
• ,o";C*(h kolo Pula .... ak 1 grobu poZ05I~ 1 tylko hmicń PI_ 
m;~,kOW)' . uminrcr.)flY '" muru ohl,j~~", kcdciół. 

W plmię.nihch l«on. O"mbo .... s.ic,o ul)'tulo ..... n)'ch Mt>
jt "'I/'O"'ił"~,'1I (htc.sbu., ]898) rnajduF sif n' s. 102 t.h 
... -zmi.anh: . Hcmpcl. cdo ... ick urny i powsltthnic $UOO_ 
ny . TOHlnypl i tal~rdZlI wuelkie plany budowli wc wuy-
1.I<'(h dobr~h i kino""ł wydziakm pomiarów.-

O praoch )0..(11...... Rocha Polski Slownik 8io,rafmn)' 
piSK. U w foku 1778 kinow.ł on odllOwj.,n;em pałacu i koł
ciot, w Wolc~)'nic oru dOlorow.! robót W miej,cowym parku. 
w roku 1783 . ktywnie udtielalsię przy 'prze budowie r<z~deneji 
Ak: k$lndry , C .. rlor)~kk: h Osirukiej w Si.dlcach. 

Od roku 178~ prtcbywll w Pul, ... 'ach jako. nadworny an:hi_ 
lelrl Adama Ku;m;nza CUAo,!,stił,o i kiero""lł praumi 
PflJ' rozbudowie ; pmkn,ałccn iu .e%)'ckncji puł . .... kiej. W 1._ 
I.ch 1786-1117 pro~ktowal i kierowal buc:lowł p6fnoblro
ko"fl'eao kokiola w Ma,nURewif: w powio~;" Kc»:ienitkim. ruo
dovo'llnolO p".u Konstanoję z Czartor),skic:h Z1mo)"Sk~ . Jemu 
Id pnypisuj. się h\>dowf ko:kiob ... F-.iJla~d .... powi«ie 
krlsnosla .. sk im. l»lrdro podobnego do kościoła w MalłJl unewie. 

Orbil droki.m oryp".lną pru~ O lpPJObi, 1Jud40V(11ł" 
z IłłJi"J tiflłfi. Clyli m"""łllłiłl kitllł t~"'Ił,.ri dlullH""lIłytN 
i t>d Illn;' bttpiUllłYcJr. ostJbli .. ·j. dll,oIDrJ'€Ił ""tIIl""m "i,tkJ... 
SIIIItlr tltltłWI ri"piący". (Lublin 1803) oraz tlum.~unia : Nil
..... p,akrYCllłt IIpisanl, III,fu i jtgo "t)"11I l ,.,Icoplsmu bt:t. 
miflllłt,., PTaklykG z PTI,.daJoymi ~ .. ny,,1I """"lIml pru. kil'" 
SyliOflO Rltlttll. ~krtla'za TO""""yJ/tWI Elconomlt".",(o tlt. 
l n/t"duki'III p'ttlNmllnOlłt (Lublin 18(2); Ch. L.~t .yrie. 
RztCI II llistpa~skld o""",dl Cli do Id. prlyd.6wkw. p,zttltg
dUIłIIl. slrlyt""o. p,o,,11I i Ipudały .. ·t"'y I pftyt'ylł ielt cit,... 
Jeolri I p'ltkloiN Iłitmittlcifgo K. J. HWbbt z tIotlo,/ci,m a III/Ii,~ 
skim (1t0 .. .,,1/1 .. Ołłin: l lospodll'Sl'tI." P. T'IuItTJII. kb,tll (Lublin 
1803); Gill y. O InHIoWlllfi .. piu6w «zWlłioIłJl'łIt. It' kr6,ycIt 
cliło lłIr!'IIł It'YpiJl4 Jir / JpiJsohoclr lJ'ł"'lt W)'piJ/nt/G (Lublin , ... , 

Joachim Roch i Zuzanna z Hoffnunów midi . ...rolul akt 
par.m Wblto,,'i« koki Pul ..... dwand~ioro dli~i : 

Joac:hima (1787). Stanisława Kostkę (1788). Mariann ę ZIi'" 
lannę (17891. JÓur. Tadfuua (1790). 2oI'ię (11921. Antonie,o 
(11\14). A~band ... (l7\l~). K.rola Jana (1798 _ 3 X Im). 
Jana I"'epomucena ( 1800 - 27 VII ISOl). E'tbicrę Jómę (,80Z). 

" 
Em(rrkę Teoł'il ~ ( 11107 _ 21 IX 180'). lofi~ (1810-187671 . 

Po s)'l'IIch JOlchima Roch. _ Joachimie SI.ni"' .... ic 
Anton,m i Akbandrzc _ ' 07.l"osla s,~htrdlo rod;,1'II HcmpI6 ... : 
.. XIX .. iłh . WU~$tk;' omawiano dałt:j osoby ~ potomkami 
Joacbima Rocha . 

2. U~/o JooclUmll (I1'1-IU4). sz ... 'IIIdtr~ 

Joachim. nl~t" $ •. y iyn Joachim~ Rocha i ZUl.nn) z Hoffml_ 
nów. uroolil ii~ I ' •• n",nia 1787 .oku w Pu'a,,'aeh, ŻyciorY ł 
tego 0'CCr3 ~,,·old .. ów g ..... dii ccs~rza Nlpo~nl l . w kt6rym 
.łuz yl! r6"n.ct tlC)' oneerowie jak Koz;'tulski. D:ticwano",.ki. 
~c.ki. Z11"'ki i t)'lu innycb _ l'lldawalby się do nakrę<cn'. 
lO'<>,tennc,o filmu T Joachimem jako ,łó"'nym boha terem. O od
wadu i bru.'Utn JOKhiml _ jak ró",nici j<go brlla. Stani
sb ..... takK oficera t~,O Pillku - wielokrotnie piu.: w bistoni 
u"oldcró ... ,.ner.' Józd .l.alulk; (W1pDmJIifl/lo. Kraków 
1976). Joachim br.1 udzial w d" ... dzielIU dzic"'iC'ciu bil", ... b 
... c~lSic wojen n.polcons"':h. pocZ4..sty od Hisl~nii at po 
lTałICZfl4 kampanię w 11.0&;; i osla,ni. bil,,)' w IlU i 18'. roku 
",. Nicr:nClCCh. HoIIndii i Francji. Bron ił Napoleona pn:cd ko
zak.m •• kI6,,)' Ulr.tali i<ao t)'Ciu w cusie bitW)' pod małym 
Ja roslaweom w kamp.nii rOł)'jskitj. i ST. łze swoim n ... ad ronem 
n. straty (esUU przed .bd)'kacj~ w Font.incblcau. 

Subl , i rz.dko spotykanym męst .... m wyb ił się C!d szcrti0""<:a 
W 1807 rok u do slopnia k.pitana Gwardii. dow6<ky I. n,,·.dro. 
nu w 1814. co rówlIlIo J-ię stopniowi podpulkownika warmii . 
Na jego pie"iach tlwi~I)' kll)'k: KIwalerski i orlCC~k; Legii 
HonOlov.".i . Otflym.ł od «$II'U Z prawtm knn)'m dzifdziezn_ 
doU~n opar!4 na do;chod.ch t kanal6w poludniowej Fnn(ji. 
Juz .pko ita~. rn.J4C 76 bot. był .~Io" .. nv prza: Mosk. li 
lJl szkoltnie powlld~ów 1863 loh! -

W)'Cho>t.-anicm jola kierow.ł ojciec oraz sproWIdlen. do 
Pula ... pnn kiięci. Adlma Curroryskiqo nauC't)'Cie~ UI 
grankzni. R)-.unku uu)'i &O Norblin. W dom u rod7io:ów lip<)" 

t~k~1 K oS.:tuszkę . .l.ablocki<t:go. F ... ncislh Kn iainina i innycb 
~t.hwych .ludl i.!fj tpok i. Kokiuszko wledy wrócil z Amcr)ki _ 
1 ",eraz - Jak plue anonimow), bi08raf wt Wlpoml/lt~i .. oJfHlcltl
mit Ht".płu. oflCtrzt b,..lyclt ... ·~isfc po/slcielt. KJ"Ików 1117 _ 



-
• -
I .. )'mal lO na kołan.eh . P:ami~:al " tym. ,dy Joachi m ~thl 
r.ię Z nim pny kofleu rpopci napoleOlbkirj. n. k"'aterze ... , łkl~. 
wille pod Paryłem . 

Po ~kończeniu Ak.demii Zamojskiej . gdzie pr~bywa ł pod 
opict, Zofii Zamoys ki<j l domu Curt<>ryskiej. pracowa ł pTZe~ 
jaki' au jako intynicr prz)' pomiarach brzelI" Wisły_ 

S li pca 1807 .oku u m6wiwu)' .obie pncwodnih w Kar. 
~wit . ... ciemn, no; pod lImlami .usuiKkicj picdl<.ll y >t IU

p Nj brn:łÓw Wi~y . po"lCpł)'n ą/ Sttlęśli"';c na koniu netę 
i w~t. pił }ako !>ltKłOwicc do formuj,"",o . ię wlMy pulku 
sz ... older6w. pod dow6dzlI"cm hrabiego Wincentego Kruiń . 

$k ~ao. Z Iym pułk iem ", ~i~1 Udl;.' w wojnie hiszpań s k iej. 
Pny zdobywaniu dział. pod Medina de Riesceo 14 lipca 1801 
roku _.ał cięllo .. nn)'. Mianowaoy po w)'Dl.ow;'niu wa(h. 
m;lIrztm odsudl Z .wanli, nad Dunaj. Od2n&C1)""'uy Nę 
... bilwach pod W .... m i Zna;m II lip« 1809 rok .. . został 
mi.nowany podporucmikicm. a w 1811 - poroc.r:nikiem. ' 

Tak o bilwie pod RiOO<'co piue. Jlueh";,ey opowiadania 
Joachima. jego wspomniany biograf (s. 16-20); . Pod Rio.eeo, 
jut prawie po bilwie. ~apę"'ziwszy ~i~ ~ kilkoma :tołn i .... mi. 
bo b)ł WÓWCUlS podorlCe~m . wptldl z nimi pod same działa 
niepnyjaeielskie. nic twaU~ na nic. ehc il l je zabra ć . a puy
najmniej w emonlowat. i dopiero corn~ się do pu lkLI. 00.0-
aon~ luuoj pruz kilkun."u Hiszpanów b.onil sio;. jak móał. 
alc kiedy pod nim koni. ubilo. padł na ziemię . zr,lnny w@lo""", 
i skłul ) bagnetami. pl"llwie jut bez pn<Ylomnojci i siły. pozo.. 
"awiony na polu bilW)' Idał między polcgłymi. Wnj~ka się 
cofnęły; nieprzyjaciel po skoflclonc:j bitwic chowal pnkg/y>::h 
i nie .... w u<;ięlości dobiJał I"lInnych. Patnyl łię- na 10 WU)· 
Slko nasz wojak p kby pn:cz mm 1)'lko i p",,'ie byl pe .... ny. 
k '0 len Nom los cukl. tqnal się więc w myłli s ... ~j 7. odJe", 
ojczym, • • w nicj z lymi Wlz)')lkimi. hÓl"yl:h kodu.l Krdcc:znie . 
k.nl. b'lla swego SIani sława. klóry slutył z nim razem (ja' 
kdmy jut mówili) i niupokojny szukaiso wszęd zie w"Irokiem. 
p rzyszła nare.zc ic na nieio kolej. K się1a zakonnicy l pob li · 
skie.o klultoru. zobanywuy na nim n kap lerze . k,ó"" od 
młodej Hinpanki . gdy Sia l u wup jej na kW1lltr .e.doslal mówi,c 
do nielłO: _wd je. bo ci się prz)·dad1.1lo . nczęli z nim rozma
wiat . jak mogli i p)'1.t naprzód jakiej;nl n:uadowoki; a ady 
powifllzial. te;nl Polakicm. karali mu llOÓWić pacier7. Umia l 
on go doskonali: po //Icin ie. bo niedawno uez)'ł si~ w u~o-

" 
IKh; &d)' ... ; tc dobn:c :un6w.1. "",jęli go z so~ do pobliskiclo 
k l'łZloru pod miaSl.czkicm V.lh.dolid polotOMlO. Tam wrzu
cono lO do lochu. garit barIolu na po!ilanic .daj Qe . a d7.~n 
wody i ~u{h.lto kukuryd1.owclO ch l~ba pos~' W'WS1y - pow,e
dzieli : _Ciesz się Iym lerU.~ Dozorczynią leio lochu byla 
Siara jut kobie ... j(j więo; ukonnicy przykua l'. teb) do ni~go 
Zlll~lI. PIlt1. cie ka ...ośt dowicdzia ... n)' się wnucrh od 
Nbki. kto się ta m lnajduje. przyub l n~ no7.Cm: • 10baczy· 
.... szy let4(eSO na barłogu p'.Z)·s":,jnego: ml.OOIkflea. posilno
... iła uczuc iem liloki Cl y miloki kobitceJ roję" - pomóe 
mu konieczn i~. Wykradali wice odl~d kluczc babce i prrynos ila 
mu win • . lepnego kukul)'dtowe,o chleIn. a na,,·el kilka pestlÓw. 
kló"" . gdy się nISZ wojik wli~t wzbraniał - ""u",.ła mu 
ukradkiem pod ,!owę . Opa,rzony naprędce w kIISZlorl(. ara· 
czej ob>o·;,rany Irl ko. Icta l dni kilka pod opiekł S~,{h do
rorc.r:yń . jtdMj ja""",j. drugiej skrytej . Ta drop noc P'l,PfZ"'
sta .... ala jednak na Iym . • do .... ; flI1.;a ... uy się jedn(g~ dn,a . te 
jakid francU$kie oddziały Vi okolicy si~ kręc,. nUIJu lrz .lna
lazla sobie niby koniecIn, potrzeb~ przed babk, . pob,egła 
do Van.dolid. bliskiego miastc~ .. ka. gd1jC był ap,ekanem 
Francu1 i powiedzia la (PIO$''''. teb) nikomu o 'ym wi~eej 
jak F flO(Ulom nic mówił). te Vi klaszloTZ<: Idy ranny łołn>t~z 
rnoncuski . W .. 6łce po Iym lJI",iadom;e-niu p' l'I:chOO1I1 ,,·W",c 
taml ędy 04dzi. , grenadierów piesz)"cb. Aplekarz pcl~inllial 
ZaTU o tym do .... "ÓdCy oddziału. klóry poszcdl nat)'Chmra.<l do 
klas7.10ru. Wk rólce polCm Olwon)l)' się dnwi lochu; "<f(:l;z!o 
oaprzód dwóCh ukonników. za nimi oficer fr. ncuski od pi.
cboly i kilku arenaditrów. Zobaczywszy Id4eego na barłogu 
rTlncUJkic,o tolnicTza. dowócka zacz,!1 /aJat ·zakonn'kó .... . 
It.na! nll>-.::hmiasl przynieU materac i powi.dliał na .. emu 
wojakowi: wzi~ cię ImlZ ni. mogę. bo munę !pieszył .~ od· 
dli,lcm i dolnet do jedneio mic~. ale n' powró, wraaJ4< -
lbOC7ę umyślnie i ubiorę ci ę l sob~. Ksi.ęt.om "' pnykazal pod 
' . , Tokniem miet opiekę nad ra n.nym , ,,",,"yKy W)'szh. kaidy 
spicstąe w swoją droaę . bkonn,ey wkrólC-C 1.no WU nadesl.h. 
:nelęl i knycnc i wymyśla~ mÓwi.c w końcu : _T y' rozma'."'ał 
z nimi po rranc:lł5ku. a mó .... ilri. te je:ud Polakiem - klam,en 
WSlyslko. nim oni lU pr~jd~. 10 my ZTobim) z lobą porząck~ . 
Nic spodziewaj się: pow1"Olu . nlpadną ich &tCT1'IaS). klÓI'l!' s,~ 
lU krce~ . my wiemy O Iym ... • i wiele inn)'C'h ~y JIod?bMJ 
,reki mówil i. NaSI wojak. pau:nł ni nich i nIC o;c odpoWIadał. 



• 
bo rZ~C7y~!ci. nie mial nic na obronę swoj. po .. 'iedri..t. a I dy. 
b~ na~[ I cO<! wyrzekł. [oby mu nie wi.rlono. pOll1anoWiI 
WIęC m,kuĆ. W y!> l; nagle •. gniewem mnichy. pozOlaa ... 'i"'5ly 
,ylko po .ob,. et,ho prlekltl'lstw . . k[ 6~t s ię o mu ry ohijały. 
~Ul wOjak oczek,,,,.I. rychło przyjd, I llImordllj;t. jak wicIu 
,".nYCh 13I11O<do .... '.li. Ale kiedy ezu dOl~ć dłu,; ni. b>'1o k h 
.... id~. lac~~ " "$If!'?w.t ... nirgo "'ddej •. te odd1i.1 fra n. 
cusk! P,?"Jdzie ~o "IC',;, dziś jtszc,.c. ," k pk dowódu je,o 
powtedllał. Dlua~ łodz1n)· . wlot l~ ,~ Jl t SITłI$1.n. miry [ .. . J. 
Wtem n'gle .poJ,ul w okoenko I 'obaCI)"' w nim sch"lo~ 
~Tmyc •. a prud nimi euscm podnouone bagnety: za,łyn.' 
uczę:k brom. 3 nawet dętki. sIąpanie po kamiennych ~cho
d~Ch. DrzWI w~r6tce s ię otworzyły, WCt7!! ci! umi. co pued 
kIltu .bY~1 ,~z'l\lImi. O jakiri to j&$~ był)" dla nuugo ran_ 
AfrO ' ",<ęfn,a. lwa~e. lrhr. ,,-ojskO'A")' . h óry z nimi pnybył. 
opatnył po'pocunle .. ny ( . .. ]. Potem odd7.iał trn rabr."uy 
nas~"~ ran~go. ru~zył wzi,wuy JIlO nł nom: ( ... J i pn~ b)'li 
.daj. SIę drugl"go dnI' po wyjściu l kllSZlOru do Burg",. ,d.i. 
b)'ł $~pit~1 ar~ ji . franeuskiej. A tak dwóm młodym Hiszpankom 
n'~l WOjak Wln,en b~ł Swoje ocaknir . ]«In"j 'o mu na piers i 
włotył. n~apkr.c. d~ugi"j. 'o doni",,,, O jłgo ni.woli ." 

MuurURC l pu łk ,em ~ Rosji pru7. Widkopolskę VI 18 12 
roku brai udZIał w 7'~",C. która ptnnl. do historii lilcra
tury pob kic:j. Pi,,,, o nitj w bi~1n WS{1OIłtlfhlfi41 r"""'.jKra. 
ków 1981. S. 29) Kny.tlor Mo .. w •• i. jak to Jó",f Chbpowski. 
stl,"?",a kokiaflski ł ojekc g.nerala [)ezydcrrIO) . wydal w T urw; 
7. wIosn~ IIH2 roku .... spania l)" ob iad dla d~gnącego na wy_ 
prawę moskl ...... ~ uwadro n ... polski.go pulku gwardii Na
poleon,: S.c.,.gó/y Icgo pTŻyjęcia pr.tuły prawdopodobni. 
z opowladama :"daml. Tumy do opisu lIClI)" '" Supliro",c .~ 
T~ Ino łpOthl SI<: bo"'lCm .... Po.""łisk icm z Adam.m Mi.~it. 
.... ~m ": ~uku 1832 i jaku _gaduła dośt dobry~ opo .... adał 
pott .. mlCpcu",,,: ~hiltorie szlacl>cck it~ _ rOwnid O balu 
w .Tu,:,,·'. Tak Adam Tllrn~ pine o tym pr7.yj tciu w s .... ym pa
ml~tn., ku (cyl. za ~uraw sklm. S. 3O):.1l mija pojC(;halem dn 
TurWl. do.k,d przYJ~.hał adIUlanI gwardii f'lIncuski.j polsk ich 
ul~nów mjr Co~lun : OIeud!ugo pll~' b~1 pulko"'lIik . czyli gtlU'ral 
;:'n«.ntr KI1II~łisb. z oficrran.ri : ~ł50 .... ittt:m. k.i~em Git. 

,?":ICm. ksIęciem Ja błooo", .. bm tru bornt I s:n:f~m KOlIt Iul. 
sbm ( ... ). Kapililn Ambroły Shrt)·,r,ski. Dobic<: ki. Krusz.", . kl. 
Hcmpcl [J"",him - Z. J. B.J. Kra sir'ts ki Piotr i Julian . s.ą. 

• 
sicdnwo b)'1o u proszone:. po wspaniałym ubiedzie wn)sq" 
toln'cn. osi<:mdzicsięciu usiedli do SIa lu . lIalOSII tzęstował 
hujnie. potem były tall«. kont",dan ••• montf~r;no. ktO r.go 
tylko ja i p;1nn~ Karulina Chlapowska umieli tańczyć." 

Oezydu) Chlapow,k; jUt ~rdzi.j lakoniczny Ctyl. za Mo_ 
"",skim. ł. 30): 

~ W Oleinie - pisu W pam iętn iku _ zabrllem S~lrę i pn)
byłem do Turwi. gdz .. dritsięt dni zabawilem. Pu",·.óci«:m 
naprz~; .... pulku do Głogowy i przymaszerowłkm do Wscho .... y. 
Slaml.d ca ly Sltab pulku i wszyscy ofice ro .... ie przybyli do 
mego ojca du Tu",,·i. adzie lańery liśmy nO( u l • . " T~lc O do
mniem.n)·m pf1.ct uczonego por.nań,kicgo pie' .... owzurze uczly 
w Sop licowie. któr'ł ta k opisuje Adam Mickkwin w Panu 
Tad~"Sl"; 

II<> W".r-!<i ....... ) .. '0 ......... "YP'owiŁ 
Jl:I6o. <lot< <lo .. So,!.:ó .. lO> _ ... ;'Ii ........ ~: 
Bi<oiadę. I""'" .. ,It<~ .... o .. poMi .. JOIk, 
I odl"'Wlcdoi ... ;' I.,. ! do;' "1"0<')>101<1 . 

W ch", ili roIPO<:I~ci. wojny Napoleona z Rosj. Joachima 
.... raz z plulanem prz)'dliclo no du korpu.u marsulka 03'"01,11. 
Ka sam)'m POCllllku kampan ii .osyjsk i. j w ro ku 18 12 nast.pilu 
fU' !O"'ltnic prltp,aw~' przu rz.kę Wilio; pod Ko ... nem. WlrtO 
mok pnytoaył to. cu na tc n IC mat piSl~ Marian Brandys 
" . ksiąkt KDri~lwlski i illn/ (W.u ...... 1~7 1 ). c)"luj ąc p3mi~tnik 
JÓl;tfa Zaluskiego. 5. B4: ~Ccsarl ~h't. by~my się prztpra
wi li przez Wilią. Kozictulski [ ... ) wykrzyknąwSly ,Io~nu, .Ni.ch 
tyjt ~esa!"t !" pitr .... "Sl y [ ... ] !"tuta się'" rztk ę. t. byla Iroch~ 
prz)"bnla [ ... J na bodku koryt •. kon i~ ni~klÓlc 7.ac.ęl ~ ~,"bn ~ł 
( ... ). kil ku tol nien~ tonęlo. C ..... ... ( ... ) karlł ich rato ..... lł 
i napoItOndury p1y"'"3.~um ufia ro ..... ć [ ... ]. łZCUJÓlnir odl n.-
<"Z~ I s ię poru.:zni k I kla.y Joac him Hcmpt1. klór~ sicdl~t na 
dzielnym kaSZlanie. po kilka ruy ralowa! lonących i wlacal 
po drugich dowodząc niepospo litych męstwa . sił)' i ..... cznoki. ~ 

We Wspomnitnioch k'Oft M)"ch Slani.lawa Hempla (LwOw 
1 8~~ . Ii . S9) clytamy: ~ Pod<:U$ tej że pn.p ..... ·y pr.ez Wi li ~ 
( ... ) odmacz)'ł si~ boh. lemo poruczni k Joachim Hcmptł. 
rzllC&j~c ';ę bowiem d"'"3 ral)' w rzekę . uralo .... ·.1 dwóch tuną · 
q'ch tołn icn y. kt6r,.:h niesforne konie l ,iebie ~fZuciły.~ 

A lak pis;zc obcy autor A. Norbcrlin w ksi~kc AtrrgdQly 



l tyli .. N#lpQlt_ (Wanu_ 1844. S, 198. 199): .Na próżno 
jddky IIs;łuj~ . I IOwa.! się [ ... 1. nie opie .. j~ się wię( dlukj pile
mapj,.:cmu tywiołowi [ ... J. Z ... ·r6ttni I"' .. ~ ( .•• 1 ku ( ... I Na
pako_';, woIaj, &Iośoo: .. N>tth tyj. Cuar:r.!. i pod'OI"';tn; 
sil nikn. w I1ębi w6<l," Tak dorabia się b kl)' do histori i! Bo 
czyl.my dalej : • Wr padtk Itn .... ~jęl y jHI l dricła ,!;el "", Ittl 
;':n(ral Gour81 ..... ołwiadcza przeciwnie. tt [ .. ,) jeden tylko 
toinien. UIQn41", • więc złodnic z Załuskim i Stlnis/awe m 
He mplcm. 

Al. mial nnz Joachim odwa~ j szczękie do wody _ w Pula
wach pntpł ynt' Wisłę pod ogniem Aumu.k6w • • 'oli Hin_ 
panii u ra.Q wI ' niemol.,lę z wezbranej .. dL 
Joa~h im wli,. ud ział w bitwie pod Mohyltwcrn 23 tnrwc •• 

po czym po/4cz ył się Z pułkiem pod Smolc/lsk itrn . W cn,i. 
alaku konków n.a POCZtl et.arza Napoleona Joachim ;;'a:o b raI 
St~nisław ocal il i 10. Tak o tym pion _ .. ' nie pubłiko ...... nych 
... ~mnH:niuh _ kronikarz rodzinny. Józ~f Ztydl~ r·Zbo
rowski. wnuk Jlnl Mariana . górnih; _K~y naloZ pradziad 
Joac him. wysła ny Z plu'onem awanprdy eskon y Cf$I .. kie:j . 
.. jtchllł YI mał~ drótk~ "'~ród zandl i. n.glc wypadli Z nich 
kozacy YI wit lk iej linbie. Pndlialkk i paru jnz('rf OrlC~rÓW 
• nifSł)"C h anym bohlllusl~m l p= ... -abj ll<'ym wrQ&;em w,l· 
cl)·li. rnrtymuj~ go ni sobie. KoziccUllsk i. usun , wsz y cnllru 
w bc:zptecrnc mie:jsce. ru sz~ł na pomoc _ n'ultty spisa ko
zacka wysad,i!, go 1 siodła i masa kozach rzuc iła się nM uwole. 
teró .... w s tro~. &d.je Ctsart uchodził. Wó,«us Suni.!a ... 
Hempd {u ~zył .e ~ ... 'nJą kompaniQ. obj.! komend~ nad U,wad. 
ro""m i podą~y! na pomoc OSIcwnemu plutonowi brala . klóry 
bronił sif z~itklf i Inymał na sobie n.",alt ni_prl»)acicl •• 
at nadtsz /y polilki i spędril) go w llI,ołll. CfSlrz zwrócił 
u .. ag~. t_ swoje ocak:n i_ zawdzięaa przylomnoki um yslu 
SIani. I, ... ·, Hempl. o ral furii. l jaką bronili się ofice rowie 
Joochim Hempel. Wilcnk. MałinoW5ki. Mi"ttje" 'l ki i Kh 
IoZwcMtero .... ie.· 

Po dotarciu do Mosk .... y Joachim przeby .... 1 ..... pIonłCym 
micUie i ;tgo okolicy. Tak pim: ",. prz)tacunym pamięlni· 
ku ~eral J6m Załuski o przedsłębiO«'zoki Jo.cbim •. k()!eJi 
• pułtu (cyl . za Brand~"m. s. li.): 

_Po %aspo ko;tniu mOFj narodo ... ej ci_h"'oki o Moskwie: 
i Kr-cmli ni. ,,'rócil.m do mojej kompanii i brałem od •• d udzial 
..... rMnyc h podjudach ~olo Moskwy [ ... j . Najwię"j pr 7c by-

• 

- " 
.... lem w Woronow'ic. pod namiote m mosk,conkim. klóry nie:. 
rmordowany por...:!nik J oachim Hempel był gdzid zdobył. 
Wlłlu orlCcrO'" Slarsl~h . ;.t DallllflCOurl . Korlf1lllsk i i inni . 
bywalo w Woronowie. I le czuo" "o. Ja tam "alem W pr7.Cln.
Cleniu n. eskofl ę Napoleona w przypadku. &dyby się Ilm lęd y 
dok.d bądf ud l l. Sniadania nam: skbdaly się najwięcej l po
lewki "";nne) i rytu na mle ku od naS7.)'CII krów; obiady l .... ie· 
pn.y piCC70nych lub S7 lUk wołó .... na duwnianym rotnie: zraumi 
odkry ... ·anych. Za~;.d~liimy do curnej kaw~ potem.' mark ie· 
lanki. cz~ 1i ranej kil ka ich. raum w kOli_ idarnym nad 0łrom. 
nym ołniskiem nM tcrd,i zawieszon)·m. bc:l uslan nit od rana do 
noc~ ... arzy ly ka,,'( po ClIcr«h rogach ogniska. Mark ietanh 
metalo ... y pitni ątek p .. ~~j_ws.zy. obfic ie slodlllC mokk~ <lOSli" 
C Iała ją wudki_go stopnia g"",iom SiedląCym w ob.ttrnym 
tok: na hnapr.ch i sofach allasowych. adamIPkow)"Ch . sa· 
fiano"" ych i mn iej bogatych. d do pr .... lyc h deset poIoton)'(h · 
na dwóch pieńkach lub bt<:zkach. 8 yllo widok w swoim rodzaJU 
jedyny ~ pra .... d r i .. ~ oborowoU . • o ..... rzysr ... o bClliSllnnie: 
pm:wijaj~ce l.ię 1 rótnych ranI i narodo"""'i llot<ont. a UWln: 

oz) .... i one do .. ..:i pami wi. "'só ... ·. naimicwaj..,ych się ze "'SZ)" 
.,t itgo. ale na;w;ę.;tj 7, Moshli i ich prl )"""ÓdCÓW.-

Tak funkcjonow.ł _cif t b~.· Jo;o.chima H_mpla w Woro
nowie. 

JOlchi m.C7ę$tO na Slaf'QŚt w>pnminal odwról spod Moskwy. 
o e •. ym pi17 . ... spomniany jut anonimowy bio,,,f. pr7.yp u
sle/alnie syn Jo.- lIim •. również Joachim. lit_ ra. i poeta (s. 291: 
.Opowiadalon nieraz paur Most",y. ja t przy Icj olbf7.)' miej 
luni t grzała się Irmi. franculk •. jak ogromna ilołĆ"rozma ityc h 
10 ... arów niStcUl la bnpo ... ro lnie: ni. będ~e na nic jut przydaln~. 
ehociat się nie Ipa li ly . [ ... ) Opowiadal UęSlO. gdy kloj n. 
nirdO!la lek nanekal. te w 1812 ro ku tlukli na kam icniu tyło . 
a pOlem Z Itj m~ki piekli podpłomyk i - jak prali bie:liznę zwit. 
tywszy j~ nitco .... od4 i na pałaszu suszyli przy ognisku. Rl z 
prZl'Slli do dotąd opuszaonrgo POCl 'O"'''go <lo rnII. a spl~ro
..... WU)' go lnaletli ... kominie: bardzo Sla r-cllO. wychudkgo 
marla. lkitneni •• ldobYCl4 obrz~d zil i &0. a Wl'i ... uy ni 

ba~""I upiekl i. pos;ypuj", prochem i panu o ro«row'. lO ;nt 
mUlem u .... ojakowi odo;bli najlepsl~ część: udo. Proch zwykle 
~Iutyl ;m zamiUI 101i . Wódkę - 5larkf lilewsk, lO: znuuni. 
i p .... ;~bienia pil i pra ... ie jak wod~. Nieraz powiada/o k kwarl~ 
wódk i ... ypijl! od rllU i ~adn cj zmi8n~ nie: Clul ... sobie. t)'lko 



mu się IrO$Rakę ci. plo trobiło ( ... J. Silnego lizeN b)'1o zdro
.... i. i ... -i.lki. j energii młodliłńcuj. ~b)' 10 ws.zysIko prtlłby.! 
btt hdllC"łO szwanku. Mi,d .0 nin III'Ojl k. bo nawel najmnio;' 
I z.gO ni. wyniosl sląd odziębitnia . W p'-nclu tylko tołni.nkim 
i '" citnkich paryskich bUlach odbył całą ltamp.o.n ię. bo mu 
konic zjukami. gdzi. było wi ęCłj rZłczy. koUłc}' zabral i.' 

Brand~s cytuje z plImię.n\~. Jozefa Załuskiego tr.giczne 
uczł86!y przepr.W)' prut Buczynę. 010 One (s. 140): 

,.Zda;" mi się. u to major n'l-1 . ksi,żę Dominik RadlilIliII . 
"'płyn,! .... ...,.b6r Napolłona pmpra...,. przez Bcrflynę pod 
jogo ws" Suodrianki f ... J. p .. :ynliłmy. 10 jesl pult nau. Z8łod
n •• li . al. w Studził nCł poruczniko"". lkmpk podr1llow.li 
mnie i siebi. na długo. Kupiliłmy u nuugo gospodan.l ... i.p_ 
n • . kilk. gęsi i Upiłkli jedenaki. bochłnk.6w t~tnielo chle. 
ba [ ... 1. w ta kie Z.lpa ~y opll.rz.n'. b~liśmy Z pierwuymi. kt6rzy 
p.usz1i B.rez~"ę ( ... J. MO~l Oloclony citbą wloczęgow [ .. . 1 
był w,r' , o!:>sadzon)·. klora niko,o nie puepuncuła : ltu.l"my 
lanc. obrocit Iylcami do góry ( ... J. rozdaj~c ruy nitn kodli .... ~. 
pr1t$zcdl pulk powoli w wielkim pon~dku." 

W roku 181l J<>achim prUrl!ucon)' do Niemiec już jako h· 
pilln dowodził I. 5?_d.onem. Waluył międz}' inn)m; pod 
Nolkndorf i Eckardsbcrg. od.nauyl aię pod Dreznt m i Bud?i. 
at)'nem. był .ann)· pod ~Itn ... atdt. "'"lIkz)'1 pod Lipskicm. 
Frt ibur8ic:m. Hana u ora. Hochsln t w Holandi i. Pod Alei 
sur Aubc: (20 marc, 1814) .ozbił batalion bawarSki sza rt_ s~go 
szwadronu. biorą<: do nicwoli ll"%y$IU jeńców. Na .. ~pn ie osia· 
n;al NapOleona w ~eJ akcji do chwili uXaun;. sit czwo.oboku 
dowodzonego przez Skarżyńskiego. Kitd)' po skończonej .... ojni. 
srał y rnztki napoleońskicj armii pod ł'lI ryttm. I pułk szwo
lturów pod Fonl.in.bk.u. JOłI~him posłał w lnitny te ł~,O 
oddziału po ływnosł. Tak pisn jego biOSf"ll r ($. )11: 

. Pn:yszli On; do jednej bli$k it; wi~ki. a fu ",żują<: jak t"'Y" 
kk '" ni. bard.o grzecznI' sposob. spro_dzili ni siebie ub· 
Itni. mitszklńc:ów. ktore ~IYI7ItC _ w)"SZ"dl do nkh z jt-dnt,o 
pou.dniejszego domk u jakiś męicz yzna jut ni(mlod)'. w dłu
gim surducie .• lask ~ w .t~u i za.cI~1 ich w K.yku polskim 
łagodnie mofować za ich grabiete. Żołnierzc zd.iwicni uCI~li 
mi,d 7Y sohą r07mawiaĆ .• Musi.ł dob .y zjdć obiad. ale to on 
Z.I jeden. kit-dy lak dobrze mowl pO pol!lltu.» Zacz~li s ię do ,i._ 
bit eoru bardzitj skupiał. a jedtn z nich smi. luy. przy",
piwIIY do ()'O."tgo jtgomości bliu;. n:ck l: .A to wa= U ~dtn . 

kicdy lak dobrzt mówi po polsku1. - . Ja jncern Kołcius!ko . 
da .... n~ n/lcttłn y wódz wojska pols~itgo.· Wowcz~a tołn~nt 
nucili na ,iomi, . .... oje zdobycze i , pllcz_m pra ... .,. ~dh mu 
do nÓl!. I on ich blogosła",;I. Gdy powrócili z pr6~nymi r~ ' 
kam i. pyrali ~ ię ich koltdz)'. I nUlępnit dowódzca: . Dlacz.,~ 
tdcie nic nie prlynidli?. odpowi«lzitli im: _Jakdmy mogli 
co pnynidt. k;"dy W .tj wiosce _ w,kazując nitdalcko s tąd
j •• l Kokilluko._ Gdy la wi.domolt dOllrl. do g.ncr~ła Kr.
si ~ ski.go. kauł s ię •• brat caremu korpuOQwl ofi", .Ow i na · 
zaju .. z do Kok i\lUk i poj«hali . 

Z kaM"m fo'ma ... ·'al. 2 katokło fam ilii kOlo! sob,t prlY
pomniał. ·M,. I tak. pamięt. fe witdz,. 1 n,tmal gdzic kaida 
mierniejsza fodlin/l Slla~h ecka mtt$rh l~. W~~in~1 ro~nt 
.... ~padki • przenlości . .... ktorych ich 0JCow,~ m,th ~dllll . 
A gdy koltj p T7 )'uł a na navego wojlk~ - ltn pow,tdlla!. t. 
j.'l owym ch!0p<:7)· ki . m. klOr.go N~c>clnik r07gr)·":, aszo,,,:,o. 
gdy ~o "' liąl spf7cd domu rodzicow ~I sp.~cer. m~"ał od.~,dt 
do maik i. ,A. co lY F'ld Hempcl .1 jakttt,,~ ma OJC ltC twoJ .- -;
.Umarl jut. _ _ ~S>koda. dobr)" mOJ pny;;'ci.l.. 

ClIodzi! i .,. Io,,·ał kan it. pitki. SI~ z nimi . • Ja j<=c7. bym 
powie<hiał _ na małym polQim kon~ k u ~M7ił. .'" na c~~ 
dUL)"Ch h .n( uskieh nit m~ .• ~,"aJąc ~,ę <!odal W ko o\eu. 
_J ut jl do o;c.yrn)' Z.lpc ... ne nio wrÓC(. ~ .. :","'nę I~m .... szy· 
Mkim obi~l nicom c~rza AI.k lll nd ra . n .. JłSI lo m.t",s.em 
Ro.ji Pols k ę ... ·spoma'ać. Ro.;;' jn. bo,a.a Iym ly~ko .. 00 od 
na. wz.j~la. z..,,·au j . jednlk będę u c~~arza. Jd ll m., p~~)': 
,",ccu wszyslko. o co prosić zamy,,~m." wroc~ do k raJ.~. jtł.h 
7d nit . 10 jut zos lanę u mego pl"%yja"cla w Sz~aJcu".". Na 
d.ugi dzitń korpus oficoró .... posłal Kok \LISlCe konIka pol. k, .go 
l klorcgo hył N .d.o zadowolony. 

Opowiadlni. 10 Slarałem się lu ~".nic fK>", •. orz)'Ć. lak ja.k 
sł~Slakm l USI na.,qo .. -oja ••. N,nal oboło ...ę ono <) mOJł 
UŚI~ l IaWSZt d,iwn)' jaki! mialo urok . [ .. . } Nas> woj~k d ... ·• 
razj ' w swoim tyciu ~pocyka l si~ Z Kołc::iuSZk1\ .. nap.-zód dzit<;
kiem widy ... ·a l I!0 częs.o w domu rodZICow. kotd~' len wt60:.'1 
l Amtryki [ ... ]. po WIÓ'" pod FonlBinebluu. o. CZ~'m ",Id nI. 
mowim~ : n. koni .. jut Iytko czc;,OOnt proch)' Jłgo "': Kra ko
.. ie. gd;" na łw;eżo IIsypancj mo,ite ni ejedn ą hę uronoł. " 

Po .oku IBIS proponowano Joachimo .. i polOSIanit ~ armii 
francuski. J. na co się jednak nic IgOOlj l W K.ólesl .... Kon-



~r('\(lwym chd.IW mu odd3Ć pod dow6dl1WO pułk jllZd~ 
"l'IO nit pn;yj,,1 - wola ' pmjU na .mc . yl\"~. 

Polski SI_ .uk Bio,r.or.",_ny pod;IJc. 'k w rok .. 182. II; 
mu ... K.ól~twi. Kongf't'SO""}'m t)" u' K.WlIIcrł. Cc,.,a , 
CO nit ;tSI pl •• ,.,dlon" ;nn ~mi VI.nym; tJokurm nlam, 
poko .. III ni. upomni a ł o Joachimi •• nd.j~. mu pUll' 
\Io'Y Melh l ~ ... ięl.j Helen). Or}ginal dokumcnlll majd" 
.... BibliQ(e« Na rodowej .. .. Warszawi • . 

Po w)'j ściu l WOI~ k . o,jadł Joachim na d.itria ••• it .... po' 
łuko ... , kim. _ w roku' 1817 p ośl ubił Ro •• l ię Dmoxho 
przcnu'ląc sie do l 'Llchowicla _ posago"'''I!!O mająt ku 
Choć P<xI .... r at~nicm k l~ski w 181 2 rok u nic wicl/yl \lo t 
dl\:m~ PowIla ni . Li. IOpól do .... ego. był in'1rukIO,em ko: 
!'Ów i krakusów formllj~C)'ch";ę w Łukowskitm. 

W~lcłi . ~mowan)· n Sl!l;Ichcclwa '., Kro",.I"';' KOnak " 
w roku 1839. b)'1 .\.ędzi" pokoju powial u lukowsk itiO_ 
' Hem ,. wybo rów do Towar7yst wa Kred~lo ... ·t,o Z;tm~ 
i cdonkitm Towau)"1lwa Rolnic:U1!O. 

Zmul ... T\H;ho",nu 28 pdd2innih IS7. rok u 1O)CI .. V 
o.«kiu !~nów : hru. Mariana 11818-1896). Karola 1011< 
Felik .. ( 1 820- 1 88~ ). Stani~ław .. Adolr. Cl 822-IS87). 
KłO Jóma ( 182) .... 1 1j97). Joachima AnloniełO Józefa ( 182-
An t oni~,o T.dcu<,.a (1826-187S). orlI lrr)' (órki: Ani; 
Anll( Zu,ann~ (1826-1907). Rouli~ Ann( (1 832- 1 
Mariann~ Rouli~ (1833-1895). 

N .. por lretowym Inblca u Hempl6w z poczQl ków ubi. 
wieku pod podobiln~ Joach ima widnicje nas l ~pujqcy nap i 

W ..-ok, . . .. <>IMIt p'''' ,yl~ tO t>\ ;,ny, 
l au, ~~ok'1 (,,,,,, """""'1 O)o:."n, . 

Orn i"",! Icgo labluu pr'ltdsla"'iony był na ,la",,,,,; " 
" 'i<: l'(J/tJk4,., por'"' w/IUlly '" k r:akowie ,., 1979 roku. 

Po Janit Marianie, SIan isławie Adolf", i Alehym J( 
rozrosły I" IJZ~ gal(zi<: rodriny. Pozost .. 1e dz ieci ni<: , 
mę.kic,o pO!omsl"'a - o nich ,.,;~ dl. jarooki ,eblU b 
""picrw mo ..... Oto one: 

Ka,01 Jo.chim Fe liks 0820- 1685). rolni k _ drugi 
JOIlCh'ml i Ro:za li i l Dmocho .... skich urodti ł ,i~ w T~ 

• . 
U ... m,/U"'., ".</ku •• " 

... iou '" ro ku 1820. Po ukoo\cltniu !7koły rolniezcj w Mar y
moncie b)ł lan~c~ dób. h.abltllO Au r.kllO PoItlyll y. PóinicJ 
p r7C7 ''''fe' I;u dl~rtawił dobra BohulycK w powi«ic: h ru
b ie!ro""k im. B)'I 0«"'011)' • Kon~lancj .. Rajk_-sk4. Zma rł 
bezpolomnie VI 188S roku i pl pochowa ny w T lKhowinu. 

Jo.ach im Antoni J6~d C1824-~1 - piąty "yn Joachima 
; Roza lii urod1i1 ,i~ '" TlKhowiczu w ro ku IB24. Amalor b0.
taniki. l;lnal i poela (nieznany). ber spe<-jalneBo rachu . Ca l. 
iyci. spędził w rod.inn)m T UdIO .... iuu. W pCtn)'m wieku ottnil 
, i, ' bra1Miq, Haliną H"mpI6wn~. <:6 rk~ SIanisław. i Feli cj i 
$,_ub<fI . Zmarli bc.potomni. i &4 pochowani w Tl.><:howiczu. 

. 
AnIoni Ta<k:usl ( 1826-18751. przemy.łow," - nOsly 

sy n Joachima i Ronlii urodził .ię w Tucho,.,ic1U w rok~ 
1826. Pr«-z dlutuy cu, pracował p ko skarbni k w cuk,own, 
H . Rul il o,,-skicjtO w Mi te u na Lubełszezytnic . Nasl~ni~ do 
spClki z Kolmiflski m w)"Su,.,ił '" I.llblin~ wielkim nakla<k: m 
kosztów młyn pa rowy. na kló!"}"m ponłósl wielkie S\ra~ y ma
I,.ialne. Wzi4' poIC"' w d~ierta ... ę mająl ck ziemski. leCI 'SI't
biony gospodankimi klapoll",i ..."ad! w JOnlrój Mrvóowy. 
Z ton,. $łynn4 7. urody Ma.i4 Couopłick~ - jak pim: Helena 
Hcmpló".n l ... . wcj kronice .odu - mi.1 t roje dzieci . Anlo
niego. o którym nic ni ...... iadomo. Ann, u laru. kim. naStępnie 
:za Wik lorem MkhaeliSfm. i Marię za Zdli!l!a,,~m S~nu
ki.m. Zmarł .w roku 1815, Pochowany w Tuchowiuu, 

Anastalja Anna Zllzanna (lg26-1907) - najslan1il có rk a 
JO;Jc hima i Roza lii . blifniauka AnIonitBo. Zm .. la w Tuc ho
wIClu p. ko nicnmętna . 

Roz .. lia Ann. (1832_ 1907)_ d ruga córka Joachim. i Roouo lii 
~łlła za m~t ·ta Nik ln .. icu. Ni. wiadomo. &d1ie ,"I po. 
chowana . 

Marianna Rotalia ( ISB- IBIIS) - Hl«la cOrka Joach ima 
i Rozalii urodz,1a się .... roku 1833 w Tucho",iuu. Nie~nana 
poc.h i lutolk. dzitkk dla ludu. Zmarła jako pa nna ... Tucho
,.inu ; ,am JUI poxhn,.,anl. 

,_J,." .... , 




