
Ojciec Wacław z Sulgostowa – bibliotekarz u Świdzińskiego. 
 

 

 

 

Ojciec Wacław, to zakonne imię Edwarda Zygmunta Nowakowskiego, 

kapucyna, powstańca i Sybiraka, a przede wszystkim bibliotekarza u Konstantego 

Świdzińskiego w Sulgostowie. W pewnym okresie swego życia, zaraz po ukończeniu 

studiów w Kijowie, złączyły się życiowe drogi Konstantego i Edwarda. Przez kilka lat  

pracował on przy zbiorach Konstantego. Warto więc wspomnieć w kilku zdaniach tę 

postać, która związana była niegdyś z naszą ziemią. Niniejsze opracowanie, w sposób 

bardzo ścisły, przybliża nam życie i działalność o. Wacława, nie tylko tu w 

Sulgostowie, ale też wszędzie tam gdzie postawił on swe stopy. 

 

 

 

 
 
 

na wygnaniu (Syberia). Stryj i wuj, byli zaś oficerami Wojska Polskiego i brali udział w 

powstaniu listopadowym (1830 r.). Jeden z nich, stryj Kajetan Korzeliński dnia 15 

marca 1831 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Patriotyczna 

atmosfera panująca w domu rodzinnym wpłynęła pozytywnie na rozwój młodego 

Edwarda. 

Edward naukę rozpoczął najprawdopodobniej w Krzemieńcu, pewne zaś jest, 

że Gimnazjum ukończył w Czernihowie, po czym rozpoczął studia. Studiował w latach 

1846 – 1850 na fakultecie fizyko-matematycznym Uniwersytetu Kijowskiego. Tam też 

po raz pierwszy nawiązał znajomości z wielkimi osobistościami współczesnego świata 

nauki. Poznał wielu historyków, literatów, bibliofili i innych przedstawicieli nauk 

humanistycznych. Wśród nich znalazł się znany historyk i bibliofil Eustachy Iwanowski, 

pod którego kierunkiem Edward odbył naukową podróż po całym kraju, zwiedzając 

liczne biblioteki, archiwa i muzea. Ujęty pięknem literatury i pracy przy książkach, jak i 

Edward Zygmunt Nowakowski przyszedł na 

świat 19 lipca 1829 roku, w niewielkiej wsi na Ukrainie, 

w Kuryłówce (Kiryłówce), położonej w województwie 

czernihowskim. Jego rodzice, Łukasz i Klotylda z domu 

Korzelińska, oprócz Edwarda, mieli jeszcze czworo 

dzieci – Stanisława, Władysława, Karola i Julię 

Klementynę Oktawię. Była to rodzina o bogatych 

tradycjach religijno-patriotycznych, gdzie Bóg i 

Ojczyzna stanowiły centrum wychowania. I tak dziad 

Edwarda brał czynny udział w powstaniu 

kościuszkowskim (1794 r.), za co aż dziewięć lat spędził 



poprzez pewne znajomości, rozpoczął pracę u boku Konstantego Świdzińskiego, 

znanego kolekcjonera książek i innych dzieł sztuki starożytnej. 

Konstanty Świdziński, kolekcjonując pamiątki historyczne w różnej postaci 

(książki, mapy, obrazy, ryciny, monety, medale, rękopisy, stare druki, inne zabytki 

archeologiczne), gromadził je celem zachowania przed zniszczeniem, poznania i 

ubogacenia polskiej nauki (głównie literatury i historii), przekazania ich przyszłym 

pokoleniom. Zbiory swe, zresztą bardzo cenne, gromadził w zakładanych przez siebie 

bibliotekach, bądź zostawiał je pod opiekę na określony czas u swych znajomych. 

Centralnym miejscem gromadzenia tychże zbiorów stał się Sulgostów. Tam w pałacu, 

wybudowanym przez przodków Konstantego, znajdowała się bogata biblioteka i inne 

zbiory pamiątek historycznych. Z wielu powodów zbiory te nie były uporządkowane, 

zalegały w skrzyniach i stosach. Z tego też powodu Konstanty postanowił zatrudnić 

bibliotekarza, który zgromadziłby wszystkie jego zbiory w Sulgostowie, potem je 

uporządkował i spisał w katalogi. Praca ta nie należała do najprostszych, patrząc na 

ilość zebranych dzieł i przedmiotów pamięci historycznej, jak i na miejsce obecnego 

ich przebywania. Dodatkowo sam Świdziński od czasu wyjazdu na Ukrainę, prawie nie 

zaglądał do Sulgostowa. W Kijowie, ktoś nastręczył mu do pracy na stanowisku 

bibliotekarza Edwarda Nowakowskiego. Nie spisując żadnej umowy, nie znając 

warunków pracy, w roku 1850 Edward rozpoczął pracę bibliotekarza Konstantego 

Świdzińskiego. Jak się okazało po latach, mimo niewielkich korzyści finansowych, 

Edward pozostał na tym stanowisku dość długo, biorąc pod swój nadzór wszelkie 

działania związane z powierzoną mu pracą. Obaj, Konstanty i Edward, do końca życia 

tego pierwszego (11 XII 1855 r.), pozostawali w najlepszych stosunkach, nie związani 

żadną umową. Pracę bibliotekarza rozpoczął Edward od przewiezienia zbiorów 

Konstantego z Ukrainy do Sulgostowa (wspomnieć należy, że pomagał mu jego brat 

Karol). Tu je rozpakowywał i katalogował, oczekując powrotu swego przełożonego. 

Niestety śmierć bibliofila i jego testamentowy zapis, w którym powierzył bibliotekę i 

inne dobra Aleksandrowi Wielopolskiemu, okazały się końcem pracy Edwarda w 

Sulgostowie. Co prawda testament gwarantował mu utrzymanie dotychczasowej 

posady, lecz on zrezygnował z tego stanowiska w 1858 roku, zaraz po tym, jak 

Wielopolski rozpoczął przewożenie sulgostowskich zbiorów do Chrobrza. Przez 

kolejne dwa lata, nadal pracował jako bibliotekarz w Bibliotece Okręgu Naukowego 

Warszawskiego. W 1960 roku zrezygnował jednak całkiem z tejże pracy i wstąpił do 

nowicjatu Kapucynów, poświęcając swe życie służbie Bogu i ludziom. 

Nowicjat u Kapucynów Edward rozpoczął 11 czerwca 1860 roku w Lubartowie. 

Tam przyjął imię zakonne Wacław, stąd często swe dzieła podpisywał tym imieniem 

(x. Wacław z Sulgostowa bądź x. Wacław Nowakowski). Podczas pobytu w nowicjacie 

ćwiczył się w pokorze i umartwianiu, nie jadł mięsa, ryb i jaj, a sypiał na twardej 



pryczy. Pomimo tego cieszył się dobrym zdrowiem. Przerwał jednak nowicjat w 1861 

roku z powodu problemów, jakie spotkały Karola, jego brata. Wyjechał do Warszawy, 

gdzie rozpoczął szereg działań, mających na celu uwolnienie Karola z więzienia.  

 
 

jego Karola, skazanego na katorgę (ciężką pracę) na Syberii. Drogi skazanych braci 

spotkały się w Krasnojarsku, gdzie Edward po przekupieniu strażników, zamienił się 

dokumentami z Karolem i jako Karol Waryński (pseudonim brata) poszedł na katorgę 

w Usolu, a Karol trafił do Tunki. 

W Usolu o. Wacław mieszkał przy katolickiej kaplicy, jako jej stróż (udzielał też 

lekcji katechizmu, literatury i historii polskiej). Tam spotkał się z Józefem Kalinowskim 

(św. Rafał Kalinowski), który stał się jego duchowym przewodnikiem, podporą w 

chwilach słabości i pocieszycielem. Zrodziła się miedzy nim szczególna więź przyjaźni, 

która trwała do końca życia o. Wacława. Wielkim i niezapomnianym przeżyciem z 

czasu pobytu w Usolu stała się dla Wacława wigilia w roku 1865, którą szczegółowo 

opisał w jednym ze swych dzieł, po powrocie z Syberii (idzie tu o dzieło Wigilia w 

Usolu na Syberii 1865 roku). W opisie tym czytamy, że wigilię urządzili wygnańcy w 

miejscowych koszarach, w których mieszkali więźniowie. Po przełamaniu się 

opłatkiem i spożyciu posiłku przyszła pora na śpiew kolęd. Niestety, jak relacjonował 

o. Wacław, co rozpoczęto śpiew, to zaraz kończono, gdyż jakiś smutek wkradał się w 

serca obecnych, a na posępnych i ponurych twarzach pojawiały się rysy zamyślenia. 

W chwili wybuchu powstania styczniowego 

(1863 r.) znalazł się w oddziale powstańczym 

Mariana Langiewicza. Sam też w rejonie 

Lublina utworzył partyzancki oddział z 200 

ludzi. W Lublinie prawdopodobnie został 

mianowany cywilnym naczelnikiem miasta. 

Po upadku powstania, 12 lutego 1864 roku 

w czasie rewizji lubelskiego klasztoru ojców 

Kapucynów, w celi Wacława znaleziono 

liczne dowody, wskazujące na jego 

powiązanie z ruchem patriotycznym. Sprawa 

trafiła przed Sąd Wojenny, którego 

wyrokiem Wacław został skazany na karę 

śmierci. Dzięki interwencji o. Prokopa 

Leszczyńskiego i kilku innych wpływowych 

osób, wyrok ten zmieniony został na 10-

letnie zesłanie do Irkucka(niektóre 

opracowania wskazują tu na nieokreślony 

czas zesłania). Podobny los spotkał brata 



Każdy bowiem w tym momencie myślał o swym rodzinnym domu, o wolnej Ojczyźnie, 

która daleko stamtąd pozostała. Więcej razy już wigilii nie urządzano.  

Zamiana, jakiej w drodze na Syberię w Krasnojarsku dokonali bracia 

Nowakowscy, została z czasem wykryta. Obaj zostali aresztowani i umieszczeni w 

więzieniu w Irkucku. Choroba Karola nieustannie postępował, pomimo opieki brata, 

zmarł on 2 kwietnia 1867 roku, a Wacław został przeniesiony do Tunki, gdzie 

przebywał przez kolejne pięć lat, zajmując się kwiatami, pracując naukowo, redagując 

wraz z ks. Kluczewskim pismo Wygnaniec. W 1870 roku na mocy manifestu 

Wierzbołowskiego przeniósł się do Irkucka, dwa lata później do Ustiuga, a stamtąd do 

Kijowa i Odessy. Ostatecznie w 1875 roku nielegalnie przekroczył granicę, zatrzymując 

się na pewien czas w Krakowi i Poznaniu, a potem wyjechał za granicę – do Francji (tu 

chciał wstąpić do zakonu trapistów), Italii (w Rzymie na audiencji u Piusa IX 

przedstawił losy zesłanych księży na Syberię) i Szwajcarii. Pod koniec 1877 roku 

powrócił do Galicji. Tak oto tułał się po świecie o. Wacław. 

1 października 1877 roku Edward powrócił do zakonu kapucynów. Wstąpił do 

klasztoru w Sędziszowie, gdzie złożył śluby wieczyste (28 I 1880 r.), a potem w 

Krakowie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Albina Dunajewskiego (1 II 

1880 r.). Tak oto rozpoczął kolejny rozdział w swym życiu, tym razem miejscem jego 

pracy stał się Kraków. Przez kilka lat nauczał religii w Prywatnej Szkole Żeńskiej przy 

klasztorze SS. Prezentek, udzielał lekcji religii, historii i literatury polskiej dzieciom z 

możnych krakowskich rodzin. Był wspaniałym kaznodzieją i spowiednikiem. Nawrócił 

wielu schizmatyków, protestantów i Żydów. A swą pracę i wszelkie dokonane przez 

siebie dzieła powierzał Matce Bożej. Cały czas utrzymywał bliskie kontakty ze swymi 

przyjaciółmi – o. Rafałem Kalinowskim, br. Albertem Chmielowskim, ks. Stanisławem 

Załęskim, Agatonem Gillerem, Lucjanem Rydlem, Adamem Asnykiem, Karolem 

Estreicherem, Bronisławem Szwarce. 

O. Wacław Nowakowski zmarł w opinii świętości 9 stycznia 1903 roku w 

Krakowie. Mszę żałobną celebrował ks. kard. Puzon, a kondukt pogrzebowy na 

cmentarz Rakowicki poprowadził ks. bp Anatol Nowak. Pogrzeb, który odbył się 12 

stycznia zorganizowali franciszkanie, na podstawie tzw. układu filadelfijskiego – 

umowy według której franciszkanie grzebią kapucynów, a ci franciszkanów. O śmierci 

o. Wacława informowały opinię publiczną liczne dzienniki i tygodniki, które 

jednocześnie zamieszczały nekrologi i wspomnienia o zmarłym. Artykuły te, 

zamieszczone między innymi w Ilustracji Polskiej, Czasie, Nowej Reformie czy Kurierze 

Krakowskim, w szczególny sposób ujmowały i ukazywały postać o. Wacława, jako 

wielkiego Polaka, patrioty, kaznodziei, działacza społecznego i autora wielu dzieł z 

zakresu historii Kościoła. 



Dorobek literacki, pozostawiony przez Edwarda Nowakowskiego jest bardzo 

bogaty, a na uwagę zasługują dzieła historyczne, wnoszące wiele do ówczesnej nauki. 

I tak swą pierwszą pracę opublikował Edward Nowakowski w 1875 roku w Poznaniu, a 

były to Wspomnienia o duchowieństwie polskim znajdującym się na wygnaniu w 

Syberii, w Tunce. Podczas pobytu na Syberii, właśnie w Tunce, napisał przede 

wszystkim historię diecezji łuckiej, opracował dzieło archireja irkuckiego Niła o 

buddaizmie, oraz obszerną rozprawę o unii brzeskiej. Po powrocie z Syberii, 

prawdopodobnie w 1876 roku we Lwowie rozpoczął pracę w redakcji Wiadomości 

Kościelnych, odpowiadając na zaproszenie głównego redaktora ks. Ottona 

Hołyńskiego. Przebywając już w Krakowie, współpracował ciągle z licznymi 

czasopismami. Jest on autorem około 100 artykułów i dzieł z zakresu historii Kościoła i 

Zakonu Kapucynów, historii Polski i kaznodziejstwa. Na szczególną uwagę zasługuje 

jego największe i zarazem najwspanialsze dzieło – O cudownych obrazach w Polsce 

Przenajświętszej Matki Bożej. Wiadomości historyczne, biograficzne i ikonograficzne 

(Kraków 1902), poświecone pamięci Konstantego Świdzińskiego. Za dzieło to został 

uhonorowany w 1902 roku złotym medalem na Międzynarodowym Kongresie 

Maryjnym we Fryburgu. Warto tu nadmienić, że dzieło to zawiera opis 1112 słynących 

cudami obrazów Matki Bożej, znajdujących się na ziemiach polskich (z naszego 

regionu opisy obrazów z Skrzyńska, Błotnicy, Studzianny, Paradyża). Ponadto o. 

Wacław jest autorem takich dzieł, jak: Wigilia w Usolu na Syberii 1865 roku (Kraków 

1894), Częstochowa w obrazach historycznych (Kraków 1898), Kraków w r. 1794 

(Kraków 1894), Podhorce (Kraków 1896), O cudownym obrazie Matki Bożej w karmelu 

krakowskim na Piasku (Kraków 1898), O cudownym obrazie NMP Berdyczowskiej. 

Wiadomość historyczna (Kraków 1897), Cudowne obrazy przebłogosławionej Matki 

Bożej w Wilnie (Kraków 1902), O cudownym obrazie NMP Ostrobramskiej: wiadomość 

historyczna (Kraków …).  

 

    

    

        Łukasz Grzegorczyk 
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