
KALISZANIE czyli ŚLADAMI RODU NIEMOJOWSKICH 

 

Czy słyszeliście o „kaliszanach”, tworzących legalną 

opozycję w sejmie warszawskim czasów Królestwa 

Polskiego (1815-1830)? Czy wiecie, że na czele ”kaliszan,”  

którzy byli przecież jednocześnie poddanymi cara, stali 

Wielkopolanie?   

Kim byli ? Czym się zajmowali, gdzie mieszkali i z jakiej 

rodziny pochodził? Dzięki naszemu projektowi 

dowiedziałam się dużo więcej. Ale po kolei …. 

Okazuje się, że bohaterów tej historii jest przynajmniej 

dwóch i są to bracia  Bonawentura i Wincenty 

Niemojowscy, obaj znani jako „kaliszanie” i działacze 

polityczni czasów Królestwa. Trzymali się razem od 

dzieciństwa, razem ich wychowywano, razem uczyli się u 

Pijarów a potem studiowali  prawo na zagranicznych 

uczelniach niemieckich.  Ich rodzicami byli Feliks 

Niemojowski herbu Wierusz oraz Aniela z Walknowskich.  

Pierwszy z braci – młodszy - Bonawentura Niemojowski 

(1787-1835) był posłem na sejm warszawski z ziemi 

wieluńskiej i reprezentował województwo kaliskie w latach 

1820 i 1831. Razem ze swoim starszym bratem prawnikiem 

Wincentym Niemojowskim (1784-1834) próbowali 

przenieść na grunt polski nowe idee, domagali się zmian w 



sądownictwie, ochrony praw obywatelskich i 

przestrzegania konstytucji Królestwa Polskiego przez cara,  

po tym jak łamiąc konstytucję wprowadzone cenzurę. 

Bracia byli zwolennikami reform społecznych i 

gospodarczych, o czym pisali i mówili publicznie. Obaj 

bracia tworzyli w sejmie legalną opozycję i odważnie stali 

na jej czele, stąd znani byli jako „kaliszanie”. Ich 

wystąpienia były żywo komentowane, dlatego car 

dowiedziawszy się o żądaniach „kaliszan” zawiesił w 1820 

roku zwoływanie sejmu na pięć lat.  

Wiele lat później Bonawentura i jego brat Wincenty brali 

udział w powstaniu listopadowym i przez cały czas należeli 

do zwolenników walki a nie ugody z carem.  

Obaj byli członkami powstańczego Rządu Narodowego, a  

Bonawetura pełnił w nim funkcje ministerialne a nawet był 

ostatnim prezesem Rządu Narodowego. Po upadku 

powstania wraz z armią przeniósł się do Modlina, a później 

udał się na emigrację do Francji przez Prusy. To „kaliszanie” 

jako pierwsi zaczęli się organizować na emigracji w Paryżu 

zakładając Tymczasowy Komitet Emigracji Polskiej. 

Bonawetura był jego pierwszym prezesem.  Zmarł w 1835 

roku pod Paryżem i został pochowany na cmentarzu Pere-

Lachaise.  

Wincenty miał mniej szczęścia, ponieważ po upadku 



powstania został aresztowany przez władze carskie i 

skazany na karę śmierci. Co prawda kara została 

zamieniona na katorgę,  co oznaczało wywózkę na Syberię, 

ale Wincenty zmarł w 1834 roku w drodze na wygnanie - w 

Moskwie.  

Dzięki naszym spotkaniom projektowym zainteresowałam 

się historią ich rodu, w którym było wielu wybitnych 

przedstawicieli, ludzi aktywnych politycznie i społecznie. 

Należał do nich także wnuk Bonawetury Wacław Józef 

Niemojowski (1864-1939), który w latach 1900-1910 był 

prezesem Towarzystwa Rolniczego w Kaliszu. Został 

marszałkiem koronnym Tymczasowej Rady Stanu Królestwa 

Polskiego w 1917r. Przewodniczył z urzędu wydziałowi 

wykonawczemu Tymczasowej Rady Stanu w 1917 roku. Od 

1918 związany był z konserwatywnym ruchem narodowo-

chrześcijańskim, w 1925 został prezesem organizacji 

monarchistów w Poznaniu, w 1926 prezesem Rady 

Naczelnej polskich monarchistów. Jego żoną była Zofia hr. 

Szembek ze Słupowa . Matka Wacława była jej chrzestną. 

Zofia pisała wiersze. Na naszych zajęciach przeczytaliśmy 

parę z nich. 

Wacław był ostatnim właścicielem rodzinnego majątku i 

pałacu w Marchwaczu, który był w posiadaniu rodziny od 

1819 roku aż do wybuchu wojny w 1939 roku.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/1918
https://pl.wikipedia.org/wiki/1925
https://pl.wikipedia.org/wiki/1926


 

 

Marchwacz- neogotycka brama prowadząca do pałacu Niemojowskich (fot. zbiory 

własne) 

 

                 Bonawentura Niemojowski (Źródło: pl.wikipedia.org.) 

 

 



 

Wincenty Niemojowski  (Źrodło: pl.wikipedia.org.)  

Komisja Wojskowa Tymczasowej Rady Stanu, za stołem Wacałw Józef Niemojowski, 

(Źródło: iPSB.gov.pl)    


