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Zygmunt Alfons Działowski urodził się 4 VIII 1843 roku w Mgowie,

obecnie gm. Płużnica, w rodzinie Ksawerego Działowskiego herbu Prawdzic i Klo-

tyldy hr. Sierakowskiej z Waplewa (Waplewo Wielkie, gm. Stary Targ, woj. po-

morskie).
Do Ksawerego Działowskiego należał również Wałycz k. Wąbrzeźna i El-

zanowo (obecnie gm. Kowalewo Pomorskie).

Portret Zygmunta Działowskiego. 

Fot. A. Skowroński. Zbiory TNT.

Pałac w Mogowie,stan obecny.

Źródło: pronterest.com
Herb Prawdzic. Rys. J. Nečas

[w:] J. Wisłocki, Herby 

rycerstwa polskiego na zamku 
w Kórniku, Kórnik 1988.

Pałac w Wałyczu, stan obecny.

Źródło: nasze.kujawsko-

pomorskie.pl



Początkowo uczęszczał do Gimnazjum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu, 

jednak po tragicznej śmierci brata Władysława, rodzice wysłali go do Francji, gdzie 

kontynuował naukę w Gimnazjum katolickim w Metz prowadzonym przez jezuitów. 

Po powrocie, ok. 1862 r. zapisał się na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Gimnazjum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1898-1900 r.

Źródło:  poznan.wikia.org.pl

Gimnazjum katolickie w Metz, 

stan obecny. 

Źródło: fr.wikipedia.org

Doniesienia prasowe o 

śmierci Władysława 

Działowskiego, 

„Nadwislanin” nr 72 z 21 IX 

1858 r. Zbiory WBP 

Książnicy Kopernikańskiej

w Toruniu,

„Czas” nr 218 z 24 IX 1858 r. 

Zbiory Biblioteki Książąt 

Czartoryskich.

Tablica nagrobna Władysława Działowskiego w kościele parafialnym

w Nowej Wsi Królewskiej. Fot. J. Marcinkowski.

Źródło: pluznickiehistorie.pl



Z. Działowski, którego ojciec Ksawery aktywnie włączył się w walkę o polskość pod-

czas wiosny ludów (1848-49), kontynuował rodzinne tradycje patriotyczne w czasie powstania

styczniowego. Zorganizował ochotniczy oddział w sile ok. 87–100 ludzi, w tym ok. 18 kon-

nych. Pod dowództwem kpt. Henryka Łozińskiego-Szermentowskiego, uczestnika powstania

listopadowego, 22 IV 1863 roku ochotnicy przekroczyli Drwęcę w okolicach miejscowości Ta-

bulka k. Golubia. Oddział ten miał połączyć się z działającym na tym terenie Zygmuntem Pad-

lewskim.
Tego samego dnia doszło do potyczki z wojskiem rosyjskim pod Nietrzebą (gm.

Chrostkowo, pow. lipnowski). Walka była nierówna, Rosjanie mieli przynajmniej trzykrotną
przewagę liczebną i rozbili powstańców. Z. Działowski dowodzący konnicą ocalał z pogromu

jedynie dzięki odwadze i brawurze. Zdobyczą Rosjan padło 96 sztuk broni, 11 pudów prochu,

12 pudów ołowiu (pud=16,38 kg), 34 rakiety, 11 koni oraz zapasy żywności.

Nieco inaczej niż historycy widział przebieg tej potyczki jeden z walczących. Swoje prze-

życia opisałnastępująco na łamachchełmińskiego „Nadwiślanina”:
„Oddział nasz wynoszący około 100młodzieży dobrze uzbrojonej,między którymi 18 konnych,

nadto trzy furgony z żywnością na kilka dni, bronią zapasową i amunicją i innymi rekwizytami wojennymi,

przeszedł 22 kwietnia (1863 r.) rano przez Drwęcę pod dowództwem kapitana Szermentowskiego.

Dostawszy się do Królestwa, przybyliśmy pospiesznym marszem do pierwszej wsi i dla nie trudzenia

oddziału zarekwirowaliśmy furmanki potrzebne dla dalszego pochodu, których natychmiast najchętniej

namudzielono.

Pod tak szczęśliwą wróżbą zbliżyliśmy się o godz. 12,oo w południe do wsi Nietrzeby pomiędzy

Rypinem a Lipnem i zająwszy bardzo korzystną pozycję w lesie postanowiliśmy wypocząć i upo-

rządkować się. Zaledwie jednak zostały wydane przez dowódcę rozkazy, usłyszeliśmy strzały naszych

przednich posterunków. Był tomały patrol kozacki.Wkrótce zjawił się silny oddział Kozakówudając jak-by

chciał stoczyć bój. Chciwa walki młodzież rzuciła się z zapałem ku niemu, a rażąc celnymi strzałami,

zsadzała z koni jednego po drugim. Kozacy odstrzeliwując się zmyślili odwrót i zaczęli się cofać. Był to

wybieg. Dowódca nasz, widząc odwrót nieprzyjaciela, dał rozkaz piechocie wyjścia z lasu, a kawalerii

naszej by ścigała Kozaków. Gdyśmy rozkaz wypełnili, przekonaliśmy się, iż dostaliśmy się w zasadzkę.

Otoczeni przez trzy razy silniejszego wroga, w wojennym rzemiośle wyćwiczonego, przymuszeni byliśmy

w otwartym polu [stoczyć] bitwę. Bitwa trwała godzinę, przy końcu której zostaliśmy rozcięci na dwoje.

Widząc niepodobieństwo dalszego boju jedna część z bronią w ręku dostała się do Jurkowskiego, druga

zaś wróciła do Prus. Furgony nasze i broń ocalały dzięki czynnemu udziałowi tamtejszej ludności wiej-

skiej.”

Źródło: pluznickiehistorie.pl

Scena z powstania styczniowego, Tadeusz Ajdukiewicz  1876 r.

Zbiory prywatne.

Źródło: commons.wikimedia.org

Tablice upamiętniające 

poległych w bitwie pod 

Nietrzebą, Lubianki gm. 

Chrostkowo.

Źródło: chrostkowo.pl



Fragment z Z. Słupski Pamiętniki Seweryna Gąseckiego powstańca z r. 1863/4.

„Goniec Wielkopolski” nr 157 z 12 VII 1895 r.

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Generał Zygmunt Padlewski, „Goniec Wielkopolski” nr 159 

z 14 VII 1895 r.

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.



Według Barbary Serczykowej do aresztowania Z. Działowskiego doszło w Mgowie 12 IX

1863 r. Miał być więziony najpierw w Chełmnie, a następnie przewieziono go wraz z wieloma in-
nymi Polakami oskarżonymi o zdradę stanu w związku z udziałem w powstaniu w Królestwie, do

więzienia Hausvogtei w Berlinie.

Więzienie Hausvogtei w Berlinie. 

1863-64. Fot. Z. Melzer.

Zbiory Muzeum Historii Fotografii

w Krakowie.

Zbiory PAN Biblioteki Kórnickiej.



W czasie pobytu w więzieniu w oczekiwaniu na proces Z. Działowski zasłynął

zorganizowaniem ucieczki trzech współwięźniów będących poddanymi rosyjskimi, którym

zagrażało wydanie w ręce władz carskich i najprawdopodobniej wyrok śmierci.

Nie znali oni języka niemieckiego, więc Z. Działowski zaoferował im swą pomoc

stając się ich przewodnikiem znającym język i orientującym się w terenie.

Uciekinierom udało się szczęśliwie dotrzeć do Paryża, natomiast Z. Działowski

dobrowolnie powrócił do Hausvogtei, nieświadomy nawet, że władze pruskie poszukują
go z taką gorliwością, iż opublikowały w prasie wezwanie do powrotu wszystkich ucieki-

nierów do więzienia. Po powrocie współosadzeni nazwali go żartobliwie „odźwiernym”.
Co prawda swoim wyczynem Z. Działowski zyskał sobie szacunek i uznanie wśród

towarzyszy niedoli, ale w oczach władz pruskich jego sytuacja uległa znacznemu pogor-

szeniu.

Zbiory Biblioteki Książąt Czartoryskich

Fragment wspomnienia o Z. Działowskim.

Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie.



Proces berliński przeciwko „Janowi Działyńskiemu i wspólnikom” rozpoczął się 7 VII 1864 r. i trwał prawie sześć miesięcy. Rozprawa przeciwko Z. Dział-

owskiemu, oskarżonemu o największe przestępstwo polityczne – zdradę stanu rozpoczęła się 26 X 1864 r.

Obżałowany Z. Działowski bronił się inteligentnie. Zaprzeczał niewygodnym faktom, podważał oskarżenia, dowodził, że policja i władze pruskie źle inter-

pretują pewne obciążające go fakty i listy. Jako dowód swej niewinności podawał fakt dobrowolnego powrotu do więzienia.

Sąd po naradzie zwolnił Z. Działowskiego zobowiązując go do stawienia się 2 XI na zakończeniu procesu. W dniu 23 XII 1864 roku sąd berliński odczytał
wyrok – dla Z. Działowskiego był on uniewinniający.

Proces berliński był szeroko relacjonowany przez polską prasę we wszystkich zaborach. Chełmiński „Nadwiślanin” wysłał do Berlina własnego kores-

pondenta, który zdawał obszerne relacje z każdego posiedzenia sądu. Podobne materiały publikował też „Dziennik Poznański”, „Gazeta Warszawska”, krakowski

„Czas” i emigracyjna „Ojczyzna” ukazująca się w Lipsku, a potem w Szwajcarii (Bendikon pod Zurychem).

Sala sądu w Lipsku oraz budynek Kammergericht w Berlinie.

Źródło: alamy.com



W 1866 r., po śmierci ojca, Z. Działowski objął rodzinny majątek.

Współcześni określali go jako „opiekuna i ojca ubogich”. Umiał zjednać so-
bie zaufanie i sympatięwśród ludu.

Jako człowiek wykształcony i doświadczony porażką powstania

styczniowego postanowił realizować cele narodowe poprzez konkretną
pracę, obejmującą zarówno nowoczesną gospodarkę rolną, jak i życie kul-
turalne i intelektualne.

W 1872 r. wstępuje do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk, a w roku 1874 zaangażował się w przygotowanie wystawy rolniczo-

przemysłowej w Toruniu. Był jednym z hojniejszych mecenasów i za własne
pieniądze urządził pawilon, w którym prezentował historięmyślistwa z bo-

gatą kolekcją broni.
„Gazeta Toruńska” w numerze 128 z 9 VI 1874 roku donosiła:

Okładka „Czasopisma Ilustrowanego Tygodniowego  Kłosy” nr. 470 z 20 VI 1874.

Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Zbiory WBP Książnicy 

Kopernikańskiej

w Toruniu.



Fragmenty relacji prasowych z wystawy rolniczo-

przemysłowej w Toruniu w 1874 r.

Zbiory: Biblioteki Narodowej w Warszawie; Biblioteki 

Książąt Czartoryskich i WBP Książnicy Kopernikańskiej

w Toruniu.



Teatr Polski w Poznaniu – „Kurier Poznański” nr 351 z 12 XII 1925.
Zbiory PAN Biblioteki Kórnickiej.

„Czas” – zbiory Biblioteki Książąt Czartoryskich; „Kuryer Teatralny 

Lwowski” – zbiory Biblioteki Jagiellońskiej.



W 1874 r. w Kijowie odbył się III Słowiański Kongres Archeologiczny. Z. Działowski został

wysłany jako przedstawiciel PTPN i sam sfinansował wyjazd. Został zobligowany do wygłoszenia

referatu w języku polskim, na co musiał zdobyć specjalne zezwolenie.

Drugim ważnym wydarzeniem na Zjeździe była polemika Z. Działowskiego z Jakubem Ho-

łowackim, delegatem z Wilna, byłym prof. uniwersytetu lwowskiego, który w swoim referacie

wystąpił przeciw temu, co poznański delegat mówił o Polsce i jej historii. Spotkało się to ze zdecy-

dowanym sprzeciwem Z. Działowskiego, który zwrócił się do Aleksieja S. Uwarowa – przewodni-

czącego Zjazdu z żądaniem przeprosin. Zabiegi Z. Działowskiego były skuteczne – J. Hołowackiego

usunięto ze zjazdu.

Fragmenty artykułu „Zjazd 

starożytników w Kijowie”.

Zbiory Biblioteki Cyfrowej 

Uniwersytetu Łódzkiego.



Zbiory PAN Biblioteki Kórnickiej.
Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej

w Krakowie.



W latach 1871-73 zbiorami Z. Działowskiego, a głównie jego bibliotekami, które

znajdowały się w Wałyczu (ok. 2000 tomów) i Mgowie (księgozbiór religijny, ze „znako-

mitym zbiorem Biblii”), opiekował się Wojciech Kętrzyński (do 1861 r. Albert von Winkler),

historyk, etnograf, polityk, publicysta oraz poeta. W 1864 r. sądzony w Berlinie w procesie

135 Polaków wraz z Z. Działowskim. Został skazany na rok więzienia w twierdzy kłodzkiej

(1865-66). W grudniu 1866 roku doktoryzował się na Uniwersytecie Albrechta w Królewcu.

W latach 1868-70 był bibliotekarzem biblioteki kórnickiej Jana Kantego Działyńskiego.

W roku 1873 zaczął pracę w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie.

Najpierw został kustoszem (1874 r.), a od 1876 roku, aż do śmierci był dyrektorem

Ossolineum.

Miejsce W. Kętrzyńskiego przy Z. Działowskim zajął Godftyd Ossowski. Panowie

spotkali się na III Słowiańskim Kongresie Archeologicznym w Kijowie. G. Ossowski na za-

proszenie Z. Działowskiego przybył do Mgowa, gdzie zajął się opracowaniem jego boga-

tej kolekcji archeologicznej.

Godfryd Ossowski…

„…średniego wzrostu, żywy, blondyn, ruchliwy i pełen życia, dbały o powierz-

chowność, starannie ubrany, ambitny i próżny, przyjacielski i zbyt ekspansywny, oddany

gorąco sprawom nauki, pełen zapału młodzieńczego do pracy i wytrwałości nadzwy-

czajnej, dla nauki gotowy poświęcić wszystko, lekceważąc dobrami doczesnymi, nie pomny

o jutro. Towarzyski, lubiący wesołą kawaleryjską kompanię i większe zebrania, na których

radby błyszczeć i wyróżniać się, dbały o wygody, istny epikurejczyk…” Zdaniem G. Ossow-

skiego „…dobry archeolog powinien lubić dobre wino, dobre cygaro i piękną kobietę…”

(Talko–Hryncewicz Julian, „Z moich wspomnień o dawnych archeologach”, Wiadomości Archeolo-

giczne, t. 8, s. 176–190.).

Wojciech Kętrzyński (1838-1918). Fot. J. 

Eder 1881 r.

Zbiory Biblioteki Naukowej PAU i PAN 
w Krakowie.

Godfryd Ossowski (1835-1897).

Zbiory Muzeum Archeologicznego 

w Krakowie.



Na terenie Prus Zachodnich od 1853 r. działa pruskie towarzystwo

naukowe Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst (Towarzystwo Nauki
i Sztuki im. Kopernika), które ma swoją siedzibę w Toruniu.

Prace archeologiczne zapoczątkowane przez C-V w 1860 r., były waż-
nym źródłem pozyskiwania zabytków do kolekcji Städtisches Museum dzia-

łającego od 1861 roku, a mieszczącego się w jednej z sal na drugim piętrze Ra-

tusza Staromiejskiego.

W tej sytuacji polska prasa w Prusach Zachodnich
postulowała, aby znajdowane zabytki archeologiczne prze-

syłać za pośrednictwem Z. Działowskiego i Adama hr. Sie-

rakowskiego do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

lub Akademii Umiejętności w Krakowie.

Widząc potrzebę gromadzenia zabytków archeolo-

gicznych i historycznych w polskich zbiorach Z. Działowski

na III Walnym zebraniu Towarzystwa Moralnych Interesów
ludności polskiej pod panowaniem pruskim postawił wnio-

sek o utworzenie Towarzystwa naukowego dla Prus Zachod-
nich mającego na celu przechowywanie wszelkich pamiątek

historyczno-naukowych pochodzących z tego terenu. Sie-

dzibą takiego towarzystwa miał być Toruń.

Zbiory PAN Biblioteki Kórnickiej.

Zbiory PAN Biblioteki Kórnickiej.



W dniu 16 grudnia 1875 r., w Hotelu Pod Trzema Koronami ma miejsce za-

łożycielskie zebranie Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Już rok później – 20 XI 1876 r.

doszło do otwarcia Muzeum TNT, które mieściło się w trzech pokojach wynajętych od

kupca Adolfa Giełdzińskiego w kamienicy przy ul. Białej 70 (obecnie ul. Łazienna). Jeden

z pokoi zajmowały zbiory przyrodniczo-geologiczne i archeologiczne, w drugim prezen-

towano zabytki historyczne, natomiast w trzecim umieszczono bibliotekę.

Trzon zbiorów muzealnych stanowiły zabytki archeologiczne pozyskane głów-

nie dzięki badaniom G. Ossowskiego. O zbiorach tych w 1909 r. ks. Kazimierz Chmielecki

pisał: Drugi z nich [Dział Archeologii przedhistorycznej] najliczniej jest reprezentowany
i zabytki w nim umieszczone bez wątpienia największą mają wartość i najwyższe budzą
zainteresowanie u zwiedzających. (K. Chmielecki, Człowiek przedhistoryczny w Prusiech Zachodnich

oraz Przewodnik po zbiorach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1909, s. 2.)

Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 

R. 1, s. 85, Toruń 1878.

Zbiory WBP Książnicy Kopernikańskiej 
w Toruniu.

Tablica pamiątkowa przy wejściu do hotelu 

Trzy Korony w Toruniu. Fot. P. Gużyński.

„Gazeta Toruńska” nr 268-269 z 16 i 17 XII 

1875 r. Zbiory WBP Książnicy 
Kopernikańskiej w Toruniu.



W 1877 r. Z. Działowski kandyduje na posła do parlamentu niemieckiego

i wygrywa wybory w okręgu wejherowskim. Razem z A. hr. Sierakowskim zostają sekreta-

rzami koła polskiego w berlińskim parlamencie.

Rok 1878 Z. Działowski przywitał w Dreźnie będąc w odwiedzinach u swo-

jej ciotki Julii Działowskiej. W drodze powrotnej do domu, względy zdrowotne zmusiły go

do zatrzymania się w Berlinie. Choroba, która dręczyła go od dłuższego czasu uległa zna-

cznemu nasileniu.

Zbiory Biblioteki Książąt Czartoryskich.

Zbiory Biblioteki Książąt Czartoryskich.

Zbiory WBP Książnicy Kopernikańskiej 

w Toruniu.



Zygmunt Działowski zmarł w Berlinie w dniu 16 II 1878 r. o godzinie 21.15 w wieku

35 lat. Jego ciało dotarło 24 II do Turzna, a 25 II o godzinie 11.00 został pochowany w ro-

dzinnym grobowcu w Wielkołące pod Toruniem.

Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie.Zbiory Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Zbiory PAN Biblioteki Kórnickiej..

Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie.



Na jego pogrzebie mowę żałobną wygłosił ks. dr Władysław Chotkowski, profesor Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Poznańskiego Towarzystwa PrzyjaciółNauk. Mówił on m.in.:
(…Matki polskie będą pokazywać grób twój synom swoim mówiąc – tu leży młodzieniec, co

w krótkim żywocie cześć sobie powszechną zasłużyłw narodzie i nad starce rozumiał (…)

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej

w Poznaniu.

Nekrologi zamieszczone w Gazecie Toruńskiej. Zbiory WBP Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.



Wielkim, wspólnym marzeniem i celem naukowym Z. Działowskiego i G. Ossowskiego było stworzenie mapy archeolo-

gicznej Prus Zachodnich. Mimo, że Z. Działowski nie doczekał jej wydania to dzieło powstało.

Dzięki staraniom jego siostry Antoniny Działowskiej, w 1880 roku w Paryżu, ukazuje się „Mapa archeologiczna Prus Za-

chodnich (dawniej Królewskich) wraz z przyległemi częściami W. Ks. Poznańskiego”, uzupełniona rok później o „Tekst objaśniaj-

ący” wydany w Krakowie w języku polskim i francuskim.

Publikacja „Mapy” spotkała się z szerokim odzewem i bardzo przychylnym przyjęciem w środowisku archeologicznym

całej Europy.

Wraz z „Mapą archeologiczną…” wydana została „Mapa geologiczna Wołynia” również autorstwa G. Ossowskiego, która

była owocem jego pracy wykonanej jeszcze przed przybyciem do Prus Zachodnich.

G. Ossowski. Mapa archeologiczna Prus Zachodnich (dawniej Królewskich) wraz z 

przyległemi częściami  W. Ks. Poznańskiego, Paryż 1880. Fot. A. Skowroński.

Zbiory Muzeum Okręgowego w Toruniu.

G. Ossowski, Mapa geologiczna Wołynia. Paryż 1880.

Zbiory Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodaro-

wania PAN.

Wincenty Ślendziński, Portret Antoniny 

Działowskiej (1841-1884). Fot. B. Swobodzińska

Zbiory Muzeum Okręgowego w Toruniu.



Podziękowania za przesłanie Mapy archeologicznej Prus Zachodnich nadesłane do Towarzystwa Naukowego w Toruniu z towarzystw naukowych, muzeów i bibliotek całej Europy, 

m.in. z British Museum, Biblioteki Królewskiej w Berlinie, Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Historii Naturalnej w Lionie i Muzeum Królewskiego w Kopenhadze.
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Korekta – Joanna Załuska
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