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Dzieje Szkoły Rycerskiej – Korpusu Kadetów
w latach 1765–1794

Tradycja wojskowa ma w Polsce długą i bogatą historię. O bitności, męstwie i fantazji Polaków pisano i rozprawiano wiele, nie tylko w licznych krajowych pamiętnikach, diariuszach
wypraw, listach, ale także w wielu przekazach zagranicznych. Wygrane bitwy oraz potyczki
zawdzięczano wtedy przede wszystkim doświadczeniu, ugruntowanemu wieloletnią praktyką
wojenną dowódców, właściwemu rozeznaniu i wyczuciu sił oraz możliwości przeciwnika i co
bardzo istotne, także walorom osobistym dowódcy, takim jak mądrość, odwaga, honor.
Już pod koniec XVI wieku uznano, że w związku z rozwojem nauki i techniki, a co za tym
idzie, szerokim zastosowaniem na polach bitew nowych rodzajów broni (m. in. rozwój artylerii,
broni palnej) należy zadbać o właściwe wykształcenie wojska, w tym szczególnie jego kadry
dowódczej. Nowe sposoby prowadzenia walki z coraz powszechniejszym udziałem artylerii
i piechoty wymagały wprowadzenia nowego sposobu szkolenia wojskowych poszczególnych
rodzajów wojsk oraz fachowego, opartego nie tylko na doświadczeniu, sposobu dowodzenia.
W tym okresie u części polskich publicystów i polityków zrodziła się idea powołania szkół
wojskowych, których podstawowym zadaniem byłoby gruntowne kształcenie i przygotowanie
kadry dowódczej. Znakomity pisarz polityczny Andrzej Frycz Modrzewski w swoim dziele
O poprawie Rzeczypospolitej domagał się założenia szkoły wojskowej. Następnie z ciekawymi
projektami dotyczącymi założenia szkół rycerskich na kresach ukrainnych wystąpili biskup kijowski Józef Wereszczyński w dziele Publika... tak ze strony fundowania szkoły rycerskiej synom
koronnym na Ukrainie, jako też Krzyżakom według reguły maltańskiej (1594 r.) oraz pochodzący
Inflant ks. Piotr Grabowski, który postulował „założenie nad Dnieprem bractwa rycerskiego na
wzór wojskowo-zakonny, w którym to szkoliłaby się w rzemiośle wojskowym młodzież szlachecka”, śmiało przy tym proponując, by odebrać prawo dziedziczenia szlachcicom, którzy nie
opanowali rzemiosła wojennego. Postulaty te nie doczekały się realizacji z różnych przyczyn.
Podobnie, kolejne projekty w tym względzie, wysuwane m. in. w pracach: hetmana Jana
Tarnowskiego Consillium rationis belicae1 (1558 r.), autora pierwszego polskiego herbarza
Bartosza Paprockiego Hetman (1578 r.) czy w dziele Piechotne ćwiczenia czyli wojenność
piesza Błażeja Lipowskiego – twórcy pierwszego polskiego regulaminu piechoty, wydanego
w 1660 r. Krakowie, pozostały w sferze idei.
Należy również wspomnieć o postulatach stworzenia szkół wojskowych wysuwanych przez
„pierwsze osoby w państwie”, które trzeba odebrać jako wyraz troski królów polskich o stan
i wyszkolenie wojska. Zygmunt III Waza w 1623 r. zatwierdził projekt założenia w Warszawie
„szkoły puszkarskiej” (artyleryjskiej), następnie król Władysław IV, gruntownie wykształcony
wojskowo protektor sztuki wojennej, powierzył, sprowadzonemu z Wiednia matematykowi
i artylerzyście, Pawłowi del Bueno, organizację szkoły artylerii i inżynierii we Lwowie.
1
Tytuł pol. Rada sprawy wojennej. Książka uznawana za najwybitniejsze XVI-wieczne polskie dzieło z dziedziny myśli wojskowej.
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„Słusznie się Stany Koronne na to zgodziły, aby szkoła rycerska była postanowiona, w której by ludzie młodzi, nie szukając tego po cudzych ziemiach, mogli się mathematicam militarem, i rzeczy puszkarskich uczyć i dlatego jakośmy to im pactis conventis obiecali, taką szkołę
de facto erigere, tak i teraz dość im czyniąc, szkołę rycerską we Lwowie naznaczamy; i człowieka takiego, który by był na to sposobny, upatrzywszy; który pierwszy fundamenta tej szkoły
założy, onemu na to przywilej dać rozkazaliśmy; co wszystko authoritate Conventus presaentis
aprobujemy” – brzmiało jedno z zobowiązań królewskich, wygłoszonych podczas obrad sejmu koronacyjnego z 1633 r2.
Także ich wielcy następcy, królowie: Jan III Sobieski oraz Jan Kazimierz w zawartych
umowach pacta conventa składali obietnice ufundowania szkoły rycerskiej. Podobnie królowie epoki saskiej występowali z podobnymi postulatami, które niestety również nie doczekały
się realizacji. Istniało szereg powodów, dla których nie zrealizowano wspomnianych zapowiedzi (m. in. wieloletnie prowadzenie wojen, jednocześnie na kilku obszarach Rzeczypospolitej, brak stałego wojska zawodowego, trudności organizacyjne oraz finansowe państwa), lecz
zdaniem niektórych badaczy tematu3 poważną przeszkodą była postawa dużej części szlachty,
która pielęgnując etos rycerski i dbając o swoją niezależność, nie była zainteresowana zawodową służbą wojskową. Będąc dobrze zaprawiona w jeździe, uważając ją za najlepszą i najskuteczniejszą formę prowadzenia walki, niechętnie odnosiła się do nowych rodzajów broni (piechota, artyleria, oddziały inżynieryjne)
i sposobów prowadzenia walki.
Dopiero w drugiej połowie XVIII w. spełnił się zamysł utworzenia szkoły wojskowej
na wzór istniejących już lub powstających
w tym okresie podobnych szkół w krajach
europejskich4. Wobec narastających trudności wewnętrznych, wynikających z osłabienia
gospodarczego i politycznego i dezorganizujących ówczesne państwo polskie oraz, co
równie istotne także z uwagi na zagrożenia
zewnętrzne, wyrażające się w nieprzyjaznych
działaniach państw ościennych, podjęto szereg
istotnych reform politycznych i społecznych,
pośród których na czoło wysuwano potrzebę
przebudowa systemu wychowania młodzieży.
Pomysłodawcą i protektorem, założonej na
wiosnę 1765 r. szkoły rycerskiej był ostatni
polski monarcha Stanisław August Poniatowski. Na czele uczelni, o nazwie Akademia Szlacheckiego Korpusu Kadetów J. K. M. i Rzplitej5 stał król jako Szef Korpusu Kadetów, zaś
Adam Kazimierz Czartoryski – reprodukcja
ryciny [w:] Leonard Chodźko La Pologne, historique,
jej komendantem i bezpośrednio kierującym
littéraire et monumentale…, Paris 1835–1837
pracami organizacyjnymi i wychowawczymi
Szczerbik Z., Sejm koronacyjny Władysława IV w 1633 r., Kluczbork 2001.
Siemaszko T., Zarys powstania i rozwoju polskiego szkolnictwa wojskowego, Warszawa 1984.
4
Szkoła Wojskowa we Francji (1587 r.), Akademia Wojskowa w Austrii (1752 r.), Akademia Marynarki w Rosji
(1702 r.), Korpus Kadetów w Rosji (1760).
5
W literaturze tematu występuje również inna nazwa – Szkoła rycerska JPP Kadetów J. K. Mości i Rzplitej.
2
3
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Pałac Kazimierzowski i Plac Kadetów, wg. litografii Zygmunta Vogla, 1785 – reprodukcja [w:] Sroczyńska K.,
Zygmunt Vogel. Rysownik …, Warszawa 1969.

został kuzyn króla książę Adam Kazimierz Czartoryski – Marszałek Trybunału Litewskiego,
dowódca Gwardii Litewskiej i generał Ziem Podolskich.
Sprawy gospodarcze i finansowe powierzono księciu Augustowi Sułkowskiemu. Szkoła miała swoją siedzibę w darowanym na ten cel okazałym Pałacu Kazimierzowskim przy
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Funduszy na utrzymanie uczelni dostarczał skarb
państwa; zgodnie z uchwałą sejmową z roku 1766 zostało postanowione, że ze skarbu koronnego przeznacza się 400 tys., z litewskiego 200 tys. złotych polskich rocznie. Kwota ta miała
zapewnić utrzymanie i kształcenie 200 kadetów6 – synów szlacheckich pochodzących w 2/3
z Korony i w 1/3 z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ponadto król ofiarował jednorazowo 600
tys. złotych polskich na pierwsze potrzeby uczelni7.
Szkole tego typu wyznaczono dwa cele. Przede wszystkim miała ona przygotować młodzież szlachecką do służby wojskowej, kształcąc ją na biegłych w rzemiośle wojennym oficerów. Ponadto, poprzez prowadzenie równoległego kształcenia ogólnego starano się wychować
młodego obywatela Rzeczypospolitej, zdolnego do pełnienia obowiązków państwowych.
Za Siemaszko T., Zarys powstania…; od początku funkcjonowania szkoły nie było pełnej obsady kadetów.
Tylko w 1768 r. ich liczba wynosiła 176 osób i w następnych latach malała. W 1769 r. Korpus kształcił jedynie 60
podopiecznych. Do końca istnienia szkoły (1794 r.) średnio opuszczało jej mury około 70-80 wychowanków.
7
Lisowski W., Polskie Korpusy Kadetów, Warszawa 1982.
6
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Schemat organizacyjny Korpusu Kadetów – reprodukcja [w:] Tadeusz Siemaszko, Zarys powstania i rozwoju polskiego szkolnictwa wojskowego, Warszawa 1984.

W pierwszych latach istnienia, do Szkoły Rycerskiej przyjmowano starszą młodzież w wieku 16-21 lat, posiadająca już pewne wykształcenie, w późniejszym okresie o zaliczenie w poczet kadetów mogli ubiegać się wyłącznie chłopcy w wieku od 8 do 12 lat. Stosownie do
przygotowania szkolnego kadetów dzielono na osiem klas. Podział ten był niezależny od przyporządkowania kadetów do poszczególnych brygad.
Uczniowie byli podzieleni na brygady (2 brygady wchodziły w skład jednej dywizji, których było 5) liczące ok. 20 kadetów, na czele której stał brygadier w randze kapitana. Brygady
dzieliły się na dekurie; były to małe grupy uczniów, składające się z 4-5 kadetów na czele
z dekurionem – najzdolniejszym z nich, wyróżniającym się w nauce i dobrym zachowaniem.
Kolektywy te spełniały rolę samorządu kadeckiego (uczniowskiego) pomagając w procesie
samokształcenia i samowychowania. Rywalizowały też między sobą o uzyskanie dla grupy
najlepszych wyników w nauce i szkoleniach praktycznych. Do obowiązków dekuriona należało staranie się, aby jego grupa była najlepszą pod każdym względem8; miał on również „starać się poznawać charakter każdego kadeta dekurii swojej i według tej znajomości szczególniej trzeba, żeby wiedział, że każdego kadeta ma zachęcać oraz zagrzewać widokiem potrzeby
utrzymania powziętej o nim dobrej opinii”9
Regularne zajęcia odbywały się w salach znajdujących się na pierwszym piętrze Pałacu
Kazimierzowskiego. Drugie piętro zajmowały sypialnie kadetów rozlokowane w poszczególnych pokojach, nad których porządkiem sprawowali pieczę służący (przypadało 2 na brygadę).
Do ich zadań należało „każdego kadeta ubranie z wieczoru opatrzyć, co zepsutego znalazło się
naprawić, oczyścić i przy łóżku każdego położyć, aby rano każdy bez zwłoki mógł się ubrać
8
9

6

Zimińska J., Dzieje Szkoły Rycerskiej, Warszawa 1972.
Czartoryski A. K., Prawidła moralne dla Szkoły Rycerskiej, Warszawa 1824 r.
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[…] zaś „ po wyjściu kadetów na Mszę uporządkować wszystko w salach, co niepotrzebnego
wynosić, porządek jak największy w stancjach i na korytarzach utrzymać i do stołu usługiwać”10. Trzecie piętro szkoły zajmowały pokoje brygadierów-wychowawców; mieściła się tam
również fachowa biblioteka, której księgozbiór szacowany na ok. 10 tys. tomów, uchodził
za jeden z największych w Polsce, mała drukarnia11 oraz specjalistyczne gabinety, w których
zgromadzono wiele różnorodnych pomocy naukowych niezbędnych do pogłębiania wiedzy
z dziedziny fizyki, chemii, astronomii, architektury, topografii i nauk przyrodniczych. Na terenie szkoły kadeci szkolili się w nauce tańca oraz ćwiczyli szermierkę, zajęcia te odbywały
się w salach na parterze. W suterenach mieściła się jadalnia, różne pomieszczenia gospodarcze
oraz mieszkania dla służby.
Szkoła zapewniała kadetowi pełny „wikt i opierunek”, bez względu na zamożność podopiecznego. Żaden z nich nie mógł używać rzeczy przywiezionych z domu, które deponowano w magazynie. Wyposażano kadetów w pełne umundurowanie, które składało się z: „kurtki, czyli koletu z grubego pasowego sukna. Guziki były mosiężne, a wyłogi granatowe […]
spodnie bardzo niepraktyczne, bo z białego sukna. Mundur uzupełniała kamizelka, halstuch,
czyli coś w rodzaju szerokiego krawata i kapelusz”. W dni świąteczne i na paradach noszono
„fraki granatowe, z lepszego już sukna, z podszewką białą, wyłogami pąsowymi […]. Płaszcza lub futra używanie całkiem było zabronione. Na wielkich uroczystościach i wartach przy
tronie królewskim obowiązywał
mundur jeszcze okazalszy, cały
z białego cienkiego sukna z wyłogami z granatowego, haftowanego
złotem aksamitu. Do tego pąsowy
bandolet, czyli pas przez ramię, służący do zawieszania pałasza i również aksamitny kapelusz ozdobiony
monogramem królewskim i strusimi
piórami”12.
Nauka w Korpusie trwała 7
lat i składała się z dwóch etapów.
Pierwszy, trwający 5 lat, miał charakter kursu niższego, ogólnokształcącego. Przez początkowe dwa lata
uczono języków obcych oraz podstaw arytmetyki; w ciągu trzech
następnych lat kadeci poznawali
historię Polski i historię powszechną, geografię, historię naturalną oraz
matematykę, fizykę i mechanikę.
Wiele uwagi poświęcano nauce czytania, poznawaniu rodzimej literatuSylwetki kadetów w umundurowaniu – reprodukcja [w:] Brory, omawianiu wybranych utworów
nisław Gembarzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie…,
zagranicznych oraz nauce łaciny.
Warszawa 1960.
10

Tamże.
Wydrukowano w niej m. in. Katechizm Kadecki z 1774 r., którego autorem był komendant szkoły książę Adam
Kazimierz Czartoryski.
12
Tamże.
11
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Strona tytułowa oraz fragmenty Katechizmu Kadeckiego (1774 r.) – reprodukcja z zasobów Repozytorium
Cyfrowego Instytutów Naukowych.

Wspomniane nauki kończył egzamin ogólny. Po jego zdaniu kadeci rozpoczynali naukę na
tzw. kursie wyższym – specjalistycznym, który trwał kolejne dwa lata.
W zależności od upodobania oraz szczególnych uzdolnień cześć kadetów, na zasadzie dobrowolności, wybierała kierunek wojskowy. Wiedzę teoretyczną kadeci nabywali na licznych,
często uzupełniających się zajęciach. Studiowali m. in. inżynierię wojskową, artylerię, poznawali topografię oraz kartografię, uczyli się taktyki i strategii wojennej, poznawali historię
wojskowości oraz zgłębiali wiedzę na temat organizacji wojsk krajowych i obcych. Uczyli
się również historii budownictwa wojennego, poznając tajniki architektury i zasady budowy
twierdz, różnego rodzaju fortyfikacji, umocnień, punktów obronnych itp.
W okresie letnim, na organizowanych na terenie warszawskiego Ujazdowa obozach, kadeci ugruntowywali wcześniej nabytą wiedzę wykorzystując ją w praktyce. Stałym elementem
szkolenia wojskowego była musztra, nauka jazdy konnej, umiejętność walki wręcz, fechtunku,
strzelanie z broni ręcznej oraz ćwiczenia artyleryjskie. Życie kadeta podporządkowane było
regulaminom, które określały ich obowiązki. Ich wypełnianie służyło umacnianiu tężyzny fizycznej, kształtowaniu karności i odporności psychicznej, pomagało również w nabywaniu
różnych umiejętności i sprawności żołnierskich. W takich słowach Katechizm Kadecki ujmował cel szkolenia wojskowego: Niech się (kadet) kocha w rynsztunkach wojennych; koniem
toczyć lubi; słowem niech pamięta, że wojowniczy ród dziadów naszych nie spodziewał się
wydać plemię niewieściuchów, którzy zalegając pole sławę i kraj stracili13.
Dużą wagę przykładano do metod nauczania. Odstępowano od pamięciowego wdrażania
wiadomości podręcznikowych, preferując inicjatywę, stawiając na inteligencję kadetów oraz
ich własne przemyślenia. „[…] Starano się przede wszystkim określić cele każdego ćwiczenia. Najczęściej formułowano je następująco: wyrobienie umiejętności taktycznego myślenia,
szybkiej orientacji i zaradności. Wszystkie elementy ćwiczeń przerabiano przy zachowaniu
13

8

Czartoryski A. K., Katechizm rycerski, Warszawa 1916.
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ścisłej kolejności, przechodząc od zadań podstawowych do coraz bardziej skomplikowanych.
Wprowadzono metodę omawiana ćwiczeń, ustalania zasad działania. Ważną metodą szkolenia
było pisanie rozkazów bojowych, nierzadko opatrzonych szkicami terenowymi”14.
Jednak nie wszyscy kadeci chcieli się poświęcić służbie wojskowej. Ci z nich, którzy nie czuli
się dobrze w mundurze, nie przepadali za musztrą i surowym regulaminem, wybierali kierunek
urzędniczy (prawniczy), wnikliwie studiując prawo publiczne polskie oraz prawo rzymskie.
Jak już wcześniej wspomniano podstawowym celem, dla którego powołano Korpus Kadetów było przygotowanie fachowej kadry wojskowej oraz urzędniczej. Jednocześnie słusznie
zauważano, że aby mogła ona w przyszłości wypełniać postawione przed nią zadania składające się na „służbę państwu”, należy jej przedstawicieli należycie i starannie wychować w duchu
patriotyzmu oraz odpowiedzialności obywatelskiej.
Na każdym kroku wpajano kadetom miłość do Ojczyzny, uczono, że szlachectwo szczególnie zobowiązuje; kadeci mieli dawać przykład ogółowi, jak odpowiedzialnie i właściwie
służyć krajowi. Najlepiej oddawała to pieśń „Hymn do miłości Ojczyzny”, której słowa były
wywieszane na drzwiach sypialni kadetów i każdej soboty recytowano go jak modlitwę. Utwór
ten został zaprezentowany w 1774 r. przez Ignacego hr. Krasickiego i stał się od razu podstawową pieśnią kadetów – hymnem Szkoły.
Święta miłości kochanej Ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla Ciebie więzy, pęta nie zelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe.
Byle Cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
Wolności! której dobra nie docieka
Gmin jarzma zwykły, nikczemny i podły;
Cecho dusz wielkich, Ozdobo człowieka,
Strumieniu Boski, cnót zaszczycon źródły!
Tyś tarczą twoich Polaków od wieka,
Z ciebie się pasmem szczęścia nasze wiodły.
Większaś nad przemoc! А kto ciebie godny –
Pokruszył jarzma albo padł swobodny.
Kadet miał pracować nad sobą, rozwijać swój umysł, charakter i ciało tak, by był zdolny do
służenia krajowi, zarówno jako żołnierz, jak i obywatel.
Wszystkie te wymienione przymioty kształtowano u młodych ludzi przy pomocy różnego
rodzaju, opracowanych w tym celu, wskazań i przemyśleń, zawartych m. in. w pierwszorzędnym, wspomnianym już Katechizmie Kadeckim, zwanym także Katechizmem Rycerskim.
Został ułożony w formie szeregu zadawanych pytań i odpowiedzi na nie. Warto przytoczyć, co
ważniejsze i celniejsze z nich:
„Co jest kadet?” – pada odpowiedź: Jest to człowiek młody, dobrze urodzony, oddany pod
dozór osób, które obyczaje jego kształcić, rozum polerować i wiadomościami zdobić powinny,
na to, aby go uczyniły godnym zaszczytu szlacheckiego urodzenia […],
14
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„Jaki powinien być kadet?” – Kadet winien mieć miłość, bojaźń Boga i przywiązanie do religii przed oczyma, powinien ojczyznę swą kochać i jej dobro nade wszystko, i sposobić się do
tego, aby się mógł zdatnie poświęcić na jej usługi, powinien być cnotliwy, pełen poszanowania
dla zwierzchnych, dobroczynności i afektu dla równych, względu dla niższych”.
Z treści tego dzieła płynęły również zalecenia dotyczące godnego zachowania się wobec starszych od siebie wiekiem lub urzędem lub władzą. Poszanowanie winno być […] bez
upodlenia siebie samego, więc te powierzchowne znaki, padania do nóg, ściskania za nogi,
całowania w ręce, podpisywania się w listach podnóżkiem, niskie zbytnie ukłony, nie powinny
być nigdy od Kadeta zażywane, bo podłość w sobie mają, której się strzec należy.
Uczono także, jakimiż sposobami ma (kadet) starać się przypodobać swej zwierzchności.
Odpowiadano, że: przez pilność w czynieniu zadość swym powinnościom, przez prędkie posłuszeństwo, powolność zaleceniom, które odbiera; a nie przez oskarżenie drugich ani też noszenie plotek, które z wszelkich przywar jest najniezacniejsze i brzydką znaczy duszę.
Zaś wobec swoich kolegów kadet powinien być: obyczajny, grzeczny, uczynny, i w żartach
nawet nie oddalać się od tego poważania, które sobie wzajemnie winni ludzie zacnego urodzenia […], ponadto kadet ukrywać powinien błędy swych Kamratów, nie naśmiewać się z niedoskonałości ich, osobliwie z tych, które mieć mogą z przyrodzenia […].
Jak już wspomniano, w całym procesie nauki i wychowania, stawiano na inteligencję kadetów, ceniąc ich inicjatywę oraz własne przemyślenia. Jednak, wojskowy charakter szkoły
wymagał utrzymania określonego rygoru i stosowania zarówno systemu kar jak i wyróżniających nagród.
Kary, takie jak np.: areszt, zakaz opuszczania terenu szkoły, zakaz odwiedzin, pozbawienie
prawa noszenia munduru, stosowano wobec kadetów za złamanie obowiązującej dyscypliny.
Stosowano również kary cielesne za zachowania niegodne kadeta np. gdy obrażał przełożonych lub swoich kolegów. Młodszym wymierzano rózgi, a wobec starszych stosowano bicie
płazem szabli. Drobniejsze przewinienia, związane np. z otrzymywaniem złych ocen w nauce,
karano wpisami na tzw. czarną tablicę.
Różnego rodzaju wyróżnieniami nagradzano kadetów wybitnych, doceniając ich zaangażowanie w naukę, zdyscyplinowanie, koleżeńskość oraz prezentowanie postawy godnej kadeta.
Były to m. in. nagrody książkowe, specjalne przepustki na pokazy wojskowe i uroczystości
dworskie, prawo do noszenia wyróżniających epoletów oraz medali „za pilność” wyróżniające
prymusów.
Od samego początku Korpusem kierowała starannie dobrana przez komendanta kadra nauczycieli i wychowawców. W jej skład wchodzili zarówno oficerowie różnych szczebli posiadający odpowiednie przygotowanie i zdolności dydaktyczne, jak i osoby cywilne – profesorowie i wykładowcy przedmiotów ogólnokształcących. Byli wśród nich także obcokrajowcy,
tacy jak John Lind, zaprzyjaźniony z Polską absolwent Oxfordu, w latach 1766–1771 pełniący
w Korpusie stanowisko pierwszego dyrektora nauk, czy jego następca – Niemiec, Chrystian
Pfeiderer.
Przez kolejne lata kadrę Korpusu zasilali również wychowankowie szkoły. Należy tutaj
wymienić m. in: Tadeusza Kościuszkę, późniejszego generała i dowódcę wojsk na Ukrainie
w wojnie z Rosją 1792 r., gen. Karola Sierakowskiego oraz gen. Jakuba Jasińskiego, późniejszego dowódcę powstania 1794 r. na Litwie i gen. Józefa Wasilewskiego, późniejszego
komendanta kaliskiego Korpusu Kadetów w okresie Królestwa Polskiego.
Konsekwentna działalność wychowawcza szkoły powodowała, że opuszczało ją wielu ludzi należycie spełniających założone prze nią zadania i ideały. Osiemnastu wychowanków
zostało posłami, uczestnikami w obradach Sejmu Czteroletniego (1788–1792). Spośród nich
należy wymienić księcia Kazimierza Nestora Sapiehę – marszałka konfederacji Wielkiego Księ-
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Kaziemierz Nestor Sapieha – reprodukcja ryciny [w:]
Leonard Chodźko La Pologne, historique, littéraire et
monumentale…, Paris 1835–1837

Tadeusz Kościuszko – reprodukcja ryciny [w:]
Leonard Chodźko La Pologne, historique, littéraire et
monumentale…, Paris 1835–1837

stwa Litewskiego w okresie Sejmu Czteroletniego
w 1788 roku i jednego z twórców i sygnatariuszy Konstytucji z 1791 r.
W trudnych dla Rzeczypospolitej czasach
schyłku jej państwowości oraz w okresie niewoli narodowej, byli wychowankowie zdawali
patriotyczny egzamin, broniąc Konstytucji –
walczyli przeciwko Rosji w 1792 r., i dowodzili armiami powstańczymi podczas insurekcji kościuszkowskiej 1794 r. Pośród 34 byłych
kadetów, walczących w tym czasie, należy
wymienić wysokich rangą wojskowych: Józefa
Sierakowskiego, Józefa Orłowskim, Henryka
Ignacego Kamieńskiego, Michała Sokolnickiego i Józefa Sowińskiego. Wielu zasilało szeregi Legionów Polskich biorąc udział w wojnach
napoleońskich, współtworzyło też armię Księstwa Warszawskiego oraz wyróżniało się jako
dowódcy w powstaniu 1831 r.
Nie tylko wojskowi lecz również późniejsi
ludzie nauki oraz uczeni wywodzili się z Korpusu Kadetów. Można tu wspomnieć profesorów matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim – Karola Haube oraz Józefa Łęskiego

Julian Ursyn Niemcewicz – reprodukcja ryciny
[w:] Leonard Chodźko La Pologne, historique, littéraire
et monumentale…, Paris 1835–1837
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oraz Józefa Hoene-Wrońskigo – matematyka,
fizyka, prawnika oraz i filozofa, twórcę filozofii
mesjanistycznej
Ceniony historyk, poeta oraz pamiętnikarz,
wcześniej oficer i sekretarz Tadeusza Kościuszki – Julian Ursyn Niemcewicz wspominał: Gdy
opuszczałem szkołę nie byłem uczony, lecz obeznany z literaturą i językami, nabrałem smaku
do czytania i nauczyłem się wojskowej regularności. Pasja do czytania i pisania nie odstępowała mnie przez całe życie.
Z kolei Karol Otto Kniaziewicz, „walczący pod Kościuszką” w 1792 i 1794 r., oficer
Legionów Dąbrowskiego, twórca Legii Naddunajskiej tak pisał do dawnego komendanta
księcia Czartoryskiego: Wychowany w Narodowej Szkole, która Twoim Mości Książę uczyniona duchem wydała krajowi tyle szanownych
Obywateli, od ciebie być Żołnierzem, od Ciebie Mości Książę być się uczyłem Polakiem.
Karol Otto Kniaziewicz – reprodukcja ryciny
Gmach, w którym pierwsze przepędziłem lata
[w:] Leonard Chodźko La Pologne, historique, littéra[…] słowem każdy tu widok obudza w mej duire et monumentale…, Paris 1835–1837
szy te święte obowiązki15.
Upadek powstania kościuszkowskiego w 1794 r. zakończył 30 letni okres działalności tej
znakomitej, pierwszej polskiej szkoły wojskowej. W ciągu tych lat Korpus wykształcił i wychował około 650 kadetów oraz około 300 eksternów. Zapoczątkował też dzieje polskiego,
nowoczesnego szkolnictwa wojskowego. Osiągnięcia szkoły oraz wartości, jakie propagowała
i kultywowała, stały się dobrym przykładem oraz wręcz wzorcem dla szeregu późniejszych
inicjatyw w zakresie organizacji i budowy szkolnictwa wojskowego XIX i XX wieku. Wartości te oraz ideały, pomimo upływu kolejnych dziesiątków lat, nie przebrzmiały i jak pokazała
najnowsza nasza historia – są nadal żywe i wydaje się, że powinny stanowić wzór dla przyszłych pokoleń Polaków.
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