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WSTĘP

Niniejsza książka jest pracą wspólną kilku pokoleń członków Korporacji 
Akademickiej Sarmatia, jednego z najstarszych polskich stowarzyszeń studen-
tów i absolwentów uczelni wyższych. Stanowi podsumowanie stu lat działalno-
ści – historii pięknej i wzniosłej, a niekiedy i bolesnej. 

Korporacja Akademicka Sarmatia na stałe zmieniła ponad 260 jej członków. 
Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja umożliwi czerpanie z pięknej sarmac-
kiej tradycji także przyszłym pokoleniom studentów-Polaków.

Redaktor Naczelny
Com! Krzysztof Wojciech Fornalski

(coetus 2007)
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ROZDZIAŁ I

Insygnia Korporacji Akademickiej 
Sarmatia
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Korporacja Akademicka Sarmatia [czytaj: „Sarmacja”] jest męskim stowa-
rzyszeniem ideowo-wychowawczym studentów i absolwentów wyższych uczel-
ni warszawskich. Celem Korporacji jest praca dla dobra Polski i Narodu Pol-
skiego. Sarmatia swą podstawę ideologiczną opiera na tradycjach Filomatów 
i Filaretów oraz sarmatyzmie, który ukształtował polską tożsamość narodową 
w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ważnym elementem są również 
tradycje szlacheckie i niepodległościowe.

1. Barwy i dewiza Korporacji Akademickiej Sarmatia

Barwami Korporacji Akademickiej Sarmatia są:
– brązowy – symbol stałości
– srebrny – symbol honoru
– seledynowy – symbol przyjaźni

Barwy zwyczajowo nosi się na bandzie, która wzorem wstęg ofi cerskich prze-
pasa pierś korporanta. Jest noszona jedynie od prawej do lewej strony. Barwy 
występują również na deklu, czyli korporacyjnym nakryciu głowy. 

W latach 1908-1915 (okres petersburski) Sarmatia używała barw: amaranto-
wej, srebrnej i zielonej, które symbolizowały historyczne barwy narodowe oraz 
nadzieję na odzyskanie niepodległości.

Dewizą w okresie petersburskim było hasło Filomatów:

Młodzieży, bądź szałem rozumna!

Dewizą obowiązującą od roku 1915 jest hasło obywateli wolnej Polski:

Honor i Dobro Narodu i Państwa najwyższym prawem każdego Obywatela.
Gospodarzami w Polsce – Polacy
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ROZDZIAŁ I 8

2. Herb Korporacji Akademickiej Sarmatia

Herb trójdzielny w skos. 
W pierwszym polu brązo-
wym srebrny cyrkiel Korpora-
cji, w drugim polu srebrnym 
(białym) tarcza petersburska, 
w trzecim polu seledynowym 
zbrojna prawa ręka rycerza 
trzymająca szablę, zwrócona 
w lewo. W tarczy sercowej (pe-
tersburskiej) srebrnej ułożone 
w lewo skos trzy barwy peters-
burskie (amarantowy-srebrny-
zielony), na których złożona 
duża srebrna litera S. W prawej 
górnej ćwiertni trzy srebrne 
nietoperze na czarnym lewym 
skosie (symbol Klubu Nietope-
rzy), w dolnej lewej ćwiertni na 
ciemnosrebrnym lewym skosie 

srebrna litera L (Lechitii). Hełm stalowy, prętowy na wprost, zwieńczony koroną 
złotą. Labry czerwone z podbiciem srebrnym, w klejnocie pięć strusich piór 
w barwach brązowo-srebrno-seledynowej. Medalion stanowi Krzyż Maltański 
z wplecioną literą S. Autorem obowiązującej obecnie wersji herbu jest heraldyk 
Tomasz Steifer.

Herb Sarmatii widnieje m.in. za 
Stołem Prezydialnym na Kwaterze 
(siedzibie) Korporacji oraz wszelkiej 
korespondencji.

stalowy herb wg wzoru z roku 1978 
– najduje się za stołem prezydialnym
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9Insygnia Korporacji Akademickiej Sarmatia

3. Cyrkiel Korporacji Akademickiej Sarmatia

Cyrkiel jest monogramem pisanym bez 
oderwania pióra. Składa się z liter V, C, F, 
S, co oznacza Vivat Crescat Floreat Sarma-
tia (niech żyje, wzrasta i rozkwita Sarmatia). 
Wykrzyknik na końcu oznacza gotowość do 
dania satysfakcji honorowej. Jeśli trzeba – 
z bronią w ręku.

Cyrkiel Sarmatii widnieje m.in. na sztan-
darze Korporacji oraz obrusie Stołu Prezy-
dialnego. Jest stale obecny także w herbie. 
Cyrkiel zwyczajowo stawiają wszyscy bar-
wiarze i fi listrowie za swoim podpisem, co 
oznacza przynależność do Korporacji i prze-
strzeganie zasad honorowych. Za cyrklem 
członkowie Prezydium stawiają symboliczne 
„x” (Prezes), „xx” (Wiceprezes), „xxx” (Se-
kretarz), „OM” (Olderman).

4. Krzyż sarmacki

Dla upamiętnienia faktu, iż Korporacja Akademicka Sarmatia powstała pod 
kuratelą Zakonu Kawalerów Maltańskich, a kaplica joannitów była pierwszym 
miejscem spotkań Sarmatów, członkowie Korporacji używają Krzyża Maltań-
skiego z wplecioną literą S. Symbol ten barwiarze i fi listrowie noszą wpięty 
w swą bandę.

5. Bączek

Bączek jest trzecim, obok cyrkla i krzyża sarmac-
kiego, podstawowym insygnium członka K! Sarma-
tia. Składa się on z trzech liter S ułożonych środ-
kowo-symetrycznie. Dzięki temu ma on podwójne 
znaczenie: z jednej strony trzykrotne S oznacza „po 
trzykroć Sarmatia”, a z drugiej strony bączek nawią-
zuje do świąszczycy, czyli staropolskiego symbolu 
solarnego, znaku szczęścia, pokoju i dostatku.

Bączek widnieje obowiązkowo na szczycie wszystkich sarmackich dekli od 
1915 roku. Ponadto bączkiem podpisują się fuksy Sarmatii oraz noszą go wpię-
tego w swą brązową bandę.
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ROZDZIAŁ I 10

górny lewy: cyrkiel; górny 
prawy: tarczka w barwach 
Sarmatii;  dolny lewy: bączek 
fuksowski;  dolny prawy: krzyż 
sarmacki (maltański)

Matryce wszystkich trzech podstawowych emblematów: cyrkla, krzyża 
i bączka, znajdują się w pracowni grawerskiej GravArt na skrzyżowaniu ulic 
Krasińskiego i Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu.

6. Dekiel

Dekiel jest płytką czapką z krótkim daszkiem noszoną przez członków kor-
poracji akademickich, który nawiązuje do tradycyjnych czapek studenckich. 
Dekiel Sarmatii jest brązowy ze srebrno-seledynowym otokiem. Na szczycie 
widnieje koło (symbol zamkniętego kręgu korporacyjnego), w którym białym 
sznurkiem wyszyty jest bączek. Dekiel fuksowski posiada jednobarwny, brązo-
wy otok.

W okresie petersburskim (1908-1915) sarmackie dekle były amarantowe (od-
cień czerwieni) z biało-zielonym otokiem, a na szczycie wyszyta była gwiazda 
bałtycka (dwa skrzyżowane wklęsłe kwadraty z kółkiem w środku). Obecnie 
dekiel petersburski jest honorowo noszony jedynie przez Oldermana (opiekuna 
fuksów).

Niekiedy na deklach można ujrzeć wszyte fragmenty band innych korpora-
cji. Są to tzw. sztychy, które powstały poprzez przebicie dekla szpadą w czasie 
obrzędu sztychowania.

K.W.F
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11Insygnia Korporacji Akademickiej Sarmatia

z lewej: dekiel barwiarski (oryginalny z lat 30.) oraz dekiel petersburski (replika z lat 90.)

7. Hymn

Hymn jest obowiązkowo śpiewany na każdym Komerszu Korporacji. Także 
zwyczajowo śpiewa się go przed rozpoczęciem ważniejszy Kwater czy Fidułek.
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ROZDZIAŁ I 12

HYMN K! SARMATIA

Nie tylko puchar łączy nas i szpada
Chcemy nieść w życie siły twórczej ład,

Podstawą jego jedność, a nie zwada,
Cnoty sarmackie bez sarmackich wad!

Dobro narodu naszym drogowskazem,
A w sercach naszych przyszłej Polski los!
Niechaj w takt pieśni serca biją razem
Ofi arnych uczuć dziś rozniećmy stos!

{Dokoła wraz, prawicę w górę wznieś 
Na znak, że skaz nie zna Sarmatów cześć!} bis

Żyj nam Sarmatio, wzrastaj i rozkwitaj
Jak w polskim sadzie strojny w barwy kwiat,

Przybywający młody fuksie witaj 
I  ty, Filistrze pomnij, żeś nam brat!

Nas łańcuch skuł, którego rdza nie splami,
W żyłach nam tętni i pulsuje krew!

Kto z nami dziś, ten w szereg stanie z nami 
Gdy nas do boju polski wezwie zew!

{Dokoła wraz, prawicę w górę wznieś
Na znak, że skaz nie zna Sarmatów cześć!} bis

Słowa –  Olgierd Malinowski i Bolesław Zembrzuski (?)
Melodia – Wł. Anczyc „Hej Strzelcy Wraz”
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13Insygnia Korporacji Akademickiej Sarmatia

8. Pieśń do Barw

Pieśń do Barw jest śpiewana obowiązkowo przed rozpoczęciem każdego 
Koła Korporacji (czyli walnego zgromadzenia fi listrów i barwiarzy).

PIEŚŃ DO BARW

Niech żyją nasze barwy, Sarmaci ich nie zdradzą, 
Brąz, srebro i seledyn niech w życie nas prowadzą!

Stałości znakiem barwa brązowa,
Iskrę zapału w znicz wieczny zmienia,
W sercach nam święte hasło zachowa:

Dobro Narodu – celem istnienia.

Niech żyją nasze barwy, Sarmaci ich nie zdradzą, 
Brąz, srebro i seledyn niech w życie nas prowadzą!

Srebro swym blaskiem, co w krąg rozsiewa,
Niech przypomina, że ponad nami
Sztandar honoru dumnie powiewa,

Którego żaden Polak nie splami.

Niech żyją nasze barwy, Sarmaci ich nie zdradzą, 
Brąz, srebro i seledyn niech w życie nas prowadzą!
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ROZDZIAŁ I 14

Seledynowa przyjaźni znakiem,
Co nas do wielkich celów jednoczy,

Z niej czerpiąc siłę, życiowym szlakiem
Z wiarą w zwycięstwo każdy z nas kroczy.

Niech żyją nasze barwy, Sarmaci ich nie zdradzą, 
Brąz, srebro i seledyn niech w życie nas prowadzą!

Słowa i muzyka:
Com! Janusz Popiel (1930 r.)

rapier (tzw. szlagier) w barwach Sarmatii (symbol honoru), kufel piwa (symbol 
przyjaźni), a nad wszystkim Orzeł Biały (symbol patriotyzmu)
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Rozdział II

Korporacja Akademicka Sarmatia 
na tle polskiego ruchu korporacyjnego

Ewa Jolanta Michalska
(Małżonka Com! Marcina Michalskiego)

fragment pracy magisterskiej pt. „Dwudziestowieczni Sarmaci. Rzecz o Polskiej Korpo-
racji Akademickiej” napisanej na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora 
w Pułtusku, 2008 r.
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Wstęp
Zdefi niowanie czym właściwie jest korporacja akademicka nie jest proste. 
Słownik Wyrazów Obcych wywodzi etymologię samego słowa ze średnio-
wiecznej łaciny i podaje, że oznacza ono stowarzyszenie, związek, zrzeszenie 
osób uznane za osobę prawną, mające na celu realizację określonych wspól-
nych zadań. Korporację akademicką defi niuje jako stowarzyszenie studentów 
wyższych uczelni, prowadzące zwykle działalność samopomocową, samo-
kształceniową oraz polityczną i towarzyską. Podaje też, że w Polsce wzoro-
wała się ona na niemieckich organizacjach burszowskich1. Niewątpliwie po-
siada ona cechy niemieckich organizacji studenckich, ale nie jest czystym 
odwzorowaniem. Rodzima forma korporacji wykształciła się pod wpływem 
impulsów nadchodzących z uczelni zachodnioeuropejskich, ale jest tworem 
wyrosłym na podłożu rodzimych warunków i celów. Z całą pewnością jest 
organizacją samopomocową, samokształceniową i towarzyską, ale nie po-
lityczną. Niejednokrotnie ukierunkowana politycznie nigdy nie dopuszcza 
do publicznego zaangażowania jej członków, chroniąc się tym samym przed 
narażeniem wspólnoty na utratę dobrego imienia. Poza tym używa się sfor-
mułowania korporacja akademicka a nie studencka, gdyż w jej szeregach 
znajdują się zarówno studenci, jak i absolwenci oraz wykładowcy wyższych 
uczelni. Każda korporacja posiada bogatą obrzędowość, na którą składają się 
między innymi nazwa, barwy, herb, dewiza czy cyrkiel. Zygmunt Kuczyński 
podaje, iż ideologię korporacyjną można streścić w rycerskiej dewizie: „Ho-
nor i Ojczyzna”2 lub w haśle Towarzystwa Filomatów i Filaretów: „Ojczyzna, 
Nauka i Cnota”3. Ideologia ogólno korporacyjna, przyjęta wprawdzie dopiero 
na pierwszym zjeździe w 1921 r., głosi, że „celem życia każdego korporanta 
jest praca dla Polski, dla jej wielkości i potęgi. Dobro Narodu i Państwa jest 
dla niego najwyższym prawem, miarą wartości moralnych i drogowskazem 
postępowania (…). Wszędzie i zawsze staje on w obronie polskości, zarówno 

1 Słownik Wyrazów Obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1980, s. 393.
2 AUW Sp. 23/10
3 AUW Sp. 23/2
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Rozdzia ł II 18

w dziedzinie dóbr duchowych, jak i materialnych; (…) w korporacjach panu-
je duch demokratyzmu, łączności braterskiej, równości. Korporant nie może 
wynosić się ponad innych z powodu swego urodzenia, majątku, stanowiska. 
Każdy Polak jest dla niego bratem”4. Polska Korporacja Akademicka Sarma-
tia na swej ofi cjalnej stronie internetowej defi niuje się w następujący sposób: 
„Korporacje akademickie to najstarsze i najbarwniejsze z działających obec-
nie zrzeszeń studentów. Ich skomplikowana geneza sprawiła, że korporacje 
potrafi ą łączyć głębokie przywiązanie do kultury narodowej, ofi cerskie poję-
cie honoru, studenckie poczucie humoru oraz barwną obrzędowość wprawia-
jącą w zadziwienie świat profanów. Celem Korporacji jest kształtowanie sil-
nych i prawych osobowości, szczerych postaw patriotycznych oraz przyjaźni 
między korporantami. Podstawową formą jej działalności są cotygodniowe 
spotkania edukacyjne i towarzyskie”5. Niewątpliwie korporacja, zastępująca 
podczas wyjazdu na studia rodzinny dom, daje swym członkom wyrobienie 
społeczne, uczy dyplomacji i jak najdalej posuniętego koleżeństwa. Między 
innymi dlatego nabór członków odbywa się poprzez osobisty kontakt, a kor-
poracje nie zabiegają o rozgłos. Nigdy też nie wydawały publikacji dla szersze-
go grona, jedynie na własny użytek. Dlatego trudno jest znaleźć w literaturze 
jakiekolwiek opracowania na ten temat.

Zarys genezy polskiego ruchu korporacyjnego 
na tle rozwoju organizacji tego typu na zachodzie Europy.

Korporacje swymi korzeniami sięgają średniowiecza i są związane z najstar-
szymi świeckimi uniwersytetami. Ich pierwowzorem były tak zwane nacje 
(nationes) – zrzeszenia studentów danej narodowości, rozumiane raczej jako 
związki krajan w sensie regionalnym, a nie wspólnoty narodowe. Łacińskie 
natio oznacza urodzenie bądź plemię, lud, naród, ewentualnie gatunek, klasę, 
rodzaj, odłam, klikę lub kompanię6. Nacje pojawiły się na uniwersytetach już 
w XII wieku, jako naturalna chyba chęć otaczania się ziomkami podczas po-
dróży w obce strony. Stworzyły podwaliny współżycia studenckiego, zgodnie 
z ówczesnymi zwyczajami. Ich organizacja oparta była na hierarchii cechowej: 
pierwszym stopniem byli uczniowie (scholares), drugim czeladnicy (bakałarze), 
a trzecim magistri lub doctores. Z czasem nacje zaczęły odgrywać bardzo waż-
ną rolę w życiu uniwersytetów – powoływały uczelnie, rządziły nimi, a na-
wet angażowały wykładowców. Narzucały studiującym pewne rygory i obo-
wiązki, którym studenci musieli się podporządkować. Jednak przynależność 
do nacji była dobrowolna, decydujący się więc na nią świadomie godzili się 

4 Deklaracja ideowa ZPK!A z 1921 roku, „Biuletyn Korporacyjny”, rok III/2001, nr 1 (9), s. 17.
5 www.sarmatia.pl 
6 K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1964, s. 321.
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19Korporacja Akademicka Sarmatia na tle polskiego ruchu korporacyjnego

na funkcjonowanie wśród własnych zwyczajów i rytuałów, które w tamtym 
czasie odgrywały dużą rolę w życiu społecznym. Odmienny rytuał i strój były 
widocznym świadectwem przynależności do pewnej społeczności, chcącej się 
odróżniać od innych.

Polacy studiujący na Zachodzie Europy tworzyli własne nacje lub należeli 
do nacji mieszanych, odgrywając w nich znaczącą rolę. Nacja polska utwo-
rzona około 1265 roku na Uniwersytecie Bolońskim w latach 1275–1500 li-
czyła kilkaset osób, a spośród rektorów dwunastu było Polakami. Nie było to 
jednak jedyne miejsce, w którym Polacy pozostawili ślad swojej egzystencji. 
„Młodzież katolicka jeździła na uniwersytety w (…) Lowanium, Paryżu, Ingol-
stadt, Rzymie czy Wiedniu, natomiast protestanci do Lejdy, Heidelbergu, Ty-
bingi, Altdorfu, Genewy lub na uniwersytety angielskie Oxford i Cambridge”7. 
W Paryżu Polacy należeli do nacji angielskiej, podobnie w Kolonii, natomiast 
w Wiedniu – do węgierskiej. W Lipsku nacja polska, działająca blisko 500 lat, 
obejmowała Prusów i Rosjan. Skupiała nie tylko studiujących na uniwersytecie, 
ale również wielu mieszkających tam Polaków. „W XVI w. wyjątkową popular-
nością wśród szlachty cieszył się uniwersytet w Padwie. Spośród około tysiąca 
studentów z Polski i Litwy, którzy przewinęli się przez ten uniwersytet, można 
wymienić między innymi: Mikołaja Kopernika, Jana Kochanowskiego, Ma-
cieja Kromera, Jana Zamoyskiego”8. Jak podaje Zygmunt Kuczyński9 w swym 
nieopublikowanym opracowaniu, nacja polska w Padwie istniała od roku 1592 
do 1749. W tym czasie miało się przewinąć przez jej szeregi 2359 osób, a o tym 
że odgrywała ona tam szczególną rolę świadczyć ma fakt, iż spośród jej grona 
kilkakrotnie wybierano rektorów uczelni (wśród nich szczególnie wyróżnił się 
Jan Zamoyski, późniejszy kanclerz i hetman wielki koronny). W bazylice św. 
Antoniego w Padwie znajduje się kaplica nacji polskiej. Została ona wzniesiona 
w roku 1593 z inicjatywy Mikołaja Ossolińskiego. Zlokalizowana jest za głów-
nym ołtarzem, a patronuje jej św. Stanisław. Służyła jako miejsce pochówku 
Polaków studiujących na uniwersytecie. 

Początkowo nacje były niezbyt liczne i skupiały studentów z różnych kra-
jów, o różnych narodowościach, z czasem jednak stawały się coraz liczniej-
sze, co pociągało za sobą rozdrobnienie. Nowopowstające organizacje zaczęły 
stopniowo zawężać się do narodowych, skupiających akademików z pewnych 
krajów, czy nawet prowincji. Obecnie jedyną chyba spuścizną po nationes jest 
zwyczaj nazywania korporacji według krain (Kujawja, Masovia, Pomerania 
etc.). Oprócz nich, nieco później w czasie, powstawały jeszcze collegia i bursae, 
również tworzone przez studentów. W XVI w. podobne ziomkowskie organi-
zacje studenckie skupiające młodzież z określonego miasta bądź regionu na 
uniwersytetach niemieckich nosiły nazwę Landsmannschaften. 

7 Markiewicz, dz. cyt., s. 201.
8 Tamże, s. 201.
9 AUW Sp. 23/1
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Z czasem organizacje te, będące de facto klubami koleżeńskimi, zaczęły 
wprowadzać oznaki zewnętrzne określające przynależność do swojego grona 
w postaci odpowiednich nakryć głowy oraz noszenia szpad na bandolierach 
o barwach narodowych10 (mieli oni prawo noszenia broni i pojedynkowania 
się). Opracowały również zasady życia studenckiego: zachowania, zabaw, stro-
ju, prowadzenia obrad, przemawiania, a przede wszystkim zachowania honoru 
i patriotyzmu narodowego. Ich członkowie udzielali sobie wzajemnej pomocy, 
a czas wolny spędzali razem we własnych lokalach lub zarezerwowanych dla 
siebie salach knajpianych wśród śpiewów i zabawy, wiodąc niejednokrotnie 
dość swobodny tryb życia.

W konsekwencji wypracowane dotąd zasady wypaczyły się. Wzorem do 
naśladowania stały się dwory królewskie, książęce czy magnackie. Studen-
ci zaczęli ubierać się modnie, uczyć fechtunku, przesadnie pojmować poję-
cie honoru, mnożąc pojedynki z błahych powodów. Nastąpiło powszechne 
rozprężenie obyczajów, a miasta uniwersyteckie stały się widownią awantur, 
burd i pijaństwa, wobec czego władze były bezsilne. Sytuacja zaczęła ulegać 
zmianie dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku. Dotychczasowe zrzeszenia 
zaczęły wówczas tracić na znaczeniu, a w ich miejsce powstawały mniejsze 
grupy, przyjmujące w swe szeregi adeptów po rocznym okresie kandydowania, 
z dobrymi osiągnięciami w nauce i o nienagannym postępowaniu, przy czym 
obowiązywała zasada jednomyślności pozostałych członków organizacji. Za-
letą tego systemu była większa zależność od kolegów, którzy mogli kontro-
lować zachowania współtowarzysza. Nieco już później opracowano ogólnie 
obowiązujące zasady postępowania, zwane comment (z franc. – jak), w celu 
ujednolicenia wewnętrznych stosunków pomiędzy studentami. Wprowadzo-
no powszechnie obowiązujące Sądy Honorowe, które rozstrzygały konfl ikty. 
Zakazano pojedynków inną bronią niż studencki szlagier, za to wprowadzo-
no tak zwane menzury, czyli pojedynki niegroźne dla życia i zdrowia, skut-
kujące jedynie lekkimi zranieniami. Opierały się one na starciu statecznym 
(bez kroków) oraz zabezpieczeniu newralgicznych miejsc na ciele specjalnymi 
osłonami lub bandażami pozostawiając narażone na cięcia jedynie policz-
ki i głowę. Blizny powstałe po takich skaleczeniach były powodem dumy, 
swoistym dowodem odwagi i symbolem wyższego wykształcenia. Odgłosy 
dobiegające z sal ćwiczeń szermierczych dały początek stosowanemu do dziś 
powiedzeniu, że studenci „kują”. Również z zasad szermierki akademickiej 
wywodzi się popularna zabawa mająca na celu sprowokowanie uniku przy 
dźwiękach słowa „muka”. 

W Polsce rozwój ruchów studenckich kształtował się ze znacznym opóź-
nieniem. Pierwsze uczelnie Krakowie i Wilnie były administrowane przez du-
chowieństwo; nie było żadnego samorządu studenckiego ani innych zrzeszeń 

10 Od nich wywodzą się współcześnie noszone przez korporantów bandy przewieszone przez 
ramię.
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w typie nationes. Istniały tylko związki religijne pod ścisłą kontrolą i kierow-
nictwem duchowieństwa. Próby stworzenia przez – wspominanego już działa-
cza z Padwy – Jana Zamoyskiego nacji na Akademii w Zamościu nie przyniosły 
żadnych efektów; organizacje rozpadły się po śmierci ich założyciela.

Dalszy rozwój organizacji studenckich na Zachodzie Europy kształtował się 
pod wpływem modnej wówczas masonerii. Studenci nie mogli należeć do lóż, 
gdyż przyjmowano do nich jedynie osoby pełnoletnie i niezależne fi nansowo. 
Jednak organizacje studenckie przejęły od nich wiele ideałów i haseł Odro-
dzenia, a także symboli i obrzędów. Stąd wywodzą się pierwowzory cyrkli, 
czyli odznak składających się z pierwszych liter wyrazów: vivat, crescat, fl oreat 
(niech żyje, wzrasta, rozkwita) oraz pierwszej litery nazwy korporacji, a także 
niejednokrotnie wykrzyknika, oznaczającego uznawanie przez stowarzyszenie 
praw honorowych i zdolność do dawania satysfakcji z bronią w ręku. Ponadto 
przejęto zasadę nierozerwalności związku na całe życie, a nie tylko na czas 
studiów, jak miało to miejsce dotychczas w Landsmannschaftach. Masonerii 
zawdzięczają także nimb tajemniczości i tajności. Pod jej wpływem wśród stu-
dentów zaczęły powstawać Zakony, tak zwane Orden, odznaczające się bogatą 
symboliką. „Łącznie z zakonami studenckimi (Orden), tworzonemi na podo-
bieństwo lóż masońskich, dzierżyły Landsmannschafty prym w życiu akade-
mickiem do końca 18 w. Pozostałością tych czasów jest cała symbolika, zasada 
braterstwa, ceremoniały przyjmowania do związku, „Landesvater” (sztychowa-
nie); uciera się pojęcie „Comment” na określenie form obowiązujących w kor-
poracjach. Wpływy zewnętrzne, starające się użyć organizacyj studenckich dla 
celów ubocznych, spowodowały rozwiązanie zakonów. – Landsmannschafty 
utrzymały się, a po pewnym czasie zmieniły się częściowo w korporacje t. zw. 
Corps lub Burschenschafty o wewnętrznym ustroju podobnym do swych po-
przedniczek, z zachowaniem zwyczajów piwnych, mensury i t. p.”11. Trzeba 
dodać, że tego typu stowarzyszenia studenckie powstawały głównie na uniwer-
sytetach niemieckich. Należy zauważyć, że w tym czasie miała miejsce Wielka 
Rewolucja Francuska, której hasła znajdowały posłuch wśród społeczeństwa 
państewek niemieckich. Władcy niemieccy z nieufnością i obawą obserwowali 
te trendy, decydując na zjeździe książąt w 1798 r. o rozwiązaniu masonerii. 
Wraz z nim nastąpił upadek Zakonów studenckich przyspieszony niewątpliwie 
tymi decyzjami, ale spowodowany nie tylko nimi. Kryzys ideałów kosmopoli-
tycznych musiał nastąpić w obliczu naporu romantyzmu i budzenia się świa-
domości narodowej. Miejsce Zakonów zajęły tzw. Corpsy, do których wstępo-
wali nie tylko dawni członkowie Orden, przenosząc wiele ze swych zwyczajów 
i form zewnętrznych, ale też liczni studenci dotychczas niezrzeszeni, którzy 
nie uznawali konserwatywnych ziomkostw. Przystąpienie do Corpsów nie było 
uzależnione od miejsca pochodzenia ani pozycji społecznej, co na ówczesne 

11 J. Świetlik, Korporacje niemieckie [w] Rocznik Korporacyjny 1828-1928, cz. I, Warszawa 
1928/9, s. 179.
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stosunki było dość rewolucyjne. Koniec XVIII w. i początek XIX to czas two-
rzenia się nowoczesnego typu korporacji studenckich. 

Wśród tych nowopowstających stowarzyszeń, które zyskały popularność 
szczególnie na uniwersytetach niemieckich, piątą z kolei z racji starszeństwa 
była – jak podaje Zygmunt Kuczyński12 – pierwsza polska korporacja, zało-
żona w Lipsku, nazwana Polonią. W 1808 r. połączyła się z Lusatią, tworząc 
Coniunctio Lusaco-Polonia. Wiadomo, że używała barw jasnoniebiesko-złoto- 
-czerwonych i w zasadzie to jedyne informacje jakie na jej temat funkcjonują 
w literaturze i w źródłach.

„Epokowym momentem w rozwoju ruchu korporacyjnego jest powstanie 
burschenschaftu w Jenie w r. 1815 z rozwiązanej dobrowolnie Landsmannschaft 
„Vandalia” i korpusu Lutzowa. Wkrótce powstają na terenie całych Niemiec 
podobne organizacje, obejmujące patriotyczną młodzież, która po wojnach 
o niepodległość zaczyna brać udział w życiu narodu niemieckiego. Niewąt-
pliwie lata napoleońskie wpłynęły na rozwój ducha patrjotyzmu i ofi arności. 
Wszelka postępowa myśl o naprawie stanu rzeczy, o jedności Niemiec znajduje 
nietylko żywe echo, ale nawet z tych kół wychodzi. Wspomnieć tylko Wart-
burg w r.1817, kiedy to manifestacja tych związków porusza całe Niemcy”13. 
Okres wojen napoleońskich spowodował olbrzymi wzrost poczucia jedności 
narodowej, zwłaszcza wśród młodzieży uniwersyteckiej. Wracający z wojny 
studenci – ochotnicy wpłynęli na upolitycznianie się uniwersytetów. 18 paź-
dziernika 1817 r. na zamku w Wartburgu doszło do ważnego wydarzenia 
w historii Niemiec – demonstracji patriotów niemieckich rekrutujących się ze 
środowisk studenckich. „Udział biorą delegacje wszystkich uniwersytetów, do 
których dotarły hasła – Honor, Wolność i Ojczyzna, – które we wspólnym 
wysiłku chciały dążyć do jedności swej ojczyzny, ożywić ducha nacjonalistycz-
nego i, wychowawszy patrjotyczną myśl i siłę, odbudować świetność, podnieść 
sławę i zapobiec przyszłym upadkom ojczyzny. Nic dziwnego, że entuzjazm 
młodzieży, kierowanej takimi hasłami, udzielił się szerokim masom i odbił się 
głośnym echem wśród społeczeństwa. Jednakże wystąpienie pewnej grupy pa-
lącej wśród satyrycznych wierszy dzieła ówczesnych polityków i mężów stanu, 
na wzór wystąpienia Lutra, dobre wrażenie popsuło i spowodowało podejrzli-
wość władz. Niedługo potem, bo w r. 1819 burschenschafty zostały na skutek 
zabójstwa prof. Kotzebuego przez niejakiego Sanda, członka burschenschsftu 
w Jenie – rozwiązane i pozbawione prawa istnienia”14. Organizacje jednak nie 
zaprzestały działalności, a jedynie utajniły się. Nastąpił nawet ich rozkwit; 
pojawiły się też nowe typy korporacji: związki religijne, sportowe, śpiewacze, 
itp. Stowarzyszenia chrześcijańskie zdecydowanie opowiedziały się przeciwko 
pojedynkom. Wkład korporacji w kwestię zjednoczenia Niemiec uwidocznił 

12 AUW Sp. 23/2
13 Świetlik, dz. cyt., ss. 179-180.
14 Tamże, s. 180.
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się w przyjęciu burschowskich barw czarno – czerwono – złotych za barwy pań-
stwowe. Podobna jest proweniencja późniejszej fl agi włoskiej [i estońskiej – 
przyp.]. Natomiast Sand stał się bożyszczem studentów nie tylko niemieckich, 
opiewanym w pieśniach i balladach również na przykład w Warszawie.

Liczna wciąż młodzież polska studiująca na Zachodzie Europy, w dużej mie-
rze na uniwersytetach niemieckich, przywoziła nowiny do kraju. Najliczniej-
szym skupiskiem Polaków był Uniwersytet we Wrocławiu, gdzie stanowili oni 
znaczącą, choć nie możliwą do precyzyjnego liczebnego określenia grupę. Tam 
też powstało w 1817 r. Ziomkostwo „Polonia”, przekształcone później w bur-
schenschaft, a ostatecznie zlikwidowane w 1830 r. przez policję. Przyjęło ono 
barwy czerwono-białe oraz hasło: „Wolność i Ojczyzna”. Celem związku było 
dbanie o dobre imię Polaka zagranicą, pielęgnowanie poczucia narodowego, 
a także przyjaźni między członkami. W 1819 r. studenci polscy założyli Ziom-
kostwo o tej samej nazwie w Berlinie. Barwami stowarzyszenia były: biały, 
niebieski i amarant, a więc również narodowe. Istniało ono zaledwie trzy lata, 
gdyż zostało rozbite na skutek aresztowań. Jak podaje Zygmunt Kuczyński, 
w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, w odpisie wśród akt kancelarii No-
wosilcowa, zachował się śpiewnik „Polonii” z 1820 r., w którym na stronie 
tytułowej widnieje motto zaczerpnięte z Jeana Jacquesa Rousseau: „Polacy! 
Jeżeliście przeszkodzić nie zdołali, aby Was nie pożarli sąsiedzi, starajcie się 
przynajmniej, aby Was strawić nie mogli” 15.

Szerząca się myśl narodowa trafi ła na podatny grunt wśród Polaków pozba-
wionych państwowości. Imperatyw nakazujący podtrzymanie świadomości 
narodowej dotyczył szczególnie ludzi młodych, angażujących się w działalność 
mającą właśnie to na celu. Pierwszą organizacją o cechach korporacji na zie-
miach polskich było założone z inicjatywy między innymi Adama Mickiewi-
cza przez studentów i absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego „Towarzystwo 
Filomatów”, z naczelnym hasłem: „Ojczyzna, Nauka, Cnota”. Organizacja ta 
działała do 1823 r., czyli do momentu rozbicia przez władze carskie na skutek 
śledztwa, aresztowań, procesu, a w konsekwencji zsyłki jej członków w głąb 
Rosji. Podobnie zakończyło swą działalność „Zgromadzenie Filaretów”, zało-
żone w 1820 r. przez Filomatów.

Od tego czasu samorzutnie zaczęły powstawać na ziemiach polskich różne-
go typu stowarzyszenia młodzieżowe, niekiedy wzorujące się na korporacjach, 
czasem przybierające nazwy Bractwa Burszów (np. w Warszawie działało takie 
stowarzyszenie)16. Najczęściej były to organizacje patriotyczne, niepodległo-
ściowe, tajne, a przede wszystkim działające bardzo krótko, gdyż władze tępiły 
je bezlitośnie, surowo karząc członków.

 Po aresztowaniach i procesach Filomatów i Filaretów, a także po zamknię-
ciu Uniwersytetów w Wilnie i w Warszawie młodzież polska coraz liczniej 

15 AUW Sp. 23/3
16 A. Kowalczykowa, Warszawa romantyczna, Warszawa 1987, s. 53.
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przyjeżdżała na uniwersytety rosyjskie do Moskwy, Petersburga oraz do naj-
bliższego w Dorpacie.

Uniwersytet w Dorpacie stwarzał inne możliwości. Podlegał on władzom 
rosyjskim, ale językiem wykładowym był niemiecki, Niemcami byli również 
wykładowcy i większość studentów. Na tej uczelni o dużej autonomii panowa-
ły stosunki liberalne dla organizacji młodzieżowych. W 1828 r. powstała tam, 
obok korporacji niemieckich, zwanych konwentami w nawiązaniu do tradycji 
zeświecczonych zakonów rycerskich – Zakonu Krzyżackiego i Zakonów Kawa-
lerów Mieczowych, polska korporacja akademicka o nazwie Konwent Polonia, 
kontynuująca tradycje Filomatów i Filaretów. Zrzeszała ona studentów przy-
bywających z obszarów dawnej Rzeczpospolitej bez względu na narodowość, 
religię i stan społeczny. Herb organizacji z Orłem Białym, Pogonią i Michałem 
Archaniołem symbolizującym Ruś przypominał herb dawnej Rzeczpospolitej; 
również barwy trójkolorowego sztandaru (amarant, błękit i biel) nawiązywały 
do barw tarcz herbów Trojga Narodów. Przyświecające jej ideały patriotycz-
ne łączyła z chęcią samokształcenia i przeciwdziałania wynarodowieniu oraz 
doraźnym celem samopomocy w postaci materialnego wsparcia dla polskich 
studentów, a także ich obrony przed niemieckimi szykanami. „Jedynymi or-
ganizacjami studenckimi, które miały znaczenie na uniwersytecie dorpackim, 
były korporacje, zwane konwentami, jednoczyły one bowiem wielu potom-
ków dawnych Kawalerów Mieczowych, którzy stanowili arystokrację nadbał-
tyckich ziem. Korporacje te miały charakter swego rodzaju kół dzielnicowych 
i stąd ich nazwy: Curonia, Livonia, Estonia, etc. Zakładając, w dniu 3 maja 
1828 roku, swoje własne narodowe stowarzyszenie na uniwersytecie dorpac-
kim – studenci Polacy nazwali je Konwent Polonia. Stowarzyszenie akademic-
kie i nazwa przetrwały chlubnie okres zaboru i Konwent Polonia wrócił do swej 
kolebki – Wilna w niepodległej Polsce. Wraz z kilkoma innymi stowarzyszenia-
mi akademickimi i podobnej organizacji, które powstały na obczyźnie, jak np. 
Arkonia i Welecja w Rydze, lub Jagiellonia w Wiedniu, Konwent Polonia stał się 
organizacyjnym wzorem dla bardzo licznych korporacji akademickich w nie-
podległej Polsce”17. Zanim jednak to się stało, nowopowstała polska korporacja 
musiała zmagać się ze zmiennymi kolejami losu. Jej członkowie brali udział 
w Powstaniu Listopadowym, czego skutkiem była konieczność samorozwiąza-
nia organizacji po pierwszych czterech latach istnienia. Po reaktywowaniu roz-
począł się czas długich zmagań z korporacjami niemieckimi, z którymi Polonia 
walczyła (również w dosłownym tego słowa znaczeniu) o równouprawnienie. 
W wyniku pojedynków zginęło pięciu Polaków i siedmiu Niemców, jednak 
organizacja doczekała się w końcu nie tylko ofi cjalnego uznania, ale także za-
szczytnego „prawa menzury fi listerskiej” przy załatwieniu spraw honorowych, 
co oznaczało konieczność pojedynkowania się wyłącznie na pistolety. Dawa-
ło to jej przewagę nad innymi korporacjami posługującymi się bronią białą. 

17 www.konwentplonia.pl
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Tak prezentuje się historia pierwszej polskiej pełnoprawnej korporacji zapisa-
na w przekonaniu współczesnych korporantów. Jednak Zygmunt Kuczyński 
poddaje w wątpliwość prawdziwość ustnych przekazów na podstawie których 
odtworzono najdawniejsze dzieje konwentu. Uważa za przesadną informa-
cję o pięciu poległych w pojedynkach korporantach, gdyż nie znajduje ona 
potwierdzenia w żadnych źródłach. Przytacza jedynie informację o jednym 
pojedynku, w wyniku którego zginął niemiecki student, a sekundujący Bene-
dykt Dybowski (znany później lekarz i przyrodnik) został relegowany z uczel-
ni. Kuczyński, w przygotowywanych przez siebie materiałach zawarł tezę, że 
przyczyną braku ciągłości istnienia Polonii nie były szykany ze strony władz 
rosyjskich, lecz brak zdolności organizacyjnych. Ponadto podaje, powołując 
się na ówczesną prasę, że po wznowieniu działalności przez Polonię w 1907 r., 
na ogólną liczbę dwustu polskich studentów do organizacji zapisało się jedynie 
trzynastu. Przyczyną były wysokie składki oraz „panujący tam rapier i butelka 
oraz sprośne piosenki”18. W obliczu braku źródeł dziś trudno oddzielić legen-
dę towarzyszącą powstaniu Konwentu Polonia od faktów. Być może wysokie 
składki konieczne były do realizowania celów pomocy materialnej dla polskich 
studentów; pojedynki musiały się zdarzać skoro odnotowano przynajmniej je-
den, tragiczny w skutkach. Bez nich też raczej nie byłoby możliwe ofi cjalne 
uznanie konwentu przez organizacje niemieckie. Romantyczna wizja uciśnio-
nych, szykanowanych przez władze carskie Polaków też nie powstała przecież 
bez przyczyny. Może wraz z upływem lat nieco ubarwiona, ale nie pozbawiona 
podstaw w postaci faktów wydaje się więc być historia o początkach istnienia 
Konwentu Polonia. Pewnym jest natomiast, że rozpoczął on okres szybkiego 
rozwoju tego typu organizacji. Od drugiej połowy XIX w. zaczęły powstawać 
kolejne, coraz liczniejsze polskie korporacje akademickie.

Na Politechnice Ryskiej Polacy stanowili znaczny odsetek studentów. W celu 
uchronienia się przed rusyfi kacją z jednej strony, a germanizacją z drugiej, 
w 1879 r. część z nich powołała kolejną polską korporację. Jej nazwa – Arkonia 
– pochodzi od północnego cypla Rugii, Arkony, gdzie Słowianie do drugiej po-
łowy XII w. mieli opierać się najazdom germańskim19. Cztery lata od momentu 
założenia organizacji, liczba jej członków stała się tak duża, że uniemożliwiała 
utrzymanie między nimi dostatecznie silnych więzów koleżeńskich. Ponadto 
wyłoniły się wśród jej członków dwa stronnictwa: zachowawcze i postępowe. 
To pierwsze, nie godząc się z niektórymi nowymi zapisami statutu doprowadzi-
ło do powołania z początkiem roku akademickiego 1883/1884 organizacji We-
lecja, o nazwie nawiązującej do Wieletów – związku plemion o demokratycz-
nym systemie rządów, których najwyższą władzą był wiec20. Kolejna korporacja 
– Lutycja powstała rok później w Dorpacie przy Instytucie Weterynaryjnym. 

18 AUW Sp. 23/2
19 www.arkonia.pl
20 www.welecja.pl
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W 1907 r. doszło w niej do tarć politycznych, co zaowocowało powstaniem 
Venedji (ewentualnie Wenedyi), której nazwa podobnie jak Lutycji pochodziła 
od szczepu słowiańskiego „pochłoniętego” przez Germanów. W 1916 r. Lutycja 
rozproszyła się, oddając swój majątek na przechowanie Venedji (Wenedyi). Wy-
łoniła się wówczas myśl połączenia obydwu korporacji, które doszło do skut-
ku dopiero po powrocie z wojny ich członków w 1921 r. Również w Dorpacie 
powstała w 1897 r. na Wydziale Farmaceutycznym korporacja Znicz, zreor-
ganizowana w 1908 r. pod nową nazwą Lechicja21. Kolejna polska korporacja 
powstała w Petersburgu pod nazwą Sarmatia.

Powstanie Polskiej Korporacji Akademickiej 
Sarmatia i jej pierwsi członkowie.

Kiedy w Rydze i Dorpacie ogniskowało się polskie życie akademickie, w sto-
licy Rosji – placówce zapewne najtrudniejszej, biło ono słabym zaledwie tęt-
nem. Pewne ożywienie przyniosły pierwsze lata XX wieku. Zawiązały się 
wówczas w Petersburgu dwa tajne związki o charakterze korporacyjnym: 
Lechitia i Klub Nietoperzy22. Niewiele dziś wiadomo na ich temat. Pierwszy 
ze wspomnianych, w swej nazwie nawiązywał zapewne do kraju Lechitów – 
tak bowiem literacko nazywał Polaków Wincenty Kadłubek. Lechitia miała 
z pewnością charakter protokorporacji, posiadała trzy nieznane dzisiaj barwy 
i wzorowana była na korporacjach dorpackich. Klub Nietoperzy przywodzi 
dziś na myśl jedynie poczytną pod koniec XIX i na początku XX w. powieść 
Kajetana Abgarowicza (pseudonim Abgar – Sołtan) pod takim właśnie ty-
tułem, traktującą o życiu szlachty podolskiej. Utrzymana w formie gawędy 
być może stała się inspiracją do stworzenia czy nazwania tajnej organizacji. 
W każdym razie z połączenia obu stowarzyszeń powstała w 1908 r. Korpo-
racja Sarmatia, której jawną pracę organizacyjną utrudniały brak autonomii 
uniwersyteckiej oraz represje, jakie miały miejsce w stosunku do polskich or-
ganizacji23. Pomimo tych niekorzystnych warunków korporacja rozwijała się, 
zrzeszając młodzież przeważnie z kresów dawnej Rzeczpospolitej: Kurlandii, 
Infl ant, Górnej Litwy, Rusi Białej, mieszkańcy tych bowiem terenów stanowi-
li najliczniejszą grupę. „Wśród polskich studentów petersburskich wyższych 
uczelni, szacowanych przed pierwszą wojną światową na 2 tysiące, większość 
przybyła z Rosji właściwej, wyprzedzając Litwę, Białoruś i Ukrainę; tylko 
około 10 % pochodziło z Królestwa”24.

21 A. W[ejtko], Rys historyczny polskiego ruchu korporacyjnego, [w] Rocznik Korporacyjny 
1828-1928, cz. I, Warszawa1928/9, s. 19.

22 Tamże, s. 20.
23 Tamże, s. 18.
24 Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XX w.), red. A. Pilch, 

Warszawa 1984, s. 229.
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Założycielami byli m.in.: Piotr Bomas pochodzący z Kurlandii, Władysław 
Cimkowicz z Wileńszczyzny i Edmund Janowski – jedyny z Królestwa Kon-
gresowego. Organizacja nie miała charakteru międzyuczelnianego. Mogli do 
niej należeć tylko studenci Uniwersytetu25, gdyż to właśnie na tej uczelni, 
przy tzw. Akademii Prawa, zawiązano organizację, bowiem wszyscy trzej za-
łożyciele studiowali właśnie tam. Pomysł stworzenia tego typu organizacji 
wyszedł od Olgierda Malinowskiego, który po 1905 r. przeniósł się na stu-
dia prawnicze do Petersburga, a wcześniej uczęszczając na uczelnię w Dorpa-
cie musiał zapewne zetknąć się z ideą korporacji. Podczas cotygodniowych, 
środowych spotkań studiującej w stolicy Rosji młodzieży polskiej u państwa 
Totwenów – rodziców jednego z nich, Malinowski podzielił się swoim po-
mysłem, który trafi ł na podatny grunt. Istniała nowiem potrzeba stworzenia 
organizacji, której celem byłaby „ochrona polskości i czystości ducha mło-
dzieży polskiej, studiującej w obcym środowisku, z dala od swych rodzinnych 
domów”26. Pomysł nie był jednak łatwy w realizacji, a wręcz niemożliwy do 
legalnego wcielenia w życie. Władze carskie z wielką uwagą obserwowały 
poczynania Polaków, karząc wszelkie przejawy patriotycznej działalności 
zorganizowanej, zwłaszcza wśród młodzieży. Wiele tajnych związków zosta-
ło przecież wykrytych i zlikwidowanych, a ich członkowie surowo ukarani. 
O działalności jawnej trudno było nawet myśleć. Manifestowanie uczuć na-
rodowych, obchodzenie świąt i rocznic zawsze kończyło się w ten sam spo-
sób. Należało więc uciec się do formy mniej oczywistej, ukrytych znaczeń 
i skorzystać z protekcji. Ojciec Stanisława Totwena był jednym z lekarzy ro-
dziny carskiej i dzięki jego wstawiennictwu możliwe było uzyskanie zgody 
dworu na zarejestrowanie korporacji.

Nazwa świeżo założonej organizacji nawiązywała do antycznego ludu Sar-
matów, który w wędrówkach z nad dolnej Wołgi na zachód miał w IV-II wieku 
p. n. e. dotrzeć na obecne tereny polskie, a przynajmniej na Lubelszczyznę. 
Chociaż współczesne badania nie potwierdzają tej hipotezy, w publicystyce 
i literaturze polskiej XV-XVIII wieku, uchodzili oni za przodków Polaków, dla-
tego że według starożytnych pisarzy zasiedlali oni między innymi tereny póź-
niejszej Rzeczpospolitej. Pomponiusz Mela pisał, iż granice Sarmatii tworzą: na 
zachodzie rzeka Vistula (Wisła) i góry Sarmatici montes, na wschodzie rzeka 
Rha (Wołga) i Morze Hyrkańskie (Kaspijskie), na południowym zachodzie gra-
nica z Dacją, a na południu wybrzeże Morza Czarnego (wyłączając Chersonez 
Taurycki) i Caucasus Mons. Według Ptolemeusza rzeka Tanais (Don) dzieliła 
Sarmację na europejską i azjatycką27. Polscy pisarze przejęli tę koncepcję; z cza-
sem termin Sarmacja zaczął oznaczać Rzeczpospolitą. Jednak nazwanie w ten 

25 S. J. Tymowski, O początkach Korporacji Sarmatia, [w] Polska Korporacja Akademicka Sar-
matia, 80-Lecie. Petersburg 8 maja 1908 – Warszawa 8 maja 1988, Warszawa 1988, s. 9.

26 Tamże, s. 10.
27 Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek, Warszawa 1990, s. 661.
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sposób korporacji polskiej utworzonej w stolicy jednego z państw zaborczych 
było mniej wyzywające niż na przykład mianowanie jej Polonią.

Za datę założenia omawianej korporacji nie przypadkowo uważa się dzień 
8 maja, bowiem taki termin miał znaczenie na wskroś symboliczne i został 
obrany celowo. W tamtym czasie chętnie celebrowano rocznice uchwalenia 
Konstytucji Trzeciego Maja, zwłaszcza wśród młodzieży. Obchody te były 
oczywiście nielegalne i surowo karane. W 1861 r., po siedemdziesięciu latach, 
wspominano więc na kresach tamte wydarzenia śpiewając w kościołach „Boże 
coś Polskę…” nie 3, lecz 8 maja, w dniu Patrona Polski, św. Stanisława. Mani-
festacje te jednak skończyły się licznymi zsyłkami na Syberię, a pamięć o nich 
przetrwała w domach Polaków mieszkających na Litwie, Białorusi i Ukrainie. 
Młodzi korporanci, pochodzący głównie z Kresów, obrali więc wspomnianą za 
datę dzień założenia Sarmatii, między innymi dla uczczenia pamięci manife-
stantów sprzed lat.

Barwami organizacji były amarant, biel i zieleń. Dwie pierwsze często po-
jawiały się wśród organizacji studenckich, a ich symbolika jest oczywista – 
nawiązywała do barw narodowych. Zieleń to kolor nadziei, co w zestawieniu 
miało symbolizować nadzieję na odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Hasło petersburskiej Sarmatii: „Młodzieży, bądź szałem rozumna” wywo-
dzi się z tradycji fi lomackich. Dewiza ta łączy w sobie idee romantycznego 
uniesienia młodych z wezwaniem do roztropności życia w niełatwych czasach 
niewoli. Jednak nie tylko tradycje romantyczne ale i powstańcze przyświecały 
nowopowstałej korporacji.

Hymnem związku stała się powstańcza pieśń skomponowana w 1863 r. 
przez wilnianina Władysława Ludwika Anczyca zatytułowana „Marsz Strzel-
ców”, rozpoczynająca się od słów: „Hej, strzelcy wraz! Nad nami Orzeł Biały, 
a przeciw nam śmiertelny stoi wróg…”. Patriotyczny utwór nawołujący do wal-
ki o wolność ojczyzny, z pewnością nadawał się do realizacji celu podtrzymy-
wania polskości i stosownej edukacji młodych w duchu narodowowyzwoleń-
czym oraz oddawał nastroje tamtych czasów. Szczególnie wymowne są słowa: 
„Na bój zaprawia orzeł swe orlęta, by porwać je na pierwszy odgłos dział!”, 
deklarujące gotowość do boju. Wielu zresztą z członków organizacji zmieniło 
deklarację w czyn, kiedy nadeszła właściwa chwila.

Na uczelni Sarmaci wyróżniali się amarantowymi czapkami z biało – zie-
lonym obszyciem, zwanymi z niemiecka deklami. Na nich wyszyte były białe 
fi gury symbolizujące korporację – rodzaj dwóch nałożonych na siebie z czter-
dziestopięciostopniowym przesunięciem kwadratów o wklęsłych bokach 
(tzw. gwiazda bałtycka), z małym kołem pośrodku.

Uroczyste zebrania korporacyjne odbywały się w kaplicy Zakonu Kawale-
rów Maltańskich. Echem i pamiątką tamtejszych zebrań było noszenie przez 
późniejszych korporantów Krzyża Maltańskiego przy bandzie. Miejscem pe-
tersburskich mniej ofi cjalnych spotkań było mieszkanie wspominanych już 
państwa Totwenów. Powadzili oni dom otwarty goszcząc w siebie nie tylko 
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studentów Wydziału Prawa. Polacy studiujący na innych uczelniach w mieście 
(na przykład w Instytucie Technologicznym) równie chętnie spędzali tam czas, 
jednak nie mogli ofi cjalnie należeć do korporacji.

Wśród nich wymieniany jest Stefan Skalski, przyjęty do Sarmatii dopiero 
w 1910 r. Urodzony 13 listopada 1886 r., zmarł 27 sierpnia 1975 r. w War-
szawie, jako ostatni z członków korporacji petersburskiej. To właśnie dzięki 
jego wspomnieniom można odtworzyć początki organizacji i przybliżyć w za-
rysie sylwetki kilkunastu członków – założycieli, bowiem brak jest dostępu 
do jakichkolwiek źródeł dotyczących tamtego okresu jej działalności28. Skalski 
pochodził ze wschodniej Smoleńszczyzny, gdyż jego rodzice nabyli tam posia-
dłość ziemską na skutek niemożności, powodowanej ukazem carskim, kupna 
przez Polaków nieruchomości na terenach pierwszego i drugiego zaboru. Stu-
dia rozpoczął we wspomnianym Instytucie Technologicznym, a po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. 
Brał udział w kampanii 1920 r., za co został odznaczony orderem Virtuti Mili-
tari. Podczas drugiej wojny światowej należał do Armii Krajowej. Aresztowany 
przez Niemców przebywał w obozach, między innymi w Schulzendorf. Po woj-
nie pracował jako adwokat w Warszawie. 

Stanisław Totwen, którego rodzice gościli młodzież, pochodził z Kurlandii, 
z rodziny o świetnych tradycjach. Miał zaledwie siedemnaście lat w chwili 
zakładania korporacji. Podobnie jak inni studiował prawo na Uniwersytecie 
w Petersburgu. Podczas drugiej wojny światowej również należał do AK i tak 
jak niegdyś jego przodkowie walczyli pod Kirholmem, podczas Odsieczy Wie-
deńskiej czy pod Somosierrą, tak i on brał udział w Powstaniu Warszawskim. 
W tym samym roku zginął w obozie w Oranienburgu.

Najbardziej chyba znaną powszechnie osobistością wśród petersburskich 
Sarmatów w późniejszym życiu stał się Henryk Hilchen. Istnieją pewne nie-
ścisłości dotyczące jego biografi i. Pierwsza z nich dotyczy miejsca urodzenia. 
Opierający się na wspomnieniach Skalskiego, Stanisław Tymowski29 podaje 
że Hilchen pochodził z Kurlandii, a po ukończeniu prawa (w domyśle: w Pe-
tersburgu) został księdzem i wyjechawszy do Fryburga dodatkowo ukończył 
teologię. Tymczasem Polski Słownik Biografi czny30 jako miejsce urodzenia 
podaje (obok dokładnej daty 30 lipca 1881 r.) Warszawę, informuje o podję-
tych studiach na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, dokończonych 
na Politechnice Lwowskiej oraz o uzyskaniu tytułu doktora nauk politycz-
nych i ekonomicznych na Wydziale Prawnym we Fryburgu, gdzie jednocze-
śnie miał studiować fi lozofi ę tomistyczną, ale ani słowem nie wspomina Pe-
tersburga. Nadmienia natomiast, że był członkiem stowarzyszenia Sarmacja 
we Fryburgu. Prawdopodobnie była to wcześniejsza, nieistniejąca później 

28 Tymowski, O poczatkach…, ss. 9-13.
29 Tamże, s. 11.
30 PSB, t. IX, Wrocław 1960-1961, ss. 514-515.
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korporacja, o której fi listrzy piszą „tajemnicza”, więc niewiele już wówczas 
było o niej było wiadomo. W każdym razie Sarmatia szczyci się wymienia-
jąc go wśród swoich członków. Po pierwszej wojnie światowej Hilchen został 
radnym miasta stołecznego Warszawy. W latach 1920–1922 studiował w Col-
legium Angelicum w Rzymie, a po powrocie był spowiednikiem nuncjusza 
Achillesa Ratii, późniejszego papieża Piusa XI. W czasie niemieckiej okupacji 
był aresztowany jako zakładnik i przebywał jakiś czas na Pawiaku. Na krótko 
przed wybuchem Powstania Warszawskiego udzielił zgody na zdeponowa-
nie w wieży kościoła parafi alnego – którego był proboszczem – części akt 
staropolskich Archiwum Głównego Akt Dawnych, dzięki czemu dokumenty 
te ocalały od zniszczeń wojennych. Nie uratowało się natomiast ani jedno 
płótno z kolekcji malarstwa, w której przez kilkadziesiąt lat z zamiłowaniem 
gromadził obrazy malarzy polskich. Cała galeria spłonęła. Po drugiej wojnie 
światowej był proboszczem w parafi ach w Międzyrzeczu i Słupsku. Zmarł 
20 sierpnia 1956 r. w Warszawie, a nie jak chce autor wspomnień w domu dla 
księży emerytów w Słupsku. Pochowany jest na warszawskich Powązkach. 
Ksiądz prałat Henryk Hilchen nosił tytuł honorowego szambelana papieskie-
go, posiadał także szereg odznaczeń papieskich i polskich, w tym Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski.

Pierwszym prezesem korporacji Sarmatia był Olgierd Czesław Malinow-
ski. Urodzony 9 kwietnia 1882 r., zmarł 12 marca 1959 r. w Opolu Śląskim. 
Ukończył prawo, podobnie jak inni członkowie: Kazimierz Mirski-Światopełk 
z Mińszczyzny, Józef Moldenhauer z Kurlandii, Władysław Sikorski ze Żmudzi 
oraz Władysław Pręczkowski – wszyscy oni byli współtwórcami nowopowsta-
łej organizacji. 

Również ze Żmudzi pochodził późniejszy adwokat Jan Konrad Kossko. Uro-
dził się 2 września 1888 r. w Poszyrwińciu na Dolnej Litwie, a zmarł 4 maja 
1958 r. w Warszawie. Po ukończeniu studiów, między innymi był sekretarzem 
generalnym Towarzystwa „Pochodnia” na Litwie.

Z Oszmiańskiego na Górnej Litwie wywodził się Józef Staniewicz. Po zakoń-
czeniu nauki powrócił w swoje rodzinne strony. We wrześniu 1939 r., po wkro-
czeniu wojsk sowieckich, został aresztowany jako prezydent miasta Oszmiany, 
po czym zaginął bez wieści na Wschodzie.

Drugiej wojny światowej nie przeżył też Władysław Krassowski. Urodził się 
11 czerwca 1885 r. Pochodził z Dziśnieńszczyzny. Zginął 28 stycznia 1944 r. 
w obozie w Oświęcimiu.

W Oświęcimiu również został zamordowany w 1944 r. jeden z trzech 
wspominanych wcześniej założycieli Sarmatii, który podpisał pierwszy jej 
statut, Edmund Janowski. Pochodził on z Bartodziejów w Radomskiem, do-
kąd powrócił po studiach w Petersburgu. Był jednym z inicjatorów wzno-
wienia działalności organizacji w Warszawie. Jego inicjatywę poparł Bole-
sław Zembrzuski, pochodzący z Kielecczyzny, doprowadzając do odrodzenia 
się korporacji przy Politechnice Warszawskiej. Dotychczasowi członkowie 
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stowarzyszenia stali się wówczas pierwszym zastępem fi listrów31, a Ze-
mbrzuski zyskał miano honorowego „petersburczyka”. Kilka lat później 
został odznaczony Złotą Odznaką Związku Polskich Korporacji Akademic-
kich. Zginął w 1939 r.

Działalność Sarmatii w Warszawie.

Kiedy 15 listopada 1915 roku, w trzy miesiące po wycofaniu się Rosjan z War-
szawy i zajęciu jej przez Niemców, zezwolono Komitetowi Obywatelskiemu na 
otwarcie (w gmachu po ewakuowanym w głąb Rosji Instytucie Politechnicz-
nym) Politechniki, grono studentów podjęło kroki w celu legalizacji pierwszej 
korporacji, powstałej na gruncie polskim. Już następnego dnia Sarmaci złożyli 
na ręce Jego Magnifi cencji Rektora prof. Straszewicza statut organizacji. Wła-
dze okupacyjne starały się uniemożliwić powstanie tego typu stowarzyszenia, 
względnie ograniczyć jego działalność. Statut był sześciokrotnie odrzucany. 
W konsekwencji organizatorzy musieli uwzględnić szereg narzuconych po-
prawek. Dwie z nich były szczególnie uciążliwe: zakaz posiadania własnego 
lokalu i tworzenia organizacji międzyuczelnianej32. Oczywiście oktrojowany 
statut był jedynie wymogiem formalnym, wewnątrz organizacji posługiwano 
się jego pierwotną, niezmienioną wersją. Warunkiem koniecznym działalności 
korporacji na nowym gruncie była też akceptacja ze strony jej petersburskich 
inicjatorów. Najlepszym dowodem na to, że narzucony statut miał jedynie cha-
rakter zewnętrznego glejtu, jak również potwierdzeniem przychylności władz 
uczelnianych był fakt przydzielenia Sarmatii w 1916 roku przez ówczesnego 
kuratora Politechniki, hr. Bohdana Hutten-Czapskiego, lokalu w domu Poli-
techniki mieszczącego się przy ulicy Bagatela 12. Później w bezpośrednim 
sąsiedztwie znalazły się również kwatery dwóch innych Korporacji – Arkonii 
i Welecji. Zanim jednak posiadanie własnego lokalu stało się faktem, Sarmaci 
nie po raz pierwszy w swej krótkiej jeszcze historii korzystali z uprzejmości ro-
dziców jednego z nich – państwa Kołobrzeg-Kolberg, goszcząc u nich w Alejach 
Ujazdowskich.

W październiku 1917 roku, po manifestacjach studentów, władze na Poli-
technice przejęli Polacy, a w listopadzie następnego roku Niemcy zostali wypę-
dzeni z Warszawy, co stało się bezpośrednim przyczynkiem do uzyskania przez 
Sarmatię pełnych praw korporacji międzyuczelnianej zarejestrowanej przy ma-
cierzystej uczelni.

31 W nomenklaturze korporacyjnej termin ten oznacza członka pozostającego w strukturach 
organizacji po ukończeniu studiów i rezygnacji z czynnej działalności w jej ramach. Zobowiąza-
ny jest on do jej wspierania mentalnego i materialnego. Wywodzące się od niemieckich korporacji 
określenie dotyczyło początkowo wszystkich zamieszkujących miasto akademickie czynnych za-
wodowo mężczyzn, później (w początku XIX) przeszło na dawnych członków korporacji.

32 W[ejtko], dz. cyt., s. 20.
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Po odzyskaniu przez kraj niepodległości wiele korporacji, szczególnie z Ro-
sji, przeniosło się do Polski wznawiając działalność. Zakończyła się walka o za-
chowanie tożsamości narodowej, a rozpoczął się nowy okres bardzo prężnego 
rozwoju ruchu korporacyjnego33.

Zachowało się z tamtego czasu zdjęcie zaopatrzone w objaśnienie: „Październik 
1918 roku. Połączenie Sarmatii Petersburskiej i Warszawskiej”. Widnieje na nim 
dwadzieścia osiem osób, w tym: Stanisław Jaxa Bąkowski, Bolesław Halik, Andrzej 
Czyżewski, Eugeniusz Lesser, Kazimierz Rentel, Zygmunt Piastuszkiewicz, Zyg-
munt Podczaski, Adam Mędrzecki, Wacław Rutkowski, Edmund Janowski, Wale-
ry Starczewski, Władysław Sikorski, Tadeusz Kuczyński, Władysław Krassowski, 
Józef Krasicki, Henryk Pankiewicz, Wojciech Nekanda-Trepka, Tadeusz Marconi, 
Jan Werner, Stanisław Chrząszczewski, Stanisław Głowacki, Stefan Jaroszewski. 

Silny związek z Politechniką Warszawską sprawił, że w tym okresie zmie-
niono kolor dekli z amarantowych na brązowe – takie jak czapki studentów 
wspomnianej uczelni – z otokiem srebrno-seledynowym. Na zmianę tę wpły-
nął również zapewne fakt, iż pierwsza korporacja w Warszawie, z ideą nie-
znaną dotąd w środowisku akademickim kraju, przywodziła na myśl nietraf-
ne porównanie z niemieckimi Burszenszaftami – korporacjami o charakterze 
politycznym. „Petersburczycy” jednak nie zrezygnowali z tradycyjnego kolo-
ru swoich dekli, a na spotkaniach Sarmackich można było również zobaczyć 
czapkę białą ze złoto-fi oletowym otokiem. Taką bowiem noszono w Sarmatii 
we Fryburgu, gdzie należał studiując tam ksiądz prałat Henryk Hilchen34. Od 
tego czasu warszawska Sarmatia cechuje się brązowo-srebrno-seledynowymi 
barwami, symbolizującymi stałość, honor, przyjaźń. Stałość rozumiana jest 
jako wierność przyjętym zasadom, które są niezmienne. Honorem powinien 
się kierować korporant nie tylko w sferze osobistej, ale także w życiu związku 
i społecznym, a wobec zagrożeń czci własnej i Rzeczpospolitej stawać, gdy 
będzie taka potrzeba, z orężem. Przyjaźń natomiast należy zachować do koń-
ca życia i być jej wiernym wobec swoich współbraci35.

Wobec nowej sytuacji politycznej symbolika, którą posługiwano się dotąd, 
straciła na aktualności. Zmieniono nie tylko barwy, ale również słowa hym-
nu, choć melodia pozostała ta sama. Patriotyczny marsz wzywający do walki 
o wolność ojczyzny zamieniono na deklaracje postaw członków w nowo odra-
dzającym się kraju. Nieznany dziś autor słów (prawdopodobnie B. Zembrzuski) 
napisał:

„Nie tylko puchar łączy nas i szpada,
Chcemy wnieść w życie siły twórczej ład,
Podstawą jego jedność a nie zwada, 

33 AUW Sp. 23/4
34 B. Dobrzyński, Sarmatia w Polsce Niepodległej, [w] Polska Korporacja Akademicka Sarmatia, 

80-Lecie. Petersburg 8 maja 1908 – Warszawa 8 maja 1988, Warszawa 1988, ss. 14-15.
35 J. Persa, Sarmatia, „Biuletyn Korporacyjny”, rok III/2001, nr 2-6 (10-14), ss. 3-5.
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Cnoty sarmackie bez sarmackich wad.
Dobro narodu naszym drogowskazem, 
A w sercach naszych przyszły Polski los!
Niechaj w takt pieśni biją serca razem, 
Ofi arnych uczuć dziś rozniećmy stos!
Dokoła wraz, prawicę w górę wznieś,
Na znak, że skaz nie zna Sarmatów cześć! 
Żyj nam Sarmatio, wzrastaj i rozkwitaj,
Jak w polskim sadzie strojny w barwy kwiat.
Przybywający młody fuksie witaj
I ty, fi listrze, pomnij żeś nam brat!
Nas łańcuch skuł, którego rdza nie splami,
W żyłach nam tętni i pulsuje krew.
Kto z nami dziś ten w szereg stanie z nami,
Gdy nas do boju Polski wezwie zew!
Dokoła wraz…”.

Zmieniła się również dewiza. Poprzednia, o proweniencji fi lomackiej, została 
zastąpiona wyimkiem z myśli Romana Dmowskiego: „Honor i Dobro Narodu 
i Państwa najwyższym prawem każdego Obywatela. Gospodarzami w Polsce 
– Polacy”. Podobnie jak nowe słowa hymnu wyraźnie wskazuje ona kierunek, 
który obrała odrodzona w nowych warunkach organizacja. Choć apolityczna 
z założenia, wpisywała się w nurt narodowy.

W listopadzie 1919 roku, jeszcze przed uchwałą wiecu ogólno akademickiego 
na Politechnice Warszawskiej, zapadła uchwała Koła Sarmatii nakładająca na 
członków obowiązek wstąpienia do wojska walczącego o utrzymanie niepodle-
głości. Na skutek powyższego faktu działalność organizacji została zawieszona 
do końca 1920 roku. Swój patriotyczny obowiązek wypełniło czterdziestu Sar-
matów, dwóch zapłaciło najwyższą cenę. W wyniku walk polegli: Bronisław 
Gąsiorowski i Tadeusz Kuczyński36.

W 1921 roku Korporacja wznowiła działalność już w nowym lokum. Sie-
dziba jej mieściła się w znacznie mniej komfortowym fi larze Mostu Poniatow-
skiego, na rogu ulicy Smolnej i Alej Jerozolimskich. Lokal ten przedstawiał się 
wprawdzie wówczas znacznie lepiej niż prezentuje się obecnie, piękna neorene-
sansowa oprawa architektoniczna mostu, zaprojektowana zresztą przez Stefana 
Szyllera, twórcę między innymi gmachu Politechniki Warszawskiej, liczyła wte-
dy zaledwie siedem lat, a zniszczony podczas pierwszej wojny światowej most 
był w tym czasie odbudowywany. Kwatera nie była jednak ogrzewana, więc 
podczas silnych mrozów spotkania po prostu się nie odbywały. W 1924 roku 
kolejną kwaterą Korporacji stało się również prowizoryczne pomieszczenie na 
terenie zakładów Alfa – Laval przy ulicy Czerniakowskiej 196 (możliwość tę Sar-
matia zawdzięczała ojcu jednego z jej członków – Zygmuntowi Rudowskiemu, 

36 W[ejtko], dz.cyt., s. 20.
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który był tam dyrektorem), a w fi larze mostu urządzono strzelnicę Sarmatii. 
Karol Schloesser wspominał: „Kwatera była w skromnym budynku, właściwie 
w drewnianej szopie. Wprost z ulicy, prowadziły schody na pierwsze piętro, do 
kuchenki, za którą był pokój. W poprzek stała kanapa, przed nią dość długi 
stół. Za kanapą, w rogu, ustawiony był nasz Sztandar. Wzdłuż ścian – ławki 
no i kilka czy kilkanaście krzeseł. (…) W tych samych czasach miała Sarmatia 
strzelnicę w dawnym lokalu Kwatery, w fi larze Mostu Poniatowskiego. Były 
tam drzwi, przez które schodziło się, po schodach do podłużnego pomieszcze-
nia. Posiadaliśmy mały karabinek fl ower [Flobert – przyp. aut.] i odbywały się 
zawody strzeleckie do tarczy. Zbieraliśmy się tam w niedziele o godz. 11-ej”37. 
Trzy lata później, za sprawą fi listra Bolesława Zembrzuskiego, sytuacja lokalo-
wa uległa poprawie – nową siedzibą organizacji stała się obszerna suterena przy 
ulicy Filtrowej 30, wynajmowana od biura, które zajmowało parter budynku 
i przez nie prowadziło wejście. W nieczynnym w godzinach wieczornych miesz-
kała urzędniczka, „Pani Ada”, która wpuszczała pierwszego przychodzącego. 
We wspomnieniach fi listerskich można przeczytać: „Śpiewaliśmy, oczywiście 
na jej cześć, „Ada, to nie wypada” i w ogóle zatruwaliśmy nieszczęsnej życie, 
zwłaszcza w dni kwaterowe i fuksówki. Sala kwatery – w kształcie prostokąta, 
z pięcioma czy sześcioma oknami, ze ścianami tynkowanymi na kolor „ciem-
no-biały”, przybrana była naszymi barwami dokoła tarczy z herbem. Nad tar-
czą dekiel petersburski, a pod nią fotografi a ś. p. Andrzeja Glińskiego, zabitego 
w wypadkach majowych 1926 r. Na ścianach – liczne fotografi e kolejnych Pre-
zydiów oraz grupy balowe i t. p. Była tam też mała kuchenka z wodą bieżą-
cą i inne niezbędne wygody.”38. Kolejne własne, obszerne już lokum uzyskane 
w trzy lata później, to kwatera w domu spółdzielczym pod adresem Czernia-
kowska 204 m. 21. Janusz Popiel pisał: „Przy obszernej sali kwaterowej, urzą-
dzonej podobnie, jak na Filtrowej, była też spora kuchenka i inne niezbędne 
pomieszczenia, a oprócz nich znajdowały się dwa mieszkalne pokoiki, zajmo-
wane przez imćpana Wojciecha Żyłę oraz jego magnifi kę, tudzież małe Żyląt-
ko, chłopię około lat dwunastu. Owa familia Żyłów opiekowała się całością 
lokalu, sprzątała, gotowała i obsługiwała nas wedle potrzeby. Małe Żylątko zaś, 
dostało mundurek à la Lift-Boy (seledynowe spodnie ze srebrnym lampasem, 
brązowa kurteczka ze srebrnymi guziczkami i galonami) i otwierało drzwi wej-
ściowe w dni zebrań39.Tam regularnie i bez przeszkód odbywały się nie tylko 
cotygodniowe spotkania związane z przynależnością do organizacji, ale także 
brydże i tzw. czarne kawy z udziałem Koła Pań, tworzonego przez siostry, cór-
ki, żony i narzeczone korporantów. Podczas drugiej wojny światowej, zaraz na 
początku okupacji, opisywany dom został włączony do dzielnicy niemieckiej, 

37 K. Schloesser, Stara Kwatera, Komunikaty Koła Filistrów Korporacji Akademickiej Sarmatia 
na Obczyźnie, Londyn 1985, nr 23, s. 6.

38 J. W. Popiel, O naszych kwaterach, Komunikaty Koła Filistrów Korporacji Akademickiej 
Sarmatia na Obczyźnie, Londyn 1979, nr 5, s. 1.

39 Tamże, s. 2.
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lokatorzy wysiedleni, a potem (jeszcze przed wybuchem Powstania) wysadzony 
w powietrze, a wraz z nim całe archiwum Korporacji.

Od samego początku warszawskiej działalności Sarmatia bardzo czynnie 
włączała się w życie Rzeczpospolitej Akademickiej. Była jedną z inicjatorek, za-
łożycielek i najaktywniejszych członków Związku Polskich Korporacji Akade-
mickich. Pomysł utworzenia go zrodził się jeszcze w 1919 roku, kiedy to Walery 
Starczewski, będąc dopiero kandydatem do Sarmatii, opracował pierwszy pro-
jekt statutu Związku. Dwa lata później, wraz z dwoma innymi korporacjami 
– Arkonią i Welecją, Sarmatia zorganizowała I Zjazd Polskich Korporacji Aka-
demickich, zapraszając sześć istniejących wówczas organizacji tego pokroju. 
Zjazd ten odbył się w dniach 6–8 kwietnia w Warszawie, pod przewodnictwem 
Sarmaty Henryka Pankiewicza. Delegatami byli również Stefan Chrząszczewski 
i Walery Starczewski. Utworzono wówczas Związek Polskich Korporacji Aka-
demickich. Rok później odbył się drugi Zjazd, w którym brało już udział dwa-
dzieścia pięć korporacji. Powołano tam pierwsze władze Związku – prezesem 
został Henryk Pankiewicz40. Sarmatia była bardzo zaangażowana w działalność 
międzykorporacyjną oraz brała czynny udział w życiu ogólno akademickim. 

Sarmatia w Warszawie była wyraźnie zorientowana politycznie na obóz na-
rodowy, czego przykładem jest przywoływana wcześniej dewiza korporacyjna. 
Zdecydowanie narodowy charakter miał też Związek Polskich Korporacji Aka-
demickich. Podczas wypadków majowych w 1926 roku szesnastu członków 
Sarmatii wzięło udział w walkach w obronie prawa41, a jeden z nich – Andrzej 
Gliński – poległ. Pośmiertnie został odznaczony Złotą Odznaką i Dyplomem 
Honorowym Związku Polskich Korporacji Akademickich42.

Kolejnym trudnym rokiem dla organizacji okazał się być 1933. Zdecydowa-
na większość młodzieży akademickiej należała do Obozu Wielkiej Polski i była 
w czynnej opozycji w stosunku do rządzącej Sanacji. Władze stosowały więc 
cały szereg represji, których ukoronowaniem było wprowadzenie tzw. „ustaw 
jędrzejewiczowskich”, ograniczających autonomię wyższych uczelni. Miały 
one na celu między innymi rozbicie spójności struktury zrzeszeń akademickich 
przez delegalizację wszelkiego rodzaju organizacji nadrzędnych i międzyuczel-
nianych. W wielu przypadkach surowość tych zarządzeń łagodzona była przy-
chylnym nastawieniem władz uczelnianych i profesorów, z których wielu było 
fi listrami rzeczywistymi bądź „honoris causa”.

Jednocześnie ruch korporacyjny podlegał napięciom wewnętrznym spowo-
dowanym rozbiciem ruchu narodowego (po zdelegalizowaniu Obozu Wielkiej 
Polski) na trzy główne odłamy: Stronnictwo Narodowe, Obóz Narodowo – Ra-
dykalny ABC (Sztafeta), Obóz Narodowo – Radykalny Falanga. Każde z ugru-
powań dążyło do podporządkowania sobie całego ruchu korporacyjnego, co 

40 Dobrzyński, Sarmatia…, s. 16.
41 W[ejtko] dz. cyt., s. 20.
42 K. A. Tyszka, Dyplom Honorowy i Złota Odznaka ZPK!A, „Biuletyn korporacyjny”, 

r. II/2000, nr 4/5 (6/7), s. 14.
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powodowało rozdźwięki w całej strukturze Związku Polskich Korporacji Akade-
mickich, między poszczególnymi korporacjami, a także w ich wnętrzach. Wpły-
nęło to bezpośrednio na rozłam jaki dokonał się w Związku, z którego wystąpiły 
bardziej ortodoksyjne korporacje, ściśle przestrzegające zasady apolityczności. 
Sarmatia zdecydowała się pozostać, ale nie brała już tak czynnego udziału w jego 
działalności jak wcześniej. Filister Janusz Popiel wspominał: „Rolę czynnika za-
drażniającego odegrał, niestety, ówczesny Prezes Sarmatii, nader zacietrzewiony 
politycznie i bardzo niepoważny człowiek, którego nazwiska nie wymienię, gdyż 
został potem usunięty (…) „cum infamia”, z innych zresztą powodów”43.

Korporacje nigdy nie dążyły do nadmiernej ilości członków, bowiem ogra-
niczenie liczebności warunkowało ich zdaniem wzajemne zbliżenie i przyjaźń. 
Nie odstawała od tego schematu Sarmatia, licząc od czterdziestu do sześćdzie-
sięciu czynnych członków w danym roku akademickim. Wśród kandydatów 
dominowali absolwenci Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Znaczą-
cym czynnikiem warunkującym wybór korporacji były koneksje rodzinne 
i powiązania towarzyskie oraz sąsiedzkie. Liczne były też małżeństwa między 
siostrami, córkami korporantów przynależącymi do Koła Pań a Sarmatami. 
Nie bez wpływu na to pozostawał fakt, że Korporacja organizowała ówczesne 
życie towarzyskie. Okazją do zapoznania były między innymi doroczne bale, 
odbywające się w ostatni poniedziałek karnawału w Resursie Obywatelskiej 
lub Resursie Kupieckiej w Warszawie, a także wspominane już czarne kawy 
– jesienna i wiosenna44. Odbywały się one rokrocznie na kwaterze Korporacji 
w listopadzie i w maju. Goście i gospodarze w obowiązujących strojach wizyto-
wych bawili się przy dźwiękach melodii granych na fortepianie, niejednokrot-
nie przez bardzo modnego w owym czasie Witolda Elektrowicza45.

Doroczne bale organizowali wszyscy członkowie korporacji czynnej. Nie-
zbyt liczne z założenia grono gości stanowili fi listrzy z rodzinami oraz bliscy 
znajomi członków Sarmatii. Wysyłano im odpowiednio wcześniej drukowane, 
imienne zaproszenia z wytłoczonym herbem organizacji. Taki dobór towarzy-
stwa gwarantował świetną zabawę w zażyłym gronie oraz stawał się nieraz 
przyczyną kojarzenia par pośród sióstr albo córek korporantów z kolegami ze 
stowarzyszenia. Panów obowiązywały fraki, smokingi nie były dobrze widzia-
ne. Panie często przygotowywały swoje kreacje specjalnie na tę okoliczność.

Jak zostało już wspomniane wcześniej „bale odbywały się albo w Resursie 
Obywatelskiej na Krakowskim Przedmieściu, albo w Resursie Kupieckiej przy 
ulicy Senatorskiej, gdzie był lepszy parkiet (na korku). Natomiast w Resursie 
Obywatelskiej sala balowa i bankietowa były większe. Wokół sali balowej były 
liczne salki wypoczynkowe, ponad zaś nią biegła widokowa galeryjka. Obie 

43 J. W. Popiel, Zarys historii K! Sarmatia, Komunikaty Koła Filistrów Korporacji Akademic-
kiej Sarmatia na Obczyźnie, Londyn 1979, nr 2, s. 3.

44 Dobrzyński, Sarmatia…, ss. 18-20.
45 S. T. Tymowski, Sarmackie bale i zabawy taneczne, [w] Polska Korporacja Akademicka Sar-

matia, 80-Lecie. Petersburg 8 maja 1908 – Warszawa 8 maja 1988, Warszawa 1988, ss. 26-26.
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sale z licznymi kozetkami dla pań, dzięki wielu lustrom i rzęsistemu oświetle-
niu robiły wrażenie jeszcze większych. 

Przed paradnymi schodami lub na półpiętrze, gospodarze balu z trójbarw-
nymi szarfami na lewym ramieniu, witali przybywających i odprowadzali ich 
na salę bankietową lub balową. Panie otrzymywały karneciki i bukieciki ży-
wych kwiatów. 

Przed wejściem na salę balową stał stół nakryty fl agą w barwach Korporacji, 
gdzie Sarmaci i goście z innych korporacji składali swe dekle, których nie odda-
wało się do szatni. Stół był pod stałą opieką fuksów46 sarmackich. Był zwyczaj, 
że przy tym stole robiono grupowe zdjęcia.

Bal otwierali uroczystym polonezem fi listrowie petersburscy. Jako wspaniała 
pierwsza para występowali niejednokrotnie fi listrowa Wanda Skalska i fi lister 
Bolesław Zembrzuski. Ona bardzo przystojna, on z sumiastym wąsem, bardzo 
sarmacki w typie. (Panią Skalską w niebieskiej balowej sukni portretował Teo-
dor Axentowicz)47.

 Atrakcyjność bali podnosiła znakomita orkiestra. W latach trzydziestych na 
balach Sarmatii grała orkiestra Różewicza „Jasnego”, najbardziej w tym okresie 
renomowana. (Przydomek „Jasny” brał się stąd, że były dwie orkiestry Różewi-
czów, obu Janów, ale tylko jeden był blondynem). 

Tańce prowadzone były przez wodzirejów (zwykle dwóch). W latach trzy-
dziestych w tej roli wyróżniali się Kazimierz Pryliński i Stanisław Konarski. 

Tańczono walce wirowe i angielskie, tanga, bluesy, slow-foksy lub fokstroty, 
a z tańców polskich, poza polonezem na otwarcie balu, dużo kujawiaka, a nad 
ranem białego mazura. Tańczono również tańce modne, do których w końcu 
lat trzydziestych należał charleston i lambethwalk. Na Sali nigdy nie było tłoku 
i zarówno tańce wirowe jak i tanga tańczyło się swobodnie.

Szczególnym sentymentem darzono zawsze kujawiaka, choć jest to taniec 
trudny, wymagający od obojga partnerów dużej zręczności. Do popisowego 
kujawiaka wodzirej dobierał reprezentacyjną szesnastkę lub ósemkę, której 
uczestnicy kolejno wykonywali skomplikowane przejścia przy oklaskach całej 
sali. Jako niezrównany tancerz słynął Sarmata Tadeusz Rozdeiczer z Kryszko-
wic na Kujawach. Swoje zamiłowanie do tego tańca wyraził nie tylko na sali 
balowej. Bardzo muzykalny, zebrał wiele melodii oraz tekstów przyśpiewek 
i sklasyfi kował je według rejonów Kujaw. Oprócz niego w kujawiaku wyróż-
niali się Henryk Jacuński i Janusz Kalinowski. 

W czasie przerw między tańcami fuksy roznosili tace z kruszonami i ogrom-
ne pudła czekoladek, naturalnie tylko fi rmy E. Wedel, częstując panie na sali 
balowej i w salkach wypoczynkowych.

46 Fuks – pojęcie określające niepełnoprawnego członka korporacji akademickiej, kandydata.
47 Malarz słynący z autorstwa perfekcyjnie wykonanych kobiecych portretów uwieczniał mię-

dzy innymi wizerunki dam ze sfer arystokratycznych, umiejętnie wykorzystując atrybuty kobie-
cości takie jak suknia balowa czy kosztowna biżuteria. 
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Do utrzymania dobrego nastroju przyczyniała się sala bankietowa, gdzie 
spożywano późną kolację, a także sala barowa, gdzie zawsze były znakomite 
trunki oraz zimne i gorące zakąski. Pito czystą wyborową z angielską gorzką, 
znakomity jarzębiak izdebnicki, koniaki, wina francuskie, a nad ranem szam-
pana”48. Tak wspomina bale sarmackie Stanisław Janusz Tymowski, członek 
Sarmatii, który na jednej z takich zabaw zaręczył się ze swoją przyszłą żoną, 
siostrą kolegi z tej samej korporacji Jerzego Dunin-Mieczyńskiego. Jak pisze 
dalej: „po Białym Mazurze, wczesnym rankiem, olderman49 prowadził swój 
coetus50 do Hotelu Europejskiego na czerwony barszcz lub żurek. Był to czas na 
przyjacielskie zwierzenia i męskie plotki”51.

„…Cnoty sarmackie bez sarmackich wad…”.

W świeżo odrodzonym kraju Sarmatia stawiała sobie inne cele niż w Peters-
burgu. Obrona ducha polskości ustąpiła miejsca działaniu na rzecz odbudo-
wującej się ojczyzny. Nowy hymn korporacji, przytoczony wcześniej, zawierał 
deklarację postaw życiowych jej członków oraz wzywał do jedności i pracy na 
rzecz kraju. Nawiązywał też do staropolskiego sarmatyzmu. Choć sarmatyzm, 
poprzez propagandę PRL, kojarzy się niestety raczej z upadkiem Rzeczpospolitej, 
to młodzi, dwudziestowieczni Sarmaci dążyli raczej do kształtowania swoich po-
staw dla dobra Polski. Pomimo tej zasadniczej różnicy analogie pomiędzy tymi 
dwiema reprezentacjami szlachty polskiej z różnych epok są bardzo duże.

Słownik Języka Polskiego defi niuje w pierwszym znaczeniu Sarmatę jako 
„Polaka starej daty, hołdującego dawnym obyczajom i poglądom (zwykle za-
cofanym)”52. Utożsamia też go po prostu z Polakiem. Niewątpliwie określenie 
to charakteryzuje członków korporacji. Wprawdzie w dwudziestoleciu między-
wojennym organizacje tego typu nie były anachroniczne, wręcz przeciwnie, 
z całą jednak pewnością były mocno osadzone w tradycji i konserwatywne. 
Członkowie ówczesnej Sarmatii to w znakomitej większości młodzież pocho-
dzenia szlacheckiego, rekrutująca się spośród ziemian, co również zbliża ją do 
staropolskiego pierwowzoru. Inny słownik53 podaje jako cechy właściwe Sar-
macie: krewkość, rubaszność i wąsy. Można z przymrużeniem oka stwierdzić, 
że te ostatnie bywały noszone zwłaszcza przez fi listrów w starszym wieku, na-
tomiast dwie pierwsze cechy dotyczą często ludzi młodych, zwłaszcza gdy ich 
spotkania odbywają się w zamkniętym gronie i przy kufl u piwa.

48 Tymowski, Sarmackie…, ss. 23-25.
49 Olderman to osoba przygotowująca fuksów do wejścia w szeregi pełnoprawnych członków 

korporacji.
50 Coetus – grupa korporantów przyjęta do organizacji w tym samym roku akademickim.
51 Tymowski, Sarmackie…, s. 25.
52 Słownik Języka Polskiego, red. W. Dobroszewski, t. 8, Warszawa 1966, s. 69.
53 Słownik Języka Polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1998, s. 169.
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Szlachta swe pochodzenie zawdzięcza stanowi rycerskiemu. Pamiątką tego 
były między innymi herby oraz hasła, wywodzące się od zawołań rodowych 
na polu walki. Podobne emblematy cechują wszystkie korporacje. Dewiza każ-
dej z nich miała być drogowskazem dla jej członków. Była wyrazem przede 
wszystkim patriotyzmu, honoru i przyjaźni. Często miewała brzmienie łaciń-
skie, choć nie w Sarmatii. Przywoływany już wcześniej fragment myśli Roma-
na Dmowskiego stał się dewizą dopiero w odrodzonej Polsce i jasno wskazuje 
cele członków organizacji. Odzwierciedleniem najważniejszych jej cech, a tak-
że wyrazem przywiązania do tradycji, był herb. Również sztandar nawiązywał 
do czasów rycerskich. Jego charakterystyczną cechą, pozwalającą odróżnić go 
na czarno – białych zdjęciach od innych sztandarów, był szczyt będący orygi-
nalnym ostrzem perskiej halabardy.

Wszystkie te detale osadzają Sarmatię mocno w tradycji i zbliżają do staro-
polskich Sarmatów, którzy równie chętnie odwoływali się do przeszłości. In-
nym wyrazem rycerskości była kwestia pojedynków.

Tradycja pojedynków wśród studentów jest tak stara, jak same uczelnie, 
a więc sięga średniowiecza. Młodzież wniosła do życia akademickiego zwycza-
je panujące wśród dorosłych, a wzorem dla nich było rycerstwo. Obrona hono-
ru zajmowała ważne miejsce. Szpada lub szabla stanowiły część codziennego 
stroju, więc niejednokrotnie wszelkie zwady załatwiane były ad hoc. Zarówno 
władze uczelniane jak i miejskie dokładały wielu starań, aby wprowadzić zakaz 
noszenia broni przez studentów, jednak nigdy nie były w stanie zapobiegać 
pojedynkom. Zwyczaje te panowały na wszystkich ówczesnych uniwersytetach 
w Europie, a zważywszy, iż liczne rzesze Polaków studiowały we Włoszech, 
Francji i Niemczech, naturalnym staje się fakt przeniesienia ich na rodzimy 
grunt. Kiedy pod koniec XVIII wieku tworzyły się pierwsze korporacje stu-
denckie, młodzież polska przeżywała rozbiory kraju i utratę niepodległości. 
Wzajemne utarczki ustąpiły miejsca walce z zaborcami i kształceniu charak-
teru. Korporacje stały się symbolem walki o wyższe cele – w Polsce o niepod-
ległość, w Niemczech o zjednoczenie. Z czasem rapier stał się nieodłącznym 
atrybutem organizacji.

Honor wśród korporantów był zawsze wysoko ceniony; było już wspomi-
nane, że liczne zrzeszenia umieszczały go w swych dewizach. Mimo otwar-
tych deklaracji gotowości do obrony swego honoru z bronią w ręku, pojedynki 
wśród korporantów notowało się niezwykle rzadko. Niektóre korporacje pomi-
mo swej wieloletniej historii nie doświadczyły takiego zdarzenia nigdy54. Jeśli 
już pojedynek miał miejsce, to był szeroko komentowany i krytykowany. Choć 
korporanci stanowili mały procent społeczeństwa, na nich skupiało się całe 
odium przeciwników tego procederu. Niesłusznie, bo pojedynki najczęściej 
zdarzały się w wojsku i wśród ludności cywilnej, szczególnie pośród dzien-
nikarzy i artystów. Barwne ich opisy można znaleźć w literaturze, zwłaszcza 

54 AUW Sp. 23/11
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we wspomnieniach. W pierwszym dziesięcioleciu II Rzeczpospolitej odbyło się 
w Polsce więcej pojedynków niż w jakimkolwiek dziesięcioleciu wieku XVIII 
lub XIX. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości w samym wojsku 
notowano po 500 pojedynków rocznie55. Wprawdzie proceder ten był zakaza-
ny, ale ofi cer odmawiający dania satysfakcji był z armii usuwany.

Przyczyny małej ilości pojedynków wśród korporantów należy upatrywać 
w tym, że deklarowanie swojej gotowości do satysfakcji z bronią w ręku dzia-
łało hamująco przed konfl iktami zarówno na nich, jak i na ich ewentualnych 
przeciwników. Nie da się zaprzeczyć, że wszyscy studenci na wyższych uczel-
niach byli pod wpływem korporacji, tym bardziej więc sprawy honorowe były 
prowadzone przez członków tych właśnie stowarzyszeń, biegłych w rozstrzy-
ganiu konfl iktów. Cieszyli się oni dużym autorytetem i najczęściej rozstrzygali 
spory na drodze pojednania, a tylko w wyjątkowych wypadkach dopuszczali 
się pojedynków. Wszystkie zresztą kodeksy honorowe podkreślają, iż elemen-
tarnym obowiązkiem prowadzących sprawę honorową sekundantów jest do-
prowadzenie do pokojowego załatwienia sprawy.

W 1928 roku, wypowiadając się w tej materii, jeden z korporantów pisał: 
„Dzięki instytucji pojedynków kodeksy honorowe zahaczają o obowiązujące 
w Państwie prawa i znajdują się w konfl ikcie nie tylko z niemi lecz także i z do-
gmatami Kościoła Katolickiego. Zagadnienie stało się dosyć skomplikowane 
i niełatwo jest znaleźć wyjście. Niedostateczność dzisiejszego stanu prawnego 
względem życia jest oczywista.”56

Artykuł 238 paragraf pierwszy Kodeksu Karnego z 1932 roku odnosi się 
do omawianej kwestii. Przewiduje karę więzienia do lat pięciu dla tego, kto 
w pojedynku zabije człowieka lub uszkodzi jego ciało. Natomiast w paragrafi e 
drugim podaje się, że sekundantów sąd może uwolnić od kary. Chociaż więc 
kwestia ta jest przewidywana przez Kodeks Karny, zabroniona przez państwo, 
jednak kara za pozbawienie życia człowieka w tym wypadku nie jest zbyt wy-
soka. Podkreśla to jeszcze fakt, że osoby sekundujące nie muszą wcale podlegać 
karze. 

Specyfi czną cechą wszystkich korporacji był ich stosunek do pojedynków 
i dawania satysfakcji honorowej. W Polsce, podobnie jak w korporacjach nie-
mieckich, istniał wyraźny podział na korporacje uznające pojedynki i nieuzna-
jące ich. Do tych pierwszych należały zrzeszone w Związku Polskich Korporacji 
Akademickich. Widocznym znakiem duelanctwa korporacji był wykrzyknik 
stawiany przy cyrklu. Dzieliły się one na dwie grupy: pierwsza, mniej licz-
na, obejmowała te organizacje, które przyjęły comment pistoletowe, a druga 
– menzurę przy użyciu broni białej. Widocznym znakiem rozróżniającym je 
był sposób noszenia bandy. Stosujący pistolety nosili szarfy i bandy z lewego 

55 J. Rawicz, Kodeks Boziewicza i pozakodeksowi pojedynkowicze, „Dookoła świata”, nr 16, 
r. 1984, s. 18-19.

56 T. Kubalski, Stosunek korporantów do spraw honorowych, [w] Rocznik Korporacyjny 1828-
-1928, cz. I, Warszawa1928/9, s. 157.
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ramienia do prawego boku, natomiast posługujący się szablami i szlagierami 
odwrotnie.

„W Polsce obowiązywało kilka kodeksów regulujących zasady postępowa-
nia honorowego: Pomiana, Boziewicza czy Zamoyskiego. W 1932 r. powołano 
specjalną komisję Związku Polskich Korporacji Akademickich ds. Kodeksu Ho-
norowego, która powstała z potrzeby konieczności ujednolicenia postępowa-
nia honorowego. Jednak nie była w stanie uzgodnić ostatecznego stanowiska, 
a tym bardziej kodeksu. Osobą która przyczyniła się do uporządkowania tych 
zagadnień był korporant (…), adwokat, dr Juliusz Sas-Wisłocki. Opracował on 
Akademicki Kodeks Honorowy, uznający pojedynek za ostateczny sposób roz-
wiązania sprawy honorowej, równorzędny z polubownym. Kodeks zawierał 
także klauzulę domniemania niedopuszczalności pojedynków, co było wyra-
zem nastrojów w ruchu narodowym, który nie chciał dopuścić na podobień-
stwo korporacji niemieckich do uczynienia z krwawej menzury codziennej 
praktyki oraz miał na celu zapobieżeniu rozlewu bratniej polskiej krwi”57.

Do czasu powstania Akademickiego Kodeksu Honorowego w Sarmatii obo-
wiązywał kodeks autorstwa Władysława Boziewicza58. Był to jeden z najbar-
dziej popularnych kodeksów w tamtych czasach. W historii niemal każdej du-
elanckiej korporacji zdarzyły się jakieś pojedynki. Oczywiście niemożliwym 
było pojedynkowanie się ze sobą członków jednej organizacji, ani korporacji 
wieczyście za sobą zaprzyjaźnionych, czyli skartelowanych. To zrozumiałe i lo-
giczne, że skoro studencką brać łączyły więzy przyjaźni i braterstwa, to nie 
mogło być mowy o potyczkach i zwadach. Jeśli już jakiś konfl ikt nie pozo-
stawiałby wyboru, należało zrezygnować z członkostwa i dopiero stanąć na 
„udeptanej ziemi”.

W Sarmatii nie wiadomo dziś ile odbyło się pojedynków. Pewnym jest, że 
zdarzały się. Karol Schloesser wspominał: „Było to w roku 1923 lub 1924. Fra-
nio Ostrowski i ja byliśmy razem na Wydziale Rolniczym S.G.G.W. na tym 
samym roku. (…) Naszym wspólnym kolega był pewien Jaś, wychowanek Kor-
pusu Kadetów we Lwowie. (…) Zapewne Franio użył jakiegoś mocnego słowa 
i został przez Jasia spoliczkowany. Zrobiło się wielkie zamieszanie. Franio za-
powiedział Jasiowi przysłanie swoich sekundantów i poprosił mnie na zastęp-
cę. Drugim sekundantem został Józio Werner, też Sarmata i też nasz kolega 
z S.G.G.W. Na drugi dzień, wybraliśmy się „sztywno i równo”, do miejsca za-
mieszkania Jasia, który już nas czekał i podał nazwiska i adresy swoich sekun-
dantów. (…) Uzgodniliśmy, że pojedynek odbędzie się na szable, do pierwszej 
krwi. Na prowadzącego pojedynek, wybrany został bez trudności, Sarmata – 
Wacek Rutkowski (…). Bardzośmy się martwili, że Jasio posieka Frania na drob-
ną kapustę, bo w Korpusie Kadetów fechtunek był przymusowy, a Jasio był 
wysportowany i muskularny. (…) były trudności ze znalezieniem lekarza, który 

57 www.dziedzictwokorporacyjne.pl 
58 AUW Sp. 23/114 
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chciał wziąć udział w pojedynku, było to bowiem ryzyko sprawy kryminalnej. 
W międzyczasie (…) Franio zaczął intensywną naukę fechtunku. (…) zabrali 
mnie po drodze. W samochodzie znajdowało się pudło – futerał z szablami. 
Spotkanie miało się odbyć w lesie, w miejscu wiadomym Wackowi. Doktór 
przyjechał oddzielnie. Przeciwna strona stawiła się też punktualnie. Wacek od-
czytał reguły pojedynku i kazał przeciwnikom rozebrać się do pasa. Zarządził 
losowanie, po której stronie mieli stanąć przeciwnicy, gdyż ze względu na słoń-
ce, może jedna strona była lepsza. Wacek zaznaczył linię, no i dał komendę. 
Franio doskonale się bronił, dłuższy czas nie było rezultatu. (…) Po przerwie, 
Franio bardzo szybko zaatakował, podskoczył i ciął Jasia w twarz. Oczywi-
ście była krew. Pojedynek został przerwany. Doktór czy prędzej zajął się Jasiem 
i założył opatrunek. Wacek Rutkowski wezwał przeciwników do zgody. Podali 
sobie ręce. Sprawa honorowa – załatwiona. Wieczorem, Franio zaprosił nas, 
sekundantów i Wacka Rutkowskiego, na kolację do Krzemińskiego.59” Poje-
dynkowano się, jak w przytoczonym wspomnieniu, głównie na szable, ale zna-
ny jest przypadek Jerzego Smorczewskiego z Warszawy, który pojedynkował 
się na pistolety z Władysławem Czapniewiczem, członkiem korporacji Polonia 
z Wilna60. Według kodeksu Boziewicza i Akademickiego Kodeksu Honorowego 
prawo wyboru broni przysługuje obrażonemu, a ponieważ wileńskie zrzeszenie 
pojedynkowało się na pistolety, stąd zapewne taki wybór. Nie znana jest przy-
czyna i przebieg zdarzenia. Wiadomo natomiast jaka jest data śmierci Jerzego 
Smorczewskiego, który zmarł zaledwie w sześć lat po wstąpieniu do Sarmatii.

Przedwczesna śmierć przerywała też życia innych członków Sarmatii. Często 
w burzliwych czasach zdarzało się, że oddawali oni życia za Ojczyznę, zwłaszcza 
podczas drugiej wojny światowej. Wcześniej jednak, jak zostało już nadmienio-
ne, w walkach w 1920 r. polegli Bronisław Gąsiorowski i Tadeusz Kuczyński, 
a w wyniku wypadków majowych w 1926 r. zginął Andrzej Gliński. Relacja 
z mszy żałobnej zorganizowanej przez Warszawskie Koło Międzykorporacyjne 
za poległych korporantów, bowiem poza Sarmatą poległo jeszcze trzech człon-
ków innych korporacji, została zamieszczona na łamach „Kuriera Warszaw-
skiego”. Nabożeństwo odbyło się w kościele Panien Wizytek na Krakowskim 
Przedmieściu. Uczestniczący w nim, głównie studenci i rodziny żegnanych, 
byli tak liczni, że świątynia nie pomieściła wszystkich i wielu modlących się 
musiało pozostać na placyku przed wejściem. „Mszę świętą odprawił dziekan 
wydziału teologicznego ks. Prałat Kobyłecki. Śpiewem żałobnym żegnał dusze 
kolegów artysta opery i słuchacz uniwersytetu, p. Kiepura”61. Po mszy kazno-
dzieja Ks. Prof. Szlagowski żegnał zmarłych słowami: „Wszyscy czterej w imię 
przysięgi rycerskiej trwali na stanowisku i w imię przysięgi rycerskiej śmier-
telny stoczyli bój i życie oddali w ofi erze za konstytucję i prawo, za rycerskie 

59 K. Schloesser, Może ostatni pojedynek w Sarmatii, Komunikaty Koła Filistrów Korporacji 
Akademickiej Sarmatia na Obczyźnie, Londyn 1984, nr 22, s. 5.

60 AUW Sp. 23/114
61 Za poległych korporantów, „Kurier Warszawski”, r. 1926, nr 145.
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słowo, za rycerską cześć i rycerski swój honor własną krwią namaścili na oj-
czystą niepożytą chwałę. Juravi et non me poenitebit, przysięgałem, a nie będzie 
mi żal, ani się cofnę, ani się zachwieję, ani życia mego młodego nie oszczędzę. 
Przysięgli i dotrzymali przysięgi, jak ów Wołodyjowski, Hektor kamieniecki 
i pierwszy Rzeczypospolitej kawaler, ginący w lochach twierdzy w imię świę-
tego zobowiązania. Przysięgli i dotrzymali. Co za moc woli, co za siła charak-
teru, bo korporacja to szkoła charakterów, to szkoła ludzi, gdzie słaby staje się 
mocnym, a wielki wyrasta na bohatera. Wielcy byli w swym zgonie, więksi 
byliby w swym żywocie, gdyby im dane było żyć i pracować dla ojczyzny”.

Członkowie Sarmatii po ukończeniu studiów rzeczywiście żyli i pracowali 
dla ojczyzny. Solidnie wykształceni, najczęściej zajmowali wysokie stanowi-
ska w państwie. Wielu z nich zapisało się na kartach historii swoim udziałem 
w drugiej wojnie światowej. Nazwiska członków korporacji niejednokrotnie 
pojawiają się w wydawnictwach typu encyklopedycznego. Polski Słownik Bio-
grafi czny na przykład wspomina Tadeusza Rozdeiczera-Kryszkowskiego, czy 
Jerzego Rudowskiego.

Urodzony 12 maja 1905 r. w rodzinnym majątku Kryszkowice Tadeusz Roz-
deiczer-Kryszkowski pochodził z rodziny o tradycjach prawniczych. Ukończo-
ne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego studia uzupełnił na Sor-
bonie i w Instytucie Prawa Międzynarodowego w Paryżu. W latach 1931–1936 
odbył aplikację sądową i adwokacką, po czym rozpoczął pracę w administracji 
państwowej, początkowo w Biurze Akcji i Planowania Prezydium Rady Mini-
strów, zaś po upływie roku w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, w Wydziale 
Polityki Handlowej i Traktatowej, gdzie był kierownikiem referatu Bałkany. 
Po wybuchu wojny jako wyższy urzędnik ministerstwa nie został zmobilizo-
wany. Początkowo ewakuowany był do Lublina, skąd powrócił do Warszawy, 
gdzie podjął pracę w fi rmie podlegającej Wydziałowi Gospodarki dystryktu 
warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa, co zapewniło mu tzw. „dobre 
papiery”, ułatwiające pracę w konspiracji. W 1940 r. był więziony na Pawiaku, 
lecz po miesiącu został wykupiony. Od 1942 r. pracował w Kontrwywiadzie 
Oddziału II Komendy Okręgu Warszawskiego Związku Walki Zbrojnej. Zaj-
mował się gromadzeniem i oceną napływających z miasta informacji o wyda-
rzeniach i ludziach. Wiosną następnego roku przeszedł do Wydziału Informacji 
Politycznej Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. 
Tam jego zadaniem był kontakt z organizacjami politycznymi oraz wojsko-
wymi centrowymi i prawicowymi. W kolejnym roku opracował na polecenie 
rządu w Londynie rozprawę: „Ewentualność unii gospodarczej Polski i Czecho-
słowacji”. Podczas Powstania Warszawskiego przeżył jako jedyny wśród załogi 
w skład której wchodził. Został awansowany do stopnia porucznika. Po wojnie 
powrócił do pracy w administracji państwowej, gdzie pełnił wiele odpowie-
dzialnych funkcji, między innymi zajmował stanowisko w Dziale Handlu Za-
granicznego Biura Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, był dyrektorem 
Departamentu Polityki Handlowej i Traktatów Ministerstwa Żeglugi i Handlu 
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Zagranicznego, zastępcą dyrektora naczelnego Centrali Handlu Zagranicz-
nego w „Społem”, kierownikiem działu w Banku Gospodarstwa Krajowego, 
kierownikiem inwestycji w Towarzystwie Osiedli Robotniczych, kierownikiem 
Działu Projektowania Badań Naukowych w Polskiej Akademii Nauk, kierow-
nikiem Działu Ekonomiczno–Finansowego w Zarządzie Głównym Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, dyrektorem Centrali Kursów przy 
Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a następnie Dy-
rekcji Studiów Zaocznych w Warszawie, starszym projektantem w Instytucie 
Planowania przy Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, a także zastępcą 
kierownika Ośrodka Dokumentacji i Studiów Chrześcijańskiego Stowarzysze-
nia Społecznego w Warszawie. Zmarł po długiej chorobie 3 stycznia 1984 r. 
w Warszawie. Pochowany został na cmentarzu w Pyrach. Za swoje zasługi był 
odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski62.

Innym, równie zasłużonym dla Polski fi listrem Sarmatii był inżynier me-
chanik, konstruktor, wykładowca na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej 
Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Wyższej Szkoły Rol-
niczej w Olsztynie Jerzy Rudowski. Urodził się on 26 lutego 1901 r. w Warsza-
wie. Po odbyciu służby wojskowej w 1920 r. rozpoczął studia na Politechnice 
Warszawskiej, a ukończył w 1929 r. na Wydziale Mechanicznym Politechni-
ki Lwowskiej. Po odbyciu rocznej praktyki w fabrykach maszyn mleczarskich 
w Niemczech i Danii, otworzył w Warszawie wspólnie ze swym ojcem – wspo-
minanym już Zygmuntem Rudowskim – Biuro Techniczno-Mleczarskie „Eri-
dan” inż. J. i Z. Rudowscy, Sp. z o.o., w którym prowadził dział techniczny. 
Do wybuchu drugiej wojny światowej zaprojektował i urządził około dwustu 
mleczarni o różnej zdolności produkcyjnej, instalując w nich nowoczesną apa-
raturę. W latach 1935-1937 kierował warsztatami mechanicznymi Warszaw-
skiej Fabryki Wyrobów Metalowych „Pelikan”, gdzie między innymi urucho-
mił nowe typy sprzętu mleczarskiego. W 1937 r., dążąc do uniezależnienia się 
od krajowych i zagranicznych kooperantów, założył własne warsztaty mecha-
niczne, nastawione wyłącznie na wyrób aparatury mleczarskiej. Działalność 
tę przerwał wybuch drugiej wojny światowej. Po wojnie wrześniowej, w której 
brał udział, powrócił do Warszawy, gdzie zorganizował w swych warsztatach 
konspiracyjną produkcję części i podzespołów do broni dla oddziałów Armii 
Krajowej. Były to najpierw elementy granatów ręcznych, oprzyrządowanie do 
produkcji spłonek zapalników, później zaś podzespoły do pistoletów maszy-
nowych „Błyskawica”, których do sierpnia 1944 r. dostarczył około 800 kom-
pletów. Po wojnie przez pewien czas był dyrektorem Fabryki Obić Papierowych 
i Papierów Kolorowych „J. Franaszek” S. A. w Warszawie. Później pracował 
w Centrali Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich, gdzie nadzorował na przy-
kład budowę zakładu mleczarskiego w stolicy czy opracował projekt montażu 

62 PSB, t. XXXII/2, z. 133, Wrocław 1990, ss. 351-352.
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dużej mleczarni w Nowej Hucie. Od 1952 r. był głównym specjalistą techno-
logiem i projektantem Biura Projektów Inwestycyjnych Przemysłu Mięsnego 
i Mleczarskiego oraz jednocześnie konsultantem Biura Studiów i Projektów 
Budownictwa Wiejskiego dla zakładów mleczarskich i Komisji Oceny Maszyn 
przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Naczel-
nej Organizacji Technicznej. Opracował projekt techniczny pierwszej w Polsce 
fabryki laktozy, zakupiony następnie przez Rumunię, oraz projekt moderni-
zacji topialni serów. Miał kontakty z wieloma zachodnioeuropejskimi ośrod-
kami naukowymi. Studiował najnowsze rozwiązania techniczne w dziedzinie 
produkcji mleka w krajach skandynawskich oraz we Francji, Holandii i RFN. 
Był pionierem naukowego rozwiązania zagadnień rodzimego przemysłu mle-
czarskiego i poważnym autorytetem w dziedzinie projektowania aparatury 
mleczarskiej, a także współautorem przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. Zmarł 11 listopada 1973 r. w Warszawie. Pochowany został na Cmentarzu 
Powązkowskim. Wśród jego odznaczeń znalazły się: Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939, Krzyż AK oraz Medal 
Wojska63.

Członkami tej samej korporacji był również jego brat Zygmunt oraz trzej ku-
zyni: Leonard, Szymon i Józef Rudowscy. Zygmunt, żyjący w latach 1906-1975, 
ukończył ekonomię w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Po wybuchu dru-
giej wojny światowej przedostał się przez Węgry do Francji, gdzie był członkiem 
Ruchu Oporu64. Leonard, urodzony 6 listopada 1905 r. w rodzinnym majątku 
w Grzebsku, po uzyskaniu matury w gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Mławie w 1923 r., rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim 
i w tym samym roku został przyjęty do Sarmatii. Był aktywnym działaczem stu-
denckim, między innymi w 1930 r. wybrany został na prezesa Związku Polskich 
Korporacji Akademickich. Po aplikacji pracował jako adwokat przy Sądzie Ape-
lacyjnym i zdał egzaminy sędziowskie, po czym opuścił stolicę przenosząc się 
do Płocka, gdzie do wybuchu drugiej wojny światowej wraz z kolegą prowadził 
kancelarię adwokacką. W tym czasie działał również na rzecz Akcji Katolickiej, 
jeżdżąc z prelekcjami do okolicznych powiatów i pracując z młodzieżą wiejską. 
Był radcą prawnym księdza Biskupa Leona Wotmańskiego. Na wniosek kurii 
został odznaczony medalem „Pro Ecclesia et Pontifi ce”. Kiedy wybuchła wojna 
został zmobilizowany i wraz z wojskiem polskim znalazł się w Wilnie, skąd był 
internowany przez władze radzieckie. Udało mu się jednak uciec z obozu i drogą 
wiodącą przez Łotwę, Estonię i Szwecję przedostał się do Francji, początkowo 
do Paryża, gdzie rozpoczął pracę w Polskim Czerwonym Krzyżu w biurze opieki 
nad byłymi kombatantami. Wstąpił też, podobnie jak kuzyn, do Ruchu Oporu 
(jako członek komórki „Monika”), z ramienia którego w 1940 r. delegowano go 

63 PSB, t. XXXIII/1, z. 136, Wrocław 1991, ss. 2-3.
64 S. J. Tymowski, Rok 1939 w Sarmatii, ,[w] Polska Korporacja Akademicka Sarmatia, 80-Le-

cie. Petersburg 8 maja 1908 – Warszawa 8 maja 1988, Warszawa 1988, s. 31.
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do Tuluzy. Tam, od 1 grudnia 1942 r. był Kierownikiem (Delegatem) Okręgo-
wym. Pojmany przez Niemców na skutek denuncjacji, został osadzony w obozie, 
gdzie pozostał do końca wojny. Po oswobodzeniu już za dwa dni zameldował się 
w Czerwonym Krzyżu, który przydzielił go do Polskiej Sekcji. Po pięciu latach 
przeniósł się do Paryża i podjął pracę jako redaktor czasopisma „Nasza Praca” 
w Międzynarodowej Konfederacji Syndykalistów Chrześcijańskich. Przez wiele 
lat prowadził we francuskim radiu audycje na tematy prawno-administracyjne 
skierowane do Polaków. Został też wiceprezesem Związku Byłych Więźniów Poli-
tycznych i Deportowanych we Francji. Za działalność w tym związku oraz w Ru-
chu Oporu został odznaczony francuskimi medalami. Papież Paweł VI nadał mu 
tytuł kawalera orderu Św. Sylwestra za działalność w organizacjach katolickich 
(między innymi jako Generalny Sekretarz Administracyjny Polskiego Zjednocze-
nia Katolików oraz radca prawny Misji Katolickiej w Paryżu). Zmarł 12 marca 
1980 r., a jego ciało spoczywa w polskiej sekcji cmentarza Thiais65. Janusz Popiel 
wspominając go napisał „(…) całym swym życiem dawał świadectwo wartości 
haseł korporacyjnych, całe życie był wierny ideałom Sarmackim”66.

Młodszy brat Szymon przyszedł na świat w 1907 r. również w rodzinnym 
majątku w Grzebsku. Ukończył Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, po czym powrócił zarządzać ziemskimi do-
brami rodziców. Swoją służbę wojskową w 11 Pułku Ułanów w Ciechanowie 
zakończył ze stopniem porucznika. We wrześniu 1939 r. został powołany do 
swojej jednostki. Pierwsze lata okupacji niemieckiej spędził wraz z rodziną 
(żoną i dwójką dzieci) w Warszawie, gdzie pracował w gospodarstwie rolnym 
„Agril” na Rakowcu. Prowadził wówczas działalność konspiracyjną przecho-
wując i rozwożąc broń. Po wojnie, w latach 1948-1949, kierował gospodar-
stwem WSM-u w Jadwisinie, lecz zaraza trzymanych tam koni naraziła go na 
podejrzenia ze strony Urzędu Bezpieczeństwa, że celowo – jako były obszarnik 
– działa na jego szkodę. Porzucił więc dotychczasowe zajęcie przenosząc się do 
Warszawy. Zmarł w 1975 r.67

Z Sarmatią związani byli nie tylko trzej bracia, z najmłodszym Józefem 
włącznie, ale także ich siostra – Bronisława. Podczas jednego z dorocznych bali 
korporacyjnych poznała ona swojego przyszłego męża, również członka tej sa-
mej organizacji – Tadeusza Blautha. Wraz z nim udała się w 1959 r. do Paryża 
motocyklem WFM na spotkanie z nie widzianym od dwudziestu lat bratem 
Leonardem. 

Tadeusz Blauth urodził się 26 czerwca 1912 r. w Berlinie, gdzie okresowo 
pracował jego ojciec. Po przeniesieniu się rodziny do Warszawy, ukończył 
gimnazjum i rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki War-
szawskiej. Przeszkolenie wojskowe przeszedł w Szkole Podchorążych Rezerwy 

65 www.rudowscy.sad1.pl/index.php?go=kon
66 J. Popiel, Wspomnienie o Leonardzie Rudowskim, Komunikaty Koła Filistrów Korporacji 

Akademickiej Sarmatia na Obczyźnie, Londyn 1980, nr 9, s. 3.
67 www.rudowscy.sad1.pl/index.php?go=kon
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Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, a następnie w 3 Dywizjonie Artyle-
rii Przeciwlotniczej w Wilnie. Po powrocie do Warszawy pracował w Fabryce 
Obrabiarek „Pionier”, której dyrektorem i udziałowcem był jego ojciec, oraz 
w Polskim Towarzystwie dla Handlu i Przemysłu „Polthap”. W czasie drugiej 
wojny światowej walczył w obronie Warszawy. Dostał się do niewoli niemiec-
kiej; przebywał kolejno w trzech ofl agach, skąd po jedenastu miesiącach został 
wypuszczony za sprawą wstawiennictwa dyrekcji „Pioniera”, ale musiał przez 
pół roku co tydzień meldować się żandarmerii. Po powrocie współpracował 
przy konspiracyjnej produkcji pistoletów maszynowych „Błyskawica”. Zresz-
tą nie tylko on i wspomniany wcześniej Jerzy Rudowski pracowali podczas 
okupacji przy produkcji broni. Czterech innych Sarmatów zajmowało się rów-
nież tym procederem: Stanisław Kunstetter zatrudniony w Ursusie wykony-
wał urządzenia do produkcji granatów, Jerzy Dunin-Mieczyński w założonej 
przez siebie hartowni i w warsztatach mechanicznych wytwarzał części do bro-
ni automatycznej i granatów, Leonard Jastrzębski w warsztacie na Bielanach 
produkował lufy do „Błyskawic”, a Stanisław Drozdowicz w swojej fabryce 
wyrabiał miotacze ognia i granaty „Filipinki”68. Podobnie jak trzydziestu dzie-
więciu innych Sarmatów, Tadeusz Blauth brał udział w Powstaniu Warszaw-
skim, podczas którego został ranny. Po wojnie założył w Warszawie własną 
Wytwórnię Narzędzi i Maszyn; zajmował się także w Paryżu i Liege dostawami 
urządzeń dla odbudowywanego przemysłu krajowego. Po powrocie do kraju 
został uwięziony przez Urząd Bezpieczeństwa pod zarzutem szpiegostwa. Od 
1949 r. pracował w różnych przedsiębiorstwach zajmując się mechanizacją bu-
downictwa. Działał czynnie w wielu organizacjach takich jak: Automobilklub, 
PTTK, PZMot czy ZBOWiD. Zmarł w 1985 r. Awansowany do stopnia kapita-
na, za udział w drugiej wojnie światowej został odznaczony: Srebrnym Krzy-
żem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Medalem 
za udział w Wojnie Obronnej 1939 oraz Medalem za Warszawę69.

Nie były to jedyne ordery dla Sarmatów biorących udział w wojnie. Za wrze-
sień 1939 r. odznaczeni zostali Krzyżem Virtuti Militari: Władysław Jaruzel-
ski, Stanisław Kizler, Stefan Skalski i Olgierd Staniszkis, natomiast Krzyżem 
Walecznych: Zbigniew Skolimowski, Roman Staniszewski, Jerzy Staniszkis 
(czterokrotnie), Olgierd Staniszkis (dwukrotnie) i Stanisław Janusz Tymow-
ski70. Za udział w Powstaniu Warszawskim Krzyż Virtuti Militari otrzymał 
Stanisław Jankowski, a Krzyż Walecznych: Leonard Jastrzębski, Stanisław 
Jankowski (dwukrotnie) oraz pośmiertnie Aleksander Neuhoff  von der Ley71. 
Za udział w walkach na Zachodzie uhonorowani zostali: bracia Jan Maciej 

68 S. J. Tymowski, Sarmaci w ruchu oporu, [w] Polska Korporacja Akademicka Sarmatia, 80-Le-
cie. Petersburg 8 maja 1908 – Warszawa 8 maja 1988, Warszawa 1988, s. 39.

69 www.rudowscy.sad1.pl/index.php?go=kon
70 Tymowski, Rok 1939…, s. 29.
71 B. Dobrzyński, Powstanie Warszawskie, [w] Polska Korporacja Akademicka Sarmatia, 80-Le-

cie. Petersburg 8 maja 1908 – Warszawa 8 maja 1988, Warszawa 1988, s. 45.
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i Andrzej Miszewscy Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych zaś: czte-
rokrotnie Andrzej Miszewski, trzykrotnie jego brat Jan Maciej, czterokrotnie 
Janusz Popiel, a także Witold Koziełł-Poklewski oraz Zbigniew Skolimowski72.

Nie tylko otwarta walka na frontach drugiej wojny światowej była udziałem 
członków opisywanej Korporacji. Podczas okupacji niemieckiej niemal wszy-
scy Sarmaci związani byli z konspiracją; poza tajną produkcją broni działa-
li oni również w wywiadzie, służbie zdrowia, wydawnictwach podziemnych 
i organizacji ziemian zwanej „Uprawa”. W początkach swej działalności niosła 
ona pomoc wysiedlonym ziemianom, później gromadziła fundusze na łapówki 
i wykupywanie aresztowanych, a pod koniec zaopatrywała w żywność oddzia-
ły AK. Sarmaci byli też związani z partyzantką prowadzoną przez oddział Hen-
ryka Dobrzańskiego „Hubala”. Na przełomie 1939 i 1940 r. oparciem dla żoł-
nierzy, którzy po wojnie obronnej nie złożyli broni, był majątek Szweycerów, 
a siostra korporanta Pawła – Helena, pseudonim „Doda”, ostatnia przewodni-
cząca Koła Pań – była ich łączniczką. Po śmierci „Hubala” resztki jego oddziału 
rozmundurowały się w majątku należącym do Stanisława Konarskiego, który 
zaopatrzył partyzantów w ubrania cywilne, pieniądze i dokumenty. Inny Sar-
mata, Leonard Knoch, pracował w łączności radiowej z zagranicą. Ogromne 
zasługi dla służby zdrowia położył Jerzy Morzycki. Kierował on tajną produk-
cją szczepionki przeciwtyfusowej, dzięki której zaczepieni zostali pracownicy 
polskich szpitali. Ponadto zorganizowano przerzut szczepionek do obozów 
koncentracyjnych, zwłaszcza do Oświęcimia. Wspominany już Stanisław Kun-
stetter projektował dla tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych okładki 
książek i plakaty. Jego projektem był między innymi nekrolog gen. Władysława 
Sikorskiego rozplakatowany na ulicach Warszawy73. Również przywoływany 
już Stanisław Jankowski po kapitulacji Powstania Warszawskiego został adiu-
tantem gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i z nim dostał się do niewoli.

Przykłady patriotycznych postaw Sarmatów podczas wojny można by jesz-
cze długo wyliczać. Jednak specyfi czne okoliczności, jakimi są czasy wojenne, 
mobilizują do działań tego typu wielu ludzi, a Korporacja Akademicka Sarma-
tia jako organizacja ofi cjalnie nie istniała już w tym czasie.

Kres działalności Sarmatii i reaktywacja.

Wraz z wybuchem drugiej wojny światowej ofi cjalnie Sarmatia zaprzesta-
ła swojej działalności. Większość członków Korporacji została powołana do 
obrony kraju, niektórzy zgłosili się do wojska na ochotnika; nie zmobilizowani 
pozostali jedynie ci, którzy pracowali w przemyśle zbrojeniowym. Wrzesień 

72 S. Lewicki, Koło Filistrów K! Sarmatia na obczyźnie, [w] Polska Korporacja Akademicka Sar-
matia, 80-Lecie. Petersburg 8 maja 1908 – Warszawa 8 maja 1988, Warszawa 1988, s. 48.

73 Tymowski, Sarmaci…, ss. 36-42.
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1939 roku rozpoczął pierwszą sarmacką migrację, choć wówczas jeszcze nikt 
nie przypuszczał, że wraz z następną zburzy ona wszelkie dotychczasowe 
struktury. Wszyscy członkowie organizacji opuścili swoje gniazda rodowe, nie 
wiedząc wówczas, że już do nich nie powrócą. „Wraz z nimi [zagarniętymi 
majątkami ziemskimi – przyp. aut.] zginęły prastare struktury, będące zawsze 
ostoją rycerskich tradycji i oparciem w trwaniu narodowej kultury, a w wieku 
XIX opoką powstań narodowych.

Stało się to widoczne dopiero po wojnie, kiedy rozgrabione resztki dóbr 
z dworów wyzwolonej Generalnej Guberni znalazły się w oknach salonów 
sztuki i państwowych antykwariatach, gdzie można było zobaczyć otoczki ży-
cia ziemiańskiego w postaci mebli, sreber, tkanin, obrazów, starej broni, ksią-
żek i w różnych drobiazgów codziennego życia, których przedtem się nie do-
strzegało, tak były codzienne i oczywiste w swoim istnieniu, a które stały się 
tak dalekie i nie do odzyskania po utracie”74.

Jak już zostało nadmienione, we wrześniu 1939 r. członkowie organizacji 
wzięli udział w obronie zaatakowanej przez Niemców i Rosjan ojczyzny. Wielu 
z nich dostało się do niewoli, trafi ając do obozów jenieckich bądź koncentra-
cyjnych. Pozostali zaangażowali się w działalność organizacji podziemnych 
AK i NSZ. Oprócz udziału w Powstaniu Warszawskim, Sarmaci zasłużyli się 
w formacjach polskich działających na froncie zachodnim, szczególnie w Dy-
wizjonach 300 i 303 w bitwie o Anglię, w 2 Korpusie i w 1 Dywizji Pancernej 
gen. Maczka, brali między innymi udział w bitwie pod Monte Casino. Na 209 
Sarmatów żyjących w dniu wybuchu wojny, w walkach, obozach, egzekucjach 
publicznych lub w powstaniu zginęło z rąk niemieckich 41. Z rąk Sowieckich 
w Katyniu zginęły cztery osoby, jedna w Starobielsku oraz jedna w bliżej nie-
znanym miejscu na wschodzie. Trzech Korporantów zaginęło bez wieści75.

Podczas wojny lub bezpośrednio po niej trzydziestu dwóch Sarmatów tra-
fi ło na obczyznę. Rozproszyli się oni po całym świecie; osiedlili się w Europie 
Zachodniej (Wielka Brytania, Francja, Hiszpania), Ameryce Północnej (USA, 
Kanada), Ameryce Południowej (Argentyna, Brazylia), Afryce (RPA, Maroko) 
i Australii. W ramach możliwości starali się oni pielęgnować i podtrzymy-
wać przyjaźnie korporacyjne. Pierwsze ich spotkanie odbyło się już 23 lutego 
1940 r. w Paryżu. Wzięło w nim udział czterech członków organizacji. Wydali 
oni komunikat nr 1 i postanowili rozpocząć starania w celu ustalenia miejsc 
pobytu korporantów przebywających za granicą oraz zorganizowania pomo-
cy materialnej dla kolegów znajdujących się w niewoli. Kolejne dwa zebrania 
odbyły się w marcu tego samego roku w obozie wojskowym w Coetquidan, 
również na terenie Francji. Tym razem liczyły one po sześciu uczestników, 
którzy celebrowali między innymi zbliżające się święta Wielkanocne. Również 

74 S. J. Tymowski, Rok 1940 – terror, ucieczki, wysiedlenia i wywózki, [w] Polska Korporacja 
Akademicka Sarmatia, 80-Lecie. Petersburg 8 maja 1908 – Warszawa 8 maja 1988, Warszawa 
1988, s. 35.

75 Persa, Sarmatia, … s.5.
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korporanci przebywający w Wielkiej Brytanii spotykali się ze sobą od 1940 r. 
i poszukiwali kontaktów z pozostałymi członkami organizacji rozsianymi po 
świecie. Pomocny był im londyński „Dziennik Polski”. Do gromadzenia wia-
domości o kolegach przyczyniły się również komunikaty sarmackie nr 2 i 3. 
Wiele lat później, 8 maja 1978 roku, sześciu Sarmatów przebywających w An-
glii powołało do życia Koło Filistrów Korporacji Sarmatia na Obczyźnie. Dzięki 
tej działalności udało im się odszukać i nawiązać kontakty ze wszystkimi daw-
nymi współtowarzyszami rozsianymi po świecie. W latach osiemdziesiątych 
Koło udzielało pomocy Sarmatom przebywającym w kraju, a w siedemdziesią-
tą piątą rocznicę powstania Korporacji ufundowało i wmurowało w kościele 
św. Andrzeja Boboli w Londynie tablicę ku czci zmarłych, poległych i pomor-
dowanych członków Korporacji. Trwałym dorobkiem Koła są też wydawane 
przez nie „Komunikaty”, których do 1990 r. ukazało się 30 numerów (nie licząc 
numerów z lat 40.). Zawierają one bieżące informacje o członkach korporacji 
na uchodźstwie i w kraju, życiorysy oraz wspomnienia. Zdeponowane zostały 
przez twórców w Bibliotece Polskiej w Londynie.

Członkowie korporacji pozostający na obczyźnie brali czynny udział w ży-
ciu organizacji polonijnych oraz, jako inteligencja, wnosili olbrzymi wkład 
w kulturę krajów w których przyszło im żyć. Jerzy Staniszkis na przykład przez 
dwadzieścia pięć lat był profesorem na Uniwersytecie w Detroit, a jego imię 
nosi jedna z auli na tej uczelni; Jan Maciej Miszewski był profesorem na Uni-
wersytecie w Capetown, a profesor Jerzy Bełkowski wykładał w Stambule. Ka-
zimierz Pryliński zasłynął jako odkrywca wielu cennych złóż kopalin w Afryce, 
a Walery Starczewski został odznaczony najwyższym odznaczeniem Biblioteki 
Kongresu „Superior Service Award” za prace z dziedziny obronności Stanów 
Zjednoczonych76. 

Sarmaci, którzy ocaleli z pożogi wojennej i pozostali w kraju, nie mogli re-
aktywować swojej Korporacji ze względu na represje komunistycznej władzy. 
Jednak nie zaprzestali kontaktów i spotkań towarzyskich w coraz to większym 
gronie. Spotykano się w kawiarniach i mieszkaniach prywatnych, a pod koniec 
karnawału 1956 roku zorganizowano nawet tradycyjny bal w klubowym loka-
lu Związku Zawodowym Elektryków przy ul. Senatorskiej 35, a więc niemal 
naprzeciwko dawnej Resursy Kupieckiej77.

Życiorysy powojenne członków korporacji nie odbiegają od dziejów innych 
reprezentantów przedwojennej inteligencji. Pomimo prześladowań starali się 
oni uczestniczyć w odbudowie kraju i służyć nadal ojczyźnie swoją pracą. „Ci, 
którym dane było przeżyć wojnę i pracować w wyzwolonej Polsce, wywiązali się 
ze swych zadań summa cum laude. W wybranych przez siebie kierunkach byli 
ludźmi dobrej roboty, jak nauczyli się jeszcze za czasów studenckich w Sarmatii. 

76 Lewicki, Koło…, ss. 46-50.
77 B. Dobrzyński, Odnowa rodziny sarmackiej, [w] Polska Korporacja Akademicka Sarmatia, 

80-Lecie. Petersburg 8 maja 1908 – Warszawa 8 maja 1988, Warszawa 1988, ss. 52-56.
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Wielu zajmowało kierownicze stanowiska, nierzadko dyrektorskie, w przemy-
śle oraz innych dziedzinach gospodarki narodowej. Ci, którzy poświęcili się 
pracy naukowej, uzyskali tytuły profesorów i docentów oraz stopnie doktorów 
i doktorów habilitowanych. Wielu Sarmatów otrzymało wysokie odznaczenia 
państwowe: Krzyże Ofi cerskie i Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże 
Zasługi oraz wysokie odznaczenia resortowe i organizacji społecznych”78.

W siedemdziesiątą rocznicę powstania Korporacji wmurowano w wieży ko-
ścioła św. Anny tablicę ku czci wszystkich poległych i pomordowanych Sar-
matów [obecnie tablica jest zdemontowana i czeka na ponowne wmurowa-
nie w kruchcie kościoła – przyp.]. Rektorem tego kościoła był wówczas bliski 
współpracownik Prymasa Tysiąclecia, ks. prałat Tadeusz Uszyński, który został 
uhonorowany tytułem fi listra honoris causa Korporacji. Dzięki jego życzliwo-
ści i poparciu udało się w latach 1983–1988 w wieży kościoła akademickiego 
stworzyć kwaterę pamięci poświęconą korporacjom zrzeszonym w Związku 
Polskich Korporacji Akademickich. 

Wobec przemian w 1989 roku pojawiła się szansa na odtworzenie korporacji 
czynnej. W 1992 r. do przedwojennych fi listrów zwróciła się grupa studentów 
ATK i UW, celem uzyskania zgody na reaktywację zrzeszenia. Pomimo wielkiej 
szansy jaka się nadarzyła, Sarmaci nie od razu zgodzili się na przekazanie swo-
jej tradycji, poddając wnikliwej obserwacji kandydatów i ostatecznie, po roku 
ich „fuksowania”, zgadzając się na wskrzeszenie związku. Szczególnym wyda-
rzeniem była zgoda w 1997 r. rektora Uniwersytetu Warszawskiego na dzia-
łalność korporacji przy tej właśnie uczelni. Dzisiejsza Sarmatia podtrzymuje 
tradycyjną formę przedwojennej działalności79. Jej członkowie spotykają się co 
tydzień w nowej kwaterze przy ulicy Brackiej 20a w Warszawie. Kilkakrotnie 
udało im się zorganizować doroczny bal w Resursie Obywatelskiej, nad którym 
patronat obejmowali rektorzy warszawskich uczelni. Dwa razy w roku odby-
wają się Czarne Kawy i Komersze. Co roku wiosną członkowie organizacji wraz 
z rodzinami i przyjaciółmi spotykają się na „majówce” w pozawarszawskiej 
posiadłości jednego z jej członków. 8 maja 2008 r. Sarmatia uroczyście obcho-
dziła stulecie swojego istnienia.

78 Tamże, s. 55.
79 Persa, Sarmatia, … s. 5.
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ROZDZIAŁ III

„Księga Osiemdziesięciolecia 
Korporacji Akademickiej 

Sarmatia – Warszawa 1988 r.”

Niniejszy rozdział jest cytatem pochodzącym z oryginalnej publikacji zatytułowanej „Pol-
ska Korporacja Akademicka Sarmatia. 80-lecie” wydanej przez K!A Sarmatia w Warsza-
wie w 1988 roku. W wielu miejscach naniesiono poprawki zgodne z najnowszym stanem 
wiedzy.

K.W.F.
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1. OD KOMITETU REDAKCYJNEGO
Intencją niniejszego opracowania jest przedstawienie historii Polskiej Korpora-
cji Akademickiej „Sarmatia”, która podobnie jak i inne korporacje – odegrała 
znaczną rolę w życiu młodzieży akademickiej kraju.

Ze względu na trudności techniczne nie ukazało się ono, jak planowano, 
w jubileuszowym roku 80-lecia.

Ponieważ w czasie Drugiej Wojny Światowej zaginęło archiwum korpora-
cji, przeto z konieczności musiano korzystać z opracowań fi listrów oraz rocz-
ników związku Polskich Korporacji Akademickich za lata 1828-1928 i 1928-
-1939. Drugą część „Rocznika” opracował przed kilku laty i ofi arował Sar-
matii fi lister lwowskiej korporacji „Slavia” – dr hab. inż. Zbysław Popławski, 
za co składamy Mu wyrazy wdzięczności. Ponadto korzystano z biuletynów 
Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego i kalendarzyków Sarmatii.

W części dotyczącej okresu po 1939 roku oparto się wyłącznie na 
wspomnieniach.

Trudu zbierania materiałów podjął się śp. Filister Stanisław Janusz Tymow-
ski, przy czym niektóre fragmenty historii w jego opracowaniu były zamiesz-
czone już w „Komunikatach” Koła Filistrów na obczyźnie, tu zostały tylko 
uzupełnione nowymi danymi.

Inne materiały, pozostawione przez Niego, zostały wykorzystane przy opra-
cowaniu dalszych części.

Filister S. J. Tymowski opracował również kartotekę, zawierającą skrótowe 
informacje o członkach Korporacji.

Znając ułomności ludzkiej pamięci niewykluczone są pewne braki i nieści-
słości w podanych informacjach, za które komitet z góry przeprasza i prosi 
o ewentualne poprawki i uzupełnienia.

Za komitet redakcyjny:

Fil! Fil!
Bogusław Dobrzyński

Stanisław Lewicki
Józef Rudowski

Olgierd Staniszkis
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2. REFLEKSJE ROCZNICOWE

Dnia 8 maja 1908 roku grupa Polaków, studiujących w Petersburgu, założyła 
Korporację Akademicką Sarmatia, która w znakomitej większości składała się 
z młodzieży pochodzącej z rubieży dawnej Rzeczypospolitej.

Podstawowym celem była obrona polskości, a hasłem „Młodzieży, bądź sza-
łem rozumna”.

W normalnych warunkach życia Korporacji rocznica jej powstania byłaby 
uroczyście obchodzona w licznym gronie fi listrów, barwiarzy i fuksów. Nieste-
ty w obecnej rzeczywistości jest to niemożliwe. 

Należy jednak podkreślić, że słowa hymnu „Kto z nami dziś, ten w szereg 
stanie z nami, gdy nas do boju polski wezwie zew” były w pełni przez Ko-
militonów realizowane, czego jednym z dowodów mogą być poniesione przez 
Sarmatów straty – wielu poległo na polu walki zbrojnej, bądź zostało pomor-
dowanych przez wrogów.

Po przegranej wojnie w 1939 roku Sarmaci nieprzerwanie walczyli w armii 
podziemnej na terenie kraju, jak również w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, gdzie wielu z nich pozostało.

Niestety po zakończeniu wojny, w nowym porządku, nie było miejsca dla 
korporacji, które – o ironio – narodziły się w latach niewoli na obczyźnie – 
w Rydze, Dorpacie, Petersburgu i Wiedniu.

Tak więc jubileusz osiemdziesięciolecia Sarmatii był okazją do refl eksji, pod-
sumowania osiągnięć oraz realizacji zadań postawionych przed Korporacją.

Wydaje się to tym bardziej konieczne, że nasze grono stale maleje i trudno 
jest liczyć na odrodzenie form życia korporacyjnego [słowa pisane w roku 1988 
– przyp.].

Korporacje były organizacjami ideowo-wychowawczymi, łączącymi swych 
członków głębokimi więzami przyjaźni, co znajduje odbicie w słowach hymnu 
Sarmatii – „Nas łańcuch skuł, którego rdza nie splami”

Przyjaźń stanowi najistotniejszą cechę życia korporacyjnego, która nawet 
w zmienionych warunkach, przy rozproszeniu po całym świecie, wytrzymała 
próbę czasu.

Mimo niemożności stworzenia formalnych ram organizacyjnych czujemy 
się nadal jednością, czego dowodami mogą być:

– udzielanie wzajemnej pomocy w kraju,
– utrzymywanie kontaktu z wdowami po Sarmatach,
– okresowe spotkania w kraju i za granicą,
– organizowanie pomocy paczkowej z Wielkiej Brytanii dla kolegów znaj-

dujących się w niewoli niemieckiej,
–  stała, cenna pomoc paczkowa ze strony kolegów z Londynu, przy udziale 

fi nansowym innych Sarmatów, znajdujących się poza krajem.
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Należy również podkreślić ważną rolę „Komunikatów” redagowanych 
w Londynie, które mają charakter łącznościowy i zawierają wiadomości o wo-
jennych i powojennych losach Sarmatów.

Jak już podkreślano, ruch korporacyjny miał charakter ideowo-wycho-
wawczy, co znalazło swoje odbicie w haśle Sarmatii: „Honor i Dobro Narodu 
i Państwa najwyższym prawem każdego Obywatela” i „Gospodarzami w Pol-
sce – Polacy”, natomiast moment wychowawczy przejawiał się w dyscyplinie 
Jej członków. Od początków swojego istnienia, szczególnie po przeniesieniu 
się do Warszawy w 1915 roku, Sarmatia miała wyraźne oblicze polityczne, co 
niekiedy prowadziło do różnic poglądów z niektórymi starszymi korporacjami, 
stojącymi na stanowisku apolityczności.

Sarmatia nie zamykała się wyłącznie we własnych kręgach organizacyjnych. 
Wielu Sarmatów brało czynny udział w ruchu międzykorporacyjnym i ogól-
noakademickim. Trzej Sarmaci przewodniczyli w ZPKA, a mianowicie Henryk 
Pankiewicz, Jerzy Czerwiński (dwie kadencje) i Leonard Rudowski, ponadto 
wielu innych pełniło funkcje członków zarządu.

W początkach lat dwudziestych przy Sarmatii kandydowało szereg nowo-
powstałych korporacji, takich jak Aquilonia, Coronia, Ostoja, Filomatia i Vi-
gintia. Szczególne więzy łączą Sarmatie z poznańską Lechią, które znalazły 
wyraz w wieczystym kartelu zawartym w 1922 roku. Sprawdziły się w obozie 
jenieckim (ofl ag II c – Woldenberg) i trwają nadal.

Doceniając wartości, które wnoszą formy korporacyjne w życie akademicke, 
Sarmatia zawsze otaczała serdecznością, koleżeńską opieką młodsze korpora-
cje, o mniejszym doświadczeniu, co wynikało z poczucia konieczności służe-
nia innym.

Obecnie z dumą możemy stwierdzić, że wyznawane przez nas ideały sprawdzi-
ły się w życiu i może kiedyś – w innej formie – odrodzi się ruch korporacyjny.

Więc tak jak w każdą rocznicę powstania naszej korporacji, z której byliśmy 
i będziemy dumni, wznosimy tradycyjny okrzyk: „K! Sarmatia Vivat, Crescat, 
Floreat ad Aeternum!”

Fil! Stanisław Lewicki
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3. O POCZĄTKACH KORPORACJI SARMATIA

Korporacja Sarmatia została utworzona w Petersburgu 8 maja 1908 roku, z po-
łączenia „Klubu Nietoperzy” i „Lechitii”, dwóch tajnych związków polskiej 
młodzieży akademickiej studiującej na wyższych uczelniach petersburskch.

Nazwa nawiązuje do antycznego bitnego ludu Sarmatów, który w wędrów-
kach z nad dolnej Wołgi na zachód miał w IV-II wieku przed naszą erą dotrzeć 
na obecne tereny polskie, a przynajmniej na Lubelszczyznę. Chociaż współcze-
sne badania nie potwierdzają tej hipotezy, w publicystyce i literaturze polskiej 
XV-XVIII w. uchodzili oni za przodków Polaków.

Sarmatia była siódmą z kolei polską korporacją akademicką na uczelniach 
rosyjskich. Wcześniej powstały: Polonia (Dorpat 1828), Arkonia (Ryga 1879), 
Welecja (Ryga 1884), Lutycja (Dorpat 1884), Lechicja (Dorpat 1897) i Venedia 
(Dorpat 1907).

Założycielami byli Piotr Bomas, Władysław Cimkowicz, Edmunt Janowski, 
jedyny „kongresowiak” wśród „Kurlandczyków” i „Litwinów”, stanowiących 
ogromną większość. Korporacja nie miała charakteru międzyuczelnianego 
i mogli do niej należeć jedynie studenci Uniwersytetu. 

Wybór daty założenia korporacji nie był przypadkowy, lecz miał znaczenie 
symboliczne – założenie bowiem jej w maju miało na celu uczczenie Konstytu-
cji 3. Maja. Jednakże przyjęcie tej daty jako dnia założenia, nie było możliwe, 
gdyż działo się to w stolicy jednego z zaborców, tropiącego wszelkie związki 
młodzieży polskiej i jej poczynania. Stąd jako dzień założenia wybrano 8 maja, 
dzień Świętego Stanisława, Patrona Polski, na pamiątkę manifestacji młodzieży 
kresowej w 1861 roku, która właśnie tego dnia czciła siedemdziesiątą rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, śpiewając w kościołach Litwy, Białorusi 
i Ukrainy – „Boże, coś Polskę”.

Pamięć o tych manifestacjach, zakończonych wówczas licznymi areszto-
waniami i zsyłkami na Sybir, przechowywana była w tradycjach rodzinnych 
młodzieży kresowej zakładającej Sarmatię, wraz z pamięcią o starszych jeszcze 
tradycjach Powstań – Listopadowego i Styczniowego.

Z tradycji fi lomackich wywodzi się pierwsze hasło Sarmatii – „Młodzieży 
bądź szałem rozumna”, zaś z tradycji powstańczych – melodia hymnu, będąca 
melodią „Pieśni Strzelców” z Powstania Styczniowego, skomponowaną przez 
Wilnianina Władysława Anczyca, razem ze słowami „Hej strzelcy wraz, nad 
nami Orzeł Biały”. I chociaż po odzyskaniu niepodległości, zarówno hasło 
Korporacji, jak i słowa hymnu zostały zmienione, to stara powstańcza melodia 
„Pieśni Strzelców” pozostała przy nowych słowach hymnu Sarmatii.

Barwami Sarmatii petersburskiej były amarant, biel i zieleń. Dwie pierwsze 
symbolizowały barwy narodowe, a zieleń nadzieje na odzyskanie niepodle-
głości. Czapki były amarantowe z biało – zielonym obszyciem. Na amaran-
towym deklu wyszyta była biała fi gura, składająca się z dwóch skręconych 
względem siebie o 45° kwadratów, w których boki zastąpiono bokami paraboli 
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o krzywiznach skierowanych do środka. Wewnątrz tak ułożonej fi gury umiesz-
czone było po środku niewielkie kółko.

Uroczyste zebrania korporacyjne odbywały się w Kaplicy Kawalerów Mal-
tańskich w Petersburgu (stąd Krzyż Maltański na bandach). Natomiast spotka-
nia mniej ofi cjalne – w domu Państwa Totwenów, rodziców Stanisława Totwe-
na, jednego z członków Korporacji.

Totwenowie pochodzili z Kurlandii, a jako stara i rozgałęziona rodzina mieli 
rozległe koligacje. W Petersburgu prowadzili otwarty dom, przy czym dniem 
przyjęć były środy. Stałymi bywalcami była spokrewniona i spowinowaco-
na z nimi młodzież kresowa, studiująca w Petersburgu, a wśród nich wielu 
Kurlandczyków.

Tam właśnie zrodziła się myśl założenia w Petersburgu polskiej korporacji, 
której celem byłaby ochrona polskości i czystości ducha młodzieży polskiej 
studiującej w obcym środowisku, z dala od swych rodzinnych domów. Myśl tę 
rzucił Olgierd Malinowski, który studia prawnicze rozpoczął w Dorpacie, a po 
1905 roku przeniósł się do Petersburga.

Polskie środowisko akademickie w Petersburgu znajdowało się w trudniej-
szych warunkach zewnętrznych niż inne środowiska w Rosji – brak autonomii 
uniwersyteckiej i represje w stosunku do organizacji polskich utrudniały jaw-
ną pracę organizacyjną. Myśl ta nie byłaby do urzeczywistnienia, nawet przy 
bardziej liberalnym kursie w polityce wewnętrznej po 1905 r., gdyby nie to, że 
ojciec Stanisława Totwena był jednym z lekarzy rodziny carskiej. Uzyskał on 
poparcie dworu, co przesądziło o zgodzie władz na utworzenie korporacji.

Sarmatia została zarejestrowana przy Wydziale Prawa Uniwersytetu i nie miała 
charakteru międzyuczelnianego, stąd nie mogli do niej należeć bywający u Totwe-
nów studenci polscy z innych uczelni, w pierwszym rzędzie Instytutu Technolo-
gicznego, w którym studiowało wielu Polaków. Do ich grona należał między inny-
mi Stefan Skalski ze wschodniej Smoleńszczyzny, który studia rozpoczął w Insty-
tucie Technologicznym, a po I wojnie światowej ukończył prawo na Uniwersytecie 
Warszawskim, już jako członek odrodzonej w Warszawie Sarmatii.

Do petersburskich Sarmatów, którzy przetrwali burze dziejowe I wojny i re-
wolucji w Rosji, a następnie brali udział w życiu odrodzonej w Warszawie Sar-
matii, należeli:

– „Kurlandczycy”, czyli Polacy z Kurlandii i Infl ant: Piotr Bomas, Henryk Hil-
chen, który po ukończeniu prawa i we Fryburgu ukończył dodatkowo teologię, Józef 
Moldenhauer i Stanisław Totwen,

– „Litwini”, czyli Polacy z Górnej Litwy: Władysław Cimkowicz z Wileńsz-
czyzny i Józef Staniewicz z Oszmiańskiego,

– „Żmudzini”, czyli Polacy z Dolnej Litwy: Jan Konrad Kossko i Władysław 
Sikorski,

– „Białorusini”, czyli Polacy z Rusi Białej: Kazimierz Światopełk-Mirski 
z Mińszczyzny, Władysław Krasowski z Dziśnieńszczyzny oraz wyżej wy-
mieniony Stanisław Skalski ze Wschodniej Smoleńszczyzny.
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Określenie „ze wschodniej Smoleńszczyzny” związane jest z tym, że po 
1863 roku ukaz carski zabraniał Polakom nabywania nieruchomości na tere-
nach pierwszego i drugiego zaboru. Aby ominąć ten zakaz kupili posiadłość 
ziemska położoną na wschód od Smoleńska, na ziemiach, które odpadły od 
Polski w XVII wieku, gdzie wyżej wymieniony zakaz już nie obowiązywał.

Jedynym „Królewiakiem” wśród „Kresowiaków” był Edmund Janowski 
z Radomskiego, co dla istnienia Sarmatii okazało się bardzo istotne. Kiedy bo-
wiem po wybuchu I wojny światowej działalność petersburskiej Sarmatii powoli 
zamierała, wówczas Edmund Janowski, który powrócił z Petersburga do swych 
rodzinnych Bartodziejów w Radomskiem, rzucił myśl wznowienia działalno-
ści petersburskiej Sarmatii w Warszawie, gdzie Niemcy otworzyli Politechnikę. 
Dzięki tej inicjatywie popartej przez Bolesława Zembrzuskiego z Kieleckiego, 
Młodzież z Radomskiego, Kieleckiego i Kujaw w 1915 roku wznowiła działal-
ność Sarmatii przy Politechnice Warszawskiej.

Sarmaci petersburscy utworzyli pierwszy zastęp fi listrów, przy czym Bole-
sław Zembrzuski został wówczas honorowym petersburczykiem.

Petersburczycy zachowali swoje amarantowe dekle, a jako wiano do historii 
Sarmatii wnieśli melodie do hymnu oraz Krzyż Maltański, noszony na bandzie 
barwiarskiej i widniejący również w herbie Korporacji, gdzie zawieszony pod 
hełmem na łańcuszku, spoczywał na napierśniku. Również środa, jako dzień 
kwaterowy, została przyjęta na pamiątkę środowych zebrań u pp. Totwenów.

Przez cały okres międzywojenny petersburczycy wnosili do historii Sarmatii 
swe koneksje rodzinne, stąd w kolejnych rocznikach sarmackich bardzo dużo 
było młodzieży z kresów. Do tej grupy należeli między innemi: Bułhak, Jaxa-
Bykowski, Czyżewicz, Doria-Dernałowicz, Drozdowicz, Dubowski, Jacuński, 
Kotarscy, Krotkiewscy, Kuczyńscy, Łada-Łobarzewski, Łukasiewicz, Miesz-
kis, Mitraszewski, Jodko-Narkiewicz, Koziełł-Poklewski, Rekosz, Smorczew-
ski, Starczewski, Szczuka, Zawisza, Wilkoszewski i wielu innych. Nawet tak 
nieliczna grupa jak „Kurlandczycy”, stale wprowadzała do Sarmatii swoich 
krewnych i powinowatych, jak Ernest Helmersen w latach dwudziestych oraz 
Aleksander Neuhoff  von der Ley na początku i Henryk Rehbinder w końcu lat 
trzydziestych.

Druga wojna światowa jeszcze bardziej przerzedziła nieliczne już szeregi 
petersburczyków.

Edmund Janowski, który podpisał pierwszy statut Sarmatii, zginął w Oświę-
cimiu, podobnie jak i inny petersburczyk – Władysław Krasowski. Stanisław 
Totwen, który brał udział w Powstaniu Warszawskim, podtrzymując trady-
cje rodziny szczycącej się udziałem jej członków w bitwie pod Kircholmem, 
w Odsieczy Wiedeńskiej i w szarży pod Samosierrą, zginął w Oranienburgu 
(w końcu 1944 r. lub na początku 1945 r.). Bez wieści zaginął na wschodzie 
Józef Staniewicz, aresztowany jako prezydent miasta Oszmiany we wrześniu 
1939 r. po wkroczeniu wojsk radzieckich. Ksiądz prałat Henryk Hilchen, któ-
ry po pierwszej wojnie światowej był w Warszawie spowiednikiem nuncjusza 
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Achillesa Ratti, późniejszego Papieża Piusa XI, zmarł po drugiej wojnie świa-
towej w domu dla księży emerytów w Słupsku. Z przepięknej galerii obrazów, 
w której przez kilkadziesiąt lat ze znawstwem i zamiłowaniem gromadził ob-
razy malarzy polskich, nie udało mu się ocalić ani jednego płótna, wszystko 
spłonęło w czasie Powstania Warszawskiego. Olgierd Malinowski, po nader 
burzliwych losach, zmarł w Opolu Śląskim w 1959 roku. Jan Konrad Kossko 
z Poszyrwińcia, były sekretarz generalny towarzystwa „Pochodnia” na Litwie, 
zmarł w 1958 r. w Warszawie. Ostatnim petersburczykiem, który opuścił padół 
ziemski był Stefan Skalski, zmarły w Warszawie w 1975 r..

W znacznej mierze w oparciu o jego wspomnienia i na podstawie uzyska-
nych od niego wiadomości, niniejszą relacje napisał

Fil! Stanisław Janusz Tymowski
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4. SARMATIA W POLSCE NIEPODLEGŁEJ

W trzy miesiące po wycofaniu się Rosjan z Warszawy i zajęciu jej przez 
Niemców, w dniu 15 listopada 1915 r. zezwolono Komitetowi Obywatelskiemu 
na otwarcie Politechniki Warszawskiej, która zajęła gmach po ewakuowanym 
w głąb Rosji Instytucie Politechnicznym.

Już następnego dnia znajdujący się w Warszawie Sarmaci złożyli na ręce Jego 
Magnifi cencji Rektora prof. Straszewicza statut Korporacji „Sarmatia”, której 
ostateczne uznanie uzależniono od stanowiska Sarmatii petersburskiej.

Jednak niemieckie władze okupacyjne zdecydowanie nieprzychylnie odnosi-
ły się do legalizacji korporacji i sześciokrotnie odrzucały projekt statutu.

Ostatecznie, po uwzględnieniu szeregu warunków, jak na przykład zakaz 
posiadania własnego lokalu oraz tworzenia organizacji międzyuczelnianej 
i przestrzegania tajemnicy koła, statut został zatwierdzony, lecz miał on jedy-
nie charakter zewnętrznego glejtu, wewnątrz stosowano statut według pier-
wotnego projektu.

W październiku 1917 r., po manifestacjach studentów władzę na Politechni-
ce przejmują Polacy, a w listopadzie 1918 r. Niemcy zostają wypędzeni z War-
szawy, co wreszcie pozwoliło Sarmatii na uzyskanie pełnych praw korporacji 
międzyuczelnianej, zarejestrowanej przy Politechnice.

Już wcześniej, bo w 1916 r., ówczesny kurator Politechniki – hr. Bohdan 
Hutten-Czapski przydzielił lokal na kwaterę w domu Politechniki przy ul. Ba-
gatela 12. Później w bezpośrednim sąsiedztwie znalazły się również kwatery 
„Arkoni” i „Welecji”.

Przed uzyskaniem tego lokalu Sarmaci korzystali z gościnności rodziców 
Sarmaty – pp. Kołobrzeg-Kolberg w Alejach Ujazdowskich.

W 1918 kwatera mieściła się nadal przy ul. Bagatela, skąd zachowało się 
zdjęcie z objaśnieniem – „Październik 1918 r. Połączenie Sarmatii Petersbur-
skiej i Warszawskiej” [lub „Spotkanie dla fi listrów petersburskich”]. Na zdję-
ciu znajdują się: St. Jaxa-Bąkowski, B. Halik, A. Czyżewski, E. Lesser, K. Ren-
tel, Z. Piastuskiewicz, Z. Podczaski, A. Mędrzecki, W. Rutkowski, E. Janow-
ski, W. Starczewski, E. Sikorski, T. Kuczyński, W. Krassowski, J. Krasicki, 
H. Pankiewicz, W. Nekanda-Trepka, T. Marconi, J. Werner, St. Chrząszczew-
ski, St. Głowacki i Stefan Jaroszewski, Ponadto 6 osób niezidentyfi kowanych 
– razem 28.

Należy jednak przypuszczać, że właściwym powodem tego spotkania było 
przygotowania się do spodziewanego rychło odzyskania wolności.

Na pewno w dniu 11 listopada 1918r. niejeden Niemiec został rozbrojony 
w Warszawie przez Sarmatów. Wielu z nich było sądzone jeszcze raz spotkać się 
z tym wrogiem, lecz w całkowicie innych warunkach.

Ponieważ Sarmatia była pierwszą korporacją, organizacją nieznaną jeszcze 
w środowisku akademickim kraju i mogła być dezawuowana przez nietrafne 
porównanie z niemieckimi Burszenszaftami, zdecydowano zmienić jaskrawe 
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dekle petersburskie na brązowe, czyli takiego samego koloru, jak bratniackie 
czapki studentów Politechniki, z otokiem srebrno-seledynowym.

Jednak na kwaterach fi listrzy petersburscy nosili nadal dekle amarantowe. 
Taki sam dekiel, na ofi cjalnych wystąpieniach, nosił i później olderman. 

Na kwaterze można było zobaczyć czasami i biały dekiel ze złoto-fi oletowym 
otokiem, który noszono w „Sarmatii” we Fryburgu, do której należał ks. prałat 
H. Hilchen, studiując tam po uprzednim ukończeniu prawa w Petersburgu. 

Kwatera przy ulicy Bagatela była czynna do listopada 1919 r., kiedy zapa-
dła uchwała Koła „Sarmatii”, a w kilka dni później uchwała wiecu ogólno-
akademickiego na Politechnice Warszawskiej, nakładająca obowiązek ochot-
niczego wstąpienia do wojska, walczącego o utrzymanie zagrożonej znów 
niepodległości.

Obowiązek ten wypełniło 40 Sarmatów, stąd działalność korporacji musiała 
być zwieszona do końca 1920 roku.

W walkach z bolszewickim najeźdźcą poległo wówczas dwóch Sarmatów: 
Bronisław Gąsiorowski i Tadeusz Kuczyński.

W 1921 r., po wznowieniu działalności, kwatera Korporacji mieściła się w fi -
larze Mostu Poniatowskiego, na rogu ul. Smolnej. Oczywiście lokal ten nie był 
luksusowy, a nawet nieopalany, co zmuszało do przerywania spotkań na okres 
mrozów.

W 1924 r. przeniesiono kwaterę do również prowizorycznego pomieszczenia 
na terenie zakładów Alfa Laval, przy ul. Czerniakowskiej 196, natomiast w fi -
larze została urządzona strzelnica Sarmatii.

W 1927 r. przeniesiono kwaterę do znacznie lepszego lokalu – sutereny przy 
ul. Filtrowej 30.

Od samego początku Sarmacja włączyła się bardzo czynnie w życie Rzeczy-
pospolitej Akademickiej. Filister Walery Starczewski wspomina, że będąc jesz-
cze kandydatem w 1919 r., rzucił myśl utworzenia Związku Polskich Korporacji 
Akademickich (ZPKA) i opracował pierwszy projekt jego statutu.

Możliwe, że kontynuując właśnie tę myśl Prezydium Sarmatii, współpracu-
jąc z „Arkonią” i „Welecją”, rozesłało na wiosnę 1921 roku zaproszenia do sze-
ściu istniejących wówczas korporacji do odbycia I Zjazdu Polskich Korporacji 
Akademickich.

Ten założycielski Zjazd odbył się w Warszawie w dniach 6-8 kwietnia 
1921 r., pod przewodnictwem Sarmaty – Henryka Pankiewicza. Utworzono na 
nim Związek Polskich Korporacji Akademickich.

Obok H. Pankiewicza delegatami na zjazd byli Stefan Chrząszczewski i Wa-
lery Starczewski.

Na II Zjeździe, „organizacyjnym”, który odbył się w dniu 4 maja 1922 r. 
w Poznaniu, było reprezentowanych już 25 korporacji. Powołano na nim pierw-
sze władze ZPKA, a pierwszym prezesem został Henryk Pankiewicz.

Od tej pory historia „Sarmatii” związana była z burzliwymi losami ZPKA 
i Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego.
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Obok pracy w ZPKA Sarmatia brała czynny udział w życiu ogólnokorpo-
racyjnym – 1923 r., na prezesa Związku Narodowego PMA został wybrany 
Sarmata Jaxa-Bąkowski.

Warszawscy założyciele Sarmatii mieli wyraźne oblicze polityczne, czego 
wyrazem był wybór na hasło wyjątku z myśli Romana Dmowskiego.

Taki sam zdecydowanie narodowy charakter miały również pozostałe kor-
poracje oraz cały ZPKA, co stawiało go w antagonistycznej pozycji do innych 
kierunków politycznych liczących się w Polsce przedwojennej, a przede wszyst-
kim do rządzącej po 1926 r. Sanacji.

Antagonizm ten datował się od przewrotu majowego, kiedy około 150 
korporantów zgłosiło się ochotniczo, by walczyć po stronie rządowej. Pięciu 
z nich – w tym barwiarz Sarmatii Andrzej Gliński – poległo w walkach na Polu 
Mokotowskim.

Lata do 1933 r. były najaktywniejszym okresem działalności Sarmatii. 
Oprócz inż. Pankiewicza prezesami (ZPKA) zostali adwokat Jerzy Czerwiński 
(dwukrotnie w 1927 i 1928r.) oraz sędzia Leonard Rudowski (1930).

Ponadto prawie w każdym prezydium ZPKA była reprezentowana Sarmatia, 
przy czym Sarmaci przedstawiali na zjazdach szereg problemowych referatów.

Sarmatia była korporacją opiekującą się kolejno pięcioma młodszymi korpo-
racjami kandydującymi do ZPKA, a mianowicie: „Aquilonią” (1921), Coronią 
(1922), Filomatią (1925), Ostoja (1926) i Vigintią (1927).

Dnia 15 stycznia 1922 r. Walery Starczewski przeniósł się na dalsze studia do 
Gdańska, gdzie założył K! Helania, pozostając jednak nadal członkiem Sarmatii.

Sarmaci brali czynny udział w pracach różnych organizacji studenckich, jak: 
Bratnie Pomoce poszczególnych uczelni, koła naukowe, koła prowincjonalne, 
Macierz Szkolna, Akcja Katolicka, kluby sportowe. Między innymi Olgierd Sta-
niszkis w 1933 r. był prezesem Bratniej Pomocy Studentów SGGW.

Na IV Naczelnej Radzie ZPKA w 1930 r. czterech Sarmatów zostało kawale-
rami Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, a mianowicie: Andrzej Gliński 
(pośmiertnie), Bolesław Zembrzuski, Jerzy Czerwiński i Henryk Pankiewicz.

Uaktywnieniu pracy wewnętrznej sprzyjał fakt uzyskania w 1930 r. własnego 
obszernego lokalu w domu spółdzielczym przy ul. Czerniakowskiej 204 m. 21, 
w którym regularnie odbywały się cotygodniowe kwatery oraz zebrania Koła, 
coetusów i bardzo czynnego Związku Filistrów.

Kwatera była również miejscem spotkań towarzyskich (czarne kawy, brydż), 
często z udziałem Koła Pań. 

W 1930 r. po raz pierwszy odśpiewano na kwaterze „Pieśń do Barw”, której 
autorem słów i melodii był Filister Janusz Popiel.

Zaraz na początku okupacji dom, w którym mieściła się kwatera, został włą-
czony do dzielnicy niemieckiej, lokatorzy wysiedleni a potem, jeszcze przed 
wybuchem powstania, wysadzony w powietrze, stąd całe archiwum Korpora-
cyjne przepadło.
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Rok 1933 był bardzo trudny dla ruchu korporacyjnego, gdyż zdecydowana 
większość młodzieży akademickiej należała do Obozu Wielkiej Polski i była 
w czynnej opozycji do rządzącej Sanacji. Władze przedsiębrały więc cały szereg 
posunięć represyjnych, których ukoronowaniem były osławione ustawy „ję-
drzejczykowskie”, przyjęte przez Sejm właśnie w 1933 r.

Celem ich było między innemi rozbicie całej struktury Rzeczypospolitej 
Akademickiej przez delegalizacje wszelkiego rodzaju organizacji nadrzędnych 
i międzyuczelnianych.

W odniesieniu do ruchu korporacyjnego oznaczało to przekreślenie działal-
ności ZPKA, Kół Międzykorporacyjnych, Związków Filistrów oraz korporacji 
międzyuczelnianych.

W wielu przypadkach ostrość tych zarządzeń łagodziło nieco przychylne 
nastawienie władz uczelnianych i profesorów, z których wielu było fi listrami 
rzeczywistymi i „honoris causa”.

Niestety ruch korporacyjny podlegał jednocześnie napięciom wewnętrznym, 
związanym z rozbiciem ruchu narodowego na trzy główne odłamy: Stronnic-
two Narodowe, ONR-ABC (Sztafeta) i ONR-Falanga, które powstały po zdele-
galizowaniu w 1933 r. Obozu Wielkiej Polski.

Każdy z nich dążył do podporządkowania sobie całego ruchu korporacyj-
nego, co powodowało tarcia w całej strukturze ZPKA, między korporacjami, 
a nawet wewnątrz nich.

W swoim założeniu korporacje miały być stowarzyszeniami apolitycznymi 
i apartyjnymi, jednak praktyka tego okresu okazała się inna, następstwem cze-
go był rozłam na IX Zjeździe ZPKA w 1933 r.

Bardziej ortodoksyjne korporacje, przestrzegające ściśle apolityczności, 
główne stare (sprzed I wojny) oraz nieliczne młodsze, wystąpiły ze Związku.

Sarmatia, na kwaterze której odbyła się druga część Zjazdu, jako jedyna ze 
starszych korporacji pozostała cały czas w Związku, nie biorąc jednak odtąd 
tak czynnego udziału w jego życiu jak poprzednio, co choćby znajduje swoje 
odbicie w składach prezydiów ZPKA po 1933 r.

Mimo tych trudności zewnętrznych i wewnętrznych, ZPKA przetrwał w nie-
zmienionej postaci do wybuchu wojny, przy czym należały w 1939 r. do niego 
prawie wszystkie, należące poprzednio korporacje (74 na 84).

Należy podkreślić, że korporacje nigdy nie dążyły do nadmiernego wzrostu 
ilości członków, ograniczały swoją liczebność, wychodząc ze słusznego założe-
nia, że warunkuje to wzajemne zbliżenie, zawieranie nowych przyjaźni, bądź 
kontynuowanie dawnych, jeszcze z czasów szkolnych.

Podobnie jak inne korporacje, Sarmatia nie była licznym stowarzyszeniem. 
Liczba jej czynnych członków wahała się od 40 do 60, wyjątkiem były lata 
akademickie:

– 1931/32 – kiedy liczyła 42 barwiarzy i 31 kandydatów,
– 1932/33 – 42 barwiarzy i 27 kandydatów,
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Wśród kandydatów dominowali wówczas absolwenci gimnazjum im. Stefana 
Batorego w Warszawie (jedenastu kolegów z jednego rocznika maturalnego).

O wyborze korporacji, obok szkolnych przyjaźni, decydowały powiązania 
rodzinne i sąsiedzkie. Wśród licznych rodzin sarmackich w pierwszym rzędzie 
należy wymienić Zembrzuskich i Rudowskich.

W miarę upływu lat więzy rodzinne między Sarmatami zacieśniały się, licz-
ne były małżeństwa Sarmatów z członkiniami Koła Pań, siostrami i córkami 
przyjaciół korporacyjnych.

Okazją do poznania się były doroczne bale korporacyjne, tradycyjnie odby-
wające się w ostatni poniedziałek karnawału, oraz czarne kawy na kwaterze.

W ostatnim roku akademickim 1938/39 (semestr zimowy) Sarmatia liczyła 
25 barwiarzy i 12 kandydatów, przy czym wśród członków byli przede wszyst-
kim studenci SGGW, Politechniki, rzadziej SGH, a ze studentów Uniwersytetu 
prawie wyłącznie prawnicy.

W skład ostatniego prezydium (na semestr letni 1939 r.) Sarmatii wchodzili:
Prezes – Sławomir Dziewanowski
V.prezes – Jan Orzechowski
Olderman – Jerzy Mieczyński

Wszyscy polegli w Powstaniu Warszawskim.
W semestrze tym przyjęto do Sarmacji jeszcze dwóch kandydatów: Jerzego 

Knorra i Jana Ledóchowskiego. Na nich nie wiadomo na jak długo zamknęła 
się lista Sarmatów, która odtąd tylko się kurczy.

W życiu każdej korporacji szczególną rolę odgrywają fi listrzy, cieszący się 
dużym autorytetem wśród młodszych kolegów. Bogaci w życiowe doświadcze-
nie przekazywali je następnym pokoleniom.

Sarmatia, jako stosunkowo „stara”, przedwojenna korporacja, z szóstym 
starszeństwem wśród korporacji na polskich uczelniach wyższych, miała przed 
wojną liczny i silny fi listeriat. W 1939 r. Związek Filistrów „Sarmatii” liczył 
około 150 czynnych członków. Wieloletnim prezesem był fi lister Stanisław 
Geyer.

Prawie wyłącznie staraniem i nakładem Związku Filistrów powstała ostat-
nia kwatera.

Podobnie jak Korporacja była czynna w ZPKA, tak związek jej odgrywał 
istotna rolę w działalności Związku Organizacji Filisterskich, powstałym 
w 1929 r. V-prezesem jego pierwszego zarządu był Sarmata – fi lister Bolesław 
Zembrzuski.

Fil! Bogusław Dobrzyński
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Niektóre prezydia K! Sarmatia
[dodano także po roku 1992 – przyp.]

Rok akad. 1924/5 
 sem. Zimowy sem. Letni
Prezes – Julian Prądzyński  Stanisław Froelisch
v-prezes – Tadeusz Kuligowski  Tadeusz Kuligowski
sekretarz – Andrzej Czarnecki  Tadeusz Rozdeiczer
olderman – Stanisław Froelish  Jerzy Szturm

Rok akad. 1925/6
 sem. Zimowy semestr letni
   (prezydium WKM)
Prezes – Jerzy Czerwiński  Jerzy Czerwiński
v-prezes – Mieczysław Zembrzuski  Jerzy Szturm
sekretarz – Stanisław Zembrzuski  Stefan Siemieński
olderman – Stanisław Froelish

Rok akad. 1926/7
sem. Zimowy

Prezes – Mieczysław Zembrzuski
v-prezes – Edmund Baszkowski
sekretarz – Zygmunt Rudowski
olderman – Józef Werner
v-olderman – Jan Werner

Rok akad. 1927/8
sem. Zimowy

Prezes – Tadeusz Kuligowski
v-prezes – Zygmunt Jaxa-Bykowski
sekretarz – Szymon Rudowski
olderman – Jan Werner
v-olderman – Andrzej Czapliński
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Rok akad. 1928/9
sem. Zimowy

Prezes – Jerzy Bełkowski
v-prezes – Szymon Rudowski
sekretarz – Andrzej Jankowski
olderman – Bronisław Makowski
v-olderman – Michał Durewicz

Rok akad. 1929/30
sem. Zimowy

Prezes – Szymon Rudowski
v-prezes – Roman Józef Kizler
sekretarz – Stanisław Konarski
olderman – Leonard Rudowski
v-olderman – Wacław Wasiutyński

Rok akad. 1931/32
 sem. Zimowy sem. Letni
Prezes – Stanisław Makowski  Stanisław Froelisch
v-prezes – Tadeusz Szymborski  Tadeusz Kuligowski
sekretarz – Stefan Miłkowski  Tadeusz Rozdeiczer
olderman – Stanisław Fijalski  Jerzy Szturm
v-olderman – Aleksander Ryszard 
 Olszowski

Rok akad. 1932/33
 sem. Zimowy sem. letni
   (prezydium WKM)
Prezes – Aleksander Ryszard  Jerzy Czerwiński
  Olszowski
v-prezes – Olgierd Staniszkis  Jerzy Szturm
sekretarz – Bohdan Wilkoszewski  Stefan Siemieński
olderman – Jerzy Terczyński
v-olderman – Stanisław Lewicki
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Rok akad. 1937/38 sem. Zimowy
sem. letni

Prezes – Bogusław Dobrzyński  Zbigniew Skolimowski
v-prezes – Paweł Szweycer  Andrzej Weissbrod
sekretarz – Adam Niewiarowski  Jerzy Maciejewicz
olderman – Stanisław Kunstetter  Stanisław Kunstetter
v-olderman – Zbigniew Skolimowski  Ryszard Posiadało

Rok akad. 1938/39
 sem. Zimowy sem. letni
Prezes – Leonard Jastrzębski  Sławomir Dziewanowski
v-prezes – Jan Orzechowski  Jan Orzechowski
sekretarz – Adam Niewiarowski  Jerzy Jarociński
olderman – Aleksander  Jerzy Mieczyński
 Neuhoff  von der Ley
v-olderman –   Adam Suchorzewski

Lata 1940-1991:

Prezesi Koła Filistrów w Warszawie: Stefan Skalski, Janusz Tymowski, Bogu-
sław Dobrzyński

Prezesi Koła Filistrów na Obczyźnie: Janusz Popiel, Leonard Jastrzębski

Rok akademicki 1992/1993

Prezes: Wojciech Tokarski
v-prezes: Robert Ziembiński
sekretarz: Marcin Ładomirski
Prezes Koła Filistrów: Bogusław Dobrzyński

Rok akadem. 1993/1994

Prezes: Wojciech Tokarski
v-prezes: Marcin Ładomirski
Sekretarz: Robert Sekulski
Olderman: Robert Ziembiński
Prezes Koła Filistrów: Bogusław Dobrzyński
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Rok akadem. 1994/1995

Prezes: Robert Ziembiński
v-prezes: Wojciech Tokarski
Sekretarz i Olderman: Maciej Marzec

Rok akadem. 1995/1996

Prezes: Maciej Marzec
v-prezes: Jacek Persa
Sekretarz i Olderman: Paweł Nierada

Rok akadem. 1996/1997

Prezes: Maciej Marzec
v-prezes: Paweł Nierada
Sekretarz: Robert Ziembiński
Olderman: Piotr Syta
Prezes Koła Filistrów: Aleksander Rostocki

Rok akadem. 1997/1998

Prezes: Piotr Syta (sem. zimowy), Wojciech Tokarski (sem. letni)
v-prezes: Robert Ziembiński (sem. zimowy), Tomasz Czech (sem. letni)
Sekretarz: Paweł Nierada (sem. zimowy), Radosław Wrzołek (sem. letni)
Olderman: Maciej Marzec

Rok akadem. 1998/1999

Prezes: Maciej Marzec
v-prezes: Marcin Ładomirski
Sekretarz: Piotr Syta
Olderman: Wojciech Tokarski

Rok akadem. 1999/2000

Prezes: Michał Młodzianowski
v-prezes: Marcin Michalski
Sekretarz: Mikołaj Morzycki-Markowski
Olderman: Paweł Wilkoszewski
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Rok akadem. 2000/2001

Prezes: Marcin Michalski (sem. zimowy), Jacek Persa (sem. letni)
v-prezes: Michał Młodzianowski
Sekretarz: Mirosław Szpilewski
Olderman: Paweł Wilkoszewski

Rok akadem. 2001/2002

Prezes: Aleksander Buczacki
v-prezes: Michał Młodzianowski
Sekretarz: Paweł Wilkoszewski
Olderman: Robert Ziembiński

Rok akadem. 2002/2003

Prezes: Mariusz Muzalewski
v-prezes: Aleksander Buczacki (sem. zimowy), Michał Młodzianowski (sem. 

letni)
Sekretarz: Paweł Wilkoszewski
Olderman: Marcin Popławski (sem. zimowy), Piotr Syta (sem. letni)

Rok akadem. 2003/2004

Prezes: Przemysław Makowski
v-prezes: Michał Młodzianowski
Sekretarz: Mariusz Muzalewski
Olderman: Marcin Michalski
Prezes Koła Filistrów: Marcin Popławski

Rok akadem. 2004/2005

Prezes: Aleksander Buczacki
v-prezes: Przemysław Makowski
Sekretarz: Mariusz Muzalewski

Rok akadem. 2007/2008

Prezes: Paweł Nierada
v-prezes: Aleksander Buczacki
Sekretarz: Mariusz Muzalewski (sem. zimowy), Konrad Pecelerowicz (sem. 

letni)
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Prezes Koła Filistrów: Paweł Wilkoszewski
Olderman: Robert Ziembiński

Rok akadem. 2008/2009

Prezes: Krzysztof Fornalski
v-prezes: Piotr Syta
Sekretarz: Konrad Pecelerowicz 
Prezes Koła Filistrów: Paweł Wilkoszewski
Olderman: Mariusz Muzalewski

Rok akadem. 2009/2010

Prezes: Krzysztof Fornalski
v-prezes: Piotr Syta (sem. zimowy), Konrad Pecelerowicz (sem. letni)
Sekretarz: Konrad Pecelerowicz (sem. zimowy), Paweł Potocki (sem. letni)
Prezes Koła Filistrów: Paweł Wilkoszewski
Olderman: Marcin Michalski (sem. zimowy), Mariusz Muzalewski (sem. letni)

Sarmaci – członkowie prezydiów ZPK!A
 I kadencja 1922 Henryk Pankiewicz prezes
 II kadencja  1923 Julian Prądzyński v-prezes extern.
 IV kadencja 1925 Stanisław Froelish v-prezes extern.
     Jerzy Czerwiński ref. Prasowy
 V kadencja 1926 Stanisław Froelish v-prezes intern.
 VI kadencja 1927 Jerzy Czerwiński prezes
 VII kadencja 1928  Jerzy Czerwiński prezes
 IX kadencja 1930 Wacław Wasiutyński sekr.extern.
 X kadencja 1930 Leonard Rudowski  prezes
 XI kadencja 1931 Stanisław Fijalski v-prezes extern.
 XII kadencja 1933 Stanisław Lewicki v-prezes extern.

rok 2003:
Marcin Michalski – v-prezes
Michał Młodzianowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Paweł Wilkoszewski – przewodniczący Sądu Ogólnokorporacyjnego

rok 2005:
Wojciech Tokarski – v-prezes
Michał Młodzianowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Paweł Wilkoszewski – przewodniczący Sądu Ogólnokorporacyjnego
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5. SARMACKIE BALE I ZABAWY TANECZNE

Bale Sarmatii odbywały się tradycyjnie w ostatni poniedziałek karnawału. 
Bawiono się na nich doskonale, a tańczono do białego rana. Wyśmienitą zaba-
wę zapewniał przede wszystkim prywatny charakter tych balów, nie za liczne 
i starannie dobrane grono zapraszanych uczestników. Drukowane zaproszenia 
z wydrukowanym herbem korporacji wysyłano imienne do fi listrów oraz do 
rodzin i bliskich znajomych członków korporacji czynnej. Goście byli ze sobą 
powiązani więzami pokrewieństwa i powinowactwa, lub zażyłymi stosunkami 
towarzyskimi.

Gospodarzami balu byli wszyscy członkowie korporacji czynnej występują-
cy z korporacyjnymi bandami na frakowych gorsach. Barwiarze z trójbarwny-
mi z Krzyżem Maltańskim, fuksy z brązowymi z emblematem korporacji [bącz-
kiem – przyp.]. Panów obowiązywały fraki, smokingi nie były mile widziane. 
Suknie balowe pań bardzo często były kreacjami uszytymi specjalnie na ten 
bal. Gospodarze przychodzili już o godzinie dwudziestej drugiej, ale zaproszeni 
goście schodzili się niemal do północy.

Na bale zjeżdżał licznie zamieszkały poza Warszawą fi listeriat, najczę-
ściej z rodzinami. Dla młodszych członków korporacji była to okazja po-
znania żyjących jeszcze wówczas wielu założycieli korporacji petersburskiej 
i warszawskiej.

Bale odbywały się albo w Resursie Obywatelskiej na Krakowskim Przedmie-
ściu, albo w Resursie Kupieckiej przy ulicy Senatorskiej, gdzie był lepszy parkiet 
(na korku).

Natomiast w Resursie Obywatelskiej sala balowa i bankietowa były większe. 
Wokół sali balowej były liczne salki wypoczynkowe, nad salą balową zaś biegła 
widokowa galeryjka.

Obie sale z licznymi kozetkami dla pań, dzięki wielu lustrom i rzęsistemu 
oświetleniu robiły wrażenie jeszcze większych.

Przed paradnymi schodami lub na półpiętrze, gospodarze balu z trójbarwny-
mi szarfami na ramieniu, witali przybywających i odprowadzali ich na salę ban-
kietową lub balową. Panie otrzymywały karneciki i bukieciki żywych kwiatów.

Przed wejściem na salę balową stół, nakryty fl aga w barwach korporacji, 
gdzie Sarmaci i goście z innych korporacji składali swe dekle, których nie od-
dawało się do szatni. Stół był pod stałą opieką fuksów sarmackich. Był zwyczaj, 
że przy tym stole robiono zdjęcia grupowe.

Bal otwierali uroczystym polonezem fi listrowie petersburscy. Jako wspania-
ła pierwsza para występowali często fi listrowa Wanda Skalska i fi lister Bole-
sław Zembrzuski. Ona bardzo przystojna, on z sumiastym wąsem, bardzo sar-
macki w typie /Panią Skalską w niebieskiej balowej sukni portretował Teodor 
Axentowicz/.

Atrakcyjność balów podnosiła znakomita orkiestra. W latach trzydziestych 
na balach Sarmatii grała orkiestra Różewicza „Jasnego” najbardziej w tym 
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okresie renomowana (przydomek „Jasny” brał się stąd, że były dwie orkiestry 
Różewiczów, obu Janów, ale tylko jeden był blondynem).

Tańce prowadzone były przez wodzirejów (zwykle dwóch). W latach trzy-
dziestych w tej roli wyróżniali się Kazimierz Pryliński i Stanisław Konarski.

Tańczono walce wirowe i angielskie, tanga, bluesy, slow-foksy lub fokstroty, 
a z tańców polskich, poza polonezem na otwarcie balu, dużo kujawiaka, a nad 
ranem białego mazura. Tańczono również tańce modne, do których w końcu 
lat trzydziestych należał charleston i lambethwalk. Na sali nigdy nie było tłoku 
i zarówno tańce wirowe, jak i tanga tańczyło się swobodnie.

Szczególnym sentymentem darzono zawsze Kujawjaka, choć to taniec trud-
ny, wymagajacy od obojga partnerów dużej zręczności. Do popisowego kujaw-
jaka wodzirej dobierał reprezentacyjną szesnastkę lub ósemkę, której uczest-
nicy kolejno wykonywali skomplikowane przejścia przy oklaskach całej sali. 
Jako niezrównany tancerz słynął Sarmata Tadeusz Rozdeiczer z Kryszkowic na 
Kujawach. Swoje zamiłowanie do tego tańca wyraził nie tylko na sali balowej. 
Bardzo muzykalny, zebrał wiele melodii i tekstów przyśpiewek i sklasyfi kował 
je według rejonów Kujaw. Oprócz niego w kujawiaku wyróżniali się Henryk 
Jacuński i Janusz Kalinowski.

W czasie przerwy między tańcami fuksy roznosili tace z kruszonami i ogrom-
ne pudła czekoladek, naturalnie tylko fi rmy E. Wedel, częstując panie na sali 
balowej i w salkach wypoczynkowych.

Do utrzymania dobrego nastroju przyczyniała się sala bankietowa, gdzie 
spożywano późną kolację, a także sala barowa, gdzie zawsze były znakomite 
trunki oraz zimne i gorące zakąski. Pito czystą wyborową z angielską gorz-
ką, znakomity jarzębiak izdebnicki, koniaki, wina francuskie, a nad ranem 
szampana.

Bale były okazją do poznania się młodych, często kojarzyły się na nich pary 
małżeńskie. Obie córki fi listra Bolesława Zembrzuskiego wyszły za mąż za Sar-
matów – jedna za Andrzeja Czaplickiego z Mokrzeszy, druga za Jana Pełkę. 
Z córką fi listra Edmunda Janowskiego ożenił się Stanisław Konarski z Kluczew-
ska. Na balu Sarmatii skojarzyły się małżeństwa Marii Jankowskiej, siostry 
Sarmatów Andrzeja i Stanisława z Sarmatą Janem Samotya-Lenczewskim oraz 
Bronisławy Rudowskiej z Bogurzyna, siostry Sarmatów Leonarda, Szymona 
i Józefa – z Sarmatą Tadeuszen Blauthem. Na balu Sarmatii Stefan Kuligow-
ski z Zakrzówka zaręczył się z panną Przanowską z Lubelszczyzny, a była to 
miłość od pierwszego wejrzenia, prawdziwy „coup de foudre”. I ja zaręczyłem 
się na balu z moja przyszła żoną, Ewą, siostrą mego confuksa Jerzego Dunin-
Mieczyńskiego. Poeta Jerzy Zagórski, późniejszy ojciec chrzestny naszej córki 
Anny Marii Katarzyny, napisał nam z tej okazji żartobliwy i pełen wdzięku 
wiersz zaręczynowy.

Nic więc dziwnego, że bale Sarmatii cieszyły się wielkim powodzeniem 
i długo je wspominano.

Sarmaria.indb   78Sarmaria.indb   78 2010-08-31   11:15:272010-08-31   11:15:27



79Księga Osiemdziesięciolecia Korporacji Akademickiej Sarmatia...

A po białym mazurze, wczesnym rankiem, olderman prowadził swój coetus 
do Hotelu Europejskiego na czerwony barszcz lub żurek. Był to czas na przyja-
cielskie zwierzenia i męskie plotki.

Do sarmackich zabaw należały również „czarne kawy”, jesienna i wiosenna. 
Były to imprezy stałe, które odbywały się na kwaterze Korporacji, zawsze w li-
stopadzie i maju po Komerszu. Zapraszano na nie całe Koło Pań Sarmatii, czyli 
siostry, żony i narzeczone barwiarzy i fuksów oraz Filisteriat. Obowiązywały 
stroje wizytowe, a obecność członków korporacji czynnej była obowiązkowa. 
Do tańca grał na pianinie bardzo modny w tym czasie Witold Elektorowicz. 
Na tych miłych imprezach bywało na ogół po kilkadziesiąt osób, a panie, które 
były w zdecydowanej mniejszości, bawiły się świetnie.

Fil! Stanisław Janusz Tymowski
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6. ROK 1939 W SARMATII

Początek 1939 roku był pełen niepokojów. Hitlerowskie Niemcy złamały 
niedawno zawarte układy monachijskie i doprowadziły do proklamowania 
niezależnej, ale podległej im Słowacji, zajęły resztę czech i Moraw, dokona-
ły aneksji Kłajpedy i wreszcie zażądały zgody Polski na włączenie Gdańska 
do Rzeszy i przeprowadzenie eksterytorialnego połączenia Prus Wschodnich 
z Rzeszą poprzez polskie Pomorze.

Majowa mowa ministra Becka, pod treścią której podpisali się wszyscy Pola-
cy, rozpoczęła proces posunięć dyplomatycznych państw zachodnich i porozu-
mień hitlerowsko-sowieckich. Nastąpił krótki okres ciszy przed burzą.

Życie w Sarmacji pozornie toczyło się bez zmian. W kwaterze na Czernia-
kowskiej fuksówki odbywały się jak zwykle w poniedziałki, we wtorki mło-
dy fi listeriat miał swe spotkania brydżowe, środy wypełniały dni kwaterowe, 
zresztą coraz bardziej pustawe. Mobilizacji powszechnej jeszcze nie ogłoszono, 
ale w drodze tak zwanej mobilizacji kartkowej coraz więcej Sarmatów powo-
ływano do wojska.

Do pierwszego pułku szwoleżerów powołano Władysława i Bolesława Jaru-
zelskich, Stanisława Kizlera i Edwarda Korwin-Piotrowskiego, do 3 pułku szwo-
leżerów Jerzego i Olgierda Staniszkisów, do 2 pułku ułanów grochowskich Mie-
czysława Zembrzuskiego, do 4 pułku ułanów Janusza Kozakiewicza, do 7 pułku 
ułanów Stanisława Drozdowicza, w 9 pułku ułanów znalazł się Wojciech Ne-
kanda-Trepka, w 10 pułku ułanów Zbigniew Skolimowski, w 11 pułku ułanów 
Jerzy Rudowski, w 12 pułku ułanów Tomasz Jodko-Narkiewicz, w 26 pułku 
ułanów Stanisław Roguski i w 27 pułku ułanów Zygmunt Kotarski.

Do pułków i dywizjonów artylerii powołano: Stanisława Jankowskiego, 
Tadeusza Blautha, Jerzego Bełkowskiego, Jerzego Czyżewicza, Juliana Felsza, 
Henryka Jacuńskiego, Stefana Kuligowskiego, Władysława Manduka, Włady-
sława Nowakowskiego, Kazimierza Rauszera, Romana Staniszewskiego, Jana 
Starkiewicza i Czesława Żakiewicza.

W broni pancernej znaleźli się: Janusz Popiel, Tadeusz Tymiński i Bogdan 
Wilkoszewski; w lotnictwie Andrzej i Jan Maciej Miszewscy, w służbie saper-
skiej Jerzy Dunin-Mieczyński i Witold Koziełł-Poklewski.

Do pułków piechoty powołano: 5 pułk legionów – Wacław Wasiutyński, 
30 pułk strzelców kaniowskich – Ryszard Posiadało i Wacław Szymborski, 
76 pułk piechoty – Adam Brzeziński i Stanisław Makowski.

Do służby sanitarnej powołano Janusza Zembrzuskiego.
W nieustalonych formacjach znaleźli się również: Tadeusz Biliński, Andrzej 

Czarnecki, Bohdan Cywiński, Jerzy Goliszewski, Tadeusz Grzybowski, Jerzy 
Krotkiewski, Konstanty Makomaski, Jan Orzechowski, Kazimierz Rentel, Ste-
fan Skalski, Stefan Słubicki, Jerzy Stokowski, Władysław Szczuka, Stanisław 
Byczewski.
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Pogoda tego roku była wyjątkowo upalna. Ziemiaństwo sarmackie krzątało 
się przy zbiorach, a życie na kwaterze w okresie urlopów i kanikuły zamarło.

Rano 1 września zaczęła się wojna. Jako ochotnicy znaleźli się w wojsku dal-
si czterej Sarmaci: 16 pułk ułanów Zbigniew Korwin-Kuczyński, a w obronie 
Warszawy Jerzy Dunin-Mieczyński i Stanisław Janusz Tymowski, w 36 pułku 
piechoty, który powstał z kadr 30 pułku strzelców kaniowskich. Do tego same-
go pułku trafi ł również najmłodszy fuks Sarmatii – Jerzy Knorr.

Nie zostali zmobilizowani Sarmaci pracujący w przemyśle wojennym, m.in. 
Bogusław Dobrzyński – Wojskowy Nadzór Techniczny w Sosnowcu, Leonard 
Knoch – Państwowe Zakłady Tele-Radiotechniczne w Warszawie, Cyryl Nie-
wiadomski – Wytwórnia Samolotów w Rzeszowie, Zbigniew Osiński – Fabryka 
Amunicji w Skarżysku, Andrzej Weissbrodt – Państwowa Wytwórnia Amunicji 
w Warszawie.

Wielu Sarmatów na apel pułkownika Umiastkowskiego opuściło Warsza-
wę, udając się na wschód, a wśród nich Wojciech Jaxa-Bąkowski. Tadeusz 
Chajęcki, Sławomir Dziewanowski, Leonard i Wiktor Jastrzębscy, Stanisław 
Lewicki, Jerzy Libiszowski, Witold Łukasiewicz, Tadeusz Mikołajczewski, Cy-
ryl Niewiadomski, Jan Pełka, Tadeusz Pfeiff er, Henryk Rehbinder, Józef i Le-
onard Rudowscy, Witold Wasiutyński, Kazimierz Dzierzbicki – jako kierowca 
w dużej wojskowej kolumnie ewakuacyjnej i zapewne jeszcze wielu innych.

W dnniu 17 września wojska sowieckie wkroczyły na ziemie polskie, 
a wkrótce po kapitulacji Warszawy (28.IX.), Modlina (29.IX), Helu (2.X), oraz 
grupy „Polesie” generała Franciszka Kleeberga (6.X), zakończyła się „kampania 
wrześniowa”.

A oto jej sarmacki bilans.
Na 209 Sarmatów, żyjących w dniu 1 września, wśród których byli i tacy, 

którzy ukończyli studia przed pierwszą wojną światową, wiemy o 49 Sar-
matach uczestniczących w walkach na różnych frontach, kończąc na grupie 
„Polesie” gen. Kleeberga: Zygmunt Kotarski, Jerzy i Olgierd Staniszkisowie, 
Szymon Rudowski oraz Bogdan Wilkoszewski. Zygmunt Kotarski ukończył 
kampanię w 9 pułku strzelców konnych, uciekł z przejściowego obozu jeńców 
w Radomiu.

W walkach nad Wartą w okolicach Strońska, poległ Ryszard Posiadało, jako 
porucznik 30 pułku strzelców kaniowskich i został pochowany na cmentarzu 
wojskowym w Strońsku. Natomiast jego kolega pułkowy – ppor. Wacław Szym-
borski poległ pod Cyrrusową Wolą i pochowano go na cmentarzu wojskowym 
w Domisinie.

Najmłodszy fuks Sarmatii – Jerzy Knorr, liczący 19 lat był ciężko ranny 
w Obronie Warszawy w dniu 21 września i zmarł z ran w szpitalu polowym. 
Rodzice upamiętnili śmierć swego jedynego syna tablicą pamiątkową, wmuro-
waną w zewnętrzną, wschodnią ścianę kościoła Św. Stanisława Kostki w War-
szawie na Żoliborzu.
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Ofi arą Września jest również Edmund Bułhak, zamordowany tuż po 
17 września w swym rodzinnym Duszkowie, leżącym nad samą granicą, koło 
Olechmowicz.

Krzyż Virtuti Militari otrzymali: Władysław Jaruzelski, ciężko ranny Stani-
sław Kizler, Stefan Skalski i dwukrotnie ranny Olgierd Staniszkis.

Krzyż Walecznych: Zbigniew Skolimowski, Roman Staniszewski, Jerzy 
Staniszkis czterokrotnie, Olgierd Staniszkis dwukrotnie i Stanisław Janusz 
Tymowski.

W niewoli niemieckiej znaleźli się: w Murnau – Andrzej Czarnecki, Jerzy 
Krotkiewski, Stanisław Makowski i Roman Staniszewski, w Woldenbergu – Je-
rzy i Olgierd Staniszkisowie, Mieczysław Zembrzuski, Tadeusz Blauth, nato-
miast Jerzy Goliszewski po krótkim pobycie w ofl agu znalazł się w Stutthofi e.

Jerzy Dunin Mieczyński i Stanisław Janusz Tymowski, którzy brali udział 
w Obronie Warszawy, znaleźli się w przejściowym obozie w Łowiczu, skąd ich 
zwolniono stosownie do warunków kapitulacji.

W szpitalu w Wilnie, a potem na Litwie, znalazł się dwukrotnie ranny Stefan 
Skalski.

Do niewoli sowieckiej trafi li i znaleźli się w:
– Kozielsku: Adam Brzeziński, Konstanty Makomaski i Stefan Słubicki,
– Starobielsku: Tadeusz Biliński i Janusz Zembrzuski.
Wszystkich spotkał tragiczny los w lesie katyńskim albo gdzieś w nieznanej 

okolicy.
Jerzemu Stokowskiemu udało się uciec ze wschodu do Warszawy.
Także z niewoli sowieckiej uciekli, z obozu przejściowego w Równem, 

Wiktor Jastrzębski i Tadeusz Mikołajczewski, w czym pomagał im Leonard 
Jastrzębski, który w drodze do Warszawy przypadkowo dowiedział się o ich 
pobycie w obozie.

Spod Korca uciekł Kazimierz Dzierzbicki razem z młodszym bratem 
Tadeuszem.

Wrzesień 1939 roku rozpoczął pierwszą sarmacką migrację, przy czym któż 
mógł przypuszczać, że razem z nastepną zburzy ona w nieodwracalny sposób 
struktury społeczne i terytorialne ukształtowane przez stulecia.

A oto pierwsze dane o tej pierwszej wojennej migracji Sarmatów.
Przez Litwę Kowieńską, a następnie Estonię, Szwecję i Holandię przedarli się 

do Francji: Stanisław Jankowski, Stanisław Lewicki, Leonard Rudowski, Zbi-
gniew Skolimowski i Wacław Wasiutyński.

Przez Rumunię przedostali się do Francji: Jerzy Bełkowski, Józef Libiszow-
ski, Kazimierz Mieszkis, Cyryl Niewiadomski i Czesław Żakiewicz, natomiast 
Leszek Gruszecki w 1940 r., również przez Rumunię, dotarł do Brygady Kar-
packiej w Palestynie.

Przez Węgry przedostali się do Francji: Andrzej i Jan Maciej Miszewscy, Bog-
dan Ostrowski, Witold Koziełł-Poklewski, Janusz Popiel, Kazimierz Rauszer, 
Zygmunt Rudowski i Jan Starkiewicz. Ponadto nieznanymi drogami przedostali 
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się do Francji: Aleksander Kotarski, Mieczysław Olszewski, Kazimierz Rentel, 
Stefan Siemieński oraz Tadeusz Tymiński.

Z „wyprawy” Umiastkowskiego wrócili ze wschodu do Warszawy: Tadeusz 
Chajęcki, Leonard i Wiktor Jastrzębscy, Witold Łukaszewicz, Tadeusz Mikołaj-
czewski, Henryk Rehbinder, Józef Rudowski i Andrzej Weissbrod.

Z Litwy Kowieńskiej wrócili do Warszawy: Jan Pełka i Tadeusz Pfeiff er, a Ja-
nusz Kozakiewicz zmienił nazwisko i pozostał na Litwie. Witold Wasiutyński 
został aresztowany w Wilnie w marcu 1940 r. przez policję litewską za organi-
zowanie polskich drużyn harcerskich. Przekazany 20 kwietnia 1940 r. w ręce 
gestapo, znalazł się w obozie w Sachsenhausen. W październiku 1942 r. prze-
wieziony do Oświęcimia, w grudniu 1944 r. ewakuowany do Buchenwaldu, 
następnie do Teresinstadt w Sudetach, został wreszcie uwolniony przez Armię 
Czerwoną i Drugą Armię WP po pięciu latach obozów. Również Stefan Skal-
ski został przekazany przez Litwinów Niemcom, jednak zwolniono go jako 
inwalidę.

Z Lwowa wrócił Leonard Knoch, który znalazł się tam z ewakuowanym za-
kładem pracy.

Z przeciwnego kierunku – z Sosnowca, gdzie pracował w paramilitarnej in-
stytucji, wkrótce po kapitulacji wrócił do Warszawy Bogusław Dobrzyński.

Łącznie różnymi drogami przedarło się do Francji 26 Sarmatów, w tym 
12 żołnierzy Kampanii Wrześniowej. Dla pozostałych w kraju rozpoczął się 
ponury okres niewoli, lecz nikt nie przypuszczał, że wrzesień 1939 r. to dopiero 
pierwszy grom dziejowej burzy.

Fil! Stanisław Janusz Tymowski
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7. ROK 1940 – TERROR, UCIECZKI, WYSIEDLENIA I WYWÓZKI

Koniec 1939 roku przyniósł ze sobą zapowiedź tego, co czeka naród polski 
w okresie nadchodzących lat. Na ziemiach zachodnich, zajętych przez Niem-
ców i wschodnich – przez Sowietów – coraz szerzej rozlewa się fala terroru, 
obejmującego nawet starców, kobiety i dzieci. Wraz z nią szły ucieczki, wysie-
dlenia i wywózki. 

W październiku, z części zajętych ziem polskich, tworzą Niemcy tak zwa-
ną Generalną Gubernię, wcielając do Rzeszy Górny Śląsk, Pomorze, Poznań-
skie, Kaliskie, Sieradzkie, Łęczyckie, Kujawy i całe Północne Mazowsze wraz 
z Suwalszczyzną. 

Wobec zaistniałej sytuacji do Generalnej Guberni schronili się wówczas Sar-
maci z:

– Górnego Śląska – Stefan Jaroszewski, Adam Mędrzecki i Jerzy Terczyński
– Poznania – Tadeusz Kuligowski i Jerzy Morzycki
– Łodzi – Witold Bukowiecki
Następnie fala terroru przeniosła się szybko na ziemie polskie wcielone do 

Rzeszy.
W październiku świeżo mianowany Krieslandwirt powiatu lipnowskiego 

„zaprasza na zebranie” wszystkich ziemian, których w liczbie dwudziestu wy-
wieziono i stracono, przy czym do dziś nie odnaleziono ich grobów. Przepadł 
wówczas Linowski ze Steklina, żonaty z siostrą Sarmaty Karola Schloessera 
z Koryt (Łęczyckie).

W listopadzie wymordowano niemal wszystkich ziemian z Rypińskiego 
(dwudziestu), między innymi Jana Dunin – Mieczyńskiego ze Stróżewa. 

W Generalnej Guberni początkiem masowej i planowej eksterminacji Pola-
ków był grudniowy mord w 1939 r. w Wawrze.

Przez cały 1940 r. w lasach otaczających Warszawę i inne miasta Guberni 
odbywały się masowe egzekucje. Niemcy realizowali akcję A-B, czyli likwidację 
ludzi „politycznie podejrzanych”, wybierając ofi ary ze środowiska twórczego, 
wolnych zawodów i inteligencji.

Spośród Sarmatów rozstrzelani zostali w Palmirach w dniu 21 czerwca 1940 r. 
Andrzej Jankowski razem ze swoim ojcem. Tego samego dnia zamordowano 
tam Andrzeja Weissbroda z teściem, a 30 sierpnia Zdzisława Prylińskiego.

W nieznanym miejscu został zamordowany, blisko związany z Sarmatią, 
ksiądz Marceli Nowakowski – proboszcz parafi i Św. Zbawiciela w Warszawie 
[Filister h.c. K! Grunwaldia – przyp.].

Już 7 marca 1940 r. aresztowano na Alei Szucha Wiktora Jastrzębskiego. 
Z Pawiaka wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, potem 
do Dachau i Gusen, skąd wrócił na początku 1941 r. z otwartą raną po wy-
cięciu żebra. Swoje przeżycia więzienne i obozowe spisał po powrocie, jednak 
ocalała tylko niestety część wspomnień. 
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Również w 1940 r. wywieziony został do Dachau Ernest Helmersen ze Sta-
rzenic w Wieluńskim i zginął tam 10 grudnia 1940 r. 

Na wschodnim ziemiach zajętych – po 17 września – przez Sowietów, na 
podstawie układu Ribbentrop – Mołotow, było podobnie. 

Spośród Sarmatów, już we wrześniu 1939 r., został zamordowany Edmund 
Bułhak z Daszkowic koło Olechnowicz, położonych nad samą granicą. Wkrót-
ce potem przepadł bez wieści Józef Staniewicz, prezydent miasta Oszmiany.

Do Generalnej Guberni uciekli wówczas Sarmaci: Bolesław Halik z Dziśnień-
czyzny, Olgierd Malinowski z Wilna i Jan Mitraszewski z Brześcia nad Bugiem.

W Katyniu zginęli śmiercią męczeńską: Tadeusz Biliński, Adam Brzeziński, 
Konstanty Makomaski, Stefan Słubicki i Janusz Zembrzuski. 

Dla Sarmatów – ziemian był to straszny rok, drugiej z kolei przymusowej 
emigracji, związanej z wysiedlaniem z ziem wcielonych do Rzeszy. Z Sieradz-
kiego wysiedlono: Andrzeja Jankowskiego z Puczniewa, Jana Oczechowskiego 
z Krobanówka i Andrzeja Szweycera z Łaska. Z Łęczyckiego: Józefa Wernera ze 
Skotnik. Z Kujaw: Kazimierza Dąbrowskiego z Wierzbinka, Tadeusza Rozde-
iczera z Janowic i Krzyszkowic oraz Jana Sulimierskiego z Janowa. 

Z północnego Mazowsza wysiedlono:
– z Działdowskiego – Stanisława Garbaczewskiego z Bursza
– z Rypińskiego – uciekł Jan Dramiński
– z Sierpeckiego – uciekł Jerzy Jarociński z Sudrąg, zaś jego matkę wywie-

ziono do Ravensbruck, gdzie była królikiem doświadczalnym
– z Mławskiego – Włodzimierza Makomaskiego z Krępy i Szymona Ru-

dowskiego z Grzebska; Rudowskich z Bogurzyna i Rumoki oraz Tadeusza 
Szymborskiego z Rycic

– z Płockiego – Stanisława Kasperkiewicza ze Świerczyna i Jana Zakrzew-
skiego z Majek

– z Płońskiego – Janusza Kalinowskiego ze Szpondowa i Jerzego Dunin – 
Mieczyńskiego z Michowa

– z Zakroczymskiego – Stefana Kuligowskiego z Gładczyna i Stanisława 
Żmijewskiego

– z Suwalszczyzny – Leona Kaszewskiego. Śmiertelną ofi arą był Mikołaj Re-
kosz ze Skomboboli k/Wiżajn.

Spośród Sarmatów, którzy po wrześniu 1939 r. pozostali w kraju, wysiedle-
niom uległo około 36 wraz z rodzinami. Większość schroniła się w Warszawie, 
mniej na Lubelszczyźnie. 

Wraz z Sarmatami wysiedlano ich krewnych i sąsiadów jak np. z:
– Sieradzkiego – Nekanda – Trepków z Brzykowa, Budzisławia i Rychłocic, 

Józefa Tymowskiego z Parzna, Colonna – Walewskich z Inczewa, Smasz-
kowa i Tubądzina;

– Płockiego – Dziewanowskich i Gorzechowskich z Gilina, Kars, Myślibo-
rzyc, Rembielina i Słupcy;
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– Ciechanowskiego – Bojanowskich z Gruduska, Humięcina, Klic, Lipy 
i Żbik;

– Płońskiego – Jaroszewskich i Jaworowskich z Bogusławic, Jeżewa, Obryte-
go, Gadzymina, Wrońsk i Zdunowa.

Wszyscy nigdy już nie mieli wrócić do swoich gniazd i ziem rodzinnych, 
z którymi byli związani od dawna, co znajdowało swój wyraz w przezwiskach, 
wynikających z więzów rodzinnych.

Tak więc w mławskim byli RudoMaki (Rudowscy i Makomascy), ciecha-
nowskim ChoroBoje (Choromańscy i Bojanowscy), płońskim i zakroczymskim 
JawoJary (Jaworowscy i Jaroszewscy) oraz płockim GorzeMiecze (Gorzechow-
scy i Dunin-Mieczyńscy). 

Wraz z nimi zginęły prastare struktury, będące zawsze ostoją rycerskich tra-
dycji i oparciem w trwaniu narodowej kultury, a w wieku XIX opoką powstań 
narodowych.

Stało się to widoczne dopiero po wojnie, kiedy rozgrabione resztki dóbr 
z dworów „wyzwolonej Generalnej Guberni” znalazły się w oknach „salonów 
sztuki” i państwowych antykwariatach, gdzie można było zobaczyć otoczki 
życia ziemiańskiego w postaci mebli, sreber, tkanin, obrazów, starej broni, 
książek i różnych drobiazgów codziennego życia, których przedtem się nie do-
strzegało, tak były codzienne i oczywiste w swoim istnieniu, a które stały się 
tak dalekie i nie do odzyskania po utracie.

W czasie wojny unosząc życie, zostawiało się wszystko. Wkrótce okazało 
się jak trudno było je utrzymać, Niemcy bowiem w Generalnej Guberni wpro-
wadzili system bezwzględnej kary śmierci niemal za wszystko. Podstawowym 
warunkiem istnienia było posiadanie „ausweisu”, czyli zaświadczenia z pracy, 
zapewniającego głodowe kartki żywnościowe. Kto nie miał „ausweisu” był wy-
wożony na przymusowe roboty do Niemiec, bądź do obozu koncentracyjnego.

Zdobycie „ausweisu” było szczególnie trudne dla inteligencji.

Fil! Stanisław Janusz Tymowski
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8. SARMACI W RUCHU OPORU

Już pierwsze dni wojny ujawniły zbrodnicze zamiary Niemców wobec naro-
du polskiego. Wzmagający się z czasem terror, usankcjonowany pseudo – praw-
nym systemem okupacyjnym, stworzył szerokie zaplecze społeczne dla ruchu 
oporu, przejawiającego się spontaniczne lub w zorganizowanej formie – od 
bojkotu kin i teatrów, poprzez tajne nauczanie, sabotaż, do zbrojnej walki par-
tyzanckiej włącznie.

Pierwszą konspiracyjną organizacją wojskową była Służba Zwycięstwu Pol-
ski (SZP) utworzona już 27 września 1939 r. W styczniu 1940 r. została ona 
przekształcona w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), a w lutym 1942 r. w Ar-
mię Krajową (AK), która stała się największą siłą podziemną w okupowanej 
Polsce.

Równolegle Delegatura Rządu na Kraj rozbudowywała konspiracyjną admi-
nistrację cywilną.

Niemal wszyscy Sarmaci związali się z konspiracją wojskową lub walczącym 
podziemiem skupionym wokół Delegatury Rządu na Kraj oraz Armii Krajo-
wej. Współpracowali przy tajnej produkcji broni oraz działali w wywiadzie, 
służbie zdrowia, wydawnictwach podziemnych i organizacji ziemian zwanej 
„Uprawa”.

Już w końcu października 1939 r. Sarmata Stefan Miłkowski wciąga do kon-
spiracji Sarmatów – Leonarda Jastrzębskiego, a następnie Wiktora Jastrzęb-
skiego, Sławomira Dziewanowskiego, Tadeusza Mikołajczewskiego i jego brata 
oraz Aleksandra Neuhoff  von der Ley’a.

W czasie pierwszej zimy okupacyjnej, w mieszkaniu pp. Mikołajczewskich 
przy ul. Marszałkowskiej 129, Stefan Miłkowski odbiera od nich przysięgę jako 
związany z Komendą Główną SZP – ZWZ – AK, gdzie został zastępcą szefa 
Biura Wojskowego – „Benedykta”. W 1940 r. skierowuje on L. Jastrzębskiego 
do komórki legalizacyjnej RG „Park”. Później Stefan Miłkowski został na wła-
sną prośbę przeniesiony do oddziałów liniowych i poległ w pierwszych dniach 
powstania.

Najwcześniejsze związki Sarmatów z kontynuacją walki zbrojnej wiążą się 
jednak nie z konspiracją, lecz z partyzantką prowadzoną przez Henryka Do-
brzańskiego, – „Hubala”, który po kampanii wrześniowej nie złożył broni. Na 
przełomie 1939 r. i 1940 r. oparciem dla oddziału był majątek Szweycerów 
w Rawskim – Rzeczyca, położona opodal lasów spalskich. Łączniczką oddzia-
łu była ostatnia przewodnicząca Koła Pań Sarmatii – Helena Szweycerówna 
„Doda”, siostra Sarmaty – Pawła.

W lipcu 1940 r., po śmierci „Hubala”, resztki oddziału rozmundurowały się 
na terenie Kielecczyzny w Kluczewsku, majątku należącym do Sarmaty – Sta-
nisława Konarskiego (zwanego „Kuropatwą”), który zaopatrzył ich w ubrania 
cywilne, pieniądze i dokumenty niezbędne do dalszego życia okupacyjnego.
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Zapewne nigdy nie poznamy w pełni konspiracyjnych ścieżek, na których 
Sarmaci starali się spełnić swój żołnierski obowiązek. Chociaż rzadko udawa-
ło się wyjaśnić okoliczności śmierci tych, którzy ginęli, to z całą pewnością 
można przyjąć, że poczynając od ok. 1941 r. większość ginących Sarmatów to 
żołnierze podziemia, a nie przypadkowe ofi ary ślepego terroru okupanta.

Jedną z pierwszych ofi ar walki podziemnej był Jerzy Czerwiński zamordo-
wany 12 czerwca 1941 r. w zbiorowej egzekucji w Palmirach. W okresie stu-
diów – prezes Związku Polskich Korporacji Akademickich, działacz młodzieży 
Stronnictwa Narodowego, a następnie jeden z założycieli Obozu Narodowo 
– Radykalnego. Aresztowano go z żoną wiosną 1941 r., a o ich śmierci zacho-
wały się relacje byłych więźniów Pawiaka, lekarki więziennej dr Anny Czuper-
skiej – Śliwińskiej i pisarza więziennego, Leona Wanata. Obie te relacje kojarzą 
śmierć obojga Czerwińskich ze Związkiem Walki Zbrojnej, przy czym w obu 
przypadkach nie podana jest informacja, że byli małżeństwem. Śmierć Jerze-
go Czerwińskiego (pseudonim „Lubicz”) oraz jego żony należy jednak wiązać 
z Narodową Organizacją Wojskową (NOW). Między innymi świadczy o tym 
fakt, że został zamordowany w Palmirach razem ze swoim politycznym kolegą 
Stanisławem Piaseckim, byłym redaktorem pisma „Prosto z Mostu”, a w cza-
sie konspiracji – szefem propagandy NOW i redaktorem pisma „Walka”. Żona 
Czerwińskiego została zabita przez Gestapo w Alei Szucha podczas drugiego 
przesłuchania. Według relacji dr Anny Czuperskiej – Śliwińskiej nie mogła się 
otruć wszytą w płaszczu trucizną, gdyż usunęła ją strażniczka więzienna. Przy 
życiu został trzyletni synek, którym zaopiekował się przyjaciel, wybitny Sar-
mata Stanisław Geyer, zastrzelony w sierpniu 1944 r. Mały Czerwiński przeżył 
wojnę pod opieką dalszej rodziny Geyerów.

Tragiczny los spotkał Sarmatę Wojciecha Jaxę-Bąkowskiego, byłego prezesa 
Związku Narodowego Polskiej Młodzieży Akademickiej, a następnie działacza 
Stronnictwa Narodowego, który został zamordowany w Lublinie.

Śp. Jerzy Czyżewicz, aresztowany na początku okupacji przez Gestapo, prze-
bywał do końca wojny w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, gdzie był 
tzw. królikiem doświadczalnym.

Pod przybranymi, nieznanymi niestety nazwiskami, zginęli dwaj dalsi Sar-
maci – Franciszek Ostrowski z ZWZ, zamordowany w Warszawie i Jerzy van 
den Mersch w Oświęcimiu, a jego żona Irena – na Majdanku.

Z biegiem czasu lista pomordowanych Sarmatów przedłużała się:
• W Oświęcimiu ginie Henryk Kołobrzeg – Kolberg,
• W więzieniu w Radomiu – w katowni Gestapo zamordowany został Stani-

sław Cybulski [z późniejszych informacji wiadomo, iż zmarł na wolności 
w wyniku poniesionych obrażeń – przyp.], korporacyjny syn Skalskiego,

• Stanisław Siekierzyński został zamordowany w Radogoszczu,
• Jerzy Woyno w Płocku,
• Antoni Mikoszewski zginął w partyzantce na Kielecczyźnie, w okolicach 

Wronowa, pochowany został na cmentarzu w Waśniowie,
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• W egzekucjach ulicznych w Warszawie zostali rozstrzelani:
◦ Jan Wojtowicz – 23.11.1943 r., Stanisław Froelich – 03.12.1943 r.,
◦ Jeden z najmłodszych Sarmatów – Edward Korwin – Piotrowski (ur. 

11.03.1920 r.) rozstrzelany 24.01.1944 r. oraz jeden z najstarszych – Sar-
mata petersburski – Władysław Krassowski (ur. 11.06.1885 r.) zginął 
28.01.1944 r.

• W 1944 r. w kazamatach Gestapo przy Al. Szucha zamordowany został 
Stefan Chrząszczewski

Jak już wspomniano niewiele wiemy o konspiracyjnej działalności Sarma-
tów, jednak zachowało się trochę danych, zwłaszcza o tych, którzy przetrwali.

Aż sześciu Sarmatów – mechaników współpracowało przy produkcji broni:
• Śp. Stanisław Kunstetter, zatrudniony w narzędziowni Ursusa, pracował 

przy wykonywaniu urządzeń do produkcji granatów,
• Śp. Tadeusz Blauth w fabryce ojca kierował produkcją pistoletów automa-

tycznych „Błyskawica”,
• Śp. Jerzy Rudowski [najprawdopodobniej chodzi o innego Rudowskiego- 

przyp.] produkował elementy do „Błyskawicy”,
• Śp. Jerzy Dunin – Mieczyński, w założonej przez siebie hartowni i w warsz-

tatach mechanicznych wytwarzał części do broni automatycznej i grana-
tów,

• Leonard Jastrzębski w warsztacie na Bielanach, w końcu 1943 r., rozpo-
czął produkcję luf do „Błyskawic”,

• Śp. Stanisław Drozdowicz w swojej fabryce wyrabiał miotacze ognia i gra-
naty „Filipinki”. Po wpadce wiosną 1944 r. ukrywał się z żoną i dziećmi, 
natomiast jego willę na Żoliborzu Niemcy zamienili w „kocioł”, na szczę-
ście dzięki wczesnym ostrzeżeniom bez skutku.

W łączności radiowej z zagranicą pracował Sarmata – inż. elektryk Leonard 
Knoch, który cudem uniknął aresztowania, gdy wychodząc z Państwowych 
Zakładów Tele – i Radio – Technicznych minął w portierni agentów Gestapo, 
którzy przybyli, żeby go aresztować. Pod nazwiskiem zmienionym na Ludwik 
Zawarski wyjechał na wieś.

Ogromne zasługi dla służby zdrowia położył Sarmata – śp. dr med. Jerzy 
Morzycki, który po ucieczce z Poznania kierował tajną produkcją szczepionki 
przeciwtyfusowej metodą prof. Weigla. Dzięki jego pracy cała polska służba 
zdrowia, lekarze i pracownicy szpitali byli szczepieni. Zorganizował on rów-
nież przerzut szczepionek do obozów koncentracyjnych, zwłaszcza do Oświęci-
mia, co miało duże znaczenie dla utrzymywania przy życiu więźniów zaanga-
żowanych w konspiracji obozowej.

Śp. Stanisław Kunstetter w tajnych Wojskowych Zakładach Wydawniczych 
AK projektował okładki książek, plakaty oraz wszystkie teksty wymagające po-
sługiwania się dużą czcionką. Ważniejsze jego prace wymieniła dr Janina Ja-
worska w swojej książce „Polska sztuka walcząca 1939–1945”. Należy do nich 
m.in. nekrolog gen. Wł. Sikorskiego, rozplakatowany na ulicach Warszawy.
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„Cichociemny” – Stanisław Jankowski [pseudonim „Agaton” – przyp.], po 
zrzucie z Anglii do kraju w marcu 1942 r., kierował Wydziałem Legalizacji 
i Techniki II Oddziału Komendy Głównej Armii Krajowej. Na początku posłu-
giwał się on dokumentami na nazwisko Stanisław Wszucki. Zbiegiem okolicz-
ności pierwsze fałszywe dokumenty na to nazwisko wystawił mu Sarmata – Le-
onard Jastrzębski „Samol”, który jak już wspomniano w latach 1940 – 1942 był 
kierownikiem komórki legalizacyjnej przy KG ZWZ – „Park”. Żona Stanisława 
Jankowskiego i jej matka zginęły w Oświęcimiu za udzielanie schronienia zbie-
głym z niewoli ofi cerom angielskim.

Sarmata – chemik Cyryl Niewiadomski, po upadku Francji nieoczekiwanie 
wrócił przez Hiszpanię do Polski i początkowo pracował w fabryce samolotów 
w Mielcu. Jednak w obawie przed aresztowaniem za udział w konspiracji (kra-
dzież planów nowego „Heinkla”) zbiegł do Warszawy, gdzie został pracowni-
kiem Biura Studiów Wywiadowczych KG AK – „Lombard”. Między innymi 
brał udział w badaniu elementów pocisku V2 oraz w wywiadzie na terenie 
kasyna gry (pseudonim „Prus”).

Sarmata – rolnik Jan Zakrzewski działał w Biurze Studiów Gospodarczych 
KG AK.

Wielu Sarmatów, ze względu na bezpieczeństwo, musiało zmienić 
nazwiska:

• Janusz Kozakiewicz, jako Ireneusz Żółciński pozostał na Litwie, gdzie do-
wodził polskim oddziałem partyzanckim. Internowany w ZSRR, wrócił 
do kraju w 1949 r.,

• Henryk Jacuński, „spalony” na Lubelszczyźnie, działał pod nazwiskiem 
Krasowski w częstochowskim inspektoracie AK, po wojnie więziony – 
zwolniony w 1956 r.,

• Śp. Stanisław Roguski ze Stodół w Opatowskim walczył w partyzantce na 
kielecczyźnie jako Stanisław Ostojewski.

W partyzantce walczyli również: Tomasz Rauszer na Kielecczyźnie oraz 
Wiktor Modzelewski, który był dowódcą jednego z obwodów AK na południo-
wo-zachodnią Lubelszczyznę, po wojnie więziony w ZSRR.

W przeprowadzaniu sabotażu gospodarczego brali udział: Stanisław 
Geyer, Jerzy Szturm, Aleksander Olszowski, Bogdan Wilkoszewski i Wacław 
Walewski.

Kazimierz Starża-Dzierzbicki, jako podchorąży AK, między innymi brał 
udział w ataku na więzienie i Gestapo w Grójcu, a Tomasz Jodko-Narkiewicz 
był dwukrotnie ranny, walcząc jako por. „Bzura” w 7 Dywizji Piechoty AK, 
batalion „Las”.

Piękną kartę w walce podziemnej mieli Sarmaci-ziemianie, działają-
cy w organizacji zwanej „Uprawa”, założonej w 1940 r. przez Witolda Ma-
ringe’a ze Smoliny. Brali w niej udział: Jerzy Binzer z Kłudna w Sochaczew-
skim, Stanisław Froelich z Rudy Malenieckiej w Koneckiem, Stanisław Ko-
narski z Kluczewska (Kluczewsko miało w „Uprawie” kryptonim „Zamek”), 
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Aleksander Ryszard Olszowski z Jacentowa w Opatowskiem [dziś w pałacu 
tym mieści się hotel „Magnat” – przyp.] i Bogdan Wilkoszewski z Wysokiej 
w Grójeckiem.

W początkowym okresie działalności (1940–1941) „Uprawa” niosła pomoc 
wysiedlonym z terenów wcielonych do Rzeszy, zwłaszcza młodzieży ziemiań-
skiej. Dzięki „Uprawie” Janusz Kalinowski ze Szpondowa został praktykan-
tem w Zofi polu, majątku Hemplów na Lubelszczyźnie, a Wiktor Modzelewski 
z Gładczyna znalazł zatrudnienie w majątku Niwińskich koło Annopola.

W latach 1942–1944 „Uprawa” gromadziła fundusze niezbędne do prowa-
dzenia tak zwanej „gorącej kasy”, w której zawsze musiały znajdować się pie-
niądze na nagłe potrzeby, jak: zaopatrzenie w środki materialne dla „spalo-
nych”, na łapówki i wykupywanie z więzień aresztowanych, czy zatrzymanych 
do wywózki. W tym okresie „Uprawa” związała się z konspiracją wojskową 
i weszli do niej również niektórzy mieszkańcy miast.

Z Sarmatów zamieszkałych w Warszawie związali się z „Uprawą”: Stanisław 
Geyer, Jerzy Szturm i Wacław Colonna – Walewski, wszyscy współpracujący 
z dużą fi rmą handlową „Stowinkol”, oraz Stanisław Warzycki, który prowadził 
fermę ogrodniczo – warzywną, będącą w istocie zakonspirowaną komórką Ar-
mii Krajowej. W fi rmie tej, po ucieczce z Lubelszczyzny, znalazł zatrudnienie 
Janusz Kalinowski.

W trzecim, końcowym okresie działalności, „Uprawa” zaopatrywała w żyw-
ność oddziały AK, przy czym w tym okresie jednym z głównych miejsc prze-
rzutu żywności do oddziałów w Kampinosie było Kłudno Jerzego Binzera.

Inną formą działalności „Uprawy” był sabotaż gospodarczy, polegający na 
zdobywaniu żywności z zapasów okupanta, na przykład pod pozorem „akcji 
siewnej”, czy też „pomocy zimowej”. Również w ramach sabotażu, z inicjaty-
wy B. Wilkoszewskiego, przeniesiono olejarnię z Torunia do Warszawy żeby 
uniemożliwić wywóz nasion oleistych do Rzeszy. 

Wobec pogarszającej się sytuacji na wsi spowodowanej terrorem i napadami, 
wielu Sarmatów musiało uciekać do miast, wśród nich Stanisław Froelich z Rudy 
Malenickiej i Janusz Kalinowski. Pod nieobecność Tomasza Rauszera bandyci, 
podający się za Gwardię Ludową, spalili dwór w Grzegorzewicach, mordując 
jego żonę z domu Rzeklewską oraz stryjeczną siostrę – Lilkę z męża Stypińską. 
Sarmata Jerzy Libiszowski, mieszkający wraz ze swoim stryjem w Pełczyskach 
koło Wiślicy, przeżył 58 napadów bandyckich, co nie przeszkadzało, że nadal 
dostarczał żywność oddziałom partyzanckim oraz udzielał schronienia zmu-
szonym do ukrywania się.

Tymczasem liczba ofi ar stale wzrastała. Jednocześnie Niemcy odkryli groby 
katyńskie, co wyjaśniło milczenie od 1939 i 1940 r. jeńców wojennych z Ko-
zielska, Starobielska i Ostaszkowa.

Fil! Stanisław Janusz Tymowski
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9. POWSTANIE WARSZAWSKIE

W ostatnich dniach lipca 1944 r., kiedy Armia Czerwona podeszła do 
wschodnich przedmieść Warszawy, wydawało się, że bezpośrednie jej uderze-
nie na stolicę jest kwestią kilku dni. W tej sytuacji w dniu 1 sierpnia 1944 r. 
wybuchło Powstanie.

Przed wybuchem Powstania przebywało w Warszawie około 40 Sarmatów, 
byli wśród nich stali, przedwojenni mieszkańcy, jak również i przybysze ucie-
kający przed prześladowaniami okupanta. Wszyscy wzięli udział w Powstaniu, 
przede wszystkim w formacjach liniowych AK.

Niestety brak jest bardziej szczegółowych danych w jakich jednostkach wal-
czyli. Stosunkowo dużo informacji dotyczy Sarmatów, biorących udział w Po-
wstaniu na Żoliborzu. Już w 1943 r. została sformowana „Sarmacka” 3 drużyna 
237 plutonu AK, którego dowódcą był sierżant podchorąży Jerzy Mieczyński 
„Dunin” (poległ 2 sierpnia pod Babicami). Dowódcą kompanii był również Sar-
mata – Jerzy Terczyński (por. „Starża”). Kompania wchodziła w skład VIII Dy-
wizji Piechoty AK. Do drużyny należeli: Tadeusz Mikołajczewski (d-ca), Stani-
sław Dziewanowski (obaj polegli 2 sierpnia pod Babicami), Janusz Kalinowski, 
Bogusław Dobrzyński, Włodzimierz Makomaski i Wojciech Polakowski (przed 
Powstaniem przeniesiony do innej służby) [stąd nazwa jednej z ulic na Żolibo-
rzu – ul. Sarmatów – przyp.]. 

Na Żoliborzu walczył również, w plutonie „Nałęcz”, plutonowy podchorąży 
St. J. Tymowski „Dragin” i Stanisław Drozdowicz (zmarł z ran w obozie jeniec-
kim Gross – Lubars). 

Po 1 września ze Starego Miasta przeszedł kanałami na Żoliborz por. Tadeusz 
Blauth „Kit” (przedtem walczył na Woli), jako dowódca 442 plutonu WSOP. 

W ataku oddziałów kampinowskich na Dworzec Gdański brał udział Zbi-
gniew Korwin – Kuczyński, który potem był ranny w bitwie pod Jaktorowem 
i dostał się do niewoli. 

Kapitan Stanisław Jankowski „Agaton” swój udział w Powstaniu opisał 
szczegółowo w książce „Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie”. 
W pierwszych dniach Powstania był dowódcą plutonu na Woli, potem na Sta-
rym Mieście. Jako wysłannik Komendy Głównej przejściowo przebywał na Żo-
liborzu, w Puszczy Kampinoskiej, Śródmieściu i na Mokotowie. Trasę pomię-
dzy tymi dzielnicami siedem razy przebywał kanałami. Po kapitulacji został 
adiutantem generała Bora – Komorowskiego i z nim dostał się do niewoli. 

W pierwszych dniach Powstania, w ataku zgrupowania „Garłuch” na lotni-
sko, poległ Wiktor Jastrzębski „Rundka”.

Na Mokotowie w pułku „Baszta” walczył, jako dowódca plutonu, ppor. 
Leonard Jastrzębski „Krzysztof”. Ranny 15 września i wygarnięty z powstań-
czego szpitala przy ulicy Czeczota 25, następnego dnia uciekł z transportu. 
W jego plutonie walczył Aleksander Neuhoff  von der Ley „Olek”, który poległ 
25 września przy obronie odcinka.
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Ppor. Bolesław Jaruzelski „Żbik” był ofi cerem do zleceń w zgrupowaniu 
1 pułku szwoleżerów. Natomiast Leonard Knoch „Zenon” był w kompanii 
łączności pułku „Waligóra”. 

Ppor. Tadeusz Rozdeiczer – Kryszkowski „Palec, Radny”, był szefem stacji 
UKF.

W nieznanych formacjach AK walczyli i polegli następujący Sarmaci: Lucjan 
Dziewanowski (Śródmieście), Ryszard Jahołkowski (Ochota), Stefan Miłkowski 
(Śródmieście), Adam Niewiarowski (Mokotów), Jan Oczechowski (Mokotów) 
i Stanisław Warzycki (Czerniaków).

Zamordowani zostali: Stanisław Geyer (na ulicy w dniu 1.08.44), Stanisław 
Bieńkowski, Edmund Jankowski i Stanisław Totwen – w obozach koncentracyj-
nych, uwięzieni podczas lub po Powstaniu.

Łącznie w walkach powstańczych zginęło 12 Sarmatów, a 4 zostało 
zamordowanych.

Do niewoli niemieckiej, między innymi, dostali się: Jerzy Tęczyński, Stanisław 
Kunstetter, Stanisław Jankowski, Julian Prądzyński i Zbigniew Kuczyński. 

Pozostali uniknęli niewoli wychodząc z Warszawy razem z ludnością 
cywilną.

Na roboty do Austrii został wywieziony Witold Łukaszewicz.
W Powstaniu zostali odznaczeni następujący Sarmaci:
– Orderem Virtuti Militari Stanisław Jankowski i Tadeusz Blauth,
– Krzyżem Walecznych Stanisław Jankowski x2, Leonard Jastrzębski i po-

śmiertnie Aleksander Neuhoff  von der Ley.

Fil! Bogusław Dobrzyński
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10. KOŁO FILISTRÓW K! SARMATIA NA OBCZYŹNIE

Po klęsce wrześniowej 27 Sarmatom udało się przedostać na Zachód, by 
w formującej się na terenie Francji Armii Polskiej kontynuować walkę z na-
jeźdźcą. Dołączyli do nich jeszcze dwaj, przebywający poza granicami kraju od 
czasów przedwojennych, a mianowicie W. Starczewski ze Stanów Zjednoczo-
nych oraz Kazimierz Pryliński z Francji.

Pierwszym punktem spotkań był Paryż, gdzie działały władze państwowe 
i powstawały polskie jednostki wojskowe. W tym czasie, wobec braku stałych 
miejsc pobytu, trudno było o nawiązywanie sarmackich kontaktów.

Jednak już 23 lutego 1940 r. odbyło się w Paryżu pierwsze spotkanie Sarma-
tów, w którym wzięli udział: T. Tymiński, Z. Skolimowski, J. Popiel i K. Rentel. 
W wyniku tego zebrania wydano komunikat nr. 1 i postanowiono rozpocząć 
starania w kierunku ustalenia listy Sarmatów przebywających za granicą, z po-
daniem ich miejsc pobytu oraz zorganizowanie pomocy materialnej dla kole-
gów znajdujących się w niewoli.

Leonard Rudowski, z tytułu swej dawnej prezesury w ZPK!A, na początku 
1940 r. przystępuje również do zorganizowania znajdujących się we Francji 
członków korporacji związkowych (początkowo pięciu: Polonia, Arkonia, We-
lecja, Sarmatia i Jagiellonia).

W tym czasie liczono się z dłuższym pobytem na terenie Francji i planowano 
organizowanie systematycznych spotkań korporacyjnych, oczywiście w roz-
miarach nie kolidujących ze służbą wojskową.

Kolejne dwa zebrania, w dniach 2 i 23 marca 1940 r., miały miejsce już w obo-
zie wojskowym w Coētquidan, były ostatnimi na terenie Francji. Wzięli w nich 
udział: J. Bełkowski, A. Kotarski, K. Rentel, L. Siemieński, L. Rudowski i Z. Sko-
limowski, przy czym zebranie w dniu 23 marca miało charakter "Jajeczka".

Poza wymienionymi, inną grupę Sarmatów przydzielono do Drugiej Dy-
wizji Strzelców Pieszych, formującej się w Środkowej Francji; należeli do niej: 
S. Lewicki, B. Ostrowski, K. Rentel, J. Starkiewicz i W. Wasiutyński.

Natomiast J. Popiel znalazł się w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej.
Przebieg francuskiej kampanii jest ogólnie znany, a Sarmaci walczący w Dru-

giej Dywizji Strzelców Pieszych podzielili jej los i zostali internowani w Szwaj-
carii. Natomiast większości pozostałych, po ciężkich nieraz przejściach, udało 
się przedostać do Wielkiej Brytanii.

Tak więc w Pierwszej Dywizji Pancernej znaleźli się: J. Popiel, W. Koziełł-Po-
klewski, Z. Skolimowski i T. Tymiński; bracia Andrzej i Maciej Miszewscy jako 
piloci – w dywizjonie bombowym nr 303, w którym odbyli pełną turę lotów 
bojowych nad Niemcami. W 1944 r. Andrzej został przeniesiony do angiel-
skiego dywizjonu do specjalnych zadań nr 138; zrzucał spadochroniarzy nad 
Europą, między innymi i nad Polską.

Kazimierz Mieszkis i Czesław Żakiewicz pracowali, jako inżynierowie spe-
cjaliści, w angielskim przemyśle wojennym. Stanisław Jankowski we Francji 
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i początkowo w Anglii służył w artylerii; następnie w marcu 1942 r., po prze-
szkoleniu został zrzucony na terenie Polski, gdzie objął stanowisko kierowni-
ka komórki legalizacyjnej wywiadu AK. Po Powstaniu dostał się do niewoli 
niemieckiej, z której był uwolniony przez armię amerykańską i po rocznym 
pobycie w Wielkiej Brytanii w 1946 r. powrócił do kraju. Józef Libiszowski po-
czątkowo służył w broni przeciwpancernej, następnie został ofi cerem łączniko-
wym z ruchem oporu we Francji i Belgii. Aleksander Kotarski po okresie służby 
w armii brytyjskiej został mianowany obrońcą prawnym żołnierzy polskich 
w okupowanych Niemczech.

Pierwsze kontakty Sarmatów na terenie Wielkiej Brytanii zainicjowali: 
K. Mieszkis, St. Jankowski, bracia Miszewscy i W. Koziełł-Poklewski, przy czym 
już w 1940 r. zaczęli poszukiwanie adresów komilitonów ponownie rozsianych 
po świecie, w czym pomocny był im londyński "Dziennik Polski".

Wydano komunikaty sarmackie nr 2 (z 9 marca 1941 r.) i nr 3 (wrzesień 
1941 r.), które również przyczyniły się do gromadzenia wiadomości o losach 
kolegów, a nawet niekiedy uzyskiwania ich adresów.

W 1942 r. w Kelso na terenie Szkocji, odbyło się zebranie międzykorpora-
cyjne, a w marcu 1943 r. z inicjatywy T. Tymińskiego, J. Popiela i Z. Skoli-
mowskiego, wydany został komunikat (datowany kwiecień 1943 r.), w któ-
rym autorzy apelowali o zgłaszanie propozycji odnośnie zorganizowania się 
za granicą.

Nawiązano kontakty z żołnierzami Drugiej Dywizji Strzelców Pieszych, 
internowanymi w Szwajcarii i przebywającymi w Obozie Uniwersyteckim we 
Fryburgu.

Inwazja na kontynent zerwała zainicjowane związki na terenie Szkocji, a za-
kończenie działań wojennych stworzyło dla Polaków na uchodźstwie wysoce 
płynną sytuację. Część powróciła do kraju, a pozostający na Zachodzie szukali 
możliwości zorganizowania życia w całkowicie odmiennych, nieprzewidzia-
nych warunkach.

W tym okresie miało miejsce spotkanie Sarmatów przebywających 
w Londynie w Allied Circle, na którym jednak ze względu na brak skon-
kretyzowanych planów przyszłościowych nie powzięto żadnych konkretnych 
postanowień.

Tymczasem grono Sarmatów na Zachodzie powiększało się stopniowo, 
w pierwszej kolejności o jeńców z Powstania Warszawskiego (J. Terczyński, 
J. Prądzyński, Zb. Kuczyński, St. Jankowski) i z 1939 r. (J. Krotkiewski), a póź-
niej, aż do 1960 r. w wyniku emigracji już z PRL.

Łącznie na trwałą emigrację zdecydowało się 32 Sarmatów. Osiedlili się oni 
w Europie Zachodniej (W. Brytania, Francja, Hiszpania), Ameryce Północnej 
(USA, Kanada), Ameryce Południowej (Argentyna, Brazylia), Afryce (RPA, Ma-
roko) i Australii.

Jak mówi Kipling: "Szerokości każdej znak wybity na świecie widział już 
któregoś z nas, wszędzie nas znajdziecie".
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W walkach na Zachodzie Sarmaci otrzymali szereg odznaczeń bojowych:
– Krzyż Virtuti Militari: bracia Miszewscy,
– Krzyż Walecznych: Andrzej Miszewski x4, Maciej Miszewski x3, Janusz 

Popiel x4, Witold Koziełł-Poklewski i Zbigniew Skolimowski.
Wiele lat później, bo 18 lutego 1978 r., Sarmaci zamieszkali na terenie Wiel-

kiej Brytanii, a mianowicie: J. Popiel, K. Mieszkis, K. Schloesser, L. W. Jastrzęb-
ski, S. Lewicki i Cz. Żakiewicz postanowili powołać do życia Koło Filistrów 
K! Sarmatia na Obczyźnie, co nastąpiło w dniu 8 maja tegoż roku. Z tej racji 
miało miejsce nabożeństwo i wspólny obiad z udziałem przedstawicieli innych 
korporacji. Od tego czasu co 3-4 miesiące mają miejsce regularne spotkania.

Pierwszą podstawową czynnością Koła było odszukanie i nawiązanie kon-
taktów z Sarmatami przebywającymi zagranicą, co nie było łatwym zadaniem. 
Jednak udało się ich odnaleźć ponad 20. Ostatni, Jan Przybyłowicz, został "od-
kryty" w Australii dopiero w 1985 r. Wielu jednak nie dożyło powstania Koła.

Trwałym dorobkiem Koła są wydawane od 1978 r., z inicjatywy pierwszego 
prezesa – fi listra J. Popiela, "Komunikaty". Po jego śmierci prezesurę Koła i re-
dakcję przejął fi lister L. W. Jastrzębski. Do wiosny 1988 r. ukazało się 29 komu-
nikatów [ostatecznie 30 numerów – przyp.].

Oprócz bieżących informacji o Sarmatach na uchodźstwie i w kraju zawiera-
ją one wiele życiorysów, wspomnień i materiałów stanowiących przyczynek do 
historii K! Sarmatia oraz całego ruchu korporacyjnego.

"Komunikaty" składane są w Bibliotece Polskiej w Londynie, w kartotece 
periodyków pod hasłami:

1. Koło Filistrów Sarmatii na Obczyźnie.
2. Sarmatia.
3. Korporacja.
W dniu 75-lecia K! Sarmatia Koło ufundowało i wmurowało w kościele 

św. Andrzeja Boboli w Londynie tablicę ku czci zmarłych, poległych i pomor-
dowanych członków Korporacji. Z tej okazji miało miejsce uroczyste spotkanie 
oraz wspólny obiad z udziałem przedstawicieli innych korporacji.

W trudnych latach 80-tych Koło udzielało całej rodzinie sarmackiej w kraju 
pomocy w formie przesyłek żywnościowych, co odtąd stało się tradycją, jako 
upominki gwiazdkowe.

Tylko dzięki wkładowi fi nansowemu Koła stało się możliwe powstanie Kwa-
tery Pamięci w kościele Św. Anny wraz ze znajdującymi się w niej tablicami 
oraz wydanie opracowania rocznicowego.

Sarmaci na obczyźnie biorą czynny udział w życiu organizacji polonijnych, 
a ponadto wnoszą trwały wkład w kulturę i cywilizację przybranych krajów 
ojczyźnianych.

Filister Leonard Rudowski, nie mogąc służyć w wojsku, pracuje od 1940 r. 
w PCK w Paryżu i Tuluzie i równolegle w Ruchu Oporu (komórka Monika). 
Aresztowany przez Gestapo w marcu 1944 roku, uwolniony przez wojska 
alianckie, zostaje Delegatem Okręgowym PCK w Tuluzie, potem w Lille, gdzie 
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wydaje polski miesięcznik katolicki "Nasza Praca". Po zamknięciu w 1945 roku 
polskich placówek we Francji oddaje się pracy w polskich i międzynarodowych 
organizacjach katolickich, za którą zostaje odznaczony papieskim orderem 
Św. Sylwestra.

Filister Jerzy Staniszkis przez 25 lat był profesorem architektury na Uniwer-
sytecie w Detroit (obecnie otrzymał honorowy tytuł "Profesor emeritus", a jego 
imię otrzymała aula uniwersytecka), fi lister Maciej Miszewski był profesorem 
architektury na Uniwersytecie w Capetown, fi lister J. Bełkowski profesorem 
silników lotniczych w Stambule.

Filister W. Starczewski został odznaczony najwyższym odznaczeniem Bi-
blioteki Kongresu – "Superior Service Award" za prace z zakresu obrony Stanów 
Zjednoczonych.

Życiorys fi listra Kazimierza Prylińskiego – eksploratora i odkrywcy wielu 
cennych złóż kopalin w Afryce, czyta się jak powieść z Dzikiego Zachodu.

Obecnie (lato 1988 r.) Koło liczy 13 członków. Czterech przebywa w Wiel-
kiej Brytanii, trzech – w Kanadzie, dwóch w Republice Południowej Afryki i po 
jednym w Stanach Zjednoczonych Am. Płn., Australii, Brazylii i we Francji.

Fil! Stanisław Lewicki
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11. Sarmaci na emigracji – 1988 rok

Nazwisko i imię od roku miejsce pobytu

Bełkowski Jerzy
Dzierzbicki-Starża Kazimierz

Jastrzębski Leonard
Gruszecki Leszek

Kotarski Aleksander
Krotkiewski Jerzy

Kuczyński Zbigniew
Lewicki Stanisław
Libiszowski Józef

Mieszkis Kazimierz
Miszewski Andrzej

Miszewski Jan Maciej
Olszewski Mieczysław

Pfeiff er Tadeusz
Poklewski-Koziełł Witold

Popiel Janusz
Poradowski Zygmunt

Prądzyński Julian
Pryliński Kazimierz

Przybyłowicz Jan
Rauszer Kazimierz
Rudowski Leonard

Rutkowski Wacław

1939
1946
1957
1939
1939
1939

1944
1939
1939

1939
1939
1962
1939
1939

1946
1939

1939
1939
1944
1935

1944
1939
1939

1946

zm. 1986-12-26 w Londynie
obecnie w Kanadzie
obecnie w Londynie

zm. 1982-03-29 w Edynburgu
zm. 1978 w Recife Brazylia
zm. 1984-03-18 w Arras, 

Francja
obecnie w Kanadzie

w 1980 powrócił do kraju
zm. 1986-03-10 w Filadelfi i, 

USA
obecnie w Wielkiej Brytanii
w 1948 powrócił do kraju

obecnie w RPA
obecnie w RPA

obecnie w Londynie (poza 
Kołem)

obecnie w Brazylii
zm. 1979-07-31 w Johannes-

burgu, RPA
zm. 1986-01-26 w Londynie

zm. 1974-11- w Hiszpanii
zm. 1959-05-03 w Casablance
zm. 1986-11-15 w East Lon-

don, RPA
obecnie w Australii

zm. 1968 w Londynie
zm. 1980-03-12 w Thais pod 

Paryżem
zm. 1976 w Londynie
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Nazwisko i imię od roku miejsce pobytu

Schloesser Karol
Skolimowski Zbigniew

Staniszkis Jerzy
Starczewski Walery

Szturm Jerzy
Terczyński Jerzy

Tymiński Tadeusz
Wasiutyński Wacław
Żakiewicz Czesław

1947
1939
1961
1936

1946
1944
1939
1939
1939

obecnie w Londynie
obecnie we Francji

obecnie w USA
zm. 1983-09-28 
w Waszyngtonie

zm. 197. w Brazylii
zm. 197. w Australii

zm. 1967-01-19 w Londynie
obecnie w Kanadzie
obecnie w Londynie
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12. ODNOWA RODZINY SARMACKIEJ

Prawie po sześciu latach wojny, w dniu 9 maja 1945 r., Niemcy hitlerow-
skie bezwarunkowo skapitulowały. Natomiast rozpoczęła się „powrotna fala” 
tych wszystkich, których losy wojenne rzuciły poza granice kraju: jeńców wo-
jennych, więźniów obozów koncentracyjnych i łagrów, żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych oraz przymusowych robotników. Okres tej migracji trwał prawie 
15 lat.

Spośród Sarmatów najwcześniej wrócili z ofl agów w:
– Murnau: r. Staniszewski i St. Makowski
– Woldenbergu: bracia Staniszkisowie i M. Zembrzuski
Z obozów koncentracyjnych: Witold Wasiutyński i J. Czyżewicz 

z Buchenwaldu.
Z robót przymusowych w Austrii – W. Łukaszewicz.
Ze wschodu wrócił Janusz Kozakiewicz (w 1947r.) oraz długo tam więziony 

W. Modzelewski (w 1956r.)
Po roku znalazł się w kraju Stanisław Jankowski.
Z tych, co w 1939 r. przedostali się na Zachód i walczyli w Polskich Siłach 

Zbrojnych, niewielu wróciło, a mianowicie: K. Mentel, A. Miszewski (w 1962 r. 
wyemigrował ponownie) i J. Starkiewicz; natomiast większość osiedliła się na 
czterech kontynentach, głównie jednak w Anglii. Dołączyli do nich uczestnicy 
Powstania Warszawskiego – J. Terczyński i Zb. Kuczyński – wyzwoleni z obo-
zów jenieckich.

Nie wszyscy którzy powrócili, pozostali w kraju, niektórzy ponownie udali 
się na emigrację, przy czym dołączyło do nich kilku dalszych, którzy okupację 
przeżyli w kraju. Stąd po 1960 r. osiedliło się za granicą na stałe 32 Sarmatów.

Migracji zagranicznej towarzyszyła – wewnątrz krajowa. Bez przesady moż-
na stwierdzić, że prawie żaden z Sarmatów nie utrzymał swego przedwojen-
nego adresu, a nawet z czasów okupacji. Było to następstwem reformy rolnej, 
jak również zburzenia Warszawy, w której podczas wojny znalazło schronienie 
wielu Sarmatów. Wszyscy musieli szukać, przynajmniej czasowego, nowego 
miejsca pobytu.

Najtrudniej było odszukać tych, którzy znaleźli się na Ziemiach Odzyska-
nych. Dlatego nawiązanie kontaktów oraz ustalenie nazwisk i adresów tych, co 
przeżyli wojnę, szło bardzo opornie.

Wznowienie działalności Korporacji po wojnie było naturalnie niemożli-
we, stąd też kontakty ograniczyły się do niewielkich spotkań towarzyskich, 
których ośrodkiem stała się odbudowana z ruin Warszawa, gdzie zamieszkało 
stosunkowo dużo Sarmatów.

Spotykano się w kawiarniach i mieszkaniach prywatnych Jerzego Rudow-
skiego i Stefana Skalskiego.

Drugim, mniej licznym miejscem spotkań Sarmatów, był dom J. Kizlerów 
na Śląsku.
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Jednak „widma dawnych lat szczęścia i przyjaźni” spowodowały, że z cza-
sem coraz częściej się spotykano i w większym gronie, w czym było dużo zasłu-
gi śp. Stefana Skalskiego, członka jeszcze petersburskiej „Sarmatii”. W 1958 r. 
doliczył się on 60-ciu żyjących w kraju Sarmatów i skupił wokół siebie znaczną 
ich część, stając się wśród nich „primus Inter pares”, na okres prawie 30 lat. 
Ponadto nawiązał również pierwsze kontakty z przebywającymi na obczyźnie.

W 1978 r. – w 70. rocznicę powstania K! Sarmatia, wmurowano w kruchcie 
kościoła Św. Anny tablicę ku czci wszystkich poległych, pomordowanych i zmar-
łych Sarmatów, która znajduje się w sąsiedztwie podobnych tablic Aquilonii, 
Patrii i Sparty [obecnie tablica jest zdjęta – jej ponowne wmurowanie ma mieć 
miejsce przy wejściu do kościoła Św. Anny – przyp.]. Należy podkreślić szcze-
gólnie życzliwy stosunek dla tych poczynań ze strony ówczesnego rektora tego 
kościoła – księdza prałata Tadeusza Uszyńskiego, który w 1978 r. został fi listrem 
h.c. naszej korporacji [pierwszy Filister honoris causa Sarmatii – przyp.].

Z wydarzeń czysto towarzyskich należy odnotować tradycyjny bal w ostatni 
poniedziałek karnawału 1959 r. w klubowym lokalu Zw. Zaw. Elektryków przy 
ul. Senatorskiej 35, a więc prawie naprzeciw dawnej Resursy Kupieckiej. Jak na 
te czasy lokal był w miarę luksusowy. Była to pierwsza po wojnie i niestety już 
nie powtórzona okazja do licznego spotkania się Rodziny Sarmackiej. Zjawiło 
się wielu fi listrów z żonami i dorosłymi dziećmi. Brak fraków, band i dekli nie 
psuł nastroju. Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem, prowadzonym przez 
małż. Skalskich, którzy później celowali i w kujawiaku.

W 1975 r., po śmierci fi listra Skalskiego, jego rolę przejął fi lister Janusz Ty-
mowski. Rok ten należy uznać za przełomowy. Dotąd młodsi fi listrzy, jeszcze 
pracujący, nierzadko na kierowniczych stanowiskach w nauce, przemyśle i ad-
ministracji, mieli mniej czasu na udzielanie się. Ponadto odgrywały rolę i inne 
względy związane z prześladowaniami za udział w kampanii wrześniowej i AK, 
co wielu Sarmatów sprawdziło na własnej skórze.

Od 1975 r. kolejne roczniki urodzonych już po 1910 r. zaczęły przechodzić 
na emeryturę, poprzez co spotkania stawały się częstsze i liczniejsze. Na pewno 
duże zasługi na tym polu położył fi lister Janusz Tymowski, który nie szczędził 
czasu i trudu na ich organizowanie.

Stopniowo comiesięczne spotkania stawały się, przynajmniej w pojęciu 
większości, zwyczajem, a nawet obowiązkiem, podobnie jak dawne kwatery.

Wytworzeniu nastroju sprzyja zaopatrzenie wszystkich w dekle, krzyże mal-
tańskie i cyrkle (pierwsze powojenne cyrkle zostały wykonane w 1959 r. staraniem 
fi listra Skalskiego) oraz „obowiązek” występowania w nich na spotkaniach.

Atrakcyjność spotkań powiększa udział pań, nie rzadko członkiń dawne-
go Koła Pań, a przynajmniej jednej, każdorazowej gospodyni. Gdzie zabrakło 
pani domu, rolę jej pełnią z powodzeniem córki i synowe, co potwierdza, że 
pojęcie „rodzina sarmacka” nie jest pustym frazesem.

Duże znaczenie miało nawiązanie bliskich kontaktów z fi listrami skartelizo-
wanej Lechii, zamieszkałymi w Poznaniu.
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W 1978 r. powstało w Londynie Koło Filistrów K! Sarmatia na Obczyźnie, 
przy czym odwiedziny w kraju jego członków stanowią zawsze „okrasę” war-
szawskich spotkań.

Główną jednak troską było i jest ocalenie od zapomnienia idei korporacyj-
nych, które przez ponad 100 lat, w czasie zaborów i w Polsce niepodległej, 
skupiały tysiące młodzieży akademickiej.

Przejawem tego było zainicjowanie oraz wkład organizacyjny i materialny 
w powstanie Kwatery Pamięci ZPK!A w baszcie przy kościele akademickim 
Św. Anny. W Kwaterze znajduje się tablica ku czci 53 poległych i pomordowa-
nych członków Sarmatii [z dziwnych przyczyn zdjęta w latach 90. – przyp.], 
wmurowana i poświęcona w maju 1986 r., ozdobiona herbem korporacji, oraz 
tablicę ku czci wibitnych, zasłużonych jej członków, śp. Filistrów: Janusza Po-
piela i Janusza Tymowskiego, wmurowana w r. 1987.

W nawiązaniu do tradycji corocznie obchodzona jest uroczyście rocznica za-
łożenia korporacji i z tej okazji odprawiana Msza św. w kościele akademickim 
św. Anny za dusze poległych i zmarłych Sarmatów, a zwłaszcza tych, którzy 
odeszli w ostatnim roku. W Mszy św. biorą zawsze liczny udział rodziny żyją-
cych i zmarłych komilitonów, a po Mszy odbywają się spotkania z udziałem 
pań, odpowiadające dawnemu komersowi. Miejscami spotkań bywają lokale 
publiczne oraz prywatne mieszkania, przy czym te ostatnie są przyjemniejsze, 
gdyż mają charakter korporacyjno-rodzinny.

Z ostatnich spotkań można wymienić komers 70-lecia w domu fi l. Blau-
thów, 75. lecia w refl ektarzu kościoła św. Anny i 80-lecia w domu fi l. 
O. Staniszkisów.

Ci, którym dane było przeżyć wojnę i pracować w wyzwolonej Polsce, wy-
wiązali się ze swych zadań „suma cum laude”. W wybranych przez siebie 
kierunkach byli ludźmi dobrej roboty, jak nauczyli się jeszcze za czasów stu-
denckich w „Sarmatii”. Wielu zajmowało kierownicze stanowiska, nierzadko 
dyrektorskie, w przemyśle oraz innych dziedzinach gospodarki narodowej. Ci, 
którzy poświęcili się pracy naukowej, uzyskali tytuły profesorów i docentów 
oraz stopnie doktorów i doktorów habilitowanych.

Wielu Sarmatów otrzymało wysokie odznaczenia państwowe: Krzyże Ofi -
cerskie i Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi oraz wysokie 
odznaczenia resortowe i organizacji społecznych.

Życiorysy powojenne Sarmatów odzwierciedlają przeżycia inteligencji pol-
skiej, która mimo prześladowań uczestniczyła w ogromnym wysiłku odbudo-
wy kraju ze zniszczeń wojennych, niestety bez wpływu na dalsze jego losy. 

Rocznicy 80-lecia K! Sarmatia doczekało się 47 Sarmatów, z czego 34 i 13 na 
obczyźnie, a więc około 1/5, co w swej młodości nosiło sarmackie dekle. 

Chociaż nie ma wśród nich urodzonych w minionym stuleciu, ale żaden 
nie liczy sobie mniej niż 100 semestrów. Reszta znajduje się już na „ostatniej 
kwaterze”.
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Szczególnie dotkliwy dla Rodziny Sarmackiej był rok 1986 – w styczniu 
zmarł w Londynie Fil! Janusz Popiel – założyciel i przewodniczący Koła Fili-
strów na obczyźnie, redaktor 25 „Komunikatów”, a we wrześniu – w Warsza-
wie – Fil! Stanisław Janusz Tymowski – prezes Związku Filistrów, który przez 
10 lat zbierał materiały do historii Sarmatii, projektodawca tablic pamiątko-
wych i Kwatery Pamięci. Pracę ich kontynuują: w Londynie Fil! Leonard W. 
Jastrzębski, a w Warszawie – 

Fil! Bogusław Dobrzyński
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13. KWATERA PAMIĘCI

Z inicjatywy oraz kosztem pięciu warszawskich korporacji, a mianowicie: 
Sarmatii, Patrii, Aquilonii, Respubliki i Sparty oraz poznańskiej Lechii, w la-
tach 1983-1988, w wieży przy kościele akademickim św. Anny w Warszawie, 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 68, powstała Kwatera Pamięci poświęcona 
polskim korporacjom akademickim, zrzeszonym w Związku Polskich Korpo-
racji Akademickich.

Wybór miejsca nie był przypadkowy, gdyż nawiązuje do trwałych więzi kor-
poracji z kościołem katolickim, a kościół św. Anny, jako kościół akademic-
ki, był również – korporacyjnym, w którym tradycyjnie kończyły się pochody 
korporacji w rocznicę Konstytucji 3-go Maja oraz odbywały się liczne msze 
okolicznościowe.

Inicjatywa utworzenia Kwatery Pamięci spotkała się z poparciem księdza 
prałata Tadeusza Uszyńskiego, fi listra h.c. Sarmatii i ówczesnego rektora tego 
kościoła, jak również jego następcy, księdza Zygmunta Malackiego.

Niewielka, licząca około 30 m2 powierzchnia na parterze wieży, w przejścio-
wym prawie niestrzeżonym holu, przekreśliła pierwotną koncepcję umieszcze-
nia w nim szaf i gablot z pamiątkami w postaci dekli, cyrkli, band, fotografi i, 
itp.

Ostatecznie wykorzystano jedynie ściany, bez jednego zawilgoconego naroż-
nika, na których rozmieszcono 80 fresków, przedstawiających tarcze z barwami 
poszczególnych korporacji, z podaniem ich nazw oraz dat i miejsc założenia.

Tarcze 10 korporacji – pięciu założycielskich oraz najstarszych korporacji 
w pięciu pozawarszawskich ośrodkach akademickich:

– Wilno – Polonia
– Lwów – Lutyko-Venedia
– Gdańsk – ZAG Wisła
– Poznań – Lechia
– Kraków – Gnomia
Są większe i przedstawiają kompletne herby.
W układzie tarcz nie została zachowana zasada starszeństwa, gdyż kierowa-

no się utrzymaniem harmonii kolorystycznej.
We wnęce, na wprost wejścia, wmurowane są na razie 4 tablice z nazwi-

skami poległych w latach 1920-1945 członków korporacji: Sarmatia, Lechia, 
Patria i Aquilonia, a umieszczenie dalszych zależy od decyzji zainteresowanych 
korporacji.

Pod tablicą Sarmatii znajduje się druga, mniejsza, poświęcona czci zmarłych 
w 1986 r. fi listrów Sarmatii – Janusza Popiela i Janusza Tymowskiego, szczegól-
nie zasłużonych, między innymi i dla realizacji kwatery.

Na wprost wejścia umieszczona jest lista księży, będących członkami rzeczy-
wistymi i honorowymi różnych korporacji, a obok niej znajduje się herb Związ-
ku Polskich Korporacji Akademickich z następującym napisem informującym:
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„Do roku 1939 działało w Polsce 80 stowarzyszeń studenckich zwanych 
korporacjami, które przez około 100 lat kontynuowały szczytne ideały Filo-
matów i Filaretów, miłości ojczyzny i przyjaźni. W kwaterze upamiętniono 
w 1987 roku nazwy, miejsca i daty założenia korporacji zrzeszonych w Związ-
ku Polskich Korporacji Akademickich, obejmującym kilkanaście tysięcy człon-
ków, a ponadto nazwiska kapłanów członków korporacji”.

Intencją zorganizowania Kwatery była chęć uczczenia pamięci stowarzy-
szeń, które w środowisku akademickim odegrały istotną rolę wychowawczą, 
w nadziei, że wywoła zainteresowanie i chwilę zadumy wśród następnych po-
koleń zwiedzającej młodzieży.

Fil! Bogusław Dobrzyński

Przypis z roku 2010: obecnie na terenie Kwatery Pamięci znajdują się miejsca 
przeznaczone do handlu detalicznego. Większość herbów polskich korporacji 
została zastawiona regałami kupców sprzedających towar bazarowy, a zgo-
dę na to dały władze kościelne bezczeszcząc tym samym pamięć wszystkich 
Korporantów. Ponadto tablica ku czci poległych i pomordowanych Sarmatów 
została bezprawnie zdjęta i zagubiona. Szczęśliwie odnaleziona w 2010 roku 
wieloletnim staraniem Fil! Fil! Roberta Ziembińskiego i Piotra Syty, czeka na 
ponowne wmurowanie przy głównym wejściu do kościoła Św. Anny. Uroczyste 
odsłonięcie planowane jest w listopadzie 2010 roku.

Com! K.W. Fornalski
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14. PLANSZA „CZŁONKOWIE POLSKIEJ KORPORACJI 
AKADEMICKIEJ SARMATIA”

Przedstawiona plansza zawiera 226 nazwisk członków PKA „Sarmatia”, 
w latach 1908-1939. Wobec braku archiwum lista została sporządzona przede 
wszystkim w oparciu o spis członków korporacji czynnej i fi listrów z zachowa-
nego kalendarzyka na r. 1938 i 1939. Do obecnego stanu został doprowadzona 
przez Fil! St.J. Tymowskiego droga skrzętnych i pracochłonnych starań (wspo-
mnienia, zachowane fotografi e).

Uzupełnieniem listy jest kartoteka ze zwięzłymi życiorysami, założona rów-
nież przez Fil! St.J.Tymowskiego i stale aktualizowana w miarę uzyskiwania 
dodatkowych informacji.

Plansza została wykonana w 1979 r. przez artystę plastyka Witolda Michal-
skiego. Zawierała początkowo 216 nazwisk, w r. 1984 została uzupełniona 
dalszymi 10 nazwiskami, odnalezionymi w toku dalszych poszukiwań; i po 
oprawieniu zdeponowana w archiwum kościoła św. Anny. [tablica ta obecnie 
wisi na Kwaterze Sarmatii przy ul. Brackiej; brakuje na niej około 3 dalszych 
nazwisk – przyp.]
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Petersburg, rok 1910 – pierwsi Członkowie Korporacji Akademickiej Sarmatia
Na Kwaterze Sarmatii w siedzibie Kawalerów Maltańskich; od lewej stoją: 

Com! W. Sikorski, Com! P. Bomas, Com! K. Kossko, Com! B. Piekarski, Com! S. Totwen, 
Com! Lipczyński

Rok 1917/1918 na Kwaterze K! Sarmatia przy ul. Bagatela 12 w Warszawie
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Pierwsza Knajpa K! Sarmatia w Warszawie – rok 1917

K! Sarmatia po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
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Korporacja Akademicka Sarmatia, lata 20.

Bal K! Sarmatia w roku 1927
Od lewej siedzą: J. Mitraszewski, J. Prądzyński, S. Jaroszewski, J. Rudowski, H. Jacuński, 

S. Drozdowicz, M. Zembrzuski, S. Zembrzuski, J. Czerwiński, E. Baszkowski, 
L. Kaszewski, Z. Jaxa-Bykowski, J. Bełkowski, T. Tymiński
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Coetus fuksów K! Sarmatia z roku 1927/1928
Od lewej siedzą: Com! S. Makowski (Olderman), Com! M. Dudrewicz (ViceOlderman), 

kucający fuks J. Samotya-Lenczewski; 
Stoją fuksy: W. Wasiutyński, J. Libiszowski, K. Pryliński, R. Staniszewski, 

S. Garbaczewski, S. Konarski, J. Dramiński, Z. Pryliński, S. Byczewski

K! Sarmatia przed kościołem Najśw. Zbawiciela w Warszawie – rok 1928.
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115Księga Osiemdziesięciolecia Korporacji Akademickiej Sarmatia...
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117Księga Osiemdziesięciolecia Korporacji Akademickiej Sarmatia...

Wilno 1928 rok. 350-lecie Uniwersytetu Stefana Batorego. Po środku sztandar 
K! Sarmatia

Spotkanie na Kwaterze Korporacji Akademickiej Sarmatia ze Świętym Mikołajem – 
styczeń 1929 r.

W pierwszym rzędzie siedzą: W. Jaruzelski, W. Colonna-Walewski, J. Libiszowski, 
S. Fijalski, S. Byczewski, J. Popiel
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ROZDZIAŁ III 118

Politechnika Warszawska, Aula Główna – inauguracja roku akademickiego 1928/1929
Drugi sztandar od lewej – Korporacja Akademicka Sarmatia. Sztandar trzyma 

Com! Roman Staniszewski.

Politechnika Warszawska, listopad 1931 r.
10. rocznica powstania stowarzyszenia Bratniak, obecny m.in. poczet K! Sarmatia. 

Fotografował Com! T. Blauth
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121Księga Osiemdziesięciolecia Korporacji Akademickiej Sarmatia...

Prezydium Korporacji Akademickiej Sarmatia
W uroczystych bandach prezydialnych od lewej stoją:

Com! Andrzej Szweycer, Com! Olgierd Staniszkis, Com! Tadeusz Blauth
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ROZDZIAŁ III 122

Komersz kartelowej K! Lechia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, czerwiec 1930 r.

Poczty sztandarowe, 1930 rok – w środku K! Sarmatia
Sztandar Sarmatii trzyma Com! J. van den Mersch. Po Jego prawicy Com! Z.T. Rauszer, 

po lewicy Com! J. Popiel
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123Księga Osiemdziesięciolecia Korporacji Akademickiej Sarmatia...

Reprezentacja K! Sarmatia ze sztandarem
lata 30. XX wieku

Reprezentacja K! Sarmatia ze sztandarem
lata 30. XX wieku

Sarmaria.indb   123Sarmaria.indb   123 2010-08-31   11:16:262010-08-31   11:16:26



ROZDZIAŁ III 124

Prezydium Korporacji Akademickiej Sarmatia
od lewej stoją: Com! Z. Osiński, Com! S. Kunstetter, Com! S. Łebkowski
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125Księga Osiemdziesięciolecia Korporacji Akademickiej Sarmatia...
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ROZDZIAŁ III 128

Komersz XXX-lecia K! Sarmatia – część nieofi cjalna

Scenka z życia kwaterowego – lata 20.
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129Księga Osiemdziesięciolecia Korporacji Akademickiej Sarmatia...

Sarmaci po zakończeniu balu w Resursie Obywatelskiej
K. Pryliński, J. Libiszowski, J. Kozakiewicz
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ROZDZIAŁ III 130

Bal K! Sarmatia w 1936 r.

Bal K! Sarmatia w 1937 r.
od lewej: J. Libiszowski, K. Pryliński (za butelką), Halina Bogusławska, 

członek K! Jagiellonia, NN
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ROZDZIAŁ III 132

Rok 1938. Ślub Com! T. Blautha 
we dworze w majątku Bogurzyn 
należącego do braci Rudowskich

Sarmaci przed dworem Rudowskich w majątku Bogurzyn w powiecie mławskim, rok 1938
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Sarmacka Czarna Kawa

Rok 1938. Ślub Com! T. Blautha we dworze w majątku Bogurzyn 
należącego do braci Rudowskich
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Ślub Com! A. Szweycera z Anną Strączyńską, 7 IX 1937 r.

Powojenne spotkanie Filistrów Sarmatii
od lewej siedzą: Fil! W. Wasiutyński, Fil! B. Dobrzyński, Fil! E. Hempowicz, Fil! J. Felsz
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Filistrowie Sarmatii w latach PRL
Od lewej stoją: Fil! J. Tymowski i Fil! S. Kuler

Jubileusz 70-lecia K! Sarmatia 8 V 1978 r.
od lewej Fil!Fil! Janusz Skowroński (K! Jagiellonia), Jan Zakrzewski, Stanisław Roguski, 

Stanisław Byczewski, Andrzej Szweycer, Olgierd Staniszkis; 
na pierwszym planie od lewej: Witold Łukasiewicz, Stanisław Janusz Tymowski, Jerzy 

Binzer
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Jubileusz 70-lecia K! Sarmatia 8 V 1978 r.
od lewej Fil!Fil! Władysław Manduk, Witold Łukasiewicz, Zygmunt Kotarski, 

x. Tadeusz Uszyński, Mieczysław Zembrzuski, Jerzy Binzer

Jubileusz 70-lecia K! Sarmatia 8 V 1978 r.
od lewej Fil!Fil! Stanisław Byczewski, Tadeusz Rozdejczer-Kryszkowski, Julian Felsz, 

Tadeusz Topolnicki (K! Sparta)
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Jubileusz 70-lecia K! Sarmatia 8 V 1978 r.
Od lewej Fil!Fil! Bogdan Wilkoszewski, Jerzy Czyżewicz, NN (K! Lechia), 

Władysław Jaruzelski, Andrzej Szweycer

Spotkanie Filistrów w 1988 roku
siedzący tyłem: J. Jarociński, J. Rudowski, S. Lewicki

siedzący przodem: B. Wilkoszewski, W. Nowakowski, NN (spoza Sarmatii)
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Spotkanie fi listerskie, lata 70./80.
B. Wilkoszewski, B. Dobrzyński, J. Zakrzewski i inni
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Tablica pamiątkowa K! Sarmatia w Londynie z 1988 roku w kościele Św. Andrzeja Boboli
Ufundowana przez Koło Filistrów K! Sarmatia na Obczyźnie z okazji 80. rocznicy 

powstania Korporacji

Tablica pamiątkowa K! Sarmatia w baszcie przy kościele Św. Anny w Warszawie
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Tablica pamiątkowa w kościele Św. Anny w Warszawie
– ku czci poległych i pomordowanych Członków K! Sarmatia

tablica ta, początkowo wmurowana w baszcie obok kościoła, została zdjęta. Jej ponowna 
lokalizacja ma znajdować się w kruchcie, przy wejściu do kościoła Św. Anny
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ROZDZIAŁ IV

Korporacja Akademicka Sarmatia 
w III Rzeczypospolitej
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1. Wstęp
W roku 1988 wydawało się, iż idea Sarmatii umrze wraz z ostatnim Sarmatą. 

Nie istniało bowiem naturalne zaplecze naszej Korporacji w postaci ziemiań-
stwa, skąd większość Sarmatów się wywodziła. Podobnie nie było już tej pier-
wotnej Warszawy ani nawet suwerennego Państwa Polskiego. Pewne nadzieje 
na odrodzenie się ruchu korporacyjnego przyniósł rok 1989, jednakże mimo 
zmian wątpiono, aby nowe korporacje w sposób istotny były podobne do tych 
przedwojennych. A jednak…

Przyszedł rok 1992, okres względnej stabilizacji i rozkwitu wielu zakaza-
nych dotąd stowarzyszeń. Wtedy to Koło Filistrów na Obczyźnie w zasadzie 
przestało istnieć, gdyż większość jego członków powróciła do nowej Polski. 
W tym czasie grupa studentów ATK i UW założyła „dziką” Korporację Spar-
ta. Nie mieli oni wiedzy na temat tego typu stowarzyszeń do czasu kontaktu 
z Fil! B. Dobrzyńskim, Prezesem Koła Filistrów Sarmatii w Warszawie. Po kilku 
spotkaniach z sędziwymi Sarmatami zapadła decyzja o przyjęciu owych pięciu 
studentów na fuksów. Niedługo potem do coetusu 92/93 dołączyło kolejnych 
dwóch żaków, by w maju 1993 roku, na Komerszu 85-lecia K! Sarmatia, ofi cjal-
nie wznowić działalność czynnej Korporacji. Czasy to były szczególne – upa-
dek Związku Sowieckiego i runięcie żelaznej kurtyny dzielącej przez pół wieku 
stary kontynent stały się faktem. Na fali euforii Polacy poczuli się wreszcie 
wolni i przystąpili z zapałem do samoorganizowania się. Przez dziesięciolecia 
wyśmiewana II Rzeczpospolita stała się teraz niedoścignionym wzorcem dla 
młodych.

Polskie korporacje akademickie zaczęły się odradzać. Arkonia, Sarmatia, 
Aquilonia, Lechia, Respublica i nowo powstała Magna Polonia Vratislaviensis 
– oto cały polski ruch korporacyjny w pierwszej połowie lat 90. Patrząc z per-
spektywy czasu wydaje się, iż młodzi Sarmaci działali najprężniej, a Kwatera 
w rogatce przy Pl. Unii Lubelskiej przyciągała rzesze studentów, media i polity-
ków. To były z pewnością złote czasy odrodzonej Sarmatii. Dzięki stałej obec-
ności i pomocy kilkunastu przedwojennych Filistrów udało się praktycznie 
całkowicie odtworzyć charakter i ducha Korporacji. Wiele było podobieństw: 
mimo ofi cjalnej apolityczności – zdecydowanie prawicowy charakter (związki 
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z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”), mimo otwartości – absolutnie za-
mknięty na zewnątrz krąg Komilitonów. Do Sarmatii należało wielu studen-
tów, głównie prawa z UW. W tym okresie czynnych członków było około 20. 
Takiej liczby już później nie osiągnięto.

Dużo rozmawiano o polityce, o aktualnych przemianach, o tym co złego 
dzieje się w Polsce, o wynaturzeniach noworodzącej się demokracji, o trudnej 
rzeczywistości. Jednak czasy się zmieniały, a przez to i młodzież się zmieniała. 
Coraz mniej ludzi chciało się udzielać społecznie, zaczął dominować konsump-
cjonizm i nihilizm. Cywilizację obowiązku zastąpiła cywilizacja przyjemności. 
Zaczęła się druga połowa lat 90.

W tym czasie w Sarmatii czynnie działało już kilka coetusów, m.in. z 1994 
składający się z części członków nieformalnej Korporacji Polonia. Jednakże 
coraz więcej komilitonów czasy PRL pamiętało coraz słabiej, z dzieciństwa 
i wczesnej młodości. Wskutek zachodzących w Polsce zmian młodzi Komili-
toni inaczej patrzyli na teraźniejszość i przyszłość, co zaowocowało kryzysem 
w roku 1999, zmniejszeniem się liczby członków i czasowym zawieszeniem 
działalności przez Sarmatię. Zbiegło się to niewątpliwie z ogólnym kryzysem 
społeczno-ekonomicznym w całej Polsce.

Szczęśliwie kryzys udało się zażegnać i wybarwić kolejnych członków, któ-
rzy wprowadzili Korporację w XXI wiek. Niestety od tej pory liczba barwiarzy 
czynnych nie przekraczała 10 osób, a fi listeriat oscylował w okolicach 20 osób. 
W tym czasie Sarmatia posiadała już obszerniejszą Kwaterę przy ul. Brackiej 
i zaczęła intensywniej działać na arenie ogólnokorporacyjnej, która wciąż się 
powiększała. Sarmaci powrócili do tradycji przedwojennych balów oraz kaw, 
odnowiono Koło Pań, z inicjatywy Sarmatii reaktywowano ZPK!A, a Stowa-
rzyszenie Filistrów Polskich Korporacji Akademickich spotykało się na naszej 
Kwaterze. W 2000 roku odnowiono kartel wieczysty z K! Lechia z Poznania oraz 
podpisano kartel fi listerski z K! Kujawja z Torunia. Ponadto Sarmaci uczestni-
czyli w zlotach Polaków na Litwie oraz Komersie Bałtyckim w Rydze. W maju 
2001 roku po raz pierwszy zorganizowano, kultywowaną do dziś, „majówkę” 
w majątku ziemskim Com! M. Młodzianowskiego, a w 2002 r. podpisano kar-
tel fi listerski (wznowiony w 2009 r.) z K! Lechicja z Warszawy (rodem z Dorpa-
tu). W tym samym okresie K! Sarmatia silnie postawiła na rozwój szermierki 
akademickiej, w czym dużą rolę odegrały coraz ściślejsze kontakty z korpora-
cjami niemieckimi, w szczególności B! Saxo-Silesia ze Fryburga. Dzięki temu 
w 2004 roku Com! M. Michalski, jako pierwszy Sarmata i powojenny korpo-
rant, odbył menzurę akademicką. Niestety lata 2003-2005 charakteryzowały 
się „małym kryzysem”, gdyż w tym okresie nie wybarwiono żadnego fuksa. 
Sytuację uratowało przyjęcie w drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku 
kilku młodych studentów, którzy zasilili kurczący się stan barwiarski. W ten 
oto sposób doszliśmy do rocznicy stulecia powstania 8 maja 2008 roku, którą 
zwieńczył uroczysty Komersz w Pałacu Staszica oraz szereg wystaw informa-
cyjno-historycznych dotyczących Sarmatii. W szczególności wspomnieć należy 
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bogatą wystawę pt. „125 lat Welecji i 100 lat Sarmatii” w Muzeum Politechniki 
Warszawskiej. W tym samym czasie Sarmaci uczestniczą w kolejnych Komer-
szach Polskich i Kongresach Polskich Korporacji Akademickich, które miały 
na celu ponowne zjednoczenie całego ruchu po rozpadzie ZPK!A i głębokiej 
zmianie ideowej części korporacji poznańskich. W roku 2010 podpisany został 
kartel trzyletni z Korporacją Akademicką Hermesia z Poznania.

Skład osobowy K! Sarmatia na początku XXI w. jest przekrojem całego śro-
dowiska inteligenckiego. Jest stale kurcząca się grupa przedwojennych Filistrów 
Seniorów, jest grupa Filistrów reaktywatorów wraz z pierwszym Prezydium 
w składzie R. Ziembiński, W. Tokarski i M. Ładomirski. Są obecni także Kre-
sowiacy, w tym trzech z obywatelstwem litewskim, rodem z Wilna (E. Szpi-
lewski, M. Szpilewski oraz A. Buczacki), oraz Konstanty Gryckan-Didkowski 
z Czerniowiec, przez „porządek jałtański” obywatel Ukrainy. Wśród członków 
K! Sarmatia są też trzej fi listrowie honoris causa, a mianowicie wspomniani 
Prof. Edward Szpilewski (wykładowca polskiego uniwersytetu w Wilnie), Kon-
stanty Gryckan-Didkowski (także Filister K! Bukowina z Czerniowiec) oraz 
dr inż. Przemysław Oborski, wykładowca Politechniki Warszawskiej. Z pewno-
ścią w XXI wieku zdecydowanie mniejszą rolę odegrała tzw. rodzina sarmac-
ka, gdyż tylko wnuk Fil! Bogdana Wilkoszewskiego, Paweł, został członkiem 
Sarmatii.

Najbardziej nurtującym jest pytanie, czym Sarmata XXI wieku różni się od 
Sarmaty sprzed 1939 r.? Oczywiście tradycja ewoluuje – inna jest Korporacja, 
gdyż inne są czasy i ludzie, którzy w nich żyją. Z pewnością członków Sarmatii 
jest około dziesięć razy mniej niż przed wojną. To zresztą jest widoczne we 
wszystkich innych korporacjach. Dzisiejszy Sarmata w większości przypadków 
wywodzi się z drobnej szlachty po mieczu lub kądzieli, która od kilku pokoleń 
zamieszkuje miasta i stara się nawiązywać do dawnych ideałów. Zazwyczaj 
jest studentem/absolwentem Uniwersytetu lub Politechniki i w gronie rówie-
śników uchodzi za skrajnego konserwatystę. Poza tym jest ogólnie niezadowo-
lony z niektórych zmian, jakie zachodzą w Polsce. Taki jest obraz dzisiejszego 
Sarmaty – w sumie bardzo zbliżony do obrazu z lat 30., czemu w zasadzie nie 
można się dziwić, gdyż duch naszej Korporacji pozostał niezmienny od stu lat. 
Pozostaje mieć nadzieję, iż odrodzony ruch korporacyjny w Polsce przestanie 
być środowiskiem niszowym i oderwanym od codziennego życia akademickie-
go. Wszak korporacje były zawsze bardzo współczesne – z zachowaniem trady-
cji, którą wciąż kultywujemy dla przyszłych pokoleń Sarmatów.

Com! Krzysztof Wojciech Fornalski
coetus 2007

Prezes Sarmatii w roku 2010
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2. Chronologia

Poniżej podano najważniejsze wydarzenia sarmackie z czasów III Rzeczypo-
spolitej. Nie podano regularnych typowych uroczystości i spotkań, takich jak co-
roczne komersze rocznicowe, kawy etc.

1990 – Koło Filistrów K! Sarmatia na Obczyźnie wydaje ostatni „Komunikat” 
i nieformalnie kończy swą działalność

1991/1992 – pierwsze kontakty kandydatów do Korporacji z Kołem Filistrów 
pod przewodnictwem Fil! B. Dobrzyńskiego

1992 – list Rektora Politechniki Warszawskiej do Koła Filistrów, iż „drzwi do 
Uczelni stoją przed Sarmatią otworem”

8 maja 1992 – nieformalny komersz w „Łobzowiance”; dyskusje Filistrów nad 
reaktywacją Sarmatii

15 grudnia 1992 – nałożenie dekli fuksowskich pierwszym od ponad 50 lat 
fuksom Sarmatii

8 lutego 1993 – formalna rejestracja Sarmatii jako stowarzyszenia; pierwsza 
Kwatera przy ul. Szobera

28 maja 1993 – Komersz Pierwszych Barw w Komorowie pod Warszawą; Sar-
matia powiększa się o 7 nowych barwiarzy; pierwsze powojenne prezydium; 
niedługo potem Korporacja uzyskuje Kwaterę we wschodniej rogatce przy 
placu Unii Lubelskiej

1994 – przyjęcie do Sarmatii części studentów z warszawskiej Korporacji Polo-
nia, która przestała wówczas istnieć

8 maja 1994 – ostatni Komersz w Komorowie

3 maja 1995 r. – w wieku 81 lat zmarł Fil! Bogusław Dobrzyński, wieloletni 
Prezes Koła Filistrów, jeden z głównych ojców reaktywacji Sarmatii

10 marca 1997 – K! Sarmatia uzyskuje ofi cjalną zgodę Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego Prof. Marka Safj ana na działalność na terenie Uczelni

10 maja 1997 r. – uroczystości 89. rocznicy założenia  i 5. rocznicy reakty-
wacji Korporacji; msza św. w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła przy 
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ul. Chłodnej w Warszawie sprawowana przez Fil! h.c. x. T. Uszyńskiego. 
Komersz w pałacu Sobańskich

1997 – Sarmatia uzyskuje nową Kwaterę przy ul. Brackiej 20a (piwnica w klat-
ce IV), która jest w rękach Korporacji do dnia dzisiejszego; korzysta z niej 
także Stowarzyszenie Filistrów Polskich Korporacji Akademickich i (później) 
Związek Polskich Korporacji Akademickich

1998 – Uroczysty Komersz 90-lecia w gmachu Okręgowej Rady Adwokackiej. 
Korporacja liczy około 20 czynnych członków i drugie tyle fi listrów

1999 – Bal Sarmacki, pierwszy w odrodzonej Sarmatii

3 maja 1999 – uroczyste korporacyjne obchody święta Konstytucji 3. Maja 
w Ogrodzie Botanicznym

16 czerwca 1999 r. – rejestracja Związku Polskich Korporacji Akademickich. 
Inicjatorem reaktywacji ZPKA była Sarmatia (Com! r. Ziembiński prze-
wodniczącym Komitetu Założycielskiego), która ostatecznie wycofała się 
z członkostwa. 

styczeń-czerwiec 1999 – w wyniku różnic polityczno-światopoglądowych 
następuje kryzys w Sarmatii; odchodzi część członków a Prezes W. To-
karski dekretuje zawieszenie działalności czynnej Korporacji. Okres 
zawieszenia trwa pół roku, po którym następuje wybarwienie czterech 
fuksów z coetusu 1998 oraz przyjęcie Fil! h.c. Konstantego Gryckan-
Didkowskiego

maj 1999 – poświęcenie obecnie używanego sztandaru Korporacji w kościele 
Św. Andrzeja przez x. prałata Fil! T. Uszyńskiego

6 marca 2000 – Bal Sarmacko-Wileński w Resursie Obywatelskiej. Wodzirejem 
był Com! Mirosław Szpilewski, oczywiście z Wilna

2000 r. – prezesem SFPK!A zostaje Sarmata Fil! W. Tokarski

2000 r. – udział Sarmatii w targach studenckich na Uniwersytecie

17 czerwca 2000 – odnowienie Kartelu z K! Lechia na Komerszu w Poznaniu

7 października 2000 – podpisanie kartelu fi listerskiego z K! Kujawja i działania 
mające na celu reaktywację czynnej Kujawji
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17 lutego 2001 – Bal Sarmacko-Wileński w Resursie Obywatelskiej

czerwiec 2001 – kolejny Zlot Turystyczny Polaków na Litwie, w którym Sarma-
tia ofi cjalnie uczestniczy

lipiec 2001 – pierwszy raz K! Sarmatia uczestniczy w Komerszu Bałtyckim 
w Rydze

maj 2001 – pierwsza „majówka” w majątku Com! M. Młodzianowskiego pod 
Ostrołęką

9 października 2001 r. – w wieku 72 lat zmarł Fil! h.c. x. prałat T. Uszyński, 
nieofi cjalny kapelan polskiego ruchu korporacyjnego

17 listopada 2001 r. – V Zjazd SFPK!A na Kwaterze Sarmatii

11 maja 2002 r. – reaktywacja K! Kujawja na komerszu Sarmatii

5 października 2002 r. – podpisanie kartelu fi listerskiego z K! Lechicja

26 października 2003 r. – K! Sarmatia zostaje członkiem Związku Polskich 
Korporacji Akademickich. Ofi cjalna siedziba ZPK!A mieści się na Kwaterze 
Sarmatii

2003 r. – uroczyste obchody 10 lat reaktywacji 

4 czerwca 2003 r. – w związku z głęboką zmianą podstawy ideologicznej przez 
Konwent Lechia, Korporacja Akademicka Sarmatia przestała uznawać Le-
chię za korporację akademicką; 282. Koło K! Sarmatia przyjęło uchwałę, iż 
„korporacją akademicką jest tylko takie stowarzyszenie, które uznaje zasady 
honorowe”. Treść uchwały jest tożsama z tzw. deklaracją toruńską, którą 
podpisały wszystkie korporacje na I Kongresie Polskich Korporacji Akade-
mickich w 2008 r.

14 lutego 2004 r. – menzura Com! M. Michalskiego we Fryburgu Bryzgowij-
skim w Niemczech

8 maja 2004 r. – reaktywacja K! Lechicja na komerszu K! Sarmatia

8 maja 2005 r. – na komerszu rocznicowym przyjęto Fil! h.c. Przemysława 
Oborskiego
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maj 2005 r. – udział delegacji Sarmatii w obchodach 120-lecia założenia Kor-
poracji Saxo-Silesia we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech

12-14 października 2007 r. – II Komersz Polski

10 maja 2008 r. – Uroczysta msza św. i Komersz Stulecia w Pałacu Staszica. 
Filistrem h. c. został Prof. Edward Szpilewski

17 maja 2008 r. – Sarmatia bierze udział w warszawskich Juwenaliach i Mia-
steczku Akademickim

11 października 2008 r – I Kongres PK!A i III Komersz Polski. Sarmatia podpi-
suje tzw. „deklarację toruńską” w sprawie postępowań honorowych

17 października 2008 r. – wernisaż wystawy w Muzeum Politechniki 
Warszawskiej

21-22 października 2008 r. – Sarmatia bierze udział w Targach Organizacji 
Studenckich Konik 2008 na Politechnice

4 lutego 2009 – wznowienie kartelu fi listerskiego z K! Lechicja i przekazanie 
Sarmatii praw do reaktywowania Lechicji

15 listopada 2009 r. – Sarmatia bierze ofi cjalny udział w Święcie Politech-
niki; otwarcie wystawy plakatów pt. „Stulecie Korporacji Akademickiej 
Sarmatia”

8 maja 2010 r. – na Komerszu 102-lecia podpisano kartel trzyletni pomiędzy K! 
Sarmatia a K! Hermesia z Poznania

31 lipca – 31 października 2010 r. – wystawa niepublikowanych zdjęć z Powsta-
nia Warszawskiego ze zbiorów K! Sarmatia na terenie Politechniki Warszaw-
skiej; akcja zorganizowana wraz z Muzeum Politechniki i organizacjami 
kombatanckimi pod honorowym patronatem JM Rektora PW

1 października 2010 r. – ofi cjalne wydanie Księgi Stulecia
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3. Historia reaktywacji K! Sarmatia

W Korporacji Akademickiej Sarmatia jest pewien ciekawy i nowy zwyczaj. 
Otóż w ostatni poniedziałek przed Wigilią Bożego Narodzenia odbywa się na 
naszej Kwaterze tzw. Ułańska. Jest to święto niecodzienne, gdyż ten jeden jedy-
ny raz w roku spotykamy się wszyscy bez korporacyjnych barw i emblematów. 
Dodatkowo, znowu jedyny raz w roku, pije się nie piwo, lecz inny, zgoła bar-
dziej czysty i… ułański trunek, wśród ogólnego stanu radości nucąc ułańskie 
piosenki. Ułańska jest bowiem świętem z okazji kolejnej już rocznicy wzno-
wienia działalności przez Sarmatię w 1992 roku. Jednak aby w pełni docenić 
i zrozumieć istotę tego święta, przenieśmy się do lat 80. XX wieku…

Dnia 8 maja 1988 roku kilkudziesięciu Filistrów K! Sarmatia spotkało się 
celem uczczenia 80-tej rocznicy założenia Korporacji. W tym czasie działało 
Koło Filistrów K! Sarmatia na Obczyźnie wydając swe „Komunikaty” rozsyła-
ne do Sarmatów po całym świecie. W kościele św. Anny w Warszawie i kościele 
św. Andrzeja Boboli w Londynie od kilku lat wmurowane były pamiątkowe 
tablice korporacyjne. Jednak czas płynął, a Filistrów wciąż ubywało. W do-
datku czuć było zbliżające się zmiany wraz z upadkiem komunizmu w Polsce, 
a później i Europie. W wielu siwych już fi listerskich głowach krzątała się jedna 
myśl: reaktywacja Sarmatii. Jedna próba reaktywacji już była – na przełomie 
lat 70. i 80. Fil! Jerzy Staniszkis starał się doprowadzić do odrodzenia Korpora-
cji wśród Polaków uczących się w USA, na uniwersytecie w Detroit. Jednak ten 
pomysł nie trafi ł na podatny grunt.

Przyszedł rok 1989, rok wielkich zmian. W tym czasie Koło Filistrów K! Sar-
matia na Obczyźnie wydało ostatni numer (nr 30) swych „Komunikatów”, 
kończąc nieformalnie działalność, gdyż część Filistrów powróciła do Ojczyzny. 
W tym samym czasie grupa studentów Akademii Teologii Katolickiej (później-
szy UKSW) w Warszawie starała się odwoływać do dawnych tradycji akade-
mickich. W związku z tym nawiązali oni kontakt z Filistrami K! Sarmatia. 
Sędziwi Filistrowie, widząc zapał młodych, postanowili przekazać im całą wie-
dzę o Sarmatii. W końcu zapadła decyzja i w poniedziałek przed Bożym Naro-
dzeniem 1992 roku grupa studentów ATK i UW: Robert Ziembiński, Wojciech 
I. Tokarski, Marcin J. Ładomirski, Robert Sekulski oraz Wojciech Śmigielski 
zostali fuksami Korporacji Akademickiej Sarmatia pod czujnym okiem kilku-
nastu Filistrów zamieszkałych w tym czasie w Warszawie. Uroczystość tego 
wieczoru była iście ułańska, stąd nazwa obchodzonego na tę pamiątkę święta. 
Działo się to na pierwszej nieofi cjalnej Kwaterze przy ul. Szobera. W sumie 
w momencie reaktywacji żyło 35 Filistrów Seniorów. Ich pełną listę prezen-
tujemy poniżej. Warto dodać, iż pierwsze ramy prawne odrodzonej Sarmatii 
opierały się na statucie reaktywowanego kilka lat wcześniej Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”, do którego młodzi Sarmaci także należeli.

Niedługo po tym wydarzeniu, bo już na początku 1993 roku, do pierwszego 
po wojnie coetusu 92/93 dołączyli Piotr Syta i Sławomir Charęza. Ofi cjalnie 
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Korporacja Akademicka Sarmatia została zarejestrowana w Sądzie Wojewódz-
kim w Warszawie dnia 8 lutego 1993 roku. Jej pierwszymi ofi cjalnymi człon-
kami było wspomnianych 7 fuksów oraz 8 fi listrów seniorów: Bogusław Do-
brzyński x, Jan Zakrzewski, Józef Rudowski, Bogdan Wilkoszewski, Witold 
Łukasiewicz, Olgierd Staniszkis, Stanisław Lewicki oraz Janusz Kozakiewicz. 
Wartym podkreślenia jest fakt, co regułą w później reaktywowanych K!K! już 
nie było, że w momencie rejestracji K! Sarmatia miała więcej Filistrów przed-
wojennych, niż młodych kandydatów. Dnia 8 maja 1993 roku na Komerszu 
85-lecia K! Sarmatia pierwsza grupa 7-miu fuksów otrzymała barwy korpora-
cyjne. Zwieńczyło to formalną reaktywację Sarmatii, a w pierwszym powojen-
nym czynnym Prezydium zasiedli: Com! W. Tokarski x, Com! R. Ziembiński 
xx i Com! M. Ładomirski xxx.

Z opowiadań fi listrów reaktywatorów wynika, iż ich fuksowanie i pierwsze 
lata w Sarmatii były trudne i pracowite. Co tydzień mieli oni regularne ponie-
działkowe fuksówki w mieszkaniach Seniorów, a gdy tylko wyjeżdżali poza 
Warszawę, mieli obowiązek odwiedzać fi listrów w innych miastach. Dzięki 
temu praktycznie cała wiedza o tradycjach, ideach i obyczajach K! Sarmatia zo-
stała wpojona młodym, którzy z kolei mogli je przekazywać dalej. Warto pod-
kreślić, iż wspomniane tradycje i idee korporacyjne były przekazane wprost, 
z ust około 30 żyjących jeszcze Filistrów Seniorów. Młodzi Sarmaci mieli oka-
zję bywać na spotkaniach, fi dułkach i tzw. fi listerkach, kiedy śpiewane były 
przedwojenne piosenki, a klimat tchnął wprost z Kwatery przy ul. Czernia-
kowskiej z 1939 roku… Warto w tym miejscu zacytować Fil! Wojciecha To-
karskiego (coetus 1992) z artykułu pt. „X lat odrodzonej Sarmatii” (Biuletyn 
Korporacyjny 2-3 (20-21) / 2003 r.): „Fuksowanie nie było łatwe, choć inne, niż 
powszechnie się to czyni. Tak postanowili Filistrzy. Ich celem było to, abyśmy 
Ich jak najwięcej poznali. Oni zaś wszczepili nam skutecznie ducha Korporacji. 
Spotkania były częste. Dzięki temu poznaliśmy wszystkich Filistrów z Warszawy. 
Inni przyjeżdżali, gdy tylko nadarzyła się taka możliwość, nawet z dalekiej Ame-
ryki i Afryki. Teraz po latach zauważam, że od czasu, jak wstąpiłem do Korpora-
cji, wszędzie otaczali mnie Sarmaci. Musieliśmy zawsze informować Fil! Prezesa 
[Fil! B. Dobrzyński – przyp.], gdzie przebywamy poza domem, stąd właściwie 
bez względu na to, gdzie wyjeżdżaliśmy, pojawiał się któryś z Filistrów (…) i gdzie 
byś bracie nie był, to masz kontakt z Sarmatami. Dzięki temu jednak nabraliśmy 
szybko ogłady (…).”. Z chwilą wybarwienia „…całkowicie zmieniło się podejście 
Filistrów do nas. Staliśmy się jakby jedną rodziną. Ostre uwagi, podchwytliwe py-
tania, kontrola zachowań zmieniły się w serdeczne stosunki między korporantami 
starszymi i młodszymi. Zresztą, jak Oni odmłodnieli widząc, że Ich ukochane 
Stowarzyszenie odradza się na nowo. Zapanowały między nami można by rzec, 
stosunki przyjacielskie, podczas spotkań, czy to na komerszach, kawach, itp., pa-
nował humor i dowcip (…)”.

W podobnym tonie napisane jest pierwsze wspomnienie o reaktywacji na 
łamach gazetki „Wiadomości K! Sarmatia” w roku 1995. Cytuję za ówczesnym 
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Com! Prezesem Robertem Ziembińskim (coetus 1992): „Za datę reaktywacji 
Sarmatii przyjmujemy ostatni poniedziałek przed Wigilią Bożego Narodzenia 
1992 roku, choć poprzedzony on został ponad dwumiesięcznymi rozważania-
mi i przygotowaniami. Czymże jednak byłby ten dzień, gdyby nie uwieńczone 
powodzeniem wznowienie prac – powodzeniem od akceptacji naszych Filistrów, 
którzy swą ciągłą działalnością korporacyjną przenieśli płomień życia Korporacji 
i zachowali Jej ciągłość bez przerwy od 3 maja (formalnie 8) 1908 roku. Decydu-
jącym momentem było tu spotkanie z pierwszym z Sarmatów, jakich dane nam 
było poznać, a jednocześnie Prezesem Koła Filistrów – Bogusławem Dobrzyń-
skim. Negatywna ocena naszych osób, naszych pomysłów i działań przez Filistra 
Bogusława oznaczałaby koniec naszych działań. Po spotkaniu byliśmy pewni, 
że do fuksowskiego dekla (a co dopiero barw) czeka nas długa ‘podchorążówka’, 
ocena surowa, ale i sprawiedliwa. Coraz milsze spotkania w ‘Łobzowiance’ popra-
wiały nam humory, ale niekiedy ostry i badawczy wyraz oczu Filistra Bogusława, 
natychmiast sprowadzał na poziomy, na jakich powinno bytować serce fuksa. 
Okres ten zlewa się w jedną całość, w zadania i komendy. Fuksówki i Kwatery 
na krańcu świata o godzinie dziesiątej za osiem wieczór. Łobzowiańskie fi listerki. 
Kwatera Pamięci. Komersz z ‘nowymi fuksami’. Kwatera Pamięci. Wyjazd do An-
glii. Kwatera Pamięci. Komersz ‘pierwszych barw’.”.

A jak proces ten wyglądał okiem Filistrów Seniorów? Pewien obraz przy-
wołuje krótki artykuł Filistra Jerzego Staniszkisa zamieszczony w „Wiadomo-
ściach K! Sarmatia” pod datą 8 maja 1995 r.: „W roku 1980 jestem w Warsza-
wie z pierwszą grupą amerykańskich studentów. Były to burzliwe czasy w Polsce, 
w której każde niezależne stowarzyszenie studentów wydawało się być wskazane. 
Myślałem o K! Sarmatia. W maju 1991 jestem ponownie w Polsce. Pierwszy raz 
od 1939 roku uczestniczę w obchodach 3 Maja. Byłem wzruszony. Poczułem się 
w wolnej Polsce, a Komers w Komorowie stał się dla mnie zapowiedzią szczęśliwej 
kontynuacji K! Sarmatia.

Wy młodzi stworzyliście czynną Korporację, lecz zarówno wy jak i my starzy 
powinniśmy być czujni wobec przemian w Polsce i na Świecie. Rola korporacji dziś 
wydaje się być jeszcze bardziej doniosła jak dawniej (…).”.

Niedługo po wybarwieniu pierwszych siedmiu powojennych Sarmatów do 
Korporacji przyszedł drugi coetus 1993/94, którego członkami byli: Maciej 
J. Marzec, Paweł K. Nierada oraz Krzysztof Jabłonowski. W roku 1994 nastą-
piła kolejna przełomowa decyzja. Otóż od kilku lat w Warszawie na Uniwersy-
tecie działała K. Polonia, która pełnoprawną korporacją nigdy jednak nie była. 
Nawiązywała ona do dorpackiego Konwentu Polonia z 1828 roku, lecz nie było 
zgody konwentowych Filistrów na taką formę. Po kilku latach działalności, 
a dokładnie w 1994, K. Polonia podzieliła się na dwie frakcje, z których jedna 
przystąpiła do noworeaktywowanej K! Aquilonia, a druga część do K! Sarma-
tia. Dzięki temu Sarmatii przybył trzeci powojenny coetus 94/95, w którego 
skład weszli: Aleksander P. Rostocki, Jacek T. Persa, Sławomir Roch i Wojciech 
J. Muszyński. Więcej na temat samej K. Polonia Czytelnik znajdzie w Biuletynie 
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Korporacyjnym nr 1-4 (23-26) z 2004 r. (str. 7), a temat ten z punktu widze-
nia Sarmatii opisany jest w Biuletynie Korporacyjnym nr 2-6 (10-14) z 2001 r. 
Znajduje się tam też dość dobrze napisana ogólna historia K! Sarmatia od po-
wstania do współczesności.

W chwili połączenia Sarmatii z częścią byłych członków Polonii Kwatera na-
szej Korporacji mieściła się we wschodniej rogatce przy Placu Unii Lubelskiej. 
Z opowiadań fi listrów wynika, iż środowe Kwatery cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem do tego stopnia, iż nie wszyscy mogli pomieścić się w niewiel-
kim budynku zabytkowej rogatki. Niedługo potem do prężnie rozwijającej się 
Sarmatii dołączyły następne osoby. Do roku 1997 barwiarzami K! Sarmatia zo-
stali m.in.: Mirosław Szpilewski, Piotr D. Rostocki (zginął tragicznie w 1996 r.), 
Radosław Wrzołek, Łukasz Domański, Rafał Marchewka, Tomasz Nędzi, Jerzy 
Popławski, Marcin Popławski (obecnie w K! Kujawja), Hubert Smoleń oraz To-
masz Czech. W roku 1996 Kwatera, po kilku miesiącach tułaczki, została prze-
niesiona z pl. Unii Lubelskiej do piwnicy w klatce IV przy ul. Brackiej 20a. Po-
zostaje ona w tym miejscu do dnia dzisiejszego. O Kwaterze w Rogatce można 
przeczytać także we wspomnianym artykule „X lat odrodzonej Sarmatii”: „Tu 
swojego czasu skupiało się życie korporacyjne miasta. To w tym czasie przyjęli-
śmy sporą grupę kandydatów, którym nie udało się odtworzyć najstarszej polskiej 
Korporacji Polonia, to w Rogatce gromadzili się i poznawali zasady korporacyjne 
przyszli Aquiloni, Coronusi. To tu zdobywali pierwsze szlify na scenie ogólnokor-
poracyjnej młodzi Respublikanie. To tu koedukacyjna Asklepiada straciła nadzie-
ję na uznanie jej za korporację.”.

Druga połowa lat 90. to temat na oddzielny artykuł. Z całą pewnością do 
tego momentu zakończył się proces pełnej reaktywacji z odtworzeniem przed-
wojennych insygniów włącznie. Kontynuując temat reaktywacji jako takiej 
warto w tym miejscu wspomnieć, iż w przeciągu tych kilkunastu lat K! Sar-
matia służyła pomocą lub uczestniczyła wprost w reaktywacji następujących 
polskich korporacji akademickich: K! Lechicja (2004 r.), K! Aquilonia (1994 r.), 
K! Kujawja (2003 r.), K! Respublica (1995) oraz K! Coronia (1996 r.). Ufamy, iż 
siły i zapału starczy nam na całe drugie stulecie działalności.

Pełna lista Filistrów Seniorów, którzy dożyli reaktywacji Sarmatii:

1) Bogusław Dobrzyński † (zm. 1995) A R
2) Kazimierz Dzierzbicki † (zm. 1998)
3) Julian Felsz † (zm. 1997)
4) Edmund Hempowicz † (zm. 1992)
5) Stanisław Jankowski † (zm. 2002) A
6) Jerzy Jarociński † (zm. 2001) A
7) Bolesław Jaruzelski † (zm. 1994)
8) Leonard Witold Jastrzębski † (zm. 1996) A
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 9) Janusz Kalinowski † (zm. 1994) A
10) Roman Józef Kizler † (zm. 2000)
11) Leonard Knoch † (zm. 1995)
12) Zygmunt Kotarski † (zm. 1992)
13) Janusz Kozakiewicz † (zm. 1993) A R
14) Zbigniew Korwin-Kuczyński *
15) Stanisław Lewicki † (zm. 1994) A R
16) Witold Łukasiewicz † (zm. 1995) A R
17) Kazimierz Mieszkis † (zm. 2000) A
18) Andrzej Miszewski * A
19) Jan Maciej Miszewski * A
20) Tomasz Jodko-Narkiewicz † (zm. 1992)
21) Władysław Nowakowski † (zm. 2010) A
22) Zbigniew Osiński †  (zm. 2001) A
23) Jan Pełka †  (zm. ok. 1993)
24) Tadeusz Pfeiff er † (zm. 1996)
25) Józef Rudowski † (zm. 2003) A R
26) Karol Schloesser † (zm. 1994)
27) Jerzy Staniszkis † (zm. 2009) A
28) Olgierd Staniszkis † (zm. 2006) A R
29) x. Tadeusz Uszyński † (zm. 2001)  A
30) Wacław Wasiutyński † (zm. 1997)
31) Witold Wasiutyński † (zm. 1994)
32) Bogdan Wilkoszewski † (zm 1994) A R
33) Jan Albert Dołęga-Zakrzewski † (zm. 2002) A R
34) Czesław Żakiewicz † (zm. 1996)
35) Stanisław Żmijewski † (zm. 1996)

Objaśnienia:
† – Filister zmarł (w nawiasie data śmierci)
* – Filister mieszka za granicą, kilka lat temu kontakt się urwał
R – Filister-Reaktywator występuje na liście rejestracyjnej K! Sarmatia z dn. 8 lu-

tego 1993 r.
A – Filister brał aktywny i czynny udział w wychowywaniu młodych członków 

K! Sarmatia

Com! Krzysztof Wojciech Fornalski
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Kryzys końca lat 90.

W drugiej połowie lat 90. Sarmatia liczyła ogółem około 45 członków. Nie-
wątpliwie okres ten był czasem wielkiego rozkwitu. Sarmatia stała się rozpo-
znawalna w kręgu polskiej prawicy, a coraz więcej osób starało się o przyjęcie 
w barwiarskie szeregi. Na kwaterze w Rogatce organizowano wiele spotkań, 
debat i wykładów. Zapraszani byli politycy i ludzie mediów, co jeszcze bar-
dziej przyciągało zainteresowanych. Niestety nie zawsze chęci szły w parze 
z odpowiednią postawą, toteż wiele kandydatur odrzucono. Często Sarmackie 
inicjatywy wychodziły poza Kwaterę, czego efektem były spotkania trzecioma-
jowe przy kamieniu węgielnym Świątyni Opatrzności Bożej przy Łazienkach 
Królewskich oraz seria wykładów na Uniwersytecie Warszawskim. Niejedno-
krotnie zdarzało się, iż liczba chętnych na środowe spotkanie była większa niż 
liczba miejsc, więc nie wszystkim dane było w pełni w nich uczestniczyć.

Z biegiem czasu uwidocznił się podział na przedwojenny Filisteriat, star-
szych Comilitonów (częściowo już w fi listeriacie) skupionych wokół reakty-
watorów, oraz dużą grupę młodych studentów przyjętych po 1995 roku. Siłą 
rzeczy Seniorzy, których liczba z roku na rok się zmniejszała, nie angażowali 
się w bieżące sprawy Korporacji. Niestety z przyczyn ideowych oraz pokolenio-
wych podział zarysował się między dwoma pozostałymi grupami.

Cała sprawa rozpoczęła się w 1998 roku. Jeden z czynnych barwiarzy, usu-
nięty z Korporacji cum infamia, starał się nadać konkretny polityczny, bardziej 
liberalny nurt Sarmatii, co było niezgodne z całą tradycją korporacyjną. Skłó-
ciło go to z pozostałymi członkami, a w szczególności z komilitonami-reakty-
watorami Korporacji, którzy byli bardziej konserwatywni niż najmłodsi Sar-
maci. Nie wchodząc w zagmatwane szczegóły wspomnieć należy, iż w sprawę 
zaangażowało się całe Prezydium, z ówczesnym Prezesem Tomaszem Czechem 
na czele. Był to już początek 1999 roku. Niestety nie udało się pogodzić zwa-
śnionych stron, przez co T. Czech wystąpił z Korporacji. W dalszej kolejności 
z Sarmatii zostało wykreślonych (lub wystąpiło) jeszcze 6 osób. Kilku komilito-
nów, z racji wieku, przeszło do Filisteriatu. Wobec nagłej utraty prawie całego 
stanu czynnych barwiarzy nowe Prezydium zmuszone było zawiesić działal-
ność Korporacji.

Okres zawieszenia działalności trwał do maja 1999 roku. Wtedy to zo-
stała odprawiona Msza Św. w kościele św. Andrzeja, na której x. Prałat Fil! 
T. Uszyński poświęcił nowy sztandar (używany do dnia dzisiejszego). Po Mszy 
obył się Komersz 91-lecia na Kwaterze przy ul. Brackiej, na którym przyjęto 
Fil! h.c. K. Gryckan-Didkowskiego. Czynną działalność Korporacji wznowiono 
po wybarwieniu czterech nowych fuksów: Pawła Wilkoszewskiego, Michała 
Młodzianowskiego, Marcina Michalskiego oraz Mikołaja Morzyckiego. Nowe 
czynne Prezydium miało trudne zadanie sprostania odmienionej rzeczywi-
stości. Szczęśliwie kryzys udało się zażegnać i wprowadzić Sarmatię w nowe 
tysiąclecie.

Sarmaria.indb   Sek1:157Sarmaria.indb   Sek1:157 2010-08-31   11:17:182010-08-31   11:17:18



ROZDZIAŁ IV 158

Z perspektywy czasu wydaje się, iż można było uniknąć rozłamu. Pomijając 
kwestie personalne linia podziału biegła na granicy starszych, bardziej kon-
serwatywnych członków, i młodszych, bardziej liberalnych. Utrata tych dru-
gich prawie doprowadziła do trwałego zawieszenia działalności, gdyż powstała 
duża luka pokoleniowa, a ówcześni studenci pierwszych lat wszystkich uczelni 
mieli już zupełnie inny światopogląd, niż ich starsi koledzy, i wcale nie garnęli 
się do korporacji. 

Po ponad 10 latach od tych wydarzeń nie należy szukać winnych, gdyż jest 
to niemożliwe. Zawinił cały mechanizm, który szczęśliwie udało się naprawić 
i wybrnąć z całej sytuacji. Dla nas ważne jest, aby być Polakiem „mądrym po 
szkodzie” i pilnować, aby nigdy więcej nie doprowadzić w Korporacji do ja-
kichkolwiek wewnętrznych podziałów.

Com! Krzysztof Wojciech Fornalski
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W XXI wiek

Przełom XX i XXI wieku w Korporacji Akademickiej Sarmatia charakte-
ryzował się znacznym ożywieniem i otwartością. Wraz z napływem nowych 
pomysłów i energii udało się zorganizować coroczne wyjazdy na Zlot Polaków 
na Litwę czy „majówkę” w majątku Com! M. Młodzianowskiego. Reaktywo-
wano także dawne sarmackie Bale i Kawy, które odbywały się w Warszawie. 
W 2000 roku wznowiono kartel wieczysty z poznańską K! Lechia (niefor-
malnie zawieszony od 2003 r.) oraz podpisano kartel fi listerski z K! Kujawja. 
W 2002 roku analogiczny kartel podpisano z K! Lechicja, co dało możliwość 
do reaktywowania obu tych korporacji pod kuratelą Sarmatii. Na Kwaterze 
przy ul. Brackiej coraz większą popularnością cieszyła się szermierka akade-
micka. Zainwestowano nawet w profesjonalny sprzęt oraz szkolenia, czego 
efektem było nawiązanie kontaktu z niemieckimi korporacjami i menzura 
Com! M. Michalskiego.

Jakkolwiek nowe inicjatywy i działania rozsławiły Sarmatię, nie znalazło 
to odbicia w ilości nowych członków. Fuksowskie coetusy z roku na rok były 
coraz mniej liczne, gdyż coraz mniej studentów interesowało się korporacja-
mi akademickimi. Niemniej jednak na początku XXI wieku wybarwiono 
Com!Com! Michała Majchera z Radomia, Aleksandra Buczackiego z Wilna 
i Mariusza Muzalewskiego z Gdańska. W roku 2002 dołączył Com! Przemy-
sław Makowski z Warszawy. Rok później Sarmatia stała się ponownie człon-
kiem Związku Polskich Korporacji Akademickich.

Lata 2003-2006 stanowiły trudny okres. Wejście Polski do Unii Europejskiej 
spowodowało spadek zainteresowania wartościami konserwatywnymi, a same 
korporacje akademickie zaczęły być postrzegane jako zamknięte „średnio-
wieczne bractwa”. Efektem tego był brak nowych barwiarzy od 2003 roku. 
Niemniej jednak Korporacja wciąż działała, nie tak intensywnie jak przed laty, 
ale coroczne komersze czy szermierka akademicka odbywały się regularnie. 
W roku 2005 został przyjęty kolejny fi lister honoris causa dr inż. Przemysław 
Oborski z Politechniki Warszawskiej.

W latach 2006-2009 odżyła nadzieja na zmiany, wybarwiono wówczas 
Com!Com! Konrada Pecelerowicza ze Słomina, Krzysztofa Fornalskiego 
z Ostrowca Św. i Pawła Potockiego z Niska, a Komesz Stulecia w 2008 roku 
przeszedł do historii jako wspaniała uroczystość.

Com! Krzysztof W. Fornalski
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Menzura Comilitona Marcina Michalskiego (2004 r.)

Od wielu lat utrzymujemy kontakt z grupą młodzieży akademickiej skupio-
nej w niemieckim Burszenszafcie Saxo-Silesia. Poznaliśmy się w połowie lat 
90-tych za sprawą członkini Koła Pań panny Magdaleny Podwysockiej.

Pierwsze spotkanie odbyło się na tymczasowej kwaterze domowo-przejścio-
wej u ówczesnego Comilitona, Roberta Ziembińskiego. Upłynęło w bardzo 
serdecznej atmosferze wzajemnego poznawania się i prób oceny, jak przystało 
na członków dwóch stowarzyszeń honorowych, i to z sąsiadujących ze sobą 
krajów. Po wstępnej analizie zebranych informacji o sobie nawzajem, my jako 
Sarmaci i reprezentujący Saxo-Silesię Comiliton Axel Ilgmann stwierdziliśmy, 
iż „jesteśmy siebie warci” i w ten sposób wszystko się zaczęło.

Już wkrótce, bo w 1998 roku, odbyła się uroczystość, którą będziemy jeszcze 
długo wspominać. Panna Podwysocka poślubiła Com! Alexandra Ilgmanna. 
Do Polski w gościnę, do nas Sarmatów, przyjechało kilkunastu korporantów 
i to nie tylko z Saxo-Silesii, ale także z innych korporacji, w tym rodzina pana 
młodego. Od czasu tej wizyty utrzymujemy stały kontakt. 

Na jednym z takich spotkań w Warszawie w 2001 roku doszło do pierwszego 
treningowego starcia w ramach menzury między Com! Marcinem Michalskim 
a Com! Björnem Rödrigerem. A wszystkiego sprawcą jest Com! Alexander Ilg-
mann, który zachęcił Sarmatów do spróbowania się w szermierce akademickiej 
tzw. menzurze, co wiązało się z powrotem do tradycji przedwojennych ćwicze-
nia się w walce białą bronią – w Polsce głównie szablą. Na odzew nie trzeba 
było długo czekać. Szczególnym entuzjazmem wykazał się Com! Marcin Mi-
chalski, który z miejsca zaczął zgłębiać w teorii i praktyce „sztuki walki zacho-
du”. Dzięki niemu ma kwaterze zaczęły odbywać się częste treningi z udziałem 
uczestnika menzur w Niemczech Com! Tomasza Dorosza (C! Rheno-Nicaria), 
który wspierał nas swoimi radami. Natomiast od Saxo-Silesii otrzymaliśmy 
sprzęt ćwiczebny: specjalne hełmy, rękawy ochronne, a przede wszystkim ra-
piery. Treningi trwały prawie 3 lata, a pod koniec 2003 roku Com! Marcin 
Michalski dostał zaproszenie do wzięcia udziału w menzurze umownej we Frei-
burgu, akademickim mieście w Niemczech.

Na rekonesans wyżej wymieniony towarzysz broni wyruszył w październi-
ku 2003 roku. Przebywał tam kilka dni, a przygód przeżył bez liku. Jego zajęcie 
polegało głównie na udowadnianiu różnego autoramentu komisjom, że jest go-
tów stanąć w szranki. Okazało się, że trafi ło na Sarmatę, który dostając z za-
kresu techniki, szybkości i siły uderzenia oceny bardzo dobre a nawet celujące, 
dowiódł iż arkana władania bronią białą nie są mu obce. Teraz to oni mieli 
kłopot, jak dobrać odpowiedniego przeciwnika dla takiego chwata. No i udało 
się, zmierzyć się miał z Comilitonem z Burszenszaftu Franconia z Freiburga. 
Walkę wyznaczono na niedzielę 15 lutego 2004 roku. 

Miesiące mijały a termin zbliżał się nieubłaganie. W Sarmatii trwały go-
rączkowe przygotowania do wyjazdu do Niemiec. Pierwsza grupa w składzie: 

Sarmaria.indb   Sek1:160Sarmaria.indb   Sek1:160 2010-08-31   11:17:182010-08-31   11:17:18



161Korporacja Akademicka Sarmatia w III Rzeczypospolitej

Com! Com! Michał Młodzianowski, Marcin Michalski, Fil! Janusz Kawalec 
z zaprzyjaźnionej polskiej korporacji Magna Polonii Vratislaviensis z Wrocła-
wia oraz autor, spotkała się we Wrocławiu, skąd wyruszyła do Niemiec. Druga 
dotarła tam dzień przed menzurą.

Pierwsze wrażenia

Późnym wieczorem 6 lutego przyjeżdżamy do Freiburga. Dopiero rano okaże 
się, jak pięknie położone jest to miasto. Przyjęcie, jak na korporantów przy-
stało, było serdeczne. Po krótkich ofi cjalnych przemówieniach przeszliśmy do 
części biesiadno-barowej ogromnej kwatery, a właściwie willi położonej na gó-
rze zwanej Loretto, na której zboczu rozegrała się jedna z najkrwawszych bitew 
wojny trzydziestoletniej. Teraz stoi tam kaplica. Budynek ten został zakupiony 
przez jednego z Filistrów w latach pięćdziesiątych XX-wieku, a portret donato-
ra wisi w sali głównej kwatery.

Rano z okien budynku mogliśmy podziwiać przepiękną panoramę Freiburga 
i otaczające go malownicze Góry Schwarzwaldu. Pogoda jak na luty była wio-
senna. Po wspólnym śniadaniu w sali głównej kwatery, ku zaskoczeniu zapro-
szono nas, jako pierwszą w historii delegację polskiej korporacji akademickiej, 
do udziału w oglądaniu menzury w siedzibie jednej z niemieckich korporacji. 

Po wizycie i poznaniu Comilitonów z freiburskiego środowiska korpora-
cyjnego wróciliśmy do siedziby Saxo-Silesii, gdzie razem z korporantami ze 
Szwajcarii zjedliśmy polskie pierogi, popijając je niemieckim piwem. No i za-
częło się, po przebytych menzurach zaczęli schodzić się goście z zaprzyjaźnio-
nych korporacji niemieckich. Knajpa pomenzurowa trwała do późnych godzin 
wieczornych. 

W niedzielę mieliśmy trochę wolnego czasu aby obejrzeć Freiburg – piękne 
średniowieczne miasto prawie całkowicie zniszczone w czasie drugiej wojny 
światowej. Wyraźny ślad na nim odcisnęło panowanie katolickich Habsbur-
gów. Wieczorem wzięliśmy udział w Mszy Świętej odprawianej w języku nie-
mieckim w katedrze romańsko-gotyckiej na rynku starego miasta.

Po upalnej wręcz niedzieli, w poniedziałek na drzewach zobaczyliśmy śnieg, 
a szczyty gór pokrył biały płaszcz świeżego białego puchu. Ale atmosfera w na-
szej ekipie była nadal gorąca; po śniadaniu rozgrzewka i pierwszy trening pod 
przewodnictwem Com! Waltera, Niemca pochodzącego z rodziny emigrantów 
z Chile, studiującego we Freiburgu. Niektórzy z nas stawiali pierwsze kroki 
w nauce technik walki, a część ostro ćwiczyła z grupą zaawansowanych. Kul-
minacyjnym momentem był przyjazd sekundanta, Fil! Kiliana, który w prób-
nych trzydziestu starciach pozorujących przebieg menzury, sprawdził umie-
jętności Com! Marcina Michalskiego. Treningi odbywały w sali zwanej przez 
nas „arsenałem”, a to z powodu nagromadzenia sprzętu do walki jak: hełmy, 
szlagiery, strój sekundanta, kolczugi, narzędzi szlifi erskich do ostrzenia kling 
i obrabiania koszy itp.
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Kwatera i wycieczki

Codziennie niecierpliwie czekaliśmy na obiad, a to z powodów nieprzecięt-
nych talentów kulinarnych kucharza, który od poniedziałku do piątku serwo-
wał wyśmienite obiady. Z nutą rozrzewnienia do dziś wspominam sarninę i de-
ser z budyniu w sosie klonowym. Główne posiłki, jak przystało na niemiecką 
kuchnię, były bardzo sycące. Do stołu zasiadało się za przyzwoleniem prezy-
dium obiadowego, któremu zwykle przewodniczył Prezes. Podobny rytuał obo-
wiązywał w trakcie kolejnych dni i na zakończenie naszego pobytu.

W sali obiadowej z portretów, rozwieszonych w porządku chronologicznym, 
spoglądało na nas kilkuset śp. Filistrów B! Saxo-Silesii; zresztą cała kwatera jest 
udekorowana pamiątkami korporacyjnymi.

Po obiedzie zazwyczaj mieliśmy czas wolny, robiliśmy więc wycieczki po 
okolicy. Ci z nas, którzy zostawali w kwaterze, korzystali z komputera kontak-
tując się za pośrednictwem maili z bliskimi pozostawionymi w Polsce, bądź 
spędzali wolne chwile w pokoju bibliotecznym. Natomiast Fil! Krzysztof Kawa-
lec w pomieszczeniu barkowym ćwiczył się niestrudzenie w rzucaniu lotkami 
do celu, w czym doszedł do niezłych wyników, kończąc każdą kolejkę rzutów 
łykiem doskonałego freiburskiego piwa.

Korzystając z wolnego czasu pojechaliśmy do Hildesheim nad Renem, gdzie 
w pięknie położonym na skarpie kościele znajdują się relikwie św. Gerwazego 
i św. Protazego. Nomen omen tuż obok świątyni wynurza swoje metaliczne 
cielsko z rozsypującej się kostki brukowej – byk nad byki – pogański symbol Eu-
ropy. Po zwiedzeniu sympatycznego średniowiecznego Colmar we francuskich 
Wogezach wróciliśmy do Schwarzwaldu.

Następnego dnia wybraliśmy się z wycieczką w Góry Schwarzwaldu. Fre-
iburg żegnał nas piękną, iście wiosenną pogodą, ale po półgodzinnej jeździe 
samochodem zatrzymaliśmy się na parkingu wśród zasp świeżo opadniętego 
śniegu. Oczywiście zobaczyliśmy działające wyciągi narciarskie, zajrzeliśmy do 
kopalni srebra, a na jednym ze szczytów, na którym znajduje się wieża widoko-
wa, można było podziwiać panoramę Alp, Freiburga i Wogezów. 

W czasie naszych codziennych wieczornych pieszych wędrówek po Freibur-
gu, odwiedziliśmy jeden z licznych w Niemczech sangerschaftów. Oczywiście 
kwatera, jak przystało na porządną niemiecką korporację, mieściła się w ka-
mienicy w centrum miasta. Korporacja, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje 
się w szczególności śpiewem. Co tydzień jej członkowie spotykają się i ćwiczą 
mistrzostwo wokalne w chórze razem z paniami. W ramach zajęć niektórzy 
członkowie sangerschaftów trenują fechtunek akademicki. Część korporacji 
niemieckich jak corpsy i niektóre burszenszafty mają zajęcia fakultatywne, 
wykluczające z obowiązku przystąpienia do menzury umownej. Lecz są także 
korporacje, które za cel stawiają sobie doskonalenie w sztuce walki na szlagiery 
oraz sprawdzanie się w kolejnych etapach akademickiego fechtunku. A dojść do 
perfekcyjnego władania szlagierem nie jest łatwo, wymaga to solidnej i długiej 
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pracy. Treningi są prowadzone codziennie wieczorem; co jakiś czas zbiera się 
komisja, która ocenia możliwości danego zawodnika. Większość korporacji 
wynajmuje także własnych fechtmistrzów, którzy udzielają wskazówek mło-
dym adeptom. Wiąże się to z dość dużymi wydatkami, co powoduje, że sport 
ten nie należy do tanich. Ale czegóż się nie robi dla kultywowania tej pięknej 
akademickiej tradycji. Specjalnymi umiejętnościami w zakresie walki muszą 
się legitymować sekundanci. Wbrew stereotypowym wyobrażeniom nie są to 
bynajmniej dwaj panowie w binoklach i cylindrach, ale ostro zaprawieni w bo-
jach mężczyźni, ubrani w maski i specjalne fartuchy z grubej skóry, na których 
znajdują się barwy ich macierzystych korporacji. Zadaniem sekundantów jest 
pomoc zawodnikom: udzielanie wskazówek podczas walki, parowanie niedo-
zwolonych uderzeń a przede wszystkim wchodzenie między zawodników po 
każdym starciu. Uniformy, które dumnie noszą, mają ślady licznych cięć.

Wolne od fechtunku dni spędziliśmy na zwiedzaniu Schwarzwaldu i pobli-
skiej Bazylei, miasta przemysłowego w północnej Szwajcarii. Wycieczka okazała 
się bardzo owocna, popływaliśmy łódką po Renie, zwiedziliśmy stary gotycki 
kościół, który w dobie reformacji przekształcono w zbór protestancki. Po obej-
rzeniu miejskiego muzeum na chwilę zaszliśmy do kwatery dwóch bazylejskich 
korporacji, która mieści się na pierwszy rzut oka w... restauracji. Pomieszczenia 
właściwe związane z życiem korporacyjnym, znajdują się na wyższych piętrach 
budynku. Na jego frontonie powiewały dwa ogromne sztandary z barwami 
tych organizacji. Specyfi ką szwajcarskiego środowiska korporacyjnego jest 
utrzymywanie się z pieniędzy uzyskanych z działalności gospodarczej, w tym 
przypadku lokalu gastronomicznego, otwartego dla ogółu mieszkańców i tury-
stów, a zarezerwowanego dla członków korporacji raz w tygodniu. 

Godzina Zero

Dni do zbliżającej się menzury jest coraz mniej. Z niecierpliwością czekamy 
na resztę Sarmatów, którzy mają dojechać na dobę przed godziną zero. Com! 
Michalski zaniechał treningów; oczywiście nie jesteśmy zaniepokojeni. Przy-
czyna nie tkwi w zmęczeniu. To zalecenia trenera Fil! Aleksandra Ilgmanna, 
który jako doświadczony w tym fachu odpowiednio rozkłada siły zawodnika. 
Dwa dni przed menzurą nie należy szafować siłami. Dopiero na godzinę przed 
zawodami przychodzi czas na rozgrzewkę. Te trudne dni służą uspokojeniu 
ducha i nabraniu pewności siebie. 

14 lutego, po szybkiej podróży z miasta Warsa i Sawy, przyjeżdżają do Fre-
iburga kolejni Sarmaci. Prezes – Com! Przemysław Makowski, który w czasie 
menzury będzie pełnił rolę testanta, to znaczy osoby przecierającej klingę po 
każdym starciu specjalnie przeznaczonym do tego celu spirytusem. Com! Ma-
riusz Muzalewski będzie skrybą odznaczającym każde starcie na specjalnej do 
tego przygotowanej karcie menzurowej, która dzięki podpisom osób uczestni-
czących w menzurze stała się cenną pamiątką. Dla Fil! Piotra Syty, Oldermana, 
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przeznaczono funkcję przewodniczącego koła broni w Sarmatii, oceniającego 
czy nasz menzurant zachował się w czasie walki honorowo. Fil! Aleksander 
Buczacki będzie członkiem koła broni.

Po zapoznaniu się przybyszów i rozlokowaniu w kwaterze nastąpiło przy-
witanie z burszami freiburskimi. Po kilku godzinach wesołego biesiadowania 
wszyscy położyli się grzecznie na swoich pryczach. 

Jeszcze kur nie zapiał a byliśmy już na nogach; krzątanina, ale bez po-
śpiechu, trzeba zachować spokój, by nie denerwować naszego zawodnika. 
Com! Marcin Michalski rozpoczyna przygotowania do zawodów. Udaje się do 
„arsenału”, (którego jedna ze ścian jest przystrojona tarczą w barwach Saxo-
Silesii na tle jeża zrobionego z kling ćwiczebnych, jako prezent od Sarmatów), 
by tam przeprowadzić ostatnią rozgrzewkę przed walką. Jest już także Filister 
Kilian z Saxo-Silesii, który będzie sekundantem. Już tylko godzina pozostała 
do menzury, więc trzeba powoli zacząć przebierać Sarmatę w strój adekwatny 
do zaistniałej sytuacji. Po pierwsze buty, które muszą być wygodne, najlepiej 
sportowe, spodnie zgodnie z tradycją powinny być białe. Ale to nie wszystko, 
teraz trzeba założyć ubranie chroniące w czasie walki. Na rękę trzymającą szla-
gier nakłada się specjalny skórzany rękaw, na nadgarstku mocno zaciśnięta 
opaska zabezpieczająca przegub przed naciągnięciem, całą dłoń chroni specjal-
na rękawica. Korpus jest otulony stalową kolczugą a wszystkie tętnice szyjne 
zaciśniętą opaską.

Rapier, najważniejszą część wyposażenia, sprezentowała nam Saxo-Silesia. 
Kosz z barwami odebraliśmy w Goerlitz nad Odrą, gdy jechaliśmy do Freibur-
ga, a ostrą klingę menzurową w zakładzie we Freiburgu. Do kompletu dodano 
pochwę oraz ozdobną klingę paradną.

Jest coraz bliżej do umówionego spotkania, ale nadal czekamy, ponieważ 
przed menzurą Com! Marcina odbędzie się jeszcze jeden „pojedynek” mię-
dzy korporantami niemieckimi. Dlatego można spokojnie się rozgrzewać przy 
wsparciu Fil! Alexandra Ilgmanna, który będzie pełnił rolę szlepera, osoby 
udzielającej wskazówek w czasie walki oraz trzymającej i masującej dłoń trzy-
mającą szlagier, co następuje po każdym starciu.

Zaczynają się schodzić goście z różnych niemieckich burszenszaftów i corp-
sów oraz przybywa sędzia, który będzie nadzorował menzurę naszego Comi-
litona. Jest Filistrem z Sangerschaftu, ale bynajmniej nie przybył na wzgórze 
Loretto aby śpiewać.

Kończy się pierwsza menzura, dużo osób jest zdegustowanych, ponieważ 
nie była najlepsza. Teraz kolej na nas. Ze skrzyni z barwami Saxo-Silesii, która 
jeździ z burszami po całych Niemczech, a w której znajduje się cały sprzęt do 
walki, zostają wyciągnięte specjalne okulary ochraniające oczy jako ostatni 
atrybut zawodnika. 

Wychodzimy na zewnątrz kwatery, walka będzie się odbywać na jednym 
z tarasów. Wszystko jest już przygotowane. Com! Michalski siada na krześle 
a frontem do niego kilkanaście centymetrów wyższy Com! z Burschenschaftu 
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Franconia z Freiburga. Dlatego Sarmata będzie walczył na podwyższeniu dla 
zniwelowania różnicy wzrostu. Skryba, szleper, szef koła broni, sekundant oraz 
testant stają półokręgiem przy menzurancie. Robimy ostatnie zdjęcia, ponie-
waż w czasie menzury nie wolno, pod groźbą wysokiej kary pieniężnej, uży-
wać aparatów. Jeden z Com! z Saxo-Silesii zakłada okulary ochronne Com! Mi-
chalskiemu. Naraz obaj przeciwnicy wstają i na sygnał arbitra rozpoczyna się 
pierwsze starcie, czyli powitanie honorowe. Koło broni wyznaczone przez Sa-
xo-Silesię staje w pewnej odległości za naszym rycerzem. Będzie nam doradza-
ło czy walka była przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi regułami. 

Było ostro. Bez zarzutów do techniki i szybkości. Po krótkiej naradzie koło 
broni Saxo-Silesii przekazało nam, że wszystko odbyło się zgodnie z ustalony-
mi kryteriami menzurowymi.

Zaraz po starciu obie strony zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie i uścisnęły 
dłonie a lekarz z jednego z corpsów – nie z kliniki w Schwarzwaldzie – obejrzał 
dokładnie obu delikwentów, po czym wszyscy udaliśmy się na zimne piwo, aby 
ostudzić emocje.

Po południu poszliśmy zwiedzać Freiburg, którego starówkę przecinają licz-
ne średniowieczne rynsztoki, w których oczywiście płynie teraz górska czysta 
woda. Zwiedziliśmy katedrę na rynku, uniwersytet oraz z wieży widokowej, 
znajdującej się na jednym ze wzgórz otaczających Freiburg, podziwialiśmy 
piękną panoramę miasta. 

Na knajpie z Burszami

Na wieczór na godz. 20:00 zaplanowano wspólną knajpę międzykorpora-
cyjną z udziałem wszystkich Burszeszaftów freiburskich, na którą zostaliśmy 
zaproszeni. Dlatego spiesznie udaliśmy się w kierunku Loretto, by przygotować 
się do wieczornego biesiadowania. Oczywiście spotkanie ma miejsce na kwa-
terze B! Franconia a to z okazji święta, jakim jest dla studentów niemieckich 
dzień menzurowy. Znaczącym faktem było zaproszenie do prezydium knajpy 
Com! Marcina Michalskiego, który zasiadł obok prezesa Franconii oraz dzi-
siejszego Towarzysza Broni. Po licznych przemówieniach, w których była m.in. 
mowa o zdemolowaniu kwatery jednego z Burszenszaftów przez lewackie bo-
jówki, o problemie ziem odzyskanych, który nurtuje Niemców, prezes Com! 
Przemysław Makowski wygłosił krótkie acz treściwe i płomienne przemó-
wienie na temat rozmywania uczuć narodowych w Polsce, w zręczny sposób 
ustosunkowując się do podnoszonych wcześniej problemów, za co otrzymał 
gromkie brawa. Następnie zostaliśmy zachęceni do odśpiewania hymnu naro-
dowego, czyli „Mazurka Dąbrowskiego”, co z godnością uczyniliśmy.

Knajpa wyglądała tak samo jak w Polsce. Śpiewy, oczywiście przy fortepia-
nie, piwo – dużo słabsze niż w Polsce, które pije się z kufl i 0,3 litra i przy którym 
można biesiadować przez długie godziny bez uszczerbku dla zdrowia i dobrych 
obyczajów. W czasie przerwy na kanapki mogliśmy nawiązać kontakt z całym 
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środowiskiem korporacyjnym z Freiburga. Na Niemcach duże wrażenie zrobiło 
noszenie przez nas dekli na przedramieniu za sprawą wszytych pasków, co jak 
sami przyznali, jest bardzo praktyczne.

Niestety o północy musieliśmy opuścić spotkanie, by udać się do kwatery 
Saxo-Silesii i odpocząć przed porannym powrotem do Ojczyzny. Oczywiście 
Com! Marcin Michalski jako świeżo upieczony menzurant przebiesiadował 
z Burszami aż do rana, przez co ani przez sekundę nie zmrużył oka.

Sarmatia także dostąpiła zaszczytu siadania przy stole menzurowym, przy 
którym siadają tylko tzw. Waff enbruder a nie Farbenbruder, co w Niemczech ma 
bardzo duże znaczenie. Zauważyliśmy to po wizycie jednej z katolickich korpo-
racji tydzień wcześniej, ponieważ tego typu organizacje nie praktykują ćwicze-
nia się w broni białej.

Pożegnanie z członkami Saxo-Silesii było bardzo serdeczne. Rano znów 
rozdzieliliśmy się na dwie grupy, jedni pojechali przez Niemcy do Warszawy, 
a drudzy przez Czechy do Wrocławia, a następnie pociągiem do stolicy Polski.

W kwaterze Sarmatii nadal odbywają się treningi fechtunku, niektórzy z nas 
ćwiczą menzurę bez zamiaru późniejszego stawania w szranki. Część przygoto-
wuje się do kolejnych spotkań w walce, czy to po raz pierwszy czy w kolejnych 
etapach doskonalenia swoich umiejętności – czyli w menzurze, nie na cięcia 
odgórne i oddolne, tylko poziome, co jest najwyższym stopniem sprawności. 
Może już na jesieni korporanci Polskiej Korporacji Akademickiej Sarmatia wy-
każą się kolejny raz w walce, biorąc udział w umownej walce na szlagiery. 

Fil! Marcin Popławski 
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Kwatery Sarmatii

Korporacja Akademicka Sarmatia po 1992 roku posiadała w sumie trzy stałe 
siedziby, czyli tak zwane Kwatery. Pierwszym, najkrócej zajmowanym lokalem, 
było mieszkanie przy ulicy Szobera. Sarmaci szybko adaptowali je na swą Kwa-
terę, gdyż na stałe mieszkali tam Com!Com! M. Ładomirski i R. Sekulski. Z ra-
cji dużej odległości od centrum miasta, w roku akademickim 1993/1994 zdecy-
dowano się na wynajem niewielkiego, ale całego budynku. Mowa o wschodniej 
rogatce przy pl. Unii Lubelskiej (przy początku ulicy Puławskiej). W czasie dnia 
mieścił się tam punkt sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, ale wieczorem 
budynek (zwłaszcza drugie piętro) przejmowali Sarmaci. 

Rogatka cieszyła się dużą popularnością nie tylko wśród Sarmatów. Na co-
tygodniowych spotkaniach pojawiali się bardzo często członkowie innych kor-
poracji, a także wielu gości. Szczegóły z życia Rogatki zostały dokładnie opisa-
ne w innych tekstach w niniejszej Księdze. Niestety w 1996 roku władze miasta 
nie przedłużyły umowy najmu, więc młoda Korporacja była zmuszona do po-
szukiwania innej siedziby. W tym czasie spotkania odbywały się w prywatnych 
lokalach, głównie jednak w rodzinnym mieszkaniu Com! R. Ziembińskiego. 

Na początku 1997 roku Sarmatia wynajęła lokal w suterenie przy ulicy 
Brackiej 20a, w klatce numer 4, za Pałacem Brzozowskich. Adaptacja piwnicy 
(w której był niegdyś skład węgla) do warunków umożliwiających normalną 
egzystencję wymagała olbrzymiego wkładu, zarówno fi nansowego jak i ludz-
kiego. Przy znaczącej pomocy Filistrów Seniorów udało się odremontować cały 
lokal. W przedpokoju, aneksie kuchennym i łazience zamontowano kafelki, 
podłączono prąd, wodę, kanalizację i sanitariaty. W głównej sali stworzono 
gipsowy sufi t oraz zamontowano drewniane ławy. Dzięki temu Kwatera przy 
ul. Brackiej stała się rozpoznawalnym miejscem spotkań Sarmatów nieprze-
rwanie do dnia dzisiejszego.

Kwatera Sarmatii nie ma osobnego wejścia. Aby się do niej dostać, należy 
wejść do piwnicy w klatce 4, następnie przejść korytarzem w lewo. Za dużymi 
brązowymi drzwiami z namalowanym srebrnym cyrklem znajduje się pierwsze 
pomieszczenie, w którym ćwiczona jest szermierka akademicka. Niejednokrot-
nie przedpokój ten służy jako swoista palarnia, gdyż okienko i bliskość drzwi 
zapewniają świeży dostęp powietrza. Na ścianach dookoła wiszą rozmaite zdję-
cia – duże reprodukcje przedwojennych i współczesnych fotografi i, obrazki, 
scenki z życia, ofi cjalne uchwały Koła etc. Po lewej stronie od wejścia rozciąga 
się długi i szeroki korytarz zawierający dobrze wyposażony aneks kuchenny. 
Za aneksem, po prawej stronie mieści się łazienka z toaletą, a na końcu koryta-
rza znajdują się ciężkie drzwi prowadzące do sali głównej. 

Sala główna (zwana też Salą Barwiarską) nosi imię Fil! Jerzego Staniszkisa. 
Jest to duże pomieszczenie o powierzchni ponad 60 m² o betonowej podłodze 
i murowanych klinach przy ścianach, na których opierają się drewniane ławy. 
Po lewej stronie znajduje się zabytkowe pianino z końca XIX wieku. Obok 
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niego mieści się stolik na dekle oraz sztandar Korporacji. Na ścianach wiszą 
historyczne mapy Polski, oryginalne zdjęcia z komerszów, balów i innych sar-
mackich spotkań. Ciekawy widok stanowią dekle, także te przedwojenne i in-
nych korporacji. Jest też herb Polski i portret Romana Dmowskiego. Wzdłuż 
całej sali, po lewej jak i po prawej stronie, stoją drewniane ławy z krzesłami, 
a na wprost znajduje się stół prezydialny kryty brązowym obrusem ze srebr-
nym cyrklem. Nad stołem wisi żelazny herb Korporacji. Jedynym mankamen-
tem tego pomieszczenia jest nisko usytuowany strop, a w zasadzie jego belki, 
które są utrudnieniem dla wysokich osób. W najdalszym rogu sali znajduje się 
wejście do ostatniego pomieszczenia, tzw. pokoju barwiarskiego. Znajduje się 
tam całe sarmackie archiwum, biurko sekretarza, drewniana prycza do spania 
oraz składowisko wszelkiego rodzaju sprzętu i urządzeń.

Cała Kwatera ma około 150 m² powierzchni. Chociaż nieremontowana od 
lat, wciąż posiada swój oryginalny urok.

Com! Krzysztof W. Fornalski
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Kartele

K! Sarmatia w ciągu całej swej ponad stuletniej historii związana była umo-
wą kartelową z czterema innymi korporacjami akademickimi. Kartel jest to 
wyraz wzajemnej braterskiej przyjaźni, wspólnych celów i ideałów między 
dwiema korporacjami. Członkowie obu braterskich korporacji uzyskują prawa 
barwiarskie drugiej, np. uczestnictwo na Kole z prawem głosu doradczego, pra-
wo noszenia barw etc. Podpisanie aktu kartelowego zazwyczaj ma uroczystą 
komerszową oprawę, a sam dokument jest eleganckim pergaminem zawierają-
cym barwy i pieczęcie.

W okresie międzywojennym Sarmatia podpisała kartel tylko z jedną korpo-
racją – z poznańskim Konwentem Lechia. Kartel ten został podpisany 15 stycz-
nia 1922 roku i obowiązuje do dnia dzisiejszego, gdyż ma charakter umowy 
wieczystej (tzw. kartel wieczysty). 17 czerwca 2000 r. w Poznaniu Sarmaci 
i Lechici symbolicznie wznowili umowę kartelową. Niestety trzy lata później 
K! Lechia jednostronnie przyjęła całkowicie odmienną podstawę ideologicz-
ną, która naszym zdaniem przeczy tradycji polskich korporacji akademickich. 
W związku z tym 4 czerwca 2003 roku Koło K! Sarmatia przestało uznawać 
Konwent Lechia za korporację akademicką, a sam kartel został nieformalnie 
zawieszony.

7 października 2000 roku w Warszawie Korporacja Akademicka Sarmatia 
podpisała Kartel Filisterski z toruńskim Konwentem Kujawja. Kartel fi listerski 
tym różni się od klasycznego, iż zazwyczaj jedna z korporacji nie wznowiła 
po wojnie swej działalności. W tym przypadku fi listrzy Sarmatii uzyskali pra-
wa fi listrów Kujawji (i na odwrót) i możliwość Jej reaktywacji. Dzięki temu 
11 maja 2002 roku Sarmatia doprowadziła do pełnej i udanej reaktywacji Ku-
jawji. Filistrzy obu korporacji mają wzajemne prawa do swych barw do dnia 
dzisiejszego.

5 października 2002 roku w Warszawie podpisano drugi Kartel Filisterski, 
tym razem z Korporacją Lechicja (powstałą jeszcze w Dorpacie). Dzięki temu 
8 maja 2004 roku czterech nowych członków Lechicji przyjęło pierwsze po 
wojnie barwy. Niestety kilka lat później Lechicja nieformalnie zawiesiła swą 
działalność z powodu braku nowych członków. W związku z tym 4 lutego 
2009 roku nastąpiło wznowienie Kartelu Filisterskiego między Sarmatią i Le-
chicją oraz ponowne przekazanie nam praw do reaktywacji.

Najmłodszy kartel został podpisany 10 maja 2010 roku w Warszawie. Wtedy 
to na Komerszu 102-lecia Sarmatii został formalnie przypieczętowany Kartel 
Trzyletni między K! Sarmatia a K! Hermesia z Poznania. Jest to kartel pełen, 
obowiązujący zarówno barwiarzy jak i fi listrów, jednakże na okres trzech lat. 
Po tym okresie mamy nadzieję, iż uda się podpisać pierwszy powojenny kartel 
wieczysty.

Com! Krzysztof Wojciech Fornalski
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Komersz Stulecia K! Sarmatia
Przygotowania do tego wielkiego wydarzenia trwały już od wielu miesięcy. Na 

Kwaterze przy ul. Brackiej życie wydawało toczyć się swoim niezmiennym ryt-
mem, jednak presja zbliżającego się maja była odczuwalna. Obchody setnej rocz-
nicy powstania Korporacji Akademickiej Sarmatia rozpoczęły się w sobotę 10 maja 
2008 roku uroczystą Mszą Św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych 
Sarmatów, odprawioną w kościele Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie. Pomiędzy starymi murami mieszczącymi m.in. serce F. Chopina 
stanął Sarmacki brązowo – srebrno – seledynowy sztandar, a naprzeciw sztanda-
ry dwóch K!K!: Kujawji i Respubliki. Po Mszy Św. uroczystym a krótkim pocho-
dem ze sztandarami przeszliśmy pod pobliski pomnik Mikołaja Kopernika chcąc 
uwiecznić te chwile pamiątkowymi fotografi ami. Dla przechodzących turystów 
było to nie lada atrakcją, zwłaszcza tych pochodzących z Dalekiego Wschodu. 
Niedługo potem udaliśmy się wspólnie na najwyższe piętro stojącego nieopodal 
Pałacu Staszica na obiad. Przed rozpoczęciem posiłku swe przemówienie wygłosił 
Filister Senior Prof. Jerzy Staniszkis. Filister przybliżył wszystkim zebranym histo-
rię Sarmatii, której członkiem jest już 75 lat! Po uroczystym toaście zebrani – nie 
bez łyka w trakcie – posilili się, po czym udali się, kurząc fajeczki, na pobliski taras. 
W tym czasie w sali obiadowej rozpoczęło się tradycyjne a krótkie Koło Filistrów 
Korporacji Akademickiej Sarmatia. Po tym wydarzeniu kilkudziesięciu uczestni-
ków uroczystości udało się na pierwsze piętro Pałacu, do sali komerszowej.

Dokładnie o godzinie 19:08 w Sali im. S. Staszica w Pałacu Staszica rozpoczął 
się uroczysty Komersz Stulecia K! Sarmatia. Przybyli zaproszeni Goście z Kor-
poracji: K! Polonia, K! Arkonia, K! Welecja, K! Lechia, K! Chrobria, K! Kujawja, 
K! Respublica, K! Cresovia oraz K! Hermesia. Zgromadzonych powitał Prezes Sar-
matii Fil! Paweł Nierada. Po odśpiewaniu hymnu Sarmatii oraz Lechii i Kujaw-
ji, i przywitaniu zebranych, okolicznościowe przemówienie tyczące się ideologii 
sarmackiej wygłosił najstarszy spośród obecnych fi listrów Sarmatii – Fil! Robert 
Ziembiński. W części ofi cjalnej przyrzeczenie barwiarskie złożył piszący te słowa. 

Po krótkim colloqium i uzupełnieniu niedoborów substancji w kufl ach, roz-
poczęła się część półofi cjalna Komerszu. Przemówienia wygłosili przedstawiciele 
wszystkich przybyłych Korporacji. Tytuł Filistra Honoris Causa i sarmacki dekiel 
otrzymał Prof. dr hab. Edward Szpilewski z polskiego Uniwersytetu w Wilnie. Po 
kolejnej przerwie nastąpiła część nieofi cjalna. Śpiewom i zabawom nie było końca. 
Wśród tradycyjnych obrzędów nie zabrakło także sztychowania, do którego przy-
stąpiło wielu Korporantów. Kilkanaście minut po północy większość zebranych 
na sali w mocno komerszowych nastrojach przeniosła się do Kwatery Sarmatii na 
ul. Bracką. Część głęboko nieofi cjalna trwała aż do białego rana, a nam, oprócz 
wielu miłych wspomnień, pozostał stos wspaniałych prezentów i otwarta droga 
w drugie stulecie Sarmatii. Vivat, Crescat, Floreat Sarmatia et Aeternum!

Com! Krzysztof Wojciech Fornalski
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Wystawa w Muzeum Politechniki Warszawskiej 
pt. „125 lat Welecji i 100 lat Sarmatii”

W związku z uroczystościami 125-lecia K! Welecja oraz przypadającego kil-
ka miesięcy wcześniej 100-lecia K! Sarmatia, miała miejsce niecodzienna dla 
życia korporacyjnego uroczystość. Obie Korporacje zorganizowały bowiem łą-
czoną wystawę w Muzeum Politechniki Warszawskiej dotyczącą swych tradycji 
i historii.

Wernisaż wystawy pt. „125 lat Welecji i 100 lat Sarmatii” rozpoczął się dnia 
17 października 2008 roku o godzinie 14. Do budynku Muzeum Politechniki 
Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 24 przybyło wielu zaproszonych gości, 
w tym profesorowie, członkowie Rodziny Weleckiej i Sarmackiej, a także stu-
denci. Oprócz licznego grona Weletów i Sarmatów przybyli także przedstawi-
ciele Korporacji: K! Polonia, K! Arkonia, K! Respublica oraz K! Hermesia. Przy 
lampce wina uroczystego otwarcia wystawy dokonał Dyrektor Muzeum dr An-
drzej Ulmer. Po nim przemawiali także J.M. Rektor Politechniki oraz Prezesi 
obydwu Korporacji. Po zakończeniu przemów miał miejsce pokaz szermierki 
akademickiej na specjalnie do tego celu przywiezionym fantomie. Prezentacji 
stylu i techniki dokonali dwaj Sarmaci: Fil! Mariusz Muzalewski OM z bronią 
w ręku oraz Com! Marcin Michalski jako osoba objaśniająca.

Po części ofi cjalnej wszyscy goście rozpoczęli zwiedzanie wystawy, która 
zgromadziła dużą liczbę korporaliów, w tym przedwojenne dekle, bandy, cyr-
kle, dokumenty, zdjęcia etc. Wszystkie zaś ściany ozdobione były reprodukcja-
mi prawie dwustu zdjęć obu Korporacji. Ponadto na cel wystawy został wydany 
specjalny katalog w formie broszury książkowej z ilustracjami części ekspona-
tów, ich pełnym spisem oraz rysem historycznym Welecji i Sarmatii.

Wystawa zakończyła się w kwietniu 2009 roku.

Com! Krzysztof Wojciech Fornalski
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Kolejne wystawy

Obchodom setnej rocznicy założenia Korporacji Akademickiej Sarmatia to-
warzyszyły trzy wystawy na Politechnice Warszawskiej.

Pierwsza wystawa, największa ze wszystkich trzech, została opisana w po-
przednim artykule. Współorganizowaliśmy ją razem z K! Welecja pod tytułem 
„125 lat Welecji i 100 lat Sarmatii”. Wystawa mieściła się w Muzeum Politech-
niki i trwała od października 2008 r. do kwietnia 2009 r.

Druga wystawa miała miejsce na Wydziale Fizyki Politechniki Warszaw-
skiej. Otrzymała bardzo oryginalny tytuł: „Stulecie Korporacji Akademickiej 
Sarmatia”. Skromnego otwarcia 12 marca 2009 roku dokonał Dziekan Wydzia-
łu prof. R. Bacewicz. W centralnym miejscu niezwykle pięknej i zabytkowej 
Dużej Auli stanęło 15 plansz zawierających reprodukcje przedwojennych zdjęć, 
wiele zdjęć współczesnych oraz plakaty opisujące historię, tradycję i teraźniej-
szość K! Sarmatia. Wystawa trwała do początku kwietnia i cieszyła się dużym 
zainteresowaniem zarówno wśród studentów Wydziału, jak i żaków z innych 
jednostek. Wszak to w tym budynku cała Politechnika studiuje fi zykę.

Trzecia wystawa miała nazwę identyczną jak poprzedniczka, jednakże inną 
formę. W tym przypadku zrezygnowaliśmy z przedwojennych reprodukcji 
zdjęć na korzyść uwypuklenia współczesności z silnym akcentem na nasz ju-
bileusz i związki z Politechniką. Skromny wernisaż miał miejsce przed połu-
dniem 14 listopada 2009 roku, a gośćmi specjalnymi byli Prorektor d.s. Stu-
denckich prof. W. Wieczorek oraz Kierownik Biura Rektora pan M. Sołtyski. 
Nasza wystawa była ponadto ofi cjalnym elementem obchodzonych właśnie 
Dni Politechniki. Dzięki temu wielu studentów i pracowników Uczelni mia-
ło okazję zapoznać się z 10 plakatami ustawionymi przed wejściem do Małej 
Auli w Gmachu Głównym PW. Kolorowe plakaty uszeregowane były tematycz-
nie, a największe zainteresowanie wzbudzały informacje o sarmackich balach 
i tradycji szermierki akademickiej. Druga wystawa z cyklu „Stulecie Korporacji 
Akademickiej Sarmatia” zakończyła się wieczorem 18 listopada.

Obchody setnej rocznicy założenia K! Sarmatia, tak mocno rozciągnięte 
w czasie i przestrzeni, dobiegły końca. Ich defi nitywnym zakończeniem jest 
długo oczekiwane wydanie Księgi Stulecia, którą Szanowny Czytelnik ma 
przed oczyma.

Com! Krzysztof Wojciech Fornalski
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Drugie stulecie rozpoczęte…

Po opadnięciu emocji związanych ze wszystkimi uroczystościami stulecia 
Korporacji Akademickiej Sarmatia nastąpił okres wzmożonej pracy, która mia-
ła na celu zasilenie starzejącej się Korporacji w młodych studentów. W bardzo 
wielu czasopismach ukazały się wzmianki lub obszerne artykuły o Sarmatii, 
nawet kilka wywiadów. Regularnie organizuje się otwarte spotkania, na które 
zapraszają studentów rozklejane po uczelniach plakaty. Cotygodniowe Kwa-
tery we środę o godzinie 19:08 odbywają się na wyznaczony temat: prelekcja 
naukowa, pokaz fi lmowy lub ćwiczenia z szermierki akademickiej. Wznowiono 
także tradycję knajp piwnych. Należy podkreślić, iż mniej więcej raz na semestr 
udaje się zorganizować wielką kwaterę naukową, na którą zapraszani są specja-
liści z danej dziedziny, a tematyka bywa przeróżna np. dziedzictwo Stanisława 
Staszica, światowa energetyka jądrowa, awaria w Czarnobylu, historia Szarych 
Szeregów, czy rynki fi nansowe. Poza tym tradycyjnie, bez przerwy, w pierwszą 
środę miesiąca na Kwaterze odbywają się spotkania Koła Sarmatii. 

K! Sarmatia jest aktywna także w środowisku międzykorporacyjnym, czego 
przykładem jest uczestnictwo we wszystkich Komerszach Polskich czy komer-
szach rocznicowych innych korporacji akademickich. W trakcie naszego Ko-
merszu 102-lecia dnia 8 maja 2010 roku podpisano kartel trzyletni z Korpora-
cją Akademicką Hermesia z Poznania. 

Com! Krzysztof W. Fornalski
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Akt reaktywacyjny K! Sarmatia
Wniosek o sądową rejestrację Korporacji jako stowarzyszenia z dnia 8 lutego 1993 r.
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Akt reaktywacyjny K! Sarmatia
Spis członków założycieli (reaktywatorów) Sarmatii 8 lutego 1993 r.
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177Korporacja Akademicka Sarmatia w III Rzeczypospolitej

przed Komerszem w Komorowie, 1994 r.
od lewej Com!Com!: R. Sekulski, W. Tokarski, R. Ziembiński, H. Smoleń, P. Syta
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przed Komerszem w Komorowie, 1994 r.
od lewej: fuks K. Jabłonowski, fuks P. Nierada, Com! H. Smoleń, Com! R. Ziembiński, 

Com! W. Tokarski, Com! W. Śmigielski
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przed Komerszem w Komorowie, 1994 r.
od lewej Com!Com!: W. Śmigielski, W. Tokarski, R. Sekulski, H. Smoleń, P. Syta
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Fuksy coetusu 1993/1994, kwatera w Rogatce przy Pl. Unii Lubelskiej
od lewej stoją f.f.: Paweł Nierada, Krzysztof Jabłonowski, Sarmen Belgarian, 

Maciej Marzec
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Zgoda Prorektora Uniwersytetu na działalność Sarmatii
Pismo z 1997 r. od Prorektora UW Prof. Marka Safj ana zezwalające Sarmatii 

na działalność na terenie Uczelni
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Komersz w 1997 r. na kwaterze przy ul. Brackiej
od lewej stoją: dwaj Arkoni, Jacek Persa (w bandzie prezydialnej), 

Piotr Syta (trzyma sztandar), Tomasz Czech (czyta), Radosław Wrzołek, z tyłu A. Rostocki

Komersz 90-lecia K! Sarmatia, plac Trzech Krzyży
poczet sztandarowy Sarmatii trzymają (od lewej): Com! Jerzy Popławski, 
Com! Maciej Marzec, Com! Radosław Wrzołek, dalej sztandar Aquilonii
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Komersz 90-lecia K! Sarmatia
siedzi Fil! Olgierd Staniszkis, przemawia Com! Robert Ziembiński
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Komersz 90-lecia K! Sarmatia, przyrzeczenie fi listerskie
stoją od lewej: Piotr Syta, Hubert Smoleń, Marcin Ładomirski, Jacek Persa, 

Maciej Marzec (trzyma sztandar), Marcin Popławski
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Spotkanie z Filistrami Seniorami na Brackiej – rok 1999
od lewej stoją: Fil! Olgierd Staniszkis, Com! Michał Młodzianowski, Fil! Jerzy Staniszkis, 

Com! Paweł Wilkoszewski, Fil! Józef Rudowski, Fil! Wojciech Tokarski
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Komersz K! Respublica w 1999 r.
sztandar Sarmatii trzymają (od lewej): Com! Michał Młodzianowski, 

Com! Paweł Wilkoszewski, Com! Marcin Michalski, dalej sztandar Arkonii
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Bal Sarmacko-Wileński w Resursie Obywatelskiej – 2000 rok

Przygotowanie do menzury 
Com! M. Michalskiego, 2004 r.
Fryburg Bryzgowijski, Niemcy; 

ubierany Com! M. Michalski, po środku 
Fil! P. Syta
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Po menzurze Com! M. Michalskiego, 2004 r.
od lewej stoją: Piotr Syta, Aleksander Buczacki, Marcin Popławski, Mariusz Muzalewski, 

Marcin Michalski, Przemysław Makowski, Alexander Ilgmann (B! Saxo-Silesia), 
Michał Młodzianowski

Sarmaria.indb   Sek1:191Sarmaria.indb   Sek1:191 2010-08-31   11:17:542010-08-31   11:17:54



ROZDZIAŁ IV 192

„O elementach Comment sarmackiego odnośnie picia” – 1999 r.
Przykład prawa korporacyjnego spisanego w tzw. Comment
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Komersz Stulecia K! Sarmatia
Com! K. Fornalski, Com! P. Makowski i Fil! M. Szpilewski
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Komersz Stulecia K! Sarmatia
obiad przed Komerszem; od lewej siedzą: Fil! P. Oborski, Com! M. Michalski, 

Fil! K. Gryckan-Didkowski, Fil! A. Rostocki, J. Kozioł

Przemowa Fil! Seniora J. Staniszkisa przed Komerszem Stulecia
obok Filistra siedzą: P. Nierada, J. Hoga (K! Kujawja), W. Tokarski
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Przed Komerszem Stulecia
Com! Przemysław Makowski i Fil! Maciej Marzec

Prezydium Komerszu Stulecia
od lewej: E. Szpilewski, P. Oborski, P. Wilkoszewski, P. Nierada, K. Pecelerowicz, J. Hoga 

(K! Kujawja), K. Gryckan-Didkowski, A. Rostocki
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Ława piwna na Komerszu Stulecia
od lewej: M. Marzec, A. Buczacki, M. Młodzianowski, P. Makowski, K. Fornalski, dalej 

fuksy, na kontrarium M. Muzalewski, naprzeciwko Kujawici

Komersz Stulecia K! Sarmatia 10 V 2008 r. – Pałac Staszica w Warszawie, Sala Staszica
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Scenka z Komerszu Stulecia
od lewej stoją: Fil! Przemysław Oborski, Com! Marcin Michalski, Fil! Edward Szpilewski, 

Fil! Mirosław Szpilewski

Prezydium Komerszu Stulecia K! Sarmatia 10 V 2008 r. – Pałac Staszica w Warszawie
Od lewej zasiadają: Fil! M. Szpilewski, Fil! E. Szpilewski, Fil! P. Oborski, Fil! Paweł 

Wilkoszewski xF!, Fil! P. Nierada x, Com! K. Pecelerowicz xxx, 
Fil! J. Hoga x (K! Kujawja), Fil! K. Gryckan-Didkowski
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Początek roku akademickiego 2008/2009
od lewej: Fil! P. Wilkoszewski, Com! P. Makowski, Com! K. Pecelerowicz, 

Com! K. Fornalski, Fil! M. Muzalewski, klęczy fuks P. Potocki
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Targi Organizacji Studenckich
Stoisko K! Sarmatia w czasie Targów Organizacji Studenckich 

KONIK 2008 w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej
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Poczet sztandarowy K! Sarmatia – Toruń 11 X 2008 r.
Scena przed III Komerszem Polskim. Z tyłu sztandary Chrobrii i Respubliki. Od lewej 

stoją: Fil! Maciej Marzec, Fil! Paweł Wilkoszewski i Com! Krzysztof W. Fornalski

Sarmaria.indb   Sek1:206Sarmaria.indb   Sek1:206 2010-08-31   11:18:362010-08-31   11:18:36
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III Komersz Polski, Toruń 11 X 2008 r.
przemarsz pocztów z kościoła do sali komerszowej. Na pierwszym planie

sztandar Sarmatii, po prawej Welecji, po lewej Chrobriii

III Komersz Polski, Toruń 11 X 2008 r.
Przed salą komerszową. Poczty sztandarowe od lewej: K! Chrobria, K! Sarmatia, 

K! Kujawja, K! Arkonia, K! Polonia
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Święto Politechniki, 2008 r.
Poczet sztandarowy Sarmatii; od lewej: K. Fornalski, K. Pecelerowicz, W. Tokarski
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Wystawa pt. „Stulecie K! Sarmatia”, 2009 r.
aula główna Wydziału Fizyki, Politechnika Warszawska
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Przemarsz na salę komerszową, maj 2009 r.
sztandar Sarmatii przed bramą główną Uniwersytetu Warszawskiego

Przemarsz na salę komerszową, maj 2009 r.
sztandar Sarmatii przed kościołem Św. Krzyża w Warszawie
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Ślub Com! K. Fornalskiego z Katarzyną Dorecką, 8 VIII 2009 r.
szpaler sarmacki po wyjściu z kościoła NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Św.

Ślub Com! K. Fornalskiego z Katarzyną Dorecką, 8 VIII 2009 r.
Państwo Młodzi z Gośćmi z Sarmatii oraz Com! P. Pilarczykiem (K! Hermesia), 

sztychbruderem
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Uroczystości Żałobne ku czci ofi ar katastrofy smoleńskiej, 17 IV 2010 r.
od lewej: M. Szpilewski, M. Michalski, A. Rostocki, K. Fornalski, niewidoczny P. Syta; 

z tyłu sztandary Welecji, Arkonii i Polonii
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Kwatera Sarmatii przy ul. Brackiej 20a
część głęboko nieofi cjalna Komerszu 102-lecia 8/9 maja 2010 r.
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Plakat do wystawy niepublikowanych zdjęć ze zbiorów K! Sarmatia z Powstania 
Warszawskiego na terenie Politechniki 

31 lipca – 31 października 2010 r.
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Felietony i wspomnienia
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Jubileusz stulecia Korporacji Akademickiej Sarmatia
Warszawa, Kwatera Korporacji Akademickiej Sarmatia przy ulicy Brackiej. 

Wchodzimy do pierwszego pomieszczenia – jest to sala do szermierki akade-
mickiej. Tuż obok leży sprzęt – maski, ochraniacze, no i rzecz jasna rapiery. Ten 
typ szermierki uprawiany jest dziś tylko przez korporacje studenckie. Idziemy 
dalej korytarzem i trafi amy do dużej Sali. To sala główna całej Kwatery. Na 
ścianach wiszą zdjęcia Comilitonów Sarmatii sprzed lat. Rok 1910 w Petersbur-
gu, rok 1915 w Warszawie, rok 1918 – świętujemy odzyskanie niepodległości, 
rok 1920 – gonimy bolszewików; najwięcej jest zdjęć z dwudziestolecia między-
wojennego – tłumy Sarmatów, sztandary, uroczystości, okres największego roz-
woju. Na drugiej ścianie wiszą zdjęcia starych Filistrów z lat 70. i 80., zdjęcia 
z lat 90. i te współczesne. Także duże zdjęcie z Komerszu Stulecia z 2008 roku. 
Wszak to już sto lat minęło! No i obowiązkowa mapa, a „na starej mapie kra-
jobraz utopijny” – od morza do morza. Obok mapy, przy starym pianinie, wisi 
sztandar Korporacji. Wzdłuż całej sali dwa rzędy ław, na przedzie jedna w po-
przek – to Prezydium. Leżą rapiery, barwy oraz dekle sarmackie. Wydaje się, 
jakbyśmy nagle przenieśli się w lata 30. Za Prezydium herb Korporacji – jego 
kopia wisi na ścianie przy kościele Św. Anny w tzw. Kwaterze Pamięci zamie-
nionej w latach 90. na małomiasteczkowy jarmark.

„Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus” – tę pradawną pieśń akademic-
ką śpiewają już tylko poszczególne chóry wydziałowe – oczywiście z kartki. 
Sarmaci śpiewają z pamięci. Trzykrotne uderzenie rapierem w stół oznajmia 
zebranym rozpoczęcie Kwatery. „Silentium!”, nastaje cisza, wszyscy wstają 
i śpiewają hymn Korporacji Akademickiej Sarmatia: „Nie tylko puchar łączy nas 
i szpada, chcemy nieść w życie siły twórczej ład…”. Każdy członek Sarmatii nosi 
specyfi czne nakrycie głowy, tzw. dekiel, podobne do czapki studenckiej. Dekle 
Sarmatii są brązowe ze srebrno-seledynowym otokiem. Barwy te symbolizują 
kolejno stałość, honor i przyjaźń, i obecne są na sztandarze, w herbie i innych 
insygniach. Pierś korporanta przepasana jest tzw. bandą wzorem wstęg ofi cer-
skich. Oczywiście w barwach korporacji. W bandę wpięty jest krzyż maltań-
ski z wplecioną literą S – to symbol związków Sarmatii z Zakonem Joannitów 
jeszcze sprzed I wojny światowej. Ponadto Sarmata w klapie marynarki nosi 
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cyrkiel, czyli monogram „Vivat, Crescat, Floreat Sarmatia et Aeternum!”. Cyr-
kiel obowiązkowo zdobi wykrzyknik. Ten symbol to zaświadczenie, iż Sarmata 
gotów jest dać satysfakcję honorową z bronią w ręku. Chciałoby się rzec – tak 
wygląda student polski. A raczej wyglądał, bo dzisiaj to rzadkość. Przed wojną 
każdy szanujący się żak należał do którejś z prawie dwustu korporacji. Dzisiaj 
mało kto słyszał o tego typu stowarzyszeniach.

Geneza ruchu korporacyjnego sięga samego średniowiecza, kiedy na europej-
skich uniwersytetach studiowali młodzi ludzie pochodzący z różnych krajów. 
Łączyli się oni w stowarzyszenia, których celem była studencka samopomoc 
oraz pielęgnowanie rodzimego języka i tradycji. Z biegiem czasu organizacje te 
ewoluowały w stowarzyszenia studentów z danego regionu. Największa zmia-
na nastąpiła po wojnach napoleońskich, kiedy to Landsmanschafty przekształ-
ciły się w Corpsy, czyli organizacje o charakterze bardziej militarnym. Było to 
efektem rozpoczęcia studiów przez całe pokolenie młodych mężczyzn, którzy 
całymi pułkami przechodzili do cywila. Wprowadzili oni specyfi czne nazew-
nictwo, obrzędowość, system potrójnych barw i wysoko ceniony honorowy 
kodeks ofi cerski. Gdy do organizacji tych zaczęli przystępować studenci bez 
wojskowego doświadczenia, Corpsy samoczynnie wyewoluowały w dzisiejsze 
Korporacje stając się najbarwniejszymi i najoryginalniejszymi męskimi organi-
zacjami studenckimi jakie można spotkać na europejskich uczelniach.

Pierwsze polskie korporacje zaczęły powstawać w zachodniej Europie, gdy 
przybywali tam Polacy z zamożnych rodów na nauki. Sytuacja zmieniła się po 
1795 roku, kiedy łączenie się w stowarzyszenia nabierało innego charakteru. 
Polacy starali się pomagać sobie wzajemnie, pielęgnować język na uniwersyte-
tach zaborców oraz krzewić postawy patriotyczne. Duży wpływ na dzisiejsze 
korporacje miały idee Filomatów i Filaretów. To właśnie na bezpośredniej bazie 
tych dwóch stowarzyszeń powstał w 1828 roku w Dorpacie Konwent Polonia 
działający do dzisiaj w Gdańsku. Korporacja Akademicka Sarmatia powstała 
dnia 8 maja 1908 roku w Petersburgu. Data ta nie była przypadkowa. Obcho-
dzono wówczas dzień Św. Stanisława, Patrona Polski, na pamiątkę manifestacji 
młodzieży kresowej w 1861 r., która właśnie tego dnia czciła 70-tą rocznicę 
uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. K! Sarmatia powstała na Uniwersyte-
cie w Petersburgu w wyniku połączenia się dwóch tajnych polskich organizacji 
patriotycznych: „Klubu Nietoperzy” oraz „Lechitii” przy wsparciu Zakonu Ka-
walerów Maltańskich. Założycielami nowej Korporacji byli Polacy pochodzą-
cy z rodzin ziemiańskich z dawnych Kresów Rzeczypospolitej, głównie Litwy 
i Kurlandii. Z biegiem czasu do Sarmatii zaczęli wstępować studenci z innych 
regionów, także z Królestwa Polskiego. Barwami petersburskiej Sarmatii były 
amarant, biel i zieleń symbolizujące historyczne barwy narodowe oraz nadzieję 
na odzyskanie niepodległości. Pierwszą dewizą było zdanie „Młodzieży, bądź 
szałem rozumna” a hymn został ułożony do muzyki pieśni powstańczej „Hej 
strzelcy wraz”. Po wybuchu pierwszej wojny światowej Sarmatia zawiesiła swo-
ją działalność, by wznowić ją w 1915 roku w Warszawie na Politechnice. 
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W listopadzie 1918 roku Sarmaci uczestniczyli w rozbrajaniu wojsk niemiec-
kich i w późniejszych walkach o niepodległość. W wolnej Polsce Sarmatia zosta-
ła zarejestrowana jako legalna organizacja międzyuczelniana. Z racji ścisłych 
powiązań z Politechniką przyjęto nowe barwy brązowo-srebrno-seledynowe, 
które używane są do dzisiaj. Lata 20. i 30. XX wieku to okres największego 
rozkwitu Korporacji. W tym czasie do Sarmatii przybyło najwięcej nowych 
członków, w większości z rodzin ziemiańskich. Oczywiście to polskość a nie 
pochodzenie stanowiło warunek członkostwa, lecz siłą rzeczy najsilniejsze 
tradycje patriotyczne przekazywane były w rodzinach szlacheckich. W wojnie 
polsko-bolszewickiej w 1920 roku około 40 Sarmatów ochotniczo stanęło do 
walki, a dwóch oddało swe życie.

1 września 1939 roku Sarmatia liczyła 209 członków. Z chwilą wybuchu 
wojny Korporacja zawiesiła swoją działalność, a wielu jej członków stanęło 
do walki. Uczestniczyli w wojnie obronnej, walczyli w Dywizjonie 303, w bi-
twie o Monte Cassino i powstaniu warszawskim. W walce z Niemcami zginęło 
41 Sarmatów, a z rąk sowieckich 9 – 4 na Kresach, a 5 w Katyniu. 32 emigro-
wało, głównie do Europy Zachodniej i USA. Ze względu na prześladowania ze 
strony wrogich władz, półjawną działalność Sarmatii w tradycyjnych formach 
wznowiono sylwestrem 1956 r. Dodatkowo 8 maja 1978 roku Sarmaci z Wielkiej 
Brytanii powołali Koło Filistrów Korporacji Sarmatia na Obczyźnie. W dzie-
sięć lat później Sarmatia otwarcie uczciła swoje osiemdziesięciolecie i podjęła 
staranne przygotowania do przyjęcia nowych członków. Nastąpiło to w roku 
1992. Żyło wtedy już tylko 35 przedwojennych Filistrów Seniorów. Dzięki ich 
zaangażowaniu udało się przekazać wszystkie tradycje i zwyczaje korporacyjne 
grupie młodych studentów, którzy czynnie rozpoczęli działalność na warszaw-
skich uczelniach. Działalność ta trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, czego 
ukoronowaniem był Komersz Stulecia 8 maja 2008 roku. Tego dnia Sarmaci, 
wraz z przedstawicielami innych korporacji, maszerowali dumnie po Krakow-
skim Przedmieściu w Warszawie ze sztandarami wprawiając w zdumienie prze-
chodniów. Kolejnym elementem obchodów jubileuszu stulecia powstania była 
wystawa zdjęć i pamiątek w Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Co powoduje, iż członkowie Sarmatii są z nią związani do końca życia? Kor-
poracja Akademicka Sarmatia jest ideowo-wychowawczym stowarzyszeniem 
polskiej młodzieży akademickiej. Jej głównym celem jest kształtowanie silnych 
i prawych osobowości, szczerych postaw patriotycznych i przyjaźni między 
korporantami. Dzięki temu Sarmaci po skończeniu studiów gotowi są podjąć 
nawet najbardziej trudne zadania w myśl dewizy Korporacji „Honor i Dobro 
Narodu i Państwa Najwyższym Prawem Każdego Obywatela. Gospodarzami 
w Polsce – Polacy”. Swą podstawę ideologiczną Sarmaci opierają na sarmaty-
zmie, który ukształtował naszą kulturę narodową. Istotę rzeczy obrazują słowa 
Jacka Kowalskiego, pieśniarza i historyka sztuki, autora książki „Niezbędnik 
Sarmaty”. We wstępie do swego dzieła napisał: „Sarmacja – esencja, funda-
ment albo idiom polskości, czy jak kto woli »podstawowa i na wiele lat jedyna 
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formuła polskiej narodowej tożsamości«, albo »synonim obyczajowości oraz 
duchowej i umysłowej kultury Rzeczypospolitej szlacheckiej« – daje nam od-
rębność w ramach europejskiej Christianitas, obdarza własnym obliczem, na 
równi z Francją, Hiszpanią, Niemcami, Włochami, Anglią i tak dalej”. Ta myśl 
i dewiza, ofi cerskie pojęcie kodeksu honorowego, samowychowanie oraz sym-
bolika trzech barw Sarmatii daje ogólne wyobrażenie o podstawie ideologicz-
nej Korporacji. 

Większość naszych środowych spotkań jest otwarta dla Gości z zewnątrz. 
Nie tylko studentów i doktorantów, lecz Wszystkich zainteresowanych. Wszel-
kie dodatkowe informacje znaleźć można na naszej stronie internetowej 
www.sarmatia.pl, poprzez którą można się także z nami skontaktować lub po 
prostu dowiedzieć się czegoś więcej na temat zapomnianego już dzisiaj polskie-
go ruchu korporacyjnego.

Com! Krzysztof Wojciech Fornalski
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Korporacja Akademicka „Sarmatia”

O trzech źródłach korporacji akademickich.

Pierwsze to zgrupowania studentów pochodzących z jednego kraju na śre-
dniowiecznych uniwersytetach. Zwane były nationes (np. natio bohemica, na-
tio polonica): posiadały własne akademiki (bursy, stąd: bursz) i cieszyły się 
pewnym ograniczonym samorządem. Po tych pierwszych bractwach studenc-
kich korporacje dziedziczą ideę bratniej samopomocy, samorządności i rozbu-
dowanych ceremonii ludycznych (piwnych).

Drugie źródło to bardzo modne w XVIII w. loże masońskie, które swoje-
go niszczycielskiego dzieła demontażu cywilizacji łacińskiej potrafi ły dokonać 
dzięki konsekwentnemu stosowaniu starych, skutecznych instytucji stopniowe-
go wtajemniczenia oraz dożywotności członkostwa. Zarówno one, jak i część 
wolnomularskiej symboliki, stały się wkrótce dziedzictwem korporacji. 

Trzecie źródło to bractwa pułkowe, czyli stowarzyszenia niemieckich ofi -
cerów powracających z wojen napoleońskich. Ich spuścizną jest posiadanie 
przez każdą korporację trzech barw (pierwotnie były to właśnie barwy danego 
pułku), nazywanie korporacyjnych akademików kwaterami, okres kandydacki 
oraz trenowanie szermierki.

Na gruncie tych trzech tradycji po 1815 r. powstały w krajach niemieckich 
pierwsze Burschenschafty, które były w owym czasie niezwykle popularne 
i odegrały w ruchu niemieckiego odrodzenia narodowego znaczącą rolę (zna-
mienne, że dzisiejsza czarno-czerwono-żółta fl aga RFN jest po prostu fl agą 
Burschenschaftu).

Pierwsze korporacje polskie.

Na wyższych uczelniach niemieckich w Rzeszy i Infl antach studiowała 
w XIX w. spora grupa Polaków (jedną z przyczyn tego zjawiska było zamknię-
cie uniwersytetów w Warszawie i Wilnie po upadku Powstania Listopadowe-
go). Nic dziwnego, że zetknięcie się naszej młodzieży z Burschenschaftami za-
owocowało powstaniem ich pierwszych polskich odpowiedników – korporacji 
akademickich (1816 Wrocław, 1828 Dorpat).

Wielce istotnym jest fakt, że dorpacka Polonia była bezpośrednią kontynu-
atorką tradycji fi lomackiej. Przypomnijmy, że w Warszawie i w Wilnie powsta-
wały w owym czasie tajne samokształceniowe związki studenckie, czerpiące swe 
wzory ze starożytnej Grecji (Związek Przyjaciół „Panta Koina”, Towarzystwo 
Filomatów). Najsłynniejszym stał się Związek Filaretów – „Przyjaciół Cnoty”, 
a to za sprawą jednego ze swych członków, Adama Mickiewicza. Pisząc swe 
pieśni na użytek związkowych biesiad nie spodziewał się chyba, że rozpoczyna 
nimi karierę wieszcza narodowego.
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 Powszechnie znany jest fakt rozbicia przez policję carską Związku Filaretów; 
mało kto jednak wie, że część ocalałej z prześladowań młodzieży postanowiła 
kontynuować swoją naukę w Dorpacie w Infl antach. Tam właśnie założyli Kon-
went Polonia i w ten sposób mocno idealistyczny rys wileńskich Filaretów stał 
się integralnym dziedzictwem korporacji polskich (co odróżnia je zasadniczo 
od niemieckich), a Pieśni Filomatów i Filaretów („mierz siły na zamiary / Nie 
zamiar podług sił”) śpiewa się na komerszach i knajpach do dzisiejszego dnia.

Począwszy od lat 70-tych XIX stulecia w Dorpacie, Rydze, Wiedniu i Lip-
sku tworzą się kolejne korporacje. W Petersburgu w 1908 r. powstaje Sarmatia. 
Początkowo spotyka się w podziemiach kaplicy Kawalerów Maltańskich, po 
czym do dzisiaj pozostało prawo noszenia na wstędze sarmackiej krzyży mal-
tańskich. Wkrótce jednak nadchodzi Wojna Światowa, w wyniku której korpo-
racje polskie mają szanse przenieść swoją działalność do Ojczyzny.

Druga Rzeczpospolita.

Jako pierwsza, bo już w 1915 roku robi to Sarmatia, rejestrując się – nie 
bez przeszkód – przy Politechnice Warszawskiej. Był to w tym czasie pierwszy 
polski związek akademicki w Warszawie. Związki z Politechniką były bardzo 
silne, a jej studenci aż do 1939 roku przeważali wśród braci sarmackiej. Znala-
zło to wyraz w brązowej barwie korporacyjnych czapek, tzw. dekli, przyjętych 
przez Sarmatię, by nie odróżniać się od czapek politechnicznych (na uczelniach 
zwyczaj to już zarzucony – u nas, nie).

Odzyskana niepodległość była podatnym gruntem pod szybki wzrost ruchu 
korporacyjnego. Z inicjatywy Sarmatii powstał Związek Polskich Korporacji 
Akademickich, skupiający około 80 korporacyj liczących w sumie kilka tysięcy 
członków. Było to środowisko zżyte i aktywne; przepojone nie tylko wspól-
nymi zwyczajami, ale i jednym duchem. Kwatery naukowe i piwne, bale, fi -
dułki, majówki, szermierka – wszystko to umożliwiało nawiązanie prawdziwej 
przyjaźni między ludźmi o niekoniecznie tożsamych poglądach politycznych, 
związanych jednak jednym celem – dobrem Narodu i Państwa – oraz przysięgą 
braterstwa i wierności ideałom. Poza rozrywką w korporacjach podejmowano 
konkretny wysiłek samowychowawczy, aby móc ideały te wcielać w życie. Czy 
to się udało? Niech zaświadczą o tym nazwiska niektórych tylko przedwojen-
nych korporantów: Ignacy Mościcki, Władysław Anders, Adam Doboszyński, 
Wojciech Wasiutyński, o. Innocenty Maria Bocheński, Olgierd i Jerzy Stanisz-
kisowie, Jan Domański... 

Pięćdziesiąt lat okupacji.

Rok 1939 to początek półwiecza panoszenia się w Polsce niemieckich, so-
wieckich i polskojęzycznych barbarzyńców. Naród, wykrwawiony w woj-
nie – którą trudno uważać za wygraną – został wywłaszczony i podwójnie 
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zniewolony. Podwójnie, bo do osłabienia fi zycznego dołączyło się ogłupianie 
paramarkistowskimi bredniami, demoralizacja socjalistyczną gospodarką 
i walka z Kościołem.

Pozostali przy życiu korporanci byli w kraju uważani za element burżuazyj-
ny i reakcyjny, choć ówczesna władza rada korzystała z ich wiedzy i umiejętno-
ści na najbardziej odpowiedzialnych kierunkach odbudowy Kraju. Cicha dzia-
łalność absolwentów – Filistrów Korporacji, była tolerowana. Utrzymywano 
bieżący kontakt z wieloma, którzy wybrali emigrację. Wznowienie działalności 
korporacji wśród studentów było jednak nie do pomyślenia.

Sarmaci, choć rozrzuceni po wszystkich niemal kontynentach, poczęli się 
jednak odnajdywać, odwiedzać, wspierać. W tych latach próby sprawdziła 
się nasza deklaracja zawarta w Hymnie: „Nas łańcuch skuł, którego rdza nie 
splami”. Działało Koło Filistrów Sarmatii w Londynie, wydające swój biuletyn 
i utrzymujące kontakt z Filistrami pozostałymi w Kraju. Odbył się nawet kolej-
ny sarmacki bal zimą 1957. Koło jednak malało. Pogrzeby kolegów i beznadzie-
ja lat osiemdziesiątych sprawiły, że wielu już zwątpiło w to, że nastąpi kiedyś 
odrodzenie Korporacji. Mimo to czyniono wszystko, by stało się to możliwe: 
zbierano pamiątki, spisywano wspomnienia, utrwalano pieśni i zwyczaje. 

Aż wreszcie niemożliwe stało się możliwym.

Odrodzenie ruchu korporacyjnego.

W 1992 roku K! Sarmatia otworzyła pierwszy po wojnie coetus korporacyj-
ny (grupę kandydatów) będąc pierwszą odrodzoną w ten sposób polską kor-
poracją. Filistrzy Seniorzy, przekazując młodym całość Tradycji, spełnili swój 
obowiązek. Nasz ruch rozwija się powoli, ale nieustannie. Wciąż odradzają się 
stare korporacje: w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, To-
runiu i Gdańsku. 

By utrzymać moralny, kulturalny i wychowawczy standard przedwojenny, 
Korporacja Sarmatia stale przypomina sobie zasady, na których została zało-
żona – jedyne, na których przetrwać i rozkwitać może. Ich skrótem może być 
dwuwiersz:

Kto szuka przyjaźni, tam ją znaleźć może
Gdzie stała jest wola, by trwać przy honorze.

Celem Korporacji jest poszukiwanie prawdy, badanie moralności i stosowa-
nie solidarności oraz praca nad poprawą sytuacji moralnej i materialnej i nad 
doskonaleniem umysłowym i społecznym Sarmatów. Jej zasady to wzajemna 
tolerancja, poszanowanie innych i samego siebie, absolutna wolność sumienia 
przy jednoczesnym bezwzględnym przestrzeganiu tradycyjnych zasad postępo-
wania i obyczajów wynikających z etyki katolickiej.

Odwołujemy się do tradycji sarmackiej, bo podoba nam się sarmackie umi-
łowanie wolności, gotowości do walki w obronie tego, w co się wierzy, sarmac-
kie umiłowanie Ojczyzny i konserwatyzm obyczajowy.
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Niczego ważnego się w tym świecie nie zdobędzie, jeśli człowiek będzie 
zmienny jak chorągiewka na wietrze. Wymagamy od siebie stałości, i to stało-
ści w dobrym. Jej potrzeba wynika wprost z poczucia własnej godności, którą 
wiążemy z honorem. Gdzie nie ma stałości i honoru, tam żadna szlachetna 
przyjaźń narodzić się nie może.

Sarmata to człowiek moralny: czyni mniej, niż mu wolno i więcej, niż się od 
niego wymaga. Jeśli kto chce dążyć do tego trudnego ideału, niechaj przyjdzie, 
a przekona się, że frater qui adiuvatur a fratre quasi civitas fi rma.

Com! Mariusz Michał Muzalewski
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Powojenne wspomnienia Fil! Stanisława Lewickiego 

(coetus 1930)

Z Warszawy wyszedłem we wrześniu 1939, na apel płk. Umiastkowskiego. 
Mając kat. „C”, nie otrzymałem powołania do wojska, ale szukałem możliwości 
aktywnej służby. W Lublinie spotkałem Stefana Skalskiego, który zwerbował 
kilku, będących w podobnej sytuacji (m.in. Tadeusza Pfeiff era) do ja kiejś bliżej 
nieokreślonej nam akcji. W Kowlu okazało się, że owa akcja nie będzie konty-
nuowana i grupa została rozwiązana. Z Tadeuszem Pfeiff erem dotarliśmy do 
Wilna. Jako pracownik Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, zgłosiłem 
się do tamtejszej Izby i zostałem „zmobilizowany” do pomocy w przejściu Wi-
leńszczyzny na gospodarkę wojenną. Trwało to dwa dni. W momencie wkrocze-
nia Sowietów w granice Polski – dostałem się do 5 p.p.leg. z którym przekroczy-
łem granicę litewską pod Mejszagolą. Skierowano nas do obozu internowanych 
w Połądze, gdzie spotkałem się z Sarmatami Wackiem Wasiutyńskim i Stasiem 
Jankowskim. Z nimi i jeszcze kilkoma kolegami, w dniu 14.10.39, uciekliśmy 
do Kowna, by stamtąd przedostać się do Francji. W Kownie dołączył do nas 
Leonard Rudowski. Po wielu trudnościach, udało się nam przedostać do Pary-
ża. Z Paryża zostałem skierowany do Parthene, z przydziałem do formującego 
się 202 Modlińskiego PAC’u w 2-ej Dyw. Strz. Piesz. Tam ukończyłem szkołę 
podofi cerska (pluton nasz miał kurs rozszerzony do szczebla podchorążów-
ki). Miałem, wraz z szeregiem kolegów, skierowanie do szkoły Podchorążych 
Coetquidan– ale płk. E. Maleszewski, d-ca Pułku, zwrócił się do nas z apelem, 
by w momencie, kiedy pułk wyrusza na front– a sa poważne braki w kadrze– 
nie opuszczać oddziału. Zostałem.

Po krótkiej akcji w rejonie Maiche, St. Hypolyte, otoczeni przez Niemców, 
zmuszeni byliśmy przekroczyć granicę Szwajcarska.W Szwajcarji, po krótkim 
uzupełnieniu szkolenia (tajne), dostałem tytuł podchorążego (byłem już wtedy 
plutonowym).

W Szwajcarji początkowo pracowałem, wraz z całym dywizjonem, przy bu-
dowie dróg w górach, następnie jednak wysłany zostałem do Obozu Uniwersy-
teckiego we Fryburgu, gdzie byłem polskim asystentem przy katedrze socjologii 
i polityki społecznej. We Fryburgu byli też Wacek Wsiutyński i Bodek Ostrow-
ski (pierwsi Sarmaci, po księdzu prałacie fi l. Henryku Hilchenie!).

Otrzymaliśmy pozwolenie dowódcy dywizji na ucieczkę ze Szwajcarii, 
w grudniu 1944r. dostałem się do obozu Sorgue pod Avignon a następnie po 
kilku dniach, wyjechałem do Paryża, gdzie zbierali się żołnierze 2-dywizji 
strzelców, by następnie wyjechać do Szkocji. W Szkocji przydzielony zostałem 
do 14-ego PAL’u. Tam przyszła moja nominacja na podporucznika. Po zakoń-
czeniu wojny, przeniosłem się do Londynu. Początkowo pracowałem w Radzie 
Osiedleńczej, a następnie zostałem Sekretarzem Zjednoczenia Polskiego w Wlk. 
Brytanii. Po krachu związanym z malwersacją jednego z członków Zarządu, 
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przez pewien czas pracowałem po różnych hotelach i klubach, by osiąść na pięć 
lat w sklepie żywnościowym „Sas”. Przez cały ten czas, byłem jednocześnie 
członkiem władz głównych SPK. W 1957/1958 zostałem sekretarzem General-
nym SPK i na funkcji tej byłem do końca 1960 r. , kiedy to wyjechałem do 
Polskiego Osiedla w Penrhos n/r Pwllheli, początkowo w charakterze pracow-
nika Osiedla. W roku 1972 powróciłem do Londynu i pracuję tu, do dziś dnia, 
w biurze podróży „Tazab”.
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Wspomnienia Filistra Janusza Kozakiewicza (coetus 1930)

fragment wspomnień z młodości zdeponowanych
w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Z początkiem roku akademickiego kilku mych kolegów z klasy (od Batorego) 
wstąpiło do korporacji Sarmatia. Namawiano i mnie, abym to samo uczynił, co 
pozwoli na stałe spotykanie się i przedłuży naszą przyjaźń tak korzystną w ciągu 
ostatnich lat szkolnych. Znaleziono mi dwóch „członków wprowadzających”, 
którzy mieli za mną poręczyć i zostałem zaproszony na kwaterę Sarmatii, gdzie 
mi się przyglądano i dość dużo ze mną rozmawiano na różne tematy – zoriento-
wałem się, iż idzie o wyrobienie sobie wstępnej opinii mnie, aby na „kole” (po-
siedzeniu, w którym biorą udział tylko barwiarze – pełnoprawni członkowie kor-
poracji) móc przedstawić albo za przyjęciem, albo za odrzuceniem ewentualnym 
mej prośby o przyjęcie do korporacji. Po dwukrotnym wizytowaniu korporacji 
w charakterze gościa, „koło” zdecydowało przyjąć mię w poczet swych człon-
ków. Złożyłem przyrzeczenie, włożono mi uroczyście na głowę „dekiel” (czapka 
korporacyjna) i przypięto „bandę” (wstążka o odpowiednim kolorze, noszona na 
piersi pod marynarką). Naturalnie i dekiel i banda miały kolor odpowiedni dla 
fuksa. Chcę tu powiedzieć kilka słów o korporacjach i o mojej Sarmatii.

Korporacja akademicka – było to stowarzyszenie studentów oraz absolwen-
tów (którzy po ukończeniu studiów nadal byli członkami swojej korporacji, 
choć nie mieli powinności, które obowiązywały nas, czynnych członków). 
Każda korporacja musiała być zarejestrowana przy wyższej uczelni. Nasza Sar-
matia powstała w 1908 roku w Petersburgu, została zorganizowana przez Po-
laków, studiujących wówczas na tamtejszych uczelniach. Spotykali się począt-
kowo w kaplicy Kawalerów Maltańskich (dlatego na bandach nosiliśmy zawsze 
Krzyż Maltański), a po odzyskaniu niepodległości Sarmatia kontynuowała swe 
istnienie i działalność w Warszawie, zarejestrowana przy Politechnice. Człon-
kami Sarmatii byli nie tylko studenci Politechniki, ale i innych uczelni war-
szawskich, a między innymi SGGW, UW, SGH.

Wszystkie polskie korporacje akademickie połączone były w jeden Związek 
Polskich Akademickich Korporacji. Dumni byliśmy, iż prezesami Związku by-
wali i nasi koledzy. Korporacje były szeregowane według starszeństwa, tj. roku 
założenia. Najstarsza Polonia (Wilno) powstała w Dorpacie, po niej następowała 
Arkonia (Ryga), Welecja – wydzielona z Arkonii i Sarmatia (Petersburg), po nas 
na liście starszeństwa szła Jagiellonia powstała w Wiedniu w 1910 roku i inne. 
Tak więc Sarmatia wśród korporacji zajmowała jedno z czołowych miejsc. To 
się liczyło, gdyż według tego „usadzano” na wspólnych zebraniach roboczych 
i towarzyskich wystąpień (np. 3-go maja pochód pocztów sztandarowych kor-
poracji warszawskich przez miasto do Łazienek, gdzie odprawiana była msza 
„polowa”), członkowie młodszych korporacji oddawali ukłony spotkanym na 
ulicy, czy w lokalach publicznych korporantom starszych korporacji.
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Celem, jaki sobie stawiali członkowie korporacji, było przede wszystkim za-
cieśnienie więzi przyjaźni wewnątrz korporacji, jak też pomiędzy członkami 
różnych korporacji. Następnym celem było wychowanie w duchu patriotycz-
nym, społecznym, a niekiedy (mała liczba korporacji) politycznym. W pry-
watnych rozmowach można było usłyszeć, iż jakaś korporacja jest „endecka”. 
Najczęściej pochodziło to stąd, że większość stanowili członkowie OWP, ale 
nie propagowano tego zbytnio i niewielu z nas tam należało, choć niektórzy 
z naszych kolegów na uczelniach byli aktywnymi członkami tej organizacji.

Hasło Sarmatii (każda korporacja miała swoje hasło) brzmiało: „Honor 
i Dobro Narodu i Państwa Najwyższym Prawem każdego Obywatela. Gospo-
darzami w Polsce – Polacy”. Staraliśmy się je realizować w licznych dyskusjach, 
organizowanych na kwaterze odczytach, pogadankach, pieśniach itp. oraz 
w działalności wśród kolegów uczelnianych nie będących członkami żadnej 
korporacji. Chodziło m.in. o to, aby członek Korporacji dobrze reprezentował 
siebie i środowisko akademickie i korporacyjne. Naturalnie różnie z tym bywa-
ło, różni są ludzie, różne ich nawyki czy sposoby bycia. Stąd jednostki nieraz 
stwarzały opinię o danej korporacji lub o korporacjach w ogóle. Opinię złą lub 
dobrą można było tym łatwiej przyjmować, gdyż na uczelniach, na ulicach, 
w lokalach, zawsze można było na podstawie noszonych znaków rozpoznać, że 
dany młodzieniec był korporantem. Inni studenci „ginęli” w tłumie, a korpo-
rant był widoczny. To bardzo nas zobowiązywało do właściwego zachowania 
się, – niestety nie wszystkim się to całkowicie udawało (na szczęście znacznej 
mniejszości). A więc ogół wiedział jednak, że każdy taki postępek był karany 
w korporacji i to dotkliwie. Kary były różne – od porządkowych np. polece-
nie oldermana (opiekuna fuksów) meldowania się u niego w domu o godzi-
nie 5 rano we fraku przez trzy kolejne dni, przy czym był sprawdzany każdy 
szczegół ubrania; zdjęcie dekla (nie wolno było wtedy nosić dekla) na krótszy 
lub dłuższy okres; składanie sprawozdania na zebraniach koła o postępach 
w studiach (gdy studia były zaniedbywane), aż do najbardziej przykrych – wy-
kluczenia z korporacji lub wykluczenia „cum infamia”. O każdym czynie nie 
licującym z godnością korporanta na ogół wiedziano, ale najczęściej członko-
wie korporacji korzystali z instytucji „samooskarżenia się” przed oldermanem 
(fuksy), a przed „komisją sądową” (barwiarze). To nie należało do przyjemnych 
rzeczy, gdyż przed swymi przyjaciółmi trzeba było się oskarżyć i oczekiwać od 
nich wyroku. Przy wielkich przewinieniach komisja sądowa mogła przekazać 
sprawę „kołu”, które przekształcało się w „koło sądowe” i wydawało najcięższe 
wyroki m.in. wykluczenia z korporacji.

Rozpowszechnione były opinie, że korporanci stale się pojedynkują. Mam 
wrażenie, iż opinie takie pochodzą raczej z opisów życia burszów w Niemczech, 
z czego w naszych korporacjach mało korzystano. Rzeczywiście były przypad-
ki pojedynków tak, jak i bywały przypadki wśród ofi cerów WP, wśród zwy-
kłych cywilów. W korporacjach wysoko stawiano sprawę honoru (dobrze ro-
zumianego), honorowego postępowania w każdej dziedzinie życia, w sprawach 
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fi nansowych, stosunkach osobistych, obrony czci kobiety, wreszcie szacunku 
dla ojczystego kraju.

W korporacjach uczono zasad tzw. kodeksu honorowego i na ogół wiedzia-
no jak należy się zachowywać w sytuacjach konfl iktowych. Nie wolno było 
nie reagować na obrazę słowną czy czynną – tego korporant nie miał prawa 
zaniechać. Ale nie zawsze sprawy honorowe kończyły się pojedynkami, to było 
ostatecznością, z której rzadko korzystano. A więc zarzut o pojedynkowaniu się 
korporantów jest w zasadzie pozbawiony podstaw – jest zarzutem stawianym 
bardzo na wyrost.

A teraz kilka słów o organizacji życia wewnątrz korporacji. Wspominałem, 
że po kilku wizytach na kwaterze w charakterze gościa mógł kandydat otrzy-
mać propozycję wstąpienia do korporacji, naturalnie jeśli sam tego pragnął. Pi-
szę o mojej Sarmatii, może gdzie indziej były inne zwyczaje. Kandydat obierał 
sobie „ojca” spośród barwiarzy, który go reprezentował na zebraniu koła, gdzie 
omawiano jego kandydaturę jako przyszłego fuksa. Gdy odpowiednia uchwała 
została podjęta nakładano fuksowi dekiel i bandę (najczęściej jednobarwną, 
bez „barw”; nasza była brązowa). Od tej chwili fuks wchodził do grona swych 
kolegów, będących pod opieką oldermana. Fuksowanie trwało zwykle rok, cza-
sem więcej – młody korporant poznawał tradycje własnej korporacji, historię 
ruchu korporacyjnego, pieśni korporacyjne (fuksów uczył śpiewać „magister 
cantandi”), konstytucję RP, kodeks honorowy, wszelkie problemy życia aka-
demickiego i ogólno-społecznego. Te nauki odbywały się na tzw. fuksówkach 
tj. na zebraniach fuksów na kwaterze, odbywanych raz w tygodniu.

Od czasu do czasu olderman przedstawiał lepiej zaawansowanych do egza-
minu. Komisja egzaminacyjna składająca się zwykle z kilku czynnych człon-
ków i jednego fi listra, oceniały wiadomości z różnych dziedzin i oceniała 
fuksa. Pamiętam, iż ze znajomości konstytucji zapytano mnie: „Czy murzyn 
może zostać prezydentem RP?”. Jeżeli egzamin wypadł dobrze, olderman mógł 
przedstawić wniosek o „nakładanie barw” danemu fuksowi. To już należa-
ło do „koła”, gdzie dokładnie omawiano kandydata, jego postępy w studiach, 
zachowanie się w różnych sytuacjach na kwaterze czy uczelni – solidność, ko-
leżeńskość itp. Tak więc fuks, którego uznano za odpowiadającego kryteriom 
stawianym członkom rzeczywistym korporacji otrzymywał barwy, stawał się 
z fuksa – barwiarzem. Na gołym dotychczas deklu pojawiły się barwy: brąz, 
srebro, seledyn – w Sarmatii, również przypinał bandę o barwach korporacji, 
a na bandzie Krzyż Maltański, w klapie marynarki mógł nosić „cyrkiel”, zna-
czek wykonany z ciemnego drucika a przedstawiający w formie stylizowanej 
następujące hasło: „Vivat, Crescat, Floreat, Sarmatia!”. Barwiarz był więc peł-
noprawnym członkiem korporacji, mógł ją reprezentować na zewnątrz, uczest-
niczył w „kole” (gdzie indziej zwanym konwentem seniorów), w komisjach, 
zespołach itp., mógł być wybrany przez koło prezesem, v-prezesem, olderma-
nem itp. Raz w tygodniu odbywała się kwatera, obowiązkowa dla wszystkich 
członków korporacji i fi listrów (którzy nie mieli obowiązku przychodzenia, 
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lecz wielu z nich korzystając z wolnego czasu, przychodziło – wiedziano, że 
w każdą środę od godziny 19 trwa kwatera). Filistrowie nie nosili na ulicach 
odznak korporacyjnych, poza cyrklem, który wielu fi listrów nosiło na stałe. 
Natomiast na kwaterach najczęściej występowali w deklach.

Jak bardzo wiązało to nas wszystkich wystarcza wspomnieć, że dziś, po 
pięćdziesięciu latach od wstąpienia do Sarmatii, spotykamy się w gronie żyją-
cych jeszcze Sarmatów, a przebywający zagranicą zawsze w Warszawie znajdą 
swych przyjaciół organizujących na cześć przyjezdnych spotkanie. Ta łączność 
wszystkich Sarmatów trwa stale.

Z przynależnością do korporacji wiązało się wiele obrzędów tradycyjnych, 
których celem było między innymi wzmacnianie przyjaźni, beztroskie, ale zor-
ganizowane biesiady przy piwie itp. Otóż cotygodniowe spotkania w okresie 
fuksowania odbywały się 2 razy na tydzień (były czasem urozmaicone od-
czytami, a czasem spędzano czas jedynie na rozmowach), także odbywały się 
zebrania poszczególnych komisji, czy też zebranie Koła. 2-3 razy do roku or-
ganizowano „komers”, szczególnie zawsze w dniu Święta Sarmatii (rocznica 
założenia) tj. 8 maja każdego roku. Komers odbywał się na kwaterze lub wy-
najętej Sali, gdy spodziewano się wielu uczestników np. komers 25-cio lecia 
odbył się w Resursie Obywatelskiej. Zasiadano wokół stołu zastawionego ku-
fl ami piwa. Z jednej strony „prezydium”, a z drugiej „contrarium”. Obaj mieli 
w ręce rapiery – oznaki władzy, którymi uderzali o stół, gdy prezydium miało 
coś do zakomunikowania, albo udzielało komuś głosu. Zawsze najpierw część 
ofi cjalna, poważna, z przemówieniami oraz odśpiewaniem obrzędowych pie-
śni, a więc Hymn Sarmatii, Gaudeamus (z wstępem śpiewanym przez magistra 
cantandi) itp. Potem następowała część nieofi cjalna, zmieniało się prezydium 
i contrarium, na śpiewane żądanie wszystkich uczestników rozpoczynały się 
mniej poważne przemówienia, wierszyki, opowiadania anegdot, śpiewki mniej 
uroczyste, konkursy krasomówcze na kreślony temat itd., stale przepijając ły-
kami piwa.

Jednym z ważnych obrzędów dokonywanych właśnie w czasie komersów 
było tzw. sztychowanie się. Dwaj umówieni przyjaciele, przy odpowiedniej pie-
śni śpiewanej przez wszystkich, przebijali nawzajem swe dekle rapierem– miało 
to być symbolem dozgonnej przyjaźni– mówiło się „Wacek jest przecież moim 
sztychbruderem”, to mówiło samo za siebie.

Jak już mówiłem, w czasie komersów dość dużo piwa się wypijało, nie było 
jednak przymusu picia i nie dochodziło nigdy do „pijackich” nastrojów. Natu-
ralnie niektórzy amatorzy nie żałowali sobie, ale to już ich sprawa. Czy można 
powiedzieć, że korporacje rozpijały swych członków? Wśród moich kolegów 
Sarmatów, notorycznych pijaków albo alkoholików nie spotkałem, ani tych, 
co korzystali ze swego członkostwa w korporacji, aby mieć okazję do wypicia. 
Naturalnie, spotkanie się w gronie kolegów, wszędzie mogło kończyć się jakimś 
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kieliszkiem, ale to miało miejsce nie tylko w gronie korporantów. Już wspo-
mniałem, że jeżeli to byli korporanci, a więc w deklach na głowach, mówiło się 
„patrzcie, jak ci korporanci piją!”, ale jak kilku kolegów „w cywilu” to samo 
czyniło – nic nie mówiono, to nie zwracało niczyjej uwagi. A chcieliśmy być 
weseli, byliśmy przecież młodzi. Pamiętam, że kiedyś podczas kwatery, jeden 
z kolegów pochwalił się, że tegoż dnia zdał bardzo ciężki egzamin. Na tę część 
wypiliśmy po kufl u piwa na kwaterze. Ale wychodząc zaczęliśmy się umawiać, 
że taki ciężki egzamin wymaga jakiegoś uroczystszego zakończenia. 

Od słowa do słowa, Staś Kotarski (bo on to był) powiedział, że zaprasza 
nas na piwo do Ryja. Muszę tu przypomnieć, iż tzw. RYJ, to była restauracja 
Jabłońskiego, mieszcząca się przy ul. Marszałkowskiej w rejonie Placu Zba-
wiciela, a stanowiąca zaplecze sklepu wędliniarskiego tegoż Jabłońskiego. Był 
to zarejestrowany lokal gastronomiczny, ale nie reklamowany szyldem. Naj-
częściej można tam było dostać golonkę z grochem, piwo, wódkę itp. Bardzo 
zadowoleni z zaproszenia szliśmy w kilku, 8-10 osób, przez ulicę Filtrową (tam 
się mieściła wówczas kwatera), napotkaliśmy dużą szpulę kabli, zepchnęliśmy 
ją aż pod wejście Politechniki – nawet policjanci się z tej naszej wesołej „popy-
chanki” śmiali, a potem weszliśmy do Ryja.

Jakieś małe piwko, lokal całkowicie zajęty gośćmi, była godzina 10 wieczór. 
Gdy mieliśmy już wychodzić, któryś z kolegów powiedział: „żeby jeszcze nasz 
fundator dał nam na taksówkę do domu…” w tym momencie fundator wyjął 
z kieszeni kamizelki 2 zł i dał je wnioskodawcy. Ten popatrzał i głośno po-
wiedział: „Ja te 2 zł nie użyję na taksówkę, ale założę jako dar na powodzian 
na Wileńszczyźnie” (wielka powódź nawiedziła w tym czasie Wileńszczyznę) 
– zrobiła się cisza i goście zaczęli bić brawo, proponując zrobić zbiórkę ogólna 
na ten cel. Jedynie jakiś ofi cer siedzący w towarzystwie pań coś napomknął, 
że „nie wiadomo co oni z zebranymi pieniędzmi zrobią…”. Nie zdążyliśmy za-
reagować, gdy już publiczność sama uspokoiła ofi cera, a nasz kolega do dekla 
korporacyjnego zbierał datki i następnie po przeliczeniu oznajmił głośno jako 
to jest suma i że jutro w redakcji Kuriera Warszawskiego zostaną pieniądze zło-
żone. W więc pożyteczny był ten wieczór dla nas i dla powodzian.

Dużo napisałem o korporacji, gdyż miałem i mam tam wielu mych serdecz-
nych przyjaciół. Wielu zginęło lub zmarło. Wspomnę, że do Sarmatii wstąpiło 
nas, maturzystów z 1930 roku od Batorego, aż 11 osób: Mieszkis, Kunstetter, 
Weissbrod, Ostrowski, Poklewski, Olszewski, Miszewski, Brzeźiński, Mieczyń-
ski, Kozakiewicz. Z tych wymienionych obecnie żyje nas jeszcze pięciu. Poza 
wymienionymi z naszej klasy Tomczyński (zmarł 1984 r.) był członkiem Le-
chicji, a Sieczkowski członkiem Sparty (zginął w 1939 r.), połowa więc naszej 
klasy była członkami korporacji. Z mych kolegów bliskich z SGGW, do Sar-
matii należeli Wacek Szymborski i Jurek Binzer. Jako ciekawostkę podam, że 
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w ostatnim roku mych studiów powstała chyba pierwsza żeńska korporacja 
Prioria, panienki nosiły też dekle i bandy. Nie znam losów i liczebności tej kor-
poracji, nie wiem czy też piły piwo na komersach.

Z imprez, na które zapraszano również gości z poza korporacji, wymienić 
należy organizowanie przez Sarmatię zabawy taneczne, a największą imprezą 
był doroczny bal Sarmatii, odbywający się zawsze w ostatni poniedziałek kar-
nawału w Resursie Obywatelskiej a potem, po latach, w Resursie Kupieckiej. 
Grała zawsze orkiestra Jana Różewicza. Obowiązywały stroje balowe, tzn. dla 
panów fraki, a dla pań suknie balowe. To było dla nas młodych duże utrudnie-
nie, gdyż nie każdego stać było na posiadanie własnego fraku, ale były wypo-
życzalnie w Warszawie, gdzie można było dobrać frak na każdą fi gurę. Ja np. 
dopiero po ukończeniu studiów, pracując, mogłem sobie pozwolić na uszycie 
fraka, a w czasie studiów, na bale chadzałem we fraku pożyczonym.

Powiem kilka słów o ówczesnych balach, znanych, odbywających się w kar-
nawale co roku. Chodziłem na wiele eleganckich bali, nie ze względu na moje 
upodobanie do balowania, albo ze względu na obowiązek asystowaniu jakiejś 
wybranej pani (dziś powiedzielibyśmy – dziewczynie), ani nie posiadałem pie-
niędzy takich, jakich wymagała częsta bytność na balach. Lubiłem wprawdzie 
nastrój balowy, mogłem (i to się zdarzało) przez cała noc ani razu nie tańczyć, 
spędzając czas na miłych rozmowach, ale najważniejsze, co mi umożliwiało 
tanie spędzenie czasu na drogim balu, to posiadanie bezpłatnego biletu wejścia 
wraz z zaproszeniem, które miałem z racji pełnienia funkcji v-prezesa Bratniej 
Pomocy SGGW.

Przesyłano zawsze dwa bilety wejściowe i dwa zaproszenia dla Bratniaka. 
Niewielu chętnych było, ja niekiedy chodziłem, wracałem zadowolony, widy-
wałem wiele postaci znanych w Warszawie, czy to z grona aktorów, ziemian, 
wyższych urzędników, ministrów. Towarzystwo, organizacja zabaw, orkiestry 
– to wszystko było warte zobaczenia, obserwowania. W zasadzie zabawy ta-
neczne można było podzielić na kilka kategorii, z czego bale i czarne kawy były 
najczęściej ogłaszane w prasie lub się o nich mówiło. Na balach obowiązywał 
strój balowy (o czym wspominałem), na czarnych kawach strój wieczorowy 
tzn. smoking i suknia wieczorowa, czasami wystarczał garnitur wizytowy. Za-
równo na bale jak i na czarne kawy wchodziło się za zaproszeniami – nie moż-
na było kupić biletu nie mając takiego zaproszenia. Wydawano je drukiem, cza-
sami bardzo wytwornie przygotowanie, z wpisanym nazwiskiem i imieniem, 
najczęściej organizatorzy rozsyłali je pocztą, a najbardziej godnym wręczano 
zaproszenia osobiście. Listę zaproszonych przygotowywano wcześniej na róż-
nego rodzaju naradach komitetu organizacyjnego. Naturalnie, na bal Sarmatii 
czy rolników, jako członek Koła Rolniczego i korporacji, nie musiałem mieć 
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zaproszenia, ale, gdy chciałem kogoś ze znajomych zaprosić, musiałem prosić 
o wpisanie ich na listę zaproszonych.

Bale zaczynały się najczęściej o godz. 22-giej, zaś czarne kawy o 19-tej. Bale 
najczęściej trwały do samego rana, czarne kawy kończyły się wcześniej. Aby 
punktualnie zaczynać imprezę zdarzało się, iż w zaproszeniu pisano, że po-
czątek o godz. 22-giej „pierwsza Pani otrzymuje kwiaty”, albo że „początek 
o godz. 22-giej polonezem”. Do czasu poloneza orkiestra grała jakieś drobne 
utwory taneczne, potem pojawiali się wodzireje i uroczysty polonez inauguro-
wał bal. Wodzireje wyróżniali się tym, iż na lewym ramieniu mieli przypięte 
wstęgi wodzirejskie, a na dużych balach było ich kilku: od poloneza, kujawiaka, 
mazura czy kotyliona. Na balu rolników i na balu Sarmatii zawsze po północy 
zapraszano „16-tkę reprezentacyjną do kujawiaka”, było to 16 par doskonale 
tańczących ten piękny i trudny taniec, pary były wcześniej ustalone. Jan Róże-
wicz był specjalistą od kujawiaków, zresztą sam skomponował ich wiele. A więc 
Różewicz ze swoja orkiestrą i 16-tka par stanowiło razem wspaniałe widowisko 
i wspaniała ucztę muzyczną. Wokół sali, na balkonach, pozostali goście obser-
wowali tańczących, sprawnie wykonujących fi gur pod komendę wodzireja. Na 
kanapach ustawionych wokół Sali balowej siedziało wiele mam, których córki, 
niezamężne, brały udział w balu. Niektóre panny posiadały karnety, w których 
młodzieńcy mogli być zapisani na „kolejkę”, tzn. do któregoś tam z kolei tań-
ca. Nad ranem, gdy już świtało, wodzirej wołał: „Biały mazur” – Panie prosiły 
panów do ostatniego tańca na tym balu. Goście opuszczali gmach Resursy albo 
inny (Bal „Latarni” odbywał się w salach Redutowych Teatru Narodowego), 
odprowadzali panie do domów, do dorożek, do taksówek, natomiast „nie za-
angażowani” kierowali się najczęściej na barszczyk do Europy. Na barszczyku 
się nie kończyło, był zawsze zakrapiany alkoholem, wracało się do domu około 
południa, czasem trzeba było rano być w pracy, a nawet zdarzyło mi się, że we 
fraku odbywałem ćwiczenia z fi topatologii.

Różne słyszało się opowiastki związane z balami i zdarzeniami pobalowy-
mi. Opowiadał mi np. mój przyjaciel, o wiele starszy ode mnie, o następującej 
przygodzie. Po balu, w kawiarni Europejskiej, po wielu barszczykach spostrze-
gli współuczestnicy, ze na zegarku jest godzina 5-ta. Ponieważ opowiadają-
cy chciał być wcześniej w domu ze względów rodzinnych, siadł do doróżki, 
zdrzemnął się i dojechał do domu. Budzi się na swym łóżku, a obok siedzi 
jego ojciec i mówi: „chyba musisz kupić kwiaty i pójść do Pań XY i przeprosić 
je” (zdziwienie mego przyjaciela – dlaczego?). „Siedzimy o 5-tej po południu 
przy herbacie w salonie (mówi ojciec), a ty w futrze i kapeluszu, z lakierkami 
w ręce, w skarpetkach, suniesz przez salon do swego pokoju” – biedak pomylił 
5-tą rano z 5-tą popołudniu, a idąc przez salon już spał i nie widział co tam się 
działo; musiał iść i przepraszać za swój pijacki wyczyn.
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Nam kiedyś po balu Sarmatii przyszło do głowy, aby sprawdzić dlaczego 
nie był na balu Wacek Szymborski. Po barszczyku wraz z „prezeską koła pań” 
pojechaliśmy samochodem Andrzeja Miszewskiego do Ustanowa koło Piasecz-
na, gdzie Wacek gospodarował wraz ze swym ojcem. Przyjechaliśmy niespo-
dziewani około godz. 10-tej rano, zjedliśmy dobre śniadanie, wypiliśmy kilka 
kieliszków i wróciliśmy do Warszawy koło południa. A wieczorem spotkaliśmy 
się „na śledziku” u Wioślarzy na ul. Foksal.

Prócz dorocznego balu karnawałowego Sarmatia organizowała na własnej 
kwaterze (posiadaliśmy własny lokal, wykupiony w spółdzielni mieszkaniowej 
przy ul. Czerniakowskiej; na parterze hall i dwa pokoiki gościnne oraz pokoik 
dla prezydium, a w suterenie duża sala oraz oddzielona drzwiami mniejsza 
salka oraz małe mieszkanko dla woźnego), albo w wynajętej Sali np. w Towa-
rzystwie Łowieckim na Nowym Świecie, „czarne kawy” w karnawale oraz wio-
sną. Były to bardzo przyjemne wieczory taneczne dla mniejszego (niż na balu) 
grona zaproszonych. Zawsze dbaliśmy o to, aby wszyscy bawili się dobrze, aby 
wszystkie panie tańczyły i tu obowiązek oldermana: wszystkie panie powinny 
tańczyć i należy do nie tańczących „posyłać” fuksa, aby pani nie siedziała. 
Trzeba było robić zadowoloną minę tak, jakbym sam marzył o zatańczeniu 
z wymarzoną mi panną. Nasze czarne kawy miały dobrą markę i wiele osób 
nawet przyjeżdżało z poza Warszawy na te spotkania.

Jeżeli już mowa o karnawale z czasów, gdy byłem studentem, muszę wspo-
mnieć, iż w wielu domach, szczególniej tam, gdzie były dorastające córki, or-
ganizowano wieczorki taneczne. Jedne były bardziej liczne, inne skromniejsze, 
na jednych muzyka pochodziła z dobrego patefonu, gdzie indziej wyjmowa-
no „tapera”. Pamiętam takie wieczorki u państwa Stillerów (z Halinką ożenił 
się Bodek Ostrowski), u pp. Dziewanowskich, gdzie nasz kolega sarmacki Sła-
wek miał siostrę Zosię, u pp. Kopciów, gdzie córka Halka przyjmowała wie-
lu naszych kolegów (późniejsza żona Piaseckiego, zginęła w Powstaniu War-
szawskim) i inne. Po każdym takim wieczorze, w tydzień składało się wizytę 
w domu rodziców tych panienek.

A więc karnawał dawał wiele możliwości zabawy, kulturalnych rozrywek, 
i ja w miarę czasu i możliwości korzystałem z tego nie zaniedbując jednak stu-
diów – zależało mi na szybkim ich skończeniu, ze względu na wojsko. Czasem 
spotykałem się z pytaniem: „jak ty to robisz, że jesteś zawsze na zabawach, 
a jednocześnie masz pozdawane egzaminy.” Można to było pogodzić przy do-
brej organizacji swych obowiązków studenckich, towarzyskich, społecznych 
i osobistych (stale miewałem korepetycje, aby mieć własne pieniądze, właśnie 
m.in. na możliwość uczestniczenia w różnych imprezach towarzyskich). Na 
ogół wszystkie colloquia i egzaminy zdawałem za pierwszym razem, jedynie 
egzamin z fi zjologii roślin musiałem powtarzać (pamiętam, że zaczęło się od 
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źle napisanego wzoru chemicznego chlorofi lu), a z colloquium u prof. Stanisz-
kisa [ojca dwóch Sarmatów – przyp.] wyszedłem, przeprosiwszy go, że jestem 
zbyt słabo przygotowany, w co profesor nie chciał uwierzyć, ale mu wmówi-
łem; chodziło o to, że byłem umówiony ze znajomą panienką i nie zdążyłbym 
na spotkanie gdybym nie wyszedł zaraz z gabinetu profesora. (…)

Powiadano sobie następującą historię. Jeden ze studentów wrócił z wakacji 
i opowiadał, iż poznał w Krzemieńcu brata prof. Siomy, który był tam doradcą 
prawnym i że z nim rozmawiał o profesorze i ma do przekazania pozdrowie-
nia, a profesor wypytał o brata, jak mu się powodzi, wreszcie nie egzaminu-
jąc, postawił czwórkę w indeksie. Następny student wchodząc przekazał po-
zdrowienia od brata profesora z Krzemieńca. Sioma trochę z niedowierzaniem 
wysłuchał wieści o bracie, ale już egzaminował delikwenta, ale gdy następny 
student przekroczył próg gabinetu usłyszał: „mój brat jest doradcą prawnym 
w Krzemieńcu, przesyła mi pozdrowienia, a teraz proszę niech pan siada i od-
powiada na moje pytania”.

Entomologia, trudny przedmiot, był wykładany przez prof. Mokrzyckiego, 
członka wielu kultowych i zagranicznych towarzystw naukowych, znanego 
uczonego, ale lubiącego czasem zajrzeć do kieliszeczka. W starszym wieku już 
po takiej lampce chciało się zdrzemnąć. I właśnie kiedyś tak się stało w czasie 
egzaminu. Zadał profesor pytanie: „proszę mi powiedzieć o musze tse-tse” i za-
snął. Biedny student niewiele wiedząc o niespotykanym u nas owadzie coś za-
czął głośno mówić o bawołach, o stepie, o zadartych ogonach, o galopach tych 
bawołów po stepie… gdy skończył i nastała cisza, profesor ocknął się i zapytał 
„proszę mi opowiedzieć o musze tse-tse” i zasnął. Student opowiedział tę samą 
historię, którą skomponował poprzednio i gdy skończył, a profesor ocknąwszy 
się znowu zadał pytanie: „proszę mi opowiedzieć o musze tse-tse” – ale już 
profesor nie spał, a student nic nie odpowiedział i dostał dwóję.

Studentka zdawała colloquium u prof. Staniszkisa, decydujące o dopuszcze-
niu do dyplomu. Profesor zadał jej dwa pytania, na które odpowiedzi były 
wprost żenujące. Podziękował więc panience, namawiał aby lepiej się przygo-
towała, jeżeli chce być dopuszczona do egzaminów dyplomowych. Studentka 
z tupetem poprosiła o trzecie pytania gdyż (podobno) miała na to prawo. Pro-
fesor zastanowił się i zwracając się do niej łagodnie zaproponował: „a może 
pani powie mi coś o Całowaniu?”. Studentka oburzona, zerwała się, trzasnęła 
drzwiami za sobą, a kolegom czekającym na swoją kolej powiedziała, że ordy-
narny belfer pytał ją o takie rzeczy. Koledzy wytłumaczyli jej, że profesor miał 
rację. Całowanie jest majątkiem p. Drewicza, znanego hodowcy nowych od-
mian ziemniaków, że o tym majątku i o nazwach odmian tam wyhodowanych 
każdy rolnik powinien wiedzieć, że profesor zadał jej bardzo łatwe pytanie… 
powinna na to odpowiedzieć. (…)
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Adiunktem w katedrze prof. Staniszkisa był dr Antoni Wojtysiak. Prowa-
dził trudne seminaria z nasionoznawstwa. Odznaczał się brakiem znajomości 
i stosowania w kontaktach ze studentami (i nie tylko ze studentami) form do-
brego wychowania itd. Trudno było zdać colloquium z nasion. Kiedyś w czasie 
ćwiczeń zawołał: „Walewski” – cisza, „Walewski” – cisza, „Walewski” – głos 
z sali: „Panie Walewski, Wojtysiak pana prosi”, ogólny śmiech, doktor zły, ale 
nie zmieniło to jego postępowania. Nadal uważał, że student jest czymś gor-
szym, nie wymagającym szacunku i stosowania przyjętych form w stosunku 
do niego.

Po wojnie prof. Wojtysiak kierował katedrą szczegółowej uprawy roślin 
SGGW, tą katedrą, gdzie uzyskał kiedyś stopnie naukowe, gdzie pracował pod 
kierunkiem prof. Staniszkisa. Za dziwaka i mało okrzesanego uważany był na-
dal. Scysje wynikały nie tylko pomiędzy nim a studentami, ale i między profe-
sorami. Miało miejsce następujące zdarzenie.

Prof. Maksimow, pochodzący z rosyjskiej rodziny, mający typowy wschodni 
akcent i używający wyrażeń pochodzących z dosłownego tłumaczenia z ro-
syjskiego, wykładający również w SGGW, lubiany i szanowany, miał kiedyś 
sprawę do prof. Wojtysiaka. Wszedł do pokoju asystentów, drzwi do gabinetu 
Wojtysiaka były uchylone, zapytał głośno: „Wojtysiak jest?”. Jeden z asysten-
tów wszedł do gabinetu a czekający wyraźnie słyszał słowa Wojtysiaka: „Proszę 
powiedzieć, że profesor doktor Antoni Wojtysiak przyjmuje interesantów od 
godziny 12 do 15-tej” – asystent wychodzi z gabinetu, a gość mówi głośno: 
„Powiedz profesorowi doktorowi Wojtysiakowi, że profesor doktor Maksimow 
powiedział, żeby go w d… pocałował” i wyszedł.

Prof. Wojtysiak przez jedną kadencję był posłem na sejm z wrocławskiego, 
gdzie następnie kierował katedrą na wrocławskim WSR. Słynął z tego, że nie 
dopuścił, aby jakaś ustawa sejmowa przeszła jednogłośnie, zawsze był jeden 
głos sprzeciwu – właśnie prof. Wojtysiaka. Chodził bardzo wolno, poważnie, 
z godnością i słyszałem powiedzenie, że: „najpierw idzie rozum, a potem Woj-
tysiak”. (…)

W okresie, gdy sfery rządowe ukrócały swobody akademickie, gdy mówi-
ło się o zamachu na samodzielność uczelni, gdy trwały protesty studenckie 
– postanowiliśmy się włączyć do działania i kiedyś siedząc przy stoliku w Zie-
miańskiej blisko orkiestry, po zapłaceniu rachunku za „małą kawę” Andrzej 
Miszewski wstał i głośno powiedział do mikrofonu: „Precz z sanacją, niech 
żyje autonomia uniwersytecka” – wyszliśmy nie zatrzymywani, pojechaliśmy 
do domu. Zdaje się od tego czasu z Ziemiańskiej nie transmitowano muzyki. 
Mój ojciec domyślał się, ze ja tam byłem, gdyż kiedyś mnie o to zapytał, a ja 
nie zaprzeczyłem.
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W maju 1931 r. w Wilnie miała się odbyć sesja Ogólnopolskiego Związku 
Bratnich Pomocy. Zaproponowano abym jako v-prezes tam pojechał repre-
zentować Bratniaka SGGW. Ponieważ w tym czasie korporacja Batoria w Wil-
nie obchodziła dziesięciolecie powstania i Sarmatia otrzymała zaproszenie 
do wzięcia udziału w uroczystym komersie – postanowiono nadać mi barwy 
i upoważnić do reprezentowania Sarmatii na uroczystościach Batorii. Dodat-
kowym powodem wcześniejszego otrzymania barw było to, że nie wypadało, 
aby fuks pełnił zaszczytną funkcję v-prezesa Bratniej Pomocy. Pojechaliśmy do 
Wilna (na nasz koszt, częściowo pokryty przez bratniaka) z Jurkiem Binderem 
– fuksem Sarmatii. Najpierw odwiedziliśmy naszego fi listra Totwena [coetus 
1908 z Petersburga – przyp.], który był adwokatem w Wilnie, „nakazał” nam, 
abyśmy zaraz po części ofi cjalnej wyszli z komersu i zgłosili się w restauracji 
Bukieta, gdzie on będzie na nas czekał z kolacją.

Wilno uczyniło na mnie wielkie wrażenie, wydało mi się to miasto jakieś 
swoje, bliskie, ludzie sympatyczni, o innych temperamentach niż Warszawiacy, 
na ulicach prawie wszyscy się znają, gdyż często widać wzajemne ukłony, dużo 
zieleni, miasto położone na równinie, lecz na różnych poziomach. Nie mówię 
już o architekturze, pięknych kościołach, bo o tym każdy w Polsce dobrze wie. 
Uroczystości korporacyjne rozpoczęły się rano nabożeństwem, potem jakiś po-
chód, jazda dorożkami konnymi (wszystkie na oponach, nie tak jak w War-
szawie na twardych gumach i obręczach) gdzieś za miasto i wieczorem komers 
w hotelu George’a, w sali posiadającej galerię, gdzie siedziały Panie – członki-
nie „koła pań” Korporacji. Ja musiałem przemawiać jako jeden z pierwszych 
z uwagi na starszeństwo mojej korporacji. Było to pierwsze moje wystąpienie 
jako reprezentanta Sarmatii. Po trzykrotnym uderzeniu rapirem w stół i za-
wołaniu „silentium absolutum” Prezydium zapowiedziało wystąpienie przed-
stawiciela korporacji Sarmatia, komilitona K. Mówiłem o tradycjach, o gronie 
Filomatów i Filaretów, o 10-cio leciu Batorii, skończyłem zawołaniem „Vivat, 
crescat, fl oreat, Batoria!”. Po mnie jeszcze przemawiano, a gdy część ofi cjalna 
skończyła się wybiegliśmy z Jurkiem na spotkanie z naszym fi listrem. Nasz 
fi lister Totwen czekał na nas zdenerwowany, że nie przychodzimy, miał założo-
ną serwetkę pod brodą, ale jeszcze nie polecił kelnerowi podawać. Pamiętam, 
że moc wypiliśmy przy doskonałym jedzeniu, że m.in. piliśmy grog tj. napój 
zacny składający się z pół szklanki spirytusu, pół szklanki mocnej gorącej her-
baty i wyciśniętej cytryny – pite na gorąco wydaje się być łagodnym napojem. 
W restauracji też chyba znali się wszyscy, – nastrój kameralny, przyśpiewki, 
dobra muzyka, ale wszystko z umiarem, w dobrym tonie. Następnym razem 
w Wilnie byłem dopiero w sierpniu 1939 roku na ćwiczeniach wojskowych 
w pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich, poznałem jeszcze lepiej Wilnian, ich zwy-
czaje, sposób bycia i kiedy wspominam Wilno i Wilnian zupełnie prawdziwe 
wydają się opowieści o drobnych zdarzeniach, które w Warszawie były nie do 
pomyślenia.(...)
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Albo, czy można by spotkać gdzieś w Polsce, poza Wilnem, babinkę, patriot-
kę, która w czasie litewskiej okupacji Wilna (1940) policjantowi litewskiemu 
powiedziała wręcz: „skarpetka nie ubranie, a Litwa nie państwo”. To są niektó-
re charakterystyczne „barwy” tego cudnego miasta.

Najważniejsze „klatki” w indeksie zapełniały się ocenami dostatecznymi, 
czasem dobrymi, wymagania minimum co roku były spełniane. Jadąc na 
wakacje nie musiałem się martwić o następny rok. A zacząłem przemyśliwać 
o dobrej praktyce w wielkim majątku, aby coś innego zobaczyć niż Rachocin. 
Znałem już właśnie z Rachocina Kleniewskich wszystkie podstawowe prace, 
chodziło mi więc o organizację zarządzania, organizowanie prac w dużym go-
spodarstwie. Wśród Sarmatów miałem wielu bliskich przyjaciół. Między inny-
mi bliski mi zawsze był Sławek Dziewanowski (zginął w Powstaniu Warszaw-
skim), który zaproponował mi dobrą praktykę w maj. Sobota k/Łowicza, gdzie 
ojciec Sławka, adwokat, prowadzi doradztwo prawne. Właścicielem Soboty 
był pan Wiktor Przegaliński. Propozycja Sławka zainteresowała mię i po kilku 
dniach spotkałem się z p. Przegalińskim w Kawiarni Europejskiej, umówiliśmy 
się i dzień mego przyjazdu do stacji Jackowice k/Łowicza. Jak się potem oka-
zało, była to wspaniała praktyka, którą pamiętam do dziś, dużo skorzystałem 
i dużo się tam nauczyłem. (…)

Majątek Sobota, otaczający miasteczko o tej samej nazwie, położony jest 
nad Bzurą. Rzeka przepływa zaraz za zaniedbanym parkiem. Obszar majątku 
ok. 55 włók (ok. 750 ha), w tym sporo lasów i pięknych łąk leżących nad rzeką. 
Z drugiej strony Bzury piękne folwarki dóbr Walewice, składające się z Wale-
wic, Piotrowic, Przybysławic i Władysławowi, należące do Pani Grabińskiej. 
(…)

Studia mijały szybko. Z 37 egzaminów pozostało już tylko kilka do zdania, 
w tym egzaminy dyplomowe. Pracę dyplomową zacząłem w zakładzie prof. 
Biedrzyckiego, a temat dotyczył badania nowoczesnego teriera, zbudowanego 
w Niemczech. Co dzień w pracowni od rana do południa obracałem maszyną 
licząc i ważąc ziarenka, które z niej wypadały. Po jakimś czasie rozpocząłem pi-
sanie pracy dyplomowej. Przekonsultowałem ją z promotorem, ojciec mój oso-
biście przepisał te kilkadziesiąt stronic, oprawiono i oddałem pracę do oceny. 
Zająłem się końcowymi egzaminami. Uczyliśmy się przeważnie z Jurkiem Bin-
zerem u niego w domu na ul. Flory. Miałem teraz dwa marzenia: zdać dyplom 
i dostać się do Grudziądza (Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii). (…)

W czerwcu 1934 r. przystąpiłem do zdawania egzaminów dyplomowych. 
Odbywało się to na Rakowieckiej w jakiejś sporej sali, przy pięciu stołach sie-
działo pięciu profesorów, a dziekan prof. Dąbrowski kierował nas do kolej-
nych egzaminatorów. Musiałem wówczas jednego dnia zdawać z uprawy roli 
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u prof. Biedrzyckiego, szczegółowej uprawy roślin u prof. Staniszkisa, szcze-
gółowej uprawy roślin u prof. Rostafi ńskiego, z ekonomii rolnictwa u prof. 
Moszczńskiego i z chemii rolnej, nawożenia u prof. Mikołowskiego (Pomor-
skiego). Po każdym egzaminie mała przerwa na papierosa i dalej.

Zdawało nas ok. 10-12 osób. Z mego roku, tj. z tych co zaczęli w 1930, było 
nas dwu: Jurek Binzer i ja. Pozostali byli starsi od nas m.in. Staś Konarski (mój 
ojciec korporacyjny), Kazio Wawelski, który często do nas dołączał, aby się 
trochę wspólnie pouczyć, innych kolegów nie pamiętam. W rezultacie marato-
nu, trwającego od godziny 8-mej do 14-tej otrzymałem poprawkę z nawożenia, 
którą miałem zdawać przed 15 września. Na 20 września otrzymałem już we-
zwanie do Grudziądza – wszystko więc w czasie było dobrze ułożone. Miałem 
przed sobą kilka miesięcy odpoczynku.

Jurek Binzer otrzymał poprawkę z ekonomiki. Ojciec jego, mający duże 
przedsiębiorstwo elektroniczne, człowiek bardzo zamożny, kupił synowi (jako 
prezent dyplomowy) bardzo ładny mająteczek w rejonie Grodziska Mazowiec-
kiego – Kłudno. Ponieważ Jurek nie bardzo się jeszcze orientował i w prak-
tycznym zagospodarowywaniu nowo przyjętego gospodarstwa mógł mieć kło-
poty, Państwo Binzerowie zaproponowali mi, abym te ostatnie wakacje spę-
dził w Kłudnie, pomagając Jurkowi w jego pracy. Jednocześnie zaangażowano 
znanego specjalistę-organizatora, który miał przez pierwszy rok dojeżdżać do 
Kłudna, dając najważniejsze wskazówki nowemu rolnikowi. Był to majątek 
niewielki – ok. 10 włók (ok. 150 ha), dobrze położony, o niezłych glebach, 
posiadający pełną zabudowę, piękny stary drewniany dworek, który pp. Binze-
rowie pięknie urządzili synowi, umeblowali antykami, sami też przyjeżdżali na 
sobotę i niedzielę, a my dwaj zapracowywaliśmy się, aby zaniedbany warsztat 
doprowadzić do porządku. Była to praca przyjemna, ciągle coś się działo, stale 
nowe zagadnienia do rozwiązania. Przyjemnie wspominam ten okres, prędko 
to zleciało, zdałem poprawkowy egzamin i na 20-go września zgłosiłem się do 
wojska.

Fil! Janusz Kozakiewicz
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Wspomnienia Fil! Macieja Marca (coetus 1993)

W roku 1994 odbywały się na niezapomnianej Kwaterze w tzw. „Rogatce” 
na Pl. Unii Lubelskiej regularne wykłady-prelekcje przedwojennych fi listrów ze 
Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich (SFPKA). Oprócz 
Sarmatów uczestniczyli w nich przyszli korporanci innych korporacji warszaw-
skich, które miały się wkrótce reaktywować, ale była też tzw. grupa seniorów. 
Byli to już panowie po 40-ce z p. Józefem Taranem (?) na czele. „Fuksówki” dla 
nich organizowane, lub z ich udziałem, miały wiele dodatkowego kolorytu.

Rogatka była miejscem dość intensywnych spotkań Sarmatów, ale i środo-
wisk zaprzyjaźnionych. Oprócz kwater (we środy), fuksówek (w poniedziałki), 
spotkań fi listerskich, odbywały się tam też Kawy z udziałem Pań, a nawet Bal 
Sylwestrowy. Pamiętam takie dni, gdy wychodząc z Rogatki mijaliśmy się tam 
z przychodzącymi rano do pracy pracownikami MZK, z Panią Rękawek na cze-
le. Niestety minusem Rogatki było to, że do wyłącznej dyspozycji mieliśmy je-
den zamykany pokoik. Reszta pomieszczeń była w ciągu dnia do użytku MZK 
(Miejski Zakład Komunikacji), ale i tak staraliśmy się zaprowadzać w niej miłą 
atmosferę. Pamiętam generalne malowanie ścian, sprowadzenie kanap i foteli, 
wieszanie zdjęć, a na któreś ze świąt Bożego Narodzenia zdobyliśmy się nawet 
na choinkę – spośród sprzedawanych wówczas pod oknem naszego pokoju. 

Niestety bodaj w 1997 r. nasz pobyt w Rogatce musiał się zakończyć. Przez 
pewien okres prowadziłem jako Olderman fuksówki w lokalach na Starym 
Mieście. Ostatecznie znaleźliśmy lokal na ul. Brackiej, który dużym wysiłkiem 
wyremontowaliśmy. A pracy było strasznie dużo. Spędziłem tam wówczas wie-
le popołudni i wieczorów na malowaniu, stawianiu ścianek, tworzeniu sufi tów. 
W sumie to też dobrze wspominam, jako czas pewnej próby.

W latach bodaj 1995-1997 w wigilie świąt narodowych (10 listopada 
i 2 maja) spotykaliśmy się przy ruinach [kamieniu węgielnym – przyp.] Świąty-
ni Opatrzności Bożej w Ogrodzie Botanicznym przy Łazienkach Królewskich. 
Spotykaliśmy się tam z pochodniami, co tworzyło doskonały klimat dla ce-
remonii korporacyjnych, z nadaniem barw na czele. Później udało się nawet 
rozszerzyć pomysł spotkań w tym miejscu na inne korporacje i szersze środo-
wiska akademickie, włącznie z władzami uczelni – co miało charakter spotkań 
3-Majowych. Ostatecznie jednak ten zwyczaj zamarł.

W latach 90-tych Sarmatia wystawiała też swoją reprezentację na Zloty 
Polaków na Wileńszczyźnie (sportowo-turystyczne). Uczestniczyłem przynaj-
mniej w dwóch. Braliśmy udział w konkurencjach typu: bieg na orientację, bieg 
przełajowy, utrzymanie obozu, zielarstwo i ścieżka medyczna itp. Dużo czasu 
spędzaliśmy w samym Wilnie (spaliśmy w różnych miejscach – pamiętam, że 
raz na gościnnych podłogach Uniwersytetu Polskiego w Wilnie). Niezapomnia-
ne pozostaną też podróże z Wilna na miejsca zlotów.

W pierwszej połowie lat 90-tych żywe były relacje z przedwojennymi fi li-
strami. Pamiętam bardzo regularne, comiesięczne, sobotnie spotkania fi listrów 
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w kawiarni „Na Rozdrożu” [dawna „Łobzowianka” przy placu Na Rozdrożu 
– przyp.]. Dwa pierwsze komersze, w których uczestniczyli już młodzi, powo-
jenni kandydaci i comilitoni, odbywały się jeszcze w Komorowie. Trzeci odbył 
się w części w Rogatce, a w części w domu Fil! Jerzego Staniszkisa.

Fil! Maciej Marzec
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Wspomnienia Fil! Aleksandra Rostockiego (coetus 1994)

Do Sarmatii trafi łem w roku bodajże 1994. Nie była to moja pierwsza kor-
poracja – byłem bowiem, wspólnie z kolegami z Wydz. Historii i Prawa UW, 
współzałożycielem Korporacji Polonia w roku 1991. Była to inicjatywa oddol-
na, mająca błogosławieństwo jednego z fi listrów przedwojennego Konwentu 
Polonia. Dostaliśmy jego pozwolenie na używanie barw i nazwy Korporacja 
Polonia odróżniającej nas od przedwojennego Konwentu. Korporacja rozwijała 
się bardzo dynamicznie na fali burzliwych zmian politycznych w Polsce. Na 
Uniwersytecie nie było praktycznie w tym okresie organizacji o charakterze 
prawicowym, za wyjątkiem może Ligi Republikańskiej. Polonia wzbudziła wie-
le kontrowersji i szybko zrobiło się o niej głośno, także w prasie, gdzie próbo-
wano przyczepić nam łatkę ekstremy. W ten sposób dowiedziało się o nas War-
szawskie Koło Filistrów Korporacji Akademickich. Pamiętam pierwsze spotka-
nie z bardzo nieufnym, lecz pełnym inicjatywy i dobrych chęci Fil! Konradem 
Rozwadowskim, przedwojennym działaczem ONR Falanga. Był wspaniałym 
człowiekiem, który postanowił przekazać nam podstawy Comment. Skontak-
tował on nas z Sarmatią. Część Polonii, m.in. Com!Com! Dura, Dybała i Pater 
postanowili reaktywować od podstaw Korporację Aquilonia, zaś ja, Wojtek 
Muszyński, Jacek Persa i Marcin Korzeb postanowiliśmy wybrać Sarmatię. Na 
kontynuację życia korporacyjnego nie zdecydowali się Manuel Ferreras, który 
już wówczas poświęcił się karierze zawodowej i politycznej, czy Marcin Grab-
ski, który wyjechał na stypendium do USA, a po powrocie założył kultową 
wytwórnię płytową ASFALT Records.

Moje początki w Sarmatii pamiętam następująco. Pierwsze spotkanie, bo-
dajże moje i Marcina Korzeba (albo W. Muszyńskiego) z Polonii, miało miejsce 
na kwaterze na ul. Szobera. Ze strony Sarmatii udział wzięli Wojtek Tokarski, 
Robert Ziembiński, Marcin Ładomirski i Robert Sekulski. Być może był także 
Wojciech Śmigielski. Comilitoni zrobili na nas świetne wrażenie i to w dużej 
mierze zdecydowało o naszym przystąpieniu do Sarmatii.

W moim coetusie byli, poza byłymi Polonusami, Maciek Marzec, Paweł Nie-
rada i Krzysztof Jabłonowski [którzy fuksowali już od 1993 r. – przyp.]. Nie 
jestem pewien kto był wtedy Oldermanem – niewykluczone, że był to Wojtek 
Tokarski lub Marcin Ładomirski [po wybarwieniu Oldermanem został M. Ma-
rzec – przyp.]. Fuksowanie okazało się dla niektórych ex-Polonusów barierą 
nie do przebrnięcia. Polonia w zasadzie nie narzucała w tym zakresie żadnych 
rygorów. Ostatecznie barwy otrzymaliśmy trzej: ja, Wojtek Muszyński i Jacek 
Persa. Egzamin miał miejsce na kwaterze w Rogatce przy pl. Unii Lubelskiej. 
Z tego co pamiętam wyniki zostały mi ogłoszone w restauracji Adler. To było 
duże przeżycie i do dziś pamiętam, że byłem z siebie bardzo dumny.

W tamtym okresie był pomysł przyjmowania tzw. 40-latków, którzy wtedy 
wydawali mi się strasznie starzy. Teraz chce mi się z tego śmiać. Pomysł się 
z różnych powodów, a przede wszystkim z braku dobrych kandydatów, nie 
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powiódł. Myślę jednak, że sam w sobie nie był zły i warto byłoby go rozpatrzyć 
w przyszłości.

Moim pierwszym (jeszcze jako fuks) komerszem był komersz skartelowanej 
z nami wówczas Lechii w Poznaniu. O ile pamiętam miał miejsce w akade-
miku, bodajże Babilon. Niesamowita impreza o klimacie chyba już na dzi-
siejszych, bardzo sformalizowanych komerszach, rzadko spotykana. Tak czy 
inaczej skończyło się koszmarnym kacem. Drogi powrotnej pociągiem do War-
szawy w ogóle sobie nie przypominam.

Kolejne wspomnienie to początki kwatery na ul. Brackiej. Miałem w jej re-
mont niemały wkład, gdyż razem z moim teściem zrobiliśmy instalację elek-
tryczną w sali głównej, zamontowaliśmy sufi ty z płyty gipsowej oraz drewnia-
ne ławy. Nie było to proste, bo beton użyty do budowy piwnicy był niezwy-
kle twardy. Jeszcze przed przeniesieniem kwatery na Bracką poznałem mojego 
sztychbrudera Konstantego Gryckan-Didkowskiego [później Fil! h.c. Sarmatii 
– przyp.], wówczas z Korporacji Bukowina z Czerniowiec. Kilka dni potem 
miała miejsce tragiczna śmierć mojego młodszego brata Piotra, który był wów-
czas kandydatem do Sarmatii. Ta sprawa mnie i Konstantego bardzo zbliżyła. 
Wkrótce potem, na komerszu mającym miejsce w Pałacyku Sobańskich, wzię-
liśmy udział w sztychowaniu. To były piękne czasy. Jakiś czas po przeprowa-
dzeniu kwatery na Bracką dostałem pracę w fabryce papieru w Kostrzynie nad 
Odrą, gdzie przeprowadziłem się w 1999 roku i przepracowałem 8 lat, po czym 
wróciłem do Warszawy. W tym czasie moje kontakty z Sarmatią były dość 
sporadyczne.

Fil! Aleksander P. Rostocki
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Wspomnienia Com! Krzysztofa Fornalskiego (coetus 2007)

Długo wahałem się, czy obecnie urzędujący prezes Korporacji oraz redaktor 
główny Księgi Stulecia powinien mieć jeszcze czelność pisać swoje wspomnie-
nia. Jednak kiedyś przestanę być prezesem, a księga i wspomnienia mogą stać 
się cennym materiałem historycznym dla osób potencjalnie interesujących się 
Sarmatią.

Do Korporacji trafi łem poszukując informacji o polskim ruchu korporacyj-
nym w Internecie. To, że korporacje istnieją w Niemczech wiedziałem od daw-
na, ale nie zdawałem sobie sprawy z ich istnienia w Polsce. Świadomie „zdecy-
dowałem się” na Sarmatię spośród wszystkich innych warszawskich korporacji. 
Ciężko stwierdzić, co było głównym kryterium, niemniej jednak w ten sposób 
pierwszy raz trafi łem na kwaterę przy ul. Brackiej. Było to w 2007 roku, a ja 
byłem wówczas na piątym roku fi zyki na Politechnice.

Mariusz Muzalewski i Konrad Pecelerowicz byli pierwszymi Sarmatami ja-
kich poznałem. Kwatera zrobiła na mnie duże wrażenie, a po godzinie dysku-
sji wiedziałem już, że jestem we właściwym dla siebie miejscu. Podobała mi 
się i treść i forma Korporacji, gdyż odpowiadało to mojemu ogólnemu świa-
topoglądowi. Dość szybko złożyłem podanie i zostałem przyjęty na fuksa, 
a moim Oldermanem i ojcem korporacyjnym został Filister Robert Ziembiń-
ski (a przez to stałem się „wnukiem” korporacyjnym Fil! B. Dobrzyńskiego, 
„prawnukiem” C. Niewiadomskiego oraz „praprawnukiem” B. Zembrzuskiego, 
petersburczyka).

Szybko zacząłem poznawać zwyczaje i tradycje korporacyjne. Wzięto mnie 
raz na kwaterę innej warszawskiej korporacji, abym mógł utwierdzić się we 
właściwym wyborze. Tuż przed wakacjami Mariusz i Konrad zabrali mnie na 
komersz Chrobrii do Poznania, dzięki czemu miałem okazję pierwszy raz zaob-
serwować ofi cjalną uroczystość korporacyjną. Spaliśmy wówczas u Julka Czaj-
kowskiego, członka K! Lechia.

Fuksowanie było niełatwe, gdyż oprócz zajmowania się czystością kwatery 
i poznawania tradycji Sarmatii, pisałem swoją pracę magisterską. Obroniłem ją 
jeszcze jako fuks, obowiązkowo w bandzie, a na swoim komitacie podyplomo-
wym otrzymałem imię piwne „Wojtech”. 

Egzamin barwiarski wyznaczono mi na kwiecień 2008 roku. Przygotowy-
wałem się dość skrupulatnie, co zresztą było słuszne, gdyż pytania miałem 
bardzo trudne. W ten oto sposób otrzymałem barwy, a na Komerszu Stulecia 
10 maja 2008 r. (w swoje 25. urodziny) złożyłem przyrzeczenie barwiarskie. 
Mogłem być czynnym barwiarzem, ponieważ dostałem się na studia dokto-
ranckie w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku.

Od początku byłem mocno zaangażowany w Korporacji i przejawiałem chy-
ba nadmiar energii, gdyż już w październiku 2008 roku zostałem wybrany pre-
zesem i urząd ten dzierżę nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
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Regularnie, w każdą środę brałem udział w naszych cotygodniowych Kwa-
terach. Chyba tylko siła wyższa mogła sprawić, że nie dotarłem. Oczywiście 
kwatera kwaterze nie była równa – czasem spotykaliśmy się tylko na piwie, 
a czasem na konkretnej dyskusji, fi lmie czy prelekcji, a nawet szermierce akade-
mickiej. Niejednokrotnie namawiano mnie na grę preludiów Chopina na kwa-
terowym pianinie, którego struny ledwo wytrzymywały moją amatorszczyznę. 
Czasem udało nam się zaprosić kogoś z zewnątrz, czy to prelegenta, czy poten-
cjalnego kandydata na Sarmatę. Jednak zdecydowanie najczęściej nasze spo-
tkania miały charakter piwnej biesiady przy śpiewie i wesołych pogadankach. 

Byłem inicjatorem kilku konkretnych projektów w Korporacji. Udawało 
nam się kilkukrotnie wystawić na Targach Organizacji Studenckich czy Juwe-
naliach na Politechnice, gdyż miałem tam wielu znajomych jeszcze ze studiów 
magisterskich. Ponadto artykuły o Sarmatii pojawiały się czasem w gazetkach 
studenckich. Wszystkie tego typu akcje „zaowocowały” nowymi fuksami, 
z czego wymienić należy Pawła Potockiego i Piotrka Szczerbińskiego, a później 
także Janka Gębalskiego i Konrada Korneluka. Dodam, iż jestem ojcem korpo-
racyjnym zarówno Pawła jak i Konrada. Byłem też ojcem Janka, ale niestety nie 
przebrnął przez okres fuksowania i zrezygnował.

Z innych poważnych akcji, które koordynowałem, wymienić koniecznie 
trzeba wszystkie trzy wystawy na Politechnice, z czego pierwsza (współorgani-
zowana z Welecją), była największa i najpoważniejsza. Oprócz niewątpliwego 
prestiżu przyniosło to nam rozpoznawalność wśród władz Uczelni.

Jeśli chodzi o sprawy czysto ludzkie, to niezwykle miło wspominam ostat-
niego przedwojennego Filistra Seniora w Warszawie, Fil! Jerzego Staniszkisa. 
Miałem zaszczyt przemawiać w imieniu całej Korporacji na Jego pogrzebie 
w marcu 2009 roku. Nie zapomnę, jak to właśnie my nieśliśmy przepasaną sar-
macką bandą urnę ś.p. Filistra w Jego ostatniej drodze. A jeszcze trzy tygodnie 
wcześniej zwiedzał naszą wystawę w Muzeum Politechniki, a w październiku 
częstował piwem…

Na koniec myślę, że warto wymienić osoby z innych Korporacji, z którymi 
złączyły mnie więzi przyjaźni. Moimi braćmi sztychowymi są: Com! Piotr Pi-
larczyk (K! Hermesia), Com! Ambros J. Tazreiter (C! Symposion) oraz Fil! Mi-
chał Laszczkowski (K! Welecja).

Nie wiem co przyniesie przyszłość, ale ufam, iż Korporacja będzie żyła, 
wzrastała i rozkwitała. Po wsze czasy.

Com! Krzysztof W. Fornalski
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Kontakty Sarmatii z korporacjami niemieckimi

Preludium

Owocem znajomości z Burschenschaftem Saxo-Silesia z Freiburga – zapo-
czątkowanej kontaktami Fil! Alexandra Ilgmanna z połowy lat 90., kontynu-
owanej dzięki wizycie Sarmatów we Freiburgu w 1997 roku, w końcu na dobre 
potwierdzonej w 1999 roku, kiedy to w gościnnych progach kwatery sarmac-
kiej odbyła się knajpa kawalerska dobrze nam znanego Saksa – było zaproszenie 
na obchody 120. rocznicy założenia B! Saxo-Silesia. Jak wiadomo, u Niemców 
organizacyjnie wszystko musi być zapięte na ostatni guzik. I takie wrażenie 
nam towarzyszyło, gdy jakoś tak w listopadzie 2004 dostaliśmy zaproszenie 
z w miarę dokładnym programem jubileuszu na ... maj 2005. Uznaliśmy to za 
tym większy zaszczyt z tego powodu, iż Sarmatia została poproszona o wysta-
wienie pocztu sztandarowego. Nie zdarzyło się to po raz pierwszy, ale po raz 
pierwszy wiedzieliśmy, że tym razem nie można sobie pozwolić na zdawkowe 
wysłanie listem poleconym życzeń albo wystąpienie jednego przedstawiciela. 
Czuliśmy się zobowiązani nie tylko tak wczesnym i pełnym słów uznania za-
proszeniem, ale i faktem, że po menzurze odbytej przez Com! Marcina Mi-
chalskiego traktowani jesteśmy jako Waff enbrudern, nie zaś jak np. CV albo 
KV – farbenbrudern. 

Termin w drugiej dekadzie maja z paru względów dla Sarmatii nie był do-
godny, ale koniec końców zgłosiły się 3 chętne do wyjazdu osoby. W zasadzie 
w tym miejscu mógłbym zacząć opisywać nasze perypetie związane z wyciecz-
ką, ale nieodzowne będzie wspomnienie, że swoistym preludium dla naszych 
przygód była wizyta delegacji Saxo-Silesii na Komerszu 97-lecia Sarmatii. Czte-
rech burszów przyjechało do Warszawy w piątkowy wieczór 6 maja. Dla trzech 
z nich była to pierwsza wizyta w Polsce. Być może dlatego nieprzyzwyczajeni 
byli do polskiej gościnności, którą poznali w całej okazałości we Wrocławiu, 
gdzie podjęła ich Magna Polonia Vratislaviensis. Do Warszawy Saksi – nie wie-
dzieć czemu – przyjechali jacyś tacy zmęczeni. Niestety, w piątkowy wieczór 
nie stanowili dobrych kompanów, ale odgrażali się, że jak my odwiedzimy Fre-
iburg, to dopiero wtedy nam pokażą. Nie uprzedzając wypadków, napisać trze-
ba, że fakt wystawienia 4-osobowej delegacji przez Saxo-Silesię jest tym bar-
dziej godny odnotowania, że w tym samym czasie odbywały się uroczystości 
130. rocznicy założenia kartelowego Burschenschaftu Saksów – Krusenrottów 
z Kilonii.

Jazda, jazda, bordo gwiazda

No to ruszyliśmy. Trochę w podgrupach, bo wprzódy pojechał niżej podpisa-
ny z pp. Michalskimi ich bordo szerszeniem, a potem nie bez przygód dojechał 
Com! Mariusz Muzalewski z Axlem. Grupa – nazwijmy ją umownie główną 
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z tej racji, że była większa i wiozła nie lada utensylia typu sztandar i rapiery – 
taktycznie trochę źle obrała rozwiązanie czasowe jeśli chodzi o start, skutkiem 
czego podróż trochę przeciągnęła się, ale nie ma tego złego co by na dobre nie 
wyszło. W końcu przecież znakomicie zaopatrzyliśmy się w prowiant potrzeb-
ny nie tylko w czasie podróży, ale i na miejscu we Fryburgu, choćby po to, by 
uraczyć Saksów „Wurstem aus Schlessien” (czyli swojską kiełbasą śląską). 

Autostrady w Niemczech są jak koń – to znaczy, każdy widzi, widział albo 
zobaczy, jakie są. Mnie tam z bezradności opadły wszystkie możliwe kończy-
ny i nie zmienił tego stanu nawet objazd przed Norymbergą, przez który do-
staliśmy parę godzin w plecy. Jedno, czego Germańcom brakuje, to Autogas-
tankstellen. I tu podpowiedź: jeżeli ktoś chciałby, aby Schroeder [ówczesny 
kanclerz Niemiec – przyp.] czy jego następca(-czyni) ze zgryzoty zgrzytał zęba-
mi, że ich rynek pracy zalewają tanie polskie usługi, to sugeruję założenie stacji 
LPG. Rynek propan-butanu do samochodów u Helmutów jest prawie w ogóle 
nieobstawiony. Inna sprawa, że trzeba byłoby raczej najpierw przemówić do 
kierowców po linii ekologicznej, a nie fi nansowej, choć ten drugi aspekt też nie 
jest do pogardzenia, bo w końcu gaz w Niemczech jest nadal dwa razy tańszy 
od wachy. 

Na miejsce dotarliśmy kole północy, robiąc sobie nocny tour de Freibourg. Po 
prostu jak na złość przed naszym przyjazdem rozkopali nam miasto, a w szcze-
gólności uliczkę prowadzącą do celu ostatecznego, co zmyliło kierowcę. Trzeba 
było tylko widzieć jego przewodnika, który ciemną nocą wyskakiwał z bordo 
szerszenia i zaczepiał niewinne niemieckie rowerzystki tym razem nie pod pre-
tekstem kupna cegły, ale z pytaniem na uście – "Excuse me, do you know where 
Lorettoberg is?". W końcu się udało. No i się zaczęło...

Ja wiedziałem, że tak będzie

Zostaliśmy podjęci już na dzień dobry (a właściwie to na dobry wieczór, 
dobry późny wieczór) bardzo gościnnie. Jak zwykle okazało się, że u Niemców 
wszystko musi być dobrze zorganizowane – do przywitania nas został wyzna-
czony Fil! Macken, nota bene dobrze znany już Marcinowi z jego pobytów we 
Fryburgu. Nie znaczy to, że witał nas z jakimś przymusem. Wszak sam najlepiej 
wie, jak smakuje miejscowy specjał, którym rychło nas uraczył – badeński Ro-
thaus. Zasypiało się więc dobrze. Jeszcze ostatni rzut oka na funkcjonalny dom 
Saksów i trzeba było zgrywać oko z poduszką, bo człowiek wiedział, że jutro 
(właściwie wtedy to już było dziś) czeka go pierwszy dzień wrażeń.

Pierwszy dzień wrażeń związany był z tymi natury estetycznej. Trzeba bo-
wiem wiedzieć, że do Fryburga wybraliśmy się nie tylko w celach ściśle korpo-
racyjnych, ale też i krajoznawczych. Żeby być ścisłym – wielokrajoznawczych, 
bo po świeżym śniadaniu wyruszyliśmy do francuskiego Colmaru. Colmar 
pod względem urody jest taki, że klękajcie narody. Taki tam "gotyk na dotyk", 
"każdy kamień to inna historia", przy czym w trakcie podziwiania okoliczności 
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przyrody i architektury towarzyszył nam złośliwy uśmieszek. Otóż, słyszeliśmy 
historię o jednym takim koledze, który o Colmarze wyrażał się, że to miasto 
typu Piaseczno albo inny Łuków ("wiesz byłem tam, naprawdę nic ciekawego, 
zmarnowałem pół dnia"). Puenta anegdoty tkwi w odpowiedzi na pytanie za-
dane koledze "a gdzie byłeś w tym Colmarze?". "Ano na dworcu". Alors, wszem 
i wobec ogłaszam, że Colmaru nie zwiedza się na dworcu, chyba że kogoś 
w oczy kłują przepiękne starówki średniowiecznych miast i nad nie przedkłada 
architekturę transportową.

Na wieczór wróciliśmy do naszej bazy wypadowej na wspólną kolację z pol-
skim kiełbasianym i żołądkowogorzkim akcentem. Przywitaliśmy się ze sta-
rymi znajomymi nie tylko z Warszawy, ale i z innych ciekawych miast, po-
znaliśmy nowych, no i wieczór upłynąłby w miłej kompanii, gdyby nie fakt, 
iż nasi gospodarze byli z lekka spięci. Mianowicie jednym z części obchodów 
120-lecia miał być bal. Na starych wygach wycierających posadzki niejednej 
imprezy takie słowo wrażenia nie robiło, ale cóż miały począć biedne fuksy 
i młodzi barwiarze. Ordnung muss sein – było wyznaczone, że idą na kurs 
tańca, to musieli pójść. I wcale nie pomogło, że jeden z nich z całym przekona-
niem twierdził, że umie tańczyć. "Jak to, umiesz tańczyć? Co umiesz tańczyć?". 
"A wszystko jedno co, to łatwe – do przodu, do tyłu i w bok". Mimo takiej 
mocy argumentów resztę wieczoru spędziliśmy w węższym gronie, próbując to 
kolejne wynalazki z piwniczki (mówiąc ściśle, z beczek i z butelek w piwniczce; 
pod względem zawartości cukru w cukrze niemieckie piwka są lekkie; i dobre; 
dobre, bo lekkie – takie nowe prawo).

W piątek czekał nas pierwszy dzień korporacyjnych wrażeń – tzw. 
Begrüβenabend. Wcześniej jeszcze wpadliśmy do szwajcarskiej Bazylei z na-
lepionym za pomocą scotcha na szybie wcześniej pięknie wykaligrafowanym 
znaczkiem PL. Goście od krówek i świstaków, co zawijają czekoladki w sreber-
ka, mają takiego hopla, że Polacy muszą mieć u nich PL. Podobno inaczej nie 
wjadą. No ale od czego są ręcę ("ja mam ręce, to ja kręcę") i pomysły Dobromi-
ra. Marcin zrobił takiego maza a la reklamówka z kabaretem Mumio i poszły 
konie po betonie. Okazało się wszakże, iż oskubani bankierzy zechcieli nas 
zażyć z innej fl anki. Otóż za przyjemność nawet dwukilometrowej jazdy szwaj-
carską drogą ekspresową trzeba było zapłacić całe 40 franciszków (a może na-
wet i więcej). Kalkulatory w głowach nam się grzały, ile to jest na nowe, a ile na 
stare, ale wniosek był jeden – "no pasaran". Tylko jak tu zawrócić na autostra-
dzie? Z opresji wybawił nas szwajcarski pogranicznik, który zanim rozwiązał 
nasze problemy, wskazując objazd i otwierając drogę do zawrócenia, wcześniej 
prawie czysto wyrecytował po polsku "prawo jazdy, proszę". Okazało się, że 
objazd się opłacał – i to bardzo, bo nie dość, że nie załataliśmy dziur w budże-
cie feralnym bankierom, to jeszcze mieliśmy okazję podziwiać piękne widoki 
Schwarzwaldu, no i ... po stronie szwajcarskiej natknąć się na rekonstrukcję 
starożytnorzymskiego miasteczka (z oryginalnymi pozostałościami). Po mnie 
to w sumie spłynęło, ale trzeba było zobaczyć miny Michalskich – było nie 
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było, małżeństwa archeologów. Na Bazyleę czasu zostało niewiele, ale akurat 
tak w sam raz, aby starczyło pieniędzy na parkowanie i zobaczenie korpora-
cyjnych restauracji, o których poprzednio pisał Marcin Popławski. W Bazylei 
też poczułem, co to znaczy syndrom dyrektora Krzakoskiego. Pamiętacie dyr. 
Krzakoskiego z "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz"? I te sceny: najpierw, gdy 
snuł wizje wyprowadzenia przedsiębiorstwa z kryzysu przez zatrudnienie na 
liniach produkcyjnych Murzynów za zapłatę w postaci zapalniczek, i potem, 
gdy na lotnisku zobaczył Murzynów płacących za taksówkę zapalniczkami? Co 
prawda nie jestem dyrektorem żadnego "Pol-Pimu" ani nie mam ambicji wil-
czo-kapitalistycznych, ale gdy w Bazylei zobaczyłem Murzynkę w takim mo-
delu kabrioleta, że pewnie przez kilka najbliższych lat nie zobaczę go w Polsce, 
postanowiłem, iż z całą powagą będę wypowiadał słowa "jesteśmy sto lat za 
Murzynami". Sam Fryburg pod względem rasowym już nie jest tak różnorodny 
i z rzadka uświadczy się pełną gamę odcieni śniadości na skórze. Ma to podob-
no wynikać z faktu, iż Badenia do spóły z Wirtembergią jest jednym z bogat-
szych, a co za tym idzie droższych landów Bundesrepubliki. Ba, widzieliśmy 
tam przelotnie tylko jednego Polaka, tak więc niewykluczone, że miejscowi nie 
bardzo rozumieją dowcipy z Sat 1 i samochody, nawet te najlepsze, zostawiają 
otwarte.

Do Fryburga wróciliśmy prosto na początek Begrüβenabend. Generalnie 
z tego, co się zdążyłem zorientować, tradycja takich wieczorów polega na tym, 
że członkowie korporacji, którzy zjeżdżają się nie tylko z Niemiec, ale i z całe-
go świata, czują potrzebę zobaczenia starszych nieco gąb swoich kompanów 
sprzed lat. W wieczorze uczestniczą też panie i w ogóle jest lajcikowo – można 
popić i przekąsić. No chyba że ktoś jak my nie bardzo szprecha w języku Go-
ethego. Wtedy jest z deka stresogennie. Podchodzi np. Filister, przedstawia się 
i coś opowiada. Pewnie ładnie opowiada, bo długo. Piąte przez dziesiąte czło-
wiek rozumie, że Filister opowiada o swojej wycieczce po czeskiej Pradze, ale 
nie wypada przerywać, bo słychać, że monolog godny jest mistrzów niemiec-
kiej retoryki. Po jakimś kwadransie, gdy orator nieopacznie chce zaczerpnąć 
oddechu, mówi mu się "sorry, but we only speak English", co stanowi dosko-
nałą puentę, bo i nawet on zaśmiewa się w kułak. Albo inna sytuacja wprowa-
dzająca nerwówkę: podchodzi do ciebie klient i przedstawia się "Beckmann". 
Za parę minut podchodzi inny i też mówi "Beckmann". Człowiek myśli sobie 
"co jest?", bo skonsumował niedużo i niemożliwe jest, aby widział podwójnie. 
Konfuzja narasta, gdy z dwóch Beckmannów robi się nagle czterech i co cie-
kawe, każdy jest raczej inny. Przede wszystkim wiekowo inny. Póki nie bierze 
się udziału w zbyt dużej liczbie piwnych sztafet, to rychło można się domyślić, 
że w niemieckich burschenschaftach nadal obowiązuje piękna tradycja "z ojca 
na syna, z dziadka na wnuka", stąd i całe korporacyjne rody i coraz to wyższe 
cyferki rzymskie przy nazwiskach.

Hmm, wyżej napisałem, że na takim wieczorze jest raczej młodzieżowo, ale 
teraz tak się zastanawiam, czy jednak nie powinienem ugryźć się w brudnego 
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palucha stukającego w klawiaturę i nie napisać, że dla kogo młodzieżowo, dla 
tego młodzieżowo. Co chwila byliśmy zaczepiani z propozycją Bierjunge, czego 
bynajmniej nie przyjmowaliśmy z fałszywą nieśmiałością. Co jak co, ale repre-
zentacja pojechała godna! Gorzej było z akceptacją wyników tych pojedynków 
piwnych, bo nawet Marcin nie zawsze wygrywał. Cały witz polega po prostu 
na tym, że Niemcy piją z kufelków 0,33 l, my zaś jesteśmy przyzwyczajeni do 
sprintu przedłużonego i zanim się rozpędzimy, to przeciętny Niemiec połowę 
piwa ma w sobie, a połowę na sobie – nie ma tam raczej czegoś takiego jak 
dyskwalifi kacja za krwawienie. O niebo lepiej radziliśmy sobie, gdy propono-
waliśmy rzadko spotykany kaliber 0,5 l. O tzw. polskim pół przezornie nie 
mówiliśmy.

Z czasem impreza rozkręcała się tak niczego sobie. Przyznam w tym miejscu, 
że miałem wątpliwości, czemu Sarmatia po zmianie w 1915 roku siedziby z Pe-
tersburga na Warszawę zmieniła dekle z amarantowych na brązowe, tłumacząc 
to niechęcią do tego, aby była kojarzona z Niemcami. Wyjaśnienie dla bardziej 
wtajemniczonych brzmiało – a wiecie, to było tak, żeby Sarmatia nie kojarzyła 
się z burszami. Za bardzo do tej pory nie wiedziałem, czym pachnie taka bur-
szonada, ale już piątkowego wieczoru przekonałem się. Pewna część burszów 
zachowuje się dość bezstresowo, bez tzw. krępacji. Nie da się ukryć, że jest 
wesolutko, ale z drugiej strony jest zrozumiałe, że pewna otwartość i bezpo-
średniość nie – jakby to ładnie zaśpiewał Wojciech Młynarski – konweniowała 
z polską obyczajowością początków XX wieku. Oczywiście, bursze nie zacho-
wują się jak typowi Niemcy na Ibizie czy innej Majorce – n'exagerrons pas! Ale 
jeśli ktoś z natury jest wylewny, poczułby się jak u siebie w domu.

W piątkową noc nauczyliśmy się też od Saksów zasypiać bardzo przyzwoicie 
– gdzieś o godzinie 7-8 nad ranem. Trochę nas wzięli z zaskoczenia, gdy już my-
śleliśmy, jak by tu oddać się w objęcia Morfeusza, wydali Befehl – "jedziemy!". 
Szczęśliwie nie zapakowali nas do bagażnika ani nie dali do rąk saperek, ale 
tego, czy nie wywiozą go gdzieś do Schwarzwaldu, człowiek już nie był pewien. 
Stanęliśmy u podnóża jakiejś góry. "Idziemy" – zaordynował któryś z Reisefu-
ehrerów. "No to idźcie" – pomyśleliśmy sobie w duchu, bo gdy zobaczyliśmy, ile 
jeszcze drogi na szczyt, odechciało się nam nawet tego głośno mówić. Okazało 
się, że Saksi zawieźli nas miejsce, w którym jutro (zaraz, zaraz – jakie jutro? 
chyba dziś!) miał się odbywać Komersz. Stać nas było tylko na obejrzenie pa-
noramy Fryburga by down i zurueck gehen.

Commertium incipit

Chwila moment, jakie incipit? Wcześniej było jeszcze na kwaterze apetycz-
ne po nocnych wrażeniach spaghetti, gadu-gadu, chrapu-chrapu i stres. Zno-
wu ten stres. Czasowy stres. Jako że Komersz miał zacząć się gdzieś o siód-
mej czy ósmej, to my jako poczet sztandarowy musieliśmy być już o piątej. Po 
co? Ano, trening czyni mistrza. Niemcy to bardzo praktyczny naród i nawet 
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w wejściu pocztów sztandarowych nie ma miejsca na improwizację. W ciągu 
dwóch godzin przećwiczyliśmy to wejście całe dwa, no może trzy razy, przez 
resztę czasu oddając się dymnym i spienionym nałogom. Był też pyszny i syty 
obiad. A wszystko to działo się w restauracji u Dattlera. I tu mała pod wzglę-
dem objętości, ale duża pod względem znaczenia dygresja. Fryburski Dattler to 
coś więcej niż legenda. Restauracja, a właściwie nowy budynek, na zewnątrz 
specjalnie atrakcyjnie nie wygląda. Wewnątrz już robi wrażenie swoją kuba-
turą i elegancją. Ale nie chodzi w tym wszystkim nawet o usytuowanie i taras 
z pięknym widokiem rozpościerającym się na nielichy pod względem urody 
Fryburg. Tu chodzi o genius loci. Już nie wiem, ile korporacji powstało w tej 
knajpie, ale na własne oczy widziałem korporacyjne księgi pamiątkowe (jeszcze 
sprzed I wojny światowej), na których widok wspomniane patrzałki mi zbielały. 
Istne dziełka sztuki: każda fi dułka, prawie każde spotkanie znajdowało swoje 
poczesne miejsce w tych księgach. A jakie to wszystko było zdobione dowcip-
nymi rysunkami. Mniut-malyna! Korporanci byli i są silnie związani z tym 
miejscem, co nie znaczy, że przez właścicieli są teraz traktowani jakoś superul-
gowo. Podstawową zaletą starego Dattlera było to, że był dostępny na kieszeń 
studencką. Współczesny Dattler w zasadzie też jest dostępny, ale już trochę 
mniej, dlatego trzeba pamiętać, że organizacja Komerszu dla Saxo-Silesii była 
także wysiłkiem fi nansowym. Pierwsza rzecz charakterystyczna: na Komerszu 
nie podawano piwa ot tak sobie. Każdy miał żetony, za które wcześniej zapłacił 
albo które zostały mu ufundowane.

Komersz w życiu Burschenschaftów jest formą dosyć szczególną. Nazywany 
"Festkommers" w odróżnieniu od rokrocznej "Festkneipe" odbywa się raz na 
5 lat. Na sali zebrało się kole 150 osób, w tym utworzono odrębny stolik żeński. 
Biedne misie z Sarmatii stały z boku jak na szpilach i czekały na wywołanie. 
Entree było szczególnie atrakcyjne. Fil! Haverkamp z mikrofonem zapowiadał 
szarże aż w końcu przyszedł czas na "Akademische Korporationen SARMATIA" 
– zu Warschau nota bene. Wyszliśmy jak bodaj pozostałe korporacje bez sztan-
daru – sufi t Dattlera był po prostu za nisko – za to tak metaforycznie w ostro-
gach. I tu czas na opisanie zasadniczych różnic pomiędzy polskimi komerszami 
a niemieckimi.

Primo, pierwsze: stół prezydialny w Niemczech był niewiele mniejszy od 
ław piwnych. Dość powiedzieć, że było w nim circa 45 korporantów, a to z tej 
przyczyny, że zasiadały w nim poczty sztandarowe. Sarmatii dostało się miej-
sce bardzo godne – tuż obok Saxo-Silesii.

Primo, drugie: w użyciu w trakcie komerszu prawie w ogóle nie ma łaciny.
Primo, trzecie: specyfi cznego uroku dodawała oprawa w postaci orkiestry. 

Okazało się, że Niemcy to bardzo muzykalny naród, bo wbrew temu, co mó-
wili o sobie w Warszawie, wbrew tym słowom pełnym zazdrości, znakomicie 
wpasowali się swoim śpiewem w różne marszowe rytmy.

Primo, czwarte: przemówienia zaproszonych korporacji. O to, to! To bar-
dzo ważne. W Polsce jest tak, że prawie każdy stara się wspiąć na oratorskie 
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wyżyny. Czasami powoduje to dużą obsuwę czasową, a Niemcy są raczej tacy 
bezstresowi. Parę kurtuazyjnych słów, jakiś dowcip etc. Prawdziwej konkiety 
dokonał Com! Mariusz Muzalewski. Bo przemawiał tak od serca, po polsku. 
Wspomniał i o zmarłym papieżu Janie Pawle II i nowym Ojcu Świętym z Nie-
miec, zbeształ europejską biurokrację, last but not least mocno Niemców pod-
budował w ich uczuciach patriotycznych. Cały paradoks, jak nam ujawnili, 
polegał na tym, że sami o takich rzeczach w taki właśnie sposób nie mówią, 
a tu proszę – przyjechali goście z Polski i ich trochę zawstydzili. Mariusz ze-
wsząd zbierał gratulacje i trzeba przyznać, że jego przemówienie było równie 
dużym kamieniem milowym w dobrych stosunkach Saxo-Silesia – Sarmatia jak 
menzura Marcina. Oczywiście, te dwa wydarzenia rozpatrywać trzeba na innej 
płaszczyźnie, w efekcie trudno je porównać, ale wniosek jest taki, że ilekroć 
jesteśmy u Saksów to robimy karierę i wstydu Polsce nie przynosimy. 

Primo, piąte: prezenty. Praktycyzm niemiecki objawia się w tym, że ściany 
domów korporacyjnych pełne są różnych obrazków z również różnych miast. 
Założę się, że szafy i komody też pełne są takich obrazków, a to z tej prostej 
przyczyny, że korporanci raczej nie obdarowują się niczym innym. "Czy to 
jest jakiś specjalny zwyczaj?" – zapytaliśmy. "Nie no, wiecie, to jest tak, że jak 
się nie ma pomysłu na zakup albo jak w ogóle nie ma czego kupić, to tak dla 
stworzenia pozoru dobrego obyczaju kupuje się jakiś kicz" – usłyszeliśmy z du-
żym ukontentowaniem, bo od 2005 roku honorowe miejsce na naszej kwaterze 
zajmuje obrazek z Freiburga. Ze świeckiej tradycji wyłamała się oczywiście Sar-
matia i kartelowi Krusenrotter. Z Warszawy przywieźliśmy album. Specjalnie 
złośliwi nie byliśmy i nie był to album "Warszawa 1939-1944-2005" albo al-
bum ze zdjęciami Eugeniusza Lokajskiego. Był taki jakiś bardziej neutralny. No 
i dołożyliśmy jeszcze coś dla ducha – epopeję narodową w płynie, co w sposób 
oczywisty wywołało większy aplauz na sali. Bracia kartelowi z kolei zaimpono-
wali oryginalnością. Przytaszczyli parę skrzynek kilońskich szprotek. Nawia-
sem mówiąc, pycha!

Na Komerszu wysłuchaliśmy wykładu i byliśmy m. in. świadkami wybar-
wienia znanego niektórym z nas Chenfen Li. Biorąc pod uwagę, że chłopak 
co prawda po niemiecku mówi perfekt, ale raczej nie jest echt Deutsch, trzeba 
przyznać, iż było to swego rodzaju wydarzenie. Należy też napisać, że fuksy 
w Niemczech są inaczej traktowane niż w Polsce. Owszem, nie mają pełnych 
praw, ale już za to mogą zasiadać w Prezydium w trakcie knajp czy Komerszów, 
stają w poczcie sztandarowym. Tak po prawdzie, w burschenschaftach bardziej 
liczy się to, ile i jakich odbyłeś menzur niż to, kim aktualnie jesteś w sensie kor-
poracyjnym. Przykładowo jednym z epizodów Komerszu było uhonorowanie 
członków, którzy w jakiś specjalny sposób zasłużyli się Saxo-Silesii. Wśród wy-
różnionych znalazł się Filister – jeden z najlepszych szermierzy w Niemczech. 
Filister ma jakieś 205 cm wzrostu, ręce do kolan i głowę schowaną między 
ramiona. Jak nam opowiadano, parę lat temu w Bundesrepublice miało miejsce 
starcie tytanów: Saks kontra jakiś inny bursz, taki trochę bardziej niż sprawny 
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w ręku. Starcie zakończyło się utratą pola widzenia kontrahenta Saksa, bo po-
szła taka ładna pozioma kwarta, że przecięta na czole skóra zsunęła mu się na 
oczy.

No i nie można zapomnieć o Landesvater. Ci czytelnicy, którzy byli u Bałtów 
albo w innej niemieckiej korporacji, mają pojęcie, czym jest Landesvater. Śpie-
wa się na to na melodię naszej "Pieśni sztychowania", zwrotek to-to ma więcej 
niż u nas, ale te, które my śpiewamy w tłumaczeniu są mniej więcej takie same 
jak u Niemców. Rzecz jasna, Landesvater różni się od naszego sztychowania – 
i to zasadniczo. O ile w Polsce akcent kładzie się na osobistej przyjaźni między 
dwoma Comilitonami, o tyle Landesvater to swego rodzaju zbiorówka – sym-
bol, pamiątka uczestniczenia w jednej imprezie. Geneza niemieckiego Lande-
svatera jest taka, że XVIII i XIX-wieczni studenci pieśnią tą chcieli czcić wład-
ców miejscowych ksiąstewek za nadanie im prawa właściwego szlachcie, to jest 
prawa do noszenia broni. Często zdarzało się, że jedyną wartościową rzeczą 
należącą do biednego żaka (nierzadko obrabowanego w drodze między jed-
nym a drugim uniwersytetem) była korporacyjna czapka. Jej zniszczenie przez 
przebicie miało być symbolem gotowości poświęcenia rzeczy materialnych na 
rzecz jakiejś wspólnoty, na rzecz cnoty związkowej solidarności. Niestety Lan-
desvater AD 2005 w wykonaniu Saxo-Silesii być może miał coś z tego ducha, 
ale już na zewnątrz wyglądał marnie. Po prostu mimo iż chłopaki spinały się, 
to potwierdziła się wyższość polskiej improwizacji nad niemiecką staranno-
ścią. U nas, gdy celebrujemy jakiś zwyczaj, najczęściej nie jesteśmy do niego 
przygotowani, ale jakoś nam wychodzi. Saksom, a w szczególności mistrzowi 
ceremonii Fil! Haverkampowi, wyszło bokiem, bo parę godzin przygotowań do 
Landesvater skończyło się tym, że prawie każdy na sali robił to co chciał i jakoś 
dziwnie nie było to zgodne z komendami Joerga. Najwyraźniej w Saxo-Silesii 
komersze odbywają się za rzadko, bo założę się, że gdyby taki Landesvater miał 
miejsce co roku, no względnie co dwa lata, bylibyśmy zachwyceni.

I tak nam słodko mijał czas aż w końcu trzeba było pożegnać eleganckie i go-
ścinne acz drogie progi Dattlera. Część nieofi cjalna Komerszu w domu Saxo-
Silesii za bardzo nie wypaliła, więc byliśmy świadkami wydarzeń podobnych 
do tych z poprzedniej nocy. Za to sami wypaliliśmy. Nawet poczęstowaliśmy. 
Konkretnie to Marcin poczęstował kolegów z Niemiec wynalazkiem, którego 
na oczy nie widzieli, ani którym się nie zaciągali. Założę się, że mogli widzieć 
różne rzeczy – Wartburgi, Trabanty, nawet P-60, ale "Biełomorkanały – piatyj 
kłass, prosto z Krymu" musiały na nich wywrzeć odpowiednie wrażenie. Saksi, 
jak pamiętam (o ile w ogóle mogę coś pamiętać), wyciągnęli też tej nocy róg. 
Oj, było śpiewów, tańców, hulanek i innych swawol.

Dancing

Mówi się, że jeżeli ktoś jest w Rzymie, to nie wypada, aby nie zobaczył pa-
pieża. Te słowa również można odnieść do każdej wycieczki. Naszej też – jak 
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się było we Fryburgu, to trochę byłoby głupio nie zobaczyć miasta. Fryburg to 
przede wszystkim imponująca gotycka katedra, niemalże symbol miasta tak 
jak katedra kolońska. Po w miarę dokładnym zlustrowaniu średniowiecznej 
budowli udaliśmy się na spacer po fryburskich uliczkach. Rzeczą charaktery-
styczną dla tego badeńskiego miasta jest cały system rynsztoków oraz wykła-
dane drobnymi, płaskimi kamieniami chodniki. 

W centrum czuć było, że Fryburg jest świadkiem nie lada wydarzenia 
– 120-lecia Saxo-Silesii, albowiem dziesiątki Filistrów z przyczyn oczywi-
stych nie mogących skorzystać z nierozciągliwego przecież domu korpora-
cyjnego zamieszkało w hotelach. A w hotelach jest taki piękny zwyczaj, że 
wywiesza się barwy korporacji, z której wywodzą się dani goście. Było więc 
wokół czarno-biało-czarno. Nie były to oczywiście jedyne ślady korpora-
cyjne w mieście, ale gdybym miał się rozwodzić nad każdą obserwacją, jaką 
poczyniłem w Niemczech, a która dotyczyła ruchu korporacyjnego, prze-
kroczyłoby to ramy wyznaczone dla sprawozdania poświęconego w końcu 
Saxo-Silesii.

Wpadliśmy jeszcze do domu B! Alemannia. Leżącego raczej na obrzeżach 
miasta stadionu SC Freiburg już nie szukaliśmy. Klub właśnie spadał do drugiej 
ligi – a my – wiadoma rzecz – ekstraklasa.

Nieubłaganymi krokami zbliżał się do nas czas balu. Z lekka zżerała nas 
ciekawość, czymże to znowu zaskoczą nas gospodarze. Trudno powiedzieć, czy 
to uczynili. Ja natomiast mogę "zaskoczyć" Czytelników, gdy podam miejsce 
szaleńczych pląsów, gdyż był nim oczywiście Dattler. Trudno byłoby mówić 
o niespodziance, gdybym miał napisać o tym, czym nas uraczono przy stołach, 
bo było jak cały czas bardzo apetycznie. Na deser podano jakiś miejscowy 
ochładzający owocowy specjał. Już nie pamiętam, jak to się nazywa, ale pole-
cam (he, he).

Terminem "bal" bardzo przejął się Marcin, dlatego też zadawał szyku fra-
kiem. Niemcy byli pozytywnie zszokowani. Okazało się wszakże, że bal w ro-
zumieniu niemieckim to nie to samo co te polskie bale. Impreza bardziej przy-
pominała jakąś potańcówkę lub dancing. Było wesoło, ale brakowało tej pol-
skiej fantazji, tego polskokorporacyjnego blichtru, tradycji poloneza czy walca. 
Jeżeli ktoś na obszarze niemieckojęzycznym szuka czegoś nadzwyczajnego, to 
po prostu wybiera się na korporacyjny bal do Wiednia. Imprezy poszczegól-
nych korporacji przypominają tę saxo-silesiańską. Nie znaczy to, że było źle. 
Co to, to nie – było po prostu inaczej. Ale i tak można było podziwiać kreacje 
pań (szczególnie żon tzw. średniego pokolenia fi listrów) i koafj ury przygrywa-
jącego zespołu. A propos tego ostatniego, to byłem wniebowzięty, gdy słysza-
łem chyba wszystkie hity 50-lecia Bundesrepubliki. Na pewno wśród nich nie 
zabrakło szlagierów gwiazd pokroju Udo Juergensa czy innych tuzów zachod-
nioniemieckiej muzyki rozrywkowej. No nic to – grunt, że nie było atmosfery 
programów z niemiecką muzyką ludową, które drzewiej nadawano na różnych 
RTL-ach czy Sat 1.
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Do balu i post-balu podeszliśmy kontrolnie, albowiem zdawaliśmy sobie 
sprawę, że drobnymi krokami zbliża się czas naszego wyjazdu. Wstępnie zakła-
daliśmy nawet wersję, że wyjedziemy tuż po rejsie. Stało się trochę inaczej.

Łabędzi śpiew

Ostatnia atrakcja – rejs po Renie potraktowany został jako Exbummel. Dało 
się zauważyć, że poprzednie 3 dni obchodów rocznicy spowodowało niemałe 
straty ludzkie, bo na rejsie nie było już tak wielu uczestników jak na innych 
imprezach. Najbardziej z tego wszystkiego rozczarowująca była pogoda. W za-
sadzie podczas całego pobytu wbrew obietnicom Saksów daną w Warszawie 
nie było chyba ani jednego dnia bez deszczu. Ciemne niebo wyjątkowo dało 
się jednak we znaki w poniedziałek, psując trochę atmosferę korporacyjnego 
święta.

Fryburg od Renu dzieli te kilkadziesiąt kilometrów, co bien sur można było 
spożytkować na trochę defi cytową w tym czasie drzemkę albo ciekawą rozmowę 
z kompanami. Gwoździem programu miał być jednak rejs. I chyba był, choć za-
uważyłem, że dla niektórych szczególną atrakcję stanowił posiłek na pokładzie 
statku. W ogóle zresztą, podczas całego wyjazdu Niemcy wykazali się sporymi 
osiągnięciami na odcinku konsumeryzmu – wszystko jedno czy płynnego, czy 
też takiego bardziej zapełniającego żołądek. Odniosłem wrażenie, że jedzenie 
i picie to swoiste narodowe hobby. Oczywiście wszystko to odbyło się z dużą 
korzyścią dla nas. Co jak co, ale gościnni gospodarze nie dali nam umrzeć 
z głodu, a już szczytem perwersji smakowych był właśnie rejs. Podano bowiem 
szparagi – taki miejscowy specjał w pocie czoła zbierany przez Gastarbeiterów, 
najczęściej z Polski. Atmosfera na rejsie była taka piknikowo-rodzinna, co na 
pewno dobrze działało na zmęczony różnymi wrażeniami organizm.

Pogoda za bardzo nie zachęcała do wyjścia z wnętrza statku, ale nie mo-
gliśmy sobie pozwolić na zignorowanie przepłynięcia przez śluzę. Niemcy so-
bie jedli, a my podziwialiśmy ich i francuską myśl techniczno-transportowo-
 -rzeczną.

Generalnie było sympatico. Tak sympatycznie, że choć człowiek był z lekka 
podmęczony, to trochę żal było mu opuszczać gościnne progi kwatery Saxo-
Silesii. Wpadliśmy jeszcze do bardzo miłych kolegów (wśród których były jesz-
cze bardziej miłe koleżanki) z Saengerschaftu Guilelmia-Niedersachsen. By the 
way – jeżeli ktoś miałby okazję przebywać w Niemczech, a chciałby przy okazji 
poznać niemiecki światek korporacyjny, to bardzo zachęcam do odwiedzenia 
jakiegoś saengerschaftu [korporacje śpiewacze – przyp.]. Bardzo ciekawe, u nas 
raczej mało znane organizacje!

Główna grupa po z lekka wylewnych poniedziałkowo-wieczornych po-
żegnaniach, Fryburg opuściła wczesnym rankiem we wtorek. Przed nami 
była cała droga do Polski z mózgownicą obciążoną różnymi wrażeniami, 
wspomnieniami i myślą, że trzeba wracać do kieratu codzienności. Pewnym 
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zrządzeniem losu niżej podpisany swój pobyt na ziemi niemieckiej przedłużył 
o jeszcze jedną noc spędzoną w Burschenschafcie Hohenheimia w Stuttgarcie. 
Ciekawa sprawa – Hohenheimia afi liowana jest przy uniwersytecie ni mniej ni 
więcej rolniczym. Sposób, w jaki załatwiono nocleg, a także fakt, iż na miej-
scu w Stuttgarcie Marcin spotkał znanego mu fechmistrza Fuchsa, sprawił, iż 
pomyśleliśmy o Burschenschaftach jak o sprawnie działającej sieci organizacji. 
Bo mimo pewnych niedociągnięć Burschenschafty niemieckie – nie tylko go-
ścinna Saxo-Silesia – dały dowód swojej prężności.

Przez cały wyjazd i już po powrocie do Warszawy towarzyszyła nam puenta 
z pewnej anegdoty opowiadanej przez Marcina. Puenta brzmiała: "Warto!". 
I tak było na wyjeździe!

Fil! Paweł Wilkoszewski
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Filister Jerzy Staniszkis 1914-2009

W asyście sztandaru Korporacji Sarmatia, oraz innych pocztów sztandaro-
wych – Wojska Polskiego, 3 Pułku Szwoleżerów, harcerzy 23 WDH, liceum 
Stefana Batorego i innych, z należnymi honorami w dniu 27 marca 2009 roku 
pożegnaliśmy ś.p. Filistra Jerzego Staniszkisa. Mszę św. żałobną celebrował 
proboszcz Kościoła pw. św. Katarzyny na warszawskim Służewie, ks. prałat 
Józef Maj. W tym nabożeństwie obok rodziny zmarłego i licznych znajomych 
uczestniczyli zebrani w smutku Sarmaci, żegnając najstarszego w Warszawie 
naszego Filistra Jerzyka. Po ceremonii, urnę z prochami zmarłego pochowano 
na cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ul. Żytniej. Wieczorem zaś po-
grążeni w smutku Sarmaci zjawili się na Komerszu żałobnym na kwaterze przy 
ul. Brackiej. Wszyscy wówczas mieliśmy przed oczami tryskającego zdrowiem 
i humorem Filistra, wciąż niedowierzając, że od nas odszedł, że nas opuścił na 
zawsze. 

Wiedzieliśmy o jego kłopotach zdrowotnych związanych z niewydolnością 
serca, na które cierpiał od pewnego czasu. Byliśmy z Nim w kontakcie podczas 
Jego pobytu w szpitalu i po powrocie, kiedy wydawało się, że przezwyciężył 
niedomagania i niebawem powróci do zdrowia. Planowaliśmy jeszcze odwie-
dzić Go w domu, jak co roku na „jajeczku”. Niestety, serce Jego przestało bić 
w nocy z 16 na 17 marca. 

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest przyczynkiem do wspomnień. W przypad-
ku Fil! Staniszkisa tych wspomnień pozostało wiele, była to bowiem postać nie-
zwykle barwna. Jego całe życie, to nieustanne zaangażowanie w różne dzieła 
związane zarówno z pracą zawodową, jak i społeczną. Czynny udział w życiu 
– tym zawodowym i społecznym – był Jego pasją, nie rozdzielał więc swojego 
życia na czas poświęcany pracy i czas dla własnych przyjemności i zaintere-
sowań. Był przy tym niezmiernie żywotny, całą swoją energię poświęcał tym 
dziełom, których się podjął, dążył do ich realizacji, nieprzerwanie pracował 
angażując się w różnego rodzaju przedsięwzięcia. Naturalne więc, że przez jego 
życie przewinęło się mnóstwo osób. Jego natura nakazująca mu bycie w cią-
głym ruchu, a nade wszystko charakter zbliżały Go do ludzi, którzy chętnie 
z Nim przebywali. 

Nie sposób zatem w tym miejscu nie odnieść się do bogatej biografi i zmarłe-
go Filistra. Jerzy Staniszkis urodził się 23-listopada 1914 r. w Kutnie. Ukończył 
gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie w 1933 r. i w tym że roku podjął 
na studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W czasie stu-
diów został przyjęty do Sarmatii, w której już był Jego starszy brat Olgierd. 

Jak wielu młodych chłopaków w tym czasie, realizuje swoje marzenie wstę-
pując do podchorążówki pułku szwoleżerów. Jak sam pisze w swoich wspomnie-
niach: „Czterdzieści dwa lata temu, uczestniczyłem w ćwiczeniach 3-go Pułku 
Szwoleżerów Mazowieckich. Wojna stała się przedłużeniem manewrów. Jako 
dowódca plutonu CKM na jukach, brałem udział we wszystkich walkach Pułku 
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na trasie od miejscowości Reuss w Prusach Wschodnich – poprzez Suwalszczy-
znę, okolice Zambrowa, puszczę Białowieską, do Kocka. W tym samym szwa-
dronie był też mój brat – Olgierd, dowodząc plutonem CKM na taczankach”.

Za udział w wojnie zostaje czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych 
oraz odznaką 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. J.H. Kozietulskie-
go. Już jako porucznik dostaje się do niewoli. Jest więziony razem ze swoim 
bratem Olgierdem w ofl agach w Weilburg, Osterode i Woldenberg – Ofl ag II c. 
Właśnie w obozie Woldenberg (jednym z największych obozów dla polskich 
jeńców) w roku olimpijskim 1944, uczestniczy jako współorganizator i zawod-
nik w olimpiadzie obozowej. Dnia 23 lipca 1944 roku fl aga olimpijska uszy-
ta z prześcieradła i kolorowych szalików powędrowała na maszt inaugurując 
rywalizację w turniejach piłki nożnej, ręcznej, w siatkówce, koszykówce, lek-
koatletyce, boksie i szachach. Jerzy Staniszkis wraz z innym internowanym 
architektem Jerzym Hryniewieckim, zdobyli także trzy główne nagrody w kon-
kursie na plakat igrzysk. To było wspaniałe pokolenie patriotów. Dobrze zorga-
nizowani wciąż myśleli o wolnej Polsce, o dalszej pracy ku jej chwale. W obozie 
kształcili się, snuli zamysły nad odbudową Kraju. Jednym z nich był nasz Je-
rzyk, który podobnie jak inni Sarmaci, natychmiast po powrocie do Warszawy 
zaangażował się w odbudowę Stolicy.

Jak wspominał, miał zamiar uczestniczyć w odbudowie Warszawy i całego 
zniszczonego kraju. Swoje pomysły twórcze przedstawiał w licznych konkur-
sach architektonicznych ogarnięty nadzieją, że Polska może się stać fascynują-
cym przykładem współczesnej architektury. Pracował kolejno w Biurze Odbu-
dowy Stolicy, w Biurze Urbanistyki Warszawy, w Pracowniach Budownictwa 
Przemysłowego i w Miastoprojekt Stolica. Jednocześnie pracował na stanowi-
sku asystenta na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 

W roku 1950 został powołany na stanowisko profesorskie w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Poznaniu. Mieszkając stale w Warszawie, jeź-
dził tam regularnie przez 10 lat. Jak pisze o sobie: „Warszawsko-Poznańskie 
dziesięciolecie wniosło innego rodzaju posiew. Przede wszystkim przestałem 
pracować w państwowych biurach projektowych z eklektyzmem i socreali-
zmem. Postanowiłem działać o własnych siłach, we własnej pracowni, wolnej 
od wszelakiego rodzaju powierzchownych wpływów. Był to krok ryzykowny, 
lecz jak się później okazało, słuszny. Dziedzina wystaw i targów zagranicznych, 
której głównie poświęciłem energię i czas, była zbawienna dla prac odkryw-
czych, w różnych gałęziach sztuki łącznie z architekturą i zagadnieniami kon-
strukcyjnymi, a liczne podróże związane realizacją projektów były dodatkową 
atrakcją, zwłaszcza kiedy wyjazd poza granice Polski – nie był łatwy. Jedno-
cześnie ciągłość zamówień dawała podstawy bytu materialnego, nie tylko mej 
rodzinie ale i licznym kolegom i zespołom studenckim. Prowadząc budowę pa-
wilonów polskich w różnych krajach, odniosłem ogólne wrażenie, że pokazuję 
potencjał narodu – ale nie systemu; a więc jego aspiracje twórcze, technolo-
giczne a nawet organizacyjne – przynajmniej w tej dziedzinie. Obserwacje te 
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wyniosłem z różnych krajów europejskich, azjatyckich i wreszcie z Ameryki. 
Konsekwencją tej postawy był dla mnie rok 1960, kiedy zostałem powołany na 
stanowisko doradcy artystycznego dla spraw targów i wystaw w Bagdadzie. Był 
to jeszcze jeden punkt zwrotny w moim życiu. Widząc olbrzymią przyszłość 
dla polskich specjalistów na Środkowym Wschodzie, rozwinąłem szeroką dzia-
łalność, równoległą do funkcji doradcy. Było to projektowanie na konkretne 
zamówienia, konkursy architektoniczne i wreszcie praca pedagogiczna na Wy-
dziale Architektury Uniwersytetu Bagdadzkiego. Wydaje się, że byłem zbyt ak-
tywny, przynajmniej w oczach ambasady PRL w Bagdadzie. W czasie tropikal-
nego lata 1961 r., dostałem polecenie natychmiastowego powrotu do Warsza-
wy, choć był to okres mojej najintensywniejszej pracy. Ten krok ambasady PRL 
był nie tylko kłopotliwy dla instytucji irackich ale i dla mnie, ale i wbrew na-
szym interesom na Środkowym Wschodzie. Zostałem zmuszony powziąć śmia-
łą decyzje, zgodnie z sumieniem. Przeniosłem się do Libanu, poczem wysłałem 
moje curriculum vitae do Kalifornii. Szybko, bo jesienią 1961 r. otrzymałem 
propozycję objęcia stanowiska „Associate Professor of Architecture” w Univer-
sity of Detroit. Objąłem je w 1962 r. W roku 1972 zostałem awansowany na 
stanowisko „Professor of Architecture”, czyli na „pełnego” profesora.” 

W okresie pracy w Detroit, Filister myśli o reaktywacji Sarmatii wśród stu-
diującej tam młodzieży. Jednak zamysł ten nie został zrealizowany. Udało mu 
się natomiast zainicjować w 1980 r., akcję wymiany studentów architektury 
z Uniwersytetu w Detroit i Politechniki Warszawskiej. Coroczne wymiany 
trwają do dziś. 

Sam profesor był postacią niezmiernie lubianą i popularną na tamtejszym 
uniwersytecie. Dowodem tego nie będzie fakt, iż został wyróżniony przez 
młodzież w plebiscycie, w wyniku którego władze uczelni nadały jednej z sal 
wystawowych imię Jerzego Staniszkisa. Charakterystyczną cechą prowadzo-
nych przez niego zajęć było to, że wykłady swoje ilustrował kredą na tablicy. 
Fotografowane przez studentów rysunki na tablicy wydane zostały z odpo-
wiednim tekstem jako książka "Chalk Talks". Pamięć o Nim na Uniwersytecie 
w Detroit pozostaje wciąż żywa, a świadczy o tym żarliwe przemówienie Dzie-
kana Wydziału architektury tej uczelni podczas uroczystości pogrzebowych 
w dniu 27 marca. 

Warto wspomnieć jeszcze, iż pod koniec lat 50 Jerzy Staniszkis projektuje 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Wąski i wysoki prostopadłościan z nie-
równego betonu pozbawiony był stropu, brakło w nim także eleganckich 
podłóg; zwiedzający poruszali się po pochyłych chodnikach w korytarzach 
o różnej wysokości. To przykład nowatorskiej jeszcze, jak na ówczesne czasy 
architektury wrażeniowej, której najwybitniejszym przedstawicielem jest dziś 
Daniel Libeskind.

Prekursorskim pomysłem profesora Staniszkisa jest spiralny kościół, zapro-
jektowany w 1970 r. już w USA. Kojarzy się z nim świątynia zbudowana przez 
Renza Piano we włoskiej Foggii w 2002 r. 
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Do odważnych rozwiązań miejskich należy Renaissance Bridge między ame-
rykańskim Detroit a kanadyjskim Windsor. Miały się w nim znaleźć tory szyb-
kiej kolei, nad nimi jezdnie, wyżej przestrzeń handlowa i wystawiennicza, na 
samej zaś górze tarasy widokowe. 

Jako ciekawostkę dla braci studenckiej przywołać można udział Filistra Jerzyka 
w zespole przygotowującym projekt miasteczka uniwersyteckiego w Warszawie. 
Było to założenie o skali do dziś trudnej do wyobrażenia. Pamiętam dokładnie, 
jak na Kwaterze szkicował nam ówczesne pomysły, łącznie z tworzeniem wysp 
i kolejką linową ponad rzeką, jako projekt „zawiśla” powiązanego z zamysłem 
budowy miasteczka akademickiego. On sam w ten sposób mówił o tym projek-
cie: „… trzech Jerzych: Hryniewiecki, Wasilewski i ja dostaliśmy propozycję za-
projektowania dzielnicy uniwersyteckiej w Warszawie. Zaprojektowaliśmy ją na 
Osi Stanisławowskiej, czyli Nowowiejska – obecny Plac na Rozdrożu – Kanał Pia-
seczyński, aż do Wisły. Miały to wszystko sfi nansować Stany Zjednoczone. Było 
to olbrzymie założenie, miało pomieścić wszelkie instytuty naukowe i wydzia-
ły Uniwersytetu i Politechniki, także hotele studenckie. Całe miasteczko miało 
być przeznaczone na około 400 000 studentów i naukowców. Pomiędzy Nowo-
wiejską a Rakowiecką miała być główna część, a w osi Kanału Piaseczyńskiego 
miała być sieć obiektów sportowych, tzw. tereny olimpijskie, gdyż planowano 
organizację olimpiady w Warszawie. Nad owymi terenami sportowymi pracował 
głównie Jerzy Wasilewski, a Jerzy Hryniewiecki i ja nad główną częścią naukową 
i hotelową. Opracowaliśmy wszelkie plany, perspektywy, założenia urbanistycz-
ne. Udało się nam dokończyć prace w terminie i przekazać projekty do Waszyng-
tonu w USA. Jednak ówczesny rząd Polski zrezygnował z tego przedsięwzięcia. 
Podejrzewam, ze to była instrukcja z Moskwy. Przerazili się, że powstanie miasto 
uniwersyteckie, a młodzież jest często wybuchowa, wobec tego bali się. Tym sa-
mym zrezygnowano z pomocy USA”.

W 1992 roku prof. Jerzy Staniszkis powraca wraz z żoną do Warszawy. 
Bardzo ciepło wita reaktywowaną Sarmatię. Służy nam – młodym wówczas 
członkom odrodzonej korporacji radą i wsparciem. Jego powrót łączy na nowo 
porozrywane przez upływ czasu więzi rodziny sarmackiej. Czynnie włącza 
się w działalność Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich 
w Warszawie oraz dopinguje działalności reaktywacyjnej Związku Polskich 
Korporacji Akademickich.

W sposób niestrudzony dalej uczestniczy w życiu społeczności architek-
tów. Bierze udział w organizowanych konkursach twórczych. W 1997 roku 
wygrywa konkurs na Pomnik Armii Krajowej. Monument wieńczący życie 
twórcze Filistra Staniszkisa poświęcony przez Papieża Polaka Jana Pawła II 
podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 roku stoi na placu przed Sejmem 
Rzeczpospolitej. 

Fil! Wojciech Tokarski 
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Ostatni wywiad z Fil! Jerzym Staniszkisem

Pod koniec września 2008 roku Filister Senior K! Sarmatia Jerzy Staniszkis 
(1914-2009) spotkał się z grupką Sarmatów w swym domu na Ursynowie. Spo-
tkanie tyczyło się spraw bieżących Korporacji, a w szczególności przygotowań 
do wystawy w Muzeum Politechniki. 

Poniżej prezentujemy fragment nagranej przez nas rozmowy. Niestety, wy-
wiad ten nie został autoryzowany przez Filistra. Nie zdążyliśmy…

Drogi Filistrze, zauważyliśmy u Filistra na stole złoty medal olimpijski. 
Czyj on jest?

W 1944 roku miała być olimpiada. Jednak zamiast niej była wojna. I wo-
bec tego zorganizowaliśmy taką symboliczną olimpiadę na terenie ofl agu nie-
mieckiego. Złote medale dostało trzech z nas, wszyscy z różnych Korporacji. Ja 
wygrałem konkurs na plakaty olimpijskie. W 2007 roku Polski Komitet Olim-
pijski dotarł do tej sprawy i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu wręczyli mi 
ten medal. Byłem zaskoczony. Wasze zdrowie piję! Ja, stary piernik! [tu Filister 
poczęstował zimnym piwem – przyp.]

Czy mógłby Filister głębiej nam przybliżyć ideę Miasta Akademickiego 
w Warszawie?

To był rok 1945, jesień. Jak wiemy, wtedy skończyła się wojna. Dotarłem 
wtedy ze swoim bratem Olgierdem [także Fil! Sarmatii – przyp.] do Polski, ja 
do Warszawy, on do Łodzi, i zgłosiłem się do Biura Odbudowy Stolicy. BOS 
przerodziło się w Biuro Urbanistyki Warszawy i trzech Jerzych: Hryniewiecki, 
Wasilewski i ja dostaliśmy propozycję zaprojektowania dzielnicy uniwersytec-
kiej w Warszawie. Zaprojektowaliśmy ją na Osi Stanisławowskiej, czyli Nowo-
wiejska- obecny Plac na Rozdrożu – Kanał Piaseczyński, aż do Wisły. Miały to 
wszystko sfi nansować Stany Zjednoczone. Było to olbrzymie założenie, miało 
pomieścić wszelkie instytuty naukowe i wydziały Uniwersytetu i Politechniki, 
także hotele studenckie. Całe miasteczko miało być przeznaczone na około 
400 000 studentów i naukowców [!!! – przyp.]. Pomiędzy Nowowiejską a Ra-
kowiecką miała być główna część, a w osi Kanału Piaseczyńskiego miała być 
sieć obiektów sportowych, tzw. tereny olimpijskie, gdyż planowano organizację 
olimpiady w Warszawie. Nad owymi terenami sportowymi pracował głównie 
Jerzy Wasilewski, a Jerzy Hryniewiecki i ja nad główną częścią naukową i ho-
telową. Opracowaliśmy wszelkie plany, perspektywy, założenia urbanistyczne. 
Udało się nam dokończyć prace w terminie i przekazać projekty do Waszyng-
tonu w USA. 

Jednak ówczesny rząd Polski zrezygnował z tego przedsięwzięcia. Podej-
rzewam, ze to była instrukcja z Moskwy. Przerazili się, że powstanie miasto 
uniwersyteckie, a młodzież jest często wybuchowa, wobec tego bali się. Tym 
samym zrezygnowano z pomocy USA.
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A jaki był pierwszy kontakt Filistra z Sarmatią?
Zaczęło się od Stasia Jankowskiego [chodzi o Stanisława "Agatona" Jan-

kowskiego, szefa Wydziału Legalizacji AK i adiutanta gen. Bora-Komo-
rowskiego- przyp.], który później był moim ojcem korporacyjnym. W za-
sadzie on i mój brat Olgierd, wówczas czynni barwiarze, wciągnęli mnie 
do Korporacji. Olgierd był nawet przez pewien czas wiceprezesem. Wiele 
osób z Sarmatii było moimi dobrymi znajomymi ze względu na stare zna-
jomości z liceum Batorego, gdzie wszyscy chodziliśmy. Szkołę skończyłem 
w 1933 roku.

W Sarmatii moim Oldermanem był Paweł Szweycer. Korporacja od począt-
ku mi się podobała. Po kilku semestrach zacząłem dawać na Kwaterze przy 
ul. Czerniakowskiej wykłady z architektury.

A czy Sarmaci odwiedzali Kwatery innych Korporacji?
O, tak. Niejednokrotnie bywaliśmy na innych Kwaterach. Najczęściej Arko-

nii, Welecji i Jagiellonii. Kwatera Arkonii była wówczas największa. W ogóle 
wszystkie warszawskie Korporacje posiadały swoje siedziby. Oczywiście człon-
kowie innych Korporacji bywali także u nas.

A pamięta Filister jakieś znaczące uroczystości korporacyjne?
Było ich dużo. Oprócz komerszy pamiętam doskonale Bale w słynnej Resur-

sie oraz Czarne Kawy na Kwaterze. Bale Sarmackie były niezwykle wykwintne, 
wszyscy byliśmy we frakach. Pamiętam, iż jako fuks miałem za zadanie zadbać, 
aby pokoje dla pań były odpowiednio przystrojone. Brakowało nam w jednym 
z nich dywanu. Wtedy to Tadzio Blauth przywiózł jeden ze swojego domu. 
W trakcie zabawy usnął na nim tak, że nie można go było dobudzić. Rano 
dywan zwinęliśmy i zawieźliśmy do Państwa Blauthów razem z zawiniętym 
w środku ich synem.

Inna śmieszna historia wydarzyła się po jakimś komerszu. Niekiedy po uro-
czystości niektórzy Sarmaci mieli zwyczaj wskakiwania we fraku do basenu 
z wodą. Niestety pewnego razu gospodarz spuścił całą wodę i jeden z nas sko-
czył niczego nieświadomy. Mocno się poturbował.

Czasem na Kwaterę przy ul. Czerniakowskiej przychodzili Filistrzy-za-
łożyciele, petersburczycy, w amarantowych deklach. Czy pamięta Filister 
jakieś ich opowieści?

Pamiętam dobrze Filistrów założycieli, którzy czasem zaglądali na Kwaterę. 
Byli od nas sporo starsi, ale nie aż tak bardzo. Opowiadali wiele historii, ale bę-
dąc na Kwaterze jednym uchem wpadało a drugim wypadało. Z tego co pamię-
tam, były to opowiadania lekkie, obyczajowe, nic bardzo ważnego. Zważcie, że 
okres petersburski był bardzo krótki, zaledwie kilka lat.
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Filistrze, niedawno minęło sto lat od założenia Sarmatii. Jak Filister oce-
nia Jej reaktywację i przyszłość ruchu korporacyjnego w ogóle?

Początkowo były plany, aby reaktywować Sarmatię w USA na moim Uni-
wersytecie [Detroit – przyp.]. Były to lata 80-te. Sporządziłem nawet pismo do 
rektora, gdyż wiedziałem o znacznej liczbie polskich studentów uczących się 
tam. Jednak do realizacji pomysłu nie doszło. Niedługo potem skończył się 
PRL i pojawiła się możliwość reaktywacji Sarmatii w Warszawie.

Powiem szczerze, że na początku byłem sceptyczny. Zgłosiło się do nas kilku 
zainteresowanych studentów, ale wątpiłem w możliwość rozwoju Korporacji 
w środowisku, gdzie od kilkudziesięciu lat brutalnie negowano wyznawane 
przez Sarmatów wartości. Przekonały mnie jednak ich szczere słowa. Skoro 
chcieli kultywować nasze wartości, to nie mogliśmy im odmówić.

Patrząc nieco z boku na obecny ruch korporacyjny w Polsce, mam mieszane 
uczucia. Jeśli chodzi o Warszawę, to obserwuję obojętność, czy nawet niechęć 
władz uniwersyteckich do korporacji akademickich. Być może jest to specyfi ka 
nowej powojennej stolicy. Myślę, że bardzo ciężko jest w tym środowisku coś 
zdziałać. Może trochę lepiej jest w Poznaniu, gdzie z przyczyn historycznych 
władze lepiej odnoszą się do takich organizacji.

Ogólnie uważam, że przyszłość ruchu korporacyjnego w Polsce jest wielką 
niewiadomą.

Czy w związku z tym warto było reaktywować te wszystkie korporacje?
Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Przyszłość Korporacji jest 

w Waszych rękach. 

Z Fil! J. Staniszkisem rozmawiali Sarmaci: Fil! P. Syta, Fil! A. Rostocki, 
Com! K. Fornalski i Com! K. Pecelerowicz
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Filister Stanisław „Agaton” Jankowski, coetus 1929 (1911-2002)

Stanisław Jankowski urodził się 29 września 1911 w Warszawie, a zmarł 
5 marca 2002, także w Warszawie. Był polskim ofi cerem, architektem i adiu-
tantem gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego.

Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie w 1929 r. podjął studia najpierw na 
Uniwersytecie Warszawskim, a następnie na Wydziale Architektury Politech-
niki Warszawskiej, gdzie po ukończeniu studiów w 1938 rozpoczął pracę jako 
asystent, przerwaną wybuchem II wojny światowej. W momencie rozpoczęcia 
studiów wstąpił i do końca życia silnie związał się z Korporacją Akademicką 
Sarmatia i czynnie uczestniczył w procesie jej odrodzenia w 1992 roku.

W stopniu podporucznika w czasie wojny obronnej 1939 został skierowany 
do Ośrodka Artylerii Lekkiej w Wilnie i został tam internowany po zajęciu 
przez wojska sowieckie. Udało mu się uciec z obozu i przedostać się do Francji, 
gdzie wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych. Po upadku Francji został ewakuowa-
ny do Wielkiej Brytanii, po czym w Szkocji przeszedł przeszkolenie w zakresie 
"doskonalenia administracji wojskowej", czyli zakonspirowane szkolenie ofi ce-
rów wywiadu, dla przyszłych "cichociemnych".

W nocy z 3 marca na 4 marca 1942 w stopniu porucznika został zrzuco-
ny na spadochronie nad okupowaną Polską w ramach operacji lotniczej „Col-
lar”. Wkrótce po powrocie do kraju objął kierownictwo Wydziału Legalizacji 
i Techniki w Oddziale II Komendy Głównej AK. Znany był pod pseudonimami 
pierwotnie "Burek" i "Kucharski", od 1944 jako "Agaton". Kierowany przez nie-
go Wydział Legalizacji "WD-68" perfekcyjnie opanował sztukę podrabiania 
wszelkiego rodzaju dokumentów.

Po wybuchu powstania warszawskiego w 1944 został dowódcą plutonu 
"Agaton" w batalionie "Pięść", później w stopniu kapitana walczył w grupie 
"Północ". W nocy z 13 na 14 sierpnia wraz z patrolem przedarł się ze Starówki 
na Żoliborz z rozkazami dla płk. Mieczysława Niedzielskiego "Żywiciela", po 
czym następnej nocy do oddziałów Grupy "Kampinos" w Puszczy Kampino-
skiej. Wrócił na Żoliborz i wraz z żołnierzami z m.in. Grupy "Kampinos" wziął 
udział w nocy z 21 na 22 sierpnia w nieudanym ataku na Dworzec Gdański. 
Od 8 września 1944 w oddziale osłonowym Komendy Głównej AK. Po upadku 
powstania dostał się do niewoli i jako jeniec niemieckiego ofl agu został adiu-
tantem gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego.

Po wyzwoleniu z niewoli udał się do Wielkiej Brytanii i zapisał na roczne 
studium urbanistyczne Uniwersytetu w Liverpoolu, gdzie w 1946 uzyskał dy-
plom Civic Design. Następnie powrócił do Polski i już 15 września 1946 roku 
zgłosił się do pracy w Biurze Odbudowy Stolicy. Pracę tę wykonywał w Pra-
cowni Urbanistycznej Warszawy przekształconej w Biuro Planowania Rozwoju 
Warszawy, do 1977 roku. W tym okresie był współautorem m.in. Trasy W-Z, 
MDM, kolejnych opracowań Planu Perspektywistycznego Rozwoju Warszawy 
i Warszawskiego Zespołu Miejskiego.
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W latach 1960-1961 przebywał w Iraku, opracowując wraz z zespołem in-
nych polskich urbanistów plany rozwoju takich miast jak Mosul, Karbala czy 
Basra. W latach 1964-1965 był kierownikiem polskiego zespołu opracowu-
jącego plany odbudowy miasta Skopje w Jugosławii (dziś stolica Macedonii), 
zniszczonego przez trzęsienie ziemi w 1963, za co został odznaczony srebr-
nym medalem miasta Skopje. Następnie w latach 1971-1972 pracował w pol-
skim zespole opracowującym plany odbudowy miasta Chimbote w Peru, także 
zniszczonego przez trzęsienie ziemi. W latach 1975-1977 został ekspertem Mię-
dzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie do spraw budowy domków 
mieszkalnych dla ofi ar bombardowań w Północnym Wietnamie.

Wyróżniony był wieloma odznaczeniami i medalami: Virtuti Militari, dwu-
krotnie Krzyżem Walecznych, Orderem Sztandaru Pracy II Klasy, Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, trzykrotnie 
Państwową Nagrodę Artystyczną, Złotą Odznakę Odbudowy Warszawy i in-
nymi. W roku 1995 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Warszawy.

Wspomnienia z okresu wojny zawarł w książce "Z fałszywym ausweisem 
w prawdziwej Warszawie" (1980).

źródło: Wikipedia
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Fil! Janusz Włodzimierz Popiel 
– Sarmata, żołnierz,  prawnik i poeta

Filister Janusz W. Popiel był jednym z najbarwniejszych Członków Korpo-
racji Akademickiej Sarmatia. Jego wszechstronność oraz talenty zaowocowały 
tym, iż Jego nazwisko pojawia się zawsze w sarmackich śpiewnikach. Niniejsza 
biografi a ma na celu przybliżenie osoby Filistra Popiela, a także wybranych 
fragmentów Jego twórczości.

Janusz Włodzimierz Popiel był synem Włodzimierza i Kazimiery z Pilanow-
skich wywodzących się ze starych rodzin szlacheckich. Urodził się 31 marca 
1910 roku w Warszawie, a więc był o dwa lata młodszy niż Sarmatia. Po ukoń-
czeniu gimnazjum Ludwika Lorentza, wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego, a w 1928 roku został przyjęty do Sarmatii, z którą związał się 
do końca życia. Po studiach odbył służbę wojskową, początkowo w Szkole Pod-
chorążych Piechoty w Zambrowie, a potem na Pierwszym Kursie Unitarnym 
Podchorążych Broni Pancernej, na Forcie Wolskim w Warszawie.

W 1932 r. wyjechał do Poznania, gdzie został powołany na stanowisko Star-
szego Asystenta przy Katedrze Teorii i Filozofi i Prawa. Jednocześnie uzupełniał 
studia ekonomiczne na tamtejszym Uniwersytecie, oraz odbywał aplikację są-
dową. Pracując w Prokuraturze Sądu Okręgowego w Poznaniu planował jedno-
cześnie habilitację w zakresie Teorii i Filozofi i Prawa.

Plany te przerwał wybuch II wojny światowej, w której, jako ofi cer rezer-
wy Broni Pancernej, wziął udział na froncie północnym (Ciechanów, Puszcza 
Kampinoska, Modlin), a w ostatniej fazie – w obronie Warszawy. Po kapitulacji 
stolicy wstąpił do organizującego się podziemnego ruchu oporu. Ostrzeżony 
przed aresztowaniem przedostał się w Góry Świętokrzyskie, a następnie przez 
Węgry do Francji.

W następnym roku wziął udział w wojnie francuskiej jako dowódca plutonu 
1-szej Kompanii Czołgów w 10-tej Brygadzie Kawalerii Pancernej gen. Maczka. 
Ranny w nogę w przedostatnim dniu walk dostał się do niewoli niemieckiej, 
skąd udało mu się uciec kilka tygodni później trafi ając ostatecznie do Marsy-
lii. Tam wziął udział w organizowaniu ewakuacji żołnierzy polskich do walk 
w Wielkiej Brytanii. Prowadząc jedną z grup przez Algierię, wpadł w ręce żan-
darmerii francuskiej i został uwięziony w obozie na Saharze. Uwolniony przez 
wojska U.S.A. w grudniu 1942 i przewieziony do Szkocji, dołączył do 1. Dy-
wizji Pancernej gen. Maczka. W czasie walk swojej dywizji na Kontynencie, 
został po raz drugi ranny. Stało się to 20 kwietnia 1945 roku podczas ataku na 
miasteczko Papenburg w Niemczech. Kpt. Popiel został wysłany z rozkazami 
do dowództwa 24. Pułku Ułanów, wtedy to niemiecki snajper przestrzelił mu 
szyję, co jednak nie przeszkodziło mu w wykonaniu rozkazu. Kapitan Popiel 
"łaskawie", jak wspominają Jego koledzy, pozwolił pułkowemu lekarzowi opa-
trzyć ranę i po godzinie wrócił do sztabu. II wojnę światową zakończył osta-
tecznie w stopniu kapitana. Został odznaczony 4-krotnie Krzyżem Walecznych, 
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Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasługi, francuskim Orderem 
Legii Honorowej i francuskim Krzyżem Wojennym (Croix de Guerre) z palmą, 
oraz belgijskim Orderem Leopolda i belgijskim Krzyżem Wojennym z palmą.

Koledzy ze sztabu 10 Brygady Kawalerii Pancernej wspominają Janusza Po-
piela jako wzorowego żołnierza. Z ich relacji wynika, iż był waleczny, inteli-
gentny, bystry i oddany służbie ofi cera sztabu. Oprócz sytuacji z niemieckim 
snajperem, przytoczyć można wydarzenie z 14 sierpnia 1944 roku, gdy w po-
bliżu Falaise cały rejon zgrupowania brygady został omyłkowo zbombardowa-
ny przez masowy nalot ciężkiego lotnictwa Aliantów. Świadkowie mówią, iż 
zapanowało „piekło na ziemi” i kto żyw (włącznie z przypadkowo obecnym 
marszałkiem lotnictwa Tedder'em) szukał ukrycia w czołgu lub pod jednym 
z nich. Na szczerym polu pozostał tylko kpt. Popiel, który przez cały czas nalo-
tu, siedząc przy nadajniku radiowym dużej mocy, próbował usiłować łączność 
z lotnikami i powstrzymać nalot.

Po wojnie zamieszkał w Londynie. Podjął pracę w przemyśle brytyjskim aż 
do później emerytury. Janusz Włodzimierz Popiel zmarł 26 stycznia 1986 roku 
wyczerpany ciężką chorobą.

Będąc Członkiem K! Sarmatia od 1928 r., mimo zawieszenia działalności 
przez Korporację w 1939 r., był wciąż aktywny. Już na emigracji w roku 1978 
był inicjatorem założenia Koła Filistrów K! Sarmatia na Obczyźnie, którego był 
pierwszym i wieloletnim przewodniczącym. Ponadto był, aż do swej śmierci 
w 1986 r., redaktorem wydawanych przez Koło „Komunikatów”, w myśl hasła 
zaczerpniętego z naszego hymnu: "Nas łańcuch skuł, którego rdza nie spla-
mi...". Hasłu temu pozostał wierny do końca życia. 

Filister Janusz W. Popiel znany jest dzisiaj także z innego swojego wieko-
pomnego dzieła. Otóż w roku 1930, jeszcze jako barwiarz, napisał słowa oraz 
skomponował muzykę do śpiewanej do dzisiaj Pieśni do Barw K! Sarmatia. Jed-
nakże w wyniku zawieruchy wojennej manuskrypt nut, nigdy nie opublikowa-
ny, zaginął bezpowrotnie. Mimo tego melodię Pieśni przechowywali Filistrzy 
przez wiele lat. W 1992 roku, w czasie wznowienia działalności akademickiej 
Korporacji, 35 żyjących jeszcze Filistrów Seniorów przekazało ustnie wspo-
mnianą melodię nowemu pokoleniu Sarmatów. Pieśń do Barw z 1930 r. jest 
drugą najważniejszą pieśnią w K! Sarmatia (obok Hymnu z 1908 r. na melodię 
pieśni powstańczej „Hej strzelcy wraz”).

Oprócz pieśni o charakterze hymnicznym, Filister J. Popiel układał także 
wesołe korporacyjne piosenki. Jedną z takich jest „Damska Korporacja” (na 
melodię „Pobór na dziewczynki”), którą przekazał nam w roku 2009 Fil! Se-
nior Jerzy Staniszkis.

Com! Paweł Potocki
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Wybrane piosenki korporacyjne

„DAMSKA KORPORACJA”

Hej koledzy posłuchajcie, raz, dwa, trzy,
I gazetki przeczytajcie, raz, dwa, trzy,

Wielką macie tam sensację, macie tam sensację:
Panny tworzą korporację, raz, dwa, trzy!

Co dzień rano się zbierają, raz, dwa, trzy,
I kolory obmyślają, raz, dwa, trzy,

Chcą zaś porą poobiednią, porą poobiednią,
Znaleźć nazwę odpowiednią, raz, dwa, trzy!

Mówi Prezeska w te słowa 1,2,3,
„Niech was już nie boli głowa”1,2,3,

„Świetną nazwę wam wymienię, nazwę wam wymienię”:
„Młode Równouprawnienie” 1,2,3!

Na to się odzywa inna 1,2,3,
„Żeńska nazwa być powinna” 1,2,3,

Oldermanka na to „Racja!”, mówi na to „Racja!”
„Nazwijmy ją- Menstruacja!” 1,2,3!

Tu się jedna rozpłakała 1,2,3,
Mówi, że dawno nie miała 1,2,3,

I tak, od słowa do słowa, od słowa do słowa,
Rozmowa stała się płciowa 1,2,3!

Więc Prezeska rezolutna 1,2,3,
Krzyczy: „Cisza absolutna!” 1,2,3,

„Wszak w ten sposób do kolacji, nawet do kolacji”,
„Nie nazwiemy korporacji!” 1,2,3!

I znów wszystkie suszą głowy 1,2,3,
Żeby pomysł znaleźć nowy 1,2,3,

Lecz, choć każda w męce rodzi, każda w męce rodzi,
Nic im z tego nie wychodzi 1,2,3!

Aż do wniosku doszła jedna 1,2,3,
„Męska pomoc nam potrzebna!” 1,2,3,

Więc fuksiczki rozesłały, wszędzie rozesłały,
By chłopców posprowadzały 1,2,3!

Sarmaria.indb   274Sarmaria.indb   274 2010-08-31   11:19:302010-08-31   11:19:30



275Felietony i wspomnienia

Widać był to trud nie mały 1,2,3,
Bo radziły trzy kwartały 1,2,3,

Wreszcie prawie wszystkie panie, prawie wszystkie panie,
Uradziły……rozwiązanie! 1,2,3!

(słowa na melodię „Pobór na dziewczynki” – Com! J. Popiel)

ULICA BRACKA 

Na ulicy Brackiej jest melina,
gdzie się Sarmatów zbiera rój.
Każdy do kufl a się przypina,

z kochanym piwskiem toczy bój.
I tak co tydzień trwa libacja,

już ponad setkę lat.

{Więc niechaj żyje nam Sarmatia!
E vivat, crescat, fl oreat!} bis

A kiedy zabrzmi pieśń wesoła,
w jedno kolisko łączym się.

Druh z druhem stają dookoła
i hasło brzmi „kochajmy się”.

Wszystkich jednoczy korporacja,
jeden drugiemu jest jak brat.

{Więc niechaj żyje nam Sarmatia!
E vivat, crescat, fl oreat!} bis

Fil! Jerzy Jarociński 
pierwotny tytuł: „Ulica Czerniakowska”
(melodia zbliżona do „Pałacyku Michla”)
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ROZDZIAŁ VI

Statut Korporacji Akademickiej 
Sarmatia
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Art.1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Korporacja Akademicka „SARMATIA”, w skró-
cie K!”SARMATIA” i zwane jest w dalszej części statutu Korporacją.

Art. 2 

Siedzibą Korporacji jest miasto stołeczne Warszawa. Korporacja prowadzi 
działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w środowiskach sar-
mackich zagranicą z zachowaniem miejscowych praw o stowarzyszeniach.

Art.3

Korporacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do pro-
wadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art. 4

§ 1. Godłem Korporacji jest herb z ukośnie umieszczonymi barwami Korpo-
racji: brązową, srebrną i seledynową. 

§ 2. Korporacja ma prawo posiadania sztandaru, oznak i odznak oraz stro-
jów wg wzoru przyjętego przez władze Korporacji. 

§ 3. Dewizą Korporacji jest: „Honor i Dobro Narodu i Państwa Najwyższym 
Prawem Każdego Obywatela. Gospodarzami w Polsce – Polacy.”

Art. 5 

Korporacja ma prawo współpracować z innymi stowarzyszeniami i ich 
związkami, tak krajowymi, jak i zagranicznymi oraz międzynarodowymi 
uznającymi zasady honorowe.
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Art. 6 

Korporacja jest stowarzyszeniem apartyjnym. Członkom Korporacji (korpo-
rantom) nie wolno prowadzić w Korporacji lub za jej pośrednictwem działal-
ności partii politycznych.

II. CELE KORPORACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

Art. 7 
Celem Korporacji jest:
1) wyrabianie rozumnego osądu, silnej woli dobrego, prawości czynów 

i umiłowania prawdy oraz piękna; 
2) uświadamianie narodowe i państwowe;
3) wyrobienie zamiłowania do pracy i przygotowanie do pracy społecznej ;
4) pielęgnowanie rozwoju duchowego oraz fi zycznego korporantów i ich bli-

skich;
5) niesienie pomocy wzajemnej członkom i tworzenie ogniska życia przyja-

cielskiego;
6) działalność edukacyjna.

Art. 8 

Korporacja dąży do osiągnięcia swoich celów drogą przyjacielskiego współ-
działania i wzajemnego oddziaływania poprzez:

1) zajęcia naukowe, krajoznawcze, obywatelskie i wychowawcze zajęcia 
sportowe;

2) urządzanie spotkań, wykładów, kursów, odczytów, wycieczek i zabaw to-
warzyskich;

3) rozbudzanie poczucia godności narodowej i osobistej, chętnego wypeł-
niania obowiązków społecznych i obywatelskich;

4) organizowanie różnorakich form pomocy koleżeńskiej, koordynowanie 
prac i działań służących dobru członków;

5) inne nie sprzeciwiające się prawu działania i prace służące rozpowszech-
nianiu Jej zasad i wprowadzaniu w życie Jej zadań.

III. CZŁONKOWIE KORPORACJI

Art. 9
Korporację tworzą cztery kategorie członków:
1) kandydatów (fuksów);
2) aktywnych (barwiarzy);
3) absolwentów (Filistrów);
4) Filistrów honorowych.
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Art. 10

Członkiem-kandydatem (fuksem) Korporacji zostaje osoba czci nieposzlako-
wanej, chcąca urzeczywistniać cele Korporacji, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, będąca studentem studiów umożliwiających uzyskanie 
przynajmniej tytułu naukowego magistra lub równego mu dyplomu, bądź dok-
torantem, która:

1) złoży pisemną prośbę o przyjęcie do Korporacji, zawierającą uzasadnienie 
i zaopatrzoną w podpisy najmniej dwóch polecających ją członków Kor-
poracji;

2) złoży własnoręcznie napisany i podpisany życiorys;
3) wpłaci wpisowe zostanie przyjęta przez Walne Zebranie (Koło Korpora-

cji).

Art.11 

§ 1. O złożonej prośbie powiadamiani są wszyscy członkowie Korporacji za 
pomocą ogłoszenia wywieszonego w siedzibie Korporacji przez okres najmniej 
8 dni. 

§ 2. Rozstrzygnięcie o przyjęciu do Korporacji na okres kandydacki następu-
je na najbliższym Walnym Zebraniu (Kole Korporacji) za zgodą 1/2 obecnych 
na posiedzeniu, wyrażoną w głosowaniu tajnym. Od uchwały tej odwołania 
nie ma.

Art. 12 

Nowoprzyjętemu fuksowi Prezydium wyznacza Patrona (Ojca Korporacyj-
nego) spośród barwiarzy lub Filistrów, odpowiedzialnego za jego zachowanie 
i rozwój. Patron ten zastępuje fuksa w sprawach honorowych i przedstawia jego 
potrzeby i postulaty na posiedzeniach Koła.

Art. 13 

§ 1. Najwcześniej po 18 tygodniach zajęć w Korporacji od chwili przyjęcia 
może fuks, za zgodą swojego Patrona i Oldermana, zgłosić zamiar przystąpie-
nia do komisyjnego egzaminu z zakresu wiedzy i obyczajów. 

§ 2. Komisję stanowią trzej członkowie będący barwiarzami lub Filistra-
mi, wyznaczani każdorazowo przez Koło spośród osób zapewniających surową 
ocenę kandydata. 

§ 3. Protokół komisji egzaminacyjnej stanowi podstawę do poddania kandy-
data głosowaniu Koła o podniesieniu go do godności barwiarza Korporacji.
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Art. 14 

§ 1. Członkiem aktywnym (barwiarzem) Korporacji zostaje fuks, który:
1) w głosowaniu uzyskał nie więcej niż 1 głos przeciw swojej kandydaturze 

spośród obecnych na zebraniu Koła,
2) złożył przyrzeczenie ścisłego spełniania wszelkich obowiązków korpora-

cyjnych,
§ 2. Członek występujący z Korporacji może prosić Koło o zwolnienie 

z przyrzeczenia.

Art. 15 

Każdy członek Korporacji ma obowiązek występować w obronie hono-
ru i powagi Korporacji, stosować się ściśle do przepisów niniejszego statutu, 
uchwał Koła, a także w zakresie spraw korporacyjnych, do poleceń i postano-
wień ustanowionych władz Korporacji.

Art. 16 

Każdy członek ma prawo i obowiązek, w granicach przez statut określonych, 
brać udział we wszelkich czynnościach Korporacji, a zwłaszcza:

1) korzystać zgodnie z regulaminami z pomieszczeń, przyborów, czytelni 
i zbiorów,

2) uczestniczyć stosownie do godności w wykładach, wystąpieniach i wy-
cieczkach,

3) używać strojów i odznak Korporacji na zasadach określonych przez wła-
dze Korporacji,

4)  korzystać z rozwiązań organizacyjnych i wsparcia Korporacji, by postępo-
wać zawsze i wszędzie, tak w życiu akademickim jak i poza nim zgodnie 
z tradycyjnymi wymaganiami moralności i obyczaju, godności i dobrem 
społeczeństwa polskiego oraz dbać o jej rozwój,

5) oczekiwać życzliwego stosunku innych członków i tak też do nich się od-
nosić, spory i nieporozumienia poddając, za pośrednictwem Prezydium, 
Sądowi Honorowemu,

6) oczekiwać moralnego poparcia wysiłków służących budowaniu jego sta-
tusu materialnego, ze swej strony wspierając Korporację stałymi i doraź-
nymi składkami przez Koło uchwalonymi.
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Art. 17 

§ 1. Barwiarze mają prawo uczestniczyć w Kole Korporacji z prawem głosu 
stanowiącego, stawiać wnioski, wybierać i być wybranymi do wszystkich władz 
Korporacji o ile nie zalegają z opłatą ustanowionych składek, kiedy to są zawie-
szeni w powyższych prawach i w związku z tym nie są liczeni do quorum. 

§ 2. Członek-kandydat podniesiony uchwałą Koła do godności barwia-
rza, który nie złożył jeszcze przyrzeczenia uczestniczy w Kole z głosem 
doradczym.

Art. 18

§ 1. Członkiem-absolwentem (fi listrem) Korporacji może zostać barwiarz 
podniesiony do tej godności, po ukończeniu studiów magisterskich lub rów-
norzędnych albo po przeniesieniu na równorzędną uczelnię poza Warszawą. 
Status fi listra przyznaje Koło na ustny wniosek zainteresowanego w drodze 
głosowania większością 4/5 głosów obecnych na Kole.

§ 2. Filistrowie mają prawo uczestniczyć w Kole Korporacji z prawem głosu 
doradczego, stawiać wnioski oraz być wybranymi do Sądu Honorowego i Ko-
misji Rewizyjnej, o ile nie zalegają z opłatą ustanowionych składek, kiedy to 
tracą powyższe prawa.

§ 3. Filistrowie mają prawo prowadzić działalność w swoim gronie jako Koło 
Filistrów i w tym celu wybierają spośród siebie Prezesa Filistrów, który jest jed-
nocześnie członkiem Prezydium Korporacji.

Art.19

§ 1. Filistrem honorowym Korporacji zostaje Osoba, której godność tę nada-
ło Koło Komerszowe na wniosek Prezydium, pragnąc wyrazić uznanie dla jej 
etycznej postawy i wyników pracy obywatelskiej zgodnych z ideologią Korpo-
racji. Dla ważności takiej uchwały niezbędna jest większość 5/6 głosów obec-
nych na Kole Komerszowym. 

§ 2. Filistrowie honorowi korzystają ze wszystkich praw Filistrów Korpora-
cji. Nie płacą składek.

Art.20

Każdy członek Korporacji ma prawo uczestniczyć z prawem głosu w Nad-
zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korporacji postanawiającym o jej rozwią-
zaniu i przeznaczeniu jej majątku.
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Art. 21 

§ 1. Członkostwo w Korporacji ustaje przez wystąpienie, wykreślenie lub 
wyłączenie.

§ 2. Członek ma prawo w każdej chwili wystąpić z Korporacji poprzez pi-
semne zawiadomienie Prezydium. Zawiadomienie złożone bez uregulowania 
zobowiązań uważane jest za niebyłe.

§ 3. Członek może być wykreślonym, o ile zalega w płaceniu składek za 
okres co najmniej dwumiesięczny lub przerwał naukę na okres dłuższy niż rok, 
o ile nie uzyska aprobaty Koła dla celów wyjaśnienia niepłacenia składek.

§ 4. Wyłączenie następuje z powodu popełnienia czynu niehonorowego, 
a zwłaszcza naruszania karności i tradycji Korporacji, niezachowania należytej 
powagi w odniesieniu do osób i obowiązków, przekraczania statutu i regulami-
nów. O wyłączeniu postanawia Sąd Honorowy bez odwołania. Osoba wyłączo-
na uznawana jest za niehonorową, w odniesieniu do członków Korporacji i nie 
może zostać powtórnie przyjęta.

IV. WŁADZE KORPORACJI

Art. 22 

Sprawami Korporacji kierują: Walne Zebranie (Koło Korporacji) i Prezydium 
– Zarząd Korporacji. Działalność Korporacji kontroluje Komisja Rewizyjna, 
a nad jej stosunkami wewnętrznymi czuwa Sąd Honorowy.

A. WALNE ZEBRANIE (KOŁO KORPORACJI)

Art. 22 1

W K! Sarmatia odbywają się następujące Koła:
1) Koło Październikowe (Komerszowe i Semestralne) – w pierwszą sobotę 

października,
2) Koło Listopadowe – w pierwszą środę listopada po dniu 3 listopada,
3) Koło Grudniowe – w pierwszą środę grudnia,
4) Koło Styczniowe – w pierwszą środę stycznia po dniu 6 stycznia,
5) Koło Marcowe (Semestralne) – w pierwszą środę marca,
6) Koło Kwietniowe – w pierwszą środę kwietnia; jeśli wypada ona w Wiel-

kim Tygodniu, Koło Kwietniowe odbywa się w drugą środę kwietnia,
7) Koło Majowe (Komerszowe) – w sobotę najbliższą dniu 8 maja,
8) Koło Czerwcowe – w pierwszą środę czerwca,
9) Koła Nadzwyczajne.
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Art.23 

§ 1. Koło Korporacji składa się z wszystkich członków Korporacji, za wyłą-
czeniem członków- kandydatów (fuksów). 

§ 2. Koło jest najwyższą władzą Korporacji i może zmieniać postanowie-
nia innych władz Korporacji, wglądać w ich czynności i wydawać ich ocenę, 
a w szczególności:

1) uchwala zmiany statutu, regulamin swych obrad, inne regulaminy i prze-
pisy wewnętrzne,

2) rozważa sprawozdania prezydium o stanie i działalności Korporacji, oce-
nia je i daje wskazówki na przyszłość,

3) zatwierdza wszelkie rozliczenia majątku Korporacji ustanawia wysokość 
składek stałych i doraźnych,

4) dokonuje wyboru członków Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Sądu Hono-
rowego,

5) postanawia o przyjęciu lub odrzuceniu veta złożonego przez Prezesa Fili-
strów wobec postanowień Prezydium,

6) nadaje, na wniosek Prezydium, godność Filistra honorowego.

Art. 231

Do wyłącznej kompetencji Kół Semestralnych należy:
1) przyjmowanie sprawozdania Prezydium o stanie i działalności Korpora-

cji, ich ocena i udzielanie wskazówek na przyszłość,
2) wybór członków Prezydium,
3) przyjęcie lub odrzucenie veta złożonego przez Prezesa Filistrów wobec po-

stanowień Prezydium.
4) zmiana statutu,
5) uchwalanie uchwał regulaminowych,
6) podział bieżących zadań między barwiarzy a Koło Filistrów,
7) wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego,
8) przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie wszelkich 

rozliczeń majątku Korporacji i ustanawianie wysokości składek stałych 
i doraźnych,

9) wykreślenie barwiarza lub fi listra,
10) przystępowanie lub występowanie ze związków i stowarzyszeń.

Art. 232.

Koło Nadzwyczajne posiada kompetencje Koła Semestralnego, jednakże 
rozpatruje tylko te sprawy dla których zostało zwołane.
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Art.24 

§ 1. Koło Korporacji uprawnione jest do podejmowania uchwał, o ile w chwi-
li otwarcia obrad uczestniczyło w nim przynajmniej 3/4 członków aktywnych 
(barwiarzy) Korporacji uprawnionych do głosowania.

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie (Koło Nadzwyczajne) uprawnione jest do 
podjęcia wszelkich uchwał, o ile w chwili otwarcia obrad uczestniczyło w nim 
przynajmniej 1/2 członków aktywnych (barwiarzy) Korporacji uprawnionych 
do głosowania.

Art.25 

§ 1. Prezydium ma obowiązek zwołać Koło Nadzwyczajne w ciągu najwyżej 
14 dni, na pisemne żądanie 1/2 członków uprawnionych do głosowania popar-
te pisemnym przytoczeniem powodów i przedmiotu obrad, a także w miarę 
uznanej przez siebie potrzeby.

§ 2. Koło Nadzwyczajne zwoływane jest za pomocą wezwań imiennych roz-
syłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną na 8 dni przed terminem na ostat-
ni znany adres zgłoszony Sekretarzowi Korporacji, zawierających wiadomość 
o miejscu, porze, przedmiocie i porządku obrad. Koło Nadzwyczajne może zo-
stać zwołane w każdym czasie, o ile będzie się odbywać w terminie i miejscu, 
w którym obecność członków Korporacji jest obowiązkowa, na mocy regula-
minu lub wcześniejszej o przynajmniej 8 dni uchwały Prezydium.

Art.26 

§ 1. Obradom przewodniczy Prezes lub inna osoba wybrana spośród upraw-
nionych do głosowania. 

§ 2. O ile nie jest to inaczej określone w statucie, uchwały zapadają zwykłą 
większością głosów, przy czym głosów wstrzymujących się nie ma. 

§ 3. O ile nie jest to inaczej określone w statucie, głosowania dotyczące choć 
w części osób są tajne, wszystkie inne głosowania odbywają się jawnie.

B. ZARZĄD (PREZYDIUM KORPORACJI)

Art.27 

§ 1. Zarząd (zwany w statucie Prezydium) Korporacji składa się z 3 do 5 
osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza wybranych przez Koło Korpo-
racji w miarę możności spośród barwiarzy na czas nieokreślony. 

§ 2. Prezydium prowadzi bieżącą pracę w zakresie zwykłego zarządu i repre-
zentuje Korporację, utrzymuje stosunki z jednostkami organizacyjnymi admi-
nistracji i osobami prawnymi oraz zwołuje Koło Nadzwyczajne. 
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§ 3. Nad pracą Prezydium czuwa jego członek - Prezes Koła Filistrów jako 
strażnik tradycji korporacyjnej.

Art.28 

Prezydium w granicach statutu i uchwał Koła kieruje całkowitą dzia-
łalnością Korporacji i wszystkimi jej sprawami w zakresie pełnego zarządu, 
a w szczególności:

1) uchwala plany wykładów, zajęć, spotkań i szkoleń, kierując się wskazów-
kami uchwalonymi przez Koło Korporacji,

2) czuwa nad wprowadzeniem w życie wszelkich uchwał Koła,
3) przygotowuje sprawy do rozpoznania przez Sąd Honorowy o ile nie może 

załatwić ich polubownie,
4) dokonuje wyboru: opiekuna członków-kandydatów (Oldermana), kierow-

ników wydziałów (w tym naukowego), Mistrza Zabaw Towarzyskich oraz bar-
wiarzy – członków wydziałów,

5) w razie naruszenia przepisów wewnętrznych Korporacji, może zawieszać 
dyscyplinarnie członków na czas nie dłuższy niż 6 tygodni.

B. KOMISJA REWIZYJNA

Art.29 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Koło Korpo-
racji, w tym dwóch fi listrów i jednego barwiarza, wybieranych na czas nie-
określony spośród członków uprawnionych do głosowania na Kole Korporacji, 
a nie należących do Prezydium.

Art.30

Komisja ma na celu nadzór nad majątkową działalnością Korporacji. Spraw-
dza stan skarbu Korporacji ilekroć uzna to za potrzebne, a przynajmniej raz 
na semestr sprawdza księgi oraz stan majątku ruchomego i nieruchomego. 
Składa Kołu Korporacji swe sprawozdanie oraz wnioski w sprawie działalności 
Korporacji.

C. SĄD HONOROWY

Art.31 

§ 1. Spory i zatargi osobiste pomiędzy fuksami rozstrzyga Olderman wraz z ich 
Patronami, a w odniesieniu do pozostałych członków czyni to Prezydium na drodze 
polubownej, które w razie niemożności przekazuje sprawę Sądowi Honorowemu.
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§ 2. Członek, który popełnił czyn niehonorowy, naruszał karność i tradycje 
Korporacji, nie zachowywał należytej powagi w odniesieniu do osób i obo-
wiązków, przekraczał statut i regulaminy, winien być postanowieniem Prezy-
dium oddany pod Sąd Honorowy .

Art. 32 

Sąd Honorowy składa się z 3 członków wybranych przez Koło Korporacji, 
wybieranych na czas nieokreślony spośród członków uprawnionych do gło-
sowania na Kole, a nie należących do Prezydium. Orzeka w składzie trzech 
sędziów. Sposób pracy Sądu określa regulamin uchwalony przez Koło.

V. PRZEDSTAWICIELSTWO I MAJĄTEK KORPORACJI.

Art.33 
Dla złożenia oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch człon-

ków Prezydium.

Art.34 

Korporacja - posiada osobowość prawną i może posiadać majątek ruchomy 
oraz nieruchomy, nabywać go i sprzedawać, obciążać długami, zaciągać po-
życzki i przeprowadzać wszelkie inne prawem przewidziane przedsięwzięcia.

Art.35 

Majątek Korporacji powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Korporacji 
oraz ofi arności publicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów. Korpo-
racja może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych prze-
pisach. Majątek Korporacji służy urzeczywistnieniu celów statutowych i nie 
może być przeznaczony do podziału pomiędzy Jej członków.

Art.36 

Korporacja nie może prowadzić działalności gospodarczej.
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VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KORPORACJI.

Art.37 
Zmiany w statucie Korporacji dokonywane być mogą w głosowaniu 

tajnym większością 2/3 głosów członków Korporacji obecnych na Kole 
Komerszowym.

Art. 38 

O rozwiązaniu się Korporacji i przeznaczeniu jej majątku postanawiają dwa 
Nadzwyczajne Koła Korporacji zwołane wyłącznie w tym celu, odbyte w od-
stępie przynajmniej 30 dni, większością 3/5 głosów w obecności przynajmniej 
połowy członków Korporacji w chwili podejmowania uchwały, w głosowaniu 
tajnym.
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Ryt komerszowy
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CZĘŚĆ OFICJALNA
Oba kontrapunkty (kontraria) powtarzają wszystkie uderzenia rapiera prezy-
dium. W czasie aplauzów prezes i kontrapunkty odstukują koszami rapierów. 
Gdy Prowadzący mówi stojąc – całe Prezydium stoi wraz z nim.
 Kontrapunkty odpowiadają jedynie na trzecie uderzenie jednocześnie.
 1 u.r. = jedno uderzenie rapiera

X – 1 ur: OMNES AD LOCA. PRAESIDIUM AD ME.

X:  SILENTIUM STRICTISSIMUM. 

  COMILITONES – SURGITE. [wszyscy wstają!]

  SZTANDAR(Y) – WPROWADZIĆ. – 1 ur

Prezes i kontrapunkty uderzają kolejno koszami rapierów, dopóki sztandary 
nie zajmą miejsca.

X – 3 ur

Przy 3 uderzeniu kontrapunkty. – 1 ur

X:   COMMERCIUM CORPORATIONIS SARMATIAE 
INCIPIT.

  BIBAMUS PRO SECUNDUM COMMERCII.

  QUANTUM.

X:  SILENTIUM PRO CANTANDUM.

  PIEŚŃ OTWARCIA OLDERMAN PREPARAT.

OM: Bracia, siądźmy jednym kołem... [wszyscy siadają!]
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X – 1 ur: AD SECUNDAM. – 1 ur

OM: Tym, co w pracy, wytrwałości...

X- 1 ur: SILENTIUM.

  COMILITONES SURGITE. [wszyscy wstają !]

  AD TERTIAM. – 1 ur

OM: Braciom, co po życia znoju...

X – 1 ur: AD QUARTAM, QUINTAM ET SEXTAM. – 1 ur

OM: Ci, co kiedyś w dawnej chwili…

X – 1 ur: AD ULTIMAM. – 1 ur

  A więc, bracia, jednym kołem...

X:  CANTUS EX. [bez Szmulis!]

  COMILITONES SEDETE. [wszyscy siadają!]

X – 1 ur: SILENTIUM.

   WITAM WSZYSTKICH PRZYBYŁYCH GOŚCI,  
DELEGACJE KORPORACJI [tu wymienia wszystkie 
K!K! wg dat starszeństwa; korporacje kartelowe jako 
pierwsze], FILISTRÓW, COMILITONÓW I FUKSY, 
NA KOMERSZU W 101. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA 
KORPORACJI AKADEMICKIEJ  SARMATIA; 

   A ŻE ZGROMADZIŁA NAS TU MIŁOŚĆ DO 
OJCZYZNY: [Surgite]

   POLONIA, PATRIA NOSTRA VIVAT, CRESCAT, 
FLOREAT IN AETERNUM!

Vivat et respublica…

X – I ur: ILLEGITIMUS EX.

X – 1 ur: SILENTIUM.

  SEDETE.
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  VERBUM AD ME.

Przemawia prezes. 

X – 1 ur: SILENTIUM.

   VOCO AD VERBUM FILISTRUM (SENIOREM) 
CORPORATIONIS SARMATIAE ……………….. 
[tu godność Filistra Seniora lub Prezesa Koła 
Filistrów] (alias FILISTRUM HONORIS CAUSA 
CORPORATIONIS SARMATIAE ……………….)

Przemawia Fil! Senior lub Inny

X – 1 ur: SILENTIUM.

  GRATULOR TIBI FILISTER IN NOMINE OMNIBUS.

X – 1 ur:  FILISTER .................... VIVAT, VIVAT, VIVAT! (okrzyk 
bez toastu, na stojąco!)

X – 1 ur: SILENTIUM.

  SURGITE. – 1 ur

  AD HYMNUM CORPORATIONIS SARMATIAE. 

X - – 1 ur: Nie tylko puchar....

X– 1 ur: CANTUS EX. (bez Szmulis!)

X:   CORPORATIO SARMATIA VIVAT, CRESCAT, 
FLOREAT IN AETERNUM!

X – 1 ur: SILENTIUM.

AD HYMNUM CORPORATIONIS LECHIAE

X– 1 ur: My, rycerze i giermkowie...

X– 1 ur: CANTUS EX. [bez Szmulis!]

X:   CONVENT LECHIA VIVAT, CRESCAT, FLOREAT IN 
AETERNUM!
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X – 1 ur: SILENTIUM.

AD HYMNUM CORPORATIONIS KUJAWJAE

X – 1 ur: Hej, orlim szlakiem….

X – 1 ur: CANTUS EX. [bez Szmulis!]

X:   CONVENT KUJAWJA VIVAT, CRESCAT, FLOREAT IN 
AETERNUM!

X – 1 ur: SILENTIUM.

  AD HYMNUM CORPORATIONIS HERMESIAE

X – 1 ur: Naprzód społem….

X – 1 ur: CANTUS EX. [bez Szmulis!]

X:   CORPORATIO HERMESIA VIVAT, CRESCAT, 
FLOREAT IN AETERNUM!

X – 1 ur: SILENTIUM.

  COMILITONES SURGITE.

  BARWY – WYSTĄP! – 1 ur

Prezes i kontrapunkty uderzają kolejno koszami rapierów, dopóki sztandar nie 
zajmie miejsca pośrodku Sali vis’a’vis Prezydium

X – 1 ur: COMILITON/FILISTER XXXXX. DO 
PRZYRZECZENIA – WYSTĄP. – 1 ur

Comiliton/Filister opuszcza miejsce za stołem i staje przy sztandarze prawym 
ramieniem w strone Prezydium. Vis’a’vis przyrzekającego zajmuje miejsce Pre-
zes i Olderman lub Prezes Koła Filistrów.

X – 1 ur:  COMILITON/FILISTER XXXXX DO 
PRZYRZECZENIA – PRAWICĘ WZNIEŚ.

Odbywa się przyrzeczenie barwiarskie lub fi listerskie.

(opcjonalnie)
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 „Ja N.N. (przy czym w razie większej liczby składających, nazwiska mówione 
są kolejno) przyrzekam słowem honoru, 

i. że zawsze i wszędzie posłuszny będę uchwałom Koła, 

ii. że przestrzegał będę jego tajemnicy 

iii.  i jako dożywotni barwiarz / fi lister Korporacji Sarmatia służył jej 
będę przez całe życie. 

 Przyrzekam, 

iv. że zawsze i wszędzie wspierał będę swych Braci Sarmatów, 

v. w razie potrzeby stanę mężnie w obronie barw mojej Korporacji, 

vi. że według sił pracował będę nad jej rozwojem 

vii.  i zawsze zachowywał się tak, jak przystoi prawemu Polakowi – 
obywatelowi.”

Po złożeniu przyrzeczenia Prezes/Prezes Koła Filistrów podaje przyrzekające-
mu prawą rękę i całuje go w oba policzki, po czem Olderman/Prezes

X – 1 ur: AD  LOCA! 

Prezes i Przyrzekający wracają na swoje miejsca

X – 1 ur: SILENTIUM.

  BARWY – WSTĄP! – 1 ur

Prezes i kontrapunkty uderzają kolejno koszami rapierów, dopóki sztandar nie 
zajmie miejsca za Prezydium

 

X – 1 ur: AD MEMORIAM NOSTRAE CELEBRATIONIS- 

  -QUANTUM AD PRIMAM – 1 ur

  CORPORATIO SARMATIA VIVAT!

X – 1 ur: AD MEMORIAM NOSTRAE CELEBRATIONIS-

  -QUANTUM AD SECUNDAM – 1 ur

  CORPORATIO SARMATIA CRESCAT!

(koniec obrzędu przyrzeczenia)
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X – 1 ur: AD MEMORIAM NOSTRAE CELEBRATIONIS-

  -QUANTUM AD TERTIAM – 1 ur

  CORPORATIO SARMATIA FLOREAT!

X – 1 ur: AD MEMORIAM NOSTRAE CELEBRATIONIS- 

  -AD ULTIMAM – EX! – 1 ur

  CORPORATIO SARMATIA!-

  -VIVAT, CRESCAT, FLOREAT IN AETERNUM!

W tej części wszyscy powinni powtarzać „vivat”, „crescat”, „fl oreat” i „v.c.f. 
in aeternum”.
Wszyscy odstukują w blaty.

X – 1 ur: SILENTIUM. 

FUKSY AD LABOREM. – 1 ur

COLLOQIUM SEDENS

Fuksy nalewają piwo, pozostali siedzą

X – 1 ur: FUKSY AD LOCA – 1 ur

X – 1 ur: SILENTIUM PRO CANTANDUM.

   GAUDEAMUS - OLDERMAN  PREPARAT 

X – 1 ur: AD PRIMAM – 1 ur

OM: Gaudeamus igitur...

X – 1 ur: AD SECUNDAM – 1 ur

OM: Ubi sunt, qui ante nos...

X – 1 ur: AD TERTIAM – 1 ur

OM: Vita nostra brevis est...

X – 1 ur: AD QUARTAM – 1 ur
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OM: Vivat academia...

X – 1 ur: AD QUINTAM – 1 ur

OM: Vivant omne virgines

X – 1 ur:  AD SEPTIMAM ET ULTIMAM – 1 ur

OM: Pereat tristitia...

X – 1 ur  CANTUS EX! [Szmulis ! ale bez Fiducit !]

X – 1 ur: SILENTIUM STRICTISSIMUM, 

  COMILITONES SURGITE.

   SZTANDAR(Y) – WYPROWADZIĆ – 1 ur

  stukanie koszami szlagierów

X – 1 ur:  PROCLAMO FINEM PARTIS OFFICIALIS ET 
PROCLAMO PAUSAM. – 2 ur
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CZĘŚĆ PÓŁOFICJALNA

prowadzi Wiceprezes

XX – 1 ur: OMNES AD LOCA. 

  PRAESIDIUM AD ME.

XX – 1 ur: SILENTIUM.

  PARS SEMI – OFFICIALIS INCIPIT. – 2 ur

XX: SILENTIUM PRO CANTANDUM.

  PIEŚŃ FILARETÓW SEKRETARZ PREPARAT. – 1 ur

XXX: Hej, użyjmy żywota...

XX– 1 ur: CANTUS EX. [Szmulis ! Fiducit !]

XX – 1 ur:  SILENTIUM. [Ewentualna krótka przemowa Wiceprezesa 
o nie wznoszeniu toastów w czasie przemówień K!K!]

   VERBUM PRO KORPORACJA (tu Korporacje wg 
kartelu oraz dat starszeństwa)

XX – 1 ur: SILENTIUM.

   GRATULOR TIBI COMILITONE IN NOMINE 
OMNIBUS.

Prezes wypija quantum kłaniając się w stronę Przemawiającego a następnie 
zaprasza następnego. Po gratulacjach złożonych ostatniemu - wznosi toast:

XX – 1 ur: SILENTIUM.

   OMNES VENERABILES CORPORATIONES VIVANT, 
CRESCANT, FLOREANT IN AETERNUM.

XX – 1 ur:  PROCLAMO FINEM PARTIS SEMI - OFFICIALIS ET 
PROCLAMO PAUSAM – 2 ur
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CZĘŚĆ NIEOFICJALNA

zmiany w Prezydium i na kontrariach; prowadzi Sekretarz

XXX – 1 ur: OMNES AD LOCA, PRAESIDIUM AD ME – 1 ur.

XXX – 1 ur: SILENTIUM.

  PARS IN - OFFICIALIS INCIPIT – 2 ur.

XXX:  SILENTIUM PRO CANTANDUM.

PIEŚŃ FILOMATÓW ‘ktoś-tam’ PREPARAT – 1 ur.

??:  Precz, precz od nas smutek wszelki...

Opcjonalnie można dołączyć odśpiewanie innych pieśni, np. Krambambuli, 
Król Stefan Batory, Noe, Jerum etc.

XXX – 1 ur: CANTUS EX.

Zapowiedź obrzędu sztychowania 

XXX – 1 ur: SILENTIUM. 

  FUKSY AD LABOREM. – 1 ur

  COLLOQIUM

po krótkim colloquium

XXX – 1 ur: SILENTIUM.

  COMILITONES SURGITE.

  DO OBRZĘDZY SZTYCHOWANIA – WYSTĄP! – 1 ur

Po ustawieniu się par Sekretarz powołuje prowadzącego obrzęd:

XXX – 1 ur:  COMILITON/FILISTER XXXX ET CONSORTES DO 
PRZEPROWADZENIU OBRZĘDU SZTYCHOWANIA 
-WYSTĄP – 1 ur

Następuje sztychowanie. Zebrani odśpiewują „Pieśń sztychowania”, a szty-
chujący się przebijają dekle rapierami. Po zakończeniu obrzędu Prowadzący 
zarządza
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XXX – 1 ur: SILENTIUM. 

  FUKSY AD PERPETUAM LABOREM. – 1 ur

  COLLOQIUM

Podczas colloqium Prezydium ustala kogo wyznaczy na zmienników

XXX: SILENTIUM PRO CANTANDUM.

  PIEŚŃ …… Ktoś tam PREPARAT. – 1 ur

  FUKSY! – PAGINA!?

Śpiewają. Po pieśni Prowadzący ogłasza

XXX– 1 ur: CANTUS EX.

XXX– 1 ur:  SILENTIUM – 1 ur!

I wygłasza formułkę:

WYSOKIE A NIEOMYLNE PREZYDIUM, 
CHOĆ NIE ZNUŻONE JESZCZE SWYM URZĘDEM, 
ZAMIERZA JEDNAK TEJ WIELKIEJ GODNOŚCI USTĄPIĆ, 
A DOKONAWSZY TRUDNEGO WYBORU,
ZWAŻYWSZY NA GRONO SAMYCH GODNYCH KONBIBANTÓW, 
WIDZĄC DZIŚ SZCZEGÓLNE SERCE, ANIMUSZ I OCHOTĘ DO 
ZABAWY 
POWOŁUJE (3 NAZWISKA) DO PRZEWODZENIA KOMERSZOWI.

Wywołani podchodzą do Prezydium, przepijają z ustępującą trójką „przez ło-
kieć”, szybko dokonują wyboru Przewodniczącego, po czym wybrany ogłasza:

??– 1 ur:  SILENTIUM – 1 ur!

Przewodniczący wygłasza mowę wesołą, po czym rytualnie dzieląc czas ko-
menderuje pieśni, zabawy i konkursy, po czym wyżej przepisanym trybem od-
daje przewodnictwo.

Do ostatniego Prezydium powołuje się najstarszego semestrem z ocalałych Sar-
matów, który wyznacza prowadzącego do gensenmarszu i określa jego kieru-
nek, po czym zamyka komersz „in loco”.
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XX – 1 ur: SILENTIUM PRO CANTANDUM.

   PIEŚŃ kwalifi kującą się do poprzedzenia zamknięcia Ktoś 
tam PREPARAT. 

  FUKSY! – PAGINA!? – 1 ur

Śpiewają. Po pieśni Prowadzący ogłasza

XX– 1 ur: CANTUS EX.

XX– 1 ur:  SILENTIUM – 1 ur!

   PROCLAMO FINIS COMMERCII CORPORATIONIS 
SARMATIAE.

  3 ur.
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Członkowie
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OKRES PETERSBURSKI (1908-1915)
1. Piotr Bomas, z Kurlandii, student Uniwersytetu w Petersburgu, współzało-

życiel Sarmatii w Petersburgu 1908, prawnik; w okresie międzywojennym 
naczelnik wydziału w ministerstwie Przemysłu i Handlu

2. Władysław Cimkowicz, coetus 1908, z Wileńszczyzny, student prawa Uni-
wersytetu w Petersburgu, założyciel Sarmatii w Petersburgu 1908, miał 
w Warszawie kancelarię adwokacką

3. Henryk Hilchen (1882 – 22 sierpnia 1956 w Słupsku), coetus 1908, z Kur-
landii, student prawa na uniwersytecie w Petersburgu (do 1915 r.) i teologii 
we Fryburgu, członek-założyciel Sarmatii w Petersburgu, następnie członek 
Sarmatii we Fryburgu (barwy biało-złoto-fi oletowe), ksiądz katolicki, dok-
tor teologii, prałat, spowiednik późniejszego papieża Piusa XI, miłośnik 
i kolekcjoner malarstwa; po II wojnie światowej sparaliżowany

4. Jan Konrad Kossko (2 września 1888 w Poszyrwińcu na Żmudzi – 4 maja 
1958 w Warszawie), coetus 1908, student prawa Uniwersytetu w Petersbur-
gu, założyciel Sarmatii w Petersburgu 1908, adwokat; sekretarz generalny 
Towarzystwa „Pochodnia” na Litwie; żona Maria z d. Starowska, dzieci: 
Zofi a, Jan, Maria; z drugiego małżeństwa dzieci: Anna i Krystyna

5. Władysław Krassowski (11 czerwca 1885 – 28 stycznia 1944 w Auschwitz), 
coetus 1908, pochodził z Dziśnieńczyzny, student prawa Uniwersytetu 
w Petersburgu, założyciel Sarmatii w Petersburgu 1908; w okresie między-
wojennym pracował w Polskim Monopolu Solnym; w czasie okupacji osa-
dzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, gdzie został zamordowany 
(lub rozstrzelany w egzekucji publicznej w Warszawie)

6. N. Lipczyński, coetus 1910, pozostał w Petersburgu; prawdopodobnie wy-
stąpił z Sarmatii

7. Olgierd Czesław Malinowski (9 kwietnia 1882 w Rydze – 12 marca 1959 
w Opolu), coetus 1908, pochodził z z Czerepowszczyzny na Litwie, stu-
dent prawa w Dorpacie, następnie na Uniwersytetu w Petersburgu; w Do-
rpacie zetknął się z korporacjami akademickimi i pod ich wpływem był 
głównym inicjatorem i twórcą Sarmatii w Petersburgu; pierwszy Prezes 
Korporacji, sekretarz Koła Polskiego w Dumie Państwowej w Petersburgu, 
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przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofi arom Wojny w Dyne-
burgu; w okresie międzywojennym starosta w Kolnie, potem w Sejnach, 
Suwałkach i Wołkowysku, w 1939 wicewojewoda wileński; pochowany 
w Gosławicach pod Opolem na Śląsku 

 8. Kazimierz Światopełk-Mirski (ur. koło Mińska), coetus 1908, student pra-
wa Uniwersytet w Petersburgu, założyciel Sarmatii w Petersburgu 1908, 
prawnik, skarbnik Związku Filistrów Sarmatii w 1931, radca Najwyższej 
Izby Kontroli; nie znane są losy powojenne

 9. Józef Moldenhauer (także Moldenhawer, 22 listopada 1886 w Holakach 
k. Kijowa – 1 czerwca 1941), pochodził z Kurlandii, student prawa Uniwer-
sytetu w Petersburgu, założyciel Sarmatii w Petersburgu 1908; w okresie 
międzywojennym prowadził w Warszawie kancelarię notarialną; żonaty 
z Marią z Chojeckich z Tatarynówki k. Kijowa 

10.Bolesław Piekarski, coetus 1910, pozostał w Petersburgu; prawdopodobnie 
wystąpił z Sarmatii

11. Władysław Pręczkowski, coetus 1908, pochodził z Litwy, student prawa 
na Uniwersytecie w Petersburgu, założyciel Sarmatii w Petersburgu 1908; 
dalsze losy nie są znane

12. Władysław Sikorski, coetus 1908, ze Żmudzi, student Uniwersytetu w Pe-
tersburgu, członek Sarmatii w Petersburgu; prawnik; brak informacji o dal-
szych losach

13. Stefan Skalski (13 listopada 1886 w Niegoszewie na Smoleńszczyźnie 
– 27 sierpnia 1975 w Warszawie), coetus 1910, student Instytutu Technolo-
gicznego w Petersburgu i prawa UW, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 
1920, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy; prowadził kancelarię 
adwokacką; żołnierz wojny obronnej 1939, w czasie okupacji w AK, wię-
zień m.in. obozu koncentracyjnego Schulzendorf, adwokat, inicjator i pre-
zes Związku Filistrów Sarmatii 1945-75; ostatni żyjący fi lister petersburski

14. Józef Staniewicz (ur. koło Kowna – zm. po 17 września 1939), coetus 1908, 
student prawa na Uniwersytecie w Petersburgu, założyciel Sarmatii w Pe-
tersburgu 1908, prezydent miasta Oszmiany 1939, aresztowany przez So-
wietów i wywieziony, zaginął bez wieści na Wschodzie 

15. Stanisław Totwen (1891 w Kurlandii – 1944/1945 w Oranienburgu), coetus 
1908, pochodził z kurlandzkiej rodziny szlacheckiej, student prawa Uni-
wersytetu w Petersburgu, założyciel Sarmatii w Petersburgu 1908; w domu 
jego rodziców (ojciec – osobisty lekarz cara; matka – Laura z d. Snarska) od-
bywały się regularne spotkania Sarmatów; adwokat w Warszawie, następ-
nie adwokat w Wilnie; w Powstaniu Warszawskim w AK, później w obozie 
koncentracyjnym w Oranienburgu, gdzie został zamordowany; żona Olga 
z Dobużyńskich ze Żmudzi; dzieci: Ewa i Irena

16. Edmund Janowski (zm. przed 1944 w Auschwitz), coetus 1908, z Barto-
dziejów w Radomskim, student prawa Uniwersytetu w Petersburgu, współ-
założyciel Sarmatii w Petersburgu, podpisał pierwszy statut Korporacji; 
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inicjator odrodzenia Sarmatii w Warszawie; kpr. pchor., w AK ps. „Ry-
bitwa”, brał udział w Powstaniu Warszawskim, zamordowany w obozie 
koncentracyjnym w Auschwitz; jego córka była żoną Sarmaty Stanisława 
Konarskiego

17. Bolesław Zembrzuski (1880 na kielecczyźnie – zm. 1939), coetus 1910, 
student prawa Uniwersytetu w Petersburgu, współinicjator odtworzenia 
Sarmatii w Warszawie, gdzie otrzymał nieformalny tytuł „honorowego 
petersburczyka”; prezes Sądu Apelacyjnego, następnie notariusz w Warsza-
wie, sekretarz Związku Organizacji Filisterskich, Kawaler Dyplomu Zasługi 
i Złotej Odznaki ZPKA; ojciec Mieczysława, stryj Janusza i Stosława (wszy-
scy Sarmatia); żona: Genowefa z d. O’Brien de Lacy, dzieci: Mieczysław 
(Sarmata), Maria (żona Sarmaty A. Czaplickiego) oraz Anna (żona Sarmaty 
J. Pełki)

OKRES I WOJNY ŚWIATOWEJ I II RZECZYPOSPOLITEJ 
(1915-1939)

18. Stanisław Tadeusz Baliński, coetus 1919, absolwent prawa UW, żołnierz 
wojny polsko-bolszewickiej, kuzyn Wacława Walewskiego

19. Edmund Baszkowski, coetus 1923, student prawa UW; mgr prawa, wice-
prokurator Sądu Okręgowego w Warszawie; losy powojenne nie są znane

20. Stanisław Jaxa-Bąkowski (ur. w Kuniczkach – zm. 23 czerwca 1960), coetus 
1915, student PW, założyciel-reaktywator Sarmatii w Warszawie w 1915 r.; 
kawalerzysta, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, inżynier; stryjeczny 
brat Wojciecha; trzy córki

21. Wojciech Jaxa-Bąkowski (ur. w Kraśnicy – zm. 1943 w Lublinie), coetus 
1915, założyciel-reaktywator Sarmatii w Warszawie w 1915 r.; student PW, 
działacz polityczny i społeczny, kawalerzysta, żołnierz wojny polsko-bol-
szewickiej, prezes Naczelnego Komitetu Akademickiego Związku Narodo-
wego Polskiej Młodzieży Akademickiej 1920, aresztowany przez Gestapo 
i rozstrzelany w Lublinie; stryjeczny brat Stanisława

22. Jerzy Bełkowski (22 stycznia 1904 w Kawęczynie – 25 grudnia 1986 w Lon-
dynie), coetus 1924, student PW; konstruktor lotniczy, w wojnie obronnej 
1939, żołnierz artylerii przeciwlotniczej, przez Turcję dostał się do Anglii; po 
wojnie na emigracji w Hiszpanii, profesor silników lotniczych w Stambule 

23. Stanisław Bieńkowski (1915 – 1944), coetus 1933, student Wydziału Me-
chanicznego PW, walczył w AK w Powstaniu Warszawskim na Starym Mie-
ście, gdzie zginął

24. Tadeusz Biliński (25 luty 1925 w Widłach – 1940 w Charkowie), coetus 
1926, mgr prawa UW; prokurator, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 
w 4 Pułku Artylerii Lekkiej, w niewoli sowieckiej osadzony w Starobielsku, 
zamordowany przez NKWD w Katyniu
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25. Jerzy Binzer (22 lutego 1912 w Warszawie – 9 grudnia 1988), coetus 1933, 
student SGGW; inż. rolnik, gospodaruje w rodzinnym Kłudnie (pow. błoń-
ski) do 1946 r.; żołnierz AK w stow. „Uprawa”; podejmuje zrzuty broni 
i dostarcza ją wraz z żywnością oddziałom AK w Puszczy Kampinoskiej; 
od 1946 po parcelacji majątku pracuje jako komisarz ziemski, w latach 
50. aresztowany i więziony, wraca do administracji produkcji rolnej w War-
szawie, wydaje publikacje naukowe; od 1978 na emeryturze, oddaje się ma-
larstwu; zmarł tuż po komerszu 80-lecia; żona Eugenia z d. Petrykowska; 
dzieci: Anna i Jerzy

26. Tadeusz Blauth (26 czerwca 1912 w Berlinie – 31 stycznia 1985 w Warsza-
wie), coetus 1931, syn Tadeusza i Marii z Fangorów, absolwent Gimnazjum 
im. Jana Zamoyskiego, od 1931 student PW; inż. mechanik, przeszkole-
nie wojskowe w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii Przeciwlotniczej 
we Włodzimierzu Wołyńskim i w 3 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej 
w Warszawie 1933-34, w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Artylerii Prze-
ciwlotniczej w obronie Warszawy, jeniec ofl agów Nieenburg, Spittal oraz 
IIC w Woldenbergu 1939-40, zwolniony; następnie w konspiracji przy pro-
dukcji pistoletu maszynowego „Błyskawica” dla ZWZ-AK, w Powstaniu 
Warszawskim ps. „Jan Kit”, dowódca plutonu w 9 Kompanii WSOP AK 
batalionu „Kiliński” na Woli, Starym Mieście i Żoliborzu; ranny, w 1946 
w ramach UNRRA w Paryżu i Liegu zajmując się dostawami urządzeń dla 
odbudowywanego przemysłu krajowego, po powrocie przez wiele miesię-
cy więziony i torturowany pod fałszywym zarzutem szpiegostwa, w latach 
1949-59 w szeregu przedsiębiorstw w dziedzinie mechanizacji budownic-
twa, w latach 1959-78 w ZZG Inco, aktywny działacz społeczny, m.in. 
w NOT, Automobilklub, PZMot, ZBOWiD, PTTK, Legia, odznaczony 
m.in. Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, Krzyżem 
Partyzanckim, awansowany do stopnia kapitana; żona Bronisława z d. Ru-
dowska (siostra Sarmatów Leonarda, Szymona i Józefa); dwóch synów

27. Stanisław Bobrowski (zm. po 1945), coetus 1922, absolwent SGGW; brak 
informacji o dalszych losach; zmarł w Polsce

28. Jerzy Dunin-Borkowski, coetus 1929, student PW; brak danych o dalszych 
losach

29. Adam Roman Brzeziński (19 grudnia 1912 we Lwowie – 1940 w Katyniu), 
coetus 1931, absolwent gimnazjum im. S. Batorego, student SGGW, inż. 
leśnik, ofi cer rezerwy WP, w wojnie obronnej 1939 w 30 Pułku Piechoty ps. 
„Murzyn”, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD w Katyniu

30. Witold Bukowiecki (zm. 1946), coetus 1931, student Uniwersytetu Poznań-
skiego, następnie UW, początkowo w K! Lechia, a następnie w K! Sarmatia; 
prawnik, adwokat; zmarł w Polsce

31. Edmund Bułhak (1913 w Duszkowie – 17 wrzesień 1939 w Duszkowie 
k. Olechnowicz), coetus 1931, student SGGW; inż. rolnik, zamordowany 
przez Armię Czerwoną w Duszkowie po jej wkroczeniu do Polski;

Sarmaria.indb   310Sarmaria.indb   310 2010-08-31   11:19:352010-08-31   11:19:35



311Członkowie

32. Stanisław Byczewski (15 lipca 1909 w Częstocicach, obecnie dzielnica 
Ostrowca Św. – 19 listopada 1988 w Poznaniu), coetus 1928, student UW 
i UP, mgr praw, w wojnie obronnej 1939 w piechocie, w czasie okupacji 
w kontrwywiadzie AK, po wojnie adwokat; zamieszkał w Poznaniu, był 
radcą prawnym w Narodowym Banku Polskim; żona Krystyna z d. Winiar-
ska, dzieci: Ewa, Iwo, Jacek

33. Zygmunt Jaxa-Bykowski (1901 w Choromcach k. Mińska – 19 września 
1978), coetus 1924, do roku 1914 pobierał nauki w Lozannie, po rewolucji 
bolszewickiej w Warszawie, student WSH; żona N. z d. Bryndza-Nacka, 
jeden syn

34. Tadeusz Chajęcki (1912 – 6 października 1941), coetus 1932, student che-
mii PW, zmarł tragicznie podczas okupacji niemieckiej 

35. Aleksander Chrzanowski, coetus 1919, student PW, inż. dróg i mostów, 
żołnierz-ochotnik wojny polsko-bolszewickiej 1920; brak informacji o dal-
szych losach

36. Stefan Chrząszczewski (zm. 1944 w Warszawie), coetus 1915, absolwent 
chemii PW, założyciel-reaktywator Sarmatii w Warszawie 1915, uczestnik 
wojny polsko-bolszewickiej 1920; w czasie okupacji żołnierz AK, areszto-
wany przez Gestapo, zamordowany w więzieniu przy Alei Szucha; krewny 
Z. Sulimierskiego i T. Rozdejczera

37. Stanisław Cybulski (1895 – 1943/1945), coetus 1923, absolwent architek-
tury PW, pierwotnie członek K! Welecja; w czasie okupacji żołnierz AK, 
więziony przez Gestapo w Radomiu, zmarł niedługo po opuszczeniu wię-
zienia

38. Bohdan Cywiński (1912 w Piotrowinie – czerwiec 1981 w Krakowie), co-
etus 1930, student WSH, ekonomista; w wojnie obronnej 1939 w piechocie, 
po wojnie na emigracji w Australii, powrócił do Polski, do Krakowa

39. Andrzej Czaplicki (1908 – 1945 w Gross-Rosen), coetus 1927, student WSH, 
bankowiec, więzień obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Gross-Rosen, 
zamordowany w obozie; krewny S.J. Tymowskiego; żona Maria z d. Ze-
mbrzuska (córka Fil! B. Zembrzuskiego), syn Andrzej

40. Andrzej Czarnecki (1905 – 11 sierpnia 1960), coetus 1924, student WSH, 
handlowiec, prezes Stowarzyszenia Kupców i dyrektor Rady Naczelnej 
zrzeszeń Kupiectwa Polskiego; żołnierz w wojnie obronnej 1939, więzień 
ofl agu w Murnau 

41. Jerzy Czerwiński (1904 – 12 czerwca 1941 w Palmirach), coetus 1924, ab-
solwent prawa UW, wieloletni prezes Sarmatii, prezes Warszawskiego Koła 
Międzykorporacyjnego 1925/26, aktywny działacz ZPK!A, Kawaler Dy-
plomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA; adwokat, dziekan Rady Adwokac-
kiej, w czasie okupacji organizował konspirację polityczną, aresztowany 
12 czerwca 1941 i wraz z żoną rozstrzelani przez Gestapo; ich kilkuletniego 
syna wychowywał Sarmata S. Geyer (również rozstrzelany); dziecko prze-
żyło wojnę
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42. Jerzy Czyżewicz (1912 w Kijowie – 2 stycznia 1985), coetus 1931, do Sar-
matii wprowadzony przez fi listrów petersburskich, absolwent chemii PW; 
w wojnie obronnej 1939 w 4. Dywizjonie Artylerii Konnej, więzień obozu 
koncentracyjnego w Buchenwaldzie, gdzie był wykorzystywany do ekspe-
rymentów medycznych; po wojnie naukowiec, chemik, docent doktor

43. Andrzej Czyżewski, coetus 1919, absolwent PW, żołnierz wojny polsko-bol-
szewickiej 1939, brak informacji o dalszych losach

44. Kazimierz Dąbrowski (ur. w Wierzbinku na Kujawach), coetus 1915, absol-
went PW, założyciel-reaktywator Sarmatii w Warszawie 1915, kawalerzysta 
w wojnie polsko-bolszewickiej 1920, brak danych o dalszych losach

45. Władysław Doria-Dernałowicz (13 maja 1890 koło Mohylewa – po 1945 
na emigracji), coetus 1918, student prawa UW, ukończył Korpus Paziów 
w Petersburgu, por. kawalerii w wojnie polsko-bolszewickiej; dyplomata, 
radca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

46. Konrad Didier (zmarł przed 1939), coetus 1920, student PW
47. Bogusław Dobrzyński, (4 września 1913 w Warszawie – 3 maja 1995 w War-

szawa), coetus 1934, absolwent Gimnazjum im. A. Mickiewicza, absolwent 
Wydziału Chemii PW; w wojnie obronnej 1939 w Wojskowym Nadzorze 
Technicznym, w Powstaniu Warszawskim w 8 Dywizji Piechoty AK na Żo-
liborzu (237 pluton), następnie w Służbie Technicznej; po powstaniu wy-
jechał do Krakowa, gdzie był dwukrotnie aresztowany przez Niemców; po 
wojnie wieloletni dyrektor Zakładów Materiałów Lampowych, laureat na-
grody państwowej, prezes Stowarzyszenia Filistrów K! Sarmatia 1986-1995, 
zastępca członka Zarządu Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji 
Akademickich 1993-95, pochowany na Cmentarzu na Bródnie; był głów-
nym zaangażowanym Filistrem w reaktywację Sarmatii w 1992 r. Żona 
Wanda z d. Endrukajtis, dzieci: Małgorzata i Andrzej

48. Jan Dramiński (1909 – 15 sierpnia 1970), coetus 1928, absolwent SGGW; 
w wojnie obronnej 1939 w 4 Pułku Strzelców; po wojnie pracował w Pol-
skiej Akademii Nauk

49. Stanisław Drozdowicz (20 października 1901 w Działoszynie – 15 paździer-
nika 1944 w Gross-Lubars), coetus 1923, student WSH; przemysłowiec, 
por. rez., w wojnie obronnej 1939 w 7 Pułku Ułanów, w czasie okupacji 
działał w Kedywie, a także w Komendzie Głównej AK ps. „Stach”; z żoną 
Zofi ą (także w AK) brał udział w produkcji broni, miotaczy ognia i „fi li-
pinek”; w Powstaniu Warszawskim jako ofi cer AK 8 Dywizji Piechoty AK 
na Żoliborzu, ciężko ranny 22 IX 1944, odznaczony Krzyżem Walecznych 
oraz Krzyżem Armii Krajowej, wywieziony do szpitala w obozie koncentra-
cyjnym Gross-Lubars, gdzie zmarł (symboliczny grób na Powązkach); żona 
Zofi a z d. Popielawska (więziona w okresie stalinowskim), córka Barbara 
(jako dziecko brała udział w Powstaniu)

50. Tadeusz Dubowski (ur. koło Mińska), coetus 1927, student prawa UW, 
prawnik; brak informacji o dalszych losach
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51. Michał Dudrewicz (zm. 1953), coetus 1927, absolwent SGGW, kawalerzysta 
w wojnie polsko-bolszewickiej 1920; służba wojskowa w Szkole Podcho-
rążych Rezerwy w Grudziądzu; pracował w stadninie koni w Białce; żona 
Anna z d. Radziszewska (córka profesora PW)

52. Kazimierz Starża-Dzierzbicki (16 października 1918 w Gajówce na Ukra-
inie – wrzesień 1998 w Kanadzie), coetus 1937, student SGGW; rolnik, 
w czasie okupacji na wsi w rodzinnym majątku, żołnierz partyzantki 
AK i 2 Korpusu PSZ we Włoszech, po wojnie na emigracji w Kanadzie 
w miejscowości Sarnia, od władzy ludowej PRL otrzymał zaocznie wy-
rok śmierci; krewny Pawła Szweycera; żona Hanna z d. Leszczyńska, 
trójka dzieci

53. Lucjan Dziewanowski (1918 – 1944 w Warszawie), coetus 1937, student 
PW; w Powstaniu Warszawskim żołnierz AK, poległ w Śródmieściu; brat 
stryjeczny Sławomira

54. Sławomir Dziewanowski (1913 – 2 sierpnia 1944 pod Babicami), coetus 
1931, student PW, ostatni prezes przedwojennej Sarmatii; inż. mechanik, 
ofi cer AK ps. „Sławek”, w Powstaniu Warszawskim dowódca 237 plutonu 
Batalionu “Żubr”, poległ pod Babicami; brat stryjeczny Lucjana 

55. Julian Józef Felsz (27 stycznia 1916 – 14 listopada 1997 w Warszawie), co-
etus 1934, absolwent Gimnazjum im. Zamoyskiego, student AGH; handlo-
wiec we własnym przedsiębiorstwie; w wojnie obronnej 1939 w 28 Dywizji 
Artylerii Ciężkiej; więziony w obozie w Lamsdorfi e i Waldenburgu; żona 
Anna z d. Rościszewska, córka Monika

56. Stanisław Fijalski, coetus ??, student UW, następnie student WSH (1929), 
wiceprezes zewnętrzny ZPKA 1931-32 (XI kadencja); został wyłączony z K! 
Sarmatia cum infamia; brak informacji o dalszych losach

57. Stanisław Froelich (8 stycznia 1904 w Rudzie Malenieckiej – 3 grudnia 
1943 w Warszawie), coetus 1927, absolwent UW, aktywny działacz ZPK!A, 
ziemianin, dziedzic majątku rodzinnego, służbę wojskową pełnił w 1 Puł-
ku Ułanów; w wojnie obronnej ofi cer rez. 8 Pułku Ułanów, w czasie oku-
pacji w AK, w stow. ziemian “Uprawa”, aresztowany przez Gestapo, roz-
strzelany w egzekucji ulicznej w Warszawie; krewny Andrzeja i Stanisława 
Jankowskich

58. Stanisław Garbaczewski (1907 koło Grodna – 1977), coetus 1926, absol-
went SGGW, a następnie absolwent prawa UW; gospodarował majątkiem 
Bursz w okolicach Działdowa; żona Helena z d. Kizler (siostra Romana 
i Stanisława)

59. Jerzy Gauze (1909 – 1944 w Warszawie), coetus 1936, student WSH, ekono-
mista, poległ w Powstaniu Warszawskim (według zachowanych dokumen-
tów zmarł śmiercią naturalną)

60. Bronisław Gąsiorowski (1898 – 31 sierpnia 1920), coetus 1919, pochodził 
z opoczyńskiego, student prawa UW, kawalerzysta-ochotnik w wojnie pol-
sko-bolszewickiej 1920, w czasie której poległ 
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61. Stanisław Julian Geyer (1901 koło Kutna – 1 sierpnia 1944 w Warszawie), 
coetus 1915, student UW, kawalerzysta-ochotnik w wojnie polsko-bolsze-
wickiej 1920, ekonomista, wieloletni prezes Związku Filistrów Sarmatii, 
działacz społeczny i gospodarczy reprezentujący sfery ziemiańsko-przemy-
słowe; w czasie okupacji konspiracyjny działacz polityczny, żołnierz AK 
w Powstaniu Warszawskim, poległ w Śródmieściu (lub został rozstrzelany)

62. Andrzej Gliński (zg. 14 maja 1926 w Warszawie), coetus 1920, student rol-
nictwa SGGW; poległ w walkach na Polu Mokotowskim w obronie kon-
stytucji w czasie przewrotu majowego; Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej 
Odznaki ZPKA 

63. Stanisław Głowacki (1896 -10 stycznia 1931), coetus 1915, student PW, 
w Sarmatii aktywnie dopiero od 1918, uważany za jednego z reaktywa-
torów Sarmatii w Warszawie; żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, 
inżynier

64. Jerzy Goliszewski (2 czerwca 1897 – 28 grudnia 1982), coetus 1915, student 
PW, jeden z założycieli-reaktywatorów Sarmatii w Warszawie; inżynier 
dróg i mostów, kawalerzysta w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 i wojnie 
obronnej 1939, więzień ofl agu w Woldenbergu i obozu koncentracyjnego 
w Stutthofi e, po wojnie wykładowca PG; żona Maria z d. Garlińska, jeden 
syn; kuzyn W. i S. Jaxa-Bąkowskich

65. Leszek Gruszecki (7 sierpnia 1910 – 29 marca 1982 w Edynburgu), coetus 
1932, początkowo student Uniw. w Poznaniu, a następnie student UW, 
początkowo w K! Lechia, przeniósł się do Sarmatii; mgr praw, prokurator 
w Równem na Wołyniu, po wrześniu 1939 przez Rumunię dostał się do 
Brygady Karpackiej w Palestynie (przeszedł Tobruk, Monte Cassino, Piedi-
monte); wojnę zakończył jako podporucznik odznaczony Srebrnym Krzy-
żem z Mieczami i Krzyżem Włoskim; po wojnie na emigracji w Szkocji; 
żona Irena z d. Deresz, dwie córki

66. Tadeusz Grzybowski (15 stycznia 1902 – 26 grudnia 1971 w Warszawie), 
coetus 1918, student PW, inż. chemik, żołnierz-ochotnik wojny polsko-
bolszewickiej 1920; dyrektor cukrowni Krasiczyn; po wojnie obronnej 
1939 we Francji i PSZ na Zachodzie; po wojnie wrócił do kraju do rodziny

67. Bolesław Halik (ur. w majątku Żulice – zm. po 1970 we Wrocławiu), coetus 
1918, absolwent PW, kawalerzysta-ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 
1920 w 3. Pułku Ułanów; następnie pracował w Wydziale Powiatowym 
w Głębokim; dalsze losy nieznane

68. Ernest Helmersen (ur. w Starzenicach – zm. 10 grudnia 1940), coetus 1923, 
absolwent SGGW; aresztowany przez Gestapo, więzień obozu koncentra-
cyjnego w Dachau, zamordowany w obozie

69. Edmund Hempowicz (3 lutego 1914 – listopad 1992), coetus 1933, brat 
Wiktora (z K! Lechia), absolwent Wydz. Mechanicznego PW; w roku 1939 
rozpoczął pracę w Zakładach Górniczo-Hutniczych w Starachowicach, 
skąd we wrześniu został ewakuowany do Kowla, tam zgłosił się do RKU; 
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1940 wrócił przez zieloną granicę do Starachowic; po wojnie pracował 
w przemyśle odlewniczym oraz handlu zagranicznym; żona Hanna z d. Ko-
zarzewska, córka Zofi a

70. Henryk Jacuński (ur. koło Grodna – zm. 1960 pod Warszawą), coetus 1924, 
absolwent SGGW, inż. leśnik; kawalerzysta w wojnie polsko-bolszewickiej 
1920, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, artylerzysta w wojnie obron-
nej 1939, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, żołnierz AK o pseudonimie 
„Nik” w Lubelskim i w Częstochowie (inspektorat częstochowski); działał 
w organizacji ziemian „Uprawa”, posługiwał się zmienionym nazwiskiem 
Krassowski; po wojnie aresztowany przez komunistów i skazany na śmierć, 
ale wyrok nie został wykonany; schorowany został zwolniony z więzienia 
po 1956 r., zajął się hodowlą lisów, zmarł 4 lata później 

71. Ryszard Leliwa-Jahołkowski (30 sierpnia1904 w Chojnie na Grodzieńszczyźnie 
– 4 sierpnia 1944 w Warszawie), coetus 1924, syn Ryszarda i Marii z d. O’Brien 
de Lacy; student PW, inżynier, pracował w fi rmie G. Gerlach (której współwła-
ścicielką była jego żona); w 1939 w Wilnie, następnie w Powstaniu Warszaw-
skim żołnierz AK ps. „Korwin” w stopniu kapitana, szkolił oddział miotaczy 
ognia, poległ na Ochocie przy ul. Grójeckiej, pochowany na Brudnie; krewny 
B. i M. Zembrzuskich; żona Zofi a z d. Voellnagel, syn Tomasz

72. Andrzej Jacek Jankowski (11 grudnia 1907 w Puczniewie – 21 czerwca 1940 
w Palmirach), coetus 1927, absolwent SGGW; w czasie okupacji w AK ps. 
„Kosa”, aresztowany i stracony wraz ze swym ojcem Czesławem w Palmi-
rach; brat Stanisława

73. Stanisław Jankowski (29 września 1911 w Warszawie – 5 marca 2002 w War-
szawie), coetus 1928, student UW, następnie student architektury PW (od 
1930); mgr inż. architekt 1938, asystent PW 1938-39, w wojnie obronnej 
1939 w Ośrodku Artylerii Lekkiej w Wilnie, uciekł z niewoli sowieckiej 
i przedostał się do Francji, w PSZ na Zachodzie, cichociemny od 1942 
w kraju, żołnierz wywiadu AK, kierownik Wydziału Legalizacji i Techniki 
w Oddziale II Komedy Głównej ps. “Burek”, “Kucharski”, od 1944 “Aga-
ton”, w Powstaniu Warszawskim m.in. dowódca plutonu “Agaton” w Bata-
lionie “Pięść” oraz w oddziale osłonowym Komendy Głównej, po Powsta-
niu w niewoli adiutant gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, w 1946 wró-
cił do kraju, pracował przy odbudowie i rozwoju Warszawy w Pracowni 
Urbanistycznej Warszawy (później Biuro Planowania Rozwoju Warszawy), 
współautor m.in. Trasy W-Z, MDM, kolejnych opracowań Planu Perspekty-
wistycznego Rozwoju Warszawy i Warszawskiego Zespołu Miejskiego, pro-
wadził prace urbanistyczne w Iraku, Macedonii i Peru, odznaczony m.in. 
Krzyżem Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK, 
Krzyżem Kawalerskim OOP, honorowy obywatel Warszawy 1995, autor 
wspomnień „Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie” (Warsza-
wa 1980), brał czynny udział w reaktywacji Sarmatii w 1992 r.; pochowany 
na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie; brat Andrzeja
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74. Jerzy Jarociński (1916 w Sundragach – 31 sierpnia 2001 w Legnicy), co-
etus 1936, absolwent SGGW; w czasie okupacji wysiedlony z rodzinnego 
majątku, działał w AK; po wojnie student Uniwersytetu w Poznaniu, 
mistrz gorzelnictwa, wykładowa oraz autor książek na tematy gorzelnic-
twa, ratownik górski, pochowany w Legnicy; brał aktywny udział w re-
aktywacji Sarmatii w 1992 r.; dwukrotnie żonaty, ma córkę z każdego 
małżeństwa

75. Stefan Jaroszewski (1893-1942), coetus 1915, absolwent PW, reaktywator-
założyciel Sarmatii w Warszawie 1915; inż. dróg i mostów, żołnierz wojny pol-
sko-bolszewickiej 1920; żona Maria z d. Rudowska (siostra m.in. Leonarda)

76. Bolesław Jaruzelski (1910-1994), coetus 1930, student prawa UW; służba 
wojskowa w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu; ad-
wokat, w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Szwoleżerów, w Powstaniu War-
szawskim żołnierz AK ps. „Żubr” na Mokotowie (ofi cer do zleceń grup. 
1 Pułku Szwoleżerów); po wojnie osiadł w Katowicach; brat Władysława

77. Władysław Jaruzelski (19 czerwca 1906 – 1991), coetus 1927, absolwent 
SGGW; w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Szwoleżerów, odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari, w czasie okupacji w AK i organizacji ziemian 
“Uprawa”; w czasie stanu wojennego opowiedział się po stronie władzy, 
przestał utrzymywać kontakt z Kołem Filistrów; brat Bolesława

78. Leonard Witold Jastrzębski (15 maja 1912 w Petersburgu – 17 lutego 2005 
w Londynie), coetus 1933, student PW, inż. mechanik, w konspiracji kierow-
nik komórki legalizacyjnej KG ZWZ, w Powstaniu Warszawskim na Moko-
towie dowódca ps. “Krzysztof” 3 plutonu w kompanii O-1 batalionu „Olza” 
pułku “Baszta”, ranny w czasie obrony „Alkazaru”, odznaczony Krzyżem 
Walecznych, po wojnie od 1956 na emigracji w Londynie, jeden z inicjato-
rów powołania Koła Filistrów K! Sarmatia na Obczyźnie, od 1986 drugi pre-
zes i wydawca “Komunikatów” Koła Filistrów Sarmatii na Obczyźnie; wraz 
z Żoną sfi nansował druk i wydanie Księgi Stulecia K! Sarmatia w formie 
spadku dla Korporacji; brat Wiktora; żona Ewa, dwóch synów

79. Wiktor Jastrzębski (9 czerwca 1915 w Petersburgu – 1 sierpnia 1944 w War-
szawie), coetus 1934, student PW; mechanik; w czasie okupacji w AK ps. 
„Wikta”, później „Rundka”, w 1940 aresztowany przez Gestapo, więziony 
na Pawiaku, następnie więzień obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, 
zwolniony w 1941 r., w Powstaniu Warszawskim w 7 Pułku Piechoty Legio-
nów “Garłuch”, zginął w ataku na Okęciu; brat Leonarda

80. Tadeusz Kajkowski (1907 – po 1977), coetus 1930, początkowo fuks K! Lu-
tyco-Venedya 1927/28, następnie w poznańskiej K! Lechia, z Poznania 
przeniósł się na studia do Warszawy, gdzie wstąpił do Sarmatii; absolwent 
Państwowego Instytutu Dentystycznego, doktor stomatolog; po wojnie 
osiedlił się w Poznaniu

81. Janusz Kalinowski (1 kwietnia 1918 w Szpondowie – 12 października 
1994), coetus 1936, absolwent SGH, ziemianin, ekonomista, w Powstaniu 
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Warszawskim w 8 Dywizji Piechoty AK na Żoliborzu w zgrupowaniu „Ży-
wiciela” w 237 plutonie, dowodzonym przez Sarmatę i kuzyna (J. Dunin-
Mieczyńskiego), w kompanii również dowodzonej przez Sarmatę (J. Ter-
czyńskiego); pierwszy sekretarz pisma Verbum Nobile wydawanego przez 
Związek Szlachty Polskiej od 1992 r.; brał aktywny udział w reaktywacji 
Sarmatii w 1992 r.; żona Zofi a z d. Gieysztor, dzieci: Jerzy i Krzysztof

82. Michał Kamiński (zm. 19 czerwca 1989), brak danych; prawdopodobnie 
wystąpił z Sarmatii

83. Stanisław Kasperkiewicz (ur. w Świerczynie – zm. 9 lutego 1961), coetus 
1922, absolwent PW, w okresie okupacji wysiedlony, schronił się w War-
szawie, gdzie pozostał na stałę

84. Leon Kaszewski (1904 w Uchaniach – 27 listopada 1973 w Warszawie), co-
etus 1924, absolwent SGGW; brak informacji o dalszych losach

85. Roman Józef Kizler (14 listopada 1907 – 19 lutego 2000), coetus 1928, brat 
Stanisława, student PW; mgr inż. elektryk, dyrektor elektrowni w Skarży-
sku, potem w Będzinie; wojnie obronnej 1939 w łączności, żołnierz AK; po 
wojnie dyrektor budowy elektrowni w Skawinie, uległ częściowemu parali-
żowi; żona Maria z d. Garbolewska, jeden syn

86. Stanisław Kizler (20 sierpnia 1913 w Warszawie – 2 marca 1986 w Katowi-
cach), coetus 1931, brat Romana, absolwent prawa UW, w wojnie obron-
nej w 1 Pułku Szwoleżerów, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, ciężko 
ranny pod Garwolinem; członek AK w Lubelskim, gdzie w czasie okupacji 
gospodarował na wsi, redagował prasę konspiracyjną; po wojnie przeniósł 
się na Śląsk, gdzie się ożenił, ma syna i córkę

87. Leonard Knoch (23 listopada 1912 – 11 listopada 1995 w Gdańsku), co-
etus 1930, student PW; inż. elektryk, pracował w fabryce PZT; w Powsta-
niu Warszawskim w obsłudze radiostacji nadawczej na Mokotowie, uszedł 
przed aresztowaniem, zmienił nazwisko na Kosteczki i pracował na wsi 
u Sarmaty B. Wilkoszewskiego w Wysokiej; doktor nauk technicznych, 
prof. nadzw. PG; żona Anna z d. Dokerska, dzieci: Magdalena i Wojciech

88. Jerzy Knorr (1920 w Młocinach – 17 listopada 1939 w Warszawie), coetus 
1939; najmłodszy fuks w przedwojennej Sarmatii; w wojnie obronnej 1939 
w walczył obronie Warszawy, zmarł w skutek ciężkich obrażeń w szpitalu; 
na pogrzebie uczestniczył poczet sztandarowy Korporacji, po raz ostatni na 
ponad 50 lat

89. Henryk Kolberg-Kołobrzeg (zm. 1943 w Auschwitz), coetus 1915, ab-
solwent PW, założyciel i jeden z głównych inicjatorów reaktywacji Sar-
matii w Warszawie w 1915, w latach 1915-1918 odbywały się sarmackie 
spotkania u jego rodziców przy Al. Ujazdowskich; żołnierz-ochotnik 
wojny polsko-bolszewickiej 1920, działacz społeczny i gospodarczy 
reprezentujący sfery przemysłowe, właściciel galerii obrazów; w czasie 
okupacji osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, gdzie został 
zamordowany 
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 90. Stanisław Konarski (1908 w Kluczewsku – 6 kwietnia 1968), coetus 
1928, absolwent SGGW; żołnierz AK ps. „Kuropatwa, w stowarzysze-
niu ziemian “Uprawa”; po wojnie pracował w Ministerstwie Rolnictwa 
w departamencie łowiectwa; zainicjował i rozwijał hodowlę bażantów; 
zmarł tragicznie przejechany przez tramwaj

 91. Aleksander Kotarski (1912 – 1979 w Recife w Brazylii), coetus 1930, 
syn Zygmunta i Aleksandry z Michałowskich, brat Marcelego i Zygmun-
ta, student UW; dr praw, pracował w fi lii Banku Wileńskiego, żołnierz 
PSZ na Zachodzie, wstąpił do szkoły wojskowej w Coequidan, następnie 
przedostał się do Anglii, gdzie został kapitanem armii brytyjskiej; po 
wojnie na emigracji w Argentynie, gdzie był dyrektorem amerykańskiego 
banku, a w latach 60-tych przeniósł się do Receife w Brazylii, gdzie się 
ożenił; córka Halina

 92. Marceli Kotarski (1907 w Petersburgu – 23 listopada 1927), coetus 1926, 
syn Zygmunta i Aleksandry z Michałowskich, brat Aleksandra i Zyg-
munta, absolwent Korpusu Kadetów w Modlinie, student prawa UW, 
zginął tragicznie

 93. Zygmunt Kotarski (19 listopada 1914 w Petersburgu – 7 czerwca 1992), 
coetus 1935, brat Aleksandra i Marcelego, student SGGW, wprowadzony 
do Sarmatii przez fi listrów petersburskich; inż. rolnik, w wojnie obronnej 
1939 r. w 27 Pułku Ułanów w Nieświeżu (podporucznik i dowódca plu-
tonu w szwadronie marszowym w Łukowie), a po 17 września w 9 Pułku 
Strzelców Konnych w SGO „Polesie” gen. F. Kleeberga; ranny w bitwie 
pod Kockiem, uciekł z obozu pod Radomiem, wrócił do Warszawy, gdzie 
brał udział w tajnym nauczaniu i podziemnym Magistracie stolicy; po 
wojnie pracował jako inżynier budownictwa, od 1950 był ekspertem 
w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego; autor wielu publikacji nauko-
wych z dziedziny materiałów budowlanych oraz (wraz z żoną z d. Dyb-
czyńską) w zakresie wykorzystania energii słonecznej; pochowany na 
warszawskich Powązkach 

 94. Janusz Kozakiewicz (26 maja 1911 w Kamienskoje na Ukrainie – listo-
pad 1993), coetus 1930, absolwent Gimnazjum im. S. Batorego, student 
SGGW, inż. rolnik 1934, administrator majątków ziemskich 1934-39, 
w wojnie obronnej 1939 w 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich i 102 Pułku 
Ułanów, z którym przekroczył granicę litewską; internowany w litew-
skich obozach w Olikcie, Rakiszkach i Kalwarii, uciekł z niewoli, w cza-
sie okupacji w partyzantce ZWZ-AK na Wileńszczyźnie i Kowieńszczyź-
nie, dowódca oddziału Polaków z Litwy Kowieńskiej; uczestnik Akcji 
“Burza”, aresztowany przez Sowietów w 1944, wywieziony do obozów 
internowania w głąb ZSRR 1944-47; po wojnie wieloletni pracownik 
Instytutu Rolnego w Warszawie, doc. dr hab. nauk rolniczych, autor 
ok. 100 prac naukowych, porucznik AK, odznaczony Krzyżem Walecz-
nych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem AK, Krzyżem 
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Kawalerskim Polonia Restituta; żona Olga z d. Wielhorska, krewna Hen-
ryka Rehbindera

 95. Józef Krasicki, coetus 1918, absolwent SGGW, żołnierz wojny polsko-
bolszewickiej; nie są znane dalsze losy

 96. Jerzy Radwan-Krotkiewski (1898 – 18 marca 1984 w Arras), coetus 1924, 
absolwent architektury PW; żołnierz w wojnie obronnej 1939, więzień 
ofl agu w Murnau, po wojnie na emigracji we Francji; brat Władysława

 97. Władysław Krotkiewski (1906 – 31 marca 1982), coetus 1930, absolwent 
leśnictwa SGGW; w czasie okupacji więzień obozu koncentracyjnego 
w Auschwitz; brat Jerzego; żona Elżbieta z d. Baronowska, syn i córka

 98. Tadeusz Kuczyński (zg. 1920), coetus 1915, założyciel-reaktywator Sar-
matii w Warszawie 1915, żołnierz-ochotnik wojny polsko-bolszewickiej 
1920, w której poległ 

 99. Zbigniew Korwin-Kuczyński (6 grudnia 1917 w Kopylu k. Mińska 
– żyje?), coetus 1936, absolwent Gimnazjum Ziemi Mazowieckiej 
w Warszawie 1936, student SGGW, w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku 
Ułanów Krechowieckich, w czasie okupacji w AK, brał udział w walkach 
w Kampinosie i w Powstaniu Warszawskim, m.in. w walkach o Dworzec 
Gdański, ranny dostał się do niewoli niemieckiej, po wojnie wyemigro-
wał do Kanady (Toronto), gdzie pozostał i pracował jako przedsiębiorca; 
żona Stanisława z d. Klaza, 3 synów

100. Stefan Kuligowski (ur. w Zakrzówku – zm. przed 1944), coetus 1924, 
absolwent SGGW; w wojnie obronnej 1939 w artylerii, w czasie okupacji 
wysiedlony z Zakrzówka, osadzony w Niemczech w obozie koncentra-
cyjnym, tam zamordowany; brat Tadeusza

101. Tadeusz Kuligowski (25 października 1902 w Warszawie – 13 maja 1962 
w Sopocie), coetus 1924, absolwent prawa UW, odbył aplikację sądową 
w latach 1928-30; adwokat, pracował w prokuraturze i sądownictwie, 
w tym 3 lata na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu; 
po wybuchu wojny powrócił do Warszawy i w czasie okupacji związał 
się z AK; po wojnie wyjechał do Trójmiasta i został Prokuratorem Sądu 
Okręgowego w Gdańsku, następnie pracował jako adwokat w Sopocie; 
brat Stefana

102. Stanisław Kunstetter (7 września 1912 – 20 września 1985), coetus 1931, 
absolwent mechaniki PW; w czasie okupacji w Tajnych Wojskowych Za-
kładach Wydawniczych AK, podporucznik Oddziału Osłonowego WZW, 
w Powstaniu Warszawskim żołnierz AK ps. „Krzysztof”, więzień ofl agu 
w Łambinowicach, Gross-Born i Sanbostel, po wojnie profesor Wydz. 
Mechanicznego Politechniki Warszawskiej

103. Jan Leduchowski (przed 1944), coetus 1938, student SGGW, zginął w nie-
znanych okolicznościach w czasie okupacji 

104. Jan Samotya-Lenczewski (z Podlasia – zm. 1938), coetus 1928, absol-
went SGGW, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 w 1 Pułku Ułanów 
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Krechowieckich, odznaczony Virtuti Militari, zmarł tragicznie; żona Ma-
ria z d. Jankowska (siostra Sarmatów Andrzeja i Stanisława)

105. Eugeniusz Lesser, coetus 1918, absolwent PW, żołnierz-ochotnik wojny 
polsko-bolszewickiej 1920, brak informacji o dalszych losach

106. Stanisław Lewicki (23 września 1908 – 27 stycznia 1994), coetus 1930, 
absolwent ekonomii UW; w wojnie obronnej 1939 w 5 Pułku Piechoty 
Legionów w Wilnie, internowany w Połądze, skąd przez Szwecję dostał 
się do Francji, w czasie okupacji w 2 Dywizji Strzelców Pieszych we Fran-
cji, przedostaje się do Szwajcarii, w grudniu 1944 przedostaje się przez 
Francję do Szkocji, gdzie zostaje przydzielony do 14 Pułku Artylerii Lek-
kiej, po wojnie wrócił do kraju w 1980, pracownik Izby Przemysłowo-
Handlowej w Warszawie; czynny reaktywator Sarmatii w 1992 r.; żona 
Zofi a z d. Kładecka (córka fi listra K! Welecja)

107. Jerzy Libiszowski (7 października 1906 w Pełczyskach – 1 stycznia 1982 
w Kielcach), coetus 1928, absolwent prawa UW; w wojnie obronnej 
1939 w artylerii, w czasie okupacji gospodarował w Pełczyskach; krewny 
Józefa; żona Hanna, córka Barbara

108. Józef Karol Libiszowski (21 czerwca 1914 w Sosnowicy – 10 mar-
ca 1986 w Filadelfi i), coetus 1933, student SGH, rolnik ekonomista, 
w czasie II wojny światowej dostał się przez Rumunię i Jugosławię 
do Francji (gdzie był ofi cerem łącznikowym polskiego podziemia), 
następnie do Anglii, gdzie był członkiem PSZ na Zachodzie, odzna-
czony Krzyżem Virtuti Militari, po wojnie na emigracji w Stanach 
Zjednoczonych; krewny Jerzego; ożenił się z Angielką, z którą miał 
syna i córkę

109. Zygmunt Lubiński, kresowiak, coetus 1923, brak danych o jego powo-
jennych losach 

110. Stanisław Łebkowski (1918 – 26 marca 1976), coetus 1937, student 
SGGW; rolnik, nie utrzymywał kontaktu z Kołem Filistrów; miał dwójkę 
dzieci

111. Stanisław Łada-Łobarzewski (ur. w Wielicku na Wołyniu – zm. ok. 1920), 
coetus 1918, żołnierz-ochotnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, zmarł 
tuż po niej

112. Witold Łukasiewicz (7 listopada 1915 w Kijowie – 29 sierpnia 1995 
w Warszawie), coetus 1935, student Wydz. Mech. PW, harcerz; w Po-
wstaniu Warszawskim w AK na Mokotowie, po Powstaniu wywieziony 
na roboty do Austrii, skąd ucieka w styczniu 1945 i wraca do kraju; koń-
czy studia na Politechnice Łódzkiej, pracuje w przemyśle chemicznym 
przy projektowaniu i inwestycjach; od 1974 w Warszawie na stanowisku 
dyrektora Biura Importu i Eksportu; brał aktywny udział w reaktywacji 
Sarmatii w 1992 r.; troje dzieci

113. Wacław Łukaszewicz, coetus 1924, student UW, brak informacji o dal-
szych losach
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114. Jerzy Maciejewicz (1931 w Przeworsku – po 1986), coetus 1937, student 
rolnictwa SGGW, później Politechniki Śląskiej; początkowo pracował na 
uczelni, następnie w kopalni „Zabrze” jako kierownik jednego z dzia-
łów; pracował także w kombinatach górniczych, od 1976 na stanowi-
skach dyrektorskich, w 1984 minister hutnictwa i przemysłu maszyno-
wego, prezes Polskiego Komitetu Normalizacji; członek PZPR, odmówił 
przyjęcia do Koła Filistrów i odżegnywał się od Korporacji

115. Stanisław Maciejowski (1909 – 1930 we Włodawie), coetus 1927, stu-
dent prawa UW, zginął na poligonie od wybuchu granatu podczas ma-
newrów, w czasie odbywania służby wojskowej

116. Konstanty Makomaski (zm. 1940 w Katyniu), coetus 1919, kuzyn Kazi-
mierza i Tadeusza (z K! Jagiellonia) oraz Włodzimierza, absolwent PW, 
żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, po wojnie obronnej przetrzy-
mywany przez sowietów, zamordowany przez NKWD w Katyniu

117. Włodzimierz Makomaski (10 grudnia 1917 w majątku Krępa – 6 marca 
1987 w Warszawie), coetus 1937, student prawa UW, c. 1936, w Powsta-
niu Warszawskim w 8 Dywizji Piechoty AK na Żoliborzu w 237 plutonie, 
potem w Służbie Technicznej; po wojnie pracował w handlu zagranicz-
nym; kuzyn Konstantego Makomaskiego

118. Stanisław Andrzej Makowski (12 listopada 1902 w Warszawie- 5 wrze-
śnia 1980), coetus 1925, jako uczeń żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 
1920, absolwent prawa UW, kilkukrotny Olderman Sarmatii; w wojnie 
obronnej w 76 Pułku Piechoty w Grodnie im. L. Narbutta, więzień ofl agu 
w Murnau; po wojnie powrócił do Polski

119. Wacław Maliszewski, coetus 1919, student PW, żołnierz-ochotnik wojny 
polsko-bolszewickiej 1920, inżynier budowy dróg i mostów; brak infor-
macji o dalszych losach

120. Władysław Manduk (30 lipca 1910 – 18 czerwca 1989), coetus 1931, 
absolwent chemii PW, w wojnie obronnej 1939 w artylerii, w czasie oku-
pacji w AK; po wojnie osiedlił się w Łodzi; krewny T. Pfeiff era; żona 
z d. Kruszewska, pięć córek

121. Tadeusz Marconi (28 listopada 1899 – 16 października 1956), coetus 
1920, syn Władysława i Kazimiery z d. Kolberg; absolwent PW, żołnie-
rz-ochotnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, krewny H. Kolberg-Koło-
brzega; brak informacji o dalszych losach

122. Jerzy van den Mersch (zm. 1943 w Auschwitz), coetus 1928, absolwent 
prawa UW, w czasie okupacji w AK, aresztowany i osadzony w obozie 
koncentracyjnym w Auschwitz, gdzie został zamordowany pod przybra-
nym nazwiskiem

123. Adam Mędrzecki (zm. na Śląsku), coetus 1918, absolwent PW, żołnierz-
ochotnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, w okresie międzywojennym 
pracował na Górnym Śląsku w kierownictwie górniczym; brak informa-
cji o losach powojennych

Sarmaria.indb   321Sarmaria.indb   321 2010-08-31   11:19:372010-08-31   11:19:37



ROZDZIAŁ VIII 322

124. Jerzy Dunin-Mieczyński (27 maja 1912 w Szpondowie – 2 sierpnia 1944 
pod Babicami), coetus 1931, syn Mieczysława i Reginy z Kalinowskich, 
abs. gimnazjum im. S. Batorego, absolwent Wydz. Mechanicznego PW, 
ostatni przedwojenny Olderman Sarmatii; w wojnie obronnej 1939 
w obronie Warszawy, w czasie okupacji w AK ps. „Dunin”, w Powstaniu 
Warszawskim dowódca 237 plutonu Batalionu “Żubr” w zgrupowaniu 
„Żywiciela”, poległ pod Babicami; brat cioteczny Janusza Kalinowskie-
go; żona Danuta z Przybyłowskich

125. Kazimierz Mieszkis (15 czerwca 1911 w Petersburgu – 2000), coetus 
1931, absolwent chemii PW w 1936; po wybuchu wojny przez Rumunię 
dotarł do Francji, gdzie początkowo pracował w przemyśle zbrojenio-
wym, a potem został wcielony do artylerii; po upadku Francji przedostał 
się do Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył szkołę podchorążych artylerii 
w Cupar Fife; przeniesiony do przemysłu zbrojeniowego, pracował w Ar-
senale Brytyjskim w Bridgend w Walii; po wojnie pozostał w W. Brytanii; 
aktywnie uczestniczył w reaktywacji Sarmatii; żona Mary z d. Webley 
(Szkotka), córka Helena

126. Tadeusz Mikołajczewski (19 lutego 1911 – 2 sierpnia 1944 pod Babica-
mi), coetus 1933, absolwent chemii PW; w czasie okupacji żołnierz AK 
ps. „Tadek”, w czasie Powstania Warszawskiego w 237 plutonie Bata-
lionu “Żubr”, poległ pod Babicami; żona Jadwiga z d. Jastrzębska (2.v. 
Niewiarowska)

127. Antoni Mikoszewski (ur. na Wołyniu – zm. 1942 we Wronowie), coetus 
1929, absolwent SGGW; w czasie okupacji w partyzantce AK w Kielec-
kim, poległ w walkach we Wronowie k. Nowej Słupi w Kieleckim (lub 
został zamordowany przez Gwardię Ludową wraz z rodziną Reklewskich, 
właścicieli majątku we Wrogowie); pochowany w Waśniowie

128. Stefan Miłkowski (1911 – 15 sierpnia 1944 w Warszawie), coetus 1929, 
absolwent prawa UW, adwokat w Warszawie; w czasie okupacji w ZWZ 
i Komendzie Głównej AK ps. „Jeż” oraz „Tom”, do roku 1943 zastępca 
szefa Biur Wojskowych, następnie w oddziałach liniowych, w Powstaniu 
Warszawskim w Batalionie “Radosław”, poległ w Śródmieściu 

129. Andrzej Miszewski (1912 – ok. 2006), coetus 1931, student PW, inż. 
mechanik, w wojnie obronnej 1939 w lotnictwie, w czasie wojny przez 
Rumunię dostaje się do Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie (podobnie jak 
brat) służy w RAF (m.in. zrzucał Cichociemnych nad Polskę), odznaczo-
ny DFC, Krzyżem Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych, 
w 1948 wrócił do Polski, gdzie był prześladowany; od 1962 na emigracji 
w Republice Południowej Afryki; brat Jana; żona Anna z d. Mierzejska, 
dwójka dzieci

130. Jan Maciej Miszewski (27 grudnia 1913 – żyje?), coetus 1932, student 
PW, inż. architekt; w wojnie obronnej 1939 w lotnictwie, w czasie 
wojny dostaje się przez Rumunię do Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie 
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służył w RAF w dywizjonie 300, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari 
i trzykrotnie Krzyżem Walecznych, po wojnie na emigracji w Republice 
Południowej Afryki, prof. architektury na Uniwersytecie w Capetown; 
brat Andrzeja; żona Marta z d. Szczepańska, 4 synów: Piotr, Paweł, Jakub 
i Mateusz

131. Jan Mitraszewski (1900 na Podlasiu – 19 stycznia 1979), coetus 1925, 
absolwent budownictwa lądowego PW, do Sarmatii wprowadzony przez 
fi listrów petersburskich; do wojny był kierownikiem Okręgowego Urzę-
du Budownictwa w Brześciu; w czasie okupacji w AK, brał udział w Po-
wstaniu Warszawskim, trafi ł do obozu jenieckiego

132. Wiktor Modzelewski (1917 w Gładczynie k. Pułtuska), coetus 1938, stu-
dent rolnictwa SGGW, w czasie okupacji w partyzantce AK na Lubelsz-
czyźnie, gospodarował w majątku Łowickich (rodzina żony); po wojnie 
zesłany na 20 lat do ZSRR; powrócił do Polski po 1956 i pracował w cu-
krowni w Malborku

133. Jerzy Morzycki, coetus 1927, doktor medycyny UW; w latach 30-tych 
dyrektor Państwowych Zakładów Higienicznych w Poznaniu, w czasie 
okupacji w AK przy produkcji szczepionek przeciwtyfusowych metodą 
prof. Weigla; po wojnie był wiceministrem zdrowia, dyrektorem Insty-
tutu Chorób Tropikalnych w Gdyni; zmarł tuż po operacji przepukliny 
w wyniku błędu chirurga

134. Tadeusz Mścichowski (zm. 1953), coetus 1931, absolwent SGGW, dalsze 
losy nie są znane 

135. Tomasz Narkiewicz-Jodko (1918 w Mińsku – 1992), coetus 1937, student 
SGH, ekonomista, w 1938 w akcji “Łom” na Rusi Zakarpackiej, w woj-
nie obronnej 1939 r. w 12 Pułku Ułanów, w czasie okupacji porucznik 
ps. „Bzura” w AK w Batalionie “Las” 7 Dywizji Piechoty, dwukrotnie 
ranny; po wojnie pracował w Lasach Państwowych, a następnie PGR 
i budownictwie; dwukrotnie żonaty: 1. żona Hanna z d. Wiewiorowska 
(dzieci: Ewa i Maciej), 2. żona Helena z d. Ostasz (dzieci: Elżbieta) 

136. Aleksander Neuhoff  von der Ley (25 listopada 1915 – 25 września 1944 
w Warszawie), coetus 1933, hrabia kurlandzki, absolwent budownictwa 
lądowego PW, w Powstaniu Warszawskim w AK ps. “Olek” w Batalionie 
„Olza” Pułku “Baszta” w kompanii O-1 „Zych”, poległ na Mokotowie 
na ul. Czeczota 2, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Walecznych; krew-
ny Braci Zembrzuskich; żona (ślub za czasów okupacji) Wanda z d. Ku-
bik, dzieci: Krystyna (Bednarczyk) i Grzegorz

137. Cyryl Niewiadomski (4 kwietnia 1913 w Petersburgu – 24 lutego 
1980), coetus 1932, syn Pawła Niewiadomskiego i Eugenii z Maierów, 
absolwent Korpusu Kadetów w Chełmie 1931, student PW, do Sarmatii 
wprowadzony przez fi listrów petersburskich; inż. chemik od 1936; po 
wojnie obronnej 1939 we Francji, skąd przez Hiszpanię wrócił do kraju 
i od 1940 w wywiadzie AK ps. „Prus”, m.in. w akcji rozpracowania 
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produkcji rakiet V2, po wojnie dyrektor i dyrektor techniczny Walcow-
ni Metali Nieżelaznych w Dziedzicach 1945-48, szykanowany w okre-
sie stalinowskim, osadzony na kilka miesięcy w areszcie śledczym, od 
1948 zatrudniony w branży kablowej m.in. jako Główny Technolog 
Zjednoczenia, a następnie Centralnego Zarządu Przemysłu Kablowego, 
Naczelny Dyrektor Centralnego Biura Przemysłu Kablowego w Ożaro-
wie pod Warszawą 1957-63 w 1963-79, w Instytucie Łączności, m.in. 
jako samodzielny pracownik naukowo-badawczy (docent mgr inż.); 
żona Jadwiga z d. Parczyńska, dwóch synów: Ryszard i Krzysztof

138. Adam Niewiarowski (1917 – wrzesień 1944 w Warszawie), coetus 1935, 
student UW, potem absolwent SGGW, kilkukrotny sekretarz Korpo-
racji; w czasie okupacji i w Powstaniu Warszawskim w AK, poległ na 
Mokotowie 

139. Władysław Józef Nowakowski (8 marca 1914 we Wrześni – 28 maja 2010 
w Poznaniu), coetus 1936, matura w Poznaniu, student PW do 1939 r. 
(Wydział Elektryczny), inżynier elektryk; w wojnie obronnej 1939 w ar-
tylerii, brał udział w Bitwie nad Bzurą, w czasie okupacji w AK w Kie-
leckim; po wojnie osiadł w Poznaniu, gdzie pracował w Zakładach im. 
Cegielskiego oraz Zakładach Energetycznych Okręgu Zachodniego; żona 
Maria z d. Tyrakowska, trójka dzieci: Jacek, Anna i Jerzy

140. Jan Oczechowski (ur. 1913 w Krobanówku k. Sieradza – zm. 4 sierp-
nia 1944 w Warszawie), coetus 1935, student prawa UW, ostatni przed-
wojenny Wiceprezes Korporacji; w wojnie obronnej 1939 w kawalerii, 
w czasie okupacji i w Powstaniu Warszawskim w AK ps. „Topór”, w ba-
talionie „Czata 49”, poległ na ulicy Karolkowej na Woli; pośmiertnie 
odznaczony Virtuti Militari; kuzyn S.J. Tymowskiego

141. Stanisław Zygmunt Okolski (ur. w Wólce Przybojewskiej – zm. 1954), 
coetus 1930, absolwent SGGW, po wojnie pracował w rolnictwie w oko-
licach Szczecina 

142. Tadeusz Okulicz (28 lutego 1911 koło Ośmian – 25 sierpnia 1988), co-
etus 1931, absolwent prawa UW; dalsze losy nieznane

143. Mieczysław Olszewski, coetus 1930, student ekonomii WSH, w czasie 
wojny w PSZ na Zachodzie we Francji i Wielkiej Brytanii, po wojnie na 
emigracji w Wielkiej Brytanii 

144. Aleksander Ryszard Olszowski (1911 w Jacentowie k. Ostrowca Św. 
– 8 września 1977 w Krakowie) coetus 1930, absolwent SGGW, po stu-
diach w rodzinnym majątku w Jacentowie, gdzie miał stadninę koni peł-
nej krwi i stadninę wyścigową; w czasie okupacji w AK i organizacji zie-
mian “Uprawa”; po wojnie osiadł w Krakowie; żona Krystyna z hrabiów 
Ostrowskich, dzieci: Barbara, Wanda i Aleksander

145. Konrad Opalski, coetus 1916, absolwent PW (budowa dróg i mostów), 
żołnierz-ochotnik wojny polsko-bolszewickiej 1920; brak danych o dal-
szych losach
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146. Zbigniew Osiński (14 listopada 1911 – 25 lipca 2000), coetus 1931, ab-
solwent elektryki PW; pracownik Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Kie-
leckiego w Skarżysku; w czasie wojny obronnej 1939 w Fabryce Amunicji 
w Skarżysku, po wojnie pracownik Polskiej Energetyki, był dyrektorem 
elektrowni w Gdyni, potem kierował rozrządem mocy w Polsce, a na-
stępnie rozrządem mocy w niektórych krajach Rady Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej z siedzibą w Pradze; uczestniczył w reaktywacji Sarmatii; 
żona Bogumiła z d. Lewandowska, córka Bożena

147. Bohdan Ostrowski (1912 – 6 lipca 1979 w Warszawie), coetus 1930, 
absolwent ekonomii WSH, w czasie wojny w 2 Dywizji Strzelców Pie-
szych we Francji, brał udział w kampanii w Ardenach; po upadku Francji 
w obozie jenieckim w Szwajcarii; po wojnie wrócił do Polski; żona Hali-
na z d. Szyller, jeden syn

148. Franciszek Ostrowski (zg. 1943 w Warszawie), coetus 1923, żołnierz 
wojny polsko-bolszewickiej 1920, absolwent SGGW, w czasie okupacji 
w ZWZ i AK, także w stowarzyszeniu ziemian “Uprawa”, rozstrzelany 
przez Gestapo; w czasie studiów miał pojedynek honorowy na szable 
z kadetem szkoły wojskowej

149. Henryk Pankiewicz (1894 na Suwalszczyźnie – 14 listopada 1977), coetus 
1915, absolwent mechaniki PW, założyciel-reaktywator Sarmatii w War-
szawie 1915, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 w lotnictwie, pierwszy 
prezes ZPK!A 1922-23 (I kadencja), Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej 
Odznaki ZPKA, działacz społeczny i międzykorporacyjny; córka

150. Ludwik Paprocki, coetus 1923, absolwent PW, powojenne losy nieznane
151. Marian Pawliński (zm. 1938), coetus 1924, absolwent PW 
152. Jan Pełka (1908 – 1993), coetus 1930, absolwent architektury PW, żoł-

nierz w wojnie obronnej 1939, później znalazł się na Litwie; powojen-
ne losy są nieznane; nawiązał kontakty ze Stowarzyszeniem Filistrów 
Polskich Korporacji Akademickich; żona Anna z d. Zembrzuska, córka 
B. Zembrzuskiego

153. Tadeusz Pfeiff er (10 maja 1912 – 22 listopada 1996 w Brazylii), coetus 
1931, absolwent ekonomii SGH; w czasie okupacji w AK, w Powstaniu 
Warszawskim na Woli i w Śródmieściu, po wojnie na emigracji w Brazy-
lii wraz z rodziną; krewny Władysława Manduka; żona Irena z d. Grzan-
kowska, córka (żona syna Jerzego Sturma)

154. Stanisław Piasecki, coetus ??, absolwent PW, żołnierz wojny polsko-bol-
szewickiej 1920, dalsze losy są nieznane

155. Zygmunt Piastuszkiewicz, coetus 1918, absolwent PW, żołnierz-ochotnik 
wojny polsko-bolszewickiej 1920, brak danych o dalszych losach

156. Edward Korwin-Piotrowski (7 marca 1920 – 24 stycznia 1944 w Warsza-
wie), coetus 1937, student prawa UW, w wojnie obronnej 1939 w 1 Puł-
ku Szwoleżerów, w czasie okupacji w AK, rozstrzelany przez Niemców 
w zbiorowej egzekucji ulicznej w Warszawie
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157. Zygmunt Podczaski (1896 – 1922), coetus 1915, student PW, założyciel-
reaktywator Sarmatii w Warszawie 1915, w wojnie polsko-bolszewickiej 
1920 w 4. Pułku Ułanów; zmarł tragicznie

158. Witold Koziełł-Poklewski (1912 koło Wilna – 31 lipca 1979 w Johan-
nesburgu), coetus 1930, absolwent chemii PW, w wojnie obronnej 1939 
saper w Armii Kraków, przedostał się przez Węgry do Francji, następnie 
do Wielkiej Brytanii, tam w czasie wojny w 1 Dywizji Pancernej PSZ na 
Zachodzie, uczestniczył w inwazji w Normandii, gdzie został ranny oraz 
odznaczony Krzyżem Walecznych; po wojnie na emigracji w Republice 
Południowej Afryki; dwukrotnie żonaty z Angielkami, z pierwszego mał-
żeństwa syn i córka

159. Wojciech Polakowski (1919 koło Grodna – 8 listopada 1985 w Warsza-
wie), coetus 1938, student ekonomii SGH; w czasie okupacji w AK („sar-
macki” 237 pluton)

160. Janusz Włodzimierz Popiel (31 marca 1910 w Warszawie – 26 stycznia 
1986 w Londynie), coetus 1927, syn Włodzimierza i Kazimiery z Pila-
nowskich, absolwent Gimnazjum Ludwika Lorentza, student UW, stu-
dent UP Poznań (w 1932), autor wielu sarmackich piosenek, m.in. Pieśni 
do Barw; mgr praw UP, starszy asystent przy Katedrze Teorii i Filozo-
fi i Prawa na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UP, w wojnie obronnej 
1939 r. w 6 Batalionie Pancernym, m.in. w obronie Warszawy, w kam-
panii francuskiej 1940 dowódca plutonu 1 Kompanii Czołgów, później 
w 1 Dywizji Pancernej PSZ na Zachodzie, kilkakrotnie więziony i ranny, 
odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi z Mie-
czami, Złotym Krzyżem Zasługi, francuskim Orderem Legii Honorowej 
i francuskim Krzyżem Wojennym z palmą oraz belgijskimi Orderem Le-
opolda i Krzyżem Wojennym z palmą, pierwszy prezes i redaktor „Ko-
munikatów” Koła Filistrów K! Sarmatia na Obczyźnie 1978-1986; pełna 
biografi a znajduje się w Księdze Stulecia K! Sarmatia

161. Zygmunt Poradowski (1896 – listopad 1974 w Hiszpanii koło Alicante), 
coetus 1915, absolwent PW, założyciel-reaktywator Sarmatii w Warsza-
wie 1915, do Korporacji wprowadzony przez fi listrów petersburskich; 
w wojnie polsko-bolszewickiej w 8 Pułku Ułanów; w czasie okupacji 
w AK, trafi ł do obozu koncentracyjnego; po wojnie na emigracji w Hisz-
panii i Stanach Zjednoczonych; kuzyn J. Smorczewskiego

162. Ryszard Posiadało (1917 – wrzesień 1939 pod Strońskiem), coetus 1935, 
absolwent PW; pchor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 30 Pułku Strzel-
ców Kaniowskich, poległ nad Wartą w okolicach Strońska

163. Julian Prądzyński (1903 – 3 maja 1959 w Casablance), coetus 1919, stu-
dent UW, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. w 1 Pułku Ułanów, 
aktywnie działał w ZPK!A; prawnik, adwokat, w Powstaniu Warszaw-
skim w AK na Śródmieściu; jeniec w obozie Fallingbostel; po wojnie na 
emigracji w Hiszpanii 
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164. Kazimierz Michał Pryliński (27 grudnia 1907 w Kamieńcu – 15 listopa-
da 1986 w East London, RPA), coetus 1928, student SGGW; inż. rolnik, 
w czasie wojny w PSZ na Zachodzie, m.in. w Armii Polskiej we Francji, 
po wojnie na emigracji, początkowo w Rodezji, następnie w Republice 
Południowej Afryki, eksplorator i odkrywca wielu złóż kopalnych (chrom 
i boksyt) w Afryce; brat Zdzisława, brat cioteczny Bolesława i Stanisława 
Siekierzyńskich

165. Zdzisław Pryliński (27 grudnia 1905 w Kamieńcu – 30 sierpnia 1940 
w Palmirach), coetus 1928, absolwent budownictwa wodnego PW; 
w czasie okupacji w AK, aresztowany jako jeden z pierwszych ofi cerów 
podziemia; rozstrzelany przez Niemców w Palmirach; brat Kazimierza; 
żona Aleksandra z d. Jastrzębska

166. Jan Przybyłowicz, coetus 1938, w czasie okupacji w AK i Powstaniu War-
szawskim w Śródmieściu; po wojnie na emigracji w Europie zachodniej, 
później osiedlił się w Australii 

167. Kazimierz Rauszer (1906 koło Iłży – 1968 w Londynie), coetus 1928, 
absolwent PW; w wojnie obronnej 1939 w artylerii, w czasie wojny w ru-
chu oporu we Francji; po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii; brat 
stryjeczny Tomasza; żonaty z Francuską, jeden syn

168. Tomasz Zbysław Rauszer (22 września 1908 w Boleszynie – 1 maja 1985), 
coetus 1928, absolwent mechaniki PW; w czasie wojny w partyzantce 
AK w Kieleckim, po wojnie docent; brat stryjeczny Kazimierza; żona 
Reklewska (zamordowana przez Gwardię Ludową w Grzegorzewicach), 
dwójka dzieci cudem przeżyła

169. Henryk Rehbinder (30 maja 1919 w Kurlandii – 26 grudnia 1981 w Kon-
stancinie), coetus 1937, absolwent SGGW; w czasie okupacji w AK; żona 
z Norwegii (studenta w Polsce), jedna córka

170. Mikołaj Rekosz (ur. w Skombobole k. Wiżajn – zm. przed 1944), coetus 
1931, absolwent SGGW; w czasie okupacji w AK, aresztowany i zesłany 
do obozu koncentracyjnego, gdzie został zamordowany 

171. Kazimierz Rentel (13 stycznia 1897 – 5 marca 1977 w Warszawie), co-
etus 1918, absolwent mechaniki PW; ochotnik w wojnie polsko-bolsze-
wickiej 1920 w 4 Pułku Ułanów, żołnierz wojny obronnej 1939, później 
ofi cer sztabu w 2 Dywizji Strzelców Pieszych we Francji, internowany 
w Szwajcarii; po wojnie powrócił do kraju; dwie córki: Danuta i Maria

172. Stanisław Roguski (12 lutego 1912 w Stodołach – 19 maja 1983 w War-
szawie), coetus 9131, absolwent prawa UW; zajmował się hodowlą lisów 
na folwarku w Stodołach; w wojnie obronnej 1939 w 26 Pułku Ułanów, 
w czasie okupacji w partyzantce AK w Sandomierskim; po wojnie po-
nownie zajął się hodowlą lisów w PGR Kawęczyn (należącym przed woj-
ną do J. Bełkowskiego); żona Maria z hr. Wielopolskich, syn Krzysztof

173. Tadeusz Rozdejczer (później Rozdeiczer-Kryszkowski; 12 maja 1905 
w maj. Rodzinnym Kryszkowice pow. Nieszawa – 3 stycznia 1984 
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w Warszawie), coetus 1923, syn Karola i Marii z Saryusz-Woyciechow-
skich, absolwent Gimnazjum im. A. Mickiewicza 1923, absolwent UW, 
Sorbony i Instytutu Prawa Międzynarodowego, odbył aplikację sądo-
wą i adwokacką, od 1936 w administracji państwowej w Biurze Akcji 
i Planowania Prezydium Rady Ministrów, a od 1937 w Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu w Wydziale Polityki Handlowej i Traktatowej (kie-
rownik referatu Bałkany), sekretarz ugrupowania młodzieżowego „Klub 
11 Listopada”, w czasie okupacji do 1942 w kontrwywiadzie AK „Krysz-
kowski” (stąd po wojnie drugi człon nazwiska), od Wywiadzie Infor-
macji Politycznej Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK 
ps. “Radny”, w Powstaniu Warszawskim w składzie załogi stacji UKF 
„Rafał”, po wojnie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji m.in. dyrek-
tor Departamentu Polityki Handlowej i Traktatów Ministerstwa Żeglugi 
1945-47, a następnie zastępca dyrektora Centrali Handlu Zagraniczne-
go “Społem” 1947-48, dyrektor Centrali Kursów przy Zarządzie Głów-
nym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pochowany na cmentarzu 
w Pyrach, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami 
i Krzyżem Kawalerskim OOP; krewny Z. Sulimierskiego i J. Zakrzeńskie-
go; dwukrotnie żonaty

174. Jerzy Rudowski (26 lutego 1901 w Warszawie – 11 listopada 1973 w War-
szawie), coetus 1919, syn Zygmunta i Zofi i z Mieczkowskich, absolwent 
Gimnazjum im. E. Konopczyńskiego w Warszawie, absolwent mechaniki 
PW; żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, następnie odbywał prak-
tyki w przemyśle mleczarskim w Niemczech i w Danii, w 1931 zorgani-
zował i prowadził wraz z ojcem Biuro Techniczno-Mleczarskie ERIDAN 
(do wybuchu wojny zaprojektował i urządził 200 mleczarni na terenie 
kraju), od 1935 kierował warsztatami mechanicznymi w fabryce “Peli-
kan”, w 1937 założył własne warsztaty mechaniczne, w których w cza-
sie okupacji wykonywał konspiracyjnie części broni dla ruchu oporu, 
po wojnie w przemyśle mleczarskim w Centrali Spółdzielni Mleczar-
sko-Jajczarskich, Biurze Projektów Inwestycyjnych Przemysłu Mięsnego 
i Mleczarskiego, Ośrodku Informacji w Fabryce Aparatury Mleczarskiej 
i Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym CZSMI; wieloletni wykładowca 
maszyn mleczarskich na SGGW, Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie; 
brat Zygmunta, brat stryjeczny Józefa, Leonarda i Szymona (wszyscy Sar-
matia), brat stryjeczny Stanisława (K! Jagiellonia), brat stryjeczny Jana 
i Zygmunta (K! Helania), brat stryjeczny Jana (K! Praetoria), brat stry-
jeczny Michała (K! Corona)

175. Józef Rudowski (11 stycznia 1911 w Grzebsku – 12 lutego 2003 w Pod-
kowie Leśnej), coetus 1930, syn Michała i Bronisławy z Mieczkowskich, 
brat Leonarda i Szymona, brat stryjeczny Jerzego i Zygmunta (wszyscy 
Sarmatia), brat stryjeczny Stanisława (K! Jagiellonia), brat stryjeczny 
Jana i Zygmunta (K! Helania), brat stryjeczny Jana (K! Praetoria), brat 
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stryjeczny Michała (K! Corona); początkowo student PW, a następnie 
od 1932 WSH (późniejszy SGH); mgr ekonomii, w czasie wojny w AK 
i NSZ, aktywny reaktywator Sarmatii w 1992 r.; pochowany w Podkowie 
Leśnej k. Warszawy; żona Maria z d. Zielińska (siostra Andrzeja), dwóch 
synów

176. Leonard Rudowski (6 listopada 1905 w majątku Grzebsk k. Mławy 
– 12 marca 1980 w Thais pod Paryżem), coetus 1923, syn Michała i Bro-
nisławy z Mieczkowskich, brat Józefa i Szymona, brat stryjeczny Jerzego 
i Zygmunta (wszyscy Sarmatia), brat stryjeczny Stanisława (K! Jagiel-
lonia), brat stryjeczny Jana i Zygmunta (Helania), brat stryjeczny Jana 
(K! Praetoria), brat stryjeczny Michała (Corona), absolwent Gimnazjum 
im. S. Wyspiańskiego w Mławie 1923; student UW, prezes ZPK!A X ka-
dencji (1930/31), odznaczony złotą odznaką ZPK!A, działacz Bratniej 
Pomocy i Sodalicji Mariańskiej; mgr praw od 1928 r., adwokat, pro-
wadził kancelarię adwokacką w Płocku 1934-39, w tym okresie radca 
prawny ks. biskupa Leona Wotmańskiego, zaangażowany w katolicką 
działalność edukacyjną z młodzieżą wiejską, na wniosek kurii za tę pra-
cę odznaczony medalem „Pro Ecclesia et Pontifi ce”; w wojnie obronnej 
1939 w Wilnie internowany przez wojsko sowieckie, uciekł i przez Rygę, 
Szwecję i Norwegię dotarł do Francji, w czasie wojny we francuskim ru-
chu oporu jako członek komórki „Monika”, wielokrotnie odznaczany; 
zatrzymany przez Niemców i osadzony w obozie, po wojnie pozostał 
na emigracji we Francji, działacz katolicki i związkowy, m.in. Sekretarz 
Generalny Administracyjny Polskiego Zjednoczenia Katolików, radca 
prawny Misji Katolickiej w Paryżu, odznaczony papieskim orderem św. 
Sylwestra, pochowany na cmentarzu w Thiais; żona Stanisława z d. Wal-
czak, córka Maria Jadwiga i syn Jan Stanisław

177. Szymon Rudowski (31 stycznia 1907 w Grzebsku – 13 lipca 1975 w War-
szawie), coetus 1925, syn Michała i Bronisławy z Mieczkowskich, brat 
Józefa i Leonarda, brat stryjeczny Jerzego i Zygmunta (wszyscy Sarmatia), 
brat stryjeczny Stanisława (K! Jagiellonia), brat stryjeczny Jana i Zyg-
munta (K! Helania), brat stryjeczny Jana (K! Praetoria), brat stryjecz-
ny Michała (K! Corona), absolwent Gimnazjum im. S. Wyspiańskiego 
w Mławie, absolwent SGGW, kilkakrotnie członek Prezydium Korpo-
racji; po studiach prowadził gospodarstwa rodzinne w Grzebsku i Bo-
gurzynie, w wojnie obronnej w 11 Pułku Ułanów im. Rydza Śmigłego, 
w czasie okupacji w AK przechowując i rozwożąc broń, po wojnie m.in. 
w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych, IUNG i Centrali 
Nasiennej; żona z d. Szląskiewicz, dzieci: Anna, Janina, Michał

178. Zygmunt Rudowski (1906 koło Mławy – 15 listopada 1975 w Warszawie), 
coetus 1924, syn Zygmunta i Zofi i z Mieczkowskich, brat Jerzego, brat 
stryjeczny Józefa, Leonarda i Szymona (wszyscy Sarmatia), brat stryjeczny 
Stanisława (K! Jagiellonia), brat stryjeczny Jana i Zygmunta (K! Helania), 
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brat stryjeczny Jana (K! Praetoria), brat stryjeczny Michała (K! Corona); 
absolwent ekonomii WSH; w czasie wojny w 2 Dywizji Grenadierów we 
Francji i we francuskim ruchu oporu; powrócił do kraju

179. Wacław Rutkowski (ur. w Załuskach – zm. 1976 w Londynie), coetus 
1918, absolwent SGGW; wielokrotny Olderman Korporacji; żołnierz 
wojny polsko-bolszewickiej w 4 Pułku Ułanów, w czasie II wojny świa-
towej wysiedlony z Załusk, działał w konspiracji; po wojnie na emigracji 
w Wielkiej Brytanii; krewny J. i S. Kizlerów

180. Karol Schloesser (9 grudnia 1902 – luty 1994), coetus 1923, absolwent 
SGGW, w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 3 Pułku Ułanów, od 
1947 na emigracji w Wielkiej Brytanii; żona Zofi a z d. Żakiewicz (siostra 
Czesława)

181. Bolesław Ziemowit Siekierzyński (ur. koło Opola Lubelskiego – zm. po 
1945), coetus 1931, absolwent SGGW; w wojnie obronnej 1939 w obro-
nie Westerplatte; brat Stanisława; brat cioteczny K. i S. Prylińskich

182. Stanisław Siekierzyński (ur. koło Opola Lubelskiego – zm. 18 listopada 
1940 w Radogoszczy), coetus 1931, absolwent prawa UW; żołnierz AK, 
zamordowany przez Gestapo w obozie w Radogoszczy; brat Bolesława; 
kuzyn K. i S. Prylińskich

183. Stefan Siemieński (27 września 1905 w majątku Żuraw k. Częstochowy 
– 29 listopada 1945 w Perth w Szkocji), coetus 1924, absolwent pra-
wa UW; po studiach pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; 
w czasie wojny w PSZ na Zachodzie, walczył w Ardenach, internowany 
w Szwajcarii, ucieka do Szkocji przez Hiszpanię; zginął w wypadku sa-
mochodowym; krewny A. Czaplickiego i S.J. Tymowskiego

184. Zbigniew Skolimowski (26 czerwca 1913 – ?), coetus 1931, student SGH, 
ekonomista, w czasie wojny obronnej 1939 w 10. Pułku Ułanów wal-
czył z Niemcami i Sowietami, odznaczony Krzyżem Walecznych, trafi ł 
do obozu w Birsztanach jako jedyny żywy ofi cer szwadronu, po ucieczce 
dotarł do Paryża, przydzielony do 3. Dywizji Piechoty PSZ na Zachodzie; 
następnie przez Hiszpanię przedostał się do Szkocji, gdzie został wcielo-
ny do 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka, brał udział w kampanii w Nor-
mandii, odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi z Mieczami 
oraz krzyżami belgijskim i francuskim; po wojnie na emigracji we Fran-
cji w Caen

185. Stefan Jerzy Słubicki (5 lipca 1900 w Choceniu pow. Włocławek – 1940 
w Katyniu), coetus 1919, syn Stanisława, absolwent PW, żołnierz-
ochotnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., żołnierz wojny obronnej 
1939, dostał się do niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD 
w Katyniu

186. Jerzy Smorczewski (ur. koło Nowogródka – zm. 1934), coetus 1928, 
student prawa UW, wprowadzony do Sarmatii przez fi listrów petersbur-
skich, zmarł tragicznie; krewny Z. Poradowskiego
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187. Roman Staniszewski (12 sierpnia 1908 na Ukrainie – 28 lutego 1968), 
coetus 1929, absolwent prawa UW; w wojnie obronnej 1939 w artylerii, 
odznaczony Krzyżem Walecznych, więzień obozu w Murnau; po wojnie 
wrócił do Polski i był naczelnikiem wydziału w Biurze Prawnym Mini-
sterstwa Zdrowia; jeden syn

188. Jerzy Staniszkis (23 listopada 1914 w Kutnie – 17 marca 2009 w Warsza-
wie), coetus 1935, syn Witolda Teofi la, absolwent Gimnazjum im. S. Ba-
torego, absolwent architektury PW; w czasie wojny obronnej w 3 Pułku 
Szwoleżerów Mazowieckich, w bitwie pod Kockiem i obronie Modlina, 
odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych, więzień ofl agu w Wol-
denbergu, po wojnie w Biurze Odbudowy Stolicy, od 1950 prof. Wyż-
szej Szkoły Sztuk Pięknych w Poznaniu, specjalizował się w architekturze 
wystawienniczej, 1962-87 prof. Wydziału Architektury Uniwersytetu 
w Detroit, po 1989 w Polsce, zastępca członka Zarządu Stowarzyszenia 
Filistrów Korporacji Akademickich 1995-97, twórca projektu Pomnika 
Państwa Podziemnego przed Sejmem RP, odznaczony Orderem Polonia 
Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Węgierskim; sfi -
nansował kompleksowy remont kwatery Sarmatii przy ul. Brackiej 20a; 
ostatni przedwojenny Filister w Warszawie; brat Olgierda; żonaty, dwój-
ka dzieci (w USA)

189. Olgierd Staniszkis (7 grudnia 1910 w Krakowie – listopad 2006 w War-
szawie), coetus 1929, syn Witolda Teofi la, absolwent Gimnazjum im. 
S.Batorego, student SGGW, prezes Bratniej Pomocy Studentów SGGW, 
dr inż. nauk rolniczych, w wojnie obronnej 1939 w 3 Pułku Szwoleżerów 
Mazowieckich, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i dwukrotnie Krzy-
żem Walecznych, więzień ofl agu w Woldenbergu; aktywny reaktywator 
Sarmatii w 1992 r.; brat Jerzego; żona Anna Danuta z d. Hanicka

190. Walery Starczewski, „Val”, (29 sierpnia 1897 w Hołopeczach na Wołyniu 
– 28 września 1983 w Airlington w Massachusetts), coetus 1919, syn Eu-
geniusza (K! Polonia) i Marii z Kozłowskich, brat Michała (K! Arkonia), 
bratanek członka K! Welecja; student PW i PG, w wojnie polsko-bolsze-
wickiej 1920 w artylerii; aktywny działacz środowiska korporacyjnego, 
jeszcze jako fuks został inicjatorem ZPK!A, następnie jego pierwszym 
prezesem; po przeniesieniu się na Politechnikę Gdańską założyciel i czte-
rokrotny prezes K! Helania, inż. budownictwa mostów i konstrukcji żela-
znych, od 1936 r. na stałe w Stanach Zjednoczonych, działacz polonijny, 
m.in. prezes Polskiego Związku Kawalerzystów i Artylerzystów Konnych 
w USA 

191. Jan Starkiewicz (ur. 1917 koło Kowna), coetus 1937, w wojnie obronnej 
1939 w artylerii, w czasie wojny w 2 Dywizji Strzelców Pieszych we Fran-
cji, odznaczony Virtuti Militari, internowany w Szwajcarii; po wojnie 
powrócił do Warszawy, odmówił kontaktów z Kołem Filistrów Sarmatii; 
brat cioteczny K. Mieszkisa
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192. Jerzy Stokowski (3 października 1898 na Kujawach – 6 grudnia 1985 
w Warszawie), coetus 1918, absolwent prawa UW, adwokat; żołnierz 
w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 i wojnie obronnej 1939; uciekł 
z niewoli sowieckiej; po wojnie adwokat 

193. Adam Władysław Zaremba-Suchorzewski (1913 w Koszutach – 7 luty 
1972 we Wrocławiu), coetus 1935, syn Janusza i Zofi i z Różyckich, stu-
dent sGGW; w wojnie obronnej 1939 w kawalerii w Grupie Operacyj-
nej Narew, po wojnie zesłany za Ural, po powrocie wieloletni kierownik 
i dyrektor Państwowych Gospodarstwach Rolnych 

194. Zygmunt Sulimierski (ur. w Janowie na Kujawach – zm. w Gdańsku), co-
etus 1915, absolwent rolnictwa SGGW, założyciel-reaktywator Sarmatii 
w Warszawie 1915, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 w kawalerii; po 
wojnie osiadł w Gdańsku

195. Władysław Szczuka (ur. na Litwie – zm. 1966), coetus 1923, absolwent 
Wydz. Inżynierii PW, wprowadzony do Sarmatii przez fi listrów peters-
burskich; żołnierz w wojnie obronnej 1939; brak informacji o losach 
powojennych

196. Jerzy Szturm (lub Sturm, zm. po 1970), coetus 1923, student handlu 
SGH, dyrektor Zrzeszenia Importerów Kawy i Herbaty; w czasie studiów 
w AK “Uprawa”, po wojnie na emigracji w Brazylii, gdzie jego syn ożenił 
się z córką T. Pfeiff era

197. Andrzej Szweycer (1912 w Łasku – 11 września 1990), coetus 1931, brat 
Stanisława i Tomasza (obaj K! Jagiellonia), kuzyn Pawła (Sarmatia), stu-
dent SGGW, c. 1931, akt. 1931-32, inż. rolnik, w czasie okupacji w AK 
“Uprawa”, po wojnie pracownik naukowy, doktor i doktor habilitowa-
ny, praktyk i teoretyk w dziedzinie mechanizacji i organizacji rolnictwa, 
działacz katolicki, prezes KiK w Poznaniu 1980-83, członek Sądu Hono-
rowego Związku Ziemian Polskich, pochowany na poznańskim Miłosto-
wie; żona Anna z d. Strączyńska

198. Paweł Szweycer (1914 w Rzeczycy – styczeń 1945 w Gradowie k. So-
chaczewa), coetus 1932, kuzyn Andrzeja (Sarmatia), Stanisława i To-
masza (obaj K! Jagiellonia), absolwent SGGW; w czasie okupacji w AK, 
prowadził majątek Gradów odziedziczony po swej ciotce Marii Zieliń-
skiej; zamordowany przez UB lub czerwonoarmistów; żona Wanda z d. 
Lipińska 

199. Tadeusz Szymborski (1 lipca 1908 pod Warszawą – 25 marca 1983 
w Warszawie), coetus 1928, absolwent SGGW; w czasie okupacji w AK; 
brak informacji o losach powojennych; brat stryjeczny Wacława; żona 
z d. Brochocka, trójka dzieci

200. Wacław Szymborski (ur. w Ustanowie – 1939 pod Cyrusową Wolą), co-
etus 1931, absolwent SGGW; w wojnie obronnej podporucznik 30 Puł-
ku Strzelców Kaniowskich, poległ pod Cyrusową Wolą; brat stryjeczny 
Tadeusza
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201. Witold Jerzy Świerczewski, coetus ??, absolwent SGGW, żołnierz wojny 
polsko-bolszewickiej 1920; brak informacji o dalszych losach; żona Ha-
lina z d. Natanson

202. Jerzy Terczyński (zm. po 1970 w Australii), coetus 1927, absolwent che-
mii UW; żołnierz w czasie wojny obronnej 1939, w Powstaniu Warszaw-
skim dowódca kompanii “Starża” w zgrupowaniu „Żubr” 8 Dywizji 
Piechoty AK na Żoliborzu, następnie w niewoli niemieckiej, skazany na 
śmierć, lecz wyroku nie wykonano; po wojnie na emigracji w Australii 

203. Wojciech Nekanda-Trepka (zm. we Wrocławiu), coetus 1915, absolwent 
PW, założyciel-reaktywator Sarmatii w Warszawie 1915, w wojnie pol-
sko-bolszewickiej 1920 w 3 Pułku Ułanów, następnie pozostał w woj-
sku jako ofi cer zawodowy; w wojnie obronnej 1939 w 9 Pułku Ułanów, 
w czasie wojny w PSZ na Zachodzie; pod koniec lat 40. powrócił do 
Polski, gdzie osiadł we Wrocławiu

204. Tadeusz Tymiński (28 grudnia 1905 – 19 września 1967 w Londynie), 
coetus 1925, student PW, następnie Politechniki Lwowskiej; inżynier, 
w wojnie obronnej w 3. Pułku Pancernym, w czasie wojny w PSZ na 
Zachodzie, po wojnie na emigracji, początkowo we Francji, później 
w Wielkiej Brytanii 

205. Stanisław Janusz Tymowski (10 października 1912 w Warszawie 
– 30 września 1986 w Warszawie), coetus 1931, syn Karola i Stefanii z d. 
Ładno, absolwent Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Warszawie 1930, 
absolwent geodezji PW; jako ochotnik w wojnie obronnej 1939 w obro-
nie Warszawy w 1. batalionie 360 Pułku Piechoty, odznaczony Krzyżem 
Walecznych, internowany w obozie w Łowiczu; w czasie okupacji w ZWZ
-AK, w Powstaniu Warszawskim plut. pchor. ps. “Dragin” w 8 Dywizji 
Piechoty „Następ” AK na Żoliborzu, także w Sztabie 566 Plutonu Artyle-
rii Przeciwlotniczej na Żoliborzu, po wojnie m.in. w Głównym Urzędzie 
Pomiarów, Naczelnej Organizacji Technicznej, prezes Związku Filistrów 
Sarmatii 1975-86, jeden z inicjatorów i twórców korporacyjnej Kwatery 
Pamięci w baszcie przy kościele św. Anny w Warszawie; żona Ewa z d. 
Dunin-Mieczyńska (siostra Jerzego), dzieci: Michał i Anna

206. Janusz Wagner (1899 – 9 kwietnia 1959), coetus 1918, absolwent mecha-
niki PW; walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczony Krzyżem 
Walecznych, po II wojnie wykładowca PW; brat Jerzego; jeden syn

207. Jerzy Wagner (1905 – 22 sierpnia 1927), coetus 1924, student medycyny 
UW; brat Janusza

208. Wacław Colonna-Walewski (1906 – 6 lipca 1985 w Warszawie), co-
etus 1928, student prawa UW, był właścicielem kancelarii adwokackiej 
w Warszawie; w czasie okupacji i w Powstaniu Warszawskim w AK; ku-
zyn S.T. Balińskiego; córka Teresa

209. Stanisław Warzycki (24 czerwca 1905 w Lublinie – 23 września 1944 
w Warszawie), coetus 1927, absolwent ekonomii WSH; właściciel dużego 
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majątku ziemskiego koło Berezy Kartuskiej na Polesiu; w czasie okupacji 
w AK ps. “Jordan” oraz “Jerzy Szumski”, w czasie Powstania w Kompanii 
„Bradla” Batalionu AK „Miłosz”, potem na Czerniakowie jako dowódca 
V Kompanii Zgrupowania „Kryska”; rozstrzelany na Czerniakowie na 
ulicy Solec 53; w książce „Czerniaków” (aut. K.Mórawski, L.Świerczak) 
z serii Warszawskie Termopile jest wstrząsający opis jego śmierci; żona 
z d. Bronikowska

210. Wacław Wasiutyński (28 stycznia 1908 w Warszawie – 15 maja 1997 
w Montrealu), coetus 1927, syn Bogdana (K! Baltia), brat Witolda (Sar-
matia) i Wojciecha (Aquilonia), absolwent ekonomii WSH; w wojnie 
obronnej 1939 w 5 Pułku Piechoty Legionów, następnie przez Litwę 
przedostał się do Francji, gdzie walczył w 2 Dywizji Strzelców Pieszych, 
został internowany w Szwajcarii; po wojnie na emigracji w Kanadzie, 
członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, 
pochowany w Pradze w Czechach; dwójka dzieci

211. Witold Wasiutyński (3 lipca 1919 w Warszawie – 6 stycznia 1994), co-
etus 1937, syn Bogdana (K! Baltia), brat Wacława (Sarmatia) i Wojciecha 
(Aquilonia), student Wydz. Inżynierii Lądowej PW; w marcu 1940 aresz-
towany w Wilnie przez policję litewską za organizowanie drużyn har-
cerskich, przekazany w ręce gestapo; w czasie wojny w latach 1940-45 
w obozach koncentracyjnych: Sachsenhausen, Auschwitz, Buchenwald 
i Teresinstadt w Sudetach; po wojnie dokończył studia, a w 1956 ukoń-
czył dodatkowo wydział górniczy; w latach 1947-1974 pracował przy 
budowie nowych kopalni

212. Jan Wegner (zm. przed 1939), coetus 1928, absolwent PW, walczył w woj-
nie polsko-bolszewickiej 1920 jako ochotnik, zajmował się hipnozą

213. Andrzej Weissbrod (31 sierpnia 1912 we Lwowie – 21 czerwca 1940 w Pal-
mirach), coetus 1931, syn Władysława i Janiny, absolwent gimnazjum im. 
S. Batorego, student Wydz. Mechanicznego PW, inż. mechanik; w wojnie 
obronnej 1939 w PW uzbrojeniu, aresztowany i rozstrzelany (wraz z te-
ściem) w egzekucji w Palmirach; żona Julia z d. Le Brun, 2-do voto Kulinicz

214. Jan Werner (ur. koło Łęczycy – zm. 7 kwietnia 1966 w Łodzi), coetus 
1925, absolwent mechaniki PW, po wojnie profesor zwyczajny Politech-
niki Łódzkiej; brat stryjeczny Józefa; żona z d. Choromańska

215. Józef Werner (1901 w Skotnikach k. Łęczycy – 14 października 1972 
w Warszawie), coetus 1923, absolwent SGGW; w czasie okupacji w AK 
i organizacji ziemian “Uprawa”; brat stryjeczny Jana

216. Bogdan Jelita-Wilkoszewski (17 grudnia 1910 – 30 listopada 1994 
w Warszawie), coetus 1930, ur. Huta Bogusławka (Wołyń), gimnazjum 
J. Zamoyskiego w Warszawie (matura 1929), student SGGW, od 1935 
mgr inż. rolnik; w czasie wojny w obsłudze pociągu pancernego, pod do-
wództwem Kleeberga, następnie w AK i „Uprawie”; żona Aniela z d. Beer; 
dzieci: Stanisław i Michał; dziadek Pawła (coetus 1998)
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217. Jan Wojtowicz (zm. 23 listopada 1943), coetus 1937, student PW; w cza-
sie okupacji w AK, rozstrzelany w Warszawie w zbiorowej egzekucji 
ulicznej 

218. Andrzej Wolicki (ur. na Ukrainie – zm. w 1920 r.), coetus 1918, żołnierz 
wojny polsko-bolszewickiej 1920, po której zakończeniu zmarł; brat 
Stefana

219. Stefan Wolicki (1897 na Ukrainie – 28 lipca 1925), coetus 1921, żołnie-
rz-ochotnik wojny polsko-bolszewickiej 1920; brat Andrzeja

220. Jerzy Woyno (ur. na Podlasiu – zm. 1942), coetus 1923, absolwent Wydz. 
Inżynierii Lądowej PW; w czasie okupacji w AK, rozstrzelany w Płocku 

221. Aleksander Piotr Zajdler (1898 – 1 października 1971 w Warszawie), co-
etus 1922, absolwent chemii PW; ochotnik w czasie wojny polsko-bol-
szewickiej 1920; brak informacji o losach powojennych

222. Jan Albert Dołęga-Zakrzewski (1913 – 12 grudnia 2002), coetus 1931, 
ur. w majątku Majki pow. Płock; absolwent Gimnazjum Św. Wojcie-
cha w Warszawie 1931 r., student SGGW, inż. rolnik; w czasie okupacji 
w II Komendzie AK, Wydziale Wywiadu Przemysłowo-Gospodarczego 
AK, ranny w Powstaniu Warszawskim, w 1948 torturowany przez UB; re-
aktywator Sarmatii w 1992 r.; pochowany na warszawskich Powązkach; 
żona Maria z d. Rawicz-Kosińska, syn Karol (w Buenos Aires)

223. Czesław Zawisza (ur. koło Mińska – zm. przed 1939), coetus 1918, stu-
dent PW, żołnierz w wojnie polsko-bolszewickiej 1920; zginął tragicznie

224. Janusz Zembrzuski (25 listopada 1907 w Warszawie – 1940 w Charko-
wie), coetus 1925, absolwent medycyny UW; w wojnie obronnej 1939 
lekarz pułkowy 111 szpitala ewakuacyjnego, wzięty do niewoli z ca-
łym szpitalem, w obozie jenieckim w Starobielsku, zamordowany przez 
NKWD, pośmiertnie awansowany kapitanem (2007); syn Stanisława, 
brat Stosława, bratanek Bolesława, brat stryjeczny Mieczysława (wszyscy 
Sarmatia)

225. Mieczysław Zembrzuski (1905 – 8 października 1983), coetus 1923, ab-
solwent prawa UW; adwokat, prezes Związku Filistrów Sarmatii 1931, 
odznaczony złotą odznaką ZPK!A; por. rez., w wojnie obronnej w 2 Puł-
ku Ułanów Grochowieckich, jeniec obozu w Woldenbergu; syn Bolesła-
wa, brat stryjeczny Janusza i Stosława (wszyscy Sarmatia), kuzyn A. Neu-
hoff ’a von der Ley’a oraz r. Jahołkowskiego; obie jego siostry wyszły za 
Sarmatów

226. Stosław Zembrzuski (zm. 25 stycznia 1941 w Soświe), coetus 1925, ab-
solwent SGGW; po wojnie obronnej wywieziony za Ural do obozu, zmarł 
na zapalenie płuc; syn Stanisława, brat Janusza, bratanek Bolesława, brat 
stryjeczny Mieczysława (wszyscy w Sarmatii)

227. Andrzej Zieliński (1912 w Rosji – 25 lipca 1932 w Jastrzębiej Górze), co-
etus 1930, syn Antoniego i Wandy, student WSH, do Sarmatii wprowadzo-
ny przez fi listrów petersburskich, utonął w Bałtyku w Jastrzębiej Górze 
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228. Czesław Żakiewicz (7 września 1904 – 1996 w Londynie), coetus 1925, 
absolwent Wydziału Elektrycznego PW; w wojnie obronnej 1939 w arty-
lerii, w dywizjonie baterii półstałych, w październiku 1939 przedostał się 
przez Rumunię, Jugosławię i Grecję do Francji, przydzielony do artylerii 
przeciwlotniczej pod Saint-Nazaire, następnie w przemyśle zbrojenio-
wym; po upadku Francji przedostał się do Szkocji; po wojnie pozostał 
na emigracji w Wielkiej Brytanii, w Londynie

229. Stanisław Żmijewski (20 stycznia 1909 – 16 listopada 1996), coetus 
1928, absolwent SGGW, w czasie okupacji w AK, wojnę przeżył, brak 
informacji o dalszych losach, nie uczestniczył w reaktywacji Sarmatii 
w 1992 r.

OKRES WOJNY I PRL (1939-1989)
230. Tadeusz Uszyński (1929-2001) – Filister honoris causa od 1978 r.; ksiądz 

prałat, współtwórca Kwatery Pamięci w baszcie przy kościele Św. Anny 
w Warszawie, kapelan polskiego ruchu korporacyjnego; uczestniczył 
w procesie reaktywacji Sarmatii i we wszystkich sarmackich wydarze-
niach po 1992 r.

OKRES III RZECZYPOSPOLITEJ (od 1992)
231. Aleksander Buczacki (ur. 1974) z Wilna, coetus 2000, absolwent UG, 

doktor i wykładowca Politechniki Warszawskiej; żona Ingeborga Jolanta 
z d. Gniadek, dzieci: Jan i Maciej

232. Sławomir Charęza (ur. 1968), coetus 1993; podpisany na liście reaktywa-
torów Sarmatii; wystąpił z Korporacji w 1993 r.

233. Tomasz Czech (ur. 1977), coetus 1997; absolwent prawa UW; wystąpił 
z Korporacji w 1999 r.

234. Konstanty Gryckan-Didkowski (ur. 1968) z Czerniowiec na Bukowinie; 
Filister honoris causa od 1999 r., Filister K! Bukowina z Czerniowiec; 
historyk; żonaty

235. Łukasz Domański (ur. 1976), coetus 1996; absolwent prawa UW; został 
wykluczony z Korporacji cum infamia w 1999 r

236. Krzysztof Wojciech Fornalski (ur. 1983) z Ostrowca Św., coetus 2007; 
fi zyk, absolwent Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, dokto-
rant Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku; żona Katarzyna Anna 
z Doreckich

237. Krzysztof Jabłonowski (ur. 1973), coetus 1993, absolwent zarządzania 
UW; został wykreślony z Korporacji w 2005 r.

238. Konrad Korneluk (ur. 1989) z Bielska-Białej, coetus 2010, fuks, student 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
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239. Marcin Józef Ładomirski (ur. 1967), coetus 1992, absolwent ATK i SGGW, 
reaktywator Sarmatii, pierwszy Sekretarz po 1992 roku; żona Dorota 
z Gierwatowskich, dwóch synów: Krzysztof i Andrzej

240. Michał Majcher (ur. 1975) z Radomia, coetus 1999; historyk; wystąpił 
z Korporacji w 2002 r.

241. Przemysław Makowski (ur. 1982), coetus 2002, absolwent prawa UW, 
żona Sabina z Truskowskich, syn Jędrzej

242. Rafał Marchewka (ur. 1977), coetus 1997, absolwent prawa UW; wykre-
ślony z Korporacji w 1999 r.

243. Maciej Jan Marzec (ur. 1974), coetus 1993, prawnik, absolwent UW oraz 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; radca prawny, mieszka w Bydgosz-
czy; żona Małgorzata z d. Bonna, dzieci: Antonina, Stanisław, Franci-
szek, Wojciech

244. Marcin Michalski (ur. 1975), coetus 1998, archeolog, odbył pierwszą 
w Sarmatii menzurę, główny fechmistrz w Korporacji; żona Ewa z Kry-
nickich, córka Marianna 

245. Michał Młodzianowski (ur. 1976), coetus 1998, prawnik, ziemianin, 
właściciel majątku w Grodzisku Dużym; żona Iwona z Kossakowskich

246. Mikołaj Morzycki-Markowski (ur. 1976), coetus 1998, student historii 
UW, wykreślony z Sarmatii w 2001 r.

247. Wojciech Jerzy Muszyński (ur. 1972), coetus 1994, absolwent historii 
UW, były członek K. Polonia; wykreślony z Sarmatii w 2001 r.

248. Mariusz Michał Muzalewski (ur. 1981) z Gdańska, coetus 2000, absol-
went prawa UW, adwokat

249. Tomasz Dawid Nędzi (ur. 1974), coetus 1996, absolwent zarządzania 
UW; wystąpił z Sarmatii w 1997 r.

250. Paweł Karol Nierada (ur. 1972), coetus 1993, ukończył fi nanse i banko-
wość SGH; fi nansista; żona Danuta Joanna z d. Pająk, dzieci: Marianna 
Anna, Zuzanna Helena, Jan Stanisław

251. Przemysław Oborski (ur. 1972), Filister honoris causa od 2005 r., doktor 
i wykładowca na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszaw-
skiej; żona Anna z d. Jarnicka, dzieci: Stanisław, Małgorzata, Andrzej

252. Konrad Jerzy Pecelerowicz (ur. 1985) ze Słomina, coetus 2006; początko-
wo student teologii UKSW, obecnie prawa UW

253. Jacek Tomasz Persa (ur. 1974), coetus 1994, absolwent historii UW; były 
członek K. Polonia; wykreślony z Sarmatii w 2007 r.

254. Jerzy Popławski (ur. 1973), coetus 1995; absolwent fi nansów WSUiB; 
wykreślony z Sarmatii 1999 r. Brat stryjeczny Marcina

255. Marcin Popławski (ur. 1968), coetus 1995; absolwent architektury PW; 
przeszedł do K! Kujawja w 2007 r.; brat stryjeczny Jerzego

256. Paweł Potocki (ur. 1987) z Niska, coetus 2008; student Wydziału Mecha-
nicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na kierunku 
Lotnictwo
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257. Sławomir Roch (ur. 1972), coetus 1994, absolwent historii UW, były 
członek K. Polonia; wykreślony z Sarmatii, na emigracji w Anglii

258. Aleksander Paweł Rostocki (ur. 1971), coetus 1994; były członek K. Po-
lonia; brat Piotra; absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku poli-
grafi a; historyk-kolekcjoner z zamiłowania; żona Anna z d. Gołąb, dzie-
ci: Maciej i Adam; 

259. Piotr Dominik Rostocki (ur. 1973; zm. 1996), coetus 1996; brat Aleksan-
dra; student archeologii UW, zginął tragicznie w czasie praktyk studenc-
kich jako fuks, wybarwiony pośmiertnie

260. Robert Sekulski (ur. 1969), coetus 1992, absolwent ATK, reaktywator 
Sarmatii; wykreślony z Korporacji w 1999 r. 

261. Hubert Smoleń (ur. 1967), coetus 1993, lekarz, absolwent AM; wykre-
ślony z Sarmatii w 2005 r.

262. Piotr Syta (ur. 1971), coetus 1993, absolwent Politechniki, pracuje jako 
fi nansista i analityk; podpisany na liście reaktywatorów Sarmatii; żona 
Julita z Sadowskich, syn Bartosz

263. Piotr Szczerbiński (ur. 1989), coetus 2009, fuks, student Wydziału Fizyki 
Politechniki Warszawskiej

264. Edward Szpilewski (ur. 1935) z Wilna, Filister honoris causa od 2008 r., 
profesor na polskim Uniwersytecie w Wilnie, ojciec Mirosława; żona Te-
resa z Sienkiewiczów, dzieci: Mirosław, Jolanta i Romuald

265. Mirosław Szpilewski (ur. 1973) z Wilna, coetus 1996, absolwent elektro-
niki Politechniki Warszawskiej; syn Edwarda; żona Joanna z d. Moro, syn 
Mikołaj

266. Wojciech Śmigielski (ur. 1969), coetus 1992, absolwent prawa ATK i UW, 
reaktywator Sarmatii; wystąpił z Korporacji w 1995 r.

267. Wojciech Ignacy Tokarski (ur. 1968), coetus 1992, absolwent prawa ATK 
oraz UW, pracuje w administracji rządowej; reaktywator i pierwszy po-
wojenny Prezes Sarmatii; żona Anna z Kierzkowskich, dzieci: Aleksan-
dra, Michał, Zofi a

268. Paweł Wilkoszewski (ur. 1978), coetus 1998, absolwent prawa UW, pro-
kurator; wnuk Bogdana (coetus 1930); córka Zuzanna

269. Radoław Wrzołek (ur. 1976), coetus 1996, absolwent prawa UW, proku-
rator; wykreślony z Sarmatii w 1999 r.

270. Robert Ziembiński (ur. 1966), coetus 1992, absolwent prawa ATK i UW; 
główny inicjator reaktywacji Sarmatii w 1992 r.; żona Aneta, trójka dzie-
ci; wystąpił honorowo z Sarmatii w 2010 r.

Listę opracowano na podstawie:
• Kartoteka Członków K! Sarmatia (zdeponowana w Archiwum Sarmatii)
• Księga 80-lecia K! Sarmatia oraz nekrologi prasowe
• Biuletyny Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich
• Strona internetowa www.archiwumkorporacyjne.pl
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Wybrane zdjęcia Sarmatów sprzed 1992 roku:

Stanisław 
Cybulski

Jerzy 
Czerwiński

Stanisław
Jankowski

Janusz 
Kalinowski

Tomasz 
Narkiewicz-Jodko

Władysław
Nowakowski

Henryk
Pankiewicz

Janusz 
Popiel

Stosław 
Zembrzuski
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Zdzisław A. 
Pryliński

Walery 
Starczewski

Jerzy 
Staniszkis

Zygmunt 
Podczaski
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Członkowie Korporacji Akademickiej Sarmatia w 2010 roku:

Aleksander 
Buczacki

Krzysztof 
Fornalski

Konstanty 
Gryckan-Didkowski

Konrad 
Korneluk

Marcin 
Ładomirski

Przemysław 
Makowski

Maciej 
Marzec

Marcin 
Michalski

Michał
Młodzianowski
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Mariusz 
Muzalewski

Paweł 
Nierada

Władysław
Nowakowski

Przemysław
Oborski

Konrad
Pecelerowicz

Paweł 
Potocki

Aleksander
Rostocki

Piotr 
Syta

Piotr
Szczerbiński
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Edward
Szpilewski

Mirosław
Szpilewski

Wojciech Tokarski

Paweł 
Wilkoszewski
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