelskiej, Lublin 2005,
s. 26; Archikatedra Lubelska i Muzeum 200-lecia Diecezji
Lubelskiej, Lublin 2006, s. 84-88; J. R. Marczewski, dz.
cyt., s. 324-327.
22 Marian Leon Fulman (1866-1945) - biskup lubel
ski od 1918 roku, absolwent Akademii Duchownej w Pe
tersburgs posel do Dumy PaAstwowej w Rosji, wspolorganizator Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, inicjator
powstania gimnazjum biskupiego w Lublinie w 1923 roku.
Zalozyl czasopismo „Wiadomosci Diecezjalne Lubelskie”.
W pocz^tkach II wojny swiatowej zostal aresztowany
i osadzony w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu.
Zwolniony w 1940 roku byl internowany w Nowym S^czu, gdzie pozostal do lutego 1945 roku. Zmarl ci^zko
chory 18 grudnia 1945 roku. Zob. SBML, red. T Radzik,
J. Skarbek, A. A. Witusik, Lublin 1993, t. 1, s. 88-89
(oprac. J. Skarbek).

Maigorzata Surmacz, Pogrzeb biskupa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego w relacji pami^tnikarskiej

Ostatnie pozegnanie biskupa diecezji lubelskiej
stalo si^ waznym wydarzeniem w zyciu mieszkancow Lublina. Do miasta przybyly liczne delegacje
z roznych miejscowosci. Zebrali si^ przedstawiciele wladz panstwowych, wojska i cechow20. Zamiast wiencow w wi^kszosci zlozono ofiary na cele
dobroczynne, czemu biskup Jaczewski poswi^cal

si^ przez znacznq cz^sc zycia. Przemowienia pogrzebowe mialy charakter mow patriotycznych.
Zegnano wielkq postac, o niezlomnej postawie,
cieszqcq si^ ogromnym szacunkiem. Oddawano
czesc czlowiekowi, ktory poswi^cil zycie sluzbie
duchownej i walce o polskosc. „I nie dziw - wspomina Kosinski, uczestnik tamtych wydarzen - ze
uroczystosc [...] wypadla tak wspaniale i miala
charakter wielkiej manifestacji zalu po stracie tak
ukochanego Pasterza”.
Dziesi^c lat po pogrzebie biskupa Franciszka Jaczewskiego, w listopadzie 1924 roku, jego
szczqtki zostaly przeniesione z cmentarza przy ulicy Lipowej do podziemi katedry lubelskiej21. Uroczystej translacji dokonano z polecenia owczesnego biskupa Mariana Leona Fulmana22. Zlozenie
prochow ksi^dza Jaczewskiego odbylo si^ w wolnej Polsce, o ktorq biskup walczyl przez cale zycie.

su m m a r y

Funeral of Franciszek Jaczewski, Bishop of Lublin, in Memoirs
were described in detail in the local contemporary
press. T h e memoirs o f the priests close to the Bishop
were published. Lublin M useum owns an eye-witness
account o f a layman, Kazimierz KosiAski.

oo

Franciszek Jaczewski, the Bishop o f Lublin, who
was committed to the cause o f the preservation
of the national freedom, died in July 1914. His funeral
was an im portant event in Lublin. T he solemnities

VO

Za trumn^ - relacjonuje dalej autor pami^tnika post^powal tlum wiernych skladaj^cy si^ z kilkudziesi^ciu tysi^cy osob. [...] Przed trumn^ kroczyli
[...] biskupi, kanonicy i dlugi szereg duchowieAstwa. Wyprzedzaly ich bractwa i zwi^zki z chor^gwiami. Podwojny szpaler tworzyli czlonkowie Stowarzyszenia Robotnikow19 i straz ogniowa. Pochod
na Krakowskie Przedmiescie i ulic^ Lipow^ na
cmentarz lubelski rozpocz^l si^ o godzinie pierwszej
po poludniu, a o godzinie drugiej po poludniu zwloki sp. ks. Jaczewskiego zlozono do grobu n a wieczny
spoczynek.

