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Józef Partyka, Mieczysław Żochowski

Od redakcji
Tradycja powstania styczniowego jest mocno utrwalona w polskiej świadomości
zbiorowej, corocznie obchodzone są kolejne rocznice jego wybuchu , a bardziej uroczyście i z większym rozmachem te „okrągłe”. Stają się one także impulsem do badań
nad historią powstania, sesji naukowych i popularno-naukowych, których plonem
są kolejne wydawnictwa wzbogacające i upowszechniające wiedzę o złożonej historii tego narodowego zrywu. Już w 1888 r. uczczono 25-lecie powstania, potem były
kolejne rocznice. W 1903 r. w 40. rocznicę wydano urzędowe dokumenty, obszerne
wspomnienia, listy i dokumenty prywatne uczestników powstania wyrażając nadzieję,
aby ta Księga przyjętą została przez młode pokolenie takiem sercem i z taką miłością,
z jakiemi jest ofiarowaną. Będzie to pociechą i nagrodą dla tych, którzy spełniwszy swój
obowiązek, odejdą spokojni o los sztandaru, złożonego w dobre ręce! – pisze Komitet
Wydawniczy w przedmowie do tego dzieła1. W dziesięć lat później na 50. rocznicę
ukazały się dwa znaczące wydawnictwa o powstaniu. Pierwsze – Józefa Dąbrowskiego
(pseud. J. Grabiec) dedykowane cieniom tych co przed pół wiekiem w boju – z ręki kata
lub w męce wygnania zginęli oraz tym co wśród cierpień i niedoli sztandarowi z lat dawnych wierni pozostali – pisze autor na początku swego dzieła2. W drugim dziele z tego
czasu Stanisław Zieliński, bibliotekarz Muzeum Narodowego w Rapperswilu, zestawił
chronologicznie przebieg powstania, pisząc we wstępie, że praca niniejsza nie pragnie
być niczym innem, jak tylko przyczynkiem do historyi działań wojennych, notatnikiem
(…), który doprasza się uzupełnień … w pamiętniki i wspomnienia osobiste3.
Na setną rocznicę powstania wypadającą w 1963 r. podjęto duży wysiłek badawczy
i edytorski. Wydawano źródła, tworzono regionalne opisy przebiegu powstańczych walk,
badania nad historią powstania prowadził prof. Stefan Kieniewicz, autor trzykrotnie
wydawanej obszernej syntezy powstania styczniowego4 oraz kilku innych monografii

1
W Czterdziestą Rocznicę Powstania Styczniowego, Lwów 1913 [reprint: Wydawnictwo Zeta
Ars, Warszawa 2013].
2
J. Grabiec, Rok 1863, Poznań 2013.
3
S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863–1864, Rapperswil 1913 [reprint: Wydawnictwo Zeta
Ars, Warszawa 2011].
4
S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, wyd. 3, Warszawa 2009 [wyd. 2, Warszawa 1983].
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Ryc. 1. Strona tytułowa wydawnictwa
popularnonaukowego „Powstanie niespełnionych nadziei

poświęconych temu powstaniu5. Obchody 125. rocznicy w 1988 r. odbywały się na krótko przed powstaniem III RP i również zaznaczyły się w skali kraju. Między kolejnymi
rocznicami ukazywały się także wydawnictwa popularnonaukowe (ryc. 1 i 2).
W 2013 r. minęło 150 lat od pamiętnej styczniowej nocy kiedy młodzi powstańcy
chwycili za broń by walczyć o niepodległość Ojczyzny nieobecnej na mapie Europy od
trzeciego rozbioru. Począwszy od insurekcji kościuszkowskiej polskie powstania wybuchały mniej więcej co 18–20 lat. Każde pokolenie pragnęło uczestniczyć w powstaniu,
by na swój sposób sprawdzić swój patriotyzm i gotowość obrony Ojczyzny.
Postanie styczniowe trwało najdłużej bo 15–16 miesięcy; stoczono około 1200 bitew
i potyczek – podaje Zieliński w swej pracy. Zakończyło się klęską z punktu widzenia
wojskowego jak i politycznego. Zlikwidowana została odrębność administracyjna
Królestwa, które nazwano Krajem Nadwiślańskim, rozpoczęła się powszechna rusyfikacja, do szkół i urzędów wprowadzono język rosyjski, polskość na wschodzie została
bardzo osłabiona, nastąpiła likwidacja ziemiaństwa, uderzono w kościół, rozpoczęły
się represje, zsyłki na Sybir, wielu powstańców trafiło do więzień. Na wschód wywieziono około 18 tysięcy zesłańców. Wśród uwięzionych i zesłanych na Sybir byli ludzie
zasłużeni i wartościowi, tysiące pozostało na emigracji. Stracono przez rozstrzelanie
i powieszenie około 900–1000 ludzi. W dniu 5 sierpnia 1864 r. powieszono Romualda
Traugutta. Nastąpiła powszechna żałoba, kobiety nosiły czarne suknie i patriotyczną
biżuterię, towarzyszyły także zesłanym na Sybir powstańcom.
5

W szczególności: S. Kieniewicz, Warszawa w powstaniu styczniowym, Warszawa 1983.
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Ryc. 2. Strona tytułowa wydawnictwa
popularnonaukowego S. Kieniewicza
„Powstanie styczniowe”

W ponad 50 lat później powstanie styczniowe przyniosło owoce – bez niego nie
byłoby listopada 1918 roku. Na pewno cały czyn zbrojny pierwszej wojny światowej,
poczynając od wymarszu pierwszej kadrowej i legionów, wyrósł z wciąż żywej wówczas
tradycji powstania styczniowego. W okresie międzywojennym styczniowi powstańcy
byli otaczani czcią (ostatni powstaniec zmarł już po drugiej wojnie światowej), towarzyszyła im legenda, którą również obecnie jesteśmy owiani. Temat powstania wciąż
fascynuje, żadne bowiem inne wydarzenie nie przeorało tak świadomości społeczeństwa
i nie zostało tak upamiętnione, jak powstanie styczniowe. Obchody kolejnych rocznic
stały się ogólnonarodową tradycją. Obchodzone są nie tylko w skali ogólnopolskiej,
liczne przedsięwzięcia organizują różne środowiska, działacze lokalni, szkoły, placówki
kultury, towarzystwa społeczno-kulturalne.
W tym ruchu niepoślednią rolę odgrywa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, które uczestniczyło aktywnie w obchodach kolejnych, zwłaszcza tych
„okrągłych” rocznic w poprzednich latach, a w szczególności 125. rocznicy w 1988 r.,
140. w 2003 r. i wreszcie na największą skalę 150. rocznicy w 2013 r. W ramach tych
obchodów w całym kraju oddziały PTTK zorganizowały setki rajdów, wycieczek do
miejsc związanych z walkami powstańczymi oraz innych imprez krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej, w tym zwłaszcza pieszych, ze złożeniem kwiatów i zapaleniem
zniczy w miejscach upamiętnionych. Odbyło się szereg sesji, wystaw, wieczornic, koncertów, a nawet spektakli teatralnych w historycznych strojach. Stworzyły one okazję
do upowszechniania wiedzy o historii i tradycji powstania w społeczeństwie, a zwłaszcza
wśród młodzieży szkolnej. Odbył się również Ogólnopolski Indywidualny Rajd w 150.
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Rocznicę Powstania Styczniowego 1863–2013, w ramach którego wielu uczestników
opracowało piękne, bogato udokumentowane kroniki. PTTK uzyskało wyróżnienie
w ogólnopolskim konkursie na najlepiej zorganizowane obchody rocznicy ogłoszonym
przez Prezydenta RP.
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w programie obchodów była zorganizowana przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK ogólnopolska sesja
poświęcona aspektom historycznym i krajoznawczym powstania styczniowego, która
odbyla się w dniu 9 listopada 2013 r. w Domu Kultury „Śródmieście” w Warszawie
(ryc. 3). Drugiego dnia, tj. 10 listopada 2013 r. zorganizowano objazd śladami powstania styczniowego w okolicach Warszawy. Plonem tej sesji jest niniejsza publikacja
upamiętniająca 150. rocznicę najbardziej znanego w historii Polski powstania i walki
z największą potęgą militarną ówczesnej Europy.

Ryc. 3. Uczestnicy sesji powstania styczniowego w w dniu 9 listopada 2013 r. w Warszawie

Czas niestety pochyla drewniane krzyże – i te przydrożne i te gdzieś w polu pod lasem,
zaciera ślady, nazwiska, fakty – mówił w swym referacie jeden z autorów niniejszego
opracowania6. Pozostaje zatem pamięć i ustna tradycja przekazywana z pokolenia na
pokolenie, którą mogą podtrzymywać także krajoznawcy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym.

6

zob. M. Tokarski, s. 159.
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Adam Czesław Dobroński

Spojrzenia na powstanie styczniowe
Historia powstania styczniowego jest powszechnie znana, dlatego w swoim wystąpieniu postaram się poruszyć tylko wybrane kwestie i to raczej w formie komentarza
historycznego, odniesień do utrwalonych faktów i ocen. Dodam także niektóre najnowsze hipotezy i przykłady ziem północno-wschodnich Polski, bo tam prowadziłem
swoje badania.

Bitwy i potyczki
Najczęściej omawia się w tekstach i referatach dotyczących lat 1863–1864 na ziemiach polskich wybrane bitwy i potyczki zbrojnie, używając niesłusznie obu określeń
zamiennie. Nie ulega wątpliwości, że były to głównie potyczki, a więc: boje spotkaniowe,
ataki przeciwnika na obozowiska leśne, rosyjskie działania pościgowe, tropienie małych
grup „leśnych”, akcje zasadzkowe, starcia patroli. Odnotowywano inne jeszcze formy
walk charakteryzujących się użyciem niedużych sił (zwłaszcza po stronie polskiej),
poprzedzonych często długimi i męczącymi przemarszami, z zaskakującymi incydentami, o chaotycznym przebiegu kolejnych faz1. Partie powstańcze z reguły nie były w
stanie prowadzić przez czas dłuższy wymiany ognia karabinowego i pistoletowego, ich
strzelby miały mniejszą doniosłość i znacząco słabszą celność. Wobec zdecydowanej
przewagi wroga oddziały (zgrupowania) polskie rozpraszały się, ale ci powstańcy,
którzy uszli z życiem i nie ponieśli cięższych ran lub kontuzji, stawiali się z reguły na
następne koncentracje. Bardzo rzadko dochodziło do bitew, nawet dwudniowych z
zaangażowaniem znacznych sił, z użyciem przez Rosjan artylerii, w których szanse
zwycięstwa miały obie strony. Takim przykładem może być bitwa siemiatycka rozegrana
w dniach 6–7 lutego 1863 r.2
Do nowatorskich rodzajów działań zbrojnych na ziemiach polskich można zaliczyć
„kolejówki’. Dość niespodziewanie szlaki żelazne odegrały istotną rolę w powstaniu
styczniowym, głównie magistrala warszawsko-petersburska uruchomiona w grudniu
Najpełniejszy, ale wymagający korekt zestaw zawiera tom autorstwa S. Zielińskiego, Bitwy
i potyczki 1863–1864, Rapperswil 1913.
2
A. Dobroński, Powstanie styczniowe. Bitwa siemiatycka …, Białystok 1993; E. Szum, Bitwa
siemiatycka w powstaniu styczniowym, Biała Podlaska-Siemiatycze 2012.
1
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1862 r. Już 22 stycznia 1863 r. w rejonie Łap i Szepietowa rozpoczęły się akcje partii
powstańczych z organizacji łomżyńskiej płka Władysława Cichorskiego „Zameczka”.
W Łapach po rozbrojeniu załogi rosyjskiej przystąpiono do niszczenia urządzeń
technicznych, torów i linii telegraficznej. Jednocześnie podobne czynności podjęli
członkowie konspiracji ze stacji kolejowej Warszawa Praga (dowodził Leopold Pluciński), którzy sformowali pociąg z wagonami towarowymi i wyjechali nim w kierunku
Białegostoku. Przez tydzień powstańcy blokowali skutecznie magistralę petersburską,
później jednak do Łap dotarły ze wschodu oddziały carskie gen. Zachara Maniukina.
Rosjanie stopniowo przywracali ruch na tym szlaku, kierując do Królestwa transporty
wojskowe, wzmacniając obsady wojskowe stacji. W tej sytuacji partie powstańcze mogły
jedynie dokonywać lokalnych zniszczeń, na krótki czas zakłócać komunikację. Szacuje
się, że w latach 1863–1864 Rosjanie przewieźli kolejami do Królestwa Polskiego około
120 tys. wojska.
Pierwsza bezpośrednia akcja na pociąg z wojskiem carskim miała miejsce 13 maja
1863 r. koło posterunku blokowego Kietlanka (nazwa lokalna Rokocinia), niedaleko
stacji Zaręby Kościelne. Przeprowadziły ją połączone oddziały „leśne”, liczące łącznie
około 1200 osób3. Mała partia powstańcza, zgodnie z przyjętym planem, zaatakowała
dworzec w Małkini, by broniący się wezwali pomoc z Czyżewa, gdzie stacjonował silny garnizon rosyjski. Nieco wcześniej na starannie wybranym odcinku torów „leśni”
wyjęli podkłady spod szyn i zamaskowali uszkodzenie. Czekano na przejazd pociągu
z odsieczą, jego wykolejenie się. Jednak ruchy przy torach dostrzegł dróżnik i przesłał
meldunek do Czyżewa. Pociąg nadjechał więc z małą prędkością i choć kilka wagonów
się wywróciło, to nie uzyskano momentu zaskoczenia. Ponadto błędem było umieszczenie powstańców tylko z jednej strony torów, żołnierze carscy wykorzystali leżące
wagony jako zasłonę i zza nich rozpoczęli ogień karabinowy. Rosjanie zyskali przewagę,
zmusili powstańców do odwrotu, w trakcie pościgu zginęli m.in.: Ignacy Mystkowski,
Leopold Pluciński, Władysław Ostaszewski i kilku innych oficerów oraz ochotników
zatrudnionych w służbach kolejarskich. Była to bardzo bolesna strata dla powstania
w tej części Łomżyńskiego.
Klęska pod Kietlanką została ponoć pomszczona w tej samej okolicy przez innego
dróżnika. Opisujący to wydarzenie powołują się na prasowe rewelacje o katastrofie
kolejowej pod Małkinią, w wyniku której zginęło kilkudziesięciu żołnierzy rosyjskich,
a około stu odniosło rany. Anonimowy dróżnik miał 1 czerwca 1863 r. rozkręcić szyny
i wyjąć haki metalowe mocujące je do podkładów, następnie zaś do końca jednej szyny
przywiązać gruby drut a samemu ukryć się w pobliskich krzakach. Kiedy pociąg się
zbliżył, wystarczyło mocno naciągnąć „linkę”, szyny były wówczas znacznie cieńsze niż
obecne i bardziej podatne na wyginanie się. Relacje prasowe były niezwykle emocjonalne: „… lokomotywa ugrzęzła tak głęboko w torfiasto-błotnistym gruncie, że tylko jej
komin widać”4. Dróżnik plan ten obmyślił i wykonał samodzielnie, co miało tłumaczyć
brak potwierdzenia akcji w materiałach powstańczych.
Utrzymuje się maniera podawania zawyżonych stanów osobowych po obu stronach walczących. Uwaga ta dotyczy również strat ustalanych na podstawie komunikatów z ówczesnej
prasy powstańczej oraz oficjalnych źródeł carskich. Przy stratach z reguły zaniżano własne,
a podwyższano przeciwnika.
4
„Dziennik Poznański” 1863, nr z 13 VI.
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Zachowały się natomiast inne jeszcze opisy „kolejówek”, przy czym w niektóre
z nich też trudno uwierzyć, ale i nie można ich z pełnym przekonaniem wykluczyć. Na
przykład w Łapach technik kolejowy i student zmontowali przyrząd galwaniczny(?),
który przymocowano do szyn i połączono drutem miedzianym z beczką prochu zakopaną przy filarze mostu kolejowego na Narwi. W tym jednak przypadku żołnierz
rosyjski (wartownik) zdołał uwolnić się z więzów i zaalarmować kozaków, więc pociąg
zmierzający do Łap zatrzymano. Natomiast 23 stycznia 1863 r. spalono elementy
drewniane mostu na Bugu pod Małkinią, a podobne usiłowania miały miejsce również
w innych miejscowościach Królestwa Polskiego. W Urlach 22 stycznia 1863 r. powstańcy
jadący wspomnianym już przeze mnie pociągiem z Warszawy w kierunku Białegostoku wyciągnięte podkłady i rozmontowane szyny wrzucili do rzeki Liwiec. Następnie
w pobliskim Łochowie wzięli do niewoli oficerów carskich stojących na peronie. Rosjan
rozbrojono i puszczono wolno „na dane przez nich słowo honoru, że nie będą walczyć
przeciwko powstańcom”5.
Próby przejęcia kontroli nad koleją warszawsko-wiedeńską podejmowano w okolicach Ojcowa. Apolinary Kurowski nocą 6 na 7 lutego 1863 r. wprowadził pociąg
z oddziałem powstańczym na stację w Sosnowcu. „Przez dwa tygodnie powstańcy rządzili w trójkącie granicznym i kierowali ruchem granicznym przy pomocy miejscowych
kolejarzy”. Podobne sukcesy odnosił oddział Teodora Cieszkowskiego w rejonie Częstochowy. Mniejsze potyczki przy szlakach kolejowych odnotowano w Augustowskiem,
na terenach litewskich (m.in. Ludwik Narbutt), nawet pod Skierniewicami i daleko na
północnym-wschodzie, bo na odcinkach Wilno-Dyneburg i Wilno-Kowno. Prasa donosiła również w drugiej połowie 1863 r. o próbach zdobycia przez powstańców mniejszych
stacji kolejowych lub o dokonywaniu zniszczeń torów i ostrzeliwaniu wagonów. Sporo
takich zdarzeń miało miejsce na kolei bydgoskiej. Na kolei warszawsko-wiedeńskiej
powstańcy z partii Ludwika Żychlińskiego zaatakowali w dniach 1–3 listopada m.in.
stacje: Ruda Guzowska (Żyrardów), Grodzisk i Pruszków. Do drobnych incydentów
na terenach przykolejowych dochodziło nawet w pierwszych miesiącach 1864 r.
Odrębnego omówienia warta jest nieudana akcja kolejowa w dniu 14 marca 1863 r.
w Grodnie. Zawiadowca stacji Leon Kulczycki chciał zwerbowanych do organizacji
kolejarzy i młodych ochotników przewieźć na stację Porzecze, by tam dołączyli do
oddziału Bolesława Narbutta. Powiadomieni stawili się na dworcu i z pomocą wtajemniczonych osób z obsługi stacyjnej zajęli miejsca w pociągu. Parowóz mieli prowadzić
maszynista Winter i pomocnik Jachimowicz, którzy nie należeli jednak do konspiracji.
Winter, obawiając się represji carskich, w ostatniej chwili zdradził, zawiadomił o planie
Kulczyckiego funkcjonariuszy rosyjskich. Konspiratorzy też chyba niepokoili się długim
oczekiwaniem, bo grupka powstańców weszła do kabiny parowozu. Winter nakazał
wówczas Jachimowiczowi sprawdzenie połączenia lokomotywy z wagonami, ten zaś
podstępnie odczepił skład, co prawdopodobnie wcześniej obaj uzgodnili. Lokomotywa
sama ruszyła pełną parą, a wagony pozostałe przy peronie otoczyli żołnierze. Padły

5
Za: S. Łaniec, Konspiracja i czyn zbrojny kolejarzy w powstaniu styczniowym, Olsztyn 1978,
s. 45. Stąd i większość przytoczonych przeze mnie zdarzeń.
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strzały, byli ranni. Tylko nielicznym powstańcom udało się zbiec, do Porzecza dotarł
Kulczycki z 15 ochotnikami, 24 inne osoby władze rosyjskie skazały na zesłanie na
Syberię6.
Instrukcje powstańcze nakazywały oddziałom działającym w pobliżu linii kolejowych
zaopatrzenie się w narzędzia umożliwiające wyciąganie haków i klamer mocujących szyny kolejowe oraz wydobywanie z ziemi i przecinanie kabli telegraficznych. Te ostatnie
należało następnie zatapiać w głębokich zbiornikach wodnych, by Rosjanie nie mogli
ich użyć powtórnie. Co pewien czas powtarzały się informacje o ścinaniu siekierami
lub piłowaniu słupów telegraficznych. W celu uniknięcia wykolejeń składów kolejowych dyżurni ruchu puszczali przed eszelonami lokomotywy asekuracyjne, a wzdłuż
szlaków ustawicznie przebiegały konne patrole kozackie. Latem 1863 r. przystąpiono
do oczyszczania z zarośli terenów w pobliżu torów i analogicznie w lasach wycinano
przesieki („tryby”) dla kontrolowania ruchu oddziałów. Te środki wprowadzono po raz
pierwszy na ziemiach polskich, a w wersji doskonalszej zastosowały je władze okupacyjne w II wojnie światowej. Po wrześniu 1939 r. oddelegowani oficerowie niemieccy
i sowieccy uzgadniali sposoby ochrony linii komunikacyjnych.

Ocena powstania styczniowego
Zwykło się w opracowaniach uwypuklać błędy wpisane w dzieje powstania styczniowego, poczynając od niefortunnego terminu wybuchu insurekcji i nieskoordynowania
od początku działań zbrojnych. Analizę słabych stron tych, co „poszli w bój bez broni”
przeprowadził Józef Piłsudski w wykładach wygłoszonych w 1912 r. w Krakowie7. Autorzy piszący przed nim o powstaniu pochodzili z pokolenia uczestników konspiracji
i walk, starali się przede wszystkim o zebranie i utrwalenie faktów, by pamięć o nich
nie zaginęła. Taka realna groźba, zwłaszcza na ziemiach kresowych i w Królestwie
Kongresowym („Kraju Nadwiślańskim”), wynikała z drastycznych represji carskich
(„noc postyczniowa”) i przeciągnęła się na lata późniejsze8. Z różnych przyczyn (m.in.:
pozytywizm z programami pracy organicznej, „rewolucja” gospodarczo-społeczna po
uwłaszczeniu chłopów, kształtowanie się nowych ugrupowań i obozów politycznych,
sytuacja międzynarodowa po zjednoczeniu Niemiec) na początku lat. 80. XIX w. nie
zanosiło się na kolejne powstanie narodowowyzwoleńcze. Tym samym zerwano z tradycją pokoleniowych zbrojnych zrywów niepodległościowych, rozpoczętych insurekcją
kościuszkowską, następnie ponawianych w okresie napoleońskim, poprzez powstanie
listopadowe i wojnę 1830–1831, w latach Wiosny Ludów, po powstanie styczniowe.
Józef Piłsudski był – jak wiadomo – synem komisarza powstańczego na Litwie,
zachował głębokie uznanie dla uczestników czynu zbrojnego lat 1863–1864, czego
dowiódł najlepiej, ustanawiając w II Rzeczypospolitej honorowy „korpus” weteranów
styczniowych. Marszałek także swoją osobą unaoczniał znaczenie postaw i losów bohaterów 1863 r. dla podtrzymania w rodzinach polskich postaw patriotycznych, wzmac6
J. Porzecki, Gloria victis 1863–1864, Grodno 2013. Tam i dokumentacja upamiętnień
miejsc walk na Grodzieńszczyźnie.
7
Józef Piłsudski. Rok 1863, Warszawa 1989 i teksty w: Józef Piłsudski. Pisma zbiorowe,
Warszawa 1937.
8
Znamienne, że na przykład nie przetrwała informacja o miejscu pochówku kilkuset (pisze
się nawet o ok. 500) powstańców poległych w trakcie bitwy siemiatyckiej.
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niania marzeń o wolnej ojczyźnie i zrozumienia konieczności wypełnienia w bardziej
sprzyjających warunkach woli ojców i dziadów, zrealizowania ich testamentów. Używając skrótu myślowego, można powiedzieć, że ofiara powstania styczniowego wydała
spóźniony plon w listopadzie 1918 r., podobnie jak w wielkim uproszczeniu wskazuje
się na znaczenie Powstania Warszawskiego dla rozwoju ruchów solidarnościowych
w Polsce i powstania III Rzeczypospolitej. J. Piłsudski pomimo wręcz gloryfikowania
powstańców potrafił zdobyć się na analizę krytyczną taktyczno-operacyjną ich czynu
zbrojnego, co było koniecznością w fazie przygotowywania się do nowej próby odzyskania niepodległości.
Notabene, taka postawa badawcza okazała się równie, a może jeszcze bardziej trudna
w odniesieniu do walk powstańczych w Warszawie od 1 sierpnia po 2 września 1944 r.
Znamienne, że oba powstania zakończyły się totalną klęską wojskową i polityczną,
były wielkim dramatem narodowym, spowodowały ogrom zniszczeń i strat osobowych nie tylko wśród osób biorących w nich czynny udział. Trudno zatem zrozumieć
obcokrajowcom, dlaczego w Polsce panuje tak silny kult – dowodem m.in. uroczystości i upamiętnienia – klęsk dziejowych. Pojawiło się nawet określenie „zwycięstwo
moralne”, lansowane po dziesięcioleciach od tragicznych zdarzeń, a pomniejszające
lub wręcz całkiem niwelujące w świadomości młodszych pokoleń bezpośrednie skutki
przegranych.
Można odnieść wrażenie, że zwłaszcza w materiałach popularnonaukowych górę
biorą wątki martyrologiczne, ze szkodą dla analiz historyczno-wojskowych walk
zbrojnych. Obserwujemy skłonności do zwiększania liczby osób skazanych na pobyt
na Syberii i to bez odróżniania katorżników od innych kategorii zesłańców, w tym
kierowanych na pobyt czasowy w trybie administracyjnym. Taką praktykę ułatwiają
zawiłości statystyk carskich, zmieniające się wówczas przepisy prawne, znaczny zakres
samowoli urzędniczej i interwencje dowódców wojskowych, zarówno na ziemiach
polskich zaboru rosyjskiego, jak i w oddalonych guberniach wschodnich. Nie można
i w tej mierze opierać się tylko na wybranych wspomnieniach, zwłaszcza pisanych
w kilkadziesiąt lat po powstaniu, z myślą o wspieraniu aktualnych (nowych) programów
narodowych. Staranniejsza lektura relacji byłych powstańców styczniowych, w tym
i niewydanych drukiem9, prowadzi do wniosku, że zesłańcy w miarę upływającego czasu
znacznie poprawiali swe warunki bytowania i zyskiwali uznanie miejscowej ludności,
a nawet przedstawicieli władz. Wielu Polaków skazanych na długoletnie przymusowe
roboty w rzeczywistości wykonywało zawody wolne, w tym lekarzy, nauczycieli, prawników, artystów10. Jak się wydaje, opisy cierpień polskich sybiraków, ofiar powstania
styczniowego, są chętniej przyjmowane przez obecnych czytelników zainteresowanych
historią ojczystą, a co bardziej bulwersujące przykłady trafiają do mass mediów. Pew-

Niestety, nie było warunków do zapisania przynajmniej strzępów wspomnień przechowywanych w rodzinach polskich pozostałych w Rosji w ZSRR. Można je jeszcze usłyszeć i obecnie
(przykładem moje rozmowy w Irkucku jesienią 2014 r.), ale są to już raczej oceny bez faktów.
10
Na koniec maja 2015 r. zaplanowano konferencje naukową w Omsku poświęconą relacjom między zesłańcami polskimi i ludnością miejscową.
9
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nie sprzyjają temu pogarszające się (złe) aktualne relacje polsko-rosyjskie. Natomiast
wspomnienia o przyjaznych kontaktach zesłańców ze społecznościami syberyjskimi
mają zasięg bardziej ograniczony11.
Przegrane bitwy i potyczki tłumaczono we wspomnieniach m.in. donosami ludności
okolicznej (zwłaszcza nie-Polaków), także zdradą w szeregach powstańczych (nasłani
szpiedzy), nieszczęśliwymi przypadkami lub niedyspozycją, również nieudolnością dowódców. Za każdym jednak razem należałoby przeprowadzać dokładną analizę wielu
innych czynników, w tym: poziom wyszkolenia ochotników zasilających partię (nikły był
wśród nich udział wysłużonych żołnierzy z armii carskiej, co jednak nie powinno dziwić),
stan zespolenia partii (brak czasu i warunków na ćwiczenia przed rozpoczęciem walk,
często wydzielano pododdziały kosynierów, nie zapewniając im wsparcia strzelców),
sposób prowadzenia rozpoznania terenu (nadmierne zaufanie udzielane przypadkowym przewodnikom, słabe patrole, nieumiejętne wykorzystywanie kawalerzystów),
kondycja powstańców (zmęczenie przemarszami i brakiem snu), niezadowalający
system ubezpieczeń (czaty dobierane z przypadkowych ochotników).
Rażące błędy popełniali i dowódcy rosyjscy, co ułatwiało z kolei powstańcom podtrzymywanie walki, wychodzenie z opresji. W pierwszych tygodniach powstania władze
carskie wycofały załogi z części mniejszych garnizonów, czym umożliwiły dołączanie
do czynu zbrojnego kolejnych rejonów Królestwa Polskiego i partii zbrojnych. Później
zawodził wywiad, Rosjanie działali schematycznie i za wolno (tabory), więcej uwagi
poświęcając karaniu podejrzanych o nielojalność i łupieniu dworów niż tropieniu pojawiających się oddziałów ochotników. Nieefektywnie wykorzystywali „carscy” nieliczne
działa i w ogóle przewagę ogniową, dawały znać o sobie animozje między dowódcami,
samowola podkomendnych. I w tych przypadkach braki w literaturze przedmiotu są
pokaźne, po stronie rosyjskiej w okresie walk unikano krytyki własnych wojsk i często
lekceważąco pisano o „miateżnikach”, zaś w późniejszych dziesięcioleciach sporadycznie tylko powracano do lat 1863–1864. Kłopotliwym było bowiem tłumaczenie, dlaczego
mimo tak wychwalanej (dzielnej i bohaterskiej) postawy dowódców oraz żołnierzy
trzeba było półtora roku dla pokonania powstańców. Natomiast historycy polscy de
facto nie sięgnęli dotychczas po materiały archiwalne wytworzone przez wojska carskie
i przechowywane poza granicami Rzeczypospolitej, o czym już wspominałem.
Wnikając w historię lat 1863–1864 na ziemiach polskich, zarówno w działania
zbrojne, jak i działalność państwa podziemnego, można znaleźć argumenty na rzecz
zastąpienia terminu powstanie określeniem wojna partyzancka. Skłania do tego i legenda biała powstania styczniowego: najdłużej trwające (ponad 18 miesięcy do stracenia
Romualda Traugutta), obejmujące 3 części dawnej Rzeczypospolitej (Polska, Litwa,
Ukraina), najbardziej obfitujące w starcia zbrojne (około 1200 bitew i potyczek), dowodzące niezwykłej ofiarności, bohaterstwa i męczeństwa ochotników. Na pewno w
wyniku powstania dokonał się na niespotykaną do tej pory skalę przełom świadomościowy w społeczeństwie polskim, wcześniej już wskazywałem na wręcz rewolucyjne
zmiany gospodarcze i polityczne, te ostatnie najbardziej spóźnione. Trudne wciąż
Na wydanie czekają od dłuższego czasu i wspomnienia Adolfa Białokoza, nauczyciela
śpiewu z Białegostoku, który był został oskarżony o sprawowanie funkcji naczelnika miasta.
Był on dwukrotnie – raz w trybie administracyjnym, a drugi raz wyrokiem sądu wojskowego,
wysłany na osiedlenie na Syberii Zachodniej.
11
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do ocenienia są skutki odtwarzania własnej państwowości. Przy tych i innych jeszcze
wielkich kwestiach można również podać elementy legendy czarnej, zapoczątkowanej
przez narodowców: powstanie wywołali młodzieńcy, socjaliści, masoni ulegający wpływom zewnętrznym, osłabienie w wyniku represji polskości na wschodzie doprowadziło
do powstania brzemiennej w skutkach struktury narodowościowej, rozpoczęła się
likwidacja ziemiaństwa. Paradoksalnie legenda czarna także podkreślała znaczenie
wydarzeń zapoczątkowanych 22 stycznia 1863 r.
Po tych uwagach celowym wydaje się przypomnienie podstawowych danych. Szacunki wywiezionych na Sybir wahają się od 18 tys. do nawet 40 tys. osób; najczęściej
podaje się liczbę ok. 25 tys. zesłanych. Stracono (rozstrzelano i powieszono) 900–1000
powstańców, ale trzeba byłoby dodać jeszcze zamordowanych w śledztwie i po wzięciu do niewoli oraz zamęczone osoby cywilne. Znamienne, że wielu powracających z
zesłania uważało, że nie można podejmować nowych prób czynnego oporu przeciw
caratowi, bo nie rokują one sukcesu, a straty będą znów okrutne.

Powstanie styczniowe w literaturze historycznej
Minęło 150 lat od upadku powstania styczniowego, a nadal nie mamy pełnej syntezy
jego dziejów na miarę aktualnych potrzeb. Zasłużonym uznaniem cieszy się wielokrotnie wznawiane opracowanie Stefana Kieniewicza (ryc. 1), obudowywane i przez jego
współpracowników oraz uczniów, wydane niemal 40 lat po syntezie autorstwa Adama
Szelągowskiego. Kieniewicz sam przyznał, że skupił uwagę głównie na historii obozu
czerwonych i stworzonej przez lewicę powstańczej organizacji narodowej. Mniej
przekonywającym pozostaje tłumaczenie
profesora, że „wojna partyzancka nie
daje się opisywać tak, jak regularne”,
choć słusznie on sam dodał, że „szczegółowy opis tysiąca potyczek niewiele
jednak powie o mechanizmie wydarzeń”.
Czy rzeczywiście zatem „wystarczy tu
ogólna charakterystyka obustronnych sił
i metod walki, w kolejnych jej etapach,
przy czym jest oczywiste, że metody walki
miały swe uwarunkowania polityczne”.
Podsumowując tę kwestię S. Kieniewicz
uznał słusznie, że militarne aspekty powstania wymagają jeszcze „największego
wkładu pracy”12. Dodajmy, że w spuściźnie S. Kieniewicza i jego uczniów znajdują się również bardzo cenne tomy źródeł,
w tym z archiwów z terenu b. ZSRR.
Niestety, nie z Rosyjskiego Państwowego
Wojskowego Archiwum Historycznego
Ryc. 1. Okładka książki S. Kieniewicza, Pow Moskwie, co znakomicie ułatwiłoby
wstanie
styczniowe
badania w tym zakresie.
12

S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, s. 5-6.
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Kolejna duża, zbiorowa synteza poświęcona omawianemu powstaniu wydana
została w 1990 r. i też zawiodła nadzieje czytelników oczekujących bardziej solidnej
analizy historyczno-wojskowej. W części „Bój” na 7 artykułów jeden dotyczy ogółu
działań zbrojnych powstańców lat 1863–1864, ale i on nosi w tytule określenie „zarys” (we wstępie pojawił się i zwrot „krótki zarys”). Autorem tego tekstu był Eligiusz
Kozłowski, któremu śmierć przeszkodziła w należytym wykorzystaniu pieczołowicie
zbieranych materiałów, w tym kompletowanej przez lata kartoteki powstańców. Również Kozłowski podał w wątpliwość możliwość napisania syntezy wojskowej powstania,
„gdy mamy do czynienia z wojną, która toczyła się na dziesiątkach teatrów działań [?],
która nosi piętno improwizacji, nieustannej pogoni i ucieczki od lasu do lasu, od wsi
do wsi, rzadziej od miasteczka do miasteczka, w której więcej chodzi o przetrwanie
i manifestację niż o zwycięstwo. Sprawa musi pozostać nadal otwarta, lecz nie można
jej zupełnie odrzucić”13. Mijają lata, a wciąż nie pojawiły się syntezy na miarę dzieł
profesorów Wacława Tokarza (wojna polsko-rosyjska 1830–1831), czy Stanisława
Herbsta (powstanie kościuszkowskie).
Trzecią pozycją, zaliczaną do podstawowych lektur do dziejów omawianego powstania, jest synteza pióra Franciszki Ramotowskiej Tajemne państwo polskie w powstaniu
styczniowym 1863–1864. Struktura organizacyjna (Warszawa 1999). Podtytuł wskazuje
na świadomie przyjęte ograniczenie, choć trudno byłoby przecenić trud pracy wykonanej przez autorkę. Nie stroniła ona i od uwzględniania kwestii militarnych, bo to
jest w tym przypadku przecież niemożliwe. Sama jednak F. Ramotowska przyznała, że
jedynie „wkomponowane weń [etapy rozwoju Organizacji] zostały zwięzłe informacje
o przebiegu działań zbrojnych14.
Brakuje nam nie tylko syntezy historyczno-wojskowej powstania styczniowego
w Królestwie Polskim, na Litwie i Ukrainie, ale także biografii wielu dowódców dużych partii leśnych, naczelników województw, oficerów stojących na czele zgrupowań
operujących na terenach co najmniej kilku powiatów. Nie ma przynajmniej szkicu do
portretu zbiorowego oficerów powstańczych, jak i opartej o bogatą bazę źródłową
charakterystyki składu społecznego powstańców, co ma szczególne znaczenie przy
omawianiu m.in. stosunku chłopów do tego zrywu niepodległościowego.
Wydaje się, że o ile niekiedy wyolbrzymia się udział włościan i służby dworskiej
w walkach partyzanckich lat 1863–1864 (ilu z nich poszło z przymusu, bo pan kazał,
wziął bez pytania ze sobą?), to wyraźnie nie docenia się roli młodzieży miejskiej,
zwłaszcza rzemieślniczej i robotniczej. Często natomiast wskazywano też na postacie
powstańców - gimnazjalistów i mniej od nich licznych studentów, bo ci jeśli zachowali
życie, to sami pisali potem o swym udziale w walce z Rosjanami. Łatwiej też można
zestawić nazwiska sprzyjających powstaniu księży, zakonników, alumnów, gdyż ci z kolei
byli silnie inwigilowani przez carskie służby policyjne, a w przypadku dekonspiracji i
ujęcia surowo karani, zaś ich męczeństwo dobrze utrwalano w źródłach kościelnych
i pamięci parafian.
E. Kozłowski, Zarys historii militarnej powstania styczniowego [w:] Powstanie styczniowe
1863–1864. Wrzenie. Bój. Europa. Wizje, red. S. Kalemba, Warszawa 1990, s. 301.
14
F. Ramotowska, Tajemne państwo…, s. 14. Niezgodnie z prawdą na ostatniej stronie
okładki redakcja podała informację: „Przedmiotem prace jest (…) i przebieg ważniejszych
bitew podczas jego trwania”.
13
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Można wymienić inne jeszcze zagadnienia historyczno-wojskowe, które wymagają
opracowania lub przynajmniej uzupełnienia dawniej opublikowanych rozpraw, artykułów. Przykładowo trzeba wskazać na: uzbrojenie powstańców (pisano wiele o kosach,
za symbol tego powstania przyjęto strzelby myśliwskie, nie docenia się skali dostaw
nowoczesnych sztucerów), umundurowanie (zadziwiała tendencja do dodawania
elementów ozdobnych, galowych), wyżywienie, dostawy żywności (jak radzono sobie
z jedzeniem, gdy nie można było rozpalać ognisk i jak często oraz z jakim skutkiem
sięgano po okowitę?), służba zdrowia (brakuje upamiętnień szpitalików powstańczych,
a jeśli o nich pisano to głównie w specjalistycznych czasopismach medycznych), łączność
(w rejonie Puszczy Knyszyńskiej powtarzają się niepotwierdzone opowieści, że temu
celowi w okresie konspiracji poprzedzającej wybuch walk służyły kapliczki zawieszane
na drzewach, tzw. deski15). Najważniejszym zadaniem pozostaje jednak przeanalizowanie działań zbrojnych powstańców pod kątem kształtowania się stałych elementów
taktyki, bo dotychczas powstały niemal wyłącznie uproszczone opisy wybranych bitew
i potyczek. Co gorsze, dominują w tej kategorii teksty niespójne, wyolbrzymiające
epizody utrwalone przez pamiętnikarzy, odbiegające daleko od standardów stosowanych przy prezentacji bitew rozgrywanych przez wojska regularne (fazy, momenty
krytyczne, dowodzenie).
W ogóle zaś nie podjęto tematu: ukrywanie się konspiratorów na prowincji, losy
ochotników z rozproszonych partii i byłych powstańców po zakończeniu walk w danym
rejonie. Na ile mogli oni wszyscy liczyć na pomoc mieszkańców, narażając ich – nie
tylko właścicieli dworów – na represje, w tym stosowane na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej? Z powyższym wiąże się i kwestia przerzutów powstańców na dłuższe
odległości (przykładem udział Elizy Orzeszkowej w przewiezieniu z Polesia Romualda
Traugutta), również poza granice Królestwa (Galicja, Prusy).
Tych i wielu innych problemów nie można rozpatrywać bez odniesienia się do relacji polsko-rosyjskich w trakcie powstania. Nie ulega wątpliwości, że często żołnierze
carscy wykazywali się okrucieństwem, również wobec rannych i osób oddających się w
niewolę. Takie postawy są tłumaczone falą nacjonalizmu rosyjskiego oraz nawykami
żołnierskimi wyniesionymi z walk na Kaukazie, co jednak nie wyczerpuje katalogu
przyczyn odruchów barbarzyńskich. Piszący o powstaniu styczniowym z reguły krańcowo
odmiennie traktowali udział Rosjan po stronie polskiej. Aktualny kontekst polityczny
skłaniał w okresie PRL do podkreślania poparcia udzielanego obozowi czerwonych przez
demokratów rosyjskich, a sztandarową postacią obwołano w tym względzie Aleksandra
Hercena, który jednak głosił swe poglądy na emigracji. Popularyzowano również czyny
kpt. Andrija Potebni (z pochodzenia Ukrainiec, co przemilczano), założyciela Komitetu
Oficerów Rosyjskich w Polsce, poległego 4 marca 1863 r. w bitwie pod Pieskową Skałą.
Polemika dotyczyła głównie liczby Rosjan, którzy przeszli na stronę powstańców. To
fakt, że było ich niewielu (około 400?; w tym około 300 skazanych przez sądy wojskowe),
ale prawdą jest, że ci oficerowie i podoficerowie carscy w niektórych bitwach odegrali
niezwykle ważną rolę, do czego obok doświadczenia bojowego przyczyniła się doskonała
znajomość realiów panujących w oddziałach wojsk carskich16.
Vide: 1863. Opowieści z Puszczy Knyszyńskiej…, Białystok – Supraśl 1993
W walkach pod Łukawicą 17–19 IX 1863 r. w Białostockiem partią powstańczą dowodził
Rosjanin Dominik Tołkin (zginął), a po stronie carskiej był to Polak płk Ignacy Borejsza i to
on okazał się niezwykle okrutnym pacyfikatorem.
15
16
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Rocznice obchodów powstania styczniowego
Do ciekawych wniosków prowadzi przegląd wydarzeń towarzyszących obchodom tak
zwanych okrągłych rocznic omawianego powstania. Do sierpnia 1915 r. nie można było
w Królestwie Polskim i na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej urządzać uroczystości publicznych. Pamiętano natomiast o kolejnych rocznicach na emigracji (zwłaszcza
we Francji), w autonomicznej Galicji, a w skromniejszym zakresie również w zaborze
pruskim (niemieckim). We Lwowie i Krakowie tworzono schroniska („przytuliska”)
dla weteranów styczniowych, zaś zmarłym urządzano okazałe pogrzeby, dbano o ich
groby. W 1888 r. ukazała się we Lwowie publikacja sybiraka Agatona Gillera: Ogólna
charakterystyka powstania w 1863 r. Wydanie pośmiertne w 25-tą rocznicę powstania.
Autor przekonywał: „Górowaliśmy nad wrogiem – duchem i umiejętnością, on miał nad
nami przewagę brutalnej siły i pobił nas. Rozwijajmy więc ducha naszego jednocześnie
z siłą naszą; bądźmy rozumni, moralni, szlachetni, ale bądźmy i mocni – przytem zaś
bądźmy także przekonani, że doczekamy się sprzyjającego czasu naszemu oswobodzeniu!”.17 Całościowy zarys dziejów powstania opracował Walery Przyborowski (ps.
Zygmunt Lucjan Sulima): Historya dwóch lat 1861–1862 (Kraków 1893) i Dzieje 1863
roku (1897). Podobny charakter miało dzieło sybiraka Bolesława Limanowskiego:
Historia powstania narodu polskiego w 1863 i 1864 r. (Lwów 1882).
W 1913 r., w 50. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, wyczuwano nadciągającą
wojnę, W Galicji ćwiczenia prowadzili żołnierze polskich organizacji paramilitarnych,
do walki przygotowywali się gimnazjaliści i skauci. Aktywność przejawiał, o czym już
pisałem, J. Piłsudski, zwolennik polskiego czynu zbrojnego. Ukazały się kolejne wydawnictwa poświęcone powstaniu, Józef Dąbrowski (J. Grabiec) wydał w Poznaniu
tom Rok 1863. Poświęcił go „cieniom tych, co przed pół wiekiem w boju – z ręku kata
lub w męce wygnania zginęli oraz tym, co wśród cierpień i niedoli sztandarowi z lat
dawnych wierni pozostali” (ryc. 2). Jeszcze większe uznanie zyskało cytowane już
przeze mnie kompendium S. Zielińskiego Bitwy i potyczki 1863–1864…. (ryc. 3). Pisano i dyskutowano o powstaniu styczniowym z myślą o zbliżającej się kolejnej okazji
wywalczenia niepodległego bytu państwa.
W odrodzonej Rzeczypospolitej Wódz Naczelny J. Piłsudski wydał rozkaz datowany
21 stycznia 1919 r.: „Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 r. są i pozostaną
ostatnimi żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót
żołnierskich, które naśladować będziemy.”18 Żyło wówczas ponad 3,6 tys. powstańców.
W następnych latach w uroczystych obchodach powstania styczniowego przewodziły
szkoły i związki młodzieżowe, jednostki wojskowe, stowarzyszenia kombatanckie.
Ukazywały się tomy wspomnień, wydawnictwa popularno-naukowe, opracowania hi-

17
Autor wydał wcześniej: Historja powstania narodu polskiego w 1861-1864 (t. 1–4, Paryż
1868–1871) i Polska w walce. Zbiór wspomnień i pamiętników z dziejów naszego ujarzmiania
(t. 1–2, Kraków 1875). Rocznicowy charakter miały też wydawnictwa: Księga pamiątkowa w
trzydziestą rocznicę 1863–1864, Lwów 1894, Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczestników
Powstania 1863/1864 oraz W czterdziestą rocznicę Powstania Styczniowego 1863–1864, Lwów
1903, s. 558 (ryc. 4).
18
Niefortunnie rozkaz zaczynał się od słów: „Żołnierze! Pięćdziesiąt lat temu…”.
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Ryc. 2. Okładka i strona tytułowa książki J. Grabca „Rok 1863” wydanej w 1913 r.

Ryc. 3–4. Strony tytułowe wydawnictw upamiętniających kolejkne rocznice wybuchu powstania styczniowego
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storyków wojskowych i związanych z ośrodkami akademickimi, badaczy regionalnych.19
Popularność zyskały utwory literackie (przykładem Wierna rzeka Stefana Żeromskiego
i powieści Marii Rodziewiczówny), dzieła artystów. W 1933 r. urządzono wystawę
w gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie. Mimo podeszłego wieku ożywioną
aktywność przejawiali niektóry weterani, na przykład Władysław Mamer Wandali
(Vandalli 1845–1942), literat i artysta. Na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich
Powązkach urządzono kwaterę bohaterów 1863–1864 r.
W 75-lecie wybuchu powstania styczniowego, podobnie jak w 1913 r., świat stanął
przed groźbą nowej wojny. W Polsce wykorzystano tę rocznicę do promowania postaw
patriotycznych, zbiórek na cele wojskowe i wpłaty na Fundusz Obrony Narodowej. W
przemówieniach i artykułach prasowych wyrażano wiarę, że tym razem jeśli dojdzie
do walki, to jej finał będzie odmienny niż w latach 1863–1864, w Berlinie odbędzie
się defilada zwycięstwa. Zapraszano mieszkańców na okolicznościowe akademie, odsłanianie tablic pamiątkowych i pomników. Organizowano parady, defilady, zawody
strzelnicze i koncerty orkiestr wojskowych. Umieszczano na afiszach cytaty z pieśni
powstańczych (m.in.: Obok Orła znak Pogoni…, Hej, strzelcy wraz nad nami Orzeł biały, „W krwawem polu srebrne ptaszę), malowano lub rysowano jako symbole tamtych
wydarzeń kosy i dwururki, kokardy w barwach narodowych. Kolportowano portrety
dowódców (przybywało z wolna ich biografii), porządkowano groby i miejsca walk.
W zawiadomieniach o uroczystościach nawiązywano do historii20, reprodukowano
herb z czasów powstania z Orłem Białym, Pogonią litewską i Archaniołem Michałem
jako patronem Rusi. Popularność zyskał tytuł powieści E. Orzeszkowej Gloria victis
(Chwała zwyciężonym), autorki także często przywoływanego arcydzieła z wątkami
powstańczymi Nad Niemnem.
W Warszawie za miejsce godne czczenia uznawano krzyż i kamień postawione
5 sierpnia 1916 r., w 52. rocznicę wykonania wyroku śmierci na R. Traugutcie oraz
czterech innych członkach Rządu Narodowego (Jan Jeziorański, Rafał Krajewski,
Józef Toczyski, Roman Żuliński). W Krakowie zbierano się w kwaterze powstańców
na Cmentarzu Rakowickim, pamiętano i o schronisku weteranów przy ul. Biskupiej 18,
gdzie po wojnie Związek Inwalidów Wojennych RP urządził Izbę Pamięci Powstania
Styczniowego im. św. brata Alberta. We Lwowie szacunek budziła Górka powstańców
1863 r. na Cmentarzu Łyczakowskim, gdzie pochowano w 1930 r. także Benedykta
Dybowskiego, badacza Syberii, a w 1924 r. odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci
Traugutta. Wiele innych miast miało podobne miejsca oraz ulice, których patronami
byli bohaterowie lat 1863–186421.
Setna rocznica powstania styczniowego obfitowała w różnorodne wydarzenia,
była obchodzona z zaskakującym jak na PRL rozmachem, choć prawda historyczna
niekiedy musiała ustępować przed hasłami propagandowymi. Nie posuwano się już
19
Były to m.in. opracowanie: J. Gąsiorowskiego, M. Kukiela, H. Mościckiego, A. Szelągowskiego i W. Tokarza, pamiętniki J.K. Janowskiego i L. Mierosławskiego
20
Niekiedy były to skojarzenia niezbyt precyzyjne, co poświadcza przykład z Węgrowa
z 1938 r.: ” Obywatele! Lat 75 mija gdyśmy przedostatni wiedli bój z ciemiężcą o wolność
i niepodległość” (tym razem spodziewano się wojny z Niemcami).
21
A. Market, Gloria victis. Tradycje powstania styczniowego w Drugiej Rzeczypospolitej,
Pruszków 2004.
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jednak do postrzegania powstania narodowowyzwoleńczego jako rewolucji ludowej, co
było charakterystyczne dla publikacji broszurowych okresu stalinowskiego. Naukowcy
i miłośnicy dziejów dawnych odbyli liczne sesje i konferencje, temat ten zdominował
IX Zjazd Powszechny Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie. Dyskusje
toczyły się na łamach prasy, budziły emocje wśród rodaków i wywoływały zakamuflowane odniesienia do aktualnej sytuacji politycznej. Historyków wsparli eseiści, którym
przewodził Paweł Jasienica, autor tomu Dwie drogi. Docierały do kraju wieści o obchodach rocznicy 1863 r. w polskich środowiskach emigracyjnych. Wystawy powstańcze
(styczniowe) można było obejrzeć w wielu muzeach, w tym w Narodowym w Krakowie
i miasta stołecznego Warszawy. Wysiłek naukowy uwidoczniła bibliografia powstania
styczniowego zestawiona przez E. Kozłowskiego22.
Opracowania ukazywały się, częściowo opóźnione wskutek trudności edytorskodrukarskich, w latach następnych. W 1973 r. S. Kieniewicz uznał, że sprawy powstania styczniowego „... budzą niepokój nie tylko historyków lecz i społeczeństwa (…),
świadczą o aktualności problemu. Idzie tu o stary spór – romantyzm czy realizm w
wyborze dróg działania”. Powstanie zakończyło się klęską militarną i polityczną,
osiągnęło natomiast cel społeczny – „uwłaszczyło chłopów, przyspieszyło ewolucję
społeczeństwa polskiego ku nowoczesnym formom gospodarczym i nowoczesnej świadomości politycznej i wzmożenia sił, które pozwoliły narodowi odzyskać niepodległość
w następnym stuleciu”23.
Również 125. rocznica wybuchu powstania przypadła na czas niezwykle ważny,
bo na rok 1988, kres istnienia PRL. Poprzedziły ją publikacje o zesłańcach polskich
na Sybir (m.in. Wiktorii Śliwińskiej) i ich pamiętniki, więcej miejsca poświęcano roli
księży. W tzw. drugim obiegu zwracano uwagę na wydarzenia na polskich Kresach,
podejmowano temat postaw mniejszości narodowych, często powracano do kart męczeńskich. W 1990 r. ukazał się tom F. Ramotowskiej Narodziny tajemnego państwa
polskiego 1859–1862”, a 10 lat później wymienione już wcześniej Tajemne państwo
polskie w powstaniu styczniowym 1863–1864… Znamię czasu nosiło stwierdzenie, że w
1863 r. stanęły „… naprzeciwko siebie w konfrontacji administracyjnej i zbrojnej dwie
organizacje o charakterze państwowym, dwie władze: z jednej strony władza jawna,
obca, zaborcza, wywodząca się z bezprawia rozbioru państwa polskiego (nazywana
przez Polaków „najazdem”), z drugiej – władza tajna, narodowa, legitymująca się
przyrodzonymi prawami do wolności narodu zniewolonego, władza usiłująca wskrzesić upadłe państwo jako gwaranta tej wolności. Atutem tej pierwszej była przemoc,
drugiej – niezłomna wola narodu uwolnienia się od tej przemocy”.24
Natomiast w pierwszym roku istnienia III RP wielokrotnie cytowany S. Kieniewicz
podkreślił: że Powstanie Styczniowe było czynem moralnie uprawnionym, politycznie
nieuniknionym, w dłuższej fali dziejowej korzystnym, mimo klęski tak ciężko odpokutowanej”.25 Znamienne, że w tymże 1990 r. wznowiono powieść Juliana Wołoszynowskiego Rok 1863, napisaną w 1931 r. i dedykowaną J. Piłsudskiemu. W tekstach
22
23

nr 3.
24
25

E. Kozłowski, Bibliografia powstania styczniowego, wyd. MON, arszawa 1964.
Spory o rok 1863 r. Rozmowa z profesorem Stefanem Kieniewiczem, „Argumenty” 1973,
F. Ramotowska, Tajemne pastwo…, s. 11.
Powstanie styczniowe 1863-1964 Wrzenie. Bój. Europa. Wizje …, s. 5-7.
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dziennikarskich pojawiła się nazwa Powstania Styczniowego (z dużych liter), podobnie
jak Powstania Warszawskiego, a nadal z użyciem małych liter pisano o powstaniach
kościuszkowskim i listopadowym. Zmienił się też charakter obchodów rocznicy styczniowej, z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wojska, polityków,
liderów partyjnych.
Jednak dość szybko powstanie 1863–1864 wypadło z kalendarza najważniejszych
uroczystości państwowych, ustępując innym wydarzeniom historycznym, zwłaszcza
wcześniej nie badanym i upamiętnianym. W Warszawie główne obchody przesunięto
z 22 stycznia na 5 sierpnia, dzień stracenia dyktatora R. Traugutta. Ukazywały się
wprawdzie nowe publikacje, głównie jednak w mniejszych ośrodkach, katalogi, nieduże
albumy, opowieści o ciekawych zdarzeniach i postaciach Zerwaniu uległy kontakty z
historykami i archiwistami rosyjskimi, odchodzili na wieczny spoczynek najbardziej
zasłużeni monografiści powstania styczniowego.
150. rocznica została dostrzeżona przez władze, patronat nad obchodami objął
Prezydent RP Bronisław Komorowski, Sejm przyjął specjalną uchwałę, powołano
komitety, zapowiedziano sesje naukowe i imprezy plenerowe z udziałem grup rekonstrukcyjnych. Docenić należy zwłaszcza wysiłek samorządów, leśników, także środowisk
krajoznawczo-turystycznych. Czekać jednak nadal trzeba na nowe syntezy i tomy źródeł,
zwłaszcza sumujące wysiłek zbrojny pokolenia Stycznia 1863 r. Na pewno wyraźnie
dominuje legenda biała, więc i ja chcę zakończyć tekst wypowiedzią J. Piłsudskiego:
„Zwracam panom uwagę, że ten silny przełom po klęsce 1863 roku bez względu na
to, jak byśmy go tłumaczyli, idący z roku na rok, z godziny na godzinę – żłobił myśl
polską, żłobił serca polskie i żłobił dusze polskie”26.

26
J. Piłsudski, Stosunek wzajemny wojska i społeczeństwa w 1863 roku, wykład wygłoszony 24
stycznia 1926 [za:] Józef Piłsudski, Rok 1863…, s. 205.

Śladami powstania styczniowego

Aspekty historyczne i krajoznawcze
Red. J. Partyka, M. Żochowski
Wyd. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
Warszawa 2014

Paweł Ajdacki

Rok 1863 – 1864. Klęska i chwała

Manifest 22 stycznia 1863 r.1
Komitet Centralny jako Tymczasowy Rząd Narodowy. Nikczemny rząd najezdniczy,
rozwścieklony oporem męczonej przezeń ofiary, postanowił zadać jej cios stanowczy – porwać kilkadziesiąt tysięcy najdzielniejszych, najgorliwszych jej obrońców, oblec w nienawistny mundur moskiewski i pognać tysiące mil na wieczną nędzę i zatracenie. Polska nie
chce, nie może poddać się bezopornie temu sromotnemu gwałtowi pod karą hańby przed
potomnością powinna stawić energiczny opór. Zastępy młodzieży walecznej, młodzieży
poświęconej, ożywione gorącą miłością Ojczyzny, niezachwianą wiarą w sprawiedliwość
i pomoc Boga, poprzysięgły zrzucić przeklęte jarzmo lub zginąć. Za nią więc narodzie Polski,
za nią! Po straszliwej hańbie niewoli, po niepamiętnych męczarniach ucisku, Centralny
Narodowy Komitet obecnie jedyny, legalny Rząd Twój Narodowy, wzywa Cię na pole
walki już ostatniej, na pole chwały i zwycięstwa, które Ci da i przez imię Boga na Niebie
da przysięga, bo wie, że Ty, który wczoraj byłeś pokutnikiem i mścicielem, jutro musisz by
i będziesz bohaterem i olbrzymem. Tak, Ty wolność Twoją, niepodległość Twoją, zdobędziesz wielkością takiego męstwa, świetnością takich ofiar, jakich Lud żaden nie zapisał
jeszcze na dziejowych kartach swoich. Powstającej Ojczyźnie Twojej dasz bez żalu, słabości
i wahania wszystką krew, życie i mienie, jakich od Ciebie zapotrzebuje. W zamian K. C.
N. przyrzeka Ci, że siły dzielności Twej nie zmarnieją, poświęcenia nie będą stracone, bo
ster, który ujmuje, silną dzierżyć będzie ręką. Złamie wszystkie przeszkody, roztrąci wszelkie
zapory, a każda nieprzychylność dla świętej sprawy, nawet brak gorliwości, ścigać i karać
będzie przed surowym, choć sprawiedliwym trybunałem obrażonej Ojczyzny.

Tekst Manifestu został jednomyślnie przyjęty przez Komitet Centralny Narodowy dnia 17 stycznia
1863 r. Manifest został zredagowany przez znaną warszawską literatkę Marię Ilnicką. Była archiwistką
Rządu Narodowego, a w jej mieszkaniu odbywały się spotkania Komisji Skarbu. Po upadku powstania była
krótko więziona. Jej mąż, również powstaniec, zmarł na zesłaniu, na które został skazany za udział w nim.
Powstańcem był również jej rodzony brat. W latach 1865–1896 redagowała tygodnik ,,Bluszcz”. Od 1870
do 1890 r. prowadziła w Warszawie salon literacki. Była autorką komedii, wierszy i powieści. Tłumaczyła
na język polski między innymi dzieła Waltera Scotta i Johanna Goethego.
1
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W pierwszym zaraz dniu jawnego wystąpienia, w pierwszej chwili rozpoczęcia świętej
walki, K. C. N. ogłasza wszystkich synów Polski, bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia
i stanu, wolnemi i równemi Obywatelami kraju. Ziemia, którą Lud rolniczy posiadał
dotąd na prawach czynszu lub pańszczyzny, staje się od tej chwili bezwarunkową jego
własnością, dziedzictwem wieczystem. Właściciele poszkodowani, wynagrodzeni będą
z ogólnych funduszów Państwa. Wszyscy zaś komornicy i wyrobnicy, wstępujący w szeregi
obrońców kraju, lub w razie zaszczytnej śmierci na polu chwały, rodziny ich otrzymują
z dóbr Narodowych dział obronionej od wrogów ziemi. Do broni więc, Narodzie Polski,
Litwy i Rusi, do broni! Bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła, stary miecz nasz
wydobyty, święty sztandar Orła, Pogoi i Archanioła rozwinięty.
A teraz odzywamy się do Ciebie Narodzie Moskiewski: tradycyjnem hasłem naszem jest
wolność i braterstwo Ludów, dla tego też przebaczamy Ci nawet mord naszej Ojczyzny,
nawet krew Pragi i Oszmiany, gwałty ulic Warszawy i tortury lochów Cytadeli. Przebaczamy Ci, bo i Ty jesteś nędzny i mordowany, smutny i umęczony, trupy dzieci Twoich
kołyszą się na szubienicach carskich, prorocy Twoi marzą na śniegach Sybiru. Ale jeżeli
w tej stanowczej godzinie nie uczujesz w sobie zgryzoty za przeszłość, świętszych pragnień
dla przyszłości, jeżeli w zapasach z nami dasz poparcie tyranowi, który zabija nas, a depcze po Tobie - biada Ci! bo w obliczu Boga i świata całego, przeklniemy Cię na hańbę
wiecznego poddaństwa i mękę wiecznej niewoli, i wyzwiemy na straszny bój zagłady, bój
ostatni Europejskiej Cywilizacyi z dzikiem barbarzyństwem Azyi.
Warszawa, dnia 22 Stycznia 1863 r.

Powstanie styczniowe 1863–1864
Do wybuchu powstania doszło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. Zaatakowano
wtedy 32 miejscowości w Królestwie Polskim w tym i Płock, który był planowany na
siedzibę Rządu Narodowego. Przeciwko 100 tysiącom rosyjskich żołnierzy ze 170
armatami wystąpiło około 7 tysięcy słabo wyszkolonych i uzbrojonych powstańców.
Moment wystąpienia był wybrany głównie w obawie przed zarządzoną „branką” do
wojska młodzieży nastawionej patriotycznie i gotowej do czynu powstańczego. Władze
carskie, aby zapobiec rozlewającej się fali buntu, wpadły na pomysł, aby od obowiązku
tego zwolnić młodzież chłopską, a przymusem poboru objąć, podejrzaną politycznie
młodzież miejską i z domów szlacheckich. Celem tego było wyeliminowanie „buntowników”, a zarazem skłócenie i tak zwaśnionych środowisk stanowych. Powszechnie
uważa się, że za pomysłem tym stał margrabia Aleksander Wielopolski. Sam margrabia
nie ukrywał swojego poglądu na „brankę” głoszącego, że wywiezienie za Ural 10–12
tys. młodych ludzi politycznie podejrzanych będzie „przecięciem wrzodu” i uspokoi
nastroje w Królestwie.
Powstanie Styczniowe było największym i najdłużej trwającym wystąpieniem zbrojnym narodu polskiego. Początkowo, mimowolnie powstańcy odnieśli spory sukces
strategiczny. Dowództwo rosyjskie nie mając rozeznania w sile i rozmiarach ruchu
zbrojnego zarządziło koncentrację wojsk w dużych garnizonach w obawie przed zniszczeniem tych mniejszych. Dzięki temu znaczne połacie kraju do końca marca zostały
wyzwolone. Niestety ten paromiesięczny okres przewagi powstańczej nie został w przez
władze powstańcze należycie wykorzystany do wzmocnienia walczących oddziałów.
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W szczytowym momencie, w sierpniu 1863 r. w oddziałach walczyło 30 tys. żołnierzy.
W ciągu 18 miesięcy jego trwania przez szeregi powstańcze przewinęło się ponad 100
tysięcy żołnierzy z tego ponad 35 tys. poległo lub zmarło z odniesionych ran. Generalnie
ograniczyło się do walki partyzanckiej i incydentalnych działań zaczepnych. Niestety
nie zyskało ono powszechnego poparcia społecznego, szczególnie ze strony chłopstwa,
które bardzo często było wręcz wrogo do niego nastawione. Włościanie wielokrotnie
z własnej inicjatywy napadali na powstańców oraz chętnie współpracowali z caratem
przy ich tropieniu. W 1863 i 1864 r. stoczono 1229 bitew i potyczek, a w polu walczyło
około 800 oddziałów. Symbolicznym końcem powstania była egzekucja w Sokołowie
Podlaskim 23 maja 1865 r. ostatniego dowódcy powstańczej partii ks. Stanisława Brzóski i jego adiutanta Franciszka Wilczyńskiego. Epilogiem tego zrywu narodowego był
wybuch powstania zabajkalskiego w czerwcu 1866 r., zorganizowanego przez polskich
zesłańców.
Porażka militarna spowodowała ostre represje ze strony rosyjskiej. Po kraju rozlała
się fala rusyfikacji życia publicznego; od szkół po urzędy państwowe wprowadzono
obowiązkowy język rosyjski. Konfiskacie uległy majątki co najmniej 3500 rodzin szlacheckich. Około 40 tys. jego uczestników i członków ich rodzin skazano na różnego
rodzaje kary w tym i na zesłanie na Syberię lub w głąb Rosji. Kilka tysięcy zostało
bestialsko zamordowanych lub straconych w trybie doraźnym w około 500 publicznych egzekucjach. Powstanie 1863 r. kończyło definitywnie okres Rzeczypospolitej
Szlacheckiej.
Klęska ostatniego XIX-wiecznego, romantycznego zrywu narodowego, doprowadziła do zmiany mentalności narodowej. Stwierdzono wtedy że skoro nie możemy wybić
się zbrojnie na niepodległość to „wybijmy się na nowoczesność”. Wtedy rozpoczął się
w Polsce kapitalizm, a Królestwo weszło na drogę intensywnego uprzemysłowienia.
Jednak najistotniejszym rezultatem powstania styczniowego była reforma uwłaszczeniowa chłopów, wprowadzona przez Rząd Narodowy 22 stycznia 1863 r. Nie mogąc
już zatrzymać tego procesu władze zaborcze ukazem carskim 2 marca 1864 r. de facto
usankcjonowali decyzję Rządu Narodowego. Włościanie otrzymali wprawdzie ziemię
z rąk caratu, ale na warunkach podyktowanych przez Rząd Narodowy, dużo korzystniejszych niż gdziekolwiek indziej w Europie Środkowej i Wschodniej. Nowe prawo
własności do ziemi pociągnęło za sobą długofalowe następstwa całkiem odmienne od
carskich intencji. Generał Józef Hauke „Bosak” tuż po klęsce powstania stwierdził, że
5 mln chłopów uwłaszczonych w Kongresówce poczuje się w niedługim czasie obywatelami polskimi. Wypowiedź ta brzmiała paradoksalnie w lipcu 1864 r., ale następne
półwiecze miało w całej rozciągłości potwierdzić trafność tych przewidywań. Reforma
uwłaszczeniowa zmieniała tak gruntownie stosunki społeczne i gospodarcze na wsi
polskiej. Tworzyła zręby pod powstanie nowego, wielostanowego społeczeństwa obywatelskiego. Dotychczasowa praca pańszczyźniana została zniesiona i wprowadzono
pracę najemną z wynagrodzeniem pieniężnym. Zmiany te spowodowały tzw. kryzys
ziemiaństwa i masowe upadki folwarków, a także migrację szlachty do miast, gdzie
powiększała zastępy urzędników i inteligencji. To z tej zubożałej szlachty wywodzili
się potem luminarze polskiej nauki, kultury, sztuki czy też wybitnych wojskowych np.
Maria Dąbrowska, Maria Skłodowska-Curie, Henryk Sienkiewicz, marszałek Józef
Piłsudski czy generał Władysław Sikorski.
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Wybitny znawca powstania prof. Stefan Kieniewicz w swojej monumentalnej pracy
„Powstanie styczniowe” tak określił jego skutki: Powstanie Styczniowe zakończyło się klęską polityczną, materialną i moralną. Tysiące ludzi zginęło na polach bitew, na szubienicach,
w więzieniach i katorgach – w znacznej części był to element najbardziej wartościowy, ideowy, dalsze tysiące pozostały na emigracji. Znaczne były straty materialne, poszło z dymem
podczas działań bojowych ponad sto wsi i miasteczek. Setki tysięcy rubli zostały wyciśnięte
z klas posiadających, w drodze dobrowolnych ofiar, podatku narodowego, pożyczki narodowej; w drodze grzywien, kontrybucji, konfiskat, łapówek i samowolnych wymuszeń.
Poważniejsze i boleśniejsze były represje polityczne, które spadły na naród. Rząd carski
postanowił rozprawić się z polską irredentą, wykorzenić polski element na ziemiach zabranych, zrusyfikować także Królestwo Kongresowe. W ciągu kilku lat popowstaniowych
zlikwidowana została odrębność administracyjna Królestwa, zrusyfikowany personel
urzędniczy, zaprowadzony rosyjski język wykładowy w szkolnictwie wszystkich szczebli.
Prześladowanie dotknęło Kościół katolicki, w którym upatrywano ostoje polskości; na
zesłaniu znalazła się większość biskupów, znaczna liczba księży, zamknięte zostały lub
skazane na wygaśnięcie wszystkie prawie domy zakonne. Najboleśniejsze, nieodwracalne
straty poniósł polski stan posiadania na Kresach2.

Rok 1863 w okolicach Otwocka, Garwolina i Mińska Mazowieckiego
Tereny dzisiejszych powiatów otwockiego, mińskiego i garwolińskiego w okresie
powstania styczniowego wchodziły głównie w skład powiatu stanisławowskiego oraz garwolińskiego. Organizacja spiskowa cywilna i wojskowa w przeddzień powstania rozwijała
się powoli. Na początku powstania miała ona za zadanie przerzut części poborowych
z Warszawy do formujących się oddziałów na terenach Podlasia oraz systematyczne
zaopatrywanie ich w żywność i odzież z magazynów utworzonych na Pradze. W pierwszych dniach powstania przerzut odbywał się w okolicach Jabłonny, Nieporętu, Zegrza
i Serocka, skąd poborowych i ochotników odprowadzano do oddziałów organizujących
się w powiecie stanisławowskim i na Podlasiu. Następnie zorganizowano dwie dalsze trasy
przerzutu prowadzące od rogatek Pragi: środkową przez Miłosną i Kałuszyn i południową przez Karczew i Latowicz. Od wiosny do jesieni 1863 r. wojska rosyjskie przebywały
w Mińsku, Kałuszynie, Garwolinie i Żelechowie. Od stycznia 1864 r. rozmieszczono dodatkowo garnizony w mniejszych miejscowościach takich jak: Latowicz, Kołbiel Stanisławów i Okuniew. Słabo rozwinięta sieć dróg oraz liczne lasy i rzeki sprzyjały koncentracji
powstańczych oddziałów. Przez cały 1863 r. i do połowy 1864 r. na tym terenie walczyły
partie: płk Siemomysła Kuczyka, mjr Józefa Jankowskiego „Szudłowskiego”, Ignacego
Mystkowskiego, mjr Adama Zielińskiego, Jana Matlińskiego „Sokoła”, dr Władysława
Czarkowskiego, Marcina Borelowskiego „Lelewela”, Pawła Landowskiego „Kosy”, Bertrama, płk Ludwika Żychlińskiego, Kazimierza Kobylińskiego, ks. Stanisława Brzóski,
por. Pawła Ługowskiego, Gustawa Wyssogoty-Zakrzewskiego, Karola Krysińskiego,
Grzegorz Wojdygi i Walentego Lewandowskiego. Szczególnie ważne dla omawianego
terenu były oddziały Kuczyka, Jankowskiego i Borelowskiego ponieważ rekrutowały się
one w większości z mieszkańców tych terenów. Można je nazwać oddziałami powiatu
stanisławowskiego, na terenie którego stoczono prawie 40 bitew i potyczek.
2

S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, wyd. KAW, Warszawa 1987, s. 75.
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Szlak bojowy Oddziału Powiatu Stanisławowskiego
płk Siemomysła Kuczyka
Zgodnie z przyjętą przez Rząd Narodowy na początku powstania zasadą, każdy
powiat powinien wystawić oddział zbrojny. Tak też było w powiecie stanisławowskim,
do którego należały rozległe tereny dzisiaj wchodzące w skład m.in. powiatów otwockiego, mińskiego i garwolińskiego. Na początku lutego 1863 r. na terenach położonych
wokół Stanisławowa rozpoczęto formowanie oddziału powiatowego, którego dowódcą
został były oficer armii rosyjskiej, płk Siemomysł Kuczyk. Dzięki dobrej współpracy
z miejscowym naczelnikiem cywilnym Ludwikiem Krokowem zdołał sformować Oddział liczący około 250 strzelców i kosynierów oraz 50–60 kawalerzystów. Na początku
drugiej dekady lutego płk Kuczyk ze swoimi ludźmi rozpoczął marsz w kierunku południowo-wschodniej części powiatu. Maszerując znosił drobne patrole wojsk rosyjskich,
wszędzie ogłaszał utworzenie Rządu Narodowego i zakładał władze powstańcze.
12 lutego zatrzymał się w Kałuszynie, gdzie burmistrzem uczynił człowieka związanego z ruchem narodowym. Następnie pomaszerował przez Mrozy do Cegłowa, gdzie
w okolicznych lasach rozłożył się obozem. W mijanych miastach zabierał kasy rządowe
na cele powstania i powoływał do służby poborowych. Pojawienie się dużego oddziału
powstańczego zaalarmowało garnizon rosyjski w Nowomińsku (dzisiaj Mińsk Mazowiecki). Z zadaniem odnalezienia i rozbicia Oddziału oraz oczyszczenia z powstańców
rejonu pomiędzy Nowomińskiem, Kuflewem i Latowiczem została wysłana kompania
piechoty i sotnia kozaków pod dowództwem kpt. Kamińskiego. Wracający z rozpoznania 23 lutego oddział rosyjski aresztował w Latowiczu księdza kanonika Stępowskiego,
członka cywilnej organizacji powstańczej. Dowiedziawszy się o tym płk Kuczyk, szybkim marszem spod Cegłowa przeszedł przez Wielgolas i zorganizował zasadzkę na
Rosjan na drodze z Latowicza do Siennicy (w miejscu, w którym dzisiaj znajduje się
sanktuarium Matki Bożej Wielgoleskiej). Atak Oddziału Kuczyka na rosyjską kolumnę
był całkowitym zaskoczeniem. Rosjanie zdołali oddać tylko trzy salwy do atakujących
powstańców. W walce udało się odbić księdza, zabić dwóch żołnierzy rosyjskich i kilkunastu ranić oraz zmusić ich do bezładnego wycofania się do Siennicy. Powstańcy stracili
jednego rannego i jednego wziętego do niewoli. Po walce Oddział przemaszerował
na zachód w rejon Dłużewa i nad Świdrem rozłożył się obozem. Prawdopodobnie
w miejscu, które dawnej nazywano Bagnem Powstańców, a obecnie są to podmokłe łąki
pomiędzy Dłużewem i Radachówką z pozostałością szańca nazywanego „Szwedzkim
i Okopami”. Po około tygodniowym odpoczynku przemaszerował Kuczyk w kierunku
północno-zachodnim wzdłuż Świdra i zatrzymał się w lasach na południe od majątku
Ruda koło wsi DębeWielkie. Przez cały czas ruchom powstańców bacznie przyglądali
się Rosjanie. Na początku marca do garnizonu w Nowomińsku przybył z Warszawy
płk Reyenthal wraz z 3 i 4 kompanią kostromskiego pułku piechoty i sotnią kozaków
(łącznie 500 żołnierzy) z zadaniem zniszczenia Oddziału płk Kuczyka. Dowiedziawszy
się o miejscu pobytu powstańców, Reyenthal wyruszył ze swoimi żołnierzami przed
świtem 3 marca z Nowomińska w kierunku majątku Ruda. Na wiadomość o zbliżaniu
się rosyjskiej kolumny płk Kuczyk cofnął swój Oddział na południe w głąb lasu w rejon
wsi Glinki (dzisiaj nazywa się ona Glinanka II). Doszło tutaj do porannej, gwałtownej
potyczki, w której żadna ze stron nie odniosła zwycięstwa. Mając kilku ciężko rannych
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oraz przeważającego liczebnie przeciwnika płk Kuczyk przerywa walkę i przez Lipowo,
Malcanów, Żanęcin, Mlądz maszeruje do Karczewa. Po minięciu miasteczka, za Otwockiem Małym (nazywanym wtedy Otwockiem Zagórnym) w terenie leśnym, nad wiślaną
skarpą urządza na ścigających go Rosjan zasadzkę. Pozycja do walki była wybrana
bardzo dobrze. W tym miejscu przewaga Rosjan nie miała znaczenia. W wieczornej
walce żołnierze Reyenthala zostają pokonani. Ginie lub zostaje rannych 40 rosyjskich
żołnierzy, a reszta w popłochu wycofuje się do Karczewa. Oddział płk Kuczyka traci
7 poległych i 8 rannych żołnierzy. Polegli zostają pochowani w bratniej mogile (istniejącej do dzisiaj) na skraju wsi w miejscu zwanym Osiny. Wśród spoczywających tutaj
powstańców został pochowany mieszkaniec Karczewa Józef Kuźmiński. Pamięć o nim
jest żywa do dnia dzisiejszego wśród mieszkańców miasta. W nocy po bitwie powstańcy
przeprawiają się przez Wisłę pod Nadbrzeżem i maszerują przez Gassy do folwarku
Goździe koło Jeziornej. W nocy Reyenthal porządkuje swoje oddziały w Karczewie
i przeprawia się przez Wisłę w ślad za powstańcami. Rano 4 marca 1863 r. na nieprzygotowanych do walki powstańców uderzają Rosjanie. Bitwa jest krótka i krwawa.
Rosjanie po walce dobijają rannych. Oddział płk Kuczyka zostaje doszczętnie rozbity.
Straty powstańców wynoszą 70 poległych, kilku rannych i 9 wziętych do niewoli; 80 powstańców z rannym płk Kuczykiem przeprawia się ponownie przez Wisłę i wycofuje
w kierunku Nowomińska. Po tej klęsce Oddział nie został odbudowany.

Powstańcze upamiętnienia w regionie
Boża Wola (gmina Siennica)
Na rozstaju dróg, przy drodze do Cegłowa i Mieni, ustawiony jest metalowy,
zdobiony krzyż z okresu międzywojennego (ryc. 1). Według opowieści okolicznych
mieszkańców: W tym miejscu zginął w walce z kozakami powstaniec, osłaniający odwrót
spod Mieni oddziału, w którym znajdował
się jego syn. Ofiara jego nie poszła na
marne. Powstańcy zdołali się wycofać bez
strat. W takiej formie przetrwała do dnia
dzisiejszego wśród mieszkańców wsi historia śmierci Kazimierza Kobylińskiego
dowódcy oddziału powstańczego w dniu
4 listopada 1863 r. Tego dnia powstańcy
stoczyli bitwę pod Mienią z rosyjską kolumną Stahl von Holsteina. Jego śmierć
tak opisał Stanisław Zieliński: Wśród
ciągłych harców uchodzili powstańcy na
przestrzeni 5 mil w Łukowskie. W pierwszej części boju tj. na pierwszych 2 milach
stary Kobyliński spadł z konia. Syn jego
z 6 towarzyszami pospieszył mu na poRyc. 1. Boża Wola. Krzyż powstania stycz- moc, podając mu swego, lecz bohaterski
niowego z pokresu międzywojennego (wszyst- dowódca pomocy nie przyjął, a otoczokie zdjęcia autora)
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ny przez 50 kozaków poległ zarąbany . „ Dziennik Powszechny” – jak napisał
A. Wocial – podał, że wśród trzech poległych powstańców, znaleziono również zwłoki
Murzyna, niewiadomego pochodzenia. Ogółem w potyczce poległo 20 powstańców.
Budy Wielgoleskie (gmina Latowicz)
W lesie na zachód od wsi w kierunku Borówka znajdują się nieoznakowane mogiły
powstańców 1863 r. W trakcie powstania Rosjanie regularnie chwytali powstańców
i wywozili na Syberię lub wieszali. Jedna z takich szubienic znajdowała się na piaszczystej
wydmie, na prawo przy drodze z Budek do Borówka. Ciała grzebano tuż obok i to dlatego,
jeszcze dziś podczas kopania tam piasku, można natrafić na czaszki i szczątki ludzkie.
Uroczysko „Zjawienie” przy drodze do Siennicy i Borówka. Tutaj obozowali powstańcy
1863 r. Podanie głosi, że nad źródłem bijącym w lesie ujrzeli chłopi Matkę Boską, a sparaliżowany rządca miejscowego majątku odzyskał zdrowie po obmyciu się wodą ze źródełka.
Na pamiątkę tego wydarzenia ludzie postawili wokół źródełka trzy krzyże, a na jednym
z drzew powiesili obraz Matki Boskiej namalowany przez miejscowego artystę. Miejsce
zyskało sławę w okolicy i stało się celem pielgrzymek. Istnieje hipoteza, że początki kultu
w tym miejscu sięgają powstania styczniowego. W uroczysku „Zjawienie” zbierali się powstańcy styczniowi na modlitwę i chowali tu swoich poległych i to oni postawili trzy krzyże.
Obecnie w tym miejscu znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Wielgoleskiej. Jednak
najbardziej prawdopodobne jest to, że opowieści te są echem autentycznego wydarzenia
z okresu powstania styczniowego. Mniej więcej w tym miejscu 23 lutego 1863 r. partia płk
Siemomysła Kuczyka urządziła zasadzkę na rosyjską kolumnę składającą się z kompanii
piechoty i 100 kozaków. Żołnierze prowadzili do Mińska Mazowieckiego aresztowanego
w Latowiczu, za współpracę z powstańcami, ks. kanonika Antoniego Stępowskiego. Zaskoczenie Rosjan było całkowite. Oddali tylko 3 salwy w stronę powstańców i to niezbyt
celne. Potyczka się udała, ks. A. Stępowski został odbity. Powstańcy mieli jednego rannego
i jednego wziętego do niewoli a Rosjanie mieli 2 zabitych i kilkunastu rannych.
Cegłów (gmina loco)
Na cmentarzu parafialnym (rzymskokatolickim) spoczywa weteran 1863 r. Józef Kwiatkowski zmarły w 1930 r. Na mogile ustawiony
jest niepozorny lastrykowy nagrobek.
Chobot (gmina Halinów)
W centralnej części wsi wznosi się pomnik
poświęcony mieszkańcowi wsi Ludwikowi
Walesiakowi, kurierowi powstańczemu
z 1863 r. (ryc. 2). Jest to skromny głaz granitowy z marmurową tablicą, na której umieszczono napis: Ludwiku Walesiak w 1863 r.
wolałeś ponieść śmierć niż zdradzić swoich
braci. Kurierowi powstańczemu AK 1993 r.
Ryc. 2. Chobot. Pomnik kuriera powstańczego z 1863 r. Ludwika Walesiaka
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Nad kamieniem ustawione są trzy włócznie, na których umieszczona jest plakieta
z polskim herbem z okresu powstania styczniowego. Pomnik stoi obok domu,
w którym mieszkał Walesiak; złapany przez Kozaków został powieszony na drzewie na
wschodnim krańcu wsi przy leśnej drodze do Olesna. Przeżył swoją egzekucję dzięki
pomocy innych powstańców.
Dębe Wielkie (gmina loco)
Na cmentarzu rzymskokatolickim przy
ul. 103 Batalionu Strzelców znajduje się
mogiła weterana 1863 r. Przy głównej alei,
obok grobów Tabiszewskich, dawnych
właścicieli Dębego, spoczywa Napoleon Kosiński wraz z żoną Zofią (ryc. 3),
właściciel pobliskiego dworu w Aleksandrówce, aktywny uczestnik powstania
styczniowego. Na mogile ustawiony jest
skromny nagrobek z piaskowca, na którym wyryta jest inskrypcja: Śp. Napoleon
Kosiński, żołnierz polski 63 roku żył lat
71 zm. d. 2 VIII 1922 r. Śp. Zofia Kosińska żyła lat 70 zm. w lipcu 1918 r. Irena
Kosińska zm. 1931 r.
Emów (gmina Wiązowa)
Ryc. 3. Dębe Wielkie. Grób Napoleona Kosińskiego i jego żony Zofii

W lesie na skarpie nadświdrzańskiej
znajduje się zbiorowa mogiła nieznanych
powstańców 1863 r. Byli to najprawdopodobniej żołnierze z oddziału płk Siemomysła
Kuczyka, ciężko ranni 3 marca 1863 r. w potyczce pod Glinkami k. Glinianki i zmarli z odniesionych ran w czasie marszu oddziału. Mogiła położona jest w miejscu dawnej mogiły
cholerycznej koło nieistniejącego już mostu na Świdrze. Na niej ustawiony jest kamienny
pomnik, sześcian o wymiarach około 1x1 m, ufundowany przez Franciszka Skibińskiego
w 1907 r. Na dwóch bokach kamienia wyryte są inskrypcje: Bogu Przedwiecznemu Chwała! Gródek 1907 i fundator Józef Skibiński właściciel majątku Gródek 1915 r.. Po zmianie
układu drogowego w latach 60. XX w. zapomniano o nim. Przez kolejne lata pomnik
niszczał i podupadał. W 2005 r. przedstawiał już opłakany stan. Brakowało wieńczącego
go krzyża oraz na zanieczyszczonym, obrośniętym mchem i glonami kamieniu widoczne
były liczne ubytki. W tym też roku staraniem prezesa otwockiego Oddziału PTTK Pawła
Ajdackiego oraz Pawła Tywoniuka i Sebastiana Rakowskiego pomnik wraz z otoczeniem
został odrestaurowany (ryc. 4). Na jego szczycie został umieszczony odnowiony krzyż
z lat 20. XX w. Na krzyżu została umieszczona tabliczka metalowa z wyrytą inskrypcją:
Zbiorowa mogiła powstańców styczniowych 1863–1864 poległych w walce z rosyjskim
zaborcą. Cześć ich pamięci. PTTK Oddział Otwock 2005. Ponowne poświęcenie pomnika
odbyło się 22 stycznia 2007 r. w 144 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Chociaż
mogiła leży na terenie administracyjnie należącym do gminy Wiązowna to w nielicznych
publikacjach określana jest jako znajdująca się w Mlądzu.
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Garwolin (gmina i powiat loco)
25 stycznia 1863 r. przy karczmie
Aleksandrówka nad Wilgą 400-osobowy
oddział dowodzony przez Gustawa Wyssogotę-Zakrzewskiego pobił kozaków
z garwolińskiego garnizonu. 22 marca
1863 r. połączone oddziały Lewandowskiego i Wyssogoty-Zakrzewskiego ponownie natarły na Rosjan stacjonujących
w mieście. Ponownie powstańcy walczyli
pod Garwolinem 1 stycznia 1864 r., kiedy
to Rosjanie rozbili dwa połączone oddziały żandarmerii powstańczej Bertrama
i kpt. Pawła Landowskiego „Kosy”. Pamiątką tych wydarzeń jest znajdująca się
na starej części cmentarza parafialnego
przy ul. Romanówka zbiorowa mogiła
powstańców styczniowych. Na mogile jest
Ryc. 4. Emow. Zbiorowa mogiła nieznanych
ustawiony w 2003 r. przez władze miasta
powstańców z 1863 r.
pomnik z piaskowca w kształcie obelisku
zwieńczonego orłem w koronie (ryc. 5).
Glinki (gmina Karczew)
Przy głównej drodze biegnącej przez
wieś w narożu posesji nr 57 ustawiony
jest drewniany krzyż upamiętniający
powstanie 1863 r. (ryc. 6). Na krzyżu
ufundowanym przez mieszkańca Glinek
Józefa Kępkę, wyryte są daty: 3.V.1980.
1863. Być może pod nim znajdować się
ich zbiorowa mogiła.
Głosków (gmina Borowie)
Na południe od wsi za mostkiem na
Wildze znajduje się zbiorowa mogiła
powstańców 1863 r. Dawniej na niej ustawione były trzy krzyże, a obecnie skromny
pomnik. Spoczywają w niej powstańcy
polegli w Nowy Rok 1864 r. podczas bitwy
stoczonej przez pod wsią Oziemkówką.
Nieznana jest liczba spoczywających
w niej powstańców.

Ryc. 5. Garwolin. Zbiorowa mogiła nieznanych powstańców styczniowych
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Gołębiowizna (gmina Strachówka)
W lesie, na południe od osady KątyMiąski znajduje się mogiła 20 powstańców
z oddziału Władysława Czarkowskiego
„Czajkowskiego” poległych pod Kątami
Czernickimi i Międzylesiem 20 marca
1863 r. Na mogile wznosi się pomnik wystawiony staraniem mieszkańców parafii
Stanisławów i poświęcony 3 maja 1930 r.
Goździe (dawny folwark, obecnie
część wsi Obory w gminie Konstancin
Jeziorna)
Przy skrzyżowaniu dróg z Goździ
do i z Obór do Cieciszewa znajduje się
zbiorowa mogiła powstańców 1863 r.
W literaturze można się spotkać z błędnym
określeniem, że jest to mogiła w Cieciszewie. Jest to niewielki, spłaszczony kurhan
wybrukowany polnymi kamieniami, na
Ryc. 6. Glinki. drewniany krzyż upa- szczycie którego ustawiony jest okazały
miętniający powstanie 1863 r.i
głaz narzutowy z wykutą inskrypcją: Bohaterom Powstania Styczniowego 1863 r.
W setną rocznicę społeczeństwo gromady Słomczyn 1963. W 1918 r. został tutaj
ustawiony okazały dębowy krzyż, który został zniszczony w czasie II wojny światowej.
Obecny pomnik został ufundowany ze składek społeczeństwa i wystawiony w setną
rocznicę wybuchu powstania styczniowego w 1963 r. Sam głaz pochodzi z parku pałacowego w Oborach. Pierwotnie kurhan miał kilkanaście metrów długości i szerokości.
Pochowano tutaj poległych 4 marca 1863 r. 70 powstańców z oddziału płk Siemomysła
Kuczyka. Oddział ten po bitwach stoczonych 3 marca pod Glinianką i Otwockiem
Małym przeprawił się przez Wisłę i 4 marca został doścignięty przez rosyjską kolumnę
i rozbity. Wszyscy polegli żołnierze polscy byli obrabowani i obdarci z odzienia przez
żołnierzy rosyjskich. Wśród poległych znajdował się m.in. Lisiewicz. W pobliskim
folwarku w Goździach, w istniejącej do dzisiaj oborze, leczono i opatrywano rannych
powstańców po bitwach pod Chojnowem i Piasecznem m.in. z oddziału mjr Władysława Kononowicza. Kilkudziesięciu powstańców zmarłych z odniesionych ran w tym
szpitalu pochowano również w tej wspólnej mogile przy drodze. Zmarli chowani byli
w mogile warstwami w kilku rzędach. Razem z powstańcami pochowano tutaj nieznane
osoby, mieszkańców pobliskich wsi, powieszone za pomoc okazaną powstańcom przez
Kozaków na topolach rosnących wzdłuż drogi z Cieciszewa do Obór.
Halinów (gmina loco)
Przy ul. Powstania Styczniowego 20 znajduje się zbiorowa mogiła powstańców
1863 r. Na mogile ustawiony jest wzniesiony w 1960 r. pomnik z czerwonego piaskowca zwieńczonego orłem bez korony (ryc. 7). Na pomniku wyryta jest inskrypcja: Ś.p.
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powstańcy z 1863 r. Wdzięczni rodacy
Długa Kościelna maj 1960 r. Prawdopodobnie pomnik ustawiony jest na
mogile powstańców z oddziału Józefa
Jankowskiego poległych w walkach pod
Michałowem 28 maja i pod Okuniewem
30 września 1863 r.
Huta Garwolińska (gmina Garwolin)
Przy lokalnej drodze z Woli Rębkowskiej do Władysława znajduje się zbiorowa
ziemna mogiła powstańców 1863 r. Jest
otoczona kamieniami polnymi i z brzozowym krzyżem po środku (ryc. 8). Na
krzyżu zawieszona jest skromna metalowa
tabliczka z inskrypcją: Cześć poległym za
Ojczyznę. Mogiła położona jest w rejonie
Nadleśnictwa Garwolin.
Józefów (miasto nad Świdrem)
Przy ul. Granicznej znajduje się Szkoła
Ryc. 7. Halinów. Zbiorowa mogiła powstańPodstawowa nr 2, która nosi imię Romuców styczniowych
alda Traugutta. W holu szkoły znajduje się
skromna, drewniana tablica poświęcona
dyktatorowi powstania styczniowego Romualdowi Trauguttowi. Przedstawione
jest na niej jego popiersie, orzeł w koronie,
dwie skrzyżowane szable oraz inskrypcje:
Wolność, Równość, Niepodległość i 1826
Romuald Traugutt 1864.
Kałuszyn (gmina loco)
Na placu targowym przy ul. Chopina
znajduje się zbiorowa mogiła powstańców 1863 r. Być może spoczywają tutaj
też polscy żołnierze polegli w 1831 r. Na
mogile ustawiony jest kamienny pomnik
Ryc. 8. Huta Garwolińska. Zbiorowa mogiz kamienia polnego zwieńczony żeliwnym la powstańców styczniowych
krzyżem z okresu międzywojennego.
Wokół mogiły ustawiony jest metalowy płotek. W latach 90. ubiegłego wieku na pomniku umieszczono tablicę z napisem: Krzyż upamiętniający powstańcze walki z lat
1863–1864. Mieszkańcy. Jest to prawdopodobne miejsce pochówku powstańców,
ochotników chcących przyłączyć się do oddziału mjr Józefa Jankowskiego poległych
w bitwie pod Hutą Kuflewską 3 kwietnia 1863 roku. Kilkunastu słabo uzbrojonych napadł na nich gen. Toll z oddziałem złożonym z piechoty, huzarów i kozaków. W walce
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poległo kilku powstańców a reszta zdołała uciec. W odwecie Rosjanie obrabowali cały
folwark. Poległych powstańców specjalnie przywieziono do Kałuszyna i dla pohańbienia
pochowano na placu targowym, by bydło deptało ich mogiłę.
Korytnica (gmina Trojanów)
Na cmentarzu parafialnym znajduje się zbiorowa mogiła powstańców 1863 r. spoczywa w niej 27 powstańców poległych pod Korytnicą 10 czerwca 1863 r. Na mogile
ustawiony jest pomnik z różowego granitu, na którym wyryty jest powstańczy herb
i pod nim na czarnej kamiennej płycie inskrypcja: Na głos, co wołał, rzucił narzeczonę
starych rodziców, młode siostry rzucił, poszedł na pole dymne i czerwone poszedł i więcej nie wrócił. Kornel Ujejski. Tu spoczywają: kpt. Kalikst Ujejski dowódca strzelców,
brat poety, kpt. Ignacy Kucz dowódca kosynierów, Posuchowski, Wierzbicki i ich 23
bezimiennych towarzyszy broni, powstańców styczniowych,/ z oddziału płk. Marcina
Borelowskiego „Lelewela”, poległych pod Korytnicą 10 czerwca 1863 roku, w bitwie
z wojskami carskimi. W podzięce za ofiarę życia Społeczeństwo Gminy Trojanów.
Tego dnia połączone oddziały płk Marcina Borelowskiego „Lelewela” i mjr Adama
Andrzeja Zielińskiego przygotowały w lesie pod Korytnicą zasadzkę na transport dużej
sumy pieniędzy. Przedwczesny wystrzał ostrzegł rosyjską eskortę o grożącym niebezpieczeństwie. Wywiązała się gwałtowna bitwa, w której poległ m.in. dowódca kompanii
strzelców kpt. Kalikst Ujejski, dowódca kosynierów kpt. Kucz i Gustaw Wasilewski
komisarz Rządu Narodowego na województwo lubelskie. Po rozbiciu przez Rosjan
w walce na bagnety strzelców i kosynierów płk Borelowski wycofał oddziały w kierunku
Żelechowa. Kapitan Kalikst Ujejski był bratem poety Kornela Ujejskiego. W bitwie
został ranny i po niej dobity przez Rosjan. Kalikst Ujejski był rodem z Michałówki
pod Czortkowem. W 1859 r. wyjechał z kraju i zaciągnął się do legii cudzoziemskiej
w Algierii. Po dwóch latach służby, został podoficerem w oddziale wybrańczym. Po
rozwiązaniu pułku w 1862 r. wrócił do kraju, gdzie wziął czynny udział w przygotowaniach do powstania. W powstaniu walczył w oddziałach Jeziorańskiego i Lelewela,
gdzie dowodził oddziałami strzelców.
Kuflew (gmina Cegłów)
Na południe od cmentarza parafialnego, przy głównej drodze, znajduje się
zbiorowa zaniedbana mogiła powstańców
1863 r. Wznosi się na niej stary, próchniejący krzyż bez żadnej inskrypcji (ryc.
9). Spoczywa w niej 25 powstańców z oddziału mjr Józefa Jankowskiego poległych
w bitwie z rosyjskim oddziałem pułkownika Bałabanowa (200 piechurów i 100
kozaków) 27 października 1863 r. pomiędzy Kuflewem a Piasecznem. W aktach
parafialnych zachował się akt zgonu nr
Ryc. 9. Kuflew. Drewniany krzyż na mogile powstańców 1863 r.
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43 z 1863 r. w którym zapisano że: 28 października na polach folwarku Huta i kolonia
Kuflew znaleziono zwłoki 25 powstańców o niewiadomych z imienia i nazwiska. Akt został
podpisany przez wójta gminy Kuflew Stanisława Skrodzkiego, nauczyciela Ignacego
Żerdzińskiego i ks. kanonika Piotra Paderewskiego, proboszcza parafii Kuflew.
Laliny (gmina Latowicz)
We wsi znajduje się mogiła nieznanego z nazwiska powstańca styczniowego 1863 r.
Pierwotnie był tam ustawiony drewniany krzyż, a w 1968 r. mieszkający w pobliżu Jan
Soćko ufundował murowaną kapliczkę w intencji osobistej. Kapliczka ogrodzona jest
metalowym płotkiem na betonowej podmurówce. Na kapliczce brak informacji że jest
ona ustawiona na powstańczej mogile.
Łucznica (gmina Pilawa)
Przy skrzyżowanie leśnych duktów Łucznica – Natolin i Górki – Stara Huta znajduje
się zbiorowa mogiła z 1863 r. (ryc. 10). Spoczywa w niej 46 poległych powstańców. Położona jest około 1,5 km na południowy zachód od centrum wsi. Na niewielkim kopcu

Ryc. 10. Łucznica. Zbiorowa mogiła powstańców 1863 r.

ziemnym, usypanym na mogile znajduje się kamienny obelisk z 1921 r. z inskrypcją:
Poległym w r. 1863. Na szczyt kopca prowadzą kamienne schodki. Obok kopca stoi stary
drewniany krzyż (wcześniejszy niż obelisk), na którym zawieszona jest żeliwna plakieta
z orłem w koronie i napisem: Poległym za Ojczyznę w 1863 r. Z lewej strony pamiątkowego krzyża, na niewielkim cokoliku z kamieni polnych ustawiona jest marmurowa
płyta z inskrypcją: W hołdzie bohaterom powstania styczniowego. W mogile spoczywa
46 powstańców z oddziałów: Józefa Jankowskiego, Jana Matlińskiego i Adama Zielińskiego poległych 18 marca 1863 r. w lasach między Natolinem a Łucznicą. Tym, którzy
życie oddali za Ojczyznę społeczeństwo Pilawy 28.11.2008 r. Naprzeciwko ustawione są

40

Paweł Ajdacki

dwa niewielkie pomniki poświęcone żołnierzom AK. W tym miejscu 18 marca 1863 r.
w godzinach popołudniowych, rozegrał się ostatni akt tragedii połączonych od działów
powstańczych mjr Józefa Jankowskiego „Szydłowskiego” i Jana Matlińskiego „Sokoła”.
Po bitwie pod Zambrzykowem tego samego dnia tylko kilka godzin wcześniej, oddziały
polskie zostały zmuszone przez wojska mjr Kreutza do wycofania się na południe i na
wschód. Pod Łucznicą pod śródleśną wydmą zbierali się rozproszeni w bitwie powstańcy.
Na ten prowizoryczny obóz natarła sotnia Kozaków i szwadron ułanów. Po nierównej
i chaotycznej walce 46 powstańców poległo, a reszta została rozproszona. Według
opowieści mieszkańców Natolina, obozujących w lesie powstańców wskazał ruchem
ręki Kozakom mieszkaniec ich wsi, który słomą pokrywał swoją stodołę. Nieprzygotowanych do walki powstańców Kozacy i ułani wybili w pień. Zdrajca po tym się powiesił
w lesie, niecałe 500 m od miejsca gdzie zostali wymordowani powstańcy. Na jego mogile,
u podnóża leśnej wydmy, stoi dzisiaj samotny metalowy krzyż.
Maciejowice (gmina loco)
W kościele parafialnym znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona księdzu
Sewerynowi Paszkowskiemu (1821–1890). Ks. Paszkowski był proboszczem parafii
Maciejowice w latach 1852–1863, patriotą, organizatorem udziału duchowieństwa
i włościan podlaskich w powstaniu styczniowym. Za swoją postawę i udział w powstaniu
był zmuszony do ucieczki do Francji i Włoch. Pochowany został w Tenczynku koło
Krakowa.
Mienia (gmina Cegłów)
Przy leśnym trakcie z Mieni do Bożej Woli znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy
WP z lat 1831, 1863 i 1920, odnawiana w 1959 r. Na niej ustawiony jest kamienny nagrobek i trzy krzyże z rzeźbą Trójcy Świętej (ryc. 11). Spoczywa tutaj 20 powstańców
z oddziału Kazimierza Kobylińskiego poległych w bitwie 4 listopada 1863 r. i wraz
z nimi także poległy w bitwie dowódca oddziału.
Mińsk Mazowiecki
Na cmentarzu parafialnym przy ul.
Kościelnej znajdują się dwie mogiły weteranów 1863 r.:
– przy głównej alei, na szczycie wzniesienia w grobie rodzinnym spoczywa Jan
Kapusta-Tomaszewski (1844–1926),
weteran 1863 r. (ryc. 12).
– na skraju kwatery wojennej znajduje
się mogiła płk Zawadzkiego uczestnika walk w powstaniu listopadowym
i styczniowym. Na mogile ustawiony jest
płaski, lastrykowy nagrobek, na którym
Ryc. 11. Mienia. Zbiorowa mogiła żołnierzy WP z 1831, 1863 i 1920 r.
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widnieje inskrypcja: Dla uczczenia pamięci pułkownika Zawadzkiego d-cy wojsk
polskich z okresu powstań listopadowego
1830–1831/ styczniowego 1863–1864 Społeczeństwo Miasta Mińsk Mazowiecki.
Przy ul. Siennickiej 17 znajduje się
zbiorowa mogiła z 1863 r. w miejscu
straceń wziętych do niewoli powstańców.
Głównie należeli oni do oddziału Marcina
Borelowskiego „Lelewela”, składającego
się w dużej części z miejscowych ochotników. Przybyli tutaj w celu zaopatrzenia
się w żywność i odzież potrzebną do prowadzenia dalszej walki. Rosyjscy dragoni
pojmali około 20 z nich i dokonali publicznej egzekucji przy drodze do Siennicy
wieszając ich na 3 dużych świerkach. Na
mogile jest krzyż drewniany i marmurowa
płyta z wyrytym herbem powstańczym
i inskrypcją: Bohaterom powstania 1863
Ryc. 12. Mińsk Mazowiecki. Grób rodzinny
roku współobywatelom Mińska Mazo- Jan Kapusty-Tomaszewskiwgo (1844–1926),
wieckiego na miejscu ich kaźni w XX rocz- weterana 1863 r.
nicę odzyskania niepodległości. Zarząd
Miejski Mińsk Mazowiecki, 11.11.1938
roku. Zrekonstruowano w roku 2003
w 140 rocznicę. Samorząd Miasta Mińska
Mazowieckiego.
Mrozy (gmina loco)
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus
przy ul. św. Teresy. Pod kaplicą św.
Judy Tadeusza znajduje się mogiła powstańców z 1863r. Na ścianie kaplicy
umieszczona jest czarna marmurowa tablica pamiątkowa z wyrytą inskrypcją: Tu
spoczywają prochy powstańców styczniowych. Gloria victis chwała zwyciężonym.
W 200 rocznicę założenia Mrozów. Wspólnota Mrozowska 1791–1991 (ryc. 13).

Ryc. 13. Mrozy. Tablica pamiątkowa na
ścianie kaplicy św. Judy Tadeusza.
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Osieck (gmina loco)
W kościele parafialnym znajduje się
tablica poświęcona pamięci powstańców
styczniowych poległych w bitwie pod Natolinem 18 marca 1863 r., ufundowana
w 1997 r. Na marmurowej tablicy wyrzeźbiony jest orzeł w koronie trzymający biało-czerwoną szarfę z napisem: Bóg Honor
Ojczyzna i umieszczona jest inskrypcja:
Pamięci 46 powstańców styczniowych
poległych w lesie natolińskim 19.III.1863
Ryc. 14. Osieck. Tablica pamiątkowa por.
Panie Jezu obdarz ich pokojem. Parafia
święcona pamięci powstańców styczniowych
poległych w bitwie pod Natolinem 18 marca Osieck 1997 r. W 700-lecie swojego istnienia. W inskrypcji umieszczono błędną
1863 r.
datę bitwy pod Łucznicą (ryc. 14).
Na murze nad wejściem do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych
przy ul. Warszawskiej 47 została wmurowana w 1997 r. tablica w 50-lecie jej powstania, na której umieszczono napis: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych
1947–1997. Osieck 10.V.1997.
Ostrów Kania (gmina Dębe Wielkie)
Po prawej stronie drogi z Dębego Wielkiego do Pustelnika na zbiorowej mogile
powstańców 1863 r. jest ustawiony drewniany krzyż bez inskrypcji, ustawiony przez
mieszkańców wsi w 1990 r. na miejscu poprzedniego z 1901 r. Według miejscowej
ludności w grobie spoczywają żołnierze z oddziału mjr Józefa Jankowskiego „Szydłowskiego”, którzy polegli w zasadzce przygotowanej przez żołnierzy rosyjskich przy
rzeczce Mieni. W czasie walki część powstańczego oddziału przedarła się do lasów
w okolicach Ostrowa Kani i tu pochowała zmarłych towarzyszy broni. Liczba pochowanych tutaj powstańców jest nieznana.
Otwock
Przy ul. Żabiej znajduje się mogiła nieznanego powstańca z 1863 r. Na mogile od
1956 r. ustawiony jest betonowy schodkowy postument z żelaznym rurowym krzyżem.
Na cokole znajduje się inskrypcja: Jezu zmiłuj sie nad nami 1953 r. Według miejscowej
tradycji pod betonowym postumentem spoczywają zwłoki jednego powstańca, prawdopodobnie z oddziału płk Siemomysła Kuczyka.
Na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Andriollego, przy skrzyżowaniu głównych alei znajduje się mogiła weterana powstania styczniowego. W najstarszej części
cmentarza w grobie rodzinnym pochowany jest inny weteran 1863 r. Michał Ślepowron
– Skorupka zmarły 16 czerwca 1916 r. w wieku 76 lat.
Na bocznej ścianie budynku banku PKO BP przy ul. Andriollego wmurowana jest
tablica pamiątkowa poświęcona Michałowi Elwiro Andriollemu. Tablica ma formę
palety malarskiej z wystającymi dwoma pędzlami. Umieszczono na niej płaskorzeźbę
popiersia artysty oraz inskrypcję: Elwiro Michał Andriolli 1837–1893. Paleta upamiętnia artystę malarza i powstańca roku 1863, który w latach 1880–1893 mieszkał i two-
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rzył w naszym mieście. W setną rocznicę
śmierci Otwocczanie (ryc. 15). Andriolli
brał udział w powstaniu styczniowym na
Litwie w oddziale Ludwika Narbutta.
Po powrocie z zesłania i ustabilizowaniu
swojej sytuacji majątkowej zakupił około
200 ha terenu po obu brzegach rzeki Świder i po 1880 r. osiadł tu na stałe. Dzisiaj
otwocczanie nazywają Andriollego „Ojcem Otwocka letniskowego”.
Powstańcy 1863 r. są patronami otwockich ulic: wspomniany Michała Elwiro Andriolli, Bolesław Prus, Romuald Traugutt,
ks. Stanisław Brzóska. Powstańcem styczniowym był też znany działacz Towarzystwa
Przyjaciół Otwocka, współtwórca otwockiej
Ryc. 15. Otwock. Płaskorzeźba popiersia
Elwiro Michała Andriollego (1837–1893)
miejskości dr Antoni Michałowski.
Otwock Mały (gmina Karczew)
Tuż za wsią, z lewej strony drogi do
Otwocka Wielkiego znajduje się Cmentarz
wojenny na Osinach. Spoczywają tutaj m.in.
powstańcy 1863 r. Przy wejściu na jego
teren ustawiona jest metalowa tabliczka
pomalowana na biało-czerwono z napisem: Poległym w latach 1863–1864–1939.
Chwała bohaterom. Mogiła powstańcza
jest ogrodzona metalowym płotkiem
i zwieńczona metalowym krzyżem, na
którym umieszczona jest żeliwna tabliczka
z inskrypcją: Tu spoczywają zwłoki siedmiu
osób poległych w roku 1863 (ryc. 16). Wśród
spoczywających tutaj powstańców został
pochowany mieszkaniec Karczewa Józef
Kuźmiński. Pamięć o nim jest żywa wśród
mieszkańców miasta do dnia dzisiejszego.
Pochowanych 7 powstańców należało do
300 osobowego oddziału płk Siemomysła
Kuczyka, który w tym miejscu 3 marca
1863 r. w godzinach wieczornych z zasadzki
zaatakował liczący 400 piechurów pułku kostromskiego i 100 kozaków oddział rosyjski
dowodzony przez płk Reyenthala. Rosjanie
ścigający oddział Kuczyka od Mińska MaRyc. 16. Otwock Mały – Osiny. Mogiła
zowieckiego (wtedy nazywanego Nowo- siedmiu powstańców z 1863 r.
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mińskiem) ponieśli znaczne straty – zabitych około 40 żołnierzy. Straty polskie wyniosły
7 poległych i 8 rannych. Po bitwie powstańcy przeprawili się na drugi brzeg Wisły i w dniu
następnym po stoczeniu krwawej bitwy zostali rozbici pod folwarkiem Goździe.
Poschła (wieś w gminie Pilawa)
W parku podworskim znajduje się nieznakowana mogiła ziemna nieznanego powstańca z 1863 r. Na mogile dawniej ustawiony był krzyż z pamiątkową tablicą. Obecnie
po krzyżu nie ma żadnego śladu. Należy jak najszybciej podjąć działania zmierzające do
ponownego upamiętnienia mogiły. W 1863 r. pod wsią doszło do potyczki powstańców
z kozakami. Poległych pochowano we wsi Łukówiec. Właściciel wsi Franciszek Rawicz-Podkoński za ukrywanie powstańców został ukarany przez Rosjan przymusowym
sprzedaniem wsi. W nieistniejącym dzisiaj dworze leczył się słynny dowódca powstańczy
generał Michał Jan Heydenreich „Kruk” a w latach 1888–1889 gościł wybitny malarz
Władysław Podkowiński.
Puznówka (wieś w gminie Pilawa)
W centralnej części wsi znajduje się cmentarz wojenny z lat 1863, 1915, 1920
i 1939–1945. Został założony w miejscu pochówku polskich powstańców z 1863 r.
w formie kopca; u jego podnóża znajduje się stary drewniany krzyż (ryc. 17). Na
wierzchołku nowy metalowy krzyż i tablica o treści: Pamięci poległym w czasie walk
I wojny światowej 1914–1918, wojny polsko rosyjskiej 1919–1920, II wojny światowej
1939–1945. Ojczyzna to ziemia i groby.
Narody tracąc pamięć – tracą życie.
My pamiętamy. Puznówka 1998 r. Inna
tablica granitowa umieszczona na niewielkim pomniku u podnóża kopca głosi:
Poległym powstańcom 1863 r., żołnierzom 1920 r., i w latach 1939–1944. Nikt
z miejscowej ludności nie pamięta kiedy
umieszczono w tym miejscu pierwszy
drewniany krzyż. Po 1945 r. ze względów
politycznych (pochowani polscy żołnierze
z 1920 r.) cmentarz nie był konserwowany. Dopiero po zmianach ustrojowych
w 1989 r. uporządkowano teren, ustawiono nowy krzyż i pomniki.
Radachówka (gmina Kołbiel)
Nad Świdrem, podmokłe łąki wokół
dawnego szańca nazywane są przez okolicznych mieszkańców Bagnem Powstańców. Było to miejsce obozowania oddziału
Ryc. 17. Puznówka. Drewniany krzyż na powstańczego. Szaniec ten prawdopodobna cmentarzu wojennym z lat 1863, 1915, 1920 nie służył za miejsce obozowania jednego
z oddziałów, być może płk Kuczyka.
i 1939–1945
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Rososz (wieś w gminie Cegłów)
Na wschodnim krańcu wsi, przy drodze Siennica – Cegłów, ustawiony jest drewniany
krzyż. W tym miejscu stały wcześniej dwa krzyże, w tym jeden z 1945 r. Historia tych
krzyży związana jest z powstańcami 1863 r. Obecny krzyż został ustawiony w 2003 r.
Brak na nim jakiegokolwiek odniesienia do powstania styczniowego.
Rudnik (wieś w gminie Cegłów)
Tuż za wsią, przy drodze do Cegłowa stoi drewniany krzyż upamiętniający poległych
w powstaniu styczniowym. Z krzyżem tym wiąże się miejscowa legenda, przekazywana
wśród mieszkańców wsi jakoby pod nim znajdowała się mogiła zabitego przez Rosjan
powstańca z 1863 r. W dniu 17 lutego 1922 r. o ten krzyż doszło do konfliktu pomiędzy
mieszkającymi tu mariawitami a rodzinami wyznania rzymsko-katolickiego. Mariawici
wymienili stary krzyż na nowy. Zajście to nagłośnił artykuł prasowy zamieszczony
w „Gazecie Porannej” przez zbulwersowanego mieszkańca wsi Rudnik. Wyjaśnieniem
zajęła się policja gminna w Mrozach, miński starosta Stanisław Kulesza oraz proboszcz
parafii rzymsko-katolickiej w Cegłowie ks. Feliks Katuszewski. Kilka dni potem decyzją wójta stary krzyż powrócił na dawne miejsce. Obecny krzyż postawiony został
w latach 50. lub na początku 60. XX w. przez trzech lub czterech gospodarzy z Rudnika. Ówczesne władze nie zgadzały się na wymianę spróchniałego, mocno pochylonego
krzyża, na nowy. Rolnicy którejś jesiennej, podczas ciemnej nocy wymienili krzyż na
nowy. Przeprowadzone dochodzenie nie wykryło „sprawców przestępstwa”. Władza
chciała go usunąć, ale miejscowa ludność pilnowała krzyża w dzień i w nocy i nie dała
go ruszyć. Twierdzili, że krzyż tu stał i nadal musi stać w tym samym miejscu, a im nie
wiadomo nic o wymianie krzyża.
Siennica (gmina loco)
Cmentarz rzymskokatolicki:
– mogiła bracia Carossi, uczestników powstania 1863 r. (ryc. 18). Spoczywający
w niej bracia Carossi byli właścicielami pobliskiego dworu w Lasominie. Mogiła
ogrodzona żeliwnym płotkiem. Na środku ustawiona jest płyta z czarnego marmuru
z wyrytą inskrypcją: Grób braci Carossich dziedziców Lasomina uczestników
powstania 1863 r. Na ogrodzeniu umieszczona jest dodatkowa marmurowa płytka
z inskrypcją: Śp. Grób Carossich włoskich
uczestników powstania 1863 r.
– mogiła weterana 1863 r. Grzegorza
Wojdygi. Napis na nagrobku brzmi: Śp.
Grzegorz Wojdyga oficer wojsk polskich
z 1863. Żył lat 87, zm. 8/2 1921 r. Prosi
o zdrowaś Maryja. Na nagrobku znajduje
się błędny rok śmierci i liczba przeżytych
lat. Według zapisu w siennickich księgach
parafialnych Grzegorz Wojdyga zmarł
Ryc. 18. Siennica. Mogila braci Carossi,
8 lutego 1922 roku w wieku 88 lat. Wypis uczestników powstania styczniowego
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z księgi zgonów: Działo się w osadzie Siennica dnia ósmego lutego tysiąc dziewięćset
dwudziestego drugiego roku o godzinie czwartej po południu. Stawili się Stanisław Wojdyga, stelmach lat czterdzieści jeden i Stanisław Kamiński obywatel, lat czterdzieści sześć
mający, oba zamieszkali w osadzie Siennica i oświadczyli, że dnia dzisiejszego o godzinie
dwunastej w dzień w Siennicy umarł Grzegorz Wojdyga, stelmach, lat ośmdziesiąt ośm
mający, urodzony w Oleksynie parafii Kołbiel, stały mieszkaniec gminy Kołbiel, syn Mateusza i Agnieszki z Pustołów małżonków Wojdyga, zostawił po sobie owdowiałą żonę
Marjannę z Soczalskich Wojdyga. Po przekonaniu się o śmierci Grzegorza Wojdygi, akt
ten stawającym przeczytany, przez nas tylko podpisany został. Ks. S. Gajewski. Grzegorz
Wojdyga był kołodziejem, mieszkańcem Siennicy, który w lutym 1863 r. zebrał ponad
100-osobową partię powstańczą. Powstańcy ukrywali się w lasach w okolicy Mieni
i Cegłowa. Stoczyli kilka potyczek z oddziałami rosyjskimi, robiąc wypady z lasu na
drogę z Siedlec do Warszawy, którą poruszały się wojska rosyjskie i wozy z zaopatrzeniem. Jesienią 1863 r. jego oddział powstańczy został otoczony i rozbity koło Mieni.
Dowódca oddziału wraz z niewielką grupą powstańców przebił się przez pierścień
wojsk rosyjskich i schronił w lasach pomiędzy Łękawicą a Krzywicą. Stamtąd przedostał się w nocy do lasu koło Siennicy, gdzie na nowo zaczął organizować oddział.
Partia powstańcza Grzegorza Wojdygi walczyła jeszcze do maja 1864 r. w okolicach
Cegłowa, Mieni, Siennicy i Mińska. Ostatnią potyczkę z wojskami rosyjskimi stoczyła
w lesie pomiędzy wsiami Zglechów i Siodło. Po rozbiciu oddziału w maju 1864 r.,
Grzegorz Wojdyga ukrywał się w siennickim klasztorze Braci Reformatów. Następnie
powędrował lasami w okolice Węgrowa, gdzie nikt go nie znał. W wyniku represji
część rodziny Wojdygów musiała opuścić Siennicę i osiedliła się w okolicy Wiązowny
gdzie nadal była represjonowana. Grzegorz Wojdyga po pewnym czasie powrócił do
Siennicy. Opowiadając swoje przygody z walk powstańczych, jako weteran doczekał
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Siodło (gmina Siennica)
W połowie drogi między Nowym Zglechowem i Siodłem, w lesie, znajduje się drewniany krzyż poświęcony powstańcom 1863 r. Partia powstańcza Grzegorza Wojdygi
złożona z mieszkańców Siennicy i okolic walczyła jeszcze do maja 1864 r. w okolicach
Cegłowa, Mieni, Siennicy i Mińska. Ostatnią potyczkę z wojskami rosyjskimi stoczyła
w lesie pomiędzy wsiami Zglechów i Siodło. Oddział został w tym miejscu otoczony
i rozbity. W walce poległo 12 powstańców, a reszta rozproszyła się. Poległych pochowano w lesie, przy drodze z Nowego Zglechowa do Siodła. W dwudziestoleciu
międzywojennym prochy poległych zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz
parafialny w Siennicy. Do początku lat 80. XX w. stał w tym miejscu stary, drewniany
krzyż. Obecnie znajduje się tam symboliczna, bezimienna, ziemna mogiła z małym,
betonowym krzyżem. W czerwcu 2010 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Mińska
Mazowieckiego, przy wsparciu finansowym Wójta Gminy Siennica Grzegorza Zielińskiego, ufundowany został nowy krzyż, postawiony na miejscu pierwotnego pochówku
12 powstańców. Krzyż wykonał zakład stolarski Michała Kalinowskiego z Siennicy,
a uroczystego poświęcenia dokonał 19 czerwca 2010 r. proboszcz parafii Siennica, ksiądz
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Marek Kasprzak. Na krzyżu umieszczona jest tabliczka z napisem: W tym miejscu
zostało pochowanych 12 powstańców styczniowych z Oddziału Grzegorza Wojdygi
poległych w maju 1864 r. w walce z zaborcą rosyjskim.
Tabor (gmina Celestynów)
Na południe od wsi, na skraju lasu przy leśnej drodze odchodzącej w kierunku
Reguta, znajduje się metalowy krzyż upamiętniający powstanie 1863 r. Ustawiony na
betonowym schodkowym cokole ustawiony znajduje się w miejscu wcześniejszego drewnianego. Brak jest na nim jakichkolwiek informacji o intencji jego umieszczenia. Przez
starszych mieszkańców wsi nazywany „krzyżem powstańczym”. Według miejscowych
opowieści w tych lasach ukrywali się powstańcy styczniowi i być może któryś został
tam pochowany. Być może jest to ślad obozowania w Taborze oddziału płk Ludwika
Żychlińskiego, przy nieistniejącej już karczmie.
Unin (gmina Górzno)
We wsi znajduje się zbiorowa mogiła 9 powstańców 1863 r. Na mogile ustawiona jest
kapliczka przydrożna. Brak jest jakiejkolwiek informacji o powstańczym pochówku.
Warszawa (Dzielnica Wawer i Wesoła)
Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Izbickiej w Radości. W centralnym miejscu
starej części cmentarza znajduje się skromna ziemna mogiła z kamienną stellą. Spoczywa tutaj weteran 1863 r. Lebiedziewicz zmarły 3 sierpnia 1927 r. w wieku 87 lat.
mogiła weterana powstania 1863 r. na skromnym kamiennym nagrobku widnieje napis:
Śp. Lebiedzie Wicz uczestnik powstania 63 r. podporucznik żył tal 87 zm. d. 3 sierp.
1927 r. Prosi przechodnia o zdrowaś Maria.
Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Cylichowskiej w Zerzniu. Niedaleko wejścia,
z lewej strony alei głównej w głębi znajduje się mogiła sędziego pokoju, weterana
1863 r. Antoniego Świeckiego, zmarłego 14 grudnia 1918 r. w wieku 74 lat. W tym
samym grobie spoczywa też jego żona Anna. Grób weterana powstania styczniowego znajduje się w odległości około 100 m od wejścia, po lewej stronie alei głównej,
w drugim rzędzie. Na grobie ustawiony jest prosty metalowy krzyż a pod nim ułożona
płyta granitowa z tablicą, na której umieszczono napis: Antoni Świątecki powstaniec
1863 r. Sędzia pokoju w Wawrze żył lat 74. zm. 14.XII.1918 r. Jest to grób rodzinny,
obok Antoniego spoczywa w nim też jego żona Anna.
Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Ks. Skargi 19. (Wesoła). W grobie rodzinny
Masłochów położonym za pomnikiem Bułhaka spoczywa major Franciszek hr. Masłocha uczestnik powstania 1863 r. zesłany na Syberię, i zmarły na Alasce w 1896 r.
odznaczony Krzyżem Wojskowym Virtuti Militari.
Warszawice (gmina Sobienie Jeziory)
W prawej części starego cmentarza parafialnego, za grobami Zawadzkich właścicieli Sobiekurska, znajduje się rodzinny grobowiec Całczyńskich. Spoczywa w nim
weteran 1863 r. Andrzej Całczyński zmarły 12 maja 1927 r. w wieku 81 lat. Na grobie
ustawiony jest nagrobek marmurowo-lastrykowy. Po bokach części marmurowej rosną
dwie drzewiaste tuje.
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Wiązowna (duża wieś na Mienią, gmina loco)
Na cmentarzu parafialnym znajduje się zbiorowa mogiła powstańców 1863 r.
Spoczywa w niej 6 powstańców z oddziału mjr Józefa Jankowskiego, którzy polegli
w bitwie pod Rudką 25 maja 1863 r. oraz 4 przypadkowo zabitych w tej potyczce rekrutów konwojowanych przez Rosjan. Mogiła nakryta jest płytą granitową i zwieńczona
metalowym krzyżem z tabliczką, na której widniej skromny napis: Powstańcy 1863.
Przy ul. Lubelskiej znajduje się okazały kopiec usypany w 1859 r., a na jego szczycie
mogiła nieznanego powstańca z 1863 r. Został on rozstrzelany przez Rosjan i pochowany
na jego szczycie. Prawdopodobnie spoczywa tutaj ksiądz, kapelan powstańczego oddziału. Skromny i niewiele mówiący pomnik na mogile został ufundowany przez Franciszka
Skibińskiego z Gródka w 1904 r. W jego zamyśle stanowił on trwałe upamiętnienie powstańczej mogiły. Jest to prosty krzyż żelazny z 1904 r., na cokole, którego widnieje data
5 maja 1859 r. Data ta odnosi się prawdopodobnie do szalejącej wtedy zarazy. Być może
pod kopcem jest zbiorowa mogiła zmarłych wtedy osób. Na cokole krzyża umieszczono
tablicę z inskrypcją: Boże wznieś ducha naszego. Roku 1859, 5 maja Rodacy. Roku 1904
3 maja (ryc. 19). Na tyle cokołu krzyża jest plakieta z popiersiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego w 70. rocznicę Odzyskania Niepodległości (1918–1988).

Ryc. 19. Wiązowna. Upamiętnienie powstańczej mogiły z 1863 r.

W narożu posesji przy ul. Lubelskiej 66/70 ustawiony jest krzyż drewniany. Poświęcony żołnierzom AK oraz powstańcom 1863 r. Pierwszy krzyż ustawiony był w 1870 r.
przez Aleksandra Pawlaka, powstańca styczniowego. Został odrestaurowany staraniem
prawnuczki powstańca Barbary Bocian i ponownie poświęcony przez wiązowskiego
proboszcza ks. Tadeusza Łakomca w dniu 14.9.2007 r. w święto Podwyższenia Krzyża.
W czasie uroczystości na krzyżu umieszczono tabliczkę z nazwiskami żołnierzy AK oraz
rozsypano pod nim ziemię przywiezioną z Ziemi świętej. Przy tym krzyżu znajdowały
się okopy w czasie walk w 1920 r. i w 1944 r.
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Zagórze (gmina Wiązowa)
Na końcu alei brzozowej prowadzącej z sanatorium, pod śródleśną wydmą
znajduje się zbiorowa mogiła powstańców
styczniowych 1863 r. Brak jest bliższych
informacji co do nazwisk i liczby pochowanych. Prawdopodobnie spoczywają tutaj
zmarli z ran żołnierze z oddziału żandarmerii narodowej, który walczył w Starej
Miłosnej 8 sierpnia 1863 r. lub 25 stycznia
1864 r. Pomnik na niej stojący ufundowany został przez Franciszka Skibińskiego
z Gródka na początku XX w. Po II wojnie
światowej na pomniku został umieszczony
orzeł w koronie, znak Polski Walczącej
i napis: Powstańcom 1863 r. Żołnierzom
1920 r. 1939 r. W hołdzie Rodacy (ryc.
20). Obecnie brak jest bliższych danych
na temat liczby pochowanych powstańców,
ich nazwisk, z jakiego byli oddziału oraz
w jakiej polegli potyczce.
Zambrzyków Stary (gmina Sobienie
Jeziory)
Przy gruntowej drodze do Karczunku
położona jest zbiorowa mogiła powstańców 1863 r. Jest to ziemny kopiec kryjący
prochy 60 powstańców 1863 r. Na szczycie
ustawiony jest pamiątkowy obelisk (ryc.
21). Na nim umieszczona jest kamienna
płyta z wyrytą podobizną orła w koronie
i tablica z inskrypcją: Śp. Obrońcom Ojczyzny poległym w 1863 r. Dn. 3 V 1921 r.
Rodacy. Kopiec i pomnik wystawiono
1921 r. W miejscowości połączone oddziały
mjr Józefa Jankowskiego, Jana Matlińskiego „Sokoła” i płk Adama Andrzeja
Zielińskiego w sile około 400 ludzi starły
się 18 marca 1863 r. z przeważającymi liczebnie siłami gen. mjr Kreuza (szwadron
ułanów, 2 sotnie kozaków i rota piechoty).
Powstańcy cofali się spod Dziecinowa.
Ryc. 21. Zambrzyków Stary. Zbiorowa mogiła powstańców styczniowych 1863 r.

Ryc. 20. Zagórze. Zbiorowa mogiła powstańców styczniowych 1863 r.
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W samym Dziecinowie Kozacy wymordowali pozostawionych tam rannych powstańców i niosącego im pomoc lekarza Stanisława Savarego z Krośniewic. Po walce część
oddziału cofa się w rozsypce w kierunku Łucznicy a część w porządku w kierunku
Uścieńca. Po walce Rosjanie ciała poległych powstańców obdzierają do naga. W zagrodzie Adama Kasprzaka stojącej na południowym krańcu wsi, ukrywał sie niewielki
oddział powstańczy wraz z żoną i córką dowódcy. W walce z kozakami poległo 22 powstańców oraz dwie kobiety. Wziętych do niewoli czterech oficerów Kozacy powiesili
w nieistniejącej już dzisiaj stajni za żuchwy a potem żywcem podpalili.
Żanęcin (gmina Wiązowna)
Na południe od wsi przy DK 17 w kolonii Rudka ustawiony jest dębowy krzyż
upamiętniający walkę stoczoną 25 maja 1863 r. przez oddział mjr Józefa Jankowskiego
z rosyjską kolumną konwojującą poborowych z Dęblina do Warszawy. W walce zginęło
40 żołnierzy rosyjskich, a tyluż rekrutów zyskuje wolność. Powstańcy stracili 6 żołnierzy. Zginęło też 4 rekrutów. Pierwszy krzyż ustawiony został w tym miejscu w 1904 r.
przez ówczesnego właściciela gruntu mieszkającego w Żanęcinie. Obecny krzyż został
ustawiony na miejscu poprzedniego w 2003 r. i uroczyście poświęcony w 140. rocznicę
powstańczej bitwy przez księży z Wiązowny i Wólki Mlądzkiej. Inicjatorami ustawienia nowego krzyża był sołtys wsi Żanęcin, właściciel gruntu, Piotr Kloch i wiceprezes
otwockiego Oddziału PTTK Paweł Ajdacki. Na krzyżu umieszczona jest dębowa tablica
z płaskorzeźbą herbu powstańczego i postaciami powstańców oraz inskrypcją: W tym
miejscu 25-V-1863 r. powstańczy oddział dowodzony przez mjr Józefa Jankowskiego
rozbił rosyjski konwój i uwolnił około 40 polskich rekrutów siłą wcielonych do armii
zaborczej w 140. rocznicę bitwy. Społeczeństwo (ryc. 22). Wykonawcą krzyża
i pamiątkowej tablicy jest józefowski
stolarz artysta Roman Jakubiec.
Żelazna (dawny folwark Żelazna,
obecnie część wsi Gocław)
Przy szosie lubelskiej DK 17 znajduje
się zbiorowa mogiła powstańców 1863 r.
Spoczywa w niej 46 powstańców z oddziału III „Dzieci Warszawy” płk Ludwika
Żychlińskiego. Polegli oni na polach wsi
Gocław, Żelazna i Folwarku Żelazna
w czasie bitwy z wojskami carskimi w dniu
25 sierpnia 1863 r. Na mogile ustawiony
jest skromny pomnik z marmurową płytą
z napisem: Zbiorowa mogiła powstańców 1863 r. (ryc. 23). Całość ogrodzona
jest niskim metalowym płotkiem na
podmurówce. Od szosy, na furtce do
Ryc. 22. Żanęcin. Dębowy krzyż upamięt- niedawna wisiała tarcza z wizerunkiem
skrzyżowanych kos i datą 1863. Oddział
niający walkę stoczoną 25 maja 1863 r.
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III „Dzieci Warszawy” pod dowództwem
płk Ludwika Żychlińskiego w pochodzie
z Czerska na spotkanie z oddziałem gen
Michała Heydenreicha „Kruka” stoczył
tu bitwę z przeważającymi oddziałami
rosyjskimi gen Meller – Zakomelskiego.
W szeregach powstańców walczył młody
Aleksander Głowacki (Bolesław Prus).
Walka była zacięta i tylko ranienie Żychlińskiego spowodowało, że Rosjanie
nie zostali całkowicie zniszczeni. Oddział
liczył 400 strzelców, 300 kosynierów. Po
walce oddział podzielił się na dwie części,
z których jedna przeszła w Lasy Łukowskie a druga powróciła na lewy brzeg
Wisły. Dzieje oddziału płk Żychlińskiego
Ryc. 23. Żelazna. Zbiorowa mogiła pozostały barwnie opisane przez Stanisła- wstańców 1863 r.
wa Strumph-Wojtkiewicza w opowieści
„Romans dowódcy”. Bitwa w literaturze nazywana jest bitwą pod Żelazną ze względu
na to że rozegrała się ona na polach nieistniejącego już dzisiaj Folwarku Żelazna,
znajdującego się na południe od wsi Gocław. Miejsce, na którym znajduje się mogiła
okoliczna ludność nazywa „Polaki” lub „Na Polakach”, a droga wiodąca do niej od wsi
nazywana jest „Do Polaków”.
W położonym kilka kilometrów na wschód majątku Dębe Małe koło Latowicza
należącym do Henryka Karskiego po bitwie opatrywano i leczono część rannych powstańców, w tym i młodego Aleksandr Głowackiego.
Pod lasem znajduje się nieoznakowana zbiorowa mogiła 98 żołnierzy rosyjskich,
poległych 25 sierpnia 1863 r. w bitwie z oddziałem powstańczym płk Żychlińskiego.
Miejsce zbiorowego pochówku według opowieści miejscowej ludności zostało specjalnie zamaskowane przez samych Rosjan na rozkaz gen. Meller-Zakomelskiego
aby nie była ona dowodem ich klęski i nie świadczyła o jego słabych umiejętnościach
dowódczych. Wiadomo, że zostali oni pochowani pod lasem, ale obecnie trudno jest
ją zlokalizować.

Powstańczy dowódcy walczący w rejonie Otwocka
Mjr/płk Józef Jankowski ps. Szydłowski
Ur. w 1832 r. w majątku Uszprudzie w pow. mariampolskim, zm. 12.02.1864
w Warszawie, major (pułkownik) wojsk polskich w 1863 r. Absolwent szkoły agronomicznej na Marymoncie w 1850 r. Przed wybuchem powstania sprawował zarząd dóbr
podwarszawskich Tarchomin, należących do Muchanowa. Po wybuchu powstania objął
w początkach lutego 1863 r. dowództwo nad 90-osobową grupą młodzieży warszawskiej,
zbiegłą przed poborem do lasów nieporęckich. Pierwsze dni działalności poświęcił
na ćwiczenia oraz uzbrojenie swego oddziału stale zasilanego nowymi ochotnikami.
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Pierwszą bitwę stoczył 16 lutego pod Nieporętem, w której odparł oddział kozaków.
20 lutego otrzymał nominację na naczelnika wojennego powiatu stanisławowskiego.
15 marca swoim oddziałem jazdy zaalarmował garnizon Pragi. Cofając się w kierunku południowym wkroczył do woj. Podlaskiego i połączył się z oddziałami Adama
Zielińskiego „Kurpika” i Jana Matlińskiego „Sokoła”. Połączone oddziały poniosły
porażkę 18 marca w podwójnej bitwie pod Dziecinowem i Zambrzykowem-Łucznicą.
Zebrawszy ponownie oddział przeszedł pod Maciejowice, gdzie przeprawił się przez
Wisłę do lasów kozienickich w woj. sandomierskim, umykając ostatecznie pogoni
rosyjskiej. Wiadomość o przejściu Jankowskiego na lewy brzeg Wisły skłoniła dowództwo rosyjskie do podjęcia nowej wielkiej wyprawy. Wysłano silne oddziały z Radomia
i Białobrzegów; Jankowski odparł jednak zwycięsko idącą od Białobrzegów kolumnę
gen. mjr Meller-Zakomelskiego pod Jedlnią 20 kwietnia. Następnie w lasach Kozienickich przeprowadził reorganizację oraz przezbrojenie swego oddziału. Siły jego wynosiły
podówczas dwie kompanie piechoty, 2 kompanie kosynierskie i szwadron jazdy (razem
około 350–400 ludzi). Wkroczywszy na teren woj. sandomierskiego Jankowski został
podporządkowany płk-owi D. Czachowskiemu. Brał udział w zwycięskiej bitwie pod
Jeziorkami 4 maja, pod Rzeczniowem 5 maja. 14 maja we współdziałaniu z oddziałem
Kononowicza rozgromił silny oddział mjra Ernrotha pod Rozniszewem. W końcu maja
Jankowski powrócił do swego powiatu, rozszerzając działalność partyzancką na woj. lubelskie i podlaskie. 25 maja w Rudce pod Wiązowną odbił część rekrutów prowadzonych
do rosyjskiego wojska. Dnia 11 lipca połączone partie Jankowskiego i K. Krysińskiego
stoczyły bitwę pod Sławatyczami, 30 lipca walczył pod Częstoborowicami, a 8 sierpnia
wziął udział w zwycięskiej zasadzce żyrzyńskiej. Po tym zwycięstwie Jankowski, który
ściągnął na siebie główny pościg nieprzyjaciela, został zmuszony do rozpuszczenia
większej części swego oddziału zatrzymując jedynie 100 strzelców. Manewrując zręcznie
w kierunku północnym, zdołał pomyślnie oderwać się od nieprzyjaciela i zapaść w lasy
okuniewskie, gdzie odtworzył znów oddział. Od września do listopada nie wykazywał
Jankowski większej aktywności, stoczył jednak kilka potyczek, z których starcie pod
Białką miało większe znaczenie. W końcu listopada aktywność Jankowskiego wzrosła,
lecz 2 grudnia poniósł ciężką porażkę pod Zastawiem. W 2. poł. grudnia współdziałał
z gen. M. Heydenreichem „Krukiem” w czasie jego kampanii w Lubelskiem i Podlaskiem. Ostatnią potyczkę stoczył pułk. Józef Jankowski 31 grudnia 1863 r. pod Małą
Bukową w Lubelskiem. W początkach stycznia 1864 r. podał prośbę o urlop. Chciał
wypocząć w Galicji i tam porozumieć się z gen. J. Hauke-Bosakiem co do dalszych
działań. Drogę obrał przez Prusy Wschodnie, dokąd udał się wraz z Sz. Katyllem i M.
Lenczewskim. Schwytany z towarzyszami 23 stycznia i obciążony kompromitującymi
go papierami stanął Jankowski przed moskiewskim sądem wojennym, który skazał go
na śmierć. Został stracony 12 lutego 1864r. na stokach warszawskiej Cytadeli. Józef
Jankowski był jednym z najwybitniejszych i najwytrwalszych dowódców powstańczych:
stoczył ponad 30 bitew i potyczek, w znacznej części zwycięskich.
Brał udział w bitwach: Nieporęt 16. 2. 63. - Gwizdały 6.3.63.- Jeżyska 8. 3. 63. - Fidesty 12. 3. 63. - Praga 15. 3. 63.- Dziecinów 18. 3. 63. - Zambrzyków 18.03. 63. - Jedlnia
20. 4. 63. - Michałów 24. 4. 63. - Limierze 3. 5. 63. - Jeziorki 4. 5. 63. - Rzeczniów 5. 5.
63. - Rozniszew 14. 5. 63. - Rudka 25. 5. 63. - Michałów 28. 5. 63. - Wielka Bukowa 6.
7. 63. - Urszulin 7.7. 63. - Sławatycze 11. 7. 63.- Częstoborowice 30. 7. 63. - Żyrzyn 8.
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8. 63. - Białka 1. 9. 63. - Mysłów 4. 9. 63. - Okuniew 30. 9. 63. - Kuflew 27. 10. 63. - P.
Finkówka 8. 11. 63. - Uścieniec 10. 11. 63. - Puchaczew 18. 11. 63. - Żelechów 20. 11.
63. - Zastawie 2. 12. 63. - Kock 25. 12. 63. - Mała Bukowa 31. 12. 63.
Wspomnienie o Józefie Jankowskim z nr 8 „Rozporządzeń …” z dnia 20 lutego
1864 r. (Za „Gazetą Narodową” nr. 48/1864): „Dnia 12. lutego o godzinie 10-tej rano
Józef Jankowski, podpułkownik wojska narodowego, przez Moskali życia pozbawiony,
oddał Bogu wielkiego, bohaterskiego ducha. Ziemia polska straciła w nim jednego
z najzacniejszych swych Synów. Czterdzieści razy potykał się z wrogiem: oto jego wina
przed Moskwą, oto jego niepożyta zasługa przed narodem, która uwieczni pamięć jego
w wdzięcznych sercach współziomków. Ożywiony czystą i gorącą miłością ludu wiejskiego,
posiadał najzupełniejsze jego zaufanie; i temu to zaufaniu zawdzięczał szczególniej możność stawienia przez czas tak długi oporu przeważnym nieraz siłom wroga. – Bogobojność
i czystość obyczajów były znamionującymi go cechami; modlitwą rozpoczynał on i kończył
swoje walki. Względem wrogów odznaczał się ludzkością. Mając udział w zwycięstwie żyżyńskiem, razem z jenerałem Krukiem wypuścił jeńców moskiewskich. – Szlachetność też
i niepokalany jego charakter, równie jak wytrwałość w walce, ściągnęła na niego szczególną
nienawiść Moskwy. Wiadomo powszechnie, że w mieście rozpuszczono wieść, jakoby życie
śp. Józefa miało być zachowane. Wieść ta, niczym innym nie była, jak przynętą, żeby mniemaną łaskawością przywabić gości do hr. Berga, żeby im znośniejszą uczynić tę atmosferę
balową, przesiąkłą krwią polską. - śp. Józef dysponowany był na śmierć dwukrotnie! Tylko
moskiewska nienawiść zdolna jest do takiej rafinacji okrucieństwa i oszustwa. - Przyrzekano mu ocalić życie, byleby wydal członków Rządu Narodowego; ale nasz bohater ani
na chwilę nie wahał się umrzeć, a ostatnie jego słowa były słowami współczucia i zachęty
dla współpracowników na niwie ojczystej. Jeżeli życie jego było wzorem dla żyjących, to
śmierć, otoczona aureolą poświęcenia i męczeństwa, tem droższą dla narodu uczyni jego
pamięć. Sp. Józef umierał z tym spokojem, z tą rezygnacją, na jaką zdobyć się może tylko
człowiek, który wiernie spełnił swoją powinność aż do końca. Umarł jako prawy człowiek,
jako dobry Polak, jako wierny i pobożny chrześcijanin. Cześć wiekuista pamięci bohatera!
Cierpienia i zasługi swoje poniósł on przed tron Najwyższego sędziego, żeby niemi ubłagać
miłosierdzie Boże dla uciemiężonego narodu. Cześć Jego pamięci!”
Płk Siemomysł Kuczyk
Mieszczanin, oficer armii rosyjskiej, w powstaniu styczniowym 1863 r. pułkownik,
organizator i dowódca oddziału w powiecie stanisławowskim, którego szlak bojowy
wiódł od Stanisławowa przez Rudę, Glinki (obecna nazwa to Glinianka II), Lipowo
(k. Glinianki), Mlądz, Karczew, Otwock Mały, Przewóz, Gassy do folwarku Gwoździe
gdzie został rozbity. W tej bitwie został ranny. Z częścią oddziału przeprawia się ponownie na wschodni brzeg Wisły i przechodzi w okolice Mińska Mazowieckiego. Po tej
klęsce już nie dowodził w polu. W niejasnych okolicznościach pojawia się w Warszawie.
W kwietniu 1863 r. wydał „Przyczynek do instrukcji dla naczelników”. Prawdopodobnie współpracował z Wydziałem Wojny Rządu Narodowego. Od czerwca 1863 r. do
czasu objęcia władzy dyktatorskiej przez Romualda Traugutta, organizator wojskowy
w Galicji. Po upadku powstania na emigracji we Francji i Szwajcarii. Po aresztowaniu
przez Austriaków w 1877 r. zdemaskowany jako rosyjski agent (oficer) i prowokator
III Oddział. Jego ojciec był właścicielem dworu i folwarku w Łękawicy k. Siennicy.
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Płk Ludwik Żychliński
Ur. w 1837 r., zmarł po 1891 r. – szlachcic z poznańskiego, działacz niepodległościowy, pamiętnikarz, brał udział w wyprawie G. Garibaldiego na Sycylię (1860)
w stopniu porucznika, następnie w latach 1862–1863 bierze udział w amerykańskiej
wojnie secesyjnej w randze kapitana po stronie Unii. Do kraju wrócił w 1863 r. i walczył
w Powstaniu Styczniowym jako dowódca oddziału III „Dzieci Warszawy” w randze
pułkownika. Był też Naczelnikiem Wojennym powiatów warszawskiego i rawskiego.
W grudniu 1863 r. dostał się do niewoli. Skazany na karę śmierci, którą pod szubienicą zamieniono z łaski cara na 20 lat ciężkich robót na Syberii. Zesłany, uczestniczył
w powstaniu zabajkalskim w 1865 r. Do kraju powrócił w 1868 r. Wydał m.in.: „Pamiętniki z wojny amerykańskiej 1862” (1863 r.), „Wrażenia i przygody zesłanego
w Sybir wielkopolanina” (1884 r.). Dzieje Ludwika Żychlińskiego opisał w powieści
historycznej z 1863 r. „Romans Dowódcy” S. Strumph – Wojtkiewicz.
Jan Matliński ps. „Janko”, „Sokół”
Ur. w 1827 r. w Zbuczynie, zmarł 22 marca 1884 r. w Krakowie. Uczestnik powstania
styczniowego, cywilny naczelnik powiatu siedleckiego w czasie przygotowań do powstania, lekarz medycyny. Dzierżawił majątek Świnotop nad Liwcem (k/Kamieńczyka
n/Bugiem). Do Węgrowa przybył 23 stycznia 1863 roku. Wspólnie z Władysławem
Jabłonowskim kierowali 3 lutego 1863 roku bitwą z Rosjanami pod Węgrowem. Po
walce wyprowadził powstańców z Węgrowa i klucząc w terenie dotarł do Siemiatycz,
gdzie wziął udział w następnej bitwie 7 lutego 1863. 18 marca 1863 r. brał udział ze
swoim oddziałem w tragicznej bitwie rozegranej od Dziecinowa przez Zambrzyków
i Natolin do Łucznicy. Po tej walce wycofał się na Litwę, gdzie po kilku potyczkach
ślad po nim zaginął. Wyemigrował do Turcji gdzie mieszkał w Konstantynopolu. Po
powrocie do kraju mieszkał w Krakowie gdzie pracował w bankowości u udzielał się
społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej, której był jednym z pierwszych naczelników. Pierwsza żona to Matylda z Lisikiewiczów pełniąca w organizacji powstańczej
służbę pocztową i wywiadowczą. W Krakowie, prawdopodobnie po śmierci żony
Matyldy powtórnie się ożenił z siostrą malarza Witolda Pruszkowskiego, Stanisławą
z którą miał syna Jana, ur.18 marca 1883. Zmarł w Krakowie i został pochowany na
Cmentarzu Rakowickim.
Ppłk Adam Andrzej Zieliński „Kurpik”
Ur. w 1834 r., zmarł w (?). Oficer piechoty w armii rosyjskiej. W Powstaniu Styczniowym major, później awansowany do stopnia podpułkownika. Dowódca oddziału
w województwie podlaskim, lubelskim, sandomierskim i mazowieckim. Naczelnik
wojskowy województwa podlaskiego i następnie mazowieckiego. Po upadku powstania
na emigracji we Francji.

Legenda 1863 r.
Pierwsze oficjalne i jawne obchody powstania styczniowego odbyły się w 1916 r. tuż
po zajęciu Królestwa Polskiego przez wojska niemieckie. Wtedy to władze okupacyjne
zezwoliły na wiele społecznych inicjatyw, niemożliwych do zrealizowania wcześniej
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w tym i na upamiętnianie miejsc związanych walkami powstańczymi 1863 i 1864 r.
Początkowo spontaniczne i żywiołowe akcje już w wolnej Polsce nabrały charakteru
ogólnonarodowego i państwowego. Masowo zaczęto obchodzić rocznicę wybuchu
powstania, rocznice większych bitew, upamiętniano miejsca związane z walkami,
miejsca straceń czy mogiły powstańców. Szczególnym szacunkiem i opieką otoczono
żyjących jeszcze weteranów walk oraz ich małżonków. Wielu z nich mogło dopiero
teraz otwarcie przyznać się do swojego udziału w powstaniu.
W 56 rocznicę wybuchu powstania styczniowego 21 stycznia 1919 r. marszałek Józef
Piłsudski wydał specjalny rozkaz do żołnierzy WP, w którym pisał: „Pięćdziesiąt lat temu
ojcowie nasi rozpoczęli walkę o niepodległość Ojczyzny. Szli nie w lśniących mundurach,
lecz w łachmanach i boso, nie w przepychu techniki, lecz ze strzelbami myśliwskimi
i kosami na armaty i karabiny. Prowadzili wojnę rok cały, pozostając jako żołnierze niedoścignionym ideałem zapału, ofiarności i trwania w nierównej walce, w warunkach jak
najcięższych. (…) Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 roku są i pozostaną
ostatnimi żołnierzami Polski walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót
żołnierskich, które naśladować będziemy.” Wszyscy żyjący weterani w dniu 2 sierpnia
1919 r. zostali uprawnieni do noszenia munduru Wojska Polskiego według specjalnie
dla nich zaprojektowanego wzoru oraz do otrzymywania państwowej emerytury. 18
grudnia 1919 r. na mocy decyzji Sejmowej Ustawodawczego żyjący weterani powstania
styczniowego otrzymali stopnie oficerskie. Mieli prawo do stałej pensji państwowej,
noszenia specjalnych fioletowych mundurów i cieszyli się szczególnym szacunkiem
społecznym. Rozpoznawano ich wtedy na ulicy po czapkach rogatywkach ozdabianych
srebrnym orłem lub biało-czerwoną kokardą, która podczas walk stała się ich najbardziej typowym atrybutem.
Przez cały okres II Rzeczypospolitej trwał nieprzerwany kult powstania styczniowego. Władze wojskowe, państwowe, samorządowe, organizacje społeczne oraz samorzutnie społeczeństwo w różny sposób upamiętniały 1863 r. W 1933 r. wprowadzono
do obiegu monetę o nominale 10 zł z wizerunkiem Romualda Traugutta a w 1938 r.
znaczek pocztowy o nominale 2 zł przedstawiający grupę powstańców z ostatnim dyktatorem Trauguttem. Bito medale, odznaki, krzyże upamiętniające powstanie. Licznie
nadawano imiona bohaterów z 1863 r. szkołom, ulicom i placom – głównie Romualda
Traugutta. Istniało też Stowarzyszenie Weteranów skupiające jeszcze żyjących uczestników walk 1863 r., które szczególnie silnie działało w Warszawie, Krakowie, Lwowie,
Tarnowie, Kielcach czy Lublinie. Wszystkie większe uroczystości narodowe odbywały
się zawsze z udziałem weteranów 1863 r. Byli przyjmowani z honorami na audiencjach u najwyższych dostojników państwowych m.in. u Prezydenta Rzeczypospolitej
i marszałka Józefa Piłsudskiego. Innym istotnym problemem, który podjęto w okresie
międzywojennym było odnalezienie i upamiętnienie mogił poległych lub zamordowanych powstańców. Początkowo akcja ta prowadzona była spontanicznie przez osoby
prywatne, stowarzyszenia, rodziny powstańców a nawet nierzadko żyjących weteranów
1863 r. W 1927 r. została zorganizowana ogólnopolska akcja odszukania mogił i pomników z czasów wojen i powstań narodowych o niepodległość. W ramach tej akcji władze
państwowe zobowiązały starostów powiatowych do zbierania stosownych informacji i do
zaprowadzenia ewidencji odnalezionych miejsc. Efektem tej akcji było uporządkowanie
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i upamiętnienie w trwałej formie większości powstańczych mogił w latach 1928–1939.
W ten sposób narodził się jeden z największych mitów narodowych, mit powstania
1863 r., mit przegranych bohaterów, którzy odnieśli moralne zwycięstwo.

Weterani 1863 r.
Powstańcy Styczniowy byli bardzo uprzywilejowaną grupą II RP i wcale nie taką
małą. Pierwsza rejestracja weteranów 1863 r. przeprowadzona w 1919 r. wykazała że
żyło ich jeszcze 3644. Jednak ze względu na wiek weteranów ich liczba bardzo szybko
się zmniejszała. W 1923 r. na początku roku żyło ich jeszcze 2012, a pod koniec tego
roku już tylko 1970, w 1924 r. – 1791, w 1933 r. – 258, w 1937 r. – 75, w 1938 r. – 52
(53?) a na początku 1939 r. – 36. W 1942 r. zmarł ostatni weteran w Warszawie i na
Mazowszu, Mamert Vandalli mieszkający w Schronisku dla Weteranów 1863 r. na
Pradze. Jako ostatni chodził w mundurze powstańczym po okupowanej Warszawie,
lecz bez orzełka na czapce „by szwabska ręka go nie zhańbiła”. Pochowany został na
Cmentarzu Powstańców 1863 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W styczniu
1946 r. zmarł w Krakowie wieku 102 lat Antoni Süss ostatni weteran w Małopolsce.
Pochowany został na krakowskim Cmentarzu Rakowickim. W marcu 1946 r. w wieku
100 lat zmarł Feliks Bartczuk, ostatni weteran na Podlasiu. Pochowany został w swoim
ulubionym, powstańczym mundurze, na cmentarzu parafialnym w Kosowie Lackim.
Ostatnim żyjącym żołnierzem powstania styczniowego była, Aniela Miłkowicka, zmarła
8 marca 1949 r., w wieku 104 lat. Walczyła na Podlasiu, tam zmarła i pochowana została na cmentarzu w Augustowie. Przed 70. rocznicą wybuchu powstania, wszystkim
żyjącym jeszcze wówczas 365 weteranom przyznany został ustanowiony w 1930 r.
Krzyż Niepodległości. 22 stycznia 1938 r. w obchodzonych wówczas uroczystościach
75. rocznicy powstania wzięło bezpośredni udział 16 z 52(53?), a głos w ich imieniu
zabrał Mamert Vandalli.

Śladami powstania styczniowego
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Pamięć o powstaniu styczniowym w Wielkopolsce

Podzielony region
W 1815 r. postanowieniem Kongresu Wiedeńskiego jednolita dotąd Wielkopolska
została podzielona. Większa część jako Wielkie Księstwo Poznańskie (później: prowincja poznańska) znalazła się w granicach Królestwa Pruskiego. Tereny wschodnie,
z Kaliszem i Koninem, włączono do zaboru rosyjskiego – początkowo jako fragment
cieszącego się pewną autonomią Królestwa Polskiego, w 1832 r. zamienionego na
jedną z prowincji Cesarstwa Rosyjskiego. Wprowadzono dość ściśle strzeżoną granicę
(zwaną potocznie kordonem), ale mimo niej wciąż utrzymywały się dawne powiązania
w obrębie regionu. Było to uwarunkowane m.in. wspólną dotąd historią, więzami
rodzinnymi, kwestiami gospodarczymi czy kulturalnymi.
Dobitnym dowodem jedności Wielkopolski mimo podziałów politycznych był okres
powstania listopadowego. Na terenach zaboru pruskiego odbywały się akcje propagandowe i wystąpienia publiczne popierające polskie działania niepodległościowe.
Jednocześnie prowadzono szeroko rozwiniętą akcję niejawną: gromadzono broń, sprzęt
wojskowy, żywność i środki opatrunkowe. W oddziałach powstańczych walczyło około
3 tys. ochotników z Wielkopolski, w tym tak znane postacie, jak Dezydery Chłapowski,
Andrzej Niegolewski, Ludwik Sczaniecki czy Józef Umiński. Wielkopolanki (w tym
Emilia Sczaniecka) zajmowały się leczeniem rannych w lazaretach. Wielu mieszkańców
Wielkopolski swoje zaangażowanie na rzecz powstania przypłaciło emigracją, pruskim
więzieniem lub konfiskatą majątku przez władze zaborcze1.

Wielkopolska w roku 1863
Powstanie, nazwane później styczniowym, wybuchło nieoczekiwanie, bez właściwego
przygotowania, i dla wielu Polaków było zaskoczeniem. Już wcześniej potęgowały się
w społeczeństwie wielkopolskim nastroje narodowe, wzmacniane demonstracjami,
uroczystościami i obchodami rocznicowymi (rozpoczęły to nabożeństwa żałobne po
1
O tych związkach mówią wszystkie opracowania historyczne o epoce, patrz np. Dzieje
Wielkopolski, t. 2, pod red. W. Jakóbczyka, Poznań 1973.
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śmierci Adama Mickiewicza). W kilku gimnazjach powstały tajne kółka patriotyczne,
kolportowano też nielegalne druki. Patriotyczna atmosfera przybierała na sile, narastało
oczekiwanie na jakieś działania o szerszym zasięgu.
Rozpoczęcie walk w Królestwie Polskim było jednak niespodzianką. Zrozumiałe,
że pierwszą reakcją na to było postawienie przez Prusaków wojska w stan gotowości
i obsadzenie nim granicy z Rosją. Rząd berliński zawarł porozumienie z władzami
w Petersburgu w sprawie zwalczania akcji powstańczych. Mimo to zamieszkali w zaborze
pruskim Polacy od razu podjęli akcję pomocy dla walczących oddziałów. Wysyłanie
broni i wyposażenia oraz tworzenie ochotniczych oddziałów partyzanckich, prowadzone początkowo w sposób żywiołowy, z czasem ujęto w pewne ramy organizacyjne,
a największe zasługi miał w tym względzie tajny komitet kierowany przez Jana Działyńskiego z Kórnika. Ocenia się, że wyjechało do powstania łącznie 6–7 tys. ochotników,
którym – z braku własnej kadry – przydzielono oficerów i podoficerów ochotników
z zagranicy (głównie z Francji). Mimo przeciwdziałań ze strony władz pruskich wysłano
do Królestwa sporo broni, amunicji, sprzętu i żywności. Aresztowania, przeprowadzone
przez policję w kwietniu 1863 r., znacznie ograniczyły tę pomoc, a kilkaset osób za
wspieranie powstania zostało postawionych przed sądem i ukaranych2.
Walki zbrojne toczyły się w tej części Wielkopolski. która znalazła się w granicach
zaboru rosyjskiego3. Nie był to zasadniczy teren działań powstańczych, ale pierwszą
potyczkę stoczono tu już 10 lutego 1863 r. pod Cieplinami. Jak wszędzie, walczyły tutaj
niewielkie oddziały partyzanckie, zawzięcie ścigane i zwalczane przez armię carską.
Większy zakres miały działania prowadzone przez oddział sformowany w kwietniu
przez Edmunda Taczanowskiego w Pyzdrach (1250 żołnierzy), ale i on po niecałym
miesiącu został rozbity przez Rosjan pod Ignacewem4. Ostatnie starcie na terenie
regionu odnotowano 15 kwietnia 1864 r. pod Sławęcinem (niedaleko Ślesina).
Podstawowe opracowanie historyczne z tego zakresu podaje ogółem 71 bitew
i potyczek stoczonych na ziemiach wielkopolskich pod zaborem rosyjskim5. Z oczywistych względów zabronione było ich oficjalne upamiętnianie, wystawianie pomników,
organizowanie rocznicowych obchodów. Pamięć o tych wydarzeniach była jedynie
pieczołowicie przechowywana w społeczeństwie, przekazywana w tradycji rodzinnej,
wspominana w pamiętnikach6. Powstanie styczniowe od początku i na zawsze trafiło
do tradycji narodowej.

Z. Grot, Rok 1863 w zaborze pruskim, Poznań 1963; Dzieje Wielkopolski, t. 2, s. 339–343.
Patrz m.in. A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 we wschodniej Wielkopolsce, Poznań 1993,
a także Ziemia konińska w czasie powstania styczniowego 1863–1864, t. 1–5, Konin 1994–98.
4
Dzieje Wielkopolski, t. 2, s. 830–833; B. Polak, Wielkopolanie w powstaniu styczniowym,
Poznań 1982.
5
S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863–1864, Rapperswil 1913 – opisy w rozdziałach dotyczących województw kaliskiego i mazowieckiego oraz dołączona do książki szczegółowa mapa.
Wykaz ten należy uznać za daleki od kompletności, o czym świadczą ustalenia w opracowaniach opublikowanych później.
6
Np. T. Żychliński, Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863–1876 r., Poznań 1877.
2
3
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Mogiły poległych
Wobec niemożności wystawiania pomników na miejscach starć powstańczych, początkowo jedyną formą upamiętnienia tych wydarzeń stały się mogiły ich uczestników.
Choć nie wolno było stawiać na nich okazałych nagrobków, pamiętano jednak o miejscu
spoczynku poległych czy o pochowanych później uczestnikach działań z 1863 r. Po
I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości przystąpiono do należytego upamiętniania powstania styczniowego i kultywowania pamięci o nim. Działania te rozpoczęły się
już właściwie w latach 1917–1918; ziemie zaboru rosyjskiego znajdowały się wówczas
pod okupacją niemiecką, ale w społeczeństwie wzrastały nastroje patriotyczne, które
– jako antyrosyjskie – nie były tłumione przez władze okupacyjne.
Otaczane wciąż opieką i pamięcią groby powstańców zachowały się na kilkudziesięciu cmentarzach wielkopolskich7. Zbiorowa mogiła poległych w bitwie pod Pyzdrami
znajduje się w centralnym punkcie pyzdrskiego cmentarza parafialnego. Podobne
mogiły (indywidualne i zbiorowe), kryjące prochy bohaterów, którzy stracili życie
w potyczkach stoczonych w okolicy (czasem bezimienne), istnieją na cmentarzach
w Błaszkach, Brdowie, Broniszewie, Dobrosołowie, Goszczanowie, Grochowach,
Grodźcu, Jeziorsku, Kleczewie, Kraszewicach, Licheniu Starym, Orchowie, Sadlnie,
Sompolnie, Stawiszynie, Szymanowicach, Ślesinie, Złotnikach. Trzech powstańców
pochowano na terenie przyklasztornym w Lądzie.
Ówczesna sytuacja (zima, pośpiech, trudności transportowe, zakaz zaborców)
w niektórych przypadkach nie pozwoliła pogrzebać powstańców na cmentarzach. Stąd
mogiły tworzone w miejscach starć, dzisiaj zaopatrzone w pomniki i otoczone właściwą
opieką: w Grabowej, Ignacewie, Mieczownicy8, Nowej Wsi (k. Słupcy), Sławoszewie,
Stypinie. Prawdopodobnie szczątki poległych znajdują się też pod pomnikiem w Myszakowie9.
Jak takie mogiły powstawały, można podać na przykładzie grobu w Różnowie, przy
szosie z Kleczewa do Sompolna. Po bitwie pod Ignacewem dwóch nieznanych z nazwiska powstańców uciekających przed Rosjanami zmarło w drodze (prawdopodobnie
z ran). Pogrzebano ich przy trakcie, wówczas głównej drodze prowadzącej z Poznania do Warszawy. Okoliczni mieszkańcy nie zapomnieli gdzie to się stało i gdy tylko
zaistniały możliwości, miejsce owo zostało upamiętnione. Pierwszy pomnik odsłonięto
tu uroczyście 9 września 1928 r.; po zniszczeniu przez hitlerowców został odtworzony
w 1963 r., a w ramach obchodów 150. rocznicy powstania odnowiono go i postawiono
obok dwujęzyczną tablicę informacyjną10.
Kompleksowo przygotowany opis miejsc pamięci dotyczących powstania styczniowego
(zarówno istniejących, jak i niemożliwych już do odszukania) zawiera rocznicowa publikacja:
M. Sobczak-Waliś, G. Waliś, Miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie powstańczego
województwa kaliskiego, Kalisz 2013 (dalej cytowana: Miejsca pamięci). Wcześniej podobne
zestawienie dla części terenu opublikował P. Maluśkiewicz, Miejsca upamiętnienia powstania
styczniowego w obecnym województwie konińskim, „Kronika Wielkopolski” 1993 nr 4 (67).
Informacje o upamiętnieniach w pozostałych częściach Wielkopolski uzyskano z wielu innych
publikacji i zestawień oraz podczas penetracji terenowej.
8
M. Jarecki, Bitwa pod Mieczownicą, Giewartów 1997.
9
Tenże, Bitwa pod Myszakówkiem w powstaniu styczniowym, Zagórów 1988.
10
P. Maluśkiewicz, Miejsca upamiętnienia, s. 30; Miejsca pamięci, s. 101–102.
7
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Do absolutnych wyjątków należało
ekshumowanie prochów poległych z miejsc
pierwotnego pochówku i przenoszenie
w rodzinne strony. Przykładem może być
potajemne wywiezienie przez rodzinę
prochów Leona Younga de Blankenheim
z Brdowa do Francji.

Upamiętnienia miejsc bitew
i potyczek
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stało się możliwe uczczenie miejsc
i wydarzeń ważnych dla historii narodu.
Powstanie styczniowe zaliczono do najchlubniejszych okresów naszej przeszłości,
żyjących zaś jeszcze uczestników tamtych
wydarzeń – będących już w mocno zaawansowanym wieku – otoczono opieką,
a na wiecach i akademiach publicznie
fetowano.
Jednym z pierwszych pomników upamiętniających wydarzenia powstania
Ryc. 1. Pomnik na miejscu potyczki w My- styczniowego był kamienny monument
szakowie, pow. słupecki. Fot. P. Anders
wystawiony na grobie poległych w Ignacewie. Odsłonięto go już 8 maja 1918 r.,
a kształt pomnika zaprojektował rzeźbiarz Franciszek Gontarski z Włocławka. Poświecił
go ks. Korycki – weteran powstania, proboszcz z niedalekiego Broniszewa. Przez cały
okres międzywojenny odbywały się tu uroczystości patriotyczne. Hitlerowcy pomnik
doszczętnie zniszczyli, podobnie jak inne pamiątki z powstania styczniowego. Zaraz po
wojnie stanął na tym miejscu drewniany krzyż, odbudowanie zaś monumentu w dawnym kształcie stało się możliwe dopiero po przełomie październikowym. Odsłonięcie
nastąpiło w 1957 r., co symptomatyczne dla tamtej epoki – 22 lipca11.
Dziś pomniki, wystawione zresztą w różnych latach, znajdują się na miejscu potyczek m.in. w Cierpiatce i Myszakowie. Kopiec-pomnik w Kole upamiętnia cztery
odnotowane w literaturze wydarzenia dziejące się tam w latach 1863–1864; ustawiono
go na kopcu usypanym w 1905 r. w korycie ulgi Warty, gdyż powstańcy w nocy 16/17
lutego 1863 r. spalili tutejszy drewniany most. Pomnik w Tuliszkowie nie znajduje się
dokładnie na miejscu potyczki z 19 lutego 1864 r., gdyż w 1937 r. uznano, że lepiej
będzie zlokalizować go przy budynku szkoły (w 2012 r. pomnik ów uzupełniono o tablicę z nazwiskami trzech poległych miejscowych powstańców). Fakt postawienia tych
pomników można tłumaczyć lokalną tradycją, aktywnością regionalistów i miejscowych
środowisk, czy po prostu sprzyjającymi okolicznościami12.
J. Gulczyński, Bitwa pod Ignacewem i dzieje upamiętnienia miejsca starcia z 8 maja 1863
roku, „Kronika Wielkopolski” 2003 nr 4 (108).
12
Miejsca pamięci, passim.
11
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Ryc. 2. Grób poległych powstańców na cmentarzu w Złotnikach, pow. kaliski. Fot. P. Anders

Wyróżniającą się formę upamiętnienia ma bitwa pod Pyzdrami z 29 kwietnia 1863 r.
Na siedzibie władz samorządowych przy rynku znajduje się tablica przypominająca, że
tu kwaterował sztab pułkownika Taczanowskiego. Sama bitwa miała miejsce na południowy wschód od miasta. Rosła tam okazała stara sosna, która stała się symbolem
powstania – miała być świadkiem walki, a dziury po szkodnikach w jej pniu uważano
za ślady po kulach wystrzelonych podczas bitwy. Niestety, sosna uschła i przewróciła
się przed 130. rocznicą powstania. Dziś okaleczony fragment jej pnia przechowywany
jest w Muzeum Regionalnym w Pyzdrach, natomiast w miejscu gdzie rosła (przy szosie
w kierunku Rychwała) 24 kwietnia 1993 r. postawiono pomnik „zranionej sośnie...”13.
Upamiętnienia powstają jeszcze dziś, czego dowodzą m.in. tablica z 1993 r. na kościele w Giewartowie (na terenie tej parafii rozegrała się bitwa pod Mieczownicą), grób
w Smuczynie (1998)14, kamień z 2003 r. w Kuźnicy Janiszewskiej15, pomnik w Ruszkowie
(odsłonięty w 2004 r., tym razem 11 listopada)16, symboliczna mogiła koło Krzyżówki
(2009)17 czy głaz na polu bitwy pod Olszowym Młynem (22 marca 2013 r.)18.
13
Pyzdry – miasto nad Wartą, Poznań 1993, s. 36; R.M. Czerniak, Muzeum Regionalne Ziemi
Pyzdrskiej, „Kronika Wielkopolski” 2012 nr 4 (144).
14
Miejsca pamięci, s. 113.
15
Tamże, s. 66.
16
„Kronika Wielkopolski” 2005 nr 2 (114), s. 197.
17
Miejsca pamięci, s. 65.
18
K. Gorczyca, Pole bitwy pod Olszowym Młynem, „Kronika Wielkopolski” 2013 nr 2
(146).
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Ryc. 3. Pomnik w Tuliszkowie, pow. turecRyc. 4. Pomnik „zranionej sośnie...” w leki. Fot. P. Anders
sie pod Pyzdrami. Fot. P. Anders

Groby uczestników powstania
Jak już wspomniano, po 1918 r. uczestników powstania otaczano czcią i opieką.
Weterani otrzymywali odznaczenia, specjalny dodatek pieniężny, awanse na stopnie
oficerskie, prawo do munduru kombatanckiego i wojskowej opieki medycznej. Owa
dbałość o kombatantów przeniosła się na miejsce ich pochówków, a większością
grobów – mimo upływu czasu – władze lokalne opiekują się do dziś. Mogiły nakryte
pierwotnymi nagrobkami, utrzymywanymi mimo upływającego czasu, znaleźć można m.in. na cmentarzach w Dębem, Gosławicach, Kole, Kostrzynie, Krotoszynie,
Opatówku, Turku, cmentarzu górczyńskim w Poznaniu. W Kaliszu odnaleziono
w sumie 25 grobów uczestników powstania na pięciu tamtejszych nekropoliach19. Na
cmentarzu w Słupcy, oprócz grobów trzech uczestników walk, stara tablica na jednym
z grobowców czci ks. Atanazego Karwowskiego, kapelana oddziału powstańczego20.
Nowe lub zmodernizowane nagrobki możemy obejrzeć na mogiłach powstańców m.in.
w Giewartowie, Jeziorsku, Kraszewicach, Sławoszewie, Tuliszkowie.
Na dawnym cmentarzu garnizonowym w Poznaniu – położonym na stoku Cytadeli, gdzie pochowano wielu żołnierzy z różnych lat – znajduje się wydzielona kwatera
uczestników powstania styczniowego. Zmarli oni w latach 1921–39 w wieku 77–100
Miejsca pamięci, s. 39–47.
B. Wojciechowska, Słupca wobec wydarzeń 1863 roku, Słupca 1988; Poszli chłopcy w bój
bez broni..., „Zeszyty Słupeckie” nr 6 (marzec 2012).
19
20
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Ryc. 5. Pomnik bitwy powstańczej w Ruszkowie, pow. koniński. Fot. P. Anders

lat. Mieli przyznane prawo do pochowania na tym cmentarzu. Według przedwojennej
inwentaryzacji spoczywa tutaj 31 powstańców i tyle grobów zachowało się do dziś21.
Jednolite proste nagrobki o charakterystycznym kształcie ustawiono na nich w 1963 r.
Przy okazji 150. rocznicy tamtych wydarzeń przypomniano o istnieniu tych grobów
i wytknięto władzom miejskim zaniedbanie kwatery – co doprowadziło do jej odnowienia przed Świętem Zmarłych w 2013 r. 22

Pamięć o bohaterach powstania
Niektórzy z powstańców, przede wszystkim z grona dowódców, zyskali popularność
i dziś czci się ich jako symbole tamtego okresu historycznego. Przede wszystkim formą
ich upamiętnienia są nazwy ulic i placów23. Najwięcej takich nazw przypomina Romualda Traugutta, który nie był związany z Wielkopolską (ma nawet pomnik-popiersie
w Koninie), podobnie jak Francesco Nullo, upamiętniony nazwą ulicy w Ostrowie
Wielkopolskim. Są też ulice Powstańców Styczniowych w Brdowie, Kole i Koninie oraz
place ich imienia w Tuliszkowie i Wierzbinku. Od 2013 r. mamy rondo Powstańców
Styczniowych w Kleczewie. Postacie wywodzące się z regionu upamiętniano rzadziej,
W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, s. 117, 124 i 126.
K.M. Kaźmierczak, Zapomniano o grobach powstańców styczniowych, „Głos Wielkopolski” z 22 I 2013; tenże, Liczne błędy na grobach bohaterów powstania, „Głos Wielkopolski”
z 6 III 2013; tenże, Groby bohaterów z 1863 r. zostaną odnowione, „Głos Wielkopolski” z 11 X
2013 r.
23
Stosowne zestawienia zawiera książka Patroni wielkopolskich ulic, zebrał i opracował
P. Anders, Poznań 2006.
21
22
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Ryc. 6. Groby uczestników powstania na cmentarzu w Krotoszynie. Fot. P. Anders

Ryc. 7. Odnowiona kwatera uczestników powstania na dawnym cmentarzu garnizonowym
w Poznaniu na Cytadeli. Fot. P. Anders
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za to oprócz nazw ulic poświęcone są im również pomniki i tablice. Można tu wymienić Edmunda Taczanowskiego (tablice w Choryni, Biskupicach i Pyzdrach), Mariana
Langiewicza (tablica i pomnik w rodzinnym Krotoszynie), Kazimierza Mielęckiego
(grobowiec w Łabiszynie). Wielkopolaninem był też członek władz powstańczych
Agaton Giller, upamiętniony tablicą w rodzinnym Opatówku24.
Kapelana oddziału powstańców, kapucyna o. Maksyma Tarejwę, przypomina tablica na kościele w Lądzie oraz głaz na miejscu egzekucji i grób na cmentarzu przy ul.
Kolskiej w Koninie25. Specjalną formę upamiętnienia poległego pod Brdowem i tam
pochowanego Karola Libelta wybrał ojciec (również Karol, znany filozof i działacz narodowy): oprócz tablicy w kościele w Czeszewie k. Gołańczy istnieje położony niedaleko,
założony wówczas folwark, nazwany Brdowo (miejscem bitwy był Brdów; inna forma
nazwy miała wykluczyć pomyłki)26. Rosnący przy leśniczówce k. Królikowa pomnikowy
dąb otrzymał imię „Edmund”, upamiętniające m.in. Edmunda Calliera – urodzonego
w Szamotułach dowódcę oddziałów powstańczych walczących w okolicy27.
Powstanie styczniowe uczczono również w innych, nie zawsze związanych z tym
okresach miejscach. Są to głównie obiekty upamiętniające walki narodowowyzwoleńcze, jak np. obelisk na pl. Wolności w Krotoszynie, ściana pamięci przy kościele
św. Maksymiliana w Koninie, rzeźba Bohaterom Tej Ziemi przy kościele w Błaszkach,
kamienny pomnik w Skulsku czy betonowy monument z lat PRL-u w Słupcy.
Szczególnym miejscem związanym z omawianym okresem historycznym jest podrawicki Łaszczyn. Znajduje się tam grób Stefana Bobrowskiego – aktywnego działacza
niepodległościowego, premiera rządu powstańczego i naczelnika Warszawy. Uwikłany
w konflikt z hr. Adamem Grabowskim, znanym awanturnikiem, stanął z nim do pojedynku, w którym – jako krótkowidz i osoba niemająca doświadczenia wojskowego
– był bez szans i zginął. Miejsce pojedynku w lesie koło Żylic w 1963 r. upamiętniono
kamieniem z okolicznościowym napisem; odbyło się to z inicjatywy Leona Nowaka –
nauczyciela i działacza PTTK z Rawicza28.

Obchody rocznicowe w 2013 r.
W Wielkopolsce, ze zrozumiałych względów, za najważniejsze wydarzenie z okresu
walk narodowowyzwoleńczych uważane jest powstanie z lat 1918–1919. Przypadająca
w 2013 r. 150. rocznica powstania styczniowego przyczyniła się do wzmocnienia rangi
również tych działań. Część obchodów była planowana wcześniej, inne podjęto pod
wpływem powodzenia imprez i uroczystości już zorganizowanych. Najważniejszym
efektem tych działań stało się przypomnienie poszczególnych wydarzeń lokalnych.

J. Miluśka–Stasiak, Agaton Giller – publicysta, działacz niepodległościowy, historyk, „Kronika Wielkopolski” 2012 nr 3 (143).
25
Miejsca pamięci, s. 58–59 i 67–68.
26
P. Anders, Pałuki, Poznań 1997, s. 25.
27
Puszcza Pyzdrska, pod red. P. Andersa, Poznań 2013, s. 67–68.
28
E. Śliwiński, Rocznica śmierci Stefana Bobrowskiego, „Kronika Wielkopolski” 2013 nr 3
(147); J. Piotrowski, J. Florczak, Leon Nowak (1905–1987), „Wielkopolska – kwartalnik krajoznawczo-turystyczny” nr 16 (lipiec-wrzesień 1987).
24
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Ryc. 8. Głaz-pomnik na miejscu śmierci Stefana Bobrowskiego w lesie koło Żylic, pow.
rawicki. Fot. P. Anders

Podkreślano też, że – wg wykazu opublikowanego przez Radę Ochrony Pomników
Walk i Męczeństwa – spośród 609 miejsc upamiętniających powstanie styczniowe
53 (8,7%) znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego29.
Stosowną uchwałę w sprawie rocznicowych obchodów w Wielkopolsce przyjął
Sejmik Samorządowy. Ich inauguracją były niejako uroczystości w Brdowie (22 stycznia, choć sama bitwa miała miejsce w kwietniu)30. Plenerowe rekonstrukcje bitew
zaprezentowano w Pyzdrach (28 kwietnia) i – przygotowaną z dużym rozmachem – na
miejscu dwóch starć w Ignacewie (9 czerwca)31. Okolicznościowe wystawy można było
obejrzeć w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu, Muzeum Okręgowym
w Koninie-Gosławicach, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaliszu i Muzeum Miasta
w Turku. W Muzeum Ziemi Rawickiej przygotowano ekspozycję poświęconą postaci
Stefana Bobrowskiego. Sesje popularnonaukowe zorganizowano w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu (1 lutego), w ratuszu w Kole (6 maja) i w Urzędzie Gminy
w Wierzbinku (18 maja). W Brzostkowie 20 stycznia uczczono pochowanego tam
29
http://www.radaopwim.gov.pl/media/pliki/Powstanie_styczniowe_WYKAZ_internetowy.pdf. Wykaz ten jest daleki od aktualności – tylko podczas zbierania materiałów do niniejszego artykułu odnaleziono kilkanaście miejsc pamięci nieuwzględnionych w wykazie, a bardzo
wiele dalszych z nich zawiera książka Miejsca pamięci. Skróconą wersję powyższego wykazu
opublikowano na http://www.prezydent.pl/rocznica-powstania-styczniowego/miejsca-pamieci/
(dostęp 4 XI 2013).
30
D. Racinowski, Inauguracja obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego w Wielkopolsce i na Kujawach, „Przegląd Wielkopolski” 2013 nr 1 (99).
31
R. Olejnik, Rekonstrukcja bitwy pod Ignacewem w 150-lecie powstania styczniowego, „Kronika Wielkopolski” 2013 nr 3 (147).
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Ryc. 9. Uczestnicy rekonstrukcji bitwy powstańczej w Pyzdrach w dniu 28 kwietnia 2013 r.
Fot. K. Budziński

powstańca Tadeusza Borzęckiego32. Nadleśnictwo Jarocin było 8 maja gospodarzem
uroczystości przy leśniczówce Bagatelka ku czci nadleśniczego dóbr miłosławskich Filipa Skoraczewskiego, uczestnika powstania. Staraniem Wydziału Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Koninie wydano broszurę prezentującą wydarzenia powstania styczniowego w wymiarze lokalnym, opracowaną przez historyków-regionalistów33.
Ukazał się również okolicznościowy kalendarz ścienny na rok 2013.
Pojawiły się też nowe elementy trwałego upamiętnienia wydarzeń sprzed 150
lat. Tablice pamiątkowe wmurowano 12 stycznia na murze przy katedrze w Kaliszu,
20 stycznia w ścianę kościoła farnego w Słupcy i 27 stycznia na budynku, w którym
mieścił się szpital powstańczy w Strzelnie (założony przez Emilię Sczaniecką). Jedna
z czterech tablic odsłoniętych 24 stycznia na kapliczce w Ujeździe k. Grodziska Wielkopolskiego jest poświęcona powstańcom z 1863 r.34 Pamiątkowy kamień odsłonięto
21 czerwca w Barłogach – na miejscu potyczki stoczonej przez oddział Edmunda
Calliera35. Przy miejscach pamięci w okolicach Konina w czerwcu postawiono duże
polsko-angielskie tablice informacyjne.
Do rocznicowych obchodów włączyło się również PTTK. Przykładowo można wymienić tutaj rajd zorganizowany 22 stycznia 2013 r. przez Oddział w Koninie36.
T. Zysk, Poświęcenie płyty pułkownika Tadeusza Józefa Borzęckiego w Brzostkowie, „Kronika Wielkopolski” 2013 nr 2 (146).
33
Powstanie styczniowe na ziemi konińskiej, oprac. D. Parus i J. Łojko, Konin [2013].
34
ABO, Powstali też w Wielkopolsce, „Monitor Wielkopolski” z lutego 2013 r.
35
http://www.grzegorzew.pl/gener_ug_nowa/aktual.php?tek=308 (dostęp 8 XI 2013).
36
W. Gruszczyńska, Rajd Śladami Powstania Styczniowego PTTK Konin, „Piechur. Wiadomości Komisji Turystyki Pieszej” nr 38 (73), lipiec 2013.
32
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Chciałbym tu także wspomnieć o zdarzeniu, które było moim udziałem. W audycji
telewizyjnej z cyklu „Było, nie minęło” pokazano nieznany dotąd historykom akt zgonu
Ludwika Mycielskiego, który zginął w potyczce powstańczej niedaleko Chełma. Znałem
upamiętniający go obelisk w Gębicach k. Krobi, więc zająłem się szerzej tym tematem.
Efektem był artykuł biograficzny, opublikowany w 150. rocznicę powstania37.

Turystyczne aspekty powstania
Z oczywistych względów miejsca pamięci związane z wydarzeniami z 1863 r. należy
uwzględniać przy planowaniu wycieczek. Z uwagi na rozproszony charakter wydarzeń
z tamtego czasu trudno jest opracować trasę związaną wyłącznie z powstaniem; moim
zdaniem najlepiej będzie program „zwykłej” wycieczki nasycić w możliwie dużym
stopniu obiektami przypominającymi powstanie styczniowe.
Propozycja takiej trasy może wyglądać następująco: Początek w Pyzdrach (grób
na cmentarzu i tablica siedziby sztabu E. Taczanowskiego), potem pomnik w lesie na
miejscu bitwy pod Pyzdrami i pomnik (mogiła poległych) w Myszakowie. Dalej przejazd
przez Biskupice (dwór z tablicą poświęconą gen. Taczanowskiemu) i Królików (dąb
„Edmund”) do Grodźca (grób na cmentarzu). Następnie przez Grabową (pomnik
w lesie) i cmentarz w Grochowach (mogiła poległych) docieramy do Tuliszkowa
(pomnik oraz grób na cmentarzu). Stamtąd jedziemy do Koła (pomnik i groby
powstańców). Trasa taka ma nieco ponad 100 km i nadaje się raczej dla turystów
samochodowych.
Inną wycieczkę możemy rozpocząć w Koninie (miejsce stracenia o. Tarejwy i jego
grób na cmentarzu przy ul. Kolskiej). Stamtąd trasa wiedzie przez Licheń Stary (grób
poległych) i Ignacewo (pomnik dwóch bitew z 1863 r.) do Sompolna (mogiła na cmentarzu), a dalej przez Sadlno (grób na cmentarzu) do Ruszkowa (pomnik potyczki).
Przez Ślesin (jeszcze jeden grób na cmentarzu) docieramy do dwóch mogił położonych
przy szosie wiodącej na zachód koło Różnowa i Sławoszewa, a następnie do Kleczewa
(mogiła zbiorowa na cmentarzu). Dalsza trasa prowadzi do Dobrosołowa (grób poległych w bitwie pod tą wsią), a stamtąd przez Kazimierz Biskupi do pomnika i mogiły na
miejscu bitwy pod Olszowym Młynem. Przez Gosławice (grób nieznanego powstańca
na cmentarzu) wracamy do Konina. Trasa ta również liczy trochę ponad 100 km.
Trochę krótsza będzie wycieczka zaczynająca się w Słupcy (tablica na kościele
farnym, cztery groby powstańców na cmentarzu). Stamtąd jedziemy do Giewartowa
(tablica na kościele, głaz na cmentarzu) i pomnika na miejscu bitwy pod Mieczownicą.
Dalej można – nieco klucząc bocznymi drogami – dotrzeć do mogiły w Nowej Wsi
(droga dłuższa o 9 km), albo pojechać wprost na cmentarz w Dobrosołowie. Następnie
proponujemy odwiedzić Kleczew (grób na cmentarzu) oraz znajdujące się niedaleko
mogiły w Różnowie i Sławoszewie. Potem przez pole bitwy pod Olszowym Młynem
i Gosławice, jak w poprzedniej wycieczce, docieramy do Konina (miejsca związanego
z o. Tarejwą). Ta trasa ma długość 63 km i nadaje się zarówno dla turystów zmotoryzowanych, jak i kolarzy.
Oczywiście na wszystkich tych trasach należy zapoznać się z licznymi innymi obiektami zwiedzania, których tam nie brakuje.
37
P. Anders, Ludwik Mycielski – bohater powstania styczniowego, „Kronika Wielkopolski”
2013 nr 1 (145).

Śladami powstania styczniowego

Aspekty historyczne i krajoznawcze
Red. J. Partyka, M. Żochowski
Wyd. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
Warszawa 2014

Szymon Bijak

Rok 1863 w Puszczy Kampinoskiej
Mimo położenia Puszczy Kampinoskiej u wrót Warszawy, rola tego kompleksu
leśnego w powstaniu styczniowym nie była zbyt duża. Działania związane z tym zrywem
niepodległościowym trwały na jej terenie raptem kilka początkowych miesięcy 1863 r.
Oczywiście odcisnęły one swoje piętno w krajobrazie puszczańskim i w losie ludzi
zamieszkujących okoliczne miejscowości. Dziś o tamtych wydarzeniach przypominają
nam miejsca walk i kaźni powstańców oraz ich mogiły.

Sytuacja w Królestwie Polskim przed styczniem 1863 r.
Porażka Imperium Rosyjskiego w Wojnie Krymskiej (1853–1856) spowodowała niewielkie, ale odczuwalne, rozluźnienie ucisku zaborczego nad Wisłą. W efekcie w Królestwie Polskim, a zwłaszcza w Warszawie, wzmagały się nastroje niepodległościowe,
których przejawem były liczne masowe manifestacje patriotyczne. Tłumiono je bardzo
krwawo (luty i kwiecień 1861 r.), by ograniczyć liczbę antycarskich wystąpień. Na dodatek
14 października 1861 r. wprowadzono stan wojenny. W czerwcu 1862 r. car Aleksander II powołał na naczelnika Rządu Cywilnego hrabiego Aleksandra Wielopolskiego.
Ten, uważając postępujący radykalizm młodzieży za zagrożenie sytuacji w Królestwie,
chciał zapobiec rozwiązaniu siłowemu, do którego dążyła część społeczeństwa (tzw.
stronnictwo „czerwonych”).
Na wniosek Wielopolskiego władze carskie ogłosiły na 14–15 stycznia 1863 r. tzw.
brankę, czyli pobór do wojska. Uzasadniając swój pomysł w memoriale do Wielkiego
Księcia Konstantego, Namiestnika Królestwa Polskiego, hrabia pisał, że zadaniem
poboru tego winno być nie tylko dostarczenie armii pewnego kontyngentu, ale, co w gruncie jest nawet ważniejszym, usunięcie z kraju elementów burzliwych, do niespokojności i
anarchii podniecających, które najbardziej po miastach się rozwinęły1. Z Warszawy na
podstawie wcześniej przygotowanych imiennych list do armii miało być wcielonych
blisko 2000 rekrutów. Mimo prób zachowania poboru w tajemnicy, informacja o nim
szybko dotarła do stołecznej młodzieży. W następstwie wynikającej z ogłoszenia zaciągu
decyzji Komitetu Centralnego Narodowego (KCN), branka, która w zamierzeniu Wielopolskiego miała zapobiec wybuchowi powstania, tak naprawdę je przyspieszyła.
1

S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1982.
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W stolicy zaborca zmobilizował jedynie około 550 ludzi, gdyż większości z powołanych udało się uciec w podwarszawskie lasy tuż przed terminem. Realizowali oni
w ten sposób rozkaz płk. Zygmunta Padlewskiego, członka KCN i wojskowego namiestnika Warszawy, z końca 1862 r., w którym wyznaczał on Puszczę Kampinoską i lasy
serockie na miejsce gromadzenia broni, a także ludzi i sprzętu na wypadek wybuchu
działań wojennych. Ta „gościnność” mazowieckich, a w szczególności kampinoskich,
lasów stała się szybko przyczynkiem powstania popularnych w czasach powstańczych
rymowanki:
Hej rodacy, kto u wroga,
Nie chce szukać losu,
Komu święta wolność droga,
Spiesz do Kampinosu2.
oraz pieśni pt. „Do Kampinosu”:
Jeszcze Polska nie zginęła,
Gdyśmy wyszli cali,
Gdy do ręki broń dostaniem,
Będziem wroga prali,
Marsz, marsz do lasu,
Bóg nam da zwycięstwo!
Co wszczęła rozpacz,
To dokona męstwo3.

Przebieg powstania styczniowego na terenie Puszczy Kampinoskiej
17 stycznia 1863 r. we dworze Łaszczyńskich w Kampinosie przybyły z Warszawy Zygmunt Padlewski tworzy wraz z Mieczysławem Romanowskim sztab, którego celem jest
organizacja oddziałów powstańczych, mających posłużyć do opanowania Twierdzy Modlin.
W pracach organizacyjnych Padlewskiemu wytrwale pomagają ówczesny proboszcz parafii
kampinoskiej ks. Sylwester Smoleński oraz jego wikariusz ks. Kazimierz Skibiński.
Ze zbiegłej przed branką młodzieży udaje się sformować liczące niecałe 500–1000
osób oddziały strzelców, kosynierów i tzw. drągalierów, czyli żołnierzy uzbrojonych
w zwykłe kije i drewniane pałki. Okoliczni mieszkańcy, zwłaszcza z dworów szlacheckich,
wspierali powstańców dostarczając im koni, żywności i broni. W tym czasie z obławą do
Puszczy wkroczyły poinformowane przez szpiegów i donosicieli oddziały carskie pod dowództwem płk. von Bremsena i płk. Redeczkina. Część sił powstańczych udaje się zatem
z okolic Kampinosu na zachód i dołącza do partii walczącej potem w Żychlinie. Pozostałym, Padlewski, nominowany wcześniej generałem i wojskowym dowódcą Mazowsza,
zarządził wymarsz w kierunku Płocka, który miał stać się siedzibą powstańczego Rządu
Narodowego. Korzystając z pomocy podleśnego Jana Baszyńskiego oddział dotarł
w okolice Secymina, gdzie w nocy z 18 na 19 stycznia przeprawił się przez zamarzniętą
Wisłę. Padlewski przekazał wówczas dowodzenie Aleksandrowi Rogalińskiemu, a sam
L. Herz, Klangor i fanfary – opowieści z Mazowsza, Warszawa 2012, s. 161.
M. Przedpełski, Jeszcze Polska nie zginęła... i inne pieśni, Bieżuń 2000, Muzeum Małego
Miasta w Bieżuniu.
2
3

Rok 1863 w Puszczy Kampinoskiej

71

Ryc. 1. Kosynierzy. Fotografia nieznanego autora z poł. XIX w. Ze zbiorów
Biblioteki Narodowej

udał się w kierunku Puszczy Kurpiowskiej. 22 stycznia, pod położonym blisko Płocka
Ciołkowem, oddział Rogalińskiego, mimo początkowych sukcesów w walce, został
całkowicie rozbity w bitwie z kozakami płk. Kozalnikowa.
Funkcjonujący w Kampinosie sztab nadal zbierał pozostałą w Puszczy oraz cały czas
napływającą ze stolicy i okolicznych majątków młodzież. Za zgodą Rządu Narodowego
mjr. Walery Remiszewski zaczął formować z nich oddział tzw. „Dzieci Warszawy”.
Kompania liczyła ok. 250 w większości słabo uzbrojonych i niewyszkolonych żołnierzy. Wielkanocą 1863 r. mieli oni wesprzeć próbę opanowania Cytadeli Warszawskiej
i uwolnienia znajdujących się tam więźniów (m. in. Jarosława Dąbrowskiego i Bronisława Szwarce – członków Komitetu Centralnego Narodowego). 12 kwietnia wieczorem
oddział Remiszewskiego przedostał się lasami pod Wawrzyszew. Następnego dnia
musiał się jednak wycofać w głąb Puszczy, gdyż od strony Warszawy przez Lipków
i Truskaw wkroczył liczący 670 żołnierzy oddział gen. Krüdenera. Rosjanie skierowali
się w stronę zadenuncjowanego obozowiska powstańczego koło Budy Zaborowskiej
(wówczas zwanej także Gacią).
14 kwietnia gen. Krüdener zaatakował niczego niespodziewających się powstańców
i Rosjanie odnieśli walne zwycięstwo. Bitwa była niezwykle krwawa i okrutna. Urzędnik
narodowy w raporcie z pobojowiska pisał: Wszyscy polegli najzupełniej obdarci, a prawie
każdy ma po kilka ran od kuli i od siecznej broni. Głowy potłuczone i pikami pokłute.
Są nawet tacy, którzy po osiemnaście do dwudziestu ran od broni palnej i siecznej mają,
Remiszewski do siedemnastu... Po bitwie kilkudziesięciu rannych Polaków, którzy
ułożeni na wozach czekali na transport, Rosjanie pozrzucali na ziemię i dosłownie
rozszarpali bagnetami. Jak podały konspiracyjne „Wiadomości z pola bitwy”, Moskale
odarli do naga wszystkich poległych i rannych, tych ostatnich w okrutny dobijali sposób,
ciała ich jedną stanowiły ranę. W bezpośredniej walce i późniejszej masakrze rannych
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Ryc. 2. Bitwa pod Budą Zaborowską, [w:] J. Grabiec, Rok 1863, Poznań 1913, s. 316

zginęło 150–200 Polaków, w tym i sam Remiszewski, który nie mógł skutecznie dowodzić oddziałem z powodu choroby. Straty wojsk carskich wyniosły około 50 zabitych
i rannych. Jak pisała w „Wiernej puszczy” Maria Kann, gen. Krüdener hucznie, z muzyką
i śpiewem wjechał [z powrotem] do Warszawy. Z tyłu, przytroczeni do koni, szli młodzi
chłopcy w pokrwawionych szarych kurtkach powstańczych. Kozacy powiewali triumfalnie
przyczepionymi do pik krakuskami pomordowanych. Wielki płacz towarzyszył im na trasie
tego „triumfalnego” przejazdu Alejami Jerozolimskimi do Krakowskiego Przedmieścia4. Na
spotkaniu z carem Aleksandrem II dowódca podarował władcy trofeum z tej potyczki
w postaci przestrzelonego złotego zegarka Remiszewskiego.
Klęska Remiszewskiego pod Budą Zaborowską (ryc. 2) stanowiła kres zorganizowanej działalności powstańczej na terenie Puszczy Kampinoskiej. Penetrujące Puszczę oddziały carskie stoczyły jeszcze dwie drobne potyczki z niedobitkami oddziału
Remiszewskiego pod Górkami i Starą Dąbrową. Następnie skoncentrowały się na
wyłapywaniu pojedynczych powstańców błąkających się po lasach. Większość z nich
bez sądu rozstrzeliwano lub wieszano na miejscu.

Pamięć o powstaniu
Niemal od razu po bitwie pod Budą Zaborowską powstała przy drodze do Wierszy
zbiorowa mogiła, zawierająca szczątki 72 (według niektórych źródeł 76) poległych
i zamordowanych powstańców. Władze carskie nakazały usunąć postawiony tam krzyż,
a mogiłę zrównano z ziemią. Kilka lat później za łapówkę uzyskano zgodę na postawienie nowego krzyża. W 1905 r. zawieszono tablicę ufundowaną przez, jak głosił napis,
wdzięcznych rodaków ku czci i pamięci bohaterom poległym w 1863 r. za sprawę narodową.
4

M. Kann, Wierna puszcza, Warszawa 1972.
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Ryc. 3. Mogiła Powstańców 1863 r. i kamień pamiątkowy postawiony w stulecie bitwy pod
Budą Zaborowską. Fot. Sz. Bijak

17 sierpnia 1908 r. Aaron Engelman, właściciel okolicznych lasów, uporządkował mogiłę
i wystawił kolejny krzyż z napisem: Tu bojowników za wolność Ojczyzny złożono prochy
w spokoju wiecznym. Cześć im walecznym! Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
postawiono w 1922 r. kolejny metalowy krzyż z symboliczną liczbą 72 (76) gwoździ/
ćwieków, który wykonała młodzież pracująca w cukrowni „Michałów” w Lesznie.
W 1964 r. odsłonięto kamień wystawiony w stulecie bitwy. 14 kwietnia 2013 r. odsłonięto
kolejny kamień-pomnik ku czci poległych. Mogiłą „od zawsze” opiekowali się uczniowie
szkoły z Zaborowa. W 2013 r. prezydent Bronisław Komorowski dziękując za troskę
o pamięć walczących o wolność Polski, odsłonił na murach szkoły pamiątkową tablicę.
Na zachodnim krańcu Truskawia stoi metalowy krzyż. Według miejscowej tradycji

Ryc. 4. Tablica upamiętniająca powstanie styczniowe na szkole w Zaborowie odsłonięta
przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. http://kampinoswypady.blogspot.com
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ma tam spoczywać dowódca powstańczy ps. „Krzywa (Kurza) Łapka”, który zmarł
z odniesionych ran zniesiony z pola bitwy pod Budą Zaborowską do pobliskiego dworu.
Czy jest to faktyczne miejsce pochówku mjr Remiszewskiego – nie wiadomo.
Pochówki powstańców odnaleźć można także w innych miejscach Puszczy. Na cmentarzu parafialnym w Kampinosie znajduje się zbiorowa mogiła walczących w 1863 r.
Według tradycji jest to miejsce pochówku ekshumowanych spod Sosny Powstańców.
Na cmentarzu tym są również groby podleśnego lasów rządowych Jana Baszyńskiego,
czynnie pomagającemu powstańcom, oraz ks. Kazimierza Skibniewskiego, który za
udział w powstaniu został zesłany do guberni pskowskiej. Przez wiele lat sądzono,
że w bezimiennej mogile, obok grobu Marii z Baszyńskich Romanowskiej spoczął
Mieczysław Romanowski, znany powstańczy poeta i współpracownik Zygmunta
Padlewskiego. Jednak zginął on w bitwie pod Józefowem Lubelskim i został pochowany
na tamtejszym cmentarzu. Na polu jednego z osadników długo stał krzyż i mogiła na
miejscu stracenia nieznanego powstańca. Mogiły powstańców styczniowych można
odnaleźć także obok cmentarza partyzanckiego AK w Wierszach oraz w Izabelinie
w pobliżu siedziby dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie znajduje się
mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.
Szczególną rolę w zachowaniu pamięci o powstaniu w Puszczy odgrywają dwa
drzewa, nazwane „powstańczymi”. Według relacji puszczańskiej ludności to na ich konarach kozacy wieszali wyłapywanych partyzantów. Dąb Powstańców 1863 r. rośnie na
polanie Wystawa koło Bielin, z kolei Sosna Powstańców 1863 r. rosła na skraju lasu
we wsi Górki (Górki Kampinoskie). Wiek dębu oceniany jest na ponad 300 lat, obwód
na pierśnicy – 420 cm, a wysokość – 18 m. Sosna charakteryzowała się specyficznymi
konarami, według legend wygiętymi ku ziemi pod ciężarem wieszanych na nich młodych powstańców. Jeszcze w 1863 r., przez zamożniejszych mieszkańców Górek została
zbudowana koło drzewa niewielka drewniana kapliczka, która stanowiła pomnik dla
straconych powstańców. Drzewo uschło i runęło na ziemię w 1984 r. Miało wówczas
350 cm obwodu na pierśnicy, 22 m wysokości i około 170 lat. W 2001 r. umieszczono
w tym miejscu głaz-pomnik ku czci poległych. Wypisano na nim słowa: Być pokonanym, a nie ulec. Z inicjatywy Bolesława Tuzina z jednego z konarów sosny wykonano
11 krzyży. Dla każdego sporządzono testimonium, potwierdzające jego autentyczność. Krzyż

Ryc. 5. Kamień-pomnik odsłonięty w 150. rocznicę bitwy oddziału W. Remiszewskiego
http://kampinoski-szwendak.pl
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Ryc. 6. Odsłonięcie tablicy na dworku w Kampinosie ufundowanej przez PTK. Ze zbiorów
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

z numerem 1 podarowano Janowi Pawłowi II, a numer 2 – ówczesnemu prymasowi Józefowi
Glempowi. Dary takie otrzymali także m.in. Zbigniew Skiełczyński, ówczesny proboszcz
Górek Kampinoskich, oraz Jerzy Misiak, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego.
W 1865 r., staraniem proboszcza parafii kampinoskiej ks. Sylwestra Smoleńskiego,
przed kościołem w Kampinosie ustawiono figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem na
cześć powstania i bohaterskich zmagań narodu polskiego. Z odnalezionych w lasach
powstańczych płaszczy uszyto dwie chorągwie (według Herza ornaty) kościelne, które
przechowywano w kampinoskim kościele. Przetrwały one okres zaborów oraz obu
wojen światowych, lecz po 1945 r. ślad po nich zaginął.
5 czerwca 1933 r. w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu powstania, dzięki
staraniom inż. arch. Kazimierza Hugo-Badera, działacza sochaczewskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na frontonie dworu w Kampinosie odsłonięto
pamiątkową tablicę z napisem W tym dworze, ongiś pp. Łayszczyńskich w r. 1863 mieścił się główny sztab M. Romanowskiego, Z. Padlewskiego. Tu organizowano młodzież
w oddziały powstańcze. Stąd szły dyrektywy na województwo. Pamięci tych co w boju
za Polskę ginęli. Pamięci tych co wśród cierpień i niedoli sztandarom wierni pozostali.
W 70-letnią rocznicę powstania styczn. P. Tow. Krajoznawcze Oddz. Sochaczew tablicę tę
wmurowało5. Uroczystość uświetnili swoją obecnością czterej weterani z 1863 r., którzy
przybyli na nią specjalnie z Warszawy. W 1937 r. powstańcy-weterani pobrali z miejsc
potyczek pod Górkami i Starą Dąbrową ziemię, którą przekazali na budowę Kopca
Niepodległości im. J. Piłsudskiego w Krakowie.
5

L. Herz, Puszcza Kampinoska – przewodnik, Pruszków 2006.

76

Szymon Bijak

Literatura
Chudzyński M. 1993. W 130 rocznicę powstania 1863 roku: Powstanie Styczniowe między Wisłą
a Bzurą. „Notatki Płockie”, 38 (4): 14–26.
Herz L. 2006. Puszcza Kampinoska – przewodnik. Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków.
Herz L. 2012. Klangor i fanfary – opowieści z Mazowsza. Iskry, Warszawa.
Paździurek A. 2006. Chwila zadumy nad powstańczą mogiłą. „Teresiński Informator Samorządowy”, 1:10–11.
Siekiera W. 2009. Pamiętny styczeń 1863. „Biuletyn Kampinoski”, 1 (68): 8–9.
Świątkiewicz W. 2005. Powstańcy z Puszczy Kampinoskiej. „Niedziela”, 4.
Wojewoda J. 2013. Powstanie Styczniowe na ziemi sochaczewskiej 1863 r. [referat wygłoszony 19 stycznia 2013 w Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie] (http://www.sochaczew.
pl/home/newsshow2/4423?title=Powstanie-Styczniowe-na-ziemi-sochaczewskiej-1863-r&filterId=2&sochaczew).
http://wkampinosie.blox.pl/2013/01/Powstanie-styczniowe-w-Puszczy-Kampinoskiej-mapa.
html.
http://palmiry.pttk.pl/53-centralny-zlot-modziey-pttk-palmiry/52-powstanie-styczniowemiejsca-na-trasach.

Śladami powstania styczniowego

Aspekty historyczne i krajoznawcze
Red. J. Partyka, M. Żochowski
Wyd. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
Warszawa 2014

Radosław Dobrowolski

Powstanie Styczniowe w Supraślu i Puszczy Knyszyńskiej.
Próba powiązania faktów na podstawie źródeł pisanych
i przekazów ustnych
Powstanie Styczniowe początkowo objęło obszar Królestwa Polskiego. Działania
operacyjne rozpoczęły się w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r.1 Pozostałe obszary dawnej
Rzeczypospolitej pozostające pod hegemonią carów przystąpiły do powstania później,
to jest z początkiem wiosny 1863 r.2
W związku z tym, że znaczna część Białostocczyzny w okresie przedrozbiorowym
przynależała do Korony Polskiej, Polacy znad Narwi, Bugu i Supraśli znacznie wcześniej niż inni mieszkańcy terenów przyłączonych do Rosji odpowiedzieli włączeniem
się w nurt konspiracyjny. Tłumaczy to dlaczego sytuacja polityczna w zachodniej części
guberni grodzieńskiej pozostawała pod wpływem rozwoju sytuacji w pobliskim Królestwie Polskim. Dzięki nowo utworzonej kolei łączącej Warszawę z Białymstokiem
przepływ informacji ze stolicy był kolejnym atutem wzmacniającym ducha walki wśród
Polaków z powiatu białostockiego i sokólskiego.
Pierwszy oddział sformowany w okolicach Łap położonych w Królestwie Polskim,
dowodzony przez Władysława Cichorskiego „Zameczka”, liczył około 1,8 tys. ochotników, w tym około 60 wyposażonych w broń palną (przeważnie myśliwską). W nocy z 22
na 23 stycznia powstańcy zajęli stację kolejową Łapy. Po rozbiciu posterunku żandarS. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, Warszawa 1983, s. 356 Pierwszy atak w nocy z 22 na
23 stycznia odbył się w Suchedniowie, gub. kieleckiej. Oddział 500 osób, po części drobnej szlachty
i rzemieślników pod dowództwem Dawidowicza, jeszcze przed północą, uderzył na kasę skarbową
suchedniowską i zabrał 30.000 rb. pieniędzy rządowych i udał się do miasteczka Bodzientyna o 12
wiorst od Suchedniowa w stronę gór Św. Kszyzkich [sic!] (W. Studnicki, Sprawa Polska, Poznań
1910, s. 443).
1

2
Dopiero 1 lutego 1863 r. Prowincjonalny Komitet Litewski nie uznający nad sobą władzy
Komitetu Centralnego Narodowego ogłosił się Prowincjonalnym Rządem Tymczasowym na
Litwie i Białorusi. Zapowiadał rychłe rozpoczęcie walk na obszarze dawnego WKL: Bracia!
Królestwo powstało, nasi na każdym miejscu Moskali biją! Krew, która za Niemnem się leje, woła
nas do broni! Walka więc z najazdem za nasze święte prawa, za naszą wolność i u nas się zbliża.
Razem więc i zgodnie, a Bóg nam dopomoże! Boże, zbaw Polskę! (S. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, s. 415).
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merii rosyjskiej i przerwaniu łączności między Petersburgiem a Warszawą ressurgenci
ruszyli ku Surażowi. Do starcia doszło na moście granicznym nad Narwią oddzielającą
Królestwo od Imperium. Powstańcy i demonstranci zaatakowali 7 Rotę Libawskiego
Pułku Piechoty. Do pomocy wezwano Rosjan rozlokowanych w okolicach Supraśla3.
Kolejnym ważnym zdarzeniem zapowiadającym rozwój wydarzeń na Białorusi
i Litwie była bitwa pod Siemiatyczami w dniach 6–7 lutego 1863 r. Zaznaczył się
w niej wspomniany Władysław Cichorski „Zameczek”, który dysponował około 2 tysiącami powstańców. W bitwie uczestniczył m.in. płk Walenty Lewandowski – naczelnik
wojskowy województwa podlaskiego przybyły wraz z około 500 osobami z Królestwa,
tj. z okolic Łosic. Po polskiej stronie ogółem walczyło marnie uzbrojonych około 4300
osób. Po stronie carskiej – 2500 żołnierzy wyposażonych w broń palną oraz 6 armat.
W przegranej przez Polaków bitwie zginęło około 200 partyzantów, a 300 zostało
wziętych do niewoli. Poległo 80 moskali. Ze spalonego przez wroga miasta ocalało
jedynie 18 zabudowań, w tym kościół i cerkiew4.
Bitwa siemiatycka otwierała podwoje do większych operacji partyzanckich, bo tylko
tego rodzaju akcje miały większą szansę powodzenia. Jedynie stosując taktykę wojny
podjazdowej i akcje „terrorystyczne” można było przystąpić do nierównej z założenia
walki z dobrze wyćwiczonymi i wyposażonymi siłami carskimi.
Pamiętnik Juliana Borzyma, powstańca z Białostocczyzny, wymienia siedem partii
powstańczych działających na tym obszarze: Siedym [7] było partii na naszym Podlasiu.
[1] Tyszki Antosia syna pana Piotra z Wojnów, [2] Ejtmanowicza, [3] Mastkowskiego
inżyniera, z nim byli Pluciński i Frycze inżynierowie, [4] Barancewicza, [5] Wiercińskiego, który przyjął pseudonim Edwarda Borzyma nieboszczyka mego brata, [6] kawaleryja
Górskiego kawaleryja Grodzieńska i [7] Górskiego kawaleryja miejscowa5.
W rzeczywistości powstańczych oddziałów liczących po kilkanaście osób było więcej.
Ich liczby nie da się w pełni ustalić. Każdy większy zaścianek szlachecki organizował się
przeciwko Rosjanom. W każdej większej fabryce w Choroszczy, Wasilkowie, Supraślu,
Michałowie czy w Białymstoku również działali i organizowali się zwolennicy powstania.
Wśród pracowników carskiej kolei, głównie pochodzących z Królestwa, wielu tak jak
Bronisław Szwarce, zaangażowało się w narodowe powstanie.
3
Powstanie Styczniowe na Białostocczyźnie w 150. rocznicę wybuchu, oprac. B. Samarski,
J. Danieluk, Białystok 2013, s. 17–18. Libawski Pułk Piechoty od października 1862 r. znajdował się w Białymstoku. Trzy bataliony Rosjan rozlokowano w okolicach Białegostoku: jeden w
Knyszynie, Goniądzu i Surażu, dwa bataliony w okolicach Supraśla i Choroszczy. W lutym do
Białegostoku przybył II Batalion Strzelców, dwa bataliony z pułków kałuskiego i sofijskiego,
dwie baterie II Artyleryjskiej Brygady oraz 3 sotnie kozaków dońskich. Główne dowództwo
objął generał Zachar Maniukin, dowódca drugiej dywizji piechoty, mający do pomocy kapitana sztabu generalnego Tuhenholta i Komorowa oraz sztab rotmistrza Szumskiego z Białego
Pułku Huzarów. Maniukin przybył na Białostocczyznę 27 stycznia 1863 r. z wileńskiego okręgu
wojennego z zadaniem przywrócenia i ochrony białostockiego odcinka kolei (Powstanie na
Białostocczyźnie widziane oczami rosyjskiego oficera Libawskiego Pułku Piechoty, „Rasijskaja
Strana”, wyd. wrzesień i październik 1907 r., „Dziennik Białostocki” z 31 stycznia i 2 lutego
1937 r.).
4

Powstanie Styczniowe na Białostocczyźnie w 150. rocznicę wybuchu, op. cit., s. 19–24.

5

J. Borzym, Pamiętnik podlaskiego szlachcica, Łomża 2009, s. 126.
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Najciekawszym źródłem dotyczącym Powstania Styczniowego na Białostocczyźnie
i Grodzieńszczyźnie jest pamiętnik Ignacego Aramowicza zatytułowany Marzenia.
Pamiętnik o ruchu partyzanckim w województwie grodzieńskiem, w 1863 i 1864 r., wydany drukiem na emigracji w 1865 r. Ignacy Aramowicz był skarbnikiem w oddziale
Juliana Ejtminowicza, a następnie adiutantem Onufrego Duchyńskiego i Walerego
Wróblewskiego. Przed zrywem narodowym roku 1863 był nauczycielem matematyki
w gimnazjum białostockim; od 1862 r. należał do tajnej organizacji narodowej w Białymstoku. W 1872 r. powrócił ze Szwajcarii do kraju. Został wytropiony przez Rosjan
i zesłany. Zmarł w Kazaniu w 1875 r.6
Pamiętnik Aramowicza utrwalił chronologię działań powstańczych w okolicach Supraśla i w Puszczy Knyszyńskiej7. Podstawową zaletą tego źródła jest precyzja opisywanych zdarzeń, gdyż ich autor spisywał je niejako na żywo, bez większej zwłoki, po upływie
kilkunastu miesięcy od operacji powstańczych na Białostocczyźnie i Grodzieńszczyźnie.
Dzięki temu Marzenia stwarzają możliwość dokładnego przeanalizowania wydarzeń
oraz pozwalają na szukanie powiązań z innymi przekazami, zwłaszcza ustnymi.
Dnia 24 kwietnia 1863 r. (piątek), we wsi Kamionka białostoczanie zorganizowali
punkt zborny uformowania oddziału. Głównym sztabowcem był Julian Ejtminowicz,
pochodzący z Litwy oficer w służbie carskiej, zbiegły z białostockiego garnizonu.
Nad wszelką wątpliwość, miejscem zbiórki była Kamionka pod Zabłudowem: jak kto
mógł, wyrwał się z miasta i zdążał przez Zieloną – Puszczę do wsi Kamionki. Określenie: „Zielona – Puszcza” należy powiązać z używaną współcześnie historyczną nazwą
obrębu puszczy „Zielona”, położonym między wsiami Ciasne a Bobrową. Na samym
jej skraju leży wspomniana wieś Kamionka należąca do parafii zabłudowskiej. Ze
względu na bliskość do powiatowego miasta Białegostoku, a jednocześnie położenie
na skraju wielkiego kompleksu leśnego, była miejscem dogodnym na skonfederowanie
Białostoczan.
Następnego dnia, 25 kwietnia (sobota), siedemdziesięciu powstańców zajęło ostęp
Starzynka. Niewątpliwie była to Starzynka koło Cieliczanki, zamieszkiwana wówczas
przez rodzinę Choroszuchów. Pamiętnikarz, w poczuciu odpowiedzialności za pozostających w konspiracji współpowstańców, celowo przemilcza wiele nazwisk, jak
chociażby nazwisko gajowego, właściciela śródleśnej osady nad Starzynką, o którym
jeszcze będzie mowa w dalszej części tego rozdziału.
W odległości 2–3 km od domniemanego miejsca zatrzymania się oddziału, przy
ujściu rzeczki Starzynki do Supraśli znajduje się wieś Cieliczanka. Mieszkańcy tej
wsi w latach siedemdziesiątych XX w. przywiązywali wielką wagę do etosu Powstania
Styczniowego. Przechowali m. in. drewniany krzyż, na który mieli składać przysięgę
wcielani do oddziału powstańczego okoliczni patrioci, w tym również przedstawiciel
unickiego rodu Trochimowiczów8.
6
J. Trynkowski, Gimnazjum. Z dziejów Gimnazjum Białostockiego (1777) 1802–1915, Białystok 2002, s. 299–301.
7
[Ignacy Aramowicz], Marzenia. Pamiętnik o ruchu partyzanckim w województwie grodzieńskiem, w 1863 i 1864 r. przez Ignacego Aramowicza, Bendlikon w drukarni „Ojczyzny”, 1865.
8
Relacja Bronisława Abłażewicza z Cieliczanki, odnotowana przez W. Załęskiego na początku lat siedemdziesiątych XX w., wspomina o powstańcu Trochimowiczu z tejże wsi: „Od
nas z Cieliczanki Trochimowicz poszed do powstania. Taki dziwny... ciągle książki czytał. Do
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We wsi Cieliczanka Wojciech Załęski odnotował bardzo interesujący przekaz
o natrafieniu na skrytkę z przedmiotami związanymi z powstaniem, może należącymi
do opisywanego przez Aramowicza oddziału? Na serwitutach rosła ogromna sosna.
Stara taka, krażowata, w niej jeszcze była barć. Wie pan, kiedyś nie robili uli jak dziś, tylko
w dziuplach pszczoły trzymali. […] Czasem ścinali te dziupli i stawiali jak uli w sadku.
No i to na serwitutach ścięli sosnę w dwadzieścia szóstym roku [1926 r.]. Jak ją rozłupali,
to znaleźli w dziupli schowane dwanaście czapek, pistolety i szable. Czapki byli kwadratowe, rogatywki koloru granatowe, z szarym barankiem. Kiedyś takie, bardzo dawno, po
wsiach nosili9.
W Starzynce do oddziału dołączyło 130 ochotników z Ziemi Bielskiej, kierowanych przez Kiersnowskiego „Groma”.10 Liczba łączna zgrupowania wynosiła około
200 osób.
W niedzielę, 26 kwietnia, powstańcy weszli do wsi Sokołdy, by obwieścić włościanom, w większości byłym unitom, Manifest Rządu Narodowego. Był to pierwszy
tego rodzaju akt polityczny oznajmujący społeczeństwu rozpoczęcie działań na rzecz
odzyskania niepodległości na Białostocczyźnie. Wejście do Sokołdy było bardzo wymowne, bowiem żywą była jeszcze wśród mieszkańców pamięć o poległych tu 32 lata
wcześniej powstańcach listopadowych, podkomendnych Józefa Zaliwskiego. U podnóża
nadrzecznej skarpy doliny rzeki Sokołdy trwał niemy świadek tamtej rzezi – mogiła
wielu z nich. Odczytanie pierwszego manifestu właśnie w tej wsi mogło być celowym
nawiązaniem do powstańczej tradycji i martyrologii tej ziemi. Odczytawszy słowa przesłania Rządu Narodowego powstańcy zajęli „ostęp zapadły” położony o 4 wiorsty (4,2
km) od Sokołdy. Lokalna tradycja wiąże to miejsce z nadrzecznymi łąkami, znanymi
jako uroczysko „Kuchenny Bród”, kilkadziesiąt metrów od młyna w Międzyrzeczu.
Wybór tego uroczyska na postój wydaje się prawdopodobny, bowiem bezpośrednimi
sąsiadami tego miejsca byli Szuchniccy – rodzina szlachecka związana z supraską
parafią bazyliańską i wespół z innymi rodami, zwłaszcza z Pilcickimi, zaangażowana
w ruch niepodległościowy.
W nocy z 26 na 27 kwietnia oddział powstańczy przeszedł na drugą stronę traktu
Supraśl–Sokołda. W poniedziałek, nad ranem 27 kwietnia: Przechodząc trakt białostocko-kryński, rozłożono ogień trzem zdrajcom odczytano protokół śledztwa i trzy trupy
jego schodzili się rozmaite z Sokółki i Białegostoku. Jednym wieczorem poszed, został się mietieżnikom, bo żesz kiedyś nie mówili powstanie, a z ruska mietież. Przy krzyżu zeszli się, jakie
ze trzydzieści ich było. Przyjechał z Szudziałowa ksiądz i oni na krzyż przysięga składali.[...] Od
tamtej pory nie dał żadnego znaku życia. To jak się uspokoiło, rodzina za spokój jego duszy
tykło powiesiła na drzewie, tam gdzie pierwej stał krzyż. Dziś już tam nie ma nic.”
9
1863. Opowieści z Puszczy Knyszyńskiej. Zebrał i graficznie opracował Wojciech Załęski, fotografiami z tego terenu całość uzupełnił Wiktor Wołkow, redagował Adam Czesław
Dobroński, wydał w 130-lecie Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, druk
wykonała Studencka Spółdzielnia Pracy „Podlaska”, Białystok–Supraśl 1993, nlb.

Powstaniec Paweł Powierza błędnie podaje, że na punkt zborny partii białostockiej
wyznaczono lasy majątku Waliły koło Królowego Mostu, należące do marszałka Sakowicza.
W rzeczywistości było tak, jak opisywał Aramowicz, tzn. na miejsce zborne obrano Kamionkę
koło Zabłudowa. P. Powierza, Wspomnienia z powstania styczniowego 1863 roku. Testament moralny autora, Białystok 1996, s. 12.
10
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zawisły na jednym drzewie11. W dokładnym ustaleniu miejsca egzekucji może pomóc
przekaz ustny. Choć w przeciwieństwie do zapisów Aramowicza nie mówi on o „zdrajcach” powstania lecz o „mietieżnikach” czyli powstańcach (!), może jednak dotyczyć
dokładnie tej wyjątkowej sytuacji opisanej przez autora Marzeń. W przekazie ustnym
zgadza się bowiem liczba powieszonych, czas wydarzenia: – powstanie 1863 r. oraz
obszar puszczy związany z owym tragicznym wypadkiem (bliskość owego miejsca od
traktu). Zdaniem autora przekaz pokoleniowy odnotowany przez Wojciecha Załęskiego
mógł w odmęcie czasu ulec zniekształceniu, w wyniku którego doszło do zamiany ról
ofiar tej tragedii.
Do uśmiercenia „zdrajców”, o których przekazuje Aramowicz, mogło dojść na rozstaju dróg przed wsią Konne, gdzie obecnie znajduje się bliżej nierozpoznana mogiła
opatrzona kilkumetrowym krzyżem. Dookoła tego miejsca znajduje się współczesna
grupa rzeźb powstańców styczniowych autorstwa Ryszarda Bołtowicza. Obok rośnie
kilkusetletni dąb – pomnik przyrody pamiętający tamte czasy (ryc. 1).
Warto skonfrontować powyżej zasygnalizowane fakty Marzeń z przekazem ustnym
o którym już wspomniano: Dziadek dostał astudy, tako wysypke na rencach. [...] Powieźli
jego do Krzemiennego do Agaty, […] co odczyniała rozmaite skórne choroby. A po drodze
na krzyżówce do Konnego stał stary taki, Bóg wiedzieć, ile jemu lat, dąb i chreścik [krzyżyk]
na im przez ruskich postrzelany wisiał. Jado, dojeżdżajo do dęba, a tam pełno rosijskiego
wojska. Kozaki na koniach nie dajo przejazdu. Pod dębem stojo sanie i na nich trzy ludzi
razem związane. Żołnierz założył im jedna pętla na szyje i pognał koni. Oni powiesili sie,
drygali i nie mogli skonać. To kozaki łapali za nogi i wieszali sie na ich. To byli mietieżniki
i one jest pochowane po drugiej stronie gościńca.[...] Tam chyba jeszcze krzyż jest?12.
Ponad wszelką wątpliwość całkiem innego zdarzenia dotyczy inna relacja z czasów
powstania 1863 r., a odnosząca się do okolicy wsi Sokołdy. Tym razem opowiada
o wyeliminowaniu przez „mietieżników” jednej osoby, kogoś głośno deklarującego
donos na powstańców: Tu jest wioska Podsokołda i karczma w jej jest. Chata ta jeszcze
stoi. I jak ta mietież13 była, chaliera, który to rok? To jeszcze za cara było, ja jeszcze na świat
nie wyglądnął. Do karczmy najechały jakieś ważne, musi oficery. Żyd im jedzenie stawił
i jedli obiad. A tam chłopy siedziały i jeden mówi: – O, jak się panoszo. Na ich kozaków
treba nasłaci. Pryjeduć i zrobiać paradok! Zachciało się dla jego syszczykom14 być. Któryś
to usłyszał. Jak wychodzili, to durnia ze sobo wzieli i powiesili pod Kozłami15,16.
11

[I. Aramowicz], Marzenia, op. cit., s. 2.

Relacja odnotowana na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Wojciecha Załęskiego od mieszkańca osady Krzemienne (maszynopis w zbiorach autora).
12

13

Z języka rosyjskiego, dosł. bunt.

14

Z jęz. rosyjskiego, dosł. donosicielem.

Kozły – wieś położona o 2 km od wsi Sokołdy. W Podsokołdzie, przy zakręcie z drogi prowadzącej do Supraśla znajdowała się żydowska karczma, której ostatnim właścicielem
(przed wybuchem II wojny światowej) był Żyd, Jankiel. Dawna karczma została odremontowana przez nowych właścicieli i obecnie pełni funkcję letniskowego gospodarstwa. Potomkowie
Jankiela mieszkają w Izraelu.
15

16
Relacja Aleksandra Antonowicza z Sokołdy odnotowana przez W. Załęskiego na początku lat siedemdziesiątych XX w. – maszynopis w zbiorach autora. Przekaz może potwierdzać
tekst zaczerpnięty z rosyjskiego opracowania: Wieś Przechody Dojlidzkiego powiatu wojewódz-
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Ryc. 1. Dąb na rozstaju dróg i mogiła zaznaczona wysokim krzyżem, przy drodze z Supraśla
do Konnego. Wedle ustnej tradycji na konarach tego drzewa powieszono w 1863 r. powstańców. Fot. R. Dobrowolski

O świcie 27 kwietnia, w poniedziałek, oddział powstańczy wszedł do Lipowego
Mostu. Podobnie jak w Sokołdzie, odczytano mieszkańcom Manifest Rządu Narodowego. Aramowicz tę sekwencję zdarzeń dokładnie relacjonuje, pisząc o gotowaniu strawy oraz nagłej wiadomości o wejściu do puszczy carskiego wojska. Zgodnie
z relacją autora Marzeń doszło wówczas do ewakuacji oddziału do Starzynki, tym razem uroczyska położonego kilka kilometrów od Lipowego Mostu. Fakty zanotowane
przez Aramowicza również zdają się mieć potwierdzenie w przekazach ustnych: Sam
ten ichni dowódca, to był Kabyliński (Kobyliński). Mój ojciec pamiętał, jak ich rozganiali,
tych mietieżnikow. Tu, o jakie dwa kilometry stali, ichnia brygada stała. Dziś to miejsce
two Białostockie. Chłop Jan Filipow Skorupski, 32 lata z zawodu cieśla pracował w majątku Królowy Most (lub Janopol) ziemianina, katolika Sakowicza. W 1863 roku w przeddzień odwiedzin
buntowniczej szajki, ekonom Tarasewicz wszedł do pracowni i oświadczył, że jutro odwiedzą nas
goście. Wtedy Jan Skorupski powiedział: – niech przyjdą... ja wezmę maźnicę i ugoszczę ich smołą. Potem zaczął się wyśmiewać z buntowników. Za te słowa z donosu Tarasewicza został przez
buntowników pojmany i powieszony koło wsi Sokołda Wasilkowskiego powiatu sąsiadującego
z powiatem Sokólskim. Pochowany na cmentarzu dojlidzkiej gminy, [w:] Stradalcy i mučenniki za
wieru prawoslawnuju i narodnost’ russkuju w Zapadnoj Rusi w častnosti w grodnenskoj guberni.
Poswjaščajetsja prostomu Zapadnorusskomu narodu, Grodna 1909, s. 53).
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nazywają ludzi Kuchenny Bród17. To oni tam swojo kuchnie mieli. I tego Kobylińskiego
brat był pałkownikiem (pułkownikiem) w Moskwie. I jego przysłali żeb star mietieżnikow.
No, ido te ruskie. A polskie śniadanie robili, słonine smażo. A to, jak to zimowo poro,
powietrze w lesie czyste – to idzie ten zapach. Podbiega do pałkownika sołdat, co na
przódzi szed, i melduje: – Gaspadzin pałkownik, gaspadzin pałkownik! Czut’ sało, gdzieże
tut mieteżniki jest’! A pałkownik: Barabańszczyki w pieriod! – I poszli pod bębnami. To
tego pałkownika aresztowali i w Sokółce pod sąd stawili. Osądzili na śmierć i rozstrzelali.
A przysłali gienerała18.
Wspomniany w powyższej relacji „dowódca Kobyliński” to Kazimierz Kobyliński.
Był jednym z najlepszych dowódców Powstania Styczniowego. W roku 1863 miał
47 lat. Urodził się w Zalesianach koło Niewodnicy. Uczył się w gimnazjum białostockim.
Dowodził powstańczą kawalerią. Zginął z rąk kozaków 4 listopada 1863 r. Lokalny
pasjonat i badacz Bogdan Kuć w 2013 r. ustalił, że miejscem śmierci Kobylińskiego
były okolice wsi Żaków. Ciało Kazimierza Kobylińskiego spoczęło w kwaterze powstańców listopadowych na cmentarzu klasztornym oo. Reformatów przy kościele
w Siennicy. Historyk Henryk Mościcki nadmienia, że Kobyliński: […] należy do szeregu
tych patriotów, którzy najchlubniej zapisali się w dziejach naszego ostatniego powstania.
Gdy tylko nadeszły wiadomości o rychłem przystąpieniu do otwartej walki z zaborcą,
zorganizował partię, do której zaciągnęli się obaj jego synowie, Adolf i Władysław [Konstanty], zięć Korycki, bratanek z Horodnian – Adolf, siostrzeniec Adolfa Nowosielskiego
(znanego z działalności rewolucyjnej na terenie Białegostoku), który następnie wsławił się
niezwykłym męstwem bojowym. Kazimierz Kobyliński dał niebawem dowody wybitnego
talentu organizacyjnego, gdyż partię swą potrafił przekształcić na silny oddział kawalerii
podlaskiej19.
Prawdopodobnie nazwa Kuchenny Bród tym razem odnosi się do uroczyska znad rzeczki
Starzynki koło Lipowego Mostu. Wcześniej cytowana nazwa dotyczyła uroczyska znad Sokołdy
koło wsi Międzyrzecze.
17

18
Relacja Jana Kiszkiela z Lipowego Mostu odnotowana przez W. Załęskiego w 1973 r.
(maszynopis w zbiorach autora).

19
L. Ratajczak, Kobyliński Kazimierz, Polski Słownik Biograficzny, t. 13, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–1968, s. 169–170; H. Zdanowicz, Kazimierz Kobyliński. Najpiękniejsza Postać
Grodzieńskiego Powstania 1863 r. (http://pamiec.org.pl/844/ – dostęp dn. 29 listopada 2013 r.);
P. Powierza, Wspomnienia z Powstania Styczniowego 1863 roku, Lew Bokauszyn, Krzysztof Filipow (red.), Białystok 1996, s. 36; Dzięki odkryciu Bogdana Kucia – Prezesa Stanisławowskiego
Towarzystwa Historycznego, udało się precyzyjnie wskazać nie tylko miejsce spoczynku Kazimierza Kobylińskiego ale również doprecyzować miejsce w którym poległ. Okazuje się, że Kobyliński
zginął nie pod Mienią jak dotychczas sądzono i jak przekazywał Paweł Powierza, ale pod wsią
Żaków, odległą od tej pierwszej w linii prostej o ok. 10 km. Autor dziękuje p. Piotrowi Wojdyga
za informacje oraz użyczenie materiałów źródłowych parafii rzymskokatolickiej Kiczki: Działo się
we wsi Kiczkach dnia piątego listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątego trzeciego roku o godzinie
siódmej rano stawił się Paweł Chajecki sołtys we wsi Kiczkach lat czterdzieści, Józef Walas gospodarz na Posiadałach lat czterdzieści dwa liczący i oświadczyli nam, że w dniu czwartym bieżącego
miesiąca i roku o godzinie trzeciej po południu po utarczkach wojennych na tym dniu stoczonych,
pomiędzy wojskami Ruskiemi z powstańcami polskiemi na terytorium wsi Posiadały, znaleziono
trzech poległych z partyi polskich kawalerzystów. Pierwszy we znakach podoficera wzrostu średniego, włosy czarne, twarzy pociągłej, zarost mały, mogący mieć lat trzydzieści; drugi wzrostu małego,
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Ze wspomnień Aramowicza dowiadujemy się, że nocą z 27 na 28 kwietnia do
rozlokowanego w Starzynce (k. Lipowego Mostu) oddziału powstańczego dołączyło
48 świsłoczan. Po przetrwaniu bardzo chłodnej i śnieżnej nocy, o świcie 28 kwietnia
(wtorek), odbył się przegląd ludzi i broni. Oddział podzielono na 3 kompanie strzeleckie: Romana (92), Barancewicza (92) i Kiersnowskiego (50): Skoro słońce wzeszło,
zawołano do frontu i przystąpiono do przeglądu szczegółowego ludzi i broni. Każdy ochotnik nie umiejący nabijać i strzelać otrzymywał kosę, lecz nie tylko strzelb myśliwskich, bo
sztucerów nie było, ale nawet kos niestało dla 48miu. Opatrzonych w broń podzielono na
3 kompanie: pierwszą Romana, drugą Barancewicza, a trzecią utworzył oddział Kiersnowskiego. W pierwszej i drugiej kompanji wypadło po 92ch strzelców, u Kiersnowskiego 50.
Przez cały ranek podczas przeglądu, gotowano kaszę, bo naczynia dla braku przechodziły
koleją od sekcji do sekcji. Ku wieczorowi nadeszły pewne wiadomości o pobycie w puszczy
moskali. Po zachodzie słońca wyruszyliśmy w pochód na noc. Co krok wozy czepiały się
kołami o pnie i korzenie, lub zapadały w jamy, co krok kolumna stawała. Nad rankiem
podczas cichości podwojonej, przy przejściu w poprzek gościńca sokołdskiego, konie rżały
a rżały, »będzie bitwa« wyrzekł pułkownik Duchyński20.
Z powyższego fragmentu wynika, że 28 kwietnia (wtorek) po zachodzie słońca,
oddział ruszył w dalszy pochód z ostępu Starzynka (k. Lipowego Mostu i Talkowszczyzny). Nad ranem 29 kwietnia (środa), choć to zupełnie nie po drodze (!), przekroczono
ponownie „gościniec sokołdski” i o świcie powstańcy zajęli ostęp Komotowszczyznę
koło Walił i Radulina. Po południu rozegrała się bitwa, w której zginęło 32 powstańców styczniowych. Naczelnik województwa Duchyński i Wróblewski schronili się
w puszczy pod Krynkami i […] użyli odpowiednich środków do odszukania błąkających
się i przywołania zobowiązanych; skupiając ich w oddziałki po 15tu odsyłali Ejtminowiczowi stojącemu w pobliskim ostępie21.
twarzy pociągłej, włosy czarne, mogący mieć lat dwadzieścia pięć; trzeci wzrostu niskiego, twarzy
okrągłej, włosów i ciała murzyn, mogący mieć lat dwadzieścia cztery. Po przekonaniu się naocznie
o zejściu poległych, akt ten stawającym przeczytany i gdy ci pisać nie umieją, przez nas tylko podpisany został, Ks. Antoni Żółnowski (księga zmarłych nr 29. parafii rzymskokatolickiej w Kiczkach).
Działo się w mieście Siennicy dnia siódmego listopada tysiąc os[ie]mset sześćdziesiątego trzeciego
roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się: Franciszek Wilk lat czterdzieści i Franciszek Strzelec lat trzydzieści dwa mający, obydwa gospodarze rolni w Starej Siennicy zamieszkali i oświadczyli,
iż dnia dzisiejszego o godzinie dwunastej w południe znaleźli dwóch żołnierzy polskich na żakowskim
polu bitwy, z których jeden miał świadectwo: Mateusz Polkowski z gminy Mscichy w Augustowskiem
z wsi Karwowa lat czterdzieści dziewięć mający, a drugi: Krupiszewski z okolicy Brześcia około
lat trzydziestu mający. W dniu następnym (8 XI 1863 r. [R.D.]) przywieziono sześciu poległych,
z których jeden był Kobylański [sic!] naczelnik oddziałów polskich lat około pięćdziesięciu mający,
obywatel z okolic Białego Stoku [sic!], zostawił żonę i dzieci, pięciu zaś różnego wieku. Nazwisk,
imion oraz pochodzenia onych niewiadomo. Wszystkich ciała na cmentarzu Siennickim pochowane.
Po przekonaniu się naocznie o haniebnych zadanych im razach, akt ten stawającym przeczytany
przez nas tylko podpisany został, gdyż stawający pisać nie umieją. Ksiądz Feliks Świętochowski
administrator parafii Siennickiej utrzymujący Akta Stanu Cywilnego (B. Kuć, Historyczna sensacja,
„Lokalna. Tygodnik Powiatu Mińskiego i Wesołej” 2013, nr 20, s. 3).
20

[I. Aramowicz], Marzenia, op. cit., s. 2–3.

21

[I. Aramowicz], Marzenia, op. cit., s. 5.
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Na bitwie pod Waliłami nie kończy się ani historia opisywanego oddziału, ani pamiętnikarskie zapisy Ignacego Aramowicza. Po krótkim czasie nastąpiło odtworzenie
szeregów ochotników chcących walczyć o niepodległość Rzeczypospolitej. Rozproszony
oddział po około dwu tygodniach się odrodził, tym razem w okolicy Budziska – uroczyska leśnego między Supraślem a współczesną Czarną Białostocką. Było to możliwe
dzięki ogromnej przychylności społeczności zamieszkującej obszar Białostocczyzny,
i to w dodatku ludności niejednorodnej etnicznie i wyznaniowo. Jeszcze wówczas mniej
podzielonej i odrzucającej narzucaną rosyjską świadomość i „narodność” 22.
Do powtórnej koncentracji sił doszło w Puszczy Knyszyńskiej ok. 12–13 maja. Na
trudno dostępnym obszarze uroczyska Budzisk (ryc. 2) zebrało się początkowo 200
powstańców. Krótko pozostawali na łąkach Budziska, po czym: „[…] przeszli na błota
okoliczne i w końcu mając na względzie zdrowie żołnierzy zajęli wzgórza ostępu Budziska.
Pod suchym wzgórzem okrytym jodłowym lasem leżała niewielka dolina, a strzegły ją
z trzech innych stron sosny i brzozy23.
Koncentracja oddziału przyczyniała się do stałego dopływu nowych partyzantów,
służyła również przeprowadzeniu szkolenia wojskowego przez Ejtminowicza, wedle
podręcznika wydanego w Paryżu. Aramowicz wspomina, że w tym okresie (druga
połowa maja 1863 r.) jeden z powstańców przypadkowo zastrzelił się. Na jego mogile
przy obozie w Budzisku, na wzgórzu, ustawiono drewniany krzyż. W tym czasie, aby
odciągnąć uwagę Rosjan, Kobyliński z 16 kawalerzystami wyruszył poza obręb Puszczy Sokólskiej (Piaszczeniki, Krynki, Mostowlany). Wkrótce powrócił do Budziska
i zajął sąsiednią ostoję, a w innym miejscu rozlokowano kompanię Zawistowskiego. Do
początkowych 200 powstańców dołączyło kolejne 50 osób z Bielskiego i 120 z Sokólskiego. Pod koniec maja trzy powstańcze kompanie liczyły około 474 osoby. Wspólnem
miejscem dla wszystkich była dolina pod krzyżem: tam od wschodu do zachodu słońca
lasy odbijały echo komend, o brzasku ‘od prawego po jednemu kłusem, marsz! Formuj
dwójki, marsz!’ Następnie ‘w prawo! Na lewo, w tył! Półobrotu w prawo! Sekcjami na
22
W październiku 2013 r., dzięki przekazowi Romualda Makarewicza z Jałówki gm. Supraśl,
udało się precyzyjnie zlokalizować obóz powstańców styczniowych w Budzisku. Próbę zweryfikowania pokoleniowego przekazu dotyczącego tzw. Pólka tj. wyniosłego tarasu ponad olsem
(dawnymi łąkami) oraz okolicznymi trzęsawiskami, przeprowadzono w niedzielę 20 października 2013 r. na obszarze Rezerwatu Budzisk gm. Supraśl (nr ark. działki: 1.2 o pow. 21.5648
ha). W poszukiwaniach uczestniczyli mgr Lech Pawlata (archeolog), reżyser Adam Sikorski
z ekipą programu TVP „Było nie minęło” z Lublina, piszący te słowa oraz wielu pasjonatów
historii wyposażonych w detektory metali. Badania poprzedzono uzyskaniem zgodny od: Nadleśnictwa Supraśl, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Dzięki aparaturze elektronicznej
udało się znaleźć przedmioty świadczące o istnieniu w opisywanym miejscu kilku stanowisk
odlewniczych służących wytapianiu kul. W miejscach tych odnaleziono: destrukty odlewów,
węgle ognisk oraz pocięte elementy ołowiane przygotowane do wytopu. Znaleziono ponadto
guziki wojskowe (w tym miedziany guzik z symbolem kartacza i z ognistą smugą/ogonem i cyfrą
„11”), komplet miedzianych ostróg, noże, ołowiane pociski karabinowe, podkowy, 20 kopiejek z 1856 r. oraz 5 groszy polskich z 1840 r. Znalezione artefakty potwierdzają prawdziwość
przekazu ustnego p.R.Makarewicza. Współcześnie obóz powstańczy przecina powstała przed
II wojną światową szutrowa droga prowadząca do Czarnej Białostockiej.
23

[I. Aramowicz], Marzenia, op. cit., s. 6.
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Ryc. 2. Czarnymi kółkami zaznaczono obszar odkrytego obozowiska powstańczego
z 1863 r. na tzw. „Pólku” w uroczysku Budzisk, gm. Supraśl – jednego z miejsc stacjonowania
polskich patriotów

prawo zachodź, marsz! W łańcuch naprzód, marsz!’ […] A wszędzie po lesie stoją szałasy w rzędy, z dachem ułożonym z kory, opuszczonym do ziemi, a bokami wyplecionymi
z jedliny. A przed szałasami ogniska i ponad niemi wiszą kociołki, z których po zgotowaniu
jemy kaszę łyżkami z odpowiednio wyciętej i wygiętej kory. A w bok od szałasów mamy
wozy i arsenał i kuźnię i rymarzy i nieco dalej jamy gotowe, dla ukrycia rzeczy, których
byśmy nie mogli unieść24.
Przez 17 dni, do 1 czerwca, powstańcy zażywali spokoju, intensywnie ćwicząc się
w musztrze pod okiem płk. Ejtminowicza, zawodowego żołnierza. Utrzymanie oddziału
przez aż tyle dni w tajemnicy przed Rosjanami wymagało nie tylko podejmowania
ryzykownych akcji mylących przeciwnika, lecz także wystawiania czatów i siatki wywiadowczej.
Niewątpliwie, ścisły związek z tą kwestią ma przekaz odnotowany w latach siedemdziesiątych XX w. przez Wojciecha Załęskiego. Badacz z Supraśla zainteresował się
nowym drewnianym krzyżem opodal Horodnianki (ryc. 3). Odczytał na nim ze zdziwieniem datę „1863”. Oto co usłyszał od Jana Chomczyka z Horodnianki (wsi odległej
o kilka kilometrów od Budziska): Ten krzyż, to mogiła jest. I tam sąsiady wyrżnęli rok
1863, bo taki był na starym krzyżu, co upad. Krzyż jak upadnie, trzeba nazad postawić
albo zrobić nowego, a starego spalić. Starego stawił jeszcze dziad sąsiada i opowiadał,
24

Tamże, s. 7.
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jak było, co widział. Ruskie sołdaty tu taka
para przygnali, że to niby szpiony, czy jak?
Przygnali żeb zastrzelić. Stanęła rota pod
karabinami. Ona nazbierała kwiatków
i dała temu chłopcu. Nie dali sobie oczy
zawiązać. Przytuliła się do jego i stojo… i te
sołdaty nie mogli strzelać. Co na komende
oficera wystrzelo, to żaden nie uceli. Drugi
raz nic. Te młode stojo. Oficer sołdatów
rugał, lał po pyskach, a potem sam z rewolwiera zastrzelił jo i jego25.
Nie tylko miejsce egzekucji, zlokalizowane na skraju puszczy od strony
Białegostoku, niedaleko głównego traktu
Grodno – Białystok, lecz i czas tragicznego zdarzenia, dający się ustalić na porę
kwitnienia polnych kwiatów (maj–czerwiec), pozwalają z dużym prawdopodobieństwem powiązać owych „szpiegów”
z powszechną mobilizacją sił w pobliskim
ostępie puszczy w Budzisku.
Ryc. 3. Krzyż na mogile Emilii i jej chłopPo siedemnastu dniach względnego ca przy wsi Horodnianka, straconych „stuspokoju i żołnierskich przygotowań, dentów”, kurierów powstańczych 1863 r. Fot.
pierwszego czerwca 1863 r. umyślni R. Dobrowolski
donieśli powstańcom, że Rosjanie weszli do puszczy i kierują się w stronę Budziska.
Przeciwko Polakom miało stanąć 12 rot piechoty i kawaleria. Po zakopaniu w uprzednio przygotowanych dołach „rzeczy przeciążających” powstańcy ostrożnie ruszyli
naprzód między wsiami Sokołdą a Dworzyskiem. Znając tragiczne skutki starcia pod
Waliłami, unikali bezpośredniej walki. Wieczorem, 1 czerwca stanęli na górze, ponad
rzeką Sokołdą, a około godziny 23 ruszyli w dalszy marsz ku Dworzyskowi. Milę od
25
Relacja Jana Chomczyka z Horodnianki, odnotowana przez W. Załęskiego w latach siedemdziesiątych XX w. (maszynopis w zbiorach autora). Relacja ta znalazła swe rozwinięcie w Supraślu:
Parę dni po usłyszeniu przekazu poznałem pana Leonarda Dobrowolskiego z Supraśla i od niego,
wiele lat później usłyszałem podobną opowieść. O dziewczynie z ich rodziny, którą wraz z narzeczonym, studentem aresztowali żołnierze rosyjscy gdzieś za Wasilkowem i rozstrzelali jako szpiegów.
W tej wersji też jest wątek o zbieranych polnych kwiatach, jest o niezgodzie na wiązanie oczu.
Tylko nikt z rodziny nie wiedział, gdzie jest mogiła (W. Załęski, Między faktem i legendą. Supraśl.
Rok 1863). Rodzinny przekaz nazywa ową dziewczynę imieniem Emilii i podaje, że była siostrą
Wincentego Dobrowolskiego. Po odkryciu zapomnianej mogiły przez W. Załęskiego ś.p. Leonard
Dobrowolski ustalił, że jeszcze w latach 20. i 30. XX w. na jej grób przy Horodniance przychodziła
z Supraśla Helena Korecka de domo Dobrowolska, wnuczka Wincentego. Oprócz Emilii w powstaniu brali udział bracia Wincentego Dobrowolskiego. Niestety nie znamy ich imion. Przekaz podaje,
że jeden z nich uciekł w Podsupraślu z rąk moskali, a po pewnym czasie przez Hamburg emigrował
do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Drugiego kuzyna Emilii i brata Wincentego schwytano i zesłano do Jarosławia nad Wołgą (R. Dobrowolski, Dziadek Lonio, „Supraśl–Nazukos” 2009, nr 266/3,
s. 6–7).

88

Radoslaw Dobrowolski

wsi założono tymczasowy obóz i rozłożono się na noc. Rankiem następnego dnia,
2 czerwca, Rosjanie urządzili zasadzkę: „Już gotowaliśmy jedzenie, gdy zagrała nieopodal trąbka moskiewska »dan signał dla grenadier!«, wylano kotły i w pochód pod
Dworzyska”. Oddział podjął ucieczkę w kierunku Piłatowszczyzny, natomiast konnica
Kobylińskiego dla zmylenia przeciwnika ruszyła w inną stronę26.
Ponownie odwołać się należy do przekazu pokoleniowego. Czy mówi on o faktach
opisanych przez Aramowicza? Trudno go bezpośrednio umiejscowić i skorelować
z treścią Marzeń. Jednak mimo wszystkie wątpliwości, opowieść Walerii Tur z Dworzyska uwiarygodniał metalowy przedmiot, pamiątka z czasów powstania: [..] Z góry, drogo
od lasu dwa kozaki i oficer pędzili powstańca. On leciał bez broni, tylko w białej koszuli
i boso. Zagnali jego w róg stajni i płota. On widzi, że zginota, opar się o ściana i ciężko
dycha. Kozaki najechali i jeden chciał jego do ściany przyśpilić. Mieli takie oszczepy, czy
jak... o, te lancy. I on jego upruł to lanco, ale trafił pod pache – weszła między belki. Nie
może tej lancy wyrwać. Szarpie, szarpie się z jo. A Polak za lanca, złamał jo, kozaka ob
ziemie. Raaaz, i już siedzi w jego siodle. Przez płot i jak sie drugi kozak spostrzeg, Polak
był już za łąko, przy lesie. Rozpędził konia. Przeskoczył płot – a tam za płotem brona stara
leżała, już taka podgnita. [...] Koń w ta brona utknął i koniec27.
O godzinie 1 w nocy, 3 czerwca oddział zatrzymał się o 10 wiorst (10,6 km) od Piłatowszczyzny, a o godzinie 10 rano wyszedł z puszczy. Zmęczeni forsowną ucieczką
powstańcy wymusili zatrzymanie oddziału: […] pod lasem kłosowało zboże, na łące,
przy strudze kwitły wszelkich barw kwiaty: cały oddział samowolnie stanął i pomimo
rozkazu maszerować naprzód, rozsypał się po zbożu i kwieciu. […] Zrozumiał uczucie
Duchyński i nie nalegał. Wieczorem powstańcy weszli do wsi Wierobie. Następnego
dnia, rankiem 4 czerwca 1863 r. przez Mostowlany zdążali do Jałówki – był to pierwszy
dzień Zielonych Świątek kalendarza juliańskiego, według którego zmuszono katolików
do obchodzenia roku liturgicznego.
Miasteczko Jałówka wypełniło się powstańcami: Kompanie złożywszy strzelby i kosy
na ziemi, spoczęły przy broni swojej na rynku. Konne widety stanęły na drogach poza
miasteczkiem. Lud przybywający na nabożeństwo otoczył żołnierzy: odczytano Manifest
Rządu Narodowego i akt uwłaszczenia. Potem powołano kompanie do frontu i w zupełnym
porządku weszliśmy do kościoła. Klęcząc oparci o strzelby i kosy odśpiewaliśmy pieśń:
Z dymem pożarów, a ksiądz28 święconą wodą pobłogosławił i broń i żołnierzy. Rozrzewnieni
opuściliśmy kościół, który się napełnił ludem. Dostarczono wszelkiej żywności, którą żołnierze spożywali na miejscu, oficerowie w dużej izbie przyległego zajazdu. Lud wysłuchawszy nabożeństwa, w większej niż przedtem liczbie otoczył partyzantów. […] Częstowano
26

[I. Aramowicz], Marzenia, op. cit., s. 7–8.

A co z lancą? – zapytałem [W.Z.] „Z lanco? A ona musi tam siedzi po dziś dzień”. W ścianie stajni, żelazny brzeszczot tkwił między belkami. Dał się wyjąć bez problemu. Trafił do izby
pamięci w supraskiej TMR i podzielił jej los gromadzonych eksponatów... Zostały rozkradzione (W. Załęski, Między faktem i legendą. Supraśl. Rok 1863).
27

Owym księdzem był proboszcz z Jałówki, ks. Seweryn Wiszniewski. Aresztowany za
sprzyjanie powstaniu, zmarł w więzieniu w Wołkowysku dnia 27 kwietnia 1864 r. (Ks. T. Krahel,
W 150. rocznicę Powstania Styczniowego. Carskie represje wobec Księży diecezji wileńskiej, „Drogi
Miłosierdzia” 2013, nr 3 /31/, s. 29).
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szczerze i żołnierzy w rynku i oficerów w izbie. Wieczorem wyruszyliśmy z miasteczka i […]
przechodząc lasy Jałowskie przemaszerowaliśmy do wioski Wielkie–Hrynki. Rozstawieni
na kwatery po chałupach spaliśmy na słomie pokotem29.
Na tym wydarzeniu właściwie kończy się zorganizowana na dużą skalę akcja powstańcza na obszarze dawnych powiatów białostockiego i sokólskiego. Oddział, którego
losy da się prześledzić dzięki pamiętnikowi Aramowicza, przez Wielkie–Hrynki, Nowy
Dwór, wieś Janin zdążał do Puszczy Różańskiej, aby na jej terenie zapisać kolejne
strony swej powstańczej działalności.
W działania związane z bitwą pod Waliłami oraz w późniejszą koncentrację partyzantów w Budzisku angażowali się mieszkańcy Puszczy Knyszyńskiej, zwłaszcza
miejscowa szlachta. Źródła pisane oraz przekazy ustne dostarczają sporo informacji
o zaangażowaniu w powstanie mieszkańców Supraśla i jego najbliższych okolic.
Z cytowanych powyżej informacji wynika, że w okolicach Supraśla, pod wsią Cieliczanka w ostępie zwanym Starzynka, stacjonował oddział, którego przełożonymi
byli: naczelnik wojenny województwa grodzieńskiego Onufry Duchyński i szef sztabu
głównego województwa grodzieńskiego Walery Wróblewski. Ostępu o takiej nazwie
próżno szukać w dawnych materiałach kartograficznych. Jedna ze współczesnych map
lokalizuje go mniej więcej przy źródliskach rzeczki Starzynki, na trudno dostępnym
i podmokłym obszarze obecnego rezerwatu przyrody „Las Cieliczański”, w kwadracie nr 91 (na innej mapie kwadrat nr 107). Tymczasem przekaz jednej z mieszkanek
Supraśla, Marty Wasilewskiej, zdaje się wskazywać, że oddział mógł się schronić
w uroczysku Duplańsk, zwanym również Choroszuchy Pole (kwadrat nr 16). Obecnie
na śródleśnej pagórkowatej polanie jest tam myśliwskie poletko zaporowe, a przy
samej rzeczce pozostałości po domu oraz zabudowaniach gospodarskich. Rosną tam
jeszcze drzewa owocowe oraz posadzone w kwadrat lipy, tworzące niegdyś altanę.
O miejscu tym oraz represjach, które spotkały jego właścicieli, pani Marta pisała: Moja
babcia Malwina wspominała: na Duplańsku stał duży dom, dworek. Miał podcienia oparte
na grubych słupach. W tym gospodarstwie mieszkała bogobojna rodzina Choroszuchów:
Ojciec Wincenty, matka Agata, syn Józef i córki: Sabina, Michalina, Paulina, Rozalia
i Malwina oraz młodszy syn Kazimierz. Ojciec – strażnik leśny. Około 1886 r. (? – [R.D.])
do tej oazy spokoju i miłości wtargnęli carscy żołdacy i wypędzili rodzinę. Wystarczyło tylko
doniesienie, że ojciec sprzyjał spiskowcom marzącym o wolnej Polsce30.
Jest bardzo prawdopodobne, że represje które spotkały rodzinę Choroszuchów
z Duplańska (Starzynki), wiązały się z okazaniem pomocy oddziałowi powstańczemu.
Spacyfikowanie dworku Choroszuchów mogło nastąpić kilka, a nie kilkanaście lat po
stłumieniu powstania. Wincenty Choroszucha zmarł w kwietniu 1887 r., a jego grób
zachował się na cmentarzu rzymskokatolickim w Supraślu.
Po drugiej stronie rzeki Supraśl, w sąsiedniej wsi Konne, mieszkają do dzisiaj Pilciccy. Okolice Supraśla rodzina ta zamieszkuje od około 250 lat. Jako rzymscy katolicy
posługi sakramentalne odbierali w unickim klasztorze bazylianów w Supraślu. Pilciccy
brali czynny udział w powstaniu 1863 r. Tradycja rodzinna mówi, że utworzyli oddział
złożony z przedstawicieli miejscowej szlachty z okolic Supraśla i Sokołdy. Współpra29

[I. Aramowicz], Marzenia, op. cit., s. 8–9.

M. Wasilewska, Duplańsk Choroszuchy Pole, „Wiadomości Supraskie Nazukos” 1997,
nr 6 (146), s.9.
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cowali z Sawickimi, Dobrowolskimi i Szuchnickimi. Wedle jednego z przekazów, po
bitwie pod Waliłami Rosjanie zabili jednego z przedstawicieli tego rodu. Stało się to
w czasie, kiedy w domu Pilcickich trwało spotkanie lokalnej partii. W miejscu, w którym
poległ ów powstaniec, wzniesiono katolicki krzyż31.
Źródła pisane odnotowują, że w Powstaniu Styczniowym brał udział Piotr Pilcicki,
syn Grzegorza, urodzony 22 czerwca 1829 r. w Konnem, oraz Andrzej Pilcicki. Pierwszy
z wymienionych był młodszym bratem powstańca listopadowego Józefa Pilcickiego
(ur. ok. 1813), w 1828–1829 r. ucznia drugiej klasy szkoły powiatowej w Białymstoku32.
Andrzeja Pilcickiego zesłano do tomskiej guberni. Zmarł na wygnaniu na tyfus w 1866 r.
Nieznany jest los jeszcze innego powstańca styczniowego – Piotra Pilcickiego, figurującego w spisie uczestników zrywu narodowego uwolnionych z zesłania w 1871 r.33 Nie
wiadomo tylko, czy był on związany z rodziną Pilcickich z Konnego koło Supraśla.
Powstanie Styczniowe wspierała również rodzina Rybakowiczów z Krasnego nad
Pilnicą – osady leśnej między Supraślem a Ogrodniczkami. W narodowym Archiwum
Historycznym Białorusi w Grodnie są przechowywane materiały ze śledztwa dotyczące
Jana Rybakowicza. Za udział w powstaniu został aresztowany. Głównym dowodem
w dochodzeniu karnym było znalezienie w jego domu podczas rewizji rewolweru, kilku
starych pistoletowych zamków i dwóch zepsutych pistoletów kieszonkowych. Rybakowicz ściśle współpracował ze spiskowcami z Supraśla. Interesujące, że jego współpracownikami byli chłopi i mieszczanie, pracownicy supraskich fabryk włókienniczych.
Przykład ten daje świadectwo podejmowania w dobie walki z carskim zaborcą szerokiej
współpracy różnych środowisk społecznych, pozostających wcześniej we wzajemnym
dystansie, a nawet wrogości. Niestety, nie udało się ustalić dalszych losów powstańca 34.
Na supraskim cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się grób rodu Rybakowiczów.
Spoczywają tam bliscy kuzyni Jana Rybakowicza: Władysław Rybakowicz (1850–1931)
oraz Michał Rybakowicz (1842–1907).
31

Przekaz Aleksandry Pilcickiej z Supraśla.

J. Trynkowski, Gimnazjum. Z dziejów Gimnazjum Białostockiego /1777/ 1802–1915,
s. 218. Józef Pilcicki został aresztowany za „napad na dom strażnika Gintowta, zagrabienie
transportu z sanitarnymi rzeczami i dobrowolne przystąpienie do bandy buntowników”. Wywieziony pod koniec 1835 r., do Irkucka przybył 12 stycznia 1836 r. Pracował katorżniczo
w kopalniach Dzuczary w cyrkule nerczyńskim Zabajkalskiego Kraju. W 1850 r. karę zamieniono mu na przymusowe osiedlenie. Objęty był opieką tajnego Komitetu Pomocy osobom
represjonowanym. W księdze adresowej Komitetu przy jego nazwisku czytamy: „w Nerczyńsku
dostał r[ubli] as[ygnacyjnych] 15. Człowiek dobry rzeczywiście, lecz dobroci trzeba kierownika
w silnej wierze i wykształceniu moralnym i politycznym”. Józef Pilcicki ożenił się z prawosławną mieszkanką Syberii, co w opinii współzesłańców było czynem nagannym. Po śmierci żony
skorzystał z amnestii i w 1857 r. powrócił do kraju (W. Śliwowska, Zesłańcy polscy w Imperium
Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1998, s. 460). Młodszy brat Józefa, Michał
Paweł Pilcicki, (ur. w Konnem, 1824) był znanym chirurgiem prosektorem łączącym naukę
z pracą dydaktyczną. Zmarł w Warszawie 7 lutego 1907 r. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (G. Ciura, H. Pilcicka, Pilciccy herbu Topór. Kilka opowieści z dziejów podlaskiej rodziny, Warszawa 2012 /maszynopis w zbiorach autora/).
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G. Ciura, H. Pilcicka, Pilciccy herbu Topór.

Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi (dalej: NAHB) w Grodnie, F. 1, op. 34,
t. 1193, nlb.
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Swój wkład w przebieg Powstania Styczniowego miał również Supraśl, miasto położone na polanie Puszczy Knyszyńskiej. Jego mieszkańcy, którzy w dużym procencie
pochodzili z Królestwa Polskiego i byli świeżo przybyłymi osadnikami, nie mogli być
obojętni na to, co działo się w okalającej miasteczko Puszczy Knyszyńskiej, a co zostało
omówione pokrótce powyżej na podstawie pamiętnika Ignacego Aramowicza – zapisu
niespełnionych wówczas marzeń Polaków o wolnej Ojczyźnie.
Supraśl w okresie Powstania Styczniowego był miastem przemysłowym, które
od ponad 30 lat formowało się jako ośrodek włókiennictwa. Kilka lat przed zrywem
niepodległościowym (1857) liczyło 3450 mieszkańców, w tym 2086 katolików, 790
ewangelików, 327 prawosławnych i 227 Żydów. Było tu sześć fabryk włókienniczych:
Zacherta, Buchholtza, Alta, Koschade, Lipperta i Tebusa35.
O burzliwych nastrojach społecznych i politycznych w tym okresie świadczy zorganizowana w Supraślu, w połowie 1861 r. manifestacja narodowa ze śpiewem pieśni
patriotycznych36. Rosjanin Mikołaj Dałmatow, przełożony prawosławnego klasztoru,
a zarazem autor monografii supraskiego monasteru, w swojej pracy wspomina, że
w 1863 r.: […] niektórzy mieszkańcy Supraśla niemieckiego pochodzenia i z niemieckich
rodzin, zarażeni polskim fanatyzmem śpiewają po domach polskie pieśni patriotyczne:
Z dymem pożarów i inne. Niektórzy z Supraskich robotników »chodzili do lasu37.
Interesujące, że archimandryta Dałmatow zupełnie przemilcza udział Polaków katolików, a nade wszystko swoich wiernych prawosławnych eksunitów (których tożsamość
konfesyjna ciągle jeszcze przychylała się ku Unii z Rzymem, spacyfikowanej w 1839
r.), a wspomina jedynie o Niemcach! Stykamy się z pewnym kuriozum: jak to, Niemcy
śpiewają po lasach Z dymem pożarów!? Czy to tylko pewne pisarskie uproszczenie
rosyjskiego kronikarza, czy może tendencyjne, a zarazem ironiczne przedstawienie
faktu udziału supraślan w zrywie 1863 r.? Zapis Dałmatowa wymaga krótkiego wyjaśnienia i zinterpretowania.
Wśród wielu robotników, którzy napłynęli do Supraśla z Kongresówki, było sporo
Prusaków oraz bardzo wielu Polaków noszących nazwiska niemieckojęzyczne, których
przodkowie wywodzili się z Niemiec. Jedni i drudzy byli przesiąknięci ideą polskości.
Rzeczywiście, mogło być tak, że wielu Niemców udzielało się popierając polski żywioł narodowy. Jednakże rażąco niesprawiedliwe (a i nierzetelne) było pominięcie
miejscowych Polaków, którzy w bez porównania większej liczbie niż Niemcy chwycili
za broń. O dobrej współpracy jednych i drugich świadczą ich wspólne zabiegi o pozwolenie wyświęcenia w Supraślu kościoła katolickiego p.w. Trójcy Świętej. Tuż po
Powstaniu Styczniowym Rosjanie nie pozwalali na sprawowanie nabożeństw w katolickiej świątyni. Po nieskutecznych petycjach do władz katolicy wykorzystali kontakty
niemieckojęzycznych współparafian, głównie Niemców i Austriaków. To na ich prośbę,
w sprawie oddania do kultu supraskiego kościoła, interweniowali w Petersburgu u cara

35
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 11, Warszawa
1890, s. 590.
36

D. Fainhauz, 1863 Litwa i Białoruś, Warszawa 1999, s. 42.

37

N. Dalmatov, Suprasl’skij Blagoveščenskij Monastyr’, Sankt Peterburg 1892, s. 423.
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Aleksandra II ambasadorowie Prus i Austrii. Dopiero dzięki międzynarodowej interwencji katolicy mieszkający w Supraślu, a stanowiący ponad 60% jego mieszkańców,
mogli mieć swoją świątynię38.
Szczegółowe informacje o robotnikach z Supraśla, którzy w 1863 r. „chodzili do
lasu” i nie należeli wcale do nacji niemieckiej, znajdują się w zasobie Narodowego
Białoruskiego Archiwum Historycznego w Grodnie. Jednym z nich był chłop wyznania
katolickiego, Wincenty Janowicz. W chwili przesłuchania liczył zaledwie 20 lat. Janowicz przekazał, że brał udział w powstaniu i działał w lesie powiatu sokólskiego, gdzie
razem z nim przebywało 500 sprzymierzonych. Do powstania – jak to wyraził – został
wciągnięty przez braci Sidorowiczów z Supraśla. Przełożonym Janowicza był kapitan
Ejtminowicz.
Oddział, w którym był Janowicz, przebył długą drogę poprzez Białowieżę i dotarł do
granicy z Królestwem Polskim, nad rzekę Bug. Przed granicą z Królestwem rozegrała
się bitwa, w wyniku której oddział się rozproszył. Niektórzy przekraczali Bug, a inni,
jak Janowicz, wracali do pracy w fabrykach. Wincenty Janowicz podczas przesłuchania
dokonał denuncjacji innych powstańców: braci Sorowiczów, Aleksandra Rutkowskiego, Michała Giby, braci Sidorowiczów oraz mężczyzn o nazwiskach: Kościk, Klinicki,
Kreśniewicz i Piotrowicz. Janowicz zeznał, że w przygotowaniach ruchu spiskowego
w Supraślu uczestniczył urzędnik z Wołkowyska, Józef Szarejko39.
W zasobie wspomnianego archiwum w Grodnie jest również dokument będący
doniesieniem od powstańca – dezertera z Supraśla. Z jego analizy wynika, że supraślanie, którzy „chodzili do lasu”, najpierw w małej grupie spotykali się gdzieś za
miasteczkiem, prawdopodobnie w okolicach Podsupraśla (Supraślska Straża), gdzie
stał dwór leśniczego nadzorującego rewir leśnictwa sokólskiego. Następnie udawali się
do uroczyska Budzisk. Na dokładnie taką interpretację wskazuje kierunek przemarszu
grupy powstańców oraz ich liczba. Otóż lasy Podsupraśla graniczą z ostępem Budzisk
i są niejako po drodze do tego miejsca. Ze względu na dużą wartość historyczną źródła, a także pokrywanie się jego treści z Marzeniami Aramowicza, warto przytoczyć
je w całości: Nazywam się Florian Bogdan, syn Józefa, wyznania katolickiego. Mam 34
lata. Urodziłem się w grodzieńskiej guberni, w Brańsku, w białostockim (bielskim [R.D.])
powiecie. Obecnie z żoną i trojgiem dzieci mieszkam w Supraślu i pracuję w fabryce
włókienniczej Buchholtza. 15 maja, późnym wieczorem wracałem z karczmy do domu.
Spotkałem dwóch ludzi z pistoletami, którzy nakazali mi spełniać ich polecenia. Potem
poszedłem z nimi do lasu nazywanego Supraślska Straża [straża=leśnictwo], gdzie było
zebranych około 60 buntowników. Biwakowali w lesie 3 dni, dopóki banda nie powiększyła
się do 400 ludzi. Następnie pomaszerowali lasami, w kierunku słonimskiego powiatu,
potem wołkowyskiego, a z niego wrócili w powiat prużański, skąd banda przybliżyła się
do Supraśla i nie dochodząc do kolonii fabrycznej Niezbutki [Michałowa], zatrzymała się
na nocleg i tu ja z szajki uciekłem z 20 na 21 lipca. Do domu przyszedłem z niedzieli na
poniedziałek 23 lipca, a wczorajszego dnia przybyłem do Białegostoku, po to, aby stawić
się przed Naczelnikiem Wojennym, dla przekazania powyższego, ale zostałem zatrzymany
R. Dobrowolski, Społeczeństwo Supraśla od połowy XVIII wieku do lat sześćdziesiątych
XIX wieku, [w:] Małe Miasta. Historia i współczesność, red. M. Zemło, P. Czyżewski, Supraśl
2001, s. 102–103.
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NAHB w Grodnie, F. 1, op. 34, t. 1193, nlb.
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w Białymstoku przez żołnierzy i dostarczony zwierzchnikom. Dodaję, że bandą w której ja
się znajdowałem dowodzi Duchyński i że szajka stoczyła dwie bitwy z wojskiem: pierwszą
w uroczysku zwanym Miełowitoje [?] i drugą w powiecie prużańskim40.
Poruszając kwestie Powstania Styczniowego w Supraślu – miejscowości, która przed
rokiem 1839 była jednym z ważniejszych ośrodków intelektualnych unitów – nie sposób
pominąć udziału Rusinów (Białorusinów) w zrywie narodowym. Problem ten należy
wciąż do najmniej rozpoznanych przez badaczy.
W najważniejszych odezwach do ludu białoruskiego z obszarów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego poruszano problem wyznania. Pod znamienną datą
„3 maja 1863 r.” ukazała się odezwa w języku białoruskim streszczająca dekrety
z 22 stycznia oraz zawierająca ważne postulaty: Usie, szto pojduć w wojsko polskoje,
dajećsa szlachectwo na wiek. Wiera dla usiech swobodnaja, jak kto chocze. Oniaty41, kotorych perewiarnuli u prawosławye, mohuć wiarnuć do swojej wiery. […] Braty Białorusy,
pryszła pora dobraja. Praczuiciaż sia i wy da pryzwauszy Boha u pomoszcz, branicie woli,
ziami i wiery waszej, a Boh wam dopomoże42.
NAHB w Grodnie, F. 1, op. 34, t. 465, k. 6–6v; treść raportu Floriana Bogdana przedrukowano w lokalnym piśmie kulturalno-społecznym w Supraślu, „Wiadomości Supraskie Nazukos” 1996, nr 122, s. 1–3. Wśród podejrzanych o udział w powstaniu było m.in. 14 mieszkańców
Supraśla. W Wilnie zachował się „Spis osób z Supraśla, które oddaliły się od białostockiego
powiatu w 1863 r.” Byli wśród nich: (1) Julian Arent syn Michała, ślusarz pochodzący z warszawskiej guberni z miasta Zgierza. Wybył z Supraśla 10 maja; (2)Wincenty Bobrowski syn
Józefa, sukienny tkacz rodem z Wasilkowa. Wybył z Supraśla 10 maja; (3) Józef Zalewski syn
Adama chłop z bielskiego powiatu ze wsi Kiślaki, kowal. Wybył z Supraśla 10 maja; (4) Antoni
Kędzierski syn Hieronima, pochodzący z warszawskiej guberni. Wybył z Supraśla 10 maja; (5)
Wincenty Klepacki syn Józefa, ślusarz, pochodzący z powiatu sokólskiego z miasta Wasilkowa. Wybył z Supraśla 10 maja; (6) Walerian Osiński, kucharz, obywatel warszawskiej guberni
pozostający w Supraślu na służbie. Wybył z Supraśla 21 maja; (7) Jakub Piskorz syn Aleksego,
obywatel warszawskiej guberni z miasta Piotrkowa. Wybył z Supraśla 21 maja; (8) Sobolewski
Dominik syn Marcina szlachcic sokólskiego powiatu, ze wsi Talkowszczyzny. Wybył z Supraśla 18 maja; (9) Franciszek Szubrowicz syn Piotra, obywatel guberni warszawskiej z Gniezna.
Wybył z Supraśla 10 maja; (10) Ignacy Szubrowicz syn Piotra, obywatel guberni warszawskiej
z Gniezna. Wybył z Supraśla 10 maja; (11) Antoni Sztejeman syn Karola, mieszczanin powiatowego miasta Białegostotu. Wybył z Supraśla 10 maja; (12) Stanisław Szuplikowicz syn Pawła, skarbowy chłop z powiatu białostockiego z białostockiego wiejskiego obywatelstwa. Wybył
z Supraśla 10 maja; (13) Karol Radkiewicz szlachcic sokólskiego powiatu ze wsi Lebiedzin.
Wybył z Supraśla 10 maja; (14) Tomasz Stankiewicz, parobek, mieszczanin powiatu sokólskiego z miasta Kuźnicy. Wybył z Supraśla 10 maja. Wszyscy wymienieni w rosyjskim raporcie nie
pozostawili w Supraślu żadnego mienia. Zastanawia nieprzypadkowa data (10 maja 1863 r.)
wybycia aż jedenastu podejrzanych. Dwóch innych opuściło Supraśl 21 maja, natomiast
18 maja dotyczyło to tylko jednej osoby, Dominika Sobolewskiego. Okres w którym opuścili miasteczko może wskazywać na bezpośredni związek z koncentracją ok. 500 powstańców
w pobliskim uroczysku Budzisk. Podobny związek miało upuszczenie 17 maja 4 chłopów z sąsiedniego Surażkowa, o czym będzie mowa poniżej. Autor dziękuje p. dr Sławomirowi Presnarowiczowi za użyczenie skanu dokumentu źródłowego (LPAH, F. 1266, op.1, t. 19, k. 20–22).
40

Oniaty – unici, wyznawcy Kościoła katolickiego obrządku greckiego, stąd zwani są także
grekokatolikami.
41

42

S. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, op. cit., s. 490.
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W okresie Powstania Styczniowego, po 24 latach od unicestwienia unii Kościołów
katolickiego i prawosławnego z 1596 r., świadomość unicka (greckokatolicka) nie
została jeszcze wymazana ze świadomości byłych unitów. Mimo że w 1863 r. Cerkwi
unickiej już formalnie nie było, m.in. w guberni grodzieńskiej, to jednak jej duch nadal
kształtował tożsamość Białorusinów. Wspomina o tym Memoriał datowany w Wilnie,
w czerwcu 1862 r., przedrukowany w Paryżu i przekazany papieżowi Piusowi IX.
Następującymi słowami opisuje złożoną sytuację religijno-polityczną na obszarach
odebranych Polsce: W roku 1853, niegodnej pamięci metropolita schizmatycki Siemaszko, przewidując że wojna dopiero co rozpoczęta mogłaby sprowadzić w głąb Rossyi
sprzymierzeńców i usunąć przemoc, na której jedynie, w prowincjach zachodnich, stoi
Kościół schizmatycki, w tajnym raporcie do prokuratora świętego Synodu, domagał się
szczególnej opieki i wyjątkowej pomocy dla prawosławia na Litwie »Nie trzeba zapominać,
mówi on, że prawie wszyscy prawosławni w tych okolicach świeżego są nawrotu i że przy
pierwszej sposobności prędzej niż gdziekolwiek oderwaliby się od Kościoła Wschodniego
i od narodowości rosyjskiej: żyje wciąż jeszcze na Litwie uczucie innej wiary i innej narodowości43.
Urodzony w okolicach Gródka Konstanty Kalinowski (ryc. 4), znający wagę słów
przytoczonego Memoriału, jest nazywany w literaturze przedmiotu i pamiętnikach
„chłopomanem”, gdyż uświadamiał Białorusinów i kształtował ich tożsamość. Wespół
ze wspomnianym uczestnikiem bitwy pod Waliłami, inspektorem Walerym Wróblewskim, geometrą i literatem Feliksem Różańskim oraz urzędnikiem Stanisławem Songinem, od czerwca 1862 r. wydawał broszurę Mużycką Praudę. Do 22 stycznia 1863 r.
ukazało się 6 jej numerów, wszystkie podpisane pseudonimem „Jaśko hospodar z pad
Wilni”44. Kalinowski był w pełni świadomy tego, jakim interesom służyło zniesienie
Cerkwi unickiej na pseudosynodzie w Połocku w 1839 r. Dlatego ostatni, szósty numer
Mużyckiej Praudy omawiał zagadnienie „Unii”, obarczając cara odpowiedzialnością za
jej zerwanie i unicestwienie: przekupiwszy wielu popów, kazał nas do schizmy wpisać, on
to płacił pieniądze, żebyśmy tylko przechodzili na prawosławie, i jak ten Antychryst zabrał
nam naszą sprawiedliwą unicką wiarę i zgubił nas wobec Boga na wieki45.
W podobnym duchu w latach 1861–1862 wydawano w języku białoruskim Hutorkę
dwóch susiedou. W jednym z jej wydań znajduje się wymowny, powtarzany tu i ówdzie passus, który brzmi jak modlitewna prośba: Także Uniju Swiatuju, Kab wiernuli.
Badacz Dawid Fajnhauz przypuszczał, że drukowaniem tego pisma zajmował się członek Komitetu Centralnego w Warszawie, Bronisław Szwarce, który w 1861 r. założył
w Białymstoku tajną drukarnię dla ludu białoruskiego. „Hutorka” odnosiła się do
spraw ważkich, m.in. do restytucji Unii i bazowała na masowym oporze chłopów
białoruskich przeciwnych jej kasacie i rusyfikacji szkolnictwa, zwłaszcza parafialnego. Pismo było kolportowane na obszarze Puszczy Knyszyńskiej i na jej obrzeżach.
W maju 1862 r. Hutorkę znaleziono na drodze z Białegostoku do Wasilkowa, a jesienią
Unia na Litwie i na Białorusi. Memoriał przesłany Jego Świętobliwości Piusowi IX na ręce
Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Poznańskiego i Gnieźnieńskiego, Paryż w Drukarni L. Martinet ulica Mignon 2, 1862, s. 3.
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Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, op. cit., s. 292.

D. Fainhauz, Prasa konspiracyjna Powstania Styczniowego na Litwie i Białorusi (1861–
1864), „Rocznik Białostocki” 1963, t. 4, s. 70.
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w chałupach chłopów parafii Różanystok.
Podobne w nazwie pismo – Hutorka
Staroho Dzieda – drukował na plebanii
pod Białymstokiem, współpracujący
z innymi konspiratorami, ksiądz o nazwisku Hryniewiecki46. Publikowane w niej
treści przedstawiają ucisk rusyfikacyjny,
w tym prześladowania unitów: Moskal
u Polszczy razsieusia, Oj da zaraz u kości
wjeusia, Stau podatki wybierać, U rekruty
zabierać. Stau kościoły adbierać, Zaczau
ksiendzou rozhaniać, Drugim wielu być
popami, Chadzić u ryzach z baradami47.
Pomimo nakazu danego prawosławnemu duchowieństwu, by donosiło
o wszelkich ruchach powstańców, w Supraślu jeden z mnichów, o. Fiodor Dymiński (raczej Teodozy Domański – [R.D.])
brał udział w zrywie narodowym roku
1863. Współczesny historyk, ksiądz Marian Bendza, najwyraźniej nie bez ukrytej
intencji podkreśla w swojej publikacji,
Ryc. 4. Konstanty Kalinowski (1838–1864)
że tego rodzaju postawy nie oznaczały
wcale tęsknoty za skasowaną w 1839 r.
unią kościelną. Trudno temu zapewnieniu uwierzyć na słowo. Zresztą, sam autor, na
marginesie: wykładowca w prawosławnym seminarium, kilka stron wcześniej stwierdza:
Dla władz administracyjnych monaster supraski nawet po przyjęciu prawosławia pozostaje
unicki […] W ten sposób […] monaster supraski przeznaczony jest do likwidacji48.
Zaiste, klasztor supraski musiał być na liście najbardziej podejrzanych i niepewnych
instytucji mogących wspierać polskie powstanie. Od powszechnej zmiany wyznania
w 1839 r. funkcjonowali tam byli bazylianie, tacy jak ks. Teodozy Domański. Formalnie
traktowani jako mnisi prawosławni, mieli dokończyć tu żywota. Po ich śmierci klasztor
III klasy w Supraślu (zresztą, sprzedany w znacznej części w 1866 r. za 40 000 rubli

Znając nastroje w klasztorze supraskim w tamtym okresie, autorstwo „Hutorki Staroho Dzieda” można przypisać ks. Klemensowi Hryniewickiemu, o którym wiadomo, że przed
wybuchem Powstania Styczniowego przeniósł się z Torokań do Supraśla. Dnia 18 listopada
1860 r. prosił ihumena z Torokań o zwrot swoich rzeczy (J. Maroszek, Monografia miasta
i gminy Supraśl, Supraśl 2013, s. 272).
46
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D. Fainhauz, Prasa konspiracyjna Powstania Styczniowego na Litwie i Białorusi, s. 50–59.

M. Bendza, Ławra Supraska w okresie 1839–1914 i jej wpływ na kulturę regionu, [w:] Z dziejów Monasteru Supraskiego. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Białystok 2005,
s. 81–83; P. Łossowski, Z. Młynarski, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy w Powstaniu Styczniowym,
Wrocław 1959, s. 183.
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przez konsystorz prawosławny włókiennikowi Wilhelmowi Zachertowi), miał zostać
zlikwidowany. Liczył na to baron W. F. Zachert, który snuł szerokie plany zmodernizowania go i przerobienia na fabrykę sukna.
Ze względu na charakter prawosławnego klasztoru jako „unickiego mogilnika”
oraz specyfikę osady fabrycznej złożonej z cudzoziemców i niepewnych przybyszów
z Królestwa Polskiego, przed wybuchem Powstania Styczniowego skierowano do
Supraśla żołnierzy z II Batalionu Libawskiego Pułku Piechoty. Rosjanie zdawali sobie
sprawę z przymusu stosowanego przy wprowadzaniu nowego porządku religijnego.
Zapewne pamiętali i o powszechnej nietolerancji względem zakonników bazyliańskich,
dla których metropolita-odstępca Józef Siemaszko organizował więzienne klasztory.
Gromadził w nich duchownych, którzy nie zgadzali się na porzucenie swojej wiary.
Jednak nie tylko ks. Teodozy Domański, a być może i domniemywany autor Hutorki
Staroho Dzieda ks. Klemens Hryniewicki wspierali powstanie. Chłopi z okolicy Supraśla, byli unici, także włączali się do walki z zaborcą. Była już mowa o Trochimowiczu
z Cieliczanki, który przepadł w odmętach roku 1863. Również rodzina Sawickich
z Sadowego Stoku koło Supraśla była zaangażowana w działalność lokalnego ugrupowania konspiracyjnego49.
Kwerenda archiwalna przeprowadzona w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Wilnie daje nowe informacje na temat słabo rozpoznanego problemu
udziału włościan z Puszczy Knyszyńskiej w powstaniu. Zgodnie z aktami śledczymi,
dnia 17 maja 1863 r. do powstania poszło 4 chłopów ze wsi Surażkowo, miejscowości oddalonej około 7 km od Supraśla. Stacjonujący w Grodnie generał-major Iwan
Skworcow pismem nr 6609 z dnia 22 kwietnia 1865 r., skierowanym do Wojennego
Naczelnika Sokólskiego, zarządził aresztować na dwa miesiące wiejskiego starostę
Jana Czabana za to, że nie doniósł władzom o fakcie przystąpienia tychże chłopów
do „buntu”. Jednocześnie nadmienił, że z przeanalizowanych akt śledczych wynika, że
od 8 maja do 10 czerwca 1863 r. funkcję starosty pełnił gromadzki „okaziciel” Mikołaj
Utko. W związku z tym zarządzono, aby Wojenny Naczelnik Sokólski „zdjął z Utki
zeznanie” i przesłał je do urzędu generała Skworcowa, tzn. do odrębnego oddziału
przy kancelarii grodzieńskiego gubernatora w Grodnie50.
Przytaczaną w powyższej informacji datę – 17 maja 1863 r. – określającą wyjście
do powstania czterech chłopów, byłych unitów z Surażkowa, można śmiało powiązać
z ponownym formowaniem się oddziału Ejtminowicza, Wróblewskiego i Kobylińskiego
w Budzisku. Akurat w tym czasie trwała największa koncentracja sił powstańczych na
tym obszarze. Wspomniana relacja Floriana Bogdana, powstańczego dezertera, również
dotyczy tego samego okresu. Druga połowa maja 1863 r. była w tych stronach czasem
najgorętszym dla przebiegu wydarzeń powstańczych.
Dwumiesięczny areszt wymierzony staroście Czabanowi z obywatelstwa słojkowskiego był i tak łagodnym wyrokiem. Z innych dokumentów wynika, że za podobny
czyn karano nieporównywalnie surowiej. Przykładowo, dzierżawca majątku Jakubin
koło Królowego Mostu, szlachcic Jan Stombrowski, syn Józefa, za nieujawnienie
Przekaz rodzinny Leonarda Dobrowolskiego (1919–2007); Druh Leonard. Ruch harcerski
w Supraślu wczoraj i dziś, ks. A. Dobroński, R. Dobrowolski (red.), Supraśl 2008, s. 29.
49

50
Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie (dalej: LPAH), fond 1258, opis 1,
teczka 20, k. 27–27v.
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Ryc. 5. Scena z Powstania Styczniowego w Podlaskiem, [w:] J. Grabiec, Rok 1863, Poznań
1913, s. 423

informacji o wejściu „do szajki” powstańczej jego syna Kazimierza, został skazany na
zsyłkę i osiedlenie się w Tomskiej Guberni. Decyzja generał-majora Iwana Skworcowa
nr 1227 została podpisana dnia 5 lutego 1864 r.51
Nie każde miejsce związane z martyrologią ma potwierdzenie w dokumentach
źródłowych. Często wiedza o walce, ludziach biorących w niej udział, mogile, jakimś
ważnym zdarzeniu związanym z powstaniem ma „metrykę” wpisaną w świadomość
kolejnego już pokolenia mieszkańców miejscowości z obszaru Puszczy Knyszyńskiej.
W Supraślu, w miejscu zbiegu ulic: Sławińskiego, Cieliczańska i Krasny Las stoi
„czerwony krzyż”. Odnowiony przez uczniów Liceum Plastycznego w Supraślu, znaczy
powstańczą mogiłę z 1863 r. Miejsce to nie ma potwierdzenia w materiale pisanym.
Przekazy supraślan, m.in. Haliny Zdrójkowskiej z domu Kozłowskiej podają, że
pracownik w majątku F. W. Zacherta był konfidentem. Chciano go pojmać. Podczas
przeprowadzania akcji nagle w miasteczku pojawili się kozacy. Wywiązała się potyczka.
Uchodząc przed przeważającą siłą wroga powstańcy pogalopowali ul. Cieliczańską
i wjechali w Nowy Świat. Tam, w końcu ulicy, nad rzeką biwakował inny oddział Rosjan.
Gdy Polacy pędem zbliżali się do nich, wybiegł chłopiec wołając: „Uciekaj!”. Powstańcy
wrócili na Cieliczańską i tam pod lasem starli się z kozakami. Wszyscy zginęli w tej
nierównej walce. Zostali pochowani na miejscu zdarzenia. Dziadek Haliny Zdrójkowskiej, kowal, kiedy zauważył, że za każdym przejazdem kozacy ścinali brzozowy krzyż na
mogile, wmontował wewnątrz krzyża solidny kuty pręt. Na nim jeden z prześladowców
51

LPAH, f. 1258, op. 1, t. 11, nlb.
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znaku wiary uszkodził szablę i odtąd już nie dopuszczali się profanacji. Od opisanego
krwawego wydarzenia i od ostrzegawczego wołania wschodnia część ulicy Nowy Świat
w Supraślu jest i obecnie nazywana „Uciekajem”.

***
Próba rekonstrukcji wydarzeń z Powstania Styczniowego na obszarze Puszczy
Knyszyńskiej i w Supraślu, podjęta na podstawie dokumentów, pamiętników i ustnych
przekazów międzypokoleniowych okazała się przedsięwzięciem celowym. W przeświadczeniu autora przyczynku doniosłość dla polskiej historii dziejącego się na omawianym obszarze powstania, heroiczny wymiar i tragiczny charakter największego zrywu
narodowowyzwoleńczego, a przy tym niewiele zachowanych źródeł o tym rozdziale
przeszłości podlaskiej ziemi – są przesłankami, by z jak największą pieczołowitością,
z jak największą uwagą odnosić się do wszystkich dostępnych materiałów; by zachować wszystką możliwą wiedzę o powstaniu i podlaskich powstańcach – bohaterach
narodowych.

Śladami powstania styczniowego

Aspekty historyczne i krajoznawcze
Red. J. Partyka, M. Żochowski
Wyd. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
Warszawa 2014

Stanisław Dziuba

Anna Henryka Pustowójtówna – adiutant Langiewicza
Anna Pustowójtówna urodziła się 26 lipca 1844 roku, w majątku babki Brygidy Kossakowskiej, w Wierzchowiskach pod Lublinem. Jej ojciec z pochodzenia Węgier Trofim
Pawłowicz Pustovojtov (pol. Pustowojtow), był carskim oficerem a później generałem
wojsk rosyjskich, dowódcą pułku piechoty w rejonie Żytomierza. Matka zaś, hrabianka
Marianna z domu Kossakowska herbu Ślepowron – polską szlachcianką. Pustowójtówna często posługiwała się swoim drugim imieniem – Henryka. Rodzina matki posiadała
duże tradycje patriotyczne. Jej ojciec walczył w Powstaniu Styczniowym. Niestety brat,
jako kapitan w armii rosyjskiej, służąc w twierdzy kijowskiej, dał się poznać jako oficer
nadgorliwy w prześladowaniu Polaków. Wprawdzie zgodnie z carską ustawą z 1838 r.
o dzieciach z małżeństw mieszanych, została zapisana do prawosławnej cerkwi, to od
najmłodszych lat czuła się Polką, na co duży wpływ miała babka, wspomniana Brygida
Kossakowska, która zajmowała się wychowaniem wnuczki.
Anna Henryka Pustowójtówna kształciła się najpierw w Lublinie, w Szkole Wyższej
Płci Żeńskiej Zgromadzenia Panien Wizytek. Następnie po sześciu latach nauki, ukończyła w 1859 r. Instytut Wychowanie Panien w rezydencji Czartoryskich w Puławach,
który słynął z wychowywania młodych kobiet w duchu poszanowania istniejącego stanu
rzeczy i bezwzględnej miłości do cara.
Anna nie uległa wpływom ani cerkwi, ani szkoły i nie poddała się procesowi rusyfikacji. Duży wpływ na jej patriotyczną postawę miała babka Brygida Kossakowska,
zagorzałą patriotka, w której majątku rodzinnym często przebywała. Babka wpoiła
Annie szacunek dla rodziny, i bojaźni Bożej oraz miłość do Ojczyzny.
Anna Pustowójtówna, mieszkając w Lublinie, brała czynny udział w patriotycznych
manifestacjach, które po masakrze Polaków w Warszawie w dniu kwietnia 1861 r.,
ogarnęły cały zabór rosyjski. Organizowała zebrania patriotyczne, a także msze i procesje kościelne z okazji rocznic narodowych, na których śpiewano pieśni patriotyczne,
zarówno w Lublinie, jak i w Zamościu czy Żytomierzu.
W dniu 12 sierpnia 1861 r., z okazji zawarcia Unii Lubelskiej na placu Litewskim
odbyła się wielotysięczna demonstracja. Wojsko carskie zagrodziło manifestantom
drogę nie pozwalając na złożenie kwiatów przed pomnikiem. Mimo groźby użycia broni
Henryka Pustowójtówna na czele grupy kobiet przedarła się przez kordon i złożyła
kwiaty. Czyn ten zjednał jej powszechne uznanie.
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Brała też udział w uroczystościach dla
uczczenia 70. rocznicy bitwy Tadeusza Kościuszki pod Dubienką, w czasie Powstania
Kościuszkowskiego. Jej działalność patriotyczna spowodowała represje władz carskich. Władze postanowiły ograniczyć wpływ
babki na wychowanie młodej Anny i ukarać
ją za patriotyczną działalność. Zdecydowano
aby umieścić Annę w jednym z klasztorów
cerkwi moskiewskiej. Jednak metropolita
cerkwi prawosławnej nie zgodził się, jak
się wyraził osobie tak buntowniczej i nieposkromionej, na pobyt Anny Pustowójtówny,
w klasztorze w Moskwie. W końcu w 1862 r.
zostaje przez władze carskie skazana na
przymusowy pobyt w prawosławnym monaRyc. 1. Anna Henryka Pustowójtówna – styrze w guberni kostromskiej, co ze względu
adiutant Langiewicza, [w:] „L’Illustration”, na bardzo surową regułę tego klasztoru, było
niemal karą więzienia.
vol. 41, nr 1048 z 28 marca 1863 r., s. 196
Ponieważ po drodze na zesłanie zachorowała, zostaje przewieziona do matki w Żytomierzu. Tu mimo, że jest pod nadzorem
policji, prowadzi działalność patriotyczną. Zagrożona aresztowaniem i ostrzeżona
przez przyjaciół, postanawia uciec. Dokonuje tego wspaniałym fortelem. Udaje chorą.
W mieszkaniu pilnuje ją znajdujący się na straży żołnierz, lecz Henryka zwodzi strażnika – zwija w kształt ludzkiej postaci futro, kładzie na łóżku, przykrywa pościelą. Sama
ucieka przez okno. Przy pomocy studentów Uniwersytetu Kijowskiego, w przebraniu
gimnazjalisty, z fałszywą zgodą władz na urlop z prawem wyjazdu. Jadąc karetą dociera do granicy z Austrią, nad rzeką Zbrucz. Przy pomocy przemytników dociera do
Mołdawii. Tu znajduje schronienie w domu Zygmunta Miłkowskiego w Michalen
(bardziej znanego jako Tomasz Teodor Jeż). Przez pewien czas pracuje jako domowa
nauczycielka1. Przebywając przez kilka miesięcy w Michalen, zaprawia się w sztuce
wojennej, ćwicząc w posługiwaniu się bronią palną.
Na wieść o wybuchu w ojczyźnie powstania wraca do Polski. Przez Lwów, Jarosław,
Rzeszów, Tarnów dociera do Szydłowca. W dniu 14 lutego 1863 r. w męskim przebraniu
jako Michał Smok zgłasza się do Dyktatora Powstania generała Mariana Langiewicza.
Wygląd tego ochotnika do powstańczych oddziałów tak opisał S. Szpotański w ukazującej się w odcinkach w Kurierze Warszawskim powieści:
Uderzyła mnie figura chłopca jakby nienaturalnie poruszającego się w męskim ubraniu,
jak też nadzwyczaj małą ręką i nogą. Langiewicz objaśnił mnie że pan Michał to Henryka
Pustowójtówna, która przybyła z Mołdawii z zamiarem wstąpienia w szeregi powstańcze.
Determinacja z jaką odpowiadała na uwagi, że nie wytrzyma trudów wojennych, zdradzała
silną wole i mocne, a czyste postanowienie służenia sprawie narodowej. Wyglądała bardzo
młodo i dość wojowniczo w szarym kożuszku, w rogatywce czerwonej… Pan ,,Michał” był
1
D. Wawrzykowska-Wiercichowska, Najdawniejszy z adiutantów. Opowieść o Annie Henryce, Wydawnictwo MON. Warszawa 1968.
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bardzo ładną dziewczyna, brunetką bardzo wyrazistych rysach przypominających Tadeusza
Kościuszkę2. Już nazajutrz zostaje skierowana jako adiutant do oddziału pułkownika
Dionizego Czachowskiego. Później na rozkaz generała Mariana Langiewicza wraca
do jego sztabu jako adiutant. Można snuć domysły dla uzasadnienie tej decyzji Dyktatora. Czy nastąpiło to na skutek niezwykle gwałtownego charakteru Czachowskiego,
czy faktem, że po prostu Pustowójtówna spodobała się Langiewiczowi. Była przecież
kobietą dość urodziwą, inteligentną i wykształconą. Anna dość szybko staje się nie
tylko adiutantem, ale i osobistą przyjaciółką Langiewicza. Nie odstępuje go na krok,
podejmuje się dla niego wykonywania najtrudniejszych zadań. Początkowo związek
ten był utrzymywany w tajemnicy, ale po odsłonięciu przez rodzinę Pustowójtówny
zapisków rodzinnych, pamiętników i Dariuszy, jej rodzina przyznała, że tych dwoje
ludzi łączyła szaleńca, młodzieńcza miłość.
Pustowójtówna bierze udział w bitwie pod Małogoszczem co opisał Agaton Giller: gdy 24 lutego 1863 roku podczas bitwy pod Małogoszczem na kasztanowym koniku,
w czamarze z futrem, z szalikiem na szyi i konfederatką na głowie, przebiegała na rynku
od szeregu do szereg, dodając odwagi żołnierzom3.
W czasie tej bitwy dała przykłady niezwykłej odwagi, przekazując rozkazy na pierwszą linie frontu, ratując rannych powstańców a nawet osobiście walcząc z napierającymi
na miasto Rosjanami. W powstańczej działalności wyróżnia się nie tylko poświęceniem
w walkach ale i talentami dyplomatycznymi. Udało się jej n. p. przekonać Antoniego
Jeziorańskiego, rywalizującego z Langiewiczem, do poddania się jego komendzie.
Brała udział w bitwach w Szydłowcu, pod Staszowem, Pieskową Skałą i Chroborzem
(17 marca). Tu zabito pod nią konia. Wtedy w głodzie i niewygodach pokonała 18 mil.
Zdobytą żywnością dzieliła się z towarzyszami broni. Nosiła pseudonim Michał Smok,
a przyjaciele zwali ją potocznie Panem Michałem.
Henryka bierze też udział w Bitwie pod Grochowiskami niedaleko Pińczowa, która
miała miejsce w dniu 18 marca 1863 r. Tu zagrzewała swoim przykładem kosynierów
do męstwa. W bitwie tej walczył również Adam Chmielowski CFA herbu Jastrzębiec,
znany później jako święty Brat Albert.
Po tej bitwie generał Marian Langiewicz wycofał się do Galicji, gdzie został wraz
z sztabem, w tym Anną Pustowójtówną aresztowany. Niestety przyczyniło się to powstania plotki, że ,,uciekł z kasą i dziewczyną do interny austriackiej”. Plotka to czy nie
plotka o romansie generała i jego adiutantki? Faktem jest, że niepochlebni im pisali o
romansie dowódcy z adiutantem. Wersja ta pojawiła się w beletrystyce po publikacji
dramatu Jerzego Żuławskiego w 1903 r.4 Po zwolnieniu z więzienia Anna Henryka w
dniu 3 kwietnia 1863 r. przez Pragę, Szwajcarię dociera do Paryża, gdzie zamieszkuje
do końca życia.
S. Szpotański, Pustowójtówna. Powieść, Warszawa 1934, s. 41–42. Powieść zamieszczana
była w odcinkach w „Kurierze Warszawskim”. Interesujący nas tytuł brzmiał: W męskim przebraniu.
3
A. Giller, Historia Powstania Narodu Polskiego 1861–1864, t. 1, Księgarnia Luksemburska,
Paryż 1867, s. 294.
4
J. Żuławski, Dyktator. Prolog i cztery akty z krwawych dni 1863 r. Księgarnia Polska, Lwów
1903.
2
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Mieszkając w Paryżu zarabia na życie układaniem kompozycji kwiatowych. W czasie wojny francusko-pruskiej jako wolontariuszka-sanitariuszka opiekuje się rannymi
żołnierzami. Za udział w wojnie odznaczona zostaje Krzyżem Zasługi. W czasie tej
wojny poznaje polskiego lekarza, Stanisława Loewnhardta który również walczył
w Powstaniu Styczniowym w oddziale Langiewicza. Ich ślub odbył się 20 lipca 1873 r.
Z tego małżeństwa przyszło na świat czworo dzieci. Anna Henryka Pustowójtówna
umiera na atak serca w nocy 1 maja 1881 r. w swoim paryskim mieszkaniu przy ulicy
Montparnasse 44. Na Jej grobie na Cmentarzu Montparnasse umieszczono napis:
1863 Henryka LEWENHARD z domu PUSTOWOJTKOW. Pełna Odwagi Energii
Poświęcenia w Kraju i na Wygnaniu na Polu Bitwy i w Rodzinie 1843–1881
Wspominamy sylwetkę Anny Henryki Pustowójtówny, wielkiej bohaterki Powstania
Styczniowego. Pamięć i szerszą sławę Anna Henryka zdobyła dopiero po śmierci. Była
wielokrotnie wspominana przez pamiętnikarzy i historyków opisujących Powstanie
Styczniowe. To piękna, szlachetna, bohaterska i odważna Polka, ale dzisiaj o Niej się
nie pamięta, ani nie uczy w szkole. Próbujmy temu zaradzić w naszej krajoznawczej
działalności pamiętając o odwadze, bezinteresowności i oddaniu sprawie, jaką jest
Polska, przez bohaterów Powstania Styczniowego.
Potrzeba nam bowiem jednoczenia wszystkich sił i zwalczania takich poglądów,
jak tych, które wygłosił 31 grudnia 2012 r. na antenie Radia TOK FM redaktor Jacek
Żakowski. Wyraził on mianowicie ostry sprzeciw przeciw świętowaniu 150. rocznicy
Powstania Styczniowego. Ostro krytykował decyzję Senatu RP o ustanowieniu roku
2013 – rokiem Powstania Styczniowego. Powiedział wprost: … Na miejscu Senatu
bym się zawahał, czy akurat te tradycje bezmyślnej, beznadziejnej, bezsensownej walki,
choć z całą pewnością szlachetnej, ofiarnej i patriotycznej należy czcić właśnie teraz.
mówił na antenie. Takie poglądy nie prowadzą do budowania tożsamości narodowej.
Jeśli przestaniemy zachowywać nasze tradycje, świętować nasze rocznice, po prostu
przestaniemy być Polakami. Polacy m. in. przez walkę w Powstaniu Styczniowym
przypomnieli Europie, że są narodem, który ponad wszystko ukochał wolność. Nie
na darmo śpiewamy:
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…

Śladami powstania styczniowego

Aspekty historyczne i krajoznawcze
Red. J. Partyka, M. Żochowski
Wyd. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
Warszawa 2014

Cezary Jastrzębski1

Bitwa pod Małogoszczem
W miesiąc po wybuchu powstania styczniowego w kierunku Małogoszcza zaczęły
zbliżać się potężne partie powstańcze. Na czele jednej z nich stał Marian Langiewicz,
naczelnik wojskowy już nie tylko województwa sandomierskiego, ale także krakowskiego, który tyle co odebrał nominację generalską. Prowadził około tysiąca powstańców.
Jakże ucieszyło ich powitanie na małogoskim rynku, gdzie zjawili się w sobotę, 21
lutego 1863 r., około godziny 15.30. Mieszkańcy bili w dzwony, wystawili uginające się
od jedzenia stoły, przyjmowali powstańców na kwatery do swych domów. Langiewicz
ze sztabem na kwaterę wykorzystał plebanię.
W tym samym czasie do Małogoszcza zbliżał się oddział pod dowództwem pułkownika Antoniego Jeziorańskiego, naczelnika wojennego powiatu rawskiego w
województwie mazowieckim, jednego z energiczniejszych dowódców powstańczych,
opromienionego sławą zdobycia carskich koszar w Rawie. Od 10 lutego przebywał
na terenie województwa sandomierskiego, przyłączał i szkolił kolejne oddziały. Jego
dobrze wyposażona i uzbrojona partia liczyła około 1500 powstańców. W przeciwieństwie do Langiewicza swym podkomendnym wypłacał nawet żołd. Podlegające mu,
karne i zdyscyplinowane wojsko, tryskało optymizmem. 21 lutego osiągnął Ropocice,
miejscowość oddaloną o 30 kilometrów na zachód od Małogoszcza.
Druga strona też szykowała się do konfrontacji. Rosjanie pilnie śledzili ruchy wojsk
powstańczych. Zobowiązali do tego nawet wójtów gmin, którzy musieli nadsyłać na
ten temat dokładne sprawozdania.

Przygotowania do bitwy
W Małogoszczu noc z 21 na 22 lutego upłynęła spokojnie. Langiewicz nie spodziewał się, że Rosjanie szybko przystąpią do kolejnej akcji zaczepnej. Dał więc wojsku
odpocząć. Rano pojechał w odwiedziny do kwatery Jeziorańskiego w Ropocicach.
Razem z nim wyruszyli Anna Henryka Pustowójtówna, która była już jego adiutantką
i ks. Kacper Kotkowski, naczelnik cywilny województwa sandomierskiego. Rozmowa
nie była łatwa. Jeziorański zmusił Langiewicza do wylegitymowania się. W odwecie
1
Niniejszy rozdział jest streszczeniem monografii Autora pt. „Bitwa pod Małogoszczem
1863”, Kielce 2013.
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musiał zrezygnować z osobistych ambicji wchłonięcia nowego oddziału, ponieważ
zarówno Pustowójtówna, jak i ks. Kotkowski przypomnieli mu o wytycznej, zgodnie z
którą dowódcą na jakimś terenie był ten, kto posiadał właściwą terytorialnie nominację
Rządu Narodowego. Czyli w tym przypadku rządzić miał Langiewicz.
Po południu oddział Jeziorańskiego przybył do Małogoszcza. Powitano go z honorami. Przez kilka godzin trwała narada wojenna z udziałem obu wodzów, a także
Dionizego Czachowskiego, ks. Kacpra Kotkowskiego, Piotra Ulatowskiego, Tomasza
Winnickiego i Józefa Śmiechowskiego. Ujawniła się diametralna różnica poglądów
co do dalszej walki z wrogiem. Langiewicz miał już dosyć wojny szarpanej, tej – jak
to nazywał – lataniny partyzanckiej. Chciał stworzyć regularną armię i potrzebował
czasu na działania organizacyjne. Na nich właśnie zamierzał się skoncentrować, nie
obawiając się szybkiej napaści Rosjan, jego zdaniem pewnie porządnie wystraszonych
ostatnimi wydarzeniami.
Jeziorański sytuację oceniał przeciwnie. Obawiał się, że do ataku Moskwy może
dojść dosłownie w każdej chwili. Dlatego też zalecał, aby podzielić zgrupowanie na
cztery części, co ułatwi aprowizację i zwiększy dyspozycyjność oddziałów, a ponadto
utrudni Rosjanom życie. Zebrani nie zgodzili się jednak w większości na jego propozycję natychmiastowego zaatakowania jakiegoś większego oddziału wroga, aby nie
dopuścić do koncentracji jego sił. Langiewicz przyjął propozycję do wiadomości, ale
nie rezygnował ze swoich koncepcji. Narada musiała mieć bardzo burzliwy przebieg,
skoro Jeziorański wraz z oficerami odmówił udziału w przygotowanej kolacji. Rosjanie
natomiast przystąpili do opracowania planu własnego ataku. W tym celu podpułkownik
Włodzimierz Dobrowolski, z pochodzenia Polak, utrzymujący kontakty ze spiskowcami
jeszcze w 1862 r., a obecnie sercem i duszą oddany zaborcom, zwołał na 23 lutego naradę do Chęcin. Zaprosił dowódcę 25 smoleńskiego pułku piechoty z Kielc, pułkownika
Ksawerego Czengierego i majora Sergiusza Mironowicza Gołubowa. Czengiery, starszy
wiekiem i stopniem, musiał jednak stawić się na naradę, którą zarządził szef sztabu
generała Aleksandra Uszakowa, Naczelnika Radomskiego Okręgu Wojennego, a tak
na dobrą sprawę to jego zastępca i zięć.
Ustalono, że następnego dnia powstańców ścisną potrójne kleszcze, które zewrą
się w Małogoszczu między godzinami 10 i 11. Dobrowolski, dysponujący 750 ludźmi
wchodzącymi w skład dwóch rot liniowych i roty strzeleckiej mohylewskiego pułku
piechoty oraz szwadronu dragonów, a także dwoma gwintowanymi działami, miał
wyjść z Chęcin o godzinie 7, przejść przez wioskę Mosty i zaatakować powstańców od
strony południowo-wschodniej. Cztery godziny wcześniej, bo i droga była dłuższa, z
Kielc miał wyruszyć Czengiery, który na czele trzech kompanii piechoty, szwadronu
dragonów i ciągnąc dwa działa, miał przejść przez Piekoszów i zaatakować Małogoszcz
od strony północnej. Kierunek południowy zarezerwowano dla Gołubowa z trzema
kompaniami piechoty. Zmasowany atak 2 tysięcy żołnierzy miał dać Langiewiczowi
jedyną szansę ucieczki – na zachód, w stronę Włoszczowy i Częstochowy, gdzie już
podciągano tamtejsze oddziały, gotowe do zadania powstańcom ostatecznego ciosu.
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Bitwa – 24 lutego 1863 r.
Pierwszy sygnał o nadciąganiu wroga przekazała około godziny 9 Elżbieta Stodolnicka, która w rozpędzonej bryczce wpadła na placyk przy plebanii krzycząc, że
Moskale otaczają cały obóz i ledwie zdążyła uciec przed ścigającymi ją kozakami. Za
nią pędziła pikieta z wiadomością, że od wschodu nieprzyjaciel przekracza rzekę.
Oddziałem rosyjskim przekraczającym rzekę było zgrupowanie Dobrowolskiego. Na
przedpolu miasta znalazł się wcześniej, niż sam planował, a to zapewne z tego powodu,
że zwycięstwo i rozbicie powstańców chciał przypisać wyłącznie sobie, a nie współdziałaniu trzech dowódców.
Langiewicz rzucił przeciwko niemu batalion strzelców pod komendą majora Grudzińskiego i stanowiący dla niego rezerwę, batalion kosynierów majora Dąbrowskiego,
aby rozpoznali i zatrzymali nieprzyjaciela. Punktem oparcia miała być dla nich Krzyżowa Góra. Na znajdującej się obok górze Brogowicy stanął batalion Czachowskiego.
W ten sposób uformowało się lewe skrzydło powstańcze. Znajdująca się w samym
mieście pozostała część piechoty stanowiła centrum. Łącznikiem między nimi była
kawaleria Ulatowskiego (od Langiewicza). Kawaleria pod dowództwem kapitana
Jaszowskiego (od Jeziorańskiego) oraz bateria dział pod dowództwem Dąbrowskiego zajęły górę cmentarną Babinek, tworząc tu prawe skrzydło. Z pola walki wysłano
w drogę tabor, składający się z kilkudziesięciu wozów, obładowanych żywnością dla
ludzi i koni, zapasową odzieżą, naczyniami kuchennymi.
Dobrowolski zaczął rozwijać się do ataku. Gdy dostrzegł, że żołnierze Grudzińskiego biegną na szczyt Krzyżowej Góry, aby zająć tu pozycję, rozpoczął ich ostrzeliwanie. Powstańcy nie mogli odpowiedzieć tym sam, ponieważ dysponowali bronią
o znacznie mniejszym zasięgu. Gdy jednak do zwarcia było coraz bliżej, rozpoczęła
się obustronna palba. Wkrótce Grudziński zaczął ustępować ku miastu i zmierzać na
górę. Niektórzy powstańcy wpadli w panikę i zaczęli się wycofywać, ale powstrzymała
ich Anna Henryka Pustowójtówna.
Za chwilę to Rosjanie znaleźli się w złym położeniu, gdyż do walki włączył się
Czachowski, który znalazł się na tyłach Dobrowolskiego i przystąpił do oskrzydlania
Rosjan. Niestety, powstańcze patrole konne dały znać, że od południa rozpoczyna
natarcie jakiś nowy oddział rosyjski. Była godzina 11, więc na pole bitwy, zgodnie
z umową, dotarł Gołubow. Od razu wdarł się do miasta, które nie było wprawdzie
przygotowane do obrony, choćby poprzez zabarykadowanie ulic, ale powstańcy
nadrabiali to zaciętością. Rozpoczęła się dwugodzinna walka o każdy dom i zaułek.
Około południa ostrzał artyleryjski ze strony oddziału Dobrowolskiego wywołał pożar
w rynku. Miasto stanęło w ogniu.
Powstańcom zaczęła wyczerpywać się amunicja, a rozprzestrzeniający się pożar
miasta uniemożliwiał dalszą obronę. Dlatego też Langiewicz zarządził przegrupowanie wszystkich sił na wzniesienia ciągle jeszcze zajmowane przez Grudzińskiego
i Czachowskiego, czyli góry Krzyżową i Brogowicę. Wówczas Dobrowolski prawdopodobnie dostrzegł nowe ruchy po polskiej stronie i postanowił ostatecznie przycisnąć
Grudzińskiego. Tyraliera strzelców finlandzkich skutecznie wykonała rozkaz dowódcy
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– wyparła Grudzińskiego z Krzyżowej Góry i doprowadziła siły powstańcze do krytycznego położenia. Dobrowolski zaczął bowiem coraz większym klinem wbijać się
w nasze manewrujące i zdezorientowane oddziały.
By nie dopuścić do klęski, Langiewicz wykorzystał kawalerię. Rozkaz do szarży
mającej ocalić wszystkich, lecz samobójczej dla jej wykonawców, otrzymał kapitan
Stanisław Jaszowski. W ataku zginęła połowa oddziału i sam dowódca. Ocalało jednak
całe zgrupowanie powstańcze, które przystąpiło do odwrotu. Kolumny powstańcze
zaczęły pokonywać rzekę Łośną, zwaną obecnie Wierną Rzeką.
Wydawało się, że zagrożenie minęło, ale około godziny 14 na polu bitwy zjawił się
od północy pułkownik Ksawery Czengiery. Celowo o dwie godziny opóźnił wymarsz
z Kielc. Autorem planu rozbicia powstańców był przecież Dobrowolski i on cieszyłby
się sukcesem. Inaczej jednak wszystko by wyglądało, gdyby dwaj dowódcy nie mogli
poradzić sobie z powstańcami i gdyby dopiero wkroczenie Czengierego przechyliło
szalę zwycięstwa na stronę Rosjan.
Ponieważ Polacy byli już w odwrocie, Czengieremu nie pozostało już nic innego, jak
tylko ustawić dalekosiężne działa i wzdłuż koryta strzelać do powstańców przeprawiających się przez rzekę. Ostrzeliwał też tyły i zaczął szarpać prawe skrzydło Czachowskiego, mającego teraz newralgiczne zadanie osłony przeprawy. A przecież po drugiej,
południowej stronie Brogowicy, od rana walczył on jednocześnie z Dobrowolskim,
obecnie jeszcze wzmocnionym przez Gołubowa. I teraz Polak – renegat, z całą mocą
uderzył na Czachowskiego, który był już na krawędzi katastrofy, ale w porę otrzymał
pomoc. Do kontrataku ruszyli bowiem kosynierzy pod dowództwem Śmiechowskiego.
Czengiery próbował dopaść Langiewicza aż do zapadnięcia nocy, czyli do około godziny
17. Ostrzelał nawet w tym celu Bolmin, ale powstańcy byli zawsze o krok do przodu
i w porządku wycofali się z pola bitwy.

Po bitwie
Małogoszcz został doprowadzony do kompletnego upadku. Wywołany ostrzałem
rosyjskim pożar zniszczył dużą część miasta (ryc. 1). Nazajutrz żołdactwo carskie znów
podłożyło ogień i rozgrabiło wszystko, co tylko pozostało. Wielu mieszkańców Rosjanie
zamordowali, liczni odnieśli rany, większość straciła dorobek całego życia.
Stosy poległych usłały małogoskie pole. Nie wiadomo jednak dokładnie, ilu ludzi
zginęło w tym krwawym starciu. Jeśli wziąć po uwagę informacje z tablicy napisowej
na cmentarzu w Małogoszczu, to zginęło 175 powstańców, choć burmistrz miasta
wspominał o 160 pochowanych w bratniej mogile na cmentarzu parafialnym w Małogoszczu. Zmarłych przybywało, ponieważ w ciągu kilku dni od bitwy umierali ranni i
znajdowano kolejne ciała.
Rosjanie twierdzili, że w starciu poległo pięciu (!) żołnierzy carskich, a sześciu
zostało rannych lub, że tylko sześciu było rannych. W przesadę wpadała też nasza
strona, gdy twierdziła, że poległo ponad 400, a nawet 480 Rosjan. Podaje się również
liczbę 100 i 250. Do dziś nie ustalono miejsca ich pochówku.
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Ryc. 1. Małogoszcz po bitwie, [w:] L’Illustration, R. 21, 1863, nr 1051, str. 248

Druga bitwa w Małogoszczu
Siedem miesięcy po krwawej i tragicznej dla miasta bitwie, 16 września 1863 r.,
w Małogoszczu rozegrała się kolejna batalia. Miasto zaatakowali powstańcy pod dowództwem majora Władysława Sokołowskiego, używającego pseudonimu Iskra. Zostali
jednak wciągnięci w zastawioną przez Rosjan pułapkę. Oddział został rozbity. Władze
carskie nakazały pochować poległych w zbiorowym grobie na terenie przylegającym
do cmentarza parafialnego, w pobliżu bratniej mogiły z lutego 1863 r.
Dzieje oddziału Sokołowskiego kilkanaście dni po bitwie zakończyły się tragicznie.
29 września 1863 r. dowódca został skazany na karę śmierci za pijaństwo, zaniedbywanie
żołnierzy oraz rabunki i gwałty na ludności cywilnej. Sam oddział zreorganizowano.

Pamięć o Małogoszczu
Bitwa, rozegrana pod Małogoszczem 24 lutego 1863 r. i tragiczne wydarzenia z nią
związane oraz druga bitwa, stoczona 16 września 1863 r., na zawsze zapisały miasto w
polskiej tradycji niepodległościowej. W zbiorowej pamięci kultywowana jest pamięć
o bohaterach bitwy. Do najważniejszych z nich należą:
Władysław Bentkowski – wieloletni poseł do sejmu pruskiego w Berlinie. Zrzekł się
mandatu i wstąpił do oddziału Langiewicza. Od Goszczy był szefem sztabu dyktatora.
W latach 1868–1880 zarządzał majątkiem i sprawował opiekę prawną nad dziećmi
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
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Paweł Borejsza – w linii bocznej prawnuk Tadeusza Reytana. Mając 17–19 lat
wyruszył do obozu Langiewicza, gdzie zaciągnął się jako szeregowiec do oddziału
kosynierów. Potem przydzielony został do oddziału strzelców. Poległ w bitwie pod
Małogoszczem, nie chcąc poddać się w płomieniach palącego się domu. Został postrzelony w pierś i siedmiokrotnie pchnięty bagnetem.
Adam Chmielowski (święty Brat Albert) – po rozbiciu puławskiego partii Frankowskiego przyłączył się do oddziału Langiewicza. Walczył pod Małogoszczem i służył aż do
bitwy pod Grochowiskami. Potem ponownie w powstaniu, w oddziale Chmieleńskiego.
30 września 1863 r. został ciężko ranny w bitwie pod Mełchowem. Bez znieczulenia
amputowano mu lewą nogę. Po powstaniu rozpoczął studia malarskie. W 1880 r.
wstąpił do zakonu Jezuitów w Starej Wsi, a następnie do zakonu Franciszkanów w
Krakowie. Podjął tu ideę czynnej miłości bliźniego, opiekując się – jako brat Albert
– ubogimi i bezdomnymi. Założył dla nich przytułek, zamieniony w zgromadzenie
tercjarzy III zakonu franciszkańskiego albertynów (1888 r.) i albertynek (1891 r.).
W 1983 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II został uznany za błogosławionego, a w
1989 r. kanonizowany.
Dionizy Czachowski – jeden z najwybitniejszych dowódców powstańczych. Od
początku aż do bitwy pod Grochowiskami służył pod rozkazami Langiewicza, zwykle
w kluczowym miejscach bitew, niejednokrotnie, dzięki swej postawie, chroniąc całe
zgrupowanie od klęski. Następnie mianowany naczelnikiem wojennym województwa
sandomierskiego rozpoczął koncentrację oddziałów powstańczych na północ od Gór
Świętokrzyskich. Potem z nowym oddziałem poległ pod Jaworem Soleckim.
Zofia Dobronokowa – córka komisarza policji z Warszawy. W oddziale Langiewicza
od Nowej Słupi. Poległa w obronie taboru wysłanego z Małogoszcza. Rodzina dokonała
ekshumacji ciała z cmentarza w Małogoszczu i wywiozła je do Rosji.
Stanisław Jaszowski – służył w kawalerii Jeziorańskiego. W bitwie małogoskiej
poprowadził szarżę jazdy, która powstrzymała natarcie Rosjan i umożliwiła Langiewiczowi przeprowadzenie odwrotu. Pochowany w osobnej mogile na cmentarzu w
Małogoszczu.
Walery Przyborowski – urodzony w podkieleckich Domaszewicach. Służył w oddziale Langiewicza i brał udział w bitwie pod Małogoszczem i Chrobrzem. Po powstaniu
zajmował się dziennikarstwem, powieściopisarstwem (opublikował około 90 utworów)
i pracą nauczycielską. Był również historykiem powstania styczniowego. Napisał na
jego temat 14 tomów.
Anna Henryka Pustowójtówna – od Staszowa adiutant Langiewicza. W całej kampanii wykazała się nie tylko wielkim poświęceniem w ratowaniu rannych powstańców,
ale też nadzwyczajną odwagą na polu bitwy, co miało miejsce zwłaszcza pod Małogoszczem. Aresztowana wraz z Langiewiczem podczas przekraczania granicy austriackiej.
Potem na emigracji. Zmarła i została pochowana w Paryżu.
Józef Śmiechowski – wraz z wybuchem powstania styczniowego stanął na czele
własnego oddziału kosynierów, po czym połączył się z oddziałem Jeziorańskiego. Wraz
z ogłoszeniem dyktatury Langiewicza został awansowany do stopnia generała i objął
dowodzenie nad brygadą piechoty. Ponownie walczył na terenie Lubelskiego, stojąc
na czele oddziałów zgromadzonych przez Jeziorańskiego. Po powstaniu mieszkał we
Lwowie, gdzie zmarł i tam został pochowany.
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Tadeusz Szymon Włoszek – urodzony w Sędziszowie, uczył się w Pińczowie. Służył
w oddziale Langiewicza pod Świętym Krzyżem i Staszowem. Był również w Małogoszczu, ale przed bitwą zjawił się jego ojciec i zabrał go z powstania tłumacząc to młodym
wiekiem syna i koniecznością ukończenia szkoły. Po powstaniu został nauczycielem.
Przeniósł się do Kielc, gdzie po utworzeniu Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego był jednym z inicjatorów zorganizowania publicznego muzeum
regionalnego. W latach 1909–1933 nieprzerwanie wchodził w skład Zarządu Oddziału.
W pierwszych latach działalności towarzystwa zajmował się także organizacją wycieczek
w Góry Świętokrzyskie, przyjmował na noclegi turystów, uczestniczył czynnie w akcji
odczytowej i pisał artykuły do prasy centralnej i regionalnej. Skupił wokół placówki
zespół wybitnych współpracowników. Organizował liczne wystawy okolicznościowe, a
po salach muzealnych oprowadzał zwiedzających w stroju powstańczym, stając się przez
to integralną częścią ekspozycji. W 1927 r. na Walnym Zjeździe PTK otrzymał godność
honorowego członka towarzystwa. Zmarł w Kielcach i tam został pochowany.

Miejsca pamięci na cmentarzu w Małogoszczu
Zbiorowa mogiła powstańców poległych 24 lutego 1863 r.
Urządzona pierwotnie na terenie przylegającym do cmentarza. W 1937 r. przy grobie
wykonano staranne prace porządkowe. Obecnie kwatera na miejscowym cmentarzu
parafialnym ma rozmiary kwadratu o boku 4 metrów. Pośrodku znajduje się wysoki,
żeliwny krucyfiks. Na płycie wyryto napis: „Tu spoczywa 175 powstańców 1863 r. Cześć
ich pamięci” (ryc. 2).

Ryc. 2. Zbiorowa mogiła powstańców poległych 24 lutego 1863 r. Fot. C. Jastrzębski
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Mogiła kapitana Stanisława Jaszowskiego
Żona Stanisława Jaszowskiego, Wanda, starała się o ekshumację ciała męża. Nie
uzyskała zgody na przeniesienie ciała kapitana poza cmentarz małogoski, ale mogła
oznaczyć mogiłę za pomocą nagrobka z krzyżem. Władze zastrzegły również, aby w
napisie nie podawać ani daty, ani okoliczności śmierci. Na kamiennym cokole krzyża
umieszczono zatem płytę z napisem: „Za duszę śp. Stanisława Jaszowskiego żona i
dzieci proszą o westchnienie do Boga”. Prawdopodobnie w 1937 r. wykonano płytę z
napisem: „Za Duszę Stanisława Jaszowskiego pozostała żona i rodzina proszą o westchnienie”. W ostatnim zaś czasie na cokole zamontowano nową, marmurową płytę z
napisem: „Śp. kpt. Stanisława Jaszowskiego. Żona i rodzina proszą o westchnienie”.
W 1937 r. odnowiono grobowiec ogradzając go dodatkowo żelaznym łańcuchem
zawieszonym na czterech kolumnach wykonanych z piaskowca. W 1963 roku, w setną
rocznicę bitwy małogoskiej, wysiłkiem rodziny Jaszowskich odnowiono mogiłę oraz
wmontowano wykonaną z białego marmuru tablicę z następującym napisem: Stanisław
Jaszowski. Kapitan – dowódca jazdy w partii gen. Jeziorańskiego. Ur. w Woli Łychowskiej
28 IX 1834 r. Poległ za ojczyznę w bitwie pod Małogoszczem 24 II 1863 r. Płytę ozdobiono
srebrnym Krzyżem Virtuti Militari (ryc. 3).

Ryc. 3. Płyta na mogile kapitana Stanisława Jaszowskiego. Fot. C. Jastrzębski

Zbiorowa mogiła powstańców poległych 16 września 1863 r.
Bratnią mogiłę powstańców poległych w bitwie 16 września 1863 r. urządzono na
terenie przylegającym wówczas do cmentarza parafialnego (ryc. 4). Przez lata zapomniana z powodu niechlubnej postawy dowódcy oddziału. Odnowiona w 2007 r. z
inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza. Na mogile umieszczono kamienny
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Ryc. 4. Zbiorowa mogiła powstańców poległych 16 września 1863 r. Fot. C. Jastrzębski

nagrobek z tablicą napisową: „ŚP. Tu spoczywa 37 powstańców poległych w bitwie 16
września 1863 r. Cześć ich pamięci”. W tyle tablicy wznosi się wysoki, żeliwny krucyfiks.
Obok Polaków spoczywają tu dwaj Francuzi – Ernest Créange i August L’Oisean oraz
Włoch – Antoni Vigani. Być może spoczywa też Rosjanin.
Mogiła ks. Nestora Bierońskiego (ryc. 5)
Ks. Nestor Hygin Soter Bieroński
w latach 1855–1899 był proboszczem
w Małogoszczu. W okresie przedpowstaniowym i podczas powstania styczniowego bardzo aktywnie
uczestniczył w pracach organizacji
narodowej, m. in. współorganizował
zjazd duchowieństwa kieleckiego
we Wrocieryżu w 1862 r., za co został aresztowany. Po bitwie lutowej
znów trafił do więzienia – dwa lata
przebywał w Cytadeli Warszawskiej.
Ryc. 5. Mogiła ks. Nestora Bierońskiego. Fot. C.
W rocznicę bitwy wprowadził zwyJastrzębski
czaj odprawiania dwóch nabożeństw
przez siebie i wikarego: żałobnego
za poległych i błagalnego za odwrócenie klęski.
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Mogiły innych powstańców styczniowych
Na cmentarzu w Małogoszczu znajdują się ponadto trzy mogiły powstańców
styczniowych nie związanych z bitwami małogoskimi. W jednej, z odnowionym nagrobkiem, spoczywa Jan Saski, wuj Stefana Żeromskiego, uwieczniony przez niego
jaki dziedzic Niezdołów w powieści „Wierna rzeka”. Jan Saski wraz z trzema synami,
spośród których najmłodszy – Gustaw – zginął, zasieczony szablami przez kozaków,
brali czynny udział w powstaniu. Napis na grobie informuje: „Tu spoczywa ś.p. Jan
Saski, ur. 1810 – zm. 1868, powstaniec 1830 i 1863, ziemianin Rudy Zajączkowskiej,
wuj Stefana Żeromskiego”.
Drugi nagrobek poświęcony jest Józefowi Nowakowskiemu, który zmarł 7 października 1929 r. w wieku 91 lat i spoczywa w grobie rodzinnym. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości został zweryfikowany jako powstaniec styczniowy.
Trzeci nagrobek znajduje się w złym stanie. Został już częściowo zniszczony. Został
postawiony na mogile Edwarda Skibińskiego, sekretarza gminy Zajączków, zmarłego
22 października 1912 r. w wieku 71 lat. On także, zgodnie z ustaleniami Michała Zborowskiego, miejscowego regionalisty, walczył w powstaniu styczniowym.
Niezachowany grób Piotra Józefowicza
W niezachowanej mogile, po 1922 r., pochowany został Piotr Józefowicz, urodzony w Małogoszczu w 1843 r. Służył w oddziałach Kurowskiego, Cieszkowskiego,
Chmieleńskiego i Anderliniego. Walczył pod Sosnowcem, Miechowem, Przedborzem,
Ciernem, Jędrzejowem, Warzynem, Mełchowem, Oksą, Ociesękami (był tu ranny w
rękę i głowę), Brodami, Iłżą i Opatowem. W wolnej Polsce został odznaczony Krzyżem
Walecznych.
Epitafium ks. Nestora Bierońskiego
Umieszczone jest po prawej stronie
łuku, oddzielającego prezbiterium od
nawy kościoła w Małogoszczu (ryc. 6).
Napis informuje: „D.O.M. Ś.P. X Nestor
H. S. Bieroński. Prałat katedry kieleckiej.
Profesor seminarium kieleckiego. 44 letni
proboszcz i restaurator tego kościoła. Przeżywszy 84 lata wieku, 60 kapłaństwa zmarł
dnia 27 marca 1899 r. Wieczny odpoczynek
racz mu dać, Panie”.
W zakrystii kościoła przechowywano
dwie kule armatnie, jako pamiątki po
bitwie powstania styczniowego. Z polecenia ks. Bierońskiego wykonano ornat z
napisem: „Na pamiątkę poległych w 1863
i 1864 r.”
Ryc. 6. Epitafium ks. Nestora Bierońskiego. Fot. C. Jastrzębski

Bitwa pod Małogoszczem

113

Plebania w Małogoszczu
W dniach od 21 do 24 lutego 1863 r. XVI-wieczna plebania w Małogoszczu (ryc. 7)
stanowiła kwaterę główną generała Mariana Langiewicza. Jeszcze wiele lat po powstaniu w sali plebanii pokazywano przestrzeloną od kuli karabinowej szybę, a w znajdującym się na dole pokoju jadalnym dwa kafle w piecu podziurawione kulami.

Ryc. 7. Plebania w Małogoszczu. Fot. C. Jastrzębski

Figura na Krzyżowej Górze
Na Krzyżowej Górze w Małogoszczu, na której rozgrywały się jedne z najważniejszych wydarzeń bitwy 24 lutego 1863 r., od wieków znajdował się drewniany kościół. Był
wzmiankowany w 1521 r. i istniał jeszcze w 1804 r. Krucyfiks ze zniszczonej z powodu
starości świątyni uroczyście przeniesiono do kościoła parafialnego, wystawiając w miejscu budowli pamiątkową kolumnę. Wkrótce jednak miejscowy poszukiwacz skarbów
doprowadził do jej obalenia. Ks. Religa, wikary, wystawił nową figurę z marmuru,
ale zniszczył ją ostrzał artylerii niemieckiej w czasie I wojny światowej. Około 1930 r.
skauci małogoscy postawili tu dębowy krzyż dla upamiętnienia poległych podczas
powstania styczniowego.
W 1938 r. z czerwonego piaskowca wystawiono stojącą obecnie, około 5-metrowej
wysokości figurę, złożoną z cokołu i krucyfiksu (ryc. 8). Ma dwa napisy. Jeden brzmi:
„W miejscu wiekopomnej łaskami słynącej męki Jezusa Chrystusa”, a drugi (pisownia oryginalna): „Od niepamiętnych czasów stał na tej górze Krzyżową zwanej krzyż
zbudowany na pamiątkę historycznych wydażeń których świadkiem był Małogoszcz.
Zbużony poraz pierwszy – 1897 a poraz drugi w czasie wojny światowej – 1914. Odbudowany przez Małogoszczan w 1938 r.”
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Ryc. 8. Figura na Krzyżowej Górze. Fot. C. Jastrzębski

Krzyż na Sabianowskiej Górze w Małogoszczu
Być może wystawiony został w miejscu
pochówku Rosjan, poległych w bitwie
24 lutego 1863 r. (ryc. 9) Na tym terenie
znajdowały się wyrobiska po eksploatacji
gliny, nie było więc potrzeby kopania
dołu. Zgodnie z tradycją Rosjanie mieli
zaorać cały teren, aby zamaskować miejsce zbiorowej mogiły, choć w warunkach
zimowych nie wydaje się to skutecznym
sposobem. Obecnie krucyfiks jest metalowy, ale wcześniej znajdował się tu
drewniany krzyż z jakimś nie utrwalonym
w pamięci napisem.
Znaleziska z pola bitwy
Na terenie, gdzie odbyła się bitwa, stale znajdowane są okazy numizmatyczne,
patriotyczno-religijne i militarne z epoki:
carskie monety, medaliki, krzyżyki (w tym
Ryc. 9. Krzyż na Sabianowskiej Górze.
Fot. C. Jastrzębski

Bitwa pod Małogoszczem

115

np. w kształcie kotwicy), klamry i zapinki, liczne guziki z numeracją oddziałów wojskowych oraz różnego kalibru pociski (ryc. 10). Ciekawym znaleziskiem jest tylko lekko
uszkodzony, dwugłowy carski orzeł.

Ryc. 10. Pociski znajdowane na polach bitew

Inne miejsca pamięci
Zbiorowa mogiła w Bebelnie
Na cmentarzu w Bebelnie znajduje się grób z napisem „ŚP. Zbiorowa mogiła 11
żołnierzy powstania styczniowego poległych w dniu 26 II 1863 r. w bitwie małogoskiej
pod dowództwem gen. Mariana Langiewicza”. Data dzienna jest błędna. Być może
oznacza dzień pochówku.
Krzyż w Krynicy
W miejscowości Brynica, przy drodze prowadzącej z Kielc do Piekoszowa znajduje
się osadzony na cokole kamienny krzyż z napisem „Boże. Błogosław nas. 1863”. Zgodnie
z tradycją znajduje się tu mogiła powstańca, rannego podczas bitwy pod Małogoszczem,
a w tym miejscu rozsiekanego przez kozaków, mimo że zasłaniał się krzyżem.
Zbiorowe mogiły w Kurzelowie
Na cmentarzu w Kurzelowie znajdują się dwie zbiorowe mogiły powstańców. Jeden
grób ma napis: „ŚP. Zbiorowa mogiła 43 żołnierzy powstania styczniowego poległych 24
II 1863 r. w bitwie w okolicach Małogoszcza pod dowództwem generała Mariana Langiewicza mieszkańców Kurzelowa. Związek Kombatantów RBiBWP we Włoszczowie.
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Czerwiec 1993 r.” Na drugiej mogile umieszczono napis: „Zbiorowa mogiła 17 żołnierzy
powstania styczniowego poległych 26 II 1863 r. w bitwie w okolicach wsi Ewelinów gm.
Oleszno pod dowództwem generała Mariana Langiewicza mieszkańców Kurzelowa.
Związek Kombatantów RBiBWP we Włoszczowie. Czerwiec 1993 r.” Tabliczka z tyłu
nagrobka informuje, że w mogile tej pochowano nie 17, lecz 21 powstańców.
Mogiła w Łosienku
W miejscowości Łosienek koło Rykoszyna znajduje się betonowy nagrobek
z napisem: „Tu spoczywa powstaniec 1863 r. Oficer wojsk Langiewicza. Mieszkaniec
Warszawy. Wieczna chwała bohaterom walki o wolność i niepodległość ojczyzny.
Łosienek 1991. Fun. Kom. B.Ch. St. Biernat, St. Siwek”. Zgodnie z tradycją znajduje
się tu mogiła powstańca, rannego podczas bitwy pod Małogoszczem i zmarłego w tym
miejscu.
Mogiła Józefa Gaszyńskiego w Ciernie
Na cmentarzu parafialnym w Ciernie znajduje się grobowiec rodziny Gaszyńskich. Jeden z napisów informuje: „Józef Gaszyński w obronie ojczyzny w bitwie
pod Małogoszczą śmiertelnie raniony zmarł 3 października 1863 r.” Miał wówczas
21 lat. Pochodził z Cierna. Był synem spoczywających razem z nim Aleksego i Barbary
z Byczkowskich. Podczas ataku oddziału Sokołowskiego – w którym był oficerem sztabowym – na Małogoszcz 16 września 1863 r. został postrzelony w biodro i wyniesiony
na tyły.
Napis w Radomiu
Północna belka konstrukcyjna mauzoleum pułkownika Dionizego Czachowskiego
w Radomiu zawiera napis o następującej treści: „Małogoszcz. Pieskowa Skała. Grochowiska”. Mauzoleum wzniesiono w 1938 r. przed kościołem klasztornym Bernardynów.
Podczas II wojny światowej zostało zniszczone przez Niemców i zrekonstruowane dopiero w 1963 r. z okazji 100 rocznicy śmierci Czachowskiego u zbiegu ul. Malczewskiego
i ul. Wernera, na placu Żołnierzy 72 Pułku Piechoty im. D. Czachowskiego.
Tablica w Szreniawie
W Szreniawie (gmina Gołcza w powiecie miechowskim województwa małopolskiego) na ścianie plebanii znajduje się tablica następującej treści: „Tu, w Szreniawie,
dnia 28 lutego 1863 r. obozował ze swoją partią gen. Marian Langiewicz podążając z
pola bitwy pod Małogoszczą ku Skale. Pamięci tych, co walczyli o niepodległą Polskę.
W 140-tą rocznicę powstania styczniowego. Szreniawa dnia 28 lutego 2003 r.”

„Wierna Rzeka” Stefana Żeromskiego
Najświetniejsza polska powieść o powstaniu styczniowym – „Wierna rzeka”, mająca podtytuł „Klechda domowa” – została opublikowana przez Stefana Żeromskiego
w 1912 r., z okazji nadchodzącej 50 rocznicy wybuchu powstania. Utwór dał też nazwę
istniejącej od 1934 r. parafii „Wierna”, przystankowi kolejowemu na trasie z Kielc do
Częstochowy oraz rzece, która zwana była wcześniej Lasociną, Łosociną, Łosośną albo
Łośną, natomiast obecnie najczęściej mówi się o niej i pisze: Wierna Rzeka (ryc. 11).
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Ryc. 11. Wierna Rzeka. Fot. C. Jastrzębski

Okoliczne tereny należały pod koniec XIX w. do ciotki Stefana Żeromskiego Józefaty Saskiej, która razem z mężem Janem (pochowanym w Małogoszczu) dzierżawiła
w Rudzie Zajączkowskiej majątek rządowy z dziewięcioma folwarkami. W młodości
pisarz bywał tu często i słuchał opowieści powstańczych ciotki, której mąż bił się z
Rosjanami w 1830 i 1863 r., natomiast w powstaniu styczniowym brali udział wszyscy
trzej synowie: 17-letni zginął od szabel kozackich, drugi został inwalidą, a trzeci nie
złożył broni aż do końca.
Żeromski opracował literacko najprawdopodobniej autentyczną historię księcia
Jana Połubińskiego (pierwowzór powieściowego Józefa Odrowąża) – uczestnika
krwawej bitwy powstańczej pod Małogoszczem. Ranny Połubiński przedostał się do
Rudy Zajączkowskiej (w powieści – Niezdoły), gdzie zaopiekowała się nim wychowanica Saskich, Aniela Lubowiecka (pierwowzór Salomei Brynickiej). Za zgodą matki
Połubińskiego na rok 1865 wyznaczono datę ślubu młodych, ale Aniela w przeddzień
zmarła. Podobno popełniła samobójstwo, obawiając się nieodwzajemnionej miłości.
W powieści historia kończy się inaczej. Matka Odrowąża nie zgadza się na ślub. Za
uratowanie Józefa i jako rekompensatę zranionych uczuć daje Salomei pieniądze, które
ta wrzuca do rzeki. Z tej samej toni wyszedł wcześniej jej narzeczony i do tej samej toni
rzucił ważne dokumenty rozsiekany przez Rosjan Hubert Olbromski, komisarz Rządu
Narodowego. Rzeka jest tak wierna, że łagodzi zawód miłosny dziewczyny, podobnie
jak oczyściła rany rannego i powierzonych sobie tajemnic nie oddała wrogowi.
Ta wymowa i stworzony nastrój „klechdy domowej” oraz możliwość odniesienia
miejsc i sytuacji powieściowych do terenów i zdarzeń rzeczywistych sprawiły, że literatura wykreowała życie.
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Rzeka nadal pełna jest swoistego uroku. Jej długość wynosi 36 km. Ma źródła
w wiosce Filipy koło Radoszyc, uchodzi zaś do Białej Nidy koło Bolmina. Widać wyraźnie, że Wierna Rzeka to zwalnia na licznych zakolach, to znów przyspiesza na prostych
odcinkach. Gdzieś na niej był bród, który pokonał ranny Połubiński (Odrowąż).
Ostatnie pozostałości po dworze Saskich znajdują się w Rudzie Zajączkowskiej,
która obecnie stanowi część wsi Wesoła. Nazwa Ruda jednoznacznie wskazuje na
związki miejscowości z wydobyciem i przeróbką darniowej rudy żelaza. Z XII w. pochodzą wzmianki o płaceniu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu danin w postaci żelaza.
Kuźnica działała tu już w 1440 r. Następnie założono folwark z młynem i tartakami.
Po zabudowaniach dworskich, które zostały spalone w 1864 r., zachowała się jedynie
część stodoły z kamiennymi słupami, znajdująca się w prywatnym obejściu.
Powieść Żeromskiego była trzykrotnie filmowana. W 1922 r. nakręcono film niemy pt. „Rok 1863”, w reżyserii Edwarda Puchalskiego. Premiera odbyła się 7 lipca.
W rolach głównych wystąpili Maria Hryniewicz i Ryszard Sobiszewski. Grał również
Aleksander Zelwerowicz. Fabułę wzbogacały „żywe obrazy” na podstawie prac Artura
Grottgera „Polonia” i „Lithuania”.
4 października 1936 r. miała miejsce premiera filmu pt. „Wierna rzeka” w reżyserii
Leonarda Buczkowskiego. Główne role powierzono żonie reżysera, Barbarze Orwid
(imię Salomea zmieniono na Mija) i Mieczysławowi Cybulskiemu. Oprócz nich występowała plejada ówczesnych aktorów, m. in. czołowy amant Franciszek Brodniewicz,
Kazimierz Junosza-Stępowski i Józef Węgrzyn.
Ostatniej ekranizacji dokonał w 1983 r. Tadeusz Chmielewski, który wyreżyserował film pt. „Wierna rzeka” z Małgorzatą Pieczyńską i Olgierdem Łukaszewiczem.
Wystąpili ponadto m. in. Franciszek Pieczka (Szczepan), Maria Homerska (księżna
Odrowąż), Henryk Bista (doktor Kulewski), Henryk Machalica (major rosyjski), Jerzy
Turek (sołtys), Wojciech Wysocki (kapitan Wiesnicyn) i Tomasz Zaliwski (Hubert
Olbromski). Premiera filmu odbyła się dopiero 31 sierpnia 1987 r.
Sztuka filmowa silnie przemawia do współczesnego człowieka, ale do głębi może
też poruszyć zawarty w powieści Żeromskiego przejmujący opis pola bitwy:
Leżeli w kilkuset, tworząc w zmierzchu rannym białą górę – podobijani, gdy padli z ran,
na rozkaz wodza nieprzyjaciół, rodaka i niedawnego spiskowca – obdarci przez wojsko
ze szmat do ostatniego gałgana – roztrzęsieni na bagnetach – po dziesięć razy do ziemi
przybici sztychem oficerskiej szpady pchniętej na wskroś – z głowami rozwalonymi kulą z
lufy przystawionej do czoła – porozgniatani przez pędzące koła armat Czengierego.
Zrudział daleko przypiaskowy grunt ode krwi, co do ostatniej kropli z tych zwłok wyciekła. Zmiękły grudy twardej oraniny. Roztajał śnieg. Wleczeni w to miejsce ze wszech
stron za nogi, zamietli do czysta włosami szeroką niwę. Ugrabili ją kostniejącymi palcami.
Naszeptali w zagony ostatnich słów i pokąsali je w ostatnim szlochu.
Oniemiało i zacichło małogoskie pole.
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Wielkopolanie w zaborze pruskim a powstanie styczniowe

Przyczyny wybuchu powstania styczniowego
Analizując sytuację polityczną środkowej Europy w drugiej połowie XIX w.
oraz zapiski i listy powstańców, trudno jednoznacznie wskazać przyczyny wybuchu
powstania w 1863 r. Proces ten był bardzo złożony i wiele czynników wpłynęło na
decyzję wybuchu powstania. W literaturze analitycznej i opisowej wyszczególnia
się liczne przyczyny, wśród których należy wymienić m.in. liczne wystąpienia chłopskie wiosną 1861 r. i stawianie ich żądań o pełne prawa do ziemi. Zaczęły pojawiać
się nielicznie występujące próby uwłaszczenia chłopów, które wpłynęły na ogólne
niezadowolenie pozostałej licznej grupie chłopów, którzy zaczęli dopominać się
o równouprawnienie. Pierwszym uwłaszczeniem chłopów na terenie Polski odnotowano
we wsi Chwalibogowo pod Wrześnią w roku 1612. Wydarzenie to bardzo wolno roznosiło się najpierw wśród najbliższej okolicy, a następnie w całym zaborze. Dodatkowym
czynnikiem przyśpieszającym powstanie było narastające oburzenie i niezadowolenie
poprzez stosowanie kar cielesnych oraz masowe użycie broni wobec protestujących
i domagających się wolności chłopów.
Wśród następnych przyczyn należy wymienić brak reform gospodarczych i pogłębiający się kryzys oraz głód, rozwiązanie Towarzystwa Rolniczego w dniu 6.IV.1861 r.
przez margrabiego Wielopolskiego, narastające rozbieżności interesów różnych klas
społecznych i krwawe wydarzenia w Warszawie w 1861 r. Wreszcie „branka” – czyli
nadzwyczajny masowy pobór polskich rekrutów do wojska rosyjskiego na minimum
dwadzieścia pięć lat. Przeprowadzono ją na podstawie imiennych list rekrutujących
młodych Polaków, a nie na podstawie losowania, w nocy z 14 na 15 stycznia 1863 r.
w Warszawie, natomiast 23 stycznia 1863 r. miała odbyć się na prowincji. Mimo utrzymywania „branki” w tajemnicy, wielu Polaków w wielkim strachu, uciekło do lasów.
Tam stworzyli pierwsze partyzanckie oddziały. Decyzję tę podjęli, ponieważ wówczas
wszyscy wiedzieli, że praktycznie nikt z wcielonych żołnierzy nie dożył do tzw. nieograniczonego urlopu oraz nikt kto trafił do wojska nie wrócił nigdy do domu1. Wiadomości
te wzbudzały wśród polskich mieszkańców ogólny strach i panikę.
1
W. Bortnowski, O powstaniu styczniowym, wybrane dokumenty, odezwy i wyjątki
z opracowań i pamiętników, Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”, Warszawa, s. 6–13.
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Ryc. 1. Obraz plejny Z. Biernat 2003, Bój powstańczy w Kole 6 maja 1863. Ratusz w Kole.
Fot. M. Maśliński

Polityka niemiecka wobec Polaków w czasie powstania
Nieustanny opór Polaków wobec zaborców oraz walka o utrzymanie tożsamości
narodowej było znakiem dla Prus, Rosji i Austrii, że Polska, której nie było w XIX w. na
mapach świata, przy każdej nadarzającej się okazji sprzymierzy się z każdym państwem,
które będzie mogło zapewnić jej suwerenność. Bismarck stwierdził, że „przywrócenie
Królestwa Polskiego w jakimkolwiek zakresie byłoby równoznaczne ze stworzeniem
sprzymierzeńca dla każdego przeciwnika, który na nas uderzy”2. Wybuch powstania
w 1863 r., dawało Bismarckowi powód do zmobilizowania na granicy wschodniej połowy armii pruskiej. Jednak nie poprzestał na tych działaniach. Dnia 8 lutego1863 r.,
w jego imieniu, gen. Gustav von Alvensleben podpisał w Petersburgu konwencję
prusko-rosyjską3. Konwencja zapewniała dodatkowe zaopatrzenie wojsk rosyjskich
w broń, amunicję, żywność i odzież oraz możliwość, bez narażenia się na rozbrojenie, do
przeprowadzenia przez granicę i odpoczynku, a następnie do przejścia przez teren Prus,
tak aby móc bezpiecznie obejść i uderzyć na tyły powstańców. Niemiecka burżuazja
F. H. Gentzen, Powstanie styczniowe i dwie koncepcje polityki niemieckiej wobec Polaków,
[w:] Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. 8, z. 2 (16), Polskie Towarzystwo
Historyczne Oddział w Poznaniu, Poznań 1963, s. 42.
3
F. H. Gentzen, Powstanie styczniowe, op. cit. s. 43
2
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była skłonna na powstanie Królestwa Kongresowego i powstanie państwa polskiego,
ale tylko na terenie administracyjnie podlegającym Rosji, ale nigdy na terenie Śląska
i Wielkopolski, które podlegały Prusom4.

Początek powstania
Centralny Komitet Narodowy przekształcił się w Tymczasowy Rząd Narodowy,
który 22.I.1863r. opublikował Manifest Powstania i dekrety o uwłaszczeniu chłopów.
Dekret ten miał na celu zachęcić chłopów do czynnego udziału w powstaniu. W nocy
z 22/23.01.1863 r. wybucha Powstanie Styczniowe. Pierwsze oddziały miały składać się
z ludzi zagrożonych poborem do wojska. Już od samego początku jak i przez cały okres
powstania istniał stały brak jednolitego dowództwa, odpowiedniej liczby przeszkolonych
ludzi do bezpośredniej walki, żywności, broni, amunicji i zaskoczenia5.
W 1863 r. powstanie wybuchło w nieporównywalnie cięższych warunkach niż
w 1830–31. W tym czasie nie było własnej armii, rządu, powstanie nie było ruchem
ogólnopolskim, przeciwko wszystkim trzem zaborcom, tylko jedynym wrogiem była
carska Rosja, a teatrem działań obszar zaboru rosyjskiego. Spontaniczny wybuch
powstania rozpoczął się zimą, poprzez styczniową „brankę”, miało to wpływ na brak
zaskoczenia i nie przygotowania powstania w odpowiednim czasie i z planem. Na początku powstania największe wpływy, a w późniejszym etapie jego paraliżowanie, miało
stronnictwo „białych”, które tworzyło ziemiaństwo i arystokracja6. Byli zwolennikami
ugody z caratem, tak aby uzyskać największe wpływy i korzyści. Liczyli na interwencję
państw zachodnich, a szczególnie Francji. Powstanie traktowali bardziej jako formę
demonstracyjną i nie popierali bezpośredniej walki. Przeciwstawną grupą byli „czerwoni”, do których należeli głównie mieszczanie i chłopi. Prowadzili ożywioną agitację
i docierali ze swoimi hasłami do najmniejszych wsi i osad.

Udział Wielkopolan w powstaniu
Działalność w Wielkopolsce ze względu na prześladowania Prusaków musiała być
całkowicie zakonspirowana. Utworzono specjalne komitety pomocy dla powstania.
Wielkie Księstwo Poznańskie stało się dużym zapleczem wspomagającym działalność
umożliwiająca prowadzenie walki zbrojnej z caratem. W tym celu uchwalono specjalny
podatek narodowy w Księstwie Poznańskiem oraz w całym zaborze. W ten sposób
finansowo wspomagano powstanie. Praktycznie wszyscy Polacy na terenie Prus łożyli
datki. Zebrane środki finansowe przeznaczone zostały na zakup broni i amunicji,
umundurowania i oporządzenia, żywności, lekarstw, koni, wozów, ekwipunku oraz
służyły do zapewnienia transportu do Królestwa. W Paryżu powołano Komisję Broni.
Do najbardziej operatywnych należał Komitet Jana Działyńskiego z Kórnika, który
na wielką skalę zapoczątkował transport i dostarczanie zapasów broni i amunicji.
Zamawiano i kupowano nowinki techniczne broni, tak też wielokrotnie powstańcy
przewyższali jakością uzbrojenia oddziały rosyjskie. W Księstwie Poznańskim stwoF. H. Gentzen, Powstanie styczniowe, op. cit., s. 44
A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 roku we wschodniej Wielkopolsce, Poznań 1993, s. 25.
6
B. Polak, Wielkopolanie w powstaniu styczniowym 1863–1864, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1982, s. 11.
4
5
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rzono własną specjalną sieć wywiadu
i liczną grupę agentów, która służyła
do przeprowadzania specjalnych akcji
transportu broni, żywności, lekarstw i
opatrunków dla powstańców z pominięciem pruskich patroli i agentów.
Prowadzona też była agitacja, w celu
werbowania rekrutów do wspomożenia oddziałów powstańczych. Kobiety
szyły mundury, haftowały sztandary
i proporce. Wielokrotnie domy i goRyc. 2. Tablica na pomniku pod Brdowem, spodarstwa na terenie Wielkopolski
upamiętniająca bitwę i śmierć płk. Younga de służyły jak miejsca schronienia dla
Blankenheima. Fot. M. Maśliński
rannych, w nich potajemnie udzielano
pierwszej pomocy i leczono powstańców. Zahamowanie działalności Komisji nastąpiło po fali aresztowań agentów. Trudno
dzisiaj jest ustalić jak dużo zakupiono broni i jakie zostały poniesione faktyczne wydatki.
Dużym ośrodkiem przerzutu broni stała się Bydgoszcz. Najczęściej do transportu wykorzystywane były szlaki morskie, następnie kolejowe, kanały wodne, a w końcowej fazie
posługiwano się transportem konnym. Transport odbywał się najczęściej w trudnych
warunkach atmosferycznych, tak aby do minimum ograniczyć możliwość przejęcia go
w ręce pruskiej policji7.

Organizacja oddziałów powstańczych
Niestety wieści o powstaniu do Wielkiego Księstwa Poznańskiego dotarły dopiero
po kilku dniach od momentu jego wybuchu. Mimo to pierwsze przekroczenie granicy
przez ochotników z Wielkopolski nastąpiło 8.II.1863 r. Na terenie Księstwa utworzono specjalne miejsca zbiórek. W miejscach tych utworzono biura werbunkowe.
Tam przeprowadzano wstępne szkolenia
rekrutów. Uczono ich obsługiwania się
z bronią oraz strzelania do celu. Ochotników wyposażano w mundury, broń, oporządzenie, żywność i żołd. Ochotnicy składali tam przysięgę na rotę uchwaloną przez
Rząd Narodowy. Następnie w specjalnych
transportach przewożono ich potajemnie
przez granicę. Największą trudność stanowił brak wyszkolonej kadry oficerskiej.
Dowództwo oddziałów powierzono między innymi Francuzom (ryc. 2, 3). Jednym
Ryc. 3. Pomnik pod Brdowem, na miejscu z dowódców był Young de Blankenheim,
w którym zginął płk. Young de Blankenheim. czy Edmund Callier. Dowódca oddziału
Fot. M. Maśliński
Young de Blankenheim zginął w walkach
7
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pod Brdowem na początku powstania
29.04.1963 r. Tam też został pochowany wraz z innymi powstańcami (ryc. 4).
Decyzja powierzania dowództwa obcokrajowcom, nie znającym dobrze języka
polskiego ta budzi obecnie duże wątpliwości, gdyż różnice językowe stanowiły
duży problem w porozumiewaniu się,
a tym samym wydawaniu jasnych i zdecydowanych rozkazów. Wyznaczenie osób
na dowódców mających inną narodowość
miało na celu ukazanie ówczesnej Europie jak bardzo walczący Polacy oczekują
daleko idącego poparcia ze strony państw,
od których mogliby otrzymać konkretną
pomoc w uzyskaniu niepodległości, a tym
samym stać się ich sojusznikami.
Przygotowywano równolegle personel medyczny. Lekarze i sanitariuszki
przekraczali granicę zaborów, tak by
bezpośrednio trafić do powstańczych odRyc. 4. Grób poległego powstańca Kadziałów i tam udzielać pierwszej pomocy, rola Libelta na cmentarzu w Brdowie. Fot.
bezpośrednio na polu bitwy. Zaznaczyć tu M. Maśliński
należy, że również polscy lekarze, którzy
pozostali na terenie zaboru pruskiego, w wielkiej konspiracji, udzielali pomocy i ratowali życie przetransportowanym ciężko rannym powstańcom. Szefem Wielkopolskich
lekarzy był dr Teofil Matecki, który na Kujawach założył szpital polowy wraz z bardzo
aktywną i czynnie zaangażowaną Emilią Sczaniecką. W szpitalu tym leczono setki
rannych powstańców. W różnych domach udzielano im schronienia i leczono z ran.
Specjalne koła gospodyń szyły sztandary i mundury, które otrzymywali bezpośrednio
powstańcy. Domy służyły jako miejsca przechowywania specjalnych zapasów. Sprawnie
działała sieć pocztowa8.

Oddziały z Wielkopolski w walkach na terenie Królestwa
Pierwszym powstańcem z Wielkiego Księstwa Poznańskiego był Kazimierz Mielęcki,
który sformował oddział powstańczy i 8.II.1863 opanował rosyjskie magazyny broni
i amunicji w Przedeczu. Następnie 10.II.1863 pod Cieplinami starł się z oddziałem mjr.
Nelidowa. Wraz ze swoimi podkomendnymi podporządkował się L. Mierosławskiemu.
Z ogólnie zaplanowanej liczby wystawienia 10 000 ochotników powstańców, łącznie
w Poznańskiem w latach 1863–1864 sformowano około 7000 ochotników. W województwach kaliskim i mazowieckim, główny trzon walczących sił stanowili powstańcy
z Wielkopolski.
8
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Kadra dowódcza oddziałów z Wielkopolski była bardzo zróżnicowana, pod kątem
wyszkolenia jak i poglądów o charakterze działań bojowych. Jedni byli zwolennikami
wojny regularnej, a inni partyzanckiej. To nie wpływało na zdecydowana taktykę
i skuteczne działanie wobec zdyscyplinowanych rosyjskich oddziałów.
Z zachowanych dokumentów wynika, że najliczniejszą grupą ochotników stanowili
rzemieślnicy, czeladnicy, uczniowie (35%), służba dworska, robotnicy rolni (20%),
inteligencja (10%), chłopi (5%), szlachta (14%) i burżuazja (7%)9.

Pruskie represje po zakończonym powstaniu
Po zakończeniu powstania, władze pruskie na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego rozpoczęły systematyczny proces nękania ludności pochodzenia polskiego. Sprowadzało się to do nagłych i niespodziewanych rewizji po domach, konfiskaty książek,
druków i korespondencji. Często po najmniejszym pretekstem aresztowano i osadzano
w więzieniach, prowadzono śledztwa i inne działania, które miały na celu dotkliwie
dać się we znaki polskiej ludności. Działania te mimo, że przekraczały pruskie prawo,
wychodziły bezpośrednio z Berlina i wykonywane były na specjalny rozkaz Bismarcka.
Daremnie polscy posłowie w pruskim rządzie nawoływali do prowadzonego bezprawia.
Ofiarami tych zajść padała polska ludność niejednokrotnie nie związana z powstaniem. Systematycznie wydawane były specjalne okólniki umożliwiające zatrzymania
i aresztowanie osób, jak również nagradzanie specjalnymi premiami tych, którzy wskażą miejsca ukrywania broni i sprzętu wojennego. Przeprowadzano rewizje kościołów,
a nawet nakazano otworzyć trumnę, w której leżało zmarłe dziecko, gdyż podejrzewano,
że ukryta została tam broń10.
Dokonano rewizji w Pałacu Działyńskich w Kórniku oraz w Poznaniu. Znaleziono
tam liczne dokumenty świadczące przeciwko J. Działyńskiemu i Guttrego, które posłużyły do kolejnych aresztowań innych działaczy. Dopiero po rocznym dochodzeniu od
rewizji w zamku w Kórniku, doszukano się jednak nikłych dokumentów stwierdzających zdradę stanu, która mogłaby stanowić pretekst do przykładowego skazania wielu
Polaków na śmierć. Oskarżono hrabiego Jana Działyńskiego i wytoczono też proces
przeciw 149 osobom o zdradę stanu pod pretekstem odbudowy Polski w granicach
sprzed pierwszego rozbioru, z roku 177211. Proces Berliński, który trwał kilka dni, stał
się niewątpliwie procesem politycznym. Po trzech tygodniach od zakończenia procesu
przeddzień wieczoru wigilijnego sąd orzekł wyrok. Podtrzymał karę śmierci dla 11
osób, których sądzono zaocznie, z możliwością rewizji wyroku, następnie Kosińskiemu
i Niegolewskiemu zamieniono karę śmierci na dwa lata więzienia w twierdzy, pozostałym wydano wyroki na kilkanaście miesięcy więzienia w fortecy, tylko 45 uwolniono
całkowicie12. W sumie cały proces trzymał w napięciu prze półtora roku. Miał zbliżyć
Prusy do Rosji oraz nastraszyć Polaków przed podobnymi działaniami13. Skazani
Polacy w procesie berlińskim odbywali kary w różnych więzieniach w tym w Twierdzy
B. Polak, Wielkopolanie, op. cit., s. 36–45.
Z. Grot, Rok 1863 w zaborze pruskim: udział społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1963, s. 175.
11
Z. Grot, Rok 1863… op. cit., s. 176–179.
12
Z. Grot, Rok 1863… op. cit., s. 199.
13
Z. Grot, Rok 1863… op. cit., s. 200.
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Ryc. 5. Stary Cmentarz w Ostrowie Wielkopolskim. Grób Józefa Kazjera, który za udział
w powstaniu stanął przed sądem pruskim i został skazany na 6 miesięcy twierdzy. Karę odsiedział na cytadeli poznańskiej. Zmarł w styczniu 1933 r w Poznaniu, podczas uroczystości
poświęconych powstaniu styczniowemu. Fot. M. Maśliński

Magdeburg oraz w Twierdzy Grudziądz. Więźniowie polityczni podlegali uciążliwym
kontrolom, jednak mogli sprowadzać dodatkowo żywność z miasta, gazety i książki.
Z relacji więźniów politycznych wynika, że pobyt w więzieniu nie był aż tak uciążliwy,
jednak wszystko zależało od osobowości i wytrzymałości psychicznej danej osoby14.

Opieka państwa nad żyjącymi byłymi powstańcami. Podsumowanie
Polska po uzyskaniu niepodległości w 1918–1919 w szczególny sposób zaoferowała
pomoc i pamięć wszystkim tym, którzy przez wiele lat uczestniczyli w procesie wyzwalania kraju. Sejm już 2.VIII.1919 r. przyjął ustawę o stałej pensji dla weteranów powstań
1831 i 1863. (Dz. U. z 1919 r.,nr 65, poz. 397). Ustawa ta uprawniała do pobierania
stałej pensji, która była wypłacana ze Skarbu Państwa. Pensja ta wynosiła dodatkowo
od 500–600 marek polskich miesięcznie. Z ówczesnych statystyk wynika, że pod koniec
1919 r. żyło w Polsce 3644 powstańców, w 1928 r. – 1970, w 1929 r. – 1350, w 1933 r.
– 258, a w 1938 r. – tylko 52.
Powstanie styczniowe było jednym z ważniejszych ruchów o charakterze społecznym
i narodowowyzwoleńczym w Europie. Rozmiary klęski styczniowej okazały się bardzo poważne. Zginęło kilkadziesiąt tysięcy polskiej młodzieży bezpośrednio w bitwach, a następnie
w lochach więziennych i na Syberii. Całe powstanie pochłonęło liczne środki finansowe. Jeszcze większą stratą były całkowite konfiskaty majątków ziemskich i Kościoła,
którymi zwycięski carat obdarowywał swoich dowódców i polityków. Królestwo Polskie
utraciło prawa polityczne. Powstanie styczniowe wzmocniło więzi pomiędzy militarno-zaborczymi mocarstwami Prus i Rosji w interesie dynastii i wielkiego kapitału
monopolistycznego.
14
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Powstanie styczniowe przyniosło też pozytywne rezultaty. Ogłoszony dekret
22 stycznia 1863 r. o uwłaszczeniu chłopów spowodował, że zakończyła się epoka feudalizmu, a rozpoczęła się epoka kapitalizmu. Skutkiem tego chłopi w Polsce zyskali
więcej niż na innych terenach Rosji. Rozwijająca się epoka kapitalizmu rozwinęła sieć
dróg kolejowych i innych dróg komunikacyjnych. Rozwinął się handel i przemysł ciężki.
Wolno, ale z wielką siłą umacniał się duch patriotyczny wobec Polski wśród kolejnych
pokoleń, wzmacniany przez byłych powstańców. Wzmacniany duch patriotyczny nasilał
się i stał się w kolejnych latach kolejnym motorem do uzyskania niepodległości15.
Na terenie Prus, Wielkopolska ze względu na brak surowców naturalnych
stanowiła zaplecze rolnicze i nie dokonywano tam rewolucji technicznej, tak jak
w innych rejonach. Jednak nieustanna walka Polaków o przetrwanie polskiej mowy
w Wielkopolsce, zachowanie polskich majątków, spowodowała zrzeszanie się społeczności polskiej i wzajemną pomoc, poprzez zakładanie banków i udzielanie Polakom
pożyczek. Nastąpił rozwój polskiego kapitału, aby niemieccy osadnicy nie mogli
wszystkiego wykupić, a tym samym osiedlić się na stałe. Ksiądz Augustyn Szamarzewski aktywnie wspomagał powstańców styczniowych, za co został aresztowany, skazany i osadzony w więzieniu. Karę odbywał w Poznaniu i w Berlinie. Był inicjatorem
i założycielem Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Wielkopolsce, które
finansowo wspierały Polaków. Pochowany został na Starym Cmentarzu w Ostrowie
Wielkopolskim. W 1891 r. jego pogrzeb stał się wielką patriotyczną manifestacją.
Takie działania integrowały społeczność polską, która w końcowym efekcie w 1919 r.
doprowadziła do połączenia Wielkopolski z odradzającą się Polską.
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Obóz Apolinarego Kurowskiego w Ojcowie w 1863 r.

Powstanie styczniowe 1863 r. było największym niepodległościowym zrywem XIX
wieku. Jego potęga tkwiła w ludziach, w ich pasji, woli, charakterach i podkładanych
nadziejach. Powstańcze wydarzenia nie ominęły Ojcowa, Skały, Pieskowej Skały i okolicznych miejscowości. Na temat przebiegu powstania w Ojcowie i jego okolicach jest
wiele różnych opracowań toteż w tym szkicu pomijamy opis walk odsyłając czytelnika
do stosunkowo łatwo dostępnej literatury. Skupiamy się bardziej na wybranych obiektach w samym Ojcowie znanych z czasu powstania, będących świadkami tych wydarzeń
z odniesieniem do ich dzisiejszego wyglądu i pełnionych obecnie funkcji.
Z ważniejszych opracowań na temat przygotowań do powstania styczniowego na
terenie Ojcowa należy wymienić dwutomową pracę Wacława Tokarza drukowaną
w „Bibliotece Krakowskiej” zawierającą dokładny opis obozu powstańców w Ojcowie
(Tokarz 1915–1916). Autor przy opracowywaniu tego dzieła korzystał z pomocy ojcowskiego włościanina, który był woźnicą naczelnika powstania Apolinarego Kurowskiego
i wskazywał mu poszczególne miejsca w Dolinie Prądnika związane z przygotowaniem
do wyprawy miechowskiej. Bitwy i potyczki w okolicach Ojcowa z lat 1863–1864 wyszczególnił Stanisław Zieliński (1913). Wiele miejsca w swoich badaniach poświęcił
powstaniu w tym rejonie przedwcześnie zmarły prof. Eligiusz Kozłowski (1924–1987)
omawiając obóz w Ojcowie i klęskę miechowską (Kraków w powstaniu… 1968; Kozłowski 1962). Syntetyczny przebieg przygotowań do powstania w Ojcowie przedstawiła
w swoim opracowaniu także Karolina Grodziska (1995). Jej artykuł obrazuje ówczesną
sytuację polityczną i panujące nastroje w zaborze rosyjskim, przygotowania w obozie
ojcowskim do powstania i klęskę miechowską. W innym opracowaniu zbiorowym
zaprezentowano rocznicowe obchody odbywane w Ojcowie w styczniu każdego roku
w ciągu ostatnich 25 lat (Tradycja powstania… 2003). Znalazła się tam również poszerzona wersja wspomnianego artykułu tej samej autorki (Grodziska 2003).
Powstanie styczniowe przyniosło obfitą literaturę pamiętnikarską, zestawioną
w jubileuszowym wydawnictwie drukowanym we Lwowie na czterdziestą rocznicę
jego wybuchu (W Czterdziestą Rocznicę… 1903). Na 150. rocznicę powstania wydano
przedruk ponad 40 ważniejszych relacji pamiętnikarskich, głównie XIX-wiecznych,
dotyczących Ojcowa i okolic (Grajcie echa… 2013).
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Organizacja obozu Kurowskiego w Ojcowie i powstańcze kwatery
Wybuch powstania styczniowego w nocy 22/23 stycznia 1863 r. włączył w swój nurt
także Dolinę Prądnika w zaborze rosyjskim, która przez okres trzech tygodni stała się
widownią przygotowań do tego zrywu i miała żywy udział w przebiegu walk narodowowyzwoleńczych. Apolinary Kurowski, ówczesny naczelnik wojenny województwa
krakowskiego, założył w Ojcowie obóz wojskowy o charakterze szkoleniowym, który
miał stanowić zalążek przyszłej armii polskiej by potem oswobodzić Kielce, Radom,
a także Warszawę.
Dolina Prądnika była dogodnym miejscem zgrupowania powstańców ze względu
na stosunkowo duży kompleks lasów dających poczucie bezpieczeństwa i naturalnej
ochrony przed nieprzyjacielem stacjonującym stosunkowo blisko bo w Słomnikach
i Miechowie. Ponadto dżdżysta zima utrudniała ruch ciężkich wozów i kawalerii
co dodatkowo chroniło powstańców przed atakiem wroga. Ojców leżał wówczas
w sąsiedztwie lądowej granicy zaborów stosunkowo łatwej do przejścia na długim odcinku od Cła aż do Szczakowej. Za posterunkiem granicznym w Szycach (kilkanaście
kilometrów na południe od Ojcowa) blisko był już Kraków skąd napływali uczestnicy
kolejnych wypraw.
Kurowski zastał w Ojcowie nieduży oddziałek Ignacego Dobrskiego, nadleśniczego ze
Złotego Potoka koło Częstochowy, liczący około 800 słabo uzbrojonych i niewyszkolonych
ludzi. Do dyspozycji miał zaledwie 89 sztuk broni palnej i 90 okutych kos. Na przełomie
stycznia i lutego 1863 r. następuje nieustanny dopływ ochotników do Ojcowa i silny
wzrost liczebny oddziału. Była to głównie młodzież z Krakowa i jego okolic. Punktem
zbornym dla młodzieży krakowskiej była kamienica „Pod Rakiem” przy ul. Szpitalnej.
W Krakowie gromadzono broń, amunicję i niezbędne zaopatrzenie w medykamenty.
Większość powstańców wciąż była pozbawiona broni palnej, a nawet białej (kos). Kilkuset
ochotników „uzbrojono” w potężne drągi (otrzymali nazwę „drągalierzy”).
Wg dowództwa rosyjskiego obóz ojcowski stanowił duże niebezpieczeństwo toteż
przeciwko powstańcom sformowano znaczne siły (dwie kolumny): płk Ostrowskiego
– od Częstochowy do Ojcowa (1700 bagnetów i szabel, 6 dział) i Bagrationa (1300
żołnierzy z garnizonu miechowskiego i 2 działa). Potem wzmocniono całą ekspedycję
4 silnymi kompaniami gwardii i 4 działami z garnizonu warszawskiego. Siły rosyjskie
liczyły około 4100 żołnierzy oraz 12 dział, zaś Oddział Apolinarego Kurowskiego –
około 2 000 żołnierzy licho uzbrojonych i słabo wyszkolonych.
W okresie swego największego rozwoju obóz liczył ponad 2000 ludzi, z czego 600
uzbrojono w kosy, a blisko 1000 dysponowało bronią palną, przeważnie myśliwską albo
inną przestarzałą, reszta natomiast nie miała żadnej broni. Przez trzy tygodnie obóz
ojcowski wrzał życiem wojskowym. W dniu 16 lutego powstańcy wyszli z Ojcowa, by
nazajutrz stoczyć bój pod Miechowem, zakończony klęską.
Dodajmy, że w Ojcowie i Pieskowej Skale stacjonował czasowo także obóz Mariana Langiewicza, przybyły z Kielecczyzny w celu zdobycia większej ilości amunicji
i żywności. Langiewicz, dyktator powstania, nie przyjmował do swych oddziałów włościan, by nie dopuścić do nadania powstaniu charakteru wojny chłopskiej, toteż jego
inicjatywy, takie jak np. koncentracja wojsk w rejonie Ojcowa, napotykały opór mas
chłopskich, wyrazem czego było m.in. rabowanie kwater powstańczych w Ojcowie. Po
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upadku powstania styczniowego Dolina Prądnika stała się też miejscem penetrowania
przez „poszukiwaczy skarbów”, usiłujących znaleźć tu cenne przedmioty ukryte przez
okoliczną ludność i oddziały powstańcze.
Początek zbiórki powstańców w Ojcowie przypadł na koniec stycznia 1863 r. Przybywający ochotnicy gromadzili się w centrum małej wówczas wsi Ojców liczącej kilkanaście
gospodarstw. Ojców od kilku lat należał wtedy do Aleksandra Przeździeckiego, który
na przełomie lat 50. i 60. XIX w. zaczął przekształcać tę miejscowość w uzdrowisko.
Jednym z jego obiektów był nowo wybudowany budynek „Hotel Pod Łokietkiem”
zaprojektowany przez krakowskiego architekta Antoniego Stacherskiego (ryc. 1).

Ryc. 1. Fasada i plan budynku „Hotel Podłokietkiem” w Ojcowie z około 1860 r. zaprpojektowany przez Antoniego Stacherskiego

Według opisu Wacława Tokarza głównym punktem obozu, nad którym powiewała
chorągiew narodowa, był hotel „pod Łokietkiem”, do niedawna browar, przebudowany
właśnie przez ówczesnego właściciela Ojcowa, hr. Przezdzieckiego. Na dole mieściła się
kancelaria sztabowa, w której oficer dyżurny przyjmował i zapisywał ochotników, oraz
koszary części kosynierów; na piętrze stała część strzelców, których natłoczono tutaj jak
śledzi w beczce; w stajniach umieszczono część jazdy. Żuawom oddano t. zw. „Domek
szwajcarski”, t. j. prawdopodobnie dzisiejszą gospodę, znajdującą się przy wylocie drogi
do Skały. Ma się rozumieć, że w tych kwaterach, jak również w gorzelni, stodołach, bliskich domkach dla letników, nie mógł się pomieścić cały oddział; wobec tego żołnierzy
wypadło rozkwaterować w nielicznych chatach wieśniaczych, ciągnących się w górę i w
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dół doliny Pradnika od hotelu „pod Łokietkiem”. Znajdowali oni tam czasami dość
gościnne przyjęcie, gdyż część ludności Ojcowa nie podzielała niechęci ogółu włościan
krakowskich do powstania. Próbowano też umieszczać ludzi w szałasach z gałęzi i chrustu
(…). Ciasnocie zapobiegała tylko ta okoliczność, że nigdy cały oddział nie stał w samym
Ojcowie, gdyż zawsze jego część wysuwano do Skały i Pieskowej Skały. W tym budynku
zdrojowym mieściły się koszary części kosynierów i strzelców oraz szpital, tu się rejestrowali ochotnicy idący do powstania (ryc. 2). Otoczenie budynku i sąsiednie łąki
były miejscem ćwiczeń.

Ryc. 2. Stan współczesny budynku „Hotel Podłokietkiem” w Ojcowie. Fot. Józef Partyka

Żuawi śmierci Rochebruna – jak pisze Tokarz – znaleźli kwaterę w tzw. domku
szwajcarskim. Chodzi najprawdopodobniej o nieduży budynek – oberżę „Wesele
w Ojcowie” zbudowaną przez Aleksandra Przeździeckiego około 1860 r. usytuowaną
u stóp ojcowskiego zamku przy drodze do Skały w pobliżu obecnego parkingu. Pozostali powstańcy zajęli chaty włościańskie wzdłuż Doliny Prądnika, w tym również w
Pieskowej Skale. Miejscowa tradycja podaje, że nocowali także w namiotach i szałasach
w wąwozie Błotny Dół (Dolina Sąspowska), chociaż Wacław Tokarz, wybitny znawca
i badacz powstania, w książce wydanej w 1916 r. nie wymienia nazwy Błotny Dół.
Bardzo możliwe, że stosunkowa łagodna i dżdżysta zima w styczniu 1863 r. sprzyjała
powstańcom i rzeczywiście mogli korzystać z prowizorycznych noclegów, rozmieszczonych w ojcowskich lasach.
W obozie ojcowskim najlepszym uzbrojeniem, umundurowaniem i wyszkoleniem
wyróżniał się oddział „żuawów śmierci”, założony w lutym 1863 r. przez płk. Franciszka
Rochebrune’a, oficera francuskiego, założyciela szkoły fechtunku w Krakowie. Żuawi
stanowili zupełnie oddzielny korpus i zażywali w obozie wszelkich przywilejów – pisze je-
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den z żuawów, Edward Webersfeld1. Mieli osobną kwaterę w nowo zbudowanym domie
szwajcarskim [ryc. 3], gotowali osobno dla siebie, byli wolni od pełnienia służby obozowej,
nie dawali żołnierza ani na odwach, ani na wedety, za to odbywali po ośm godzin dziennie
musztrę i ćwiczenia w strzelaniu do tarcz. Komendę mieliśmy francuską ze względu na
Rochebruna, który zaledwie, kilka słów polskich rozumiał. Dnia 11. lutego ustawiono
w ogrodzie obok hotelu polowy ołtarz na wznoszącym się tam kopcu, pod którym ustawiono oddział Żuawów, celem odebrania od nas przysięgi. Kapelan obozowy, ks. Kamiński,
odprawił mszę święta i dokonał poświęcenia naszego sztandaru czarnej materji moire, na
którym z jednej strony widniał obraz Najświętszej Panny Częstochowskiej, a z drugiej strony
wielki biały krzyż. Na ten sztandar złożyliśmy przysięgę wierności i męstwa z dodatkiem
nie dawania wrogowi pardonu i nieprzyjmowania go od niego.

Ryc. 3. „Dom Szwajcarski” przy drodze do Skały, miejsce zakwaterowania „żuawów śmierci” Franciszka Rochebruna. Widokówka ze zbiorów Ojcowskiego Parku Narodowego

W skład żuawów wchodziła głównie młodzież akademicka i rzemieślnicza Krakowa.
Byli przede wszystkim dobrze wyćwiczeni, część miała niezłe uzbrojenie, reszta broń
przypadkową. Mieli charakterystyczne umundurowanie: szerokie czarne, sukienne
spodnie, czarne koszule, sukienne kamizelki z wyszytym białym krzyżem, kurtki do
pasa, czarno-białe szaliki, a na głowie czerwone fezy. Pod tym względem bardzo się
wyróżniali. Reprezentowali zróżnicowany skład społeczny. Należeli do nich studenci, uczniowie, rzemieślnicy, dawni żołnierze austriaccy, także cudzoziemcy, a więc
uczniowie szkoły paryskiej w Batignoles, uczniowie polskiej szkoły wojskowej w Genui
i Cueno oraz garybaldczycy.

1

E. Webersfeld, Obóz w Ojcowie, Kurier Lwowski, R. 31: 1913, nr 84, s. 1.
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O religijnym nastroju jaki panował w obozie ojcowskim gdzie w altanie ogrodowej
stał ołtarz ozdobiony gałęziami jedliny, chorągwiami i kosami, świadczą także relacje
innych powstańców. Wobec zgromadzonego wojska ochotników ksiądz odczytał modlitwy
– pisze jeden z autorów pamiętnikarskich wspomnień – po czem odbyła się przysięga,
w czasie której wszyscy padli na kolana i przysięgli walczyć do ostatniej kropli krwi. – Następnie jakby z jednej piersi cały oddział zanucił śpiew „Boże coś Polskę” który nigdy może
z taką powagą i namaszczeniem nie był odśpiewany2. Inny autor, Kazimierz Grabówka
potwierdza, że ksiądz zakonnik wygłosił płomienne kazanie. Pieśń : „Boże coś Polskę”,
śpiewana przez parę tysięcy młodych piersi, rozlegała się wspaniale wśród skał i lasów3.

Ojców po klęsce miechowskiej
Obóz Kurowskiego zagrożony przez koncentrację wojsk carskich w rejonie Ojcowa, uderzył 17 lutego 1863 r. na Miechów, gdzie został zupełnie rozbity. Wyprawa
na Miechów zakończyła się druzgocącą klęską. Najwięcej strat ponieśli tam „żuawi”
Rochebrune’a. Znamy przebieg walk z relacji Wacława Tokarza i Eligiusza Kozłowskiego4. Przyczyny klęski tkwiły w błędach popełnianych przez Kurowskiego, bierności
w podejmowaniu decyzji. Posądzano go, chociaż niesłusznie, nawet o zdradę. Jak pisze
o nim prof. E. Kozłowski Apolinary Kurowski był to niewątpliwie szczery patriota, jeśli
chodzi o sprawy wojskowe był kompletnym laikiem. Sztuka wojenna była mu zupełnie
obca i to zarówno w dziedzinie operacyjnej, jak taktycznej (…) Kurowski nie umie ułożyć
planu, nie umie też wykorzystać terenu. W trakcie samej bitwy traci całkowicie panowanie
nad sytuacją, pozostawiając wszystko na łasce losu ewentualnie inteligencji i przedsiębiorczości podwładnych oficerów (…) Sporą część winy ponosi tu wydział wojny Komitetu
Centralnego, który nie zatroszczył się o dobór odpowiednich kadr dowódczych, stawiał na
czele oddziałów ludzi, którzy oprócz poświęcenia i osobistego męstwa nie reprezentowali
żadnych walorów militarnych. Ofiarą takiej właśnie polityki Komitetu Centralnego był
Kurowski5.
Część mieszkańców Doliny Prądnika obawiała się represji ze strony carskich
urzędników i niestety odnosiła się niechętnie, odmawiając pomocy powstańcom. Część
jednak pomagała, dając im żywność. Znany jest hańbiący incydent, kiedy to po wyjściu
powstańców do Miechowa i poniesionej tam klęsce, kiedy wkrótce potem przybył Bagration ze swym oddziałem by „rozprawić się z Ojcowem”, nakazał niszczenie domostw
i obiektów powstałego dopiero uzdrowiska. Krakowski „Czas” w numerze nr 41 z 20
lutego 1863 r. donosił o strasznych barbarzyństwach i okrucieństwa popełnianych przez
wojska moskiewskie (…) budzą one niewysłowione oburzenie w sercu każdego uczciwego
człowieka przeciw tym dzikim hordomć. Ten głos oburzenia i pogardy dla Moskali, co
z fałszem bizantyńskim łączą dzikość mongolską, rozlegnie się po całej Europie. Cokolwiek
bądź, część hańby spadnie także na tego dowódzcę wojsk pułkownika Bagrationa, gdyż on
2
H. L., Obóz w Ojcowie. Epizod z powstania narodowego z roku 1863, „Dziennik Literacki”
1864 nr 8 s. 61.
3
K. Grabówka (Frycz), Wspomnienia z r. 1863–64. Kraków 1912, s. 17.
4
W. Tokarz, Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów, t. 2, Kraków 1916, s. 158–232; E. Kozłowski, Od Węgrowa do Opatowa. 3.II.1863–21.II.1864. Wybrane
bitwy z powstania styczniowego, Warszawa 1962, s. 45–76.
5
E. Kozłowski, Od Węgrowa do Opatowa, Warszawa 1962, s. 75.
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dzisiaj dowodzi owymi żołnierzami co jak tłuszcza rozbójników lub horda tatarska ogniem
niszczy wszystkie miejsca przez które przechodzi, morduje ludność spokojną i popełnia
okrucieństwa, na których wspomnienie wzdryga się uczucie ludzkie.
Gromada chłopów ze wsi Smardzowice za poduszczeniem moskiewskich oficerów,
rzuciła się na Ojców, zrabowała wszystkich mieszkańców, podobijała rannych i trudniła
się łowieniem pojedynczych dla oddawania ich Moskwie6. Znany jest skandaliczny wypadek odcięcia palca zmarłemu, by zdobyć złotą obrączkę. Niestety, w ręce Bagrationa
wpadła księga rejestracyjna idących do powstania, co później ułatwiło poszukiwania
powstańców i represje.

Relacje pamiętnikarskie
Wydarzenia 1863 i 1864 r. – jak pisze Karolina Grodziska – przyniosły Dolinie
Prądnika nowe elementy jej bogatej już wcześniejszej tradycji. Miejsce znane z barwnych
wydarzeń historycznych i owiane urokiem narastających na ich kanwie legend zyskało
nowe źródło opowieści o szczególnym w okresie niewoli narodowej znaczeniu (…). Niezwykłe piękno krajobrazu i bogatą symbolikę Ojcowa dostrzegli sami uczestnicy wydarzeń
powstańczych.
Tak powstało dużo wspomnień, pamiętnikarskich relacji pisanych w tym czasie
jeszcze w Ojcowie lub wkrótce po upadku powstania albo po nawet wielu latach.
Wszyscy byli pod urokiem Doliny Prądnika, której środkiem wije się wartkim pędem niby
wstęga Prądnik, ponad nim u stóp góry wznosi się na pagórku zamek odległej sięgający
starożytności – zauważa anonimowy autor jednego ze wspomnień7. A inny podpisujący
się inicjałami H. L. dodaje, że w środku wyniosłych pagórków, zarosłych gęstym laskiem
leży dolina ojcowska, pokryta bieluchną suknią zimy. – Duży dom murowany, znany pod
nazwą hotelu pod Łokietkiem stanowi główny punkt doliny i jest centrum obozu; z lewej
strony stara baszta, szacowny zabytek przeszłości, a z prawej kilka tu i ówdzie rozrzuconych chałup wieśniaczych. – Nad hotelem Łokietka powiewa chorągiew narodowa i biały
orzeł swobodnie roztacza skrzydła swoje i króluje kilkumilowej okolicy, w której wszystkie
herby moskiewskie powstańcy zniszczyli. – Przed hotelem pompatycznie przechadza się
wartujący kosynier8.
Uczestnik powstania Kazimierz Grabówka opisuje swoje przejście piesze do Ojcowa:
wyruszyliśmy w nocy najętą furą do granicy; dalej pieszo do Ojcowa, dokąd bez przeszkód
przybyliśmy przededniem. Unoszona najwznioślejszemi uczuciami, spieszyła nasza piątka
do obozu. Księżyc oświecający malowniczo piękną drogę po dolinie Prądnika, jodłowe
lasy i fantastyczne skały Ojcowskie przyprószone śniegiem, wśród których snuje się legenda
o Łokietku, cisza nocy, tajemniczy pochód drużyny zbrojnej w trzy stare dubeltówki, jeden
pistolet i jeden pałasz, wszystko to sprawiało nam złudzenie niezwyciężonych, w stal zakutych skrzydlatych rycerzy, idących na pewne zwycięstwo... Nagle rozlega się okrzyk: „Stój,
kto idzie?” i zagradza nam drogę stojący na pikiecie kosynier, pierwszy widziany w życiu
kosynier! Po wyjaśnieniu, kto jesteśmy, i poczęstowaniu kolegi z manierki idziemy dalej,
[Wiktor Wiśniewski], Wspomnienia kapitana wojsk polskich z roku 1863, „Dziennik Literacki”, nr 14 z 11 marca 1864 r., s. 157.
7
Kartki z pamiętnika z czasów ostatniego powstania, „Towarzysz”, R. 1: 1870, nr s. 44
8
H. L. Obóz w Ojcowie…, „Dziennik Literacki” 1864 nr 7 s. 49–50; toż: „Praca” R. 1901,
s. 1507–1509, R. 1902, s. 13–14.
6
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ciekawi i spragnieni widoku obozu. Dochodzimy do hotelu pod „Łokietkiem”; szyldwach
wskazuje nam kwaterę oficera, któremu mamy się zameldować – jakoż w pokoju pełnym
śpiących pokotem na podłodze, siedzi mąż w krótkim kożuchu, w baraniej czapce z trójkolorową kokardą, przy pałaszu, a po przedstawieniu się zapisuje nasze nazwiska w dużą
księgę – gdy wymieniłem moje, podaje mi rękę, „bo zna mojego ojca”, chwali gorliwość
patryotyczną i zachęca, abyśmy wstąpili do plutonu ułanów pod jego komendą – zgadzamy
się najchętniej, a tymczasem radzi nam przespać się i za dnia zgłosić się do niego9.
Inny autor pamiętnikarskich wspomnień Wiktor Wiśniewski urzeczony pięknem
ojcowskiego pejzażu, który wywarł na nim ogromne wrażenie pisał, że (...) nie ma
słów, któremi można by godnie opisać krajobraz Ojcowa. Zdaje się że na tem skończyła
się twórczość Boska. Coś wznioślejszego nie można nawet wymarzyć i ręczę że świat cały
nie ma nic wyższego, nic piękniejszego. Tysiące skał, połysku alabastrowego wznoszą się
dokoła w najrozmaitszych kształtach ku niebiosom i zdają się chcieć połączyć ziemię
z niebem. Lasy szpilkowe ponuro odbijają się w zimie od tych błyszczących głazów. Rzeczka
Prądnik uwija się po łożu kamiennem i odbija w swoich czystych nurtach cudną okolicę.
Po urwiskach mile spoczywa wzrok to na osadzonym na najwyższym szczycie krzyżu, to
na rozsypanych po szczelinach chatach wiejskich, to na ruinach dawnego zamczyska Kazimierza Wielkiego, to na tegorocznych pałacykach, dworkach, łazienkach, które dzisiaj
dzicz moskiewska w perzynę obróciła.
(...) Gdybym nie pędził do obozu polskiego to na widok Ojcowa padłbym na kolana
i kornie wielbiłbym Twórcę świata. Bo cały Ojców wydał mi się gdyby olbrzymi ołtarz, na
którym ludzkość cała powinna Bogu ofiary składać. Zdawało mi się że Bóg w swej potędze
na to stworzył tę grupę piękności, aby człowiek, proch ziemski, miał wyobrażenie o swojej
nicości a Jego wielkości. Zdawało mi się że jestem u wrót niebios samych, że lada chwila
z łona skał tych ujrzę hufce niebiańskie, które Bóg sam wyprawi z ognistemi mieczami do
walki. I z pokorą wjechałem do samego Ojcowa10.
Podobnych relacji jest więcej. Tu przytaczamy tylko niektóre z nich. Pamięć o tym powstaniu wciąż trwała. Po jego upadku narosła bogata literatura pamiętnikarska znajdująca się
w zbiorach prywatnych, bibliotekach i muzeach. Wspomnienia wydawano w prasie i w formie
osobnych druków. Szczególną rolę odegrał tu Kraków gdzie na łamach prasy mogły się ukazywać publikacje różnych autorów także z Królestwa gdzie działała ostra cenzura carska.

Śladami powstania styczniowego w Dolinie Prądnika
W Ojcowie od wielu lat jest żywa pamięć o tamtych dniach sprzed ponad 150 lat
kiedy w zacisznej Dolinie Prądnika, budynki uzdrowiskowe i chaty włościańskie zajęli
powstańcy styczniowi przygotowując się do bitwy miechowskiej. Do dziś zachował się
w zasadzie tylko jeden autentyczny obiekt w ojcowskim Parku Zdrojowym pamiętający
powstanie – mianowicie dawny „Hotel Pod Łokietkiem”, wzniesiony na krótko przed
wybuchem powstania, bo w 1860 r. Zaledwie trzy lata pełnił uzdrowiskową funkcję, by
w styczniu i lutym 1863 r. przyjąć powstańców. Po klęsce powstania spłonął, podobnie
jak inne budynki służące powstańcom. W 20 lat później odbudowano go reaktywując
9

K. Grabówka (Frycz), Wspomnienia z r. 1863–64. Kraków 1912, s. 10–11.

[Wiktor Wiśniewski], Wspomnienia kapitana wojsk polskich z roku 1863, „Dziennik Literacki”, nr 13 z 4 marca 1864 r., s. 138.
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w Ojcowie uzdrowisko, którego rozwój został zahamowany upadkiem powstania. Dziś
na frontowej ścianie tego budynku jest tablica upamiętniająca wydarzenia sprzed
150 lat, uroczyście odsłonięta w styczniu 1988 r. w 125. rocznicę powstania. Obiekt
ten pełnił różne funkcje (głównie gastronomiczne i hotelowe) związane z ojcowskim
uzdrowiskiem, przez kilka lat po drugiej wojnie światowej była w nim stołówka Technikum Leśnego i sala gimnastyczna, przez pewien czas nawet magazyn materiałów
budowlanych. Od 1972 r. mieści się tu stała wystawa przyrodnicza Ojcowskiego Parku
Narodowego, gruntownie przebudowana w latach 2009–2010.
Niestety nie ma już innych budynków pamiętających styczniowych powstańców –
uległy zniszczeniu lub późniejszej przebudowie. Tylko pozostałości ojcowskiego zamku
z zachowaną wieżą i budynkiem wjazdowej bramy tak samo jak w 1863 r. patrzą dziś
na ojcowską dolinę. A wtedy, jak pisze Emilia Sukertowa, zamek – jak starzec zgrzybiały i bezwładny – patrzył na gotujących się do walki najlepszych synów Ojczyzny, patrzył
na płonące u stóp swych domostwa, na rozszalałe bandy szakali… ale stał bezbronny
i bezradny…11. Na ruiny zamku dostępne do zwiedzania prowadzą z parkingu w Ojcowie wygodne schody, można tam zobaczyć małą wystawę poświęconą historii zamku
i ojcowskiego starostwa; z zamkowego wzgórza można obejrzeć piękną panoramę
Doliny Prądnika.
Nie przetrwała do dziś dawna austeria
„Wesele w Ojcowie” gdzie kwaterowali „żuawi” Rochebruna, stojąca u stóp ojcowskiego
zamku, w pobliżu obecnej kapliczki św. Jana
Kantego i parkingu. Budynek rozebrano w latach 20 XX w. przy okazji budowy drogi Doliną
Prądnika. W czasie powstania spalono także
pierwszy budynek zdrojowy „Sybillę” w pobliżu
Panieńskich Skał. Bez większych zmian zachował się w zasadzie tylko dawny plac ćwiczeń
powstańców przy „Hotelu pod Łokietkiem”
– obecnie łąka w Parku Zdrojowym.
Powstanie styczniowe przypominają także
dwa krzyże, które według miejscowej tradycji
wiąże się z tym wydarzeniem. Jeden z nich
drewniany, ustawiony na szczycie jednej ze skał
w masywie Złotej Góry nad Parkiem Zdrojowym w Ojcowie jest widoczny z dna doliny. Stoi
na skale, którą z czasem nazwano Krzyżową
(ryc. 4). Krzyż ten wciąż wzbudza zainteresowanie turystów odwiedzających Ojców;
swego czasu wydano nawet widokówkę z jego
Ryc. 4. Krzyż na skale w masywie Złowidokiem i wierszowanym napisem: Omszałe
ramiona nad doliną wzniósł, Z skał wydarty łona, tej Góry. Widokówka ze zbiorów Oddziaznowu w skały wrósł, I choć wichry burze pierś lu PTTK w Ojcowie
mu szarpią, gną, Nie bluźni naturze, błogosławi
11

E. Sukertowa, Zamek w Ojcowie, Warszawa 1922, s. 75.
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ją, Ojców, 1905. Drugi krzyż, metalowy, na szczycie Chełmowej Góry, w pobliżu Jaskini Łokietka został ustawiony przez biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego
w roku wybuchu powstania. Krzyż stoi tam do dziś, czasem ktoś u jego stóp złoży kwiaty
w kolejną rocznice powstańczego zrywu (ryc. 5). Po 150 latach, przerdzewiałe żeliwo
nie wytrzymało wichrów i padających drzew i krzyż niestety runął, ale szybko bo został
ponownie ustawiony staraniem służby leśnej Ojcowskiego Parku Narodowego.

Ryc. 4. Krzyż powstania styczniowego na Chełmnowej Górze w Ojcowie. Widokówka ze
zbiorów Ojcowskiego Parku Narodowego

W lesie w Pieskowej Skale, w pobliżu zamku jest mogiła powstańców, odnowiona
w 1973 r. Druga znajduje się u stóp zamkowego gmachu, gdzie w 1953 r. złożono
prochy powstańców przeniesione z cmentarza w Skale, w tym Andrieja Potiebni. Na
cmentarzu w pobliskiej Skale jest mogiła powstańców styczniowych nieco zapomniana
po 1953 r., ale pamięć o tym miejscu jest wciąż żywa wśród tamtejszych mieszkańców.
Opiekę nad nią sprawuje szkolna młodzież. Mogiła ta w 2013 r. została odnowiona
staraniem Stowarzyszenia Opieki nad Zabytkami w Skale. Umieszczona tablica pamiątkowa informuje, że w tym miejscu spoczywa 23 powstańców poległych 5 marca
1863 r. w bitwie z moskiewskim zaborcą, wśród których był oficer Andrzej Potietnia,
Ukrainiec walczący o polską sprawę. Grób i pomnik powstańców jest także w Szycach
w pobliżu dawnej granicy zaborów.
Idąc od Ojcowa Doliną Sąspowską mija się wąwóz Błotny Dół gdzie wedle miejscowej tradycji w szałasach i namiotach kwaterowali powstańcy. Dziś w ujściowym
odcinku wąwozu jest mogiła około 20 Żydów zamordowanych tam przez hitlerowców
w 1943 r. Powyżej Błotnego Dołu, w miejscu gdzie dno Doliny Sąspowskiej zajmują
łąki pracowały kuźnie, w których wyrabiano kosy dla powstańców. Opowiadał o nich
niejednokrotnie Władysław Filipowski (1905–2004), zasłużony przewodnik po Ojcowie,

Obóz Apolinarego Kurowskiego w Ojcowie w 1863 r.
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mieszkający przez wiele lat w tej dolinie. Jeszcze w 1972 r. można było oglądać resztki
jednej z tych kuźni, zwanej Langiewicza, która znajdowała się w pobliżu skały Szalej
przy zatartej dziś ścieżce wiodącej na Złotą Górę (ryc. 6). Resztki podobnej kuźni
znajdują się także w Hamerni w południowej części Doliny Prądnika.
Szczęśliwy zbieg okoliczności ocalił zamek
w Pieskowej Skale pamiętający również powstanie styczniowe, jego obronę i legendarne ukrywanie się powstańców w zamkowej
studni, w której ponieśli śmierć. Obecnie w
zamku, który jest Oddziałem Państwowych
Zbiorów Sztuki na Wawelu, po jego gruntownej powojennej restauracji znajduje się stała
wystawa sztuki europejskiej od średniowiecza
do okresu międzywojennego.
Ryc. 6. Resztki kuźni Langiewicza
Od 1988 roku, a więc od upamiętnienia
125. rocznicy wybuchu powstania odbywają w Dolinie Sąspowskiej. Stan z 1972 r. Fot.
się uroczystości przywołujące pamięć powsta- Józef Partyka
nia. Od ponad ćwierć wieku, zawsze w trzecią
sobotę stycznia spotykają się tutaj mieszkańcy
Ojcowa i okolic, przewodnicy i krajoznawcy
zrzeszeni w różnych oddziałach PTTK by
oddać hołd powstańcom. Najpierw jest msza
św. w kaplicy w Ojcowie z okolicznościową
homilią, a potem spotkanie przy pamiątkowej tablicy wmurowanej we frontową ścianę
„Hotelu Pod Łokietkiem” pamiętającym
czasy powstania (ryc. 7). Są także wygłaszane
prelekcje przypominające ówczesną sytuację
polityczną, przygotowania do wybuchu powstania, przebieg walk, zachowane pamiątki.
Na dawnym placu ćwiczeń musztry płonie
powstańcze ognisko, jest kulig dla dzieci i
rodziców, przejażdżki saniami, czasem także
wojskowa grochówka. Młodzież z okolicznych
szkół przygotowuje artystyczny program
oparty na powstańczej literaturze i pieśni.
Wśród młodzieżowych inscenizacji na
uwagę zasługują teatralne występy uczniów
szkół w Skale przygotowane przez tamtejszy
Gminny Ośrodek Kultury, śpiew patriotyczRyc. 7. Tablica upamiętniająca 125.
nych pieśni zespołu „Sokoły” z Jerzmanowic rocznicę wybuchu powstania styczniowego
i Przegini czy wzruszające przedstawienie wmurowana we frontową ścianę „Hotelu
uczniów Szkoły Podstawowej w Wielmoży w Pod Łokietkiem” w Ojcowie. Fot. Józef
Partyka
marcu 2013 r. w 150. rocznicę powstania.
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Podsumowanie
Powstanie styczniowe w Dolinie Prądnika miało tragiczny epilog w postaci wspomnianej klęski pod Miechowem, dokąd powstańcy wyszli z Ojcowa w dniu 16 lutego
1863 r. Wielu młodych uczestników walk wówczas zginęło. Po upadku powstania nastała narodowa żałoba, popowstaniowe przygnębienie. Rozpoczęły się carskie represje
dotykające uczestników powstania, zsyłki na Sybir. Nawet tak małą miejscowość jak
Ojców nie ominęły zniszczenia, spłonęły bowiem wzniesione przez Aleksandra Przezdzieckiego na krótko przed powstaniem pierwsze obiekty uzdrowiskowe, a księga
rejestrująca ochotników idących do powstania dostała się w ręce zaborczych władz co
ułatwiło późniejsze aresztowania i dalsze represje.
Styczniowe uroczystości organizowane w Ojcowie są podtrzymywaniem pamięci
o powstaniu styczniowym, swoistym wyznaniem narodowej wiary i legitymacją polskości licznych domów, rodzin oraz przybywających tu krajoznawców i przewodników
zrzeszonych w PTTK. Ta pamięć niech wciąż trwa, niech nie zabraknie chętnych do
jej kultywowania, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, które – mamy taką nadzieję
– zawsze będzie wnosić nowe pomysły w scenografii rocznicowych obchodów w imię
utrwalania patriotycznej postawy lokalnych społeczności i wzrostu ich poczucia odpowiedzialności za kraj, mając w pamięci słowa Romualda Traugutta, że ci co zginą,
będą siewcami, którzy samych siebie rzucą w ziemię, jako ziarno przyszłych plonów. Bo nic
nie ginie. Z dziś zwyciężonych dla jutrzejszych zwycięzców powstają oręże i tarcze (Eliza
Orzeszkowa, Gloria victis).
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Zwycięska bitwa pułkownika. Bitwa pod Lemierzami-Borią,
Jeziorkami 4–5 maja 1863 r.
Powstanie styczniowe 1863–1864 było kolejnym zrywem narodu polskiego po utracie niepodległości w 1795 r., dążącym do wyzwolenia się spod jarzma zaborcy – Rosji.
Wybuchło z 22 na 23 stycznia 1863 r. W regionie świętokrzyskim, od jego początku
aż do 19 marca 1863 r. działaniami wojsk powstańczych kierował pułkownik, później
generał, Marian Langiewicz.
Kolejnym dowódcą, któremu powierzono funkcję naczelnika wojennego województwa sandomierskiego był major, później pułkownik, Dionizy Feliks Czachowski (ryc. 1),
który przystąpił do powstania jako wiekowy, doświadczony życiem powstaniec, zaciągając
się do oddziałów organizowanych przez Mariana Langiewicza. W zgrupowaniu pełnił
funkcję szefa sztabu, a jednocześnie wykazał się jako zdolny dowódca i strateg działań
bojowych. Wyróżniał się karnością i męstwem, a szczególnie talentem w dowodzeniu
oddziałami powstańczymi. W pierwszej fazie powstania walczył pod komendą Mariana
Langiewicza. W dniu 19 marca 1863 r. po bitwie pod Grochowiskami, rozpoczął samodzielną kampanię skupiając przy sobie liczne oddziały polskich wojsk powstańczych.
W boju był zawsze pierwszym i odważnym. On to ocalił powstanie w naszych [świętokrzyskich, przypis autora] stronach (…). On obudził zapał (…), on pierwszy podjął i zrozumiał
i dał przykład, jak nam z tak małemi środkami i siłami, walczyć wypada z potężnym i silnym
nieprzyjacielem1. To też śmiało powiedzieć można, że ani jednej nie przegrał bitwy2.
1
Władysław Zapałowski. Pamiętniki Władysława Zapałowskiego (Płomienia) z roku 1863–1870,
z przedmową Kazimierza Bartoszewicza. Wilno, Bibljoteka Pamiętników. 1913. Nakładem Tow.
Udz. „Kurier Litewski”, t. 1, s. 39. Władysław Zapałowski „Płomień” ur. 13 X 1839 r. w Kantorii Żarnowskiej. Wraz z żoną Wandą z Janeckich mieszkał w Szeligach a następnie w Kunowie.
Gorący patriota, działacz Rządu Narodowego w okresie Powstania Styczniowego, w którym pełnił
funkcję rewidenta organizacji cywilnej i wojskowej na województwa krakowskie i sandomierskie.
Bliski współpracownik wybitnych dowódców powstańczych Dionizego Czachowskiego, Zygmunta
Chmieleńskiego, Józefa Hauke-Bosaka, ks. Kacpra Kotkowskiego. Aresztowany 1 III 1864 r.
przez wojsko carskie, zesłany w głąb Rosji podobnie jak 15 innych mieszkańców Kunowa, na
czele z burmistrzem Jakubem Kuczyńskim, ks. proboszczem Janem Chryzostomem Dąbrowskim.
Autor wspomnień z okresu Powstania Styczniowego oraz 5-letniego zesłania w głąb Rosji.
2
Tamże, s. 41.
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Ryc. 1. Portret Dionizego Czachowskiego (1810–1863) wg fotografii Jana Mieczkowskiego, Warszawa 1861. Biblioteka
Narodowa, sygnatura: F.6711/AFF.I-1.

W niniejszym szkicu zamieszczamy cytaty na temat Dionizego Feliksa Czachowskiego pochodzące z różnych źródeł przytoczonych w przypisach, które opisują stoczone
przez niego walki podczas powstania styczniowego.

Patriotyczny pobyt w Tarłowie
2/3 maja 1863 r. oddziały wojsk polskich pod dowództwem płk. Dionizego Czachowskiego kwaterowały w Solcu3. Przededniem, w dniu 3 maja, gdy wypogodziło się Czachowski
z oddziałami opuszcza Solec. Maszerując na południe, przez Rajskie, Pawłowską Wolę,
(…). Przed południem oddziały docierają do miasteczka Tarłowa, aby uroczyście nabożeństwem uczcić pamiętny ten dzień – 3 maja, w dziejach narodu naszego (…). Zawiadomiona przez organizację o tem szlachta i lud okoliczny, tłumnie napełnili kościół
parafialny. Jankowski maszerujący za Czachowskim, (…), wydelegował na uroczystość
dwie kompanie piechoty z kapitanami: Zameczkiem i Zielińskim.(…)4.
Ryszard Pietrzykowski, Dionizy Czachowski 1810–186, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1983, s. 221.
4
Antoni Drążkiewicz, Wspomnienia czachowczyka z 1863 r. Gubrynowicz i Schmidt, Lwów
1890, s. 84. Antoni Drążkiewicz ur. 20 sierpnia 1830 r. w Bodzentynie. Do oddziału Dionizego Czachowskiego, operującego w województwie sandomierskim przyłączył się w pierwszych dniach kwietnia 1863 r. Początkowo przydzielony do grupy prowadzącej rozpoznanie,
następnie przeniesiony do sztabu dowódcy, jako sekretarz. Objęcie tej funkcji umożliwiło mu
prowadzenie notatek z całego okresu pobytu w oddziale Czachowskiego, które stały się w późniejszym czasie podstawą do opracowania Wspomnień czachowczyka z 1863 r., uznawanych
za jedno z najlepszych źródeł do dziejów kampanii Czachowskiego w województwie sandomierskim z okresu od początku kwietnia do 11czerwca 1863 r. Dalszy udział Drążkiewicza
w powstaniu styczniowym związany był z oddziałami gen. Aleksandra Waligórskiego, następnie płk Lucjana Dąbrowskiego. Po powstaniu przebywał na emigracji w Monachium i Szwajcarii – Repperswilu. W 1869 r. osiadł we Lwowie, gdzie zmarł 7 sierpnia 1900 r.
3
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Ryc. 2. Działania powstańczych oddziałów wojsk polskich i oddziałów wojsk rosyjskich
w dniach 2–5 maja 1863 r. opracowane na podkładzie mapy „Topograficzna Karta Królestwa
Polskiego” w skali 1:26000, wydanej w 1843 r. Warszawa – Petersburg

O godzinie 11 r. rozpoczęła się uroczysta suma. Do wnętrza kościoła wstąpili tylko
kosynjerzy i spieszeni kawalerzyści, (…) wszyscy (…) z bronią palną otoczyliśmy (…)
[kościół] (…) i stojąc pod bronią asystowalismy nabożeństwu. Po nabożeństwie, mieszkańcy gościnnie nas uraczyli, i w towarzystwie ich resztę dnia (…) przepędziliśmy bardzo
wesoło5.

Taktyczny kontrmarsz
W dniu 4 maja, dodnia, oddziały opuściły gościnny i patriotyczny Tarłów, maszerując
na południowy-zachód. Około godziny 8 r., wśród przecudnego poranku, zbliżyły się do
miasta Ożarowa6 (…) witani uroczyście przez mieszkańców7. (…) W Ożarowie, Czachowski
(…) otrzymuje wiadomość, że z różnych stron maszerują ku niemu ruchem dośrodkowym
kolumny nieprzyjacielskie, by dopadłszy go jednocześnie, zdusić w serdecznym uścisku8.
Tamże, s. 84.
Tamże, s. 84.
7
Ryszard Pietrzykowski, Dionizy Czachowski 1810–186, s. 221.
8
Tamże, s. 118.
5
6
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W rzeczy samej z rozkazu rosyjskiego generała Uszakowa9 wysłano przeciwko Czachowskiemu oddziały: ze Słupi nowej, z Sandomierza, Opatowa i Zawichostu, w ogólnej
sile przeszło półtora tysiąca ludzi, dla ostatecznego zgniecenia tego okrutnego i zuchwałego
starca, jak określali Czachowskiego w rosyjskim dowództwie, który tyle niepokoju sprawił
komendantom rosyjskim10.
(…) ze Słupi Nowej [ruszył] podpułkownik Nasiekin z trzema rotami pułku smoleńskiego, z Zawichostu major Niepienin z rotą pułku halickiego i oddziałem straży granicznej,
z Sandomierza major Czesławski również z rotą pułku halickiego11. [z Opatowa zaś] z
silnym oddziałem dragonów i kozaków (…) wyruszył major Klewcow,12 (…) [który] ostatnio (…) pobił oddział Grelińskiego i pewny był, że taki sam los zgotuje Czachowskiemu,
zwłaszcza przy pomocy trzech innych kolumn, dążących do siebie szeroką obławą dla
zduszenia oddziału powstańczego13.
[Tenże] major Klewcow, świeżo przybyły z Petersburga, który, według relacji polskich,
umyślnie udał się do Królestwa, ażeby wziąć udział w wojnie i obiecywał samemu Carowi, że sformuje osobny korpusik ochotniczy na czele którego gnębić będzie powstańców
bez litości i bez wytchnienia. (…) kolumna jego sformowana została z żołnierzy różnych
pułków, nosiła nazwę oddziału ruchomego (lictuczij otriad)14.
Pobyt w gościnnym miasteczku Ożarowie przeciągnął się aż do godziny 13. Na komendę
Czachowskiego oddziały udały się teraz w kierunku północno-zachodnim na Gliniany.
Otóż Czachowski wiedział o koncentrycznym marszu oddziałów rosyjskich na jego grupę.
Drążkiewicz domyślał się, że wódz chciał przemknąć się między kolumnami i mając oparcie
w lasach iłżeckich zależnie od okoliczności albo działać zaczepnie, albo ukryć się15.

Starcie pod Lemierzami-Borią
[Za Glinianami] Podczas marszu w kierunku Bałtowa, gdzie Czachowski chciał
przeprawić się na lewy brzeg Kamiennej, pod Lemerzami w sąsiedztwie wsi Boria zaatakowany został przez Rosjan pod dowództwem Klewcowa blokujących kierunek marszu
oddziałom polskim16.

9
Aleksander Kleonakowicz Uszakow (1803–1877), brał udział w wojnie rosyjsko-tureckiej
w latach 1828–1829, uczestniczył w tłumieniu powstania listopadowego w 1831 r. w Królestwie
Polskim i powstania węgierskiego w 1849 r. Od 1853 r. dowódca 7. Dywizji Piechoty. Walczył
w wojnie krymskiej. W 1856 r. tymczasowo dowodził 3. Korpusem. W czasie powstania styczniowego 1863–1864 Naczelnik Radomskiego Oddziału Wojennego, członek audytoriatu ministerstwa wojny od 1864 r., przewodniczący głównego sądu wojennego od 1867 r.
10
Walery Przyborowski, pseudonim Zygmunt Lucjan Sulima, Pamiętnik Powstańca z 1863
roku. Lwów 1881, s. 118. Walery Przyborowski ur. 27 listopada 1845 r. w Domaszowicach koło
Kielc, zm. 13 marca 1913 r. w Warszawie, polski pisarz, uczestnik i historyk powstania styczniowego.
11
Ryszard Pietrzykowski, Dionizy Czachowski 1810–186, s. 222–223.
12
Władysław Zapałowski. Pamiętniki …, t. 1, s. 51.
13
Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 118–119.
14
Tamże, s. 118.
15
Ryszard Pietrzykowski, Dionizy Czachowski …, s. 221.
16
Tamże, s. 221.

Zwycięska bitwa pułkownika. Bitwa pod Lemierzami-Borią, Jeziorkami

143

Ryc. 3. Wieś Boria – widok z doliny rzeki Kamiennej. Współcześnie wieś licząca około 270
mieszkańców, położona nad lewym brzegu Kamiennej, 12 km na wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego, 10 km na północ od miasta Ćmielowa

Korpusik Klewcowa składał się z dwu kompanii piechoty, szwadronu dragonów i 50
kozaków, ogółem przeszło pięćset bagnetów i szabel (…). Czachowski dysponował czterema
kompaniami piechoty – byli to zarówno strzelcy, jak i uzbrojeni w broń myśliwską piechurzy
w sile 500 ludzi; trzema kompaniami kosynierskimi liczącymi razem 280 ludzi; szwadronem
kawalerii – 60 koni. Łącznie z dowództwem, sztabem i oficerami w liczbie 24 osób oddział
składał się z 864 ludzi. Oprócz tego przy Czachowskim znajdowały się dwie kompanie piechoty Janowskiego, które w prawdzie czynnego udziału w bitwie nie wzięły, lecz stanowiły rezerwę
sił głównych. Ta liczebna przewaga [powstańców Czachowskiego nad grupą Klewcowa] (…)
jednak niewiele znaczyła wobec regularnych, wyćwiczonych i o wiele lepiej uzbrojonych,
a nade wszystko wypoczętych i wykarmionych żołnierzy [rosyjskich] (…)17.
Drążkiewicz wspomina: gdy byliśmy w marszu za Glinianami, odezwałem się z szeregu
do starego wodza: – Ojcze! jak może być daleko stąd do Bałtowa!.Dobre pół mili, [odpowiedział Czachowski i] pocwałował ze sztabem dalej drogą naprzód. Weszliśmy zaraz
potem w las, a wkrótce padł przed nami w oddali strzał.Droga była kręta, nie mogłem przeto
rozpoznać, z której strony padł strzał. Obróciłem się do jadącego obok mnie konno oficera,
Franciszka Boczkowskiego, mówiąc: – Franek! możeby który z oficerów konno jadących lub
kawalerzysta sprawdził, czy to czasem nie [przy]padkowy był ten strzał, bo jakoś więcej ich
17

Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 118.
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nie słychać? Boczkowski, wyciągnąwszy z futerału rewolwer, pocwałował naprzód. Wkrótce
potem, przy samem prawie wyjściu awangardy z lasu, strzały się posypały. Z okrzykiem:
Moskwa! – przyspieszyliśmy kroku na samem wyjściu z lasu, Czachowski ze sztabem obok
nas przecwałował na spienionych koniach a dopadłszy nas, zakomenderował: – Dolnicki!
rozsyp kompanię moją na prawo w tyraljery, i prowadź ją przeciwko Moskalom18.
Na powtórzoną przez Dolnickiego komendę w «tyraljer», jako idący na skrzydle pędziłem
skośnie w prawo, a kompanja biegiem rozwinęła się w jednej chwili.
– Dziś jest środa, dzień Matki Najświętszej, a zatem w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego Amen – i przeżegnawszy się przy słowach powyższych, dodałem przeskakując przez
drogę – kto Polak, za mną, naprzód! Marja nas płaszczem swym osłoni!
Gdym wyskoczył po za las, na drogę, rzeczywiście wpadłem jakby w rój pszczół na
wyrojeniu się (…) Kule zaczęły (…) gęsto obok świstać, (…).
Na froncie zasłoniło mi widok piaszczyste wzgórze, którego wierzch [od strony wsi Lemierze] ostrzeliwali (…) Moskale (…). W prawo, na równi ze mną, stał nasz łańcuch, a w lewo zaś
na odległość 1000 kroków, ujrzałem skośnie do mnie domostwa i stodoły wsi Boryi (…).
Wpatrzyłem się więc bacznie w tę stronę, i ujrzałem dopiero przed stodołami wsi Boryi
sianożęcie, przy których ogrodzeniu rosły tarniaki, a z pomiędzy tych ukazywały się płomyki
i dymki strzałów. Leżeli tam ukryci tyraljerzy moskiewscy, w pobliżu (…) rzeki. (…).
(…) Wydałem rozkaz, aby [towarzysze] ponownie uformowali łańcuch (…). Po rozstawieniu, [którego] (…) zaledwie kilkaset kroków uszedłem, cofając w lewo (…) towarzyszy,
(…) gdy usłyszałem sygnał rogu moskiewskiego za lasem, od strony Boryi, do rozpoczęcia
ognia. [Wzmogło się ostrzeliwanie naszych pozycji].
My [też gęsto] (…) strzelaliśmy, ale wywabić Moskali na widok za nic nie mogliśmy.
Leżeliśmy dość długo nieruchomie, niby już pozabijani; Moskale jednak z ukrycia swego
nie wyłazili, lecz ciągle jeszcze ku nam strzelali.
Na raz ustały u Moskali strzały, podnieśli się z tarniaków ich tyraljerzy, i migali się
nam tylko schyleni uciekając pomiędzy rzadkie z żerdzi wygrodzone płoty, i znikali szybko
po za stodołami wsi Boryi.
Podniosłem głowę i spojrzałem, aby zobaczyć, przed kim też to oni tak uciekali i zasłaniali się rzeczonemi budynkami. Ujrzałem o jakie dwa tysiące kroków w tyle, a czterysta
w lewo od lasu za mną, że spoza wzgórzy, a na ich szczyty, wyszło rozwiniętym frontem
z kosami jakby broń na ramieniu, tylko za dolne końce ich drzewców [trzymając], a zatem
bardzo wysoko wystającemi ponad głowami, dość i tak już wysokiego wzrostu będących
– parę kompanii naszych kosynierów19.
Pusty śmiech mnie ogarnął na widok powyższej panicznej trwogi jaką okazali carscy niewolnicy, wobec tej rzeczywiście strasznej broni, ale tylko wpośród lasów i wąwozów skalistych
(…). Ukazałem towarzyszom przyczynę powyższej ucieczki z tarniaków Moskali, i zaleciłem,
aby bruzdami czołgając się zajęli szczyt wyniosłości, z której razić mogliśmy nieprzyjaciela.
Była może już 3 po południu, gdyśmy wypełzli na wierzch. Dzień jakoś się zamglił.
Ujrzeliśmy teraz dokładnie, że frontem przed nami stał w oddali, siny ciemny płot na
czystym piasku, którego końce z niczem nie były połączone, za nim widać było dwóch
jeźdźców stojących. Na lewo w tyle tego płotu, o jakie paręset kroków też w lewo rozpoczy18
19
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nały się budynki wsi Boryi, skośnie w lewo ku rzece Kamiennej pobudowane. W małych
zaś lukach jakie pomiędzy budowlami widać było, dostrzegłem siedzących na koniach,
ukrytych za niemi kawalerzystów moskiewskich. Co się zdawało płotem, była to piechota
nieprzyjacielska, która w tej chwili ostrzeliwała wierzch wzgórza ogniem plutonowym20.
Bruzdy, w których głowy nasze pochowaliśmy jakby przylepione, ochraniały nas przed
gradem kul moskiewskich, z przeraźliwym świstem i furczeniem ukośnie lecących na prawo.
Po zagonach obliczywszy odległość, kazałem nastawić wizjer na odległość 800 kroków,
z tem abyśmy pojedynczo strzelali, przede wszystkiem do dwóch jeźdźców, znajdujących
się wśród piechoty, jak widać dowódców głównych. Strzelaliśmy, ale bez skutku, po kolei
wszyscy. Rozkazałem przeto podnieść wizjery o 100 kroków, co i u siebie zrobiłem. Wystrzeliłem. Prawy jeździec widocznie się poruszył a konia szarpnął tręzlą i dotknął ostrogą; gdyż
ten dał szczupaka naprzód, a potem zwrócił w lewo, kolisto i wolno, stępo odszedł wraz
z jeźdzcem swym z placu bitwy do wsi. Strzelali moi koledzy do drugiego oficera, lecz ten
w miejscu ciągle stał. Ujrzawszy to, zarządziłem obniżenie wizjeru z powrotem na 800 kroków, i zaleciłem brać na cel sam płot, dodając, ze szkoda na darmo marnować amunicję.
Za każdym strzałem moim zaświtało w płocie ciemnym jak gdyby ząb z tegoż wypadł, i zaraz
się z powrotem w tem miejscu ściemniło (…) zobaczyłem, że czoło kolumny dragonów
zaczęło wysuwać się ze wsi; gdy zaś szwadron tychże znalazł się już na zewnątrz jej, zrobił
front w naszą stronę, i zaczął się w bok prawego skrzydła ich piechoty, a na lewo od nas,
naprzód ku nam ostrożnie posuwać. Roześmiałem się przeto, i wyrzekłem do towarzyszy,
gdy dragoni byli już od nas zaledwie o czterysta kroków: – Koledzy! widzicie jak ostrożnie dragoni obchodzą własnej swej piechoty ogień i (Drążkiewicz, s. 89) posuwają się,
aby sprawdzić jak też jest wielką nasza siła za tem wzgórzem ukryta, a która im już tyle
kołków z ich płota na ziemię powaliła? – poznawszy niemożliwość dalszego utrzymania
się na tej zbyt wysuniętej pozycji, zarządziłem odwrót do lasu. Dragoni zaś widząc, że nas
było wszystkiego pięciu, w tył zawrócili, i pogalopowali z powrotem do wsi. Podniósłszy
się, dopiero ujrzałem, że kompania nasza przeszedłszy lasek, za którym ją pozostawiłem,
wysunęła się na jego skraj wycięty, od strony Boryi leżący, naprzód i w lewo [od] frontu
moskiewskiego, i stamtąd strzelała. Kosynjerzy zaś schodzili ze wzgórz, i wolno, naprzód
się posuwali. Jankowskiego dwie kompanje wysunęły się z lasu, i stanęły obok kosynierów
jako nasze rezerwy. Na 800 kroków zaś ode mnie, w lewo postępował długi łańcuch naszych
tyralierów, wyszły z poza wzgórzy, na których poprzednio zjawili się i stali nasi kosynierzy,
sięgając końcem lewego swego skrzydła, gdzie znowuż flankierowała nasza kawaleria, aż
ku łąkom po nad rzeką Kamienną, z położystemi polami się łączącym. Widocznym był
tu plan nasz, odcięcia Moskali od linii ich odwrotu, a głównie od mostu. Tym sposobem,
nasza linia bojowa z jej przerwami, zakrytemi, to laskami, to wzgórzami, przedstawiała
wielkie półkole, przeszło 5–6000 kroków długie, końcami swoich skrzydeł do Kamiennej
sięgające (…). Nasza kompania, rozstawiona w [niewielkim] lasku (…) strzelała skośnie
w lewo, (…) za pniakami, (…) ułożyli się strzelcy i prowadzili żwawy ogień (…). Czachowski na koniu pomiędzy oddziałami cwałował (…)21.

20
21

Tamże, s. 88.
Tamże, s. 90.

146

Zbigniew Wacław Pękala

(…) [Mieliśmy świadomość], że chwila stanowczego ataku na Moskali jest bliska,
albowiem łańcuch strzelców, okoliwszy ich pozycje, co raz żwawiej naprzód postępuje.
(…) [Wzmagał się] ciągły wrzask hordy moskiewskiej, oraz bezustannym jej rotowym
ogniem, (…) którego kule i tu jeszcze mimo drzew dość gęsto rosnących dochodziły (…)
ogień karabinowy z obydwóch stron zwiększono zawzięcie.
Słońce właśnie zachodziło, gdy przyniesiono nam rozkaz do wystąpienia z ukrycia
i ataku na Moskali. Odwróciwszy się do kompanii, przemówiłem: – Kosynjerzy! Bóg
i Matka Najświętsza nam dopomogą. Za wiarę świętą i ojczyznę, naprzód, do ataku na
wroga! biegiem marsz! marsz! Niech żyje Polska! Powtórzywszy jak grzmot, święty ostatni
okrzyk, wypadliśmy na pole. W biegu rozwinąłem [kosynierów] w jeden szereg, frontem
do Boryi, przeszło stąd jeszcze 1500 kroków odległej, na południe od nas. Pędziliśmy na
drogę, przez wieś do Kamiennej wiodącą. Widziałem jak kolumna piechoty moskiewskiej,
na której lewe skrzydło z boku atakowaliśmy, zwinęła pospiesznie do wsi. Od południowo
zaś wschodniej strony, na zewnątrz wsi, wśród zapadającego już zmroku, błyskały ognie
strzałów bardzo blisko zabudowania, pochodzące od naszej linii tyralierskiej, lewe skrzydło
stanowiącej. Już zaledwie paręset kroków, od pierwszej chałupy wiejskiej, linia nasza, na
której prawem skrzydle biegłem, oddaloną była, gdy przypadł do nas adiutant Gromejko,
i przywiózł rozkaz: cofać się z kosynjerami. Ponieważ trochę widać było, zaleciłem kosynierom krzyczeć wciąż – hurra! – i na miejscu skakać, aby Moskale, jeżeli nas jeszcze
widzą, mniemali, że wciąż naprzód pędzimy. Obawiałem się bowiem, obejrzawszy się
i nie widząc ani przed, ani za nami naszych strzelców, aby Moskale dostrzegłszy nas, że się
cofamy, nie zechcieli ze wsi wystąpić, przeciw nam zaczepnie, i w kosy tylko uzbrojonych,
ogniem swym przerzedzić.
Czachowski w tej samej chwili wydał rozkaz cofania się spod Boryi, nie chcąc narażać
jej na spalenie a mieszkańców na wymordowanie przez Moskali; powstańców zaś, na
bezpotrzebne straty, które musiałyby wypaść, podczas ataku na znaczną jeszcze siłę nieprzyjaciela, co się wewnątrz budynków schroniła. Znowuż spędziwszy o wiele silniejszych
Moskali z placu bitwy, przez nich, poprzednio zajętego, a sami na tem przeszło godzin
dwie pozostawszy, honorowi naszemu uczyniliśmy zadość22.
Gdy się ściemniło dobrze, cofnęliśmy się (…) na drogę ku Glinianom (…). Tu, we
wskazanem nam miejscu, połączyliśmy się z czekającą na nas, a sformowaną już do
pochodu kolumną. Kosynjerzy właściwe stanowisko zajęli; ja zaś pobiegłem do swojej
kompanii znów w awangardzie ustawionej (…), której dowództwo z rozkazu Czachowskiego objąłem.
Maszerowaliśmy (…) podczas bardzo ciemnej nocy, aż do godziny 2 po północy (…),
jakiemiś bocznemi drożynami. Po kilku półobrotach (…), weszliśmy w jakieś duże lasy,
i temi maszerowaliśmy, rozpoznałem, że obecnie stanowczo idziemy na zachód, znacznie
już oddaleni na południe od Boryi. Na drożynie leśnej pozwolono nam spocząć (…) znużeni wielce, odbytą bitwą i długim po niej jednym ciągiem marszem, zaledwie siedliśmy na
drodze, już każdy w tejże chwili zasypiał23. Rosjanie zaś tej nocy kwaterowali w Borii.
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Bitwa pod Jeziorkami24
Czachowski wymknąwszy się obławie szczęśliwie (…) zatrzymał się na noc w lesistej
miejscowości, zwanej Jeziorka, pewny, że Klewcow, maszerując do Ostrowca, tędy będzie
przechodził i że łacno nań będzie można wśród gęstego boru uczynić zasadzkę. Jakoż zacietrzewiony dowódca rosyjski [Klewcow], po wyekspediowaniu rannych na podwodach
pod eskortą dragonów i kozaków do Opatowa (…) nagle nabrał animuszu, i dowiedziawszy się nazajutrz rano d. 5 maja, że Czachowski zagłębił się w lasy w kierunku Ostrowca,
przekonany, że potrzebuje go tylko dobić puścił się za nim w pogoń i wpadł w przygotowaną
pod Jeziorkami przez powstańców zasadzkę25.

Ryc. 4. Jeziorko, przy którym powstała dziś już nieistniejąca osada leśna
24
Jeziorka – naturalny zbiornik wodny położony w lasach Puszczy Iłżeckiej, od którego
wywodzi się nazwa powstałej w jego sąsiedztwie, osady leśnej Jeziorka. Lokalizacja (stan
w 2013 r.): w lasach Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – leśnictwo ‘Jeziórko’ leżące 7 km na
północny-wschód od centrum /Rynku/ miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, 1,2 km na południowy wschód od miejscowości Sudół położonej przy drodze Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów,
1,2 km na południe od rezerwatu archeologicznego ‘Krzemionki’, 3 km na północ od wsi Czarna Glina, przy szlakach turystycznych przy szlakach turystycznych pieszych oznaczonych kolorami: niebieskim (szlak im. Stanisława Jeżewskiego z Tarłowa na Święty Krzyż) i żółtym (szlak
z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krzemionek – rezerwatu archeologicznego kopalń krzemienia z okresu neolitu) i przy szlaku rowerowym ‘środkowego dorzecza Kamiennej’ Gromadzice
– Gromadzice okalającego Ostrowiec Świętokrzyski, oznakowanego kolorem żółtym.
25
Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s.119; Antoni Drążkiewicz, Wspomnienia czachowczyka …, s. 94.
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Kompania strzelców polskich pod wodzą Rudowskiego zaatakowała śmiało nieprzyjaciela, szukającego osłony za sągami drzewa. W pierwszym tem starciu Klewcow, idący
na czele swoich, trafiony dwoma kulami w piersi, padł na miejscu, co oczywiście wywołać
miało zamieszanie w szeregach jego podkomendnych, a gdy do ataku Rudowskiego przyłączyła się z drugiej strony kosynierka, ze strasznym brzękiem kos i okrzykiem „niech żyje
Polska” uderzająca na wroga (…)26.
Zdemoralizowana i osłabiona wczorajszą bitwą, kolumna moskiewska, (…) rozsypawszy się w gęsty las, pierzchnęła, i w dzikim popłochu uciekała na południowy zachód,
w kierunku Ostrowca, pojedynczo się odstrzeliwując. Ścigaliśmy ją wiele sił nam starczyło
przeszło trzy ćwierci mili lasem, kładąc trupem dopadniętego wroga27.
Moskale, z lasu wypadli pojedynczo, (…) i uciekali ku jakimś kilku murowanym domkom, na wschód od Dankowa, i tych dopadłszy, na ich strychy, z dachów wydarłszy trochę
gontów, zaczęli do nas, ścigających, zawzięcie strzelać. Gdy ujrzeli, że i to nie wstrzymało
nas w pościgu, jak nie pyszni, wziąwszy nogi za pas, co sił starczyło uciekali dalej. Widząc,
że ich już nie dopędzimy a obawiając się, abyśmy nie oddalili się zbytecznie od oddziału,
cofnęliśmy się z powrotem do frontu28.(…) koło godziny 3 po południu , kolumna Klewcowa, mocno przetrzebiona i zmęczona przybyła do Ostrowca. Rosjanie oprócz Klewcowa29
stracili 3 oficerów i 90 żołnierzy30.
W skutek bitw pod Boryą i w lasach Bałtowskich, przetrzebiona i zdemoralizowana
ochotnicza ruchoma kolumna Klewcowa, została rozwiązaną, a ochotnicy do właściwych
pułków, w których poprzednio służyli, wcieleni z powrotem31.
Po tem rozgromieniu moskali powstańcy zdobyli przeszło sto sztuk karabinów moskiewskich, (…), kilka koni oraz trzy powózki a na jednej z nich tylko 900 ładunków
karabinowych32.
Ponieważ ku końcowi bitwy, Czachowski otrzymał od organizacji zawiadomienie, że
major Gołubow i pułkownik Zwierów w dwóch kolumnach silnych, bo z trzech bataljonów
Kostromskiego pułku piechoty wraz z kilkoma szwadronami dragonów i podobnąż ilością
sotni kozackich – maszerują z dwóch stron na nas, i są już niezbyt od nas oddaleni, (…);
przeto natychmiast z polany w bok ruszyliśmy z powrotem a przyszedłszy na jakieś wzgórze,
lasem okryte, na którem drożyna szła w półkole, pochowaliśmy przy niej, z prawej jej strony,
siedmiu naszych poległych, nad którymi usypaliśmy mogiłę, i nad nią ustawiliśmy krzyż
dębowy z korą. 18 zaś rannych towarzyszy wyprawionych zostało na potajemną kuracją
(…). Już się miało ku wieczorowi; gdy ze wzgórzy lasem okrytych spuściliśmy się na trakt
Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 119–120.
Antoni Drążkiewicz, Wspomnienia czachowczyka …, s. 94; Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 120.
28
Antoni Drążkiewicz, Wspomnienia czachowczyka …, s. 95.
29
Major Ilia Klewcow pochowany został na cmentarzu rzymskokatolickim – parafialnym
w Opatowie. Na grobie postawiono okazały kamienny pomnik z wmurowaną marmurową tablicą, na której znajduje się napis: Spoczywają tu prochy/Majora Jekaterynosławskie /go pułku
Dragonów/Ilji Filipowicza/KLEWCOWA/zabitego w (…) pod Jezior/kiem 23-go kwietnia 1863
roku. [5 maja 1863 roku].
30
Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 120–121.
31
Antoni Drążkiewicz, Wspomnienia czachowczyka…, s. 97.
32
Tamże, s. 95.
26
27
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z Opatowa do Bałtowa. Przeszedłszy przez Kamiennę, maszerowaliśmy jej doliną, ku
widniejącemu z dala starożytnemu zamkowi, w rzeczonej wsi, na wysokiem i od tej strony
nadzwyczaj stromem wzgórzu, z traktem podchodzącym do samych jego stóp33.

Pokoleniowa pamięć o powstaniu
Pamięć o powstaniu styczniowym została utrwalona w licznych pomnikach i tablicach
kommemoratywnych. Są to również miejscach bitew, na których odbywają się obecnie
patriotyczne rocznicowe uroczystości. W niniejszym podrozdziale wymieniamy kilka
ważniejszych miejsc pamięci ilustrując je wybranymi fotografiami.
Pomnik i tablica pod Borią
Duży kamienny głaz (ryc. 5) upamiętnia bitwę oddziałów wojsk polskich powstańczych pod dowództwem Pułkownika Dionizego Czachowskiego z oddziałami wojsk
rosyjskich pod dowództwem mjr. Ilii
Klewcowa, pod Lemierzami – Borią,
którą stoczono w dniu 4 maja 1863 r.
Pomnik został ufundowany w 2014 r.
z inicjatywy Jerzego Sykały przez
Roberta Starzomskiego, Władysława
Majewskiego, wg aranżacji Gustawa
Hadyny i Stanisława Skalskiego, treść
napisu Zbigniew Pękala. Lokalizacja
(stan w 2014 r.). Jest posadowiony na
terenie wsi Boria w dolinie rzeki Kamiennej po południowej stronie drogi
łączącej Borię z Podgórzem.
Miejsce bitwy pod Borią oddziałów polskich wojsk powstańczych pod
dowództwem Pułkownika Dionizego
Czachowskiego z oddziałami wojsk
rosyjskich pod dowództwem mjr. Ilii
Klewcowa, pod Lemierzami – Borią w
dniu 4 maja 1863 r. upamiętnia także
Ryc. 5. Pomnik upamiętniający starcie pod
tablica (ryc. 6) umieszczona na pomniku
Lemierzami – Borią w dniu 4 maja 1863 r.
o treści: GLORIA VICTIS / CHWAŁA ZWYCIĘŻONYM / PAMIĘCI WALK / POWSTAŃCZYCH / 1863 – 1864 /
BITWA POD BORIĄ – JEZIORKIEM / 4–5 MAJA 1863 r. / BORIA 4 MAJA 2014
R., Tablica została fundowana i wykonana przez Władysława Majewskiego, a jej treść
przygotował Zbigniew Pękala.
Polana im. pułkownika Dionizego Czachowskiego
Polana im. pułkownika Dionizego Czachowskiego Naczelnika Wojennego Województwa Sandomierskiego w Powstaniu Styczniowym 1863–1864, dowódcy wojsk
polskich powstańczych, powstała w 2013 r. w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
33

Tamże, s. 97.
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w rocznicę bitwy na Jeziorku 5 maja
1863 r., z inicjatywy Zbigniewa Pękali oraz w efekcie zaangażowanie
Jerzego Pasternaka Nadleśniczego
Lasów Państwowych Nadleśnictwa
Ostrowiec Świętokrzyski i Jana Jamroza – leśniczego Leśnictwa ‘Jeziórko’
w Nadleśnictwie Lasów Państwowych
Ostrowiec Świętokrzyski (ryc. 7). Polana znajduje się w lasach Nadleśnictwa
Ostrowiec Świętokrzyski – leśnictwo
‘Jeziórko’ leżące 7 km na północnywschód od centrum /Rynku/ miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, 1,2 km na
południowy wschód od miejscowości
Sudół położonej przy drodze Ostrowiec
Świętokrzyski – Bałtów, 1,2 km na
południe od rezerwatu archeologicznego ‘Krzemionki’, 3 km na północ
od wsi Czarna Glina, przy szlakach
Ryc. 6. Tablica na pomniku upamiętniającym turystycznych przy szlakach turystycznych pieszych oznaczonych kolorami:
starcie pod Borią w dniu 4 maja 1863 r.
niebieskim (szlak im. Stanisława Je-

Ryc. 7. Polana im. pułkownika Dionizego Czchowskiego Naczelnika Wojennego Województwa Sandomierskiegodowódcy oddziałów wojsk polskich powstańczych 1863–1864.
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żewskiego z Tarłowa na Święty Krzyż) i żółtym (szlak z Ostrowca Świętokrzyskiego
do Krzemionek – rezerwatu archeologicznego kopalń krzemienia z epoki kamienia
– okresu neolitu) i przy szlaku rowerowym ‘środkowego dorzecza Kamiennej ’ Gromadzice – Gromadzice okalającego Ostrowiec Świętokrzyski, oznakowanego kolorem
żółtym (stan w 2013 r.).
Pomnik w Jeziorku
Pomnik (ryc. 8–10) upamiętnia bitwę oddziałów wojsk polskich powstańczych pod
dowództwem Pułkownika Dionizego Czachowskiego z oddziałami wojsk rosyjskich pod
dowództwem mjr. Ilii Klewcowa, w Jeziorku w dniu 5 maja 1863 r. Powstał z inicjatywy
i dzięki zaangażowaniu Zbigniewa Pękali – przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Ostrowieckiej, wiceprezesa PTTK Oddziału im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu
Świętokrzyskim, przy wsparciu materialnym, rzeczowym i finansowym Adama Borcucha –
właściciela Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Waldemara
Najdo – właściciela Kamieniołomu Piaskowca Jurajskiego ‘Nietulisko’ w Nietulisku,
Elżbiety Baran – dyrektorki Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim,
pracowników Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. Na pomniku wykonanym w formie
okazałego kamienia piaskowca o nieregularnych kształtach jest wykuty napis o treści:
POLANA / DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO / NACZELNIKA WOJENNEGO
WOJEWÓDZTWA SANDOMIERSKIEGO / W POWSTANIU STYCZNIOWYM
/ 1863–1864 // ‘JEZIORKO’ / MIEJSCE ZWYCIĘSKIEJ BITWY / STOCZONEJ
PRZEZ ODDZIAŁY WOJSK POWSTAŃCZYCH / DOWODZONYCH PRZEZ
PUŁKOWNIKA DIONIZEGO / ZACHOWSKIEGO / Z ODDZIAŁAMI WOJSK

Ryc. 8. Pomnik upamiętniający bitwę pod Jeziorkiem w dniu 5 maja 1863 r.
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Ryc. 9. Pomnik upamiętniający bitwę pod Jeziorkiem w dniu 5 maja 1863 r. – ekspozycja
zachodnia z napisem

ROSYJSKICH / W DNIU 5 MAJA 1863 ROKU // UPAMIĘTNIONO W 150.ROCZNICĘ BITWY. Odsłonięcia pomnika wraz z Polaną Czachowskiego w dniu 4 maja 2013 r.
dokonali: Jan Chryzostom Czachowski – potomek Dionizego Czachowskiego, Nadleśniczy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Dobieszyn, Piotr Babinetz – krewny Dionizego
Czachowskiego, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski, Piotr Kacprzak – z-ca dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Jerzy Masternak – Nadleśniczy
Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Zbigniew Pękala – Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, Wiceprezes PTTK Oddziału
im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pomnik jest usytuowany na
terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – Leśnictwa ‘Jeziórko’ w sąsiedztwie
Rezerwatu Archeologicznego ‘Krzemionki’, wsi Sudół k/Ostrowca Świętokrzyskiego
i Czarna Glina przy szlakach turystycznych pieszych oznaczonych kolorami: niebieskim
(szlak im. Stanisława Jeżewskiego z Wólki Pętkowskiej na Święty Krzyż) i żółtym (szlak
z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krzemionek – rezerwatu archeologicznego kopalń
krzemienia z okresu neolitu) oraz przy szlaku rowerowy ‘środkowego dorzecza Kamiennej ’ Gromadzice – Gromadzice okalającego Ostrowiec Świętokrzyski, oznakowanego
kolorem żółtym (stan w 2013 r.).
Na pomniku znajduje się także prostokątna tablica żeliwna wykonana w Hucie im.
Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim dzięki zaangażowaniu Metodiusza
Bartnika – dyrektora Huty im. Marcelego Nowotki. U góry na tablicy jest wizerunek
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skrzyżowanej szabli z kosą bojową, a niżej
napis o treści: MIEJSCE / WALK / POWSTAŃCZYCH / 1863 R. / OSTROWIEC
dn. 1. XI. 1970 r. (ryc. 10).
Pod Borią i Jeziorkiem znajduje się
także miejsce upamiętnione mogiłą żołnierzy wojsk polskich powstańczych poległych w bitwach stoczonych w dniach
4–5 maja 1863 r. (…) a przyszedłszy na
jakieś wzgórze, lasem okryte, na którem
drożyna szła w półkole, pochowaliśmy przy
niej, z prawej jej strony, siedmiu naszych
poległych, nad którymi usypaliśmy mogiłę,
i nad nią ustawiliśmy krzyż dębowy z korą
(Antoni Drążkiewicz Wspomnienia Czachowczyka z 1863 r. Lwów 1890, s. 97).
Ufundowanie płyty i upamiętnienie miejsca
(ryc. 11) nastąpiło w 1979 r. z inicjatywy
i w efekcie starań Stanisława Jeżewskiego
przewodniczącego Komisji Opieki nad
Zabytkami PTTK Oddziału Świętokrzyski
w Ostrowcu Świętokrzyskim – od 1991 r.
Ryc. 10. Tablica na pomniku upamiętOddziału im. Stanisława Jeżewskiego. niającym bitwę pod Jeziorkiem w dniu
Znacznych rozmiarów płyta wykonana 5 maja 1863 r.

Ryc. 11. Miejsce upamiętnione mogiłą żołnierzy wojsk polskich poległych w bitwach pod
Borią i Jeziorkiem w dniach 4–5 maja 1863 r.
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Ryc. 12. Mogiła żołnierzy wojsk polskich poległych w bitwach

z piaskowca w kształcie zbliżonym do prostokąta (ryc. 12), ma wyryty napis o treści: † /
POWSTAŃCOM z 1863 R. / POLEGŁYM w WALCE / O WOLNOŚĆ OJCZYZNY
/ PTTK OSTROWIEC (stan w 2013 r.).
Mogiła żołnierzy poległych pod Borią i Jeziorkiem znajduje się w sąsiedztwie wsi
Sudół koło Ostrowca Świętokrzyskiego przy szlakach turystycznych pieszych oznaczonych kolorami: niebieskim (szlak im. Stanisława Jeżewskiego z Wólki Pętkowskiej na
Święty Krzyż) i żółtym (szlak z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krzemionek – rezerwatu
archeologicznego kopalń krzemienia z okresu neolitu), 300 m na północ od drogi
Ostrowiec Świętokrzyski – Solec nad Wisłą.
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I Kampania Marcina Borelowskiego – „Lelewela”.
Adamki i Luta – 7.03.1863 r.
W 2013 r. wypada 150. rocznica Powstania Styczniowego, z którym ściśle związana
jest osoba Marcina Borelowskiego (ryc. 1). Był uznanym bohaterem narodowym, napisano o nim wiele książek i wierszy, jego imię nadano ulicom w kilkunastu miastach
w Polsce, poświęcono mu tablice pamiątkowe i pomniki. Z czasem legenda o nim zaczęła
blednąć. Dziś jest prawie zupełnie zapomniany; wiedzą o nim głównie znawcy tematu.
Pamięć o „Lelewelu” przetrwała na Podlasiu i Lubelszczyźnie, gdzie walczył i zginął.
Marcin Maciej Borelowski („Lelewel”), blacharz i studniarz, pułkownik powstańczy i naczelnik wojenny województw podlaskiego i lubelskiego w 1863 r., urodził się
29 października 1829 r. w Półwsiu Zwierzynieckim pod Krakowem jako syn murarza
Karola i Agnieszki z Noworytów.
Ponieważ rodzice odumarli go w dziecięcych latach, opiekę nad nim objęli znacznie
starsi bracia, Andrzej i Franciszek, później zaś
siostra Józefa.
Najpierw chodził do miejscowej szkoły parafialnej: potem uczęszczał do szkoły
wydziałowej w Chrzanowie, którą ukończył
w 1844 roku. Jako siedemnastoletni młodzieniec
brał żywy udział w wypadkach 1846 r. W końcu
tego roku został przyjęty na praktykę przez krakowskiego blacharza Wilhelma Żurowskiego.
W tym czasie, aż do 1850 r., nawiązywał bliższe
kontakty z młodzieżą studencką, zaczął nawet
studiować fizykę i matematykę, w wolnych zaś
chwilach zaczytywał się historią Polski, przede
wszystkim wertując książki Joachima Lelewela.
Wypisany na czeladnika cechu blacharskiego
rozpoczął bardziej samodzielny żywot.
Ryc. 1. Marcin Borelowski „Lelewel”
(1829–1863)
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Wiosną 1856 r. wyruszył w podróż po Europie w celu poszerzenia wiedzy i zdobycia większej praktyki. Odwiedził Niemcy, Czechy, Austrię i Węgry, gdzie nauczył się
studniarstwa. W następnym roku powrócił do Krakowa i rozpoczął starania o przyjęcie
go na majstra blacharskiego. Cech mu jednak tej funkcji odmówił.
Borelowski w tym czasie współpracował z teatrem objazdowym Antoniego Gubarzewskiego, był maszynistą, lampiarzem, kasjerem, dekoratorem a nawet występował
jako aktor w Tarnowie i Rzeszowie. Wkrótce jednak wrócił do swojego zawodu, tym
bardziej, że cech blacharzy rzeszowskich przyjął go do swojego grona. Bił studnie w
samym, mieście i we wsiach okolicznych, otworzył własną pracownię blacharską. Do
Warszawy przypłynął z flisakami i w 1860 roku już uczestniczył w ruchu manifestacyjno-narodowym. Jako studniarz przystąpił do spółki z inż. Spornym, zakładając fabrykę
pomp i nawiązał ścisłe kontakty z robotnikami i rzemieślnikami Warszawy.
Początkowo związany z kółkiem Jurgensa, pod wpływem ludzi, z którymi się stykał
i współpracował i pod wpływem następujących po sobie wypadków przystał do grupy
Czerwonych. Zajął się drukowaniem i kolportażem ulotek, fabrykowaniem lanc, kos
i laniem kul, w pracy zaś organizacyjnej należał do tych, którzy tworzyli tajną policję
narodową.
Po wybuchu powstania Centralny Komitet Narodowy skierował go na Podlasie
jako organizatora oddziału, mianując pułkownikiem. Przyjął pseudonim „Lelewel”
na cześć wybitnego historyka i patrioty Joachima Lelewela. Pod tym pseudonimem
zasłynął jako jeden z najruchliwszych dowódców powstania. W kwietniu mianowano go
po Lewandowskim – naczelnikiem wojennym województwa podlaskiego, a następnie
po Jeziorańskim – województwa lubelskiego. Jego akcje wojenne można podzielić na
cztery okresy, które historycy nazwali – kampaniami.
Podczas pierwszej, marcowej, po porozumieniu się z pułkownikiem Lewandowskim
poszedł zachodnią stroną Lubelszczyzny w kierunku granicy z Galicją, często zbaczając z wytypowanego szlaku, aby zagarnąć kasy rządowe w Baranowie, Firleju, Kocku
i Włodawie. Pierwszą potyczkę stoczył pod Jedlanką, następną pod Adamkami (ryc.
2), obydwie zwycięskie, lecz pod Lutą (ryc. 3) poniósł klęskę, tracąc tabory z żywnością
i zarekwirowanymi pieniędzmi. Na jakiś czas zapadł w lubartowskie lasy. Na czele
licho uzbrojonego oddziału 22 marca w Hrubieszowie spalił rządowe magazyny, a pod
Krasnobrodem, zmuszony do przyjęcia bitwy w bardzo niedogodnej pozycji, przegrał ją.
Wtedy oddawszy dowództwo nad partią kapitanowi Krysińskiemu, przekroczył granicę,
ażeby w Galicji tworzyć nowy oddział.
Drugą kampanię rozpoczął 8 kwietnia,
wkraczając w lasy nad Tanwią z dobrze
zaopatrzonym i uzbrojonym oddziałem
przede wszystkim przez organizację powstańczą w Rzeszowie. Z potyczki pod
Borowcem wyszedł zwycięsko. Wymykając się w dalszym ciągu nieprzyjacielowi
skierował się w stronę Józefowa, ale tu
pod wsią Osuchy 24 kwietnia, napadnięty
znienacka, został zmuszony do odwrotu.
Ryc. 2. Miejsce bitwy pod Adamkami w 1863 r.
W bitwie tej zginął na bagnisku, osła-
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niając z innymi wycofujące się oddziały,
poeta Mieczysław Romanowski i urodzony we Włodawie – Gustaw Wasilewski
– pełniący wówczas funkcję Komisarza
Rządowego Województwa Lubelskiego.
27 kwietnia „Lelewel” spotkawszy
się z gen. Jeziorańskim, oddał mu swój
wykrwawiony oddział, a sam przekroczył
granicę.
Po bardzo trudnym tym razem zorganizowaniu oddziału powstańczego z
powodu braku broni, 20 maja wkroczył
pod Zamchem do Królestwa ze 120
ludźmi, z których tylko 18 miało karabiny. 22 maja w Zaklikowie błyskawicznym
atakiem zdobył magazyny carskiej straży
granicznej. 30 maja pojawił się ze znacznie
większym oddziałem niedaleko Opola
Lubelskiego, gdzie pod Chruśliną zaataRyc. 3. Kapliczka z 1920 r. na polu bitwy
kowały go oddziały carskie z fatalnym dla
pod Lutą w 1863 r.
nich skutkiem.
10 czerwca zasadzka na transport pod
Korotnicą mu się nie udała, wycofał się więc na Podlasie. W Żelechowie rozbił wojska
carskie wchodzące do miasta. 16 czerwca zajął Łuków i zabrał stamtąd rządową kasę,
następnego dnia przeszedł przez Międzyrzec. 22 czerwca pod Kałuszynem rozniósł
konwój kozacki wiozący pocztę Pod Żeliszewem pokonał garnizon z Kałuszyna , który
go ścigał aż tutaj. 23 czerwca rozegrała się krwawa bitwa pod Różą, w której legło 25
powstańców. 27 czerwca otrzymał rozkaz przekazania oddziału kapitanowi Krysińskiemu i udania się do Galicji w celu formowania kolejnego oddziału.
Czwartą kampanię rozpoczął „Lelewel” 20 sierpnia wyprowadzając nowo utworzony
i dobrze zaopatrzony oddział złożony z około 800 ludzi. Pierwszy obóz założył pod
Babicami. 28 sierpnia przeniósł się pod Józefów, a 30 powitał oddział „Cwieka” liczący
około 400 ludzi. Połączone siły powstańcze skierowały się ku Zwierzyńcowi. 3 września
doszło do bitwy pod Panasówką, gdzie znacznie liczniejsze wojska carskie poniosły
klęskę. 6 września pod Batorzem (ryc. 4) powstańcy okrążeni przez sześciokrotnie
większe siły nieprzyjacielskie musieli się wycofać, a sam wódz, walczący jak prosty
żołnierz z karabinem w ręku, raniony w nogę i brzuch, zmarł, zdoławszy powiedzieć
zaledwie kilka słów.
W dniu 9 września odbył się uroczysty pogrzeb w Batorzu. Ciała 30 poległych
z „Lelewelem” złożono w jednym grobie.
Na miejscu bitwy w lesie na Sowiej Górze, w 30 latach XX w. usypano kopiec
i umieszczono na nim tablicę ze słowami: „Przechodniu, powiedz Ojczyźnie, że za
ukochanie Jej tuśmy polegli.1
K. Dunin-Wąsowicz, Marcin Borelowski „Lelewel”, Blacharz-Pułkownik Powstania 1863 r.
Warszawa 1964.
1
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Pierwsza potyczka na Ziemi Włodawskiej stoczona przez Oddział Marcina Borelowskiego miała miejsce w dniu 7.03.1863 r.
pod Adamkami i Lutą.
Posuwając się w kierunku Włodawy,
4 marca straż tylna „Lelewela” została pod
Jedlanką znienacka zaatakowana przez
oddział carski, który ją najwidoczniej gonił, i to używając nawet przy tym artylerii.
Ale „Lelewel” wydał rozkaz szybkiego
przejścia przez rzeczkę Białkę na jej prawy
brzeg, spalenia mostu i nie przyjmowania walki. 6 marca przybył do Włodawy,
zniszczył carskie orły, zabrał kasę rządową
i uszedłszy pod pobliską wioskę Adamki
w podwłodawskich lasach – rozbił obóz.
Następnego dnia: 7 marca oddział został
zaatakowany ok. godz. 10, równoczesnym
atakiem z kilku stron przez wojska carskie
majora Jołszyna z Radzynia Podlaskiego,
w sile ok. 60 kozaków i 400 piechoty. „LeRyc. 4. Batorze. Cmentarz parafialny. lewel” rozstawił strzelców z boku grobli,
Mogiła „Lelewela” Borelowskiego
oddział piechoty i jazdę ustawił na pozycji
poza groblą. Gdy wojska carskie doszły do
połowy grobli, Pułkownik stojący w dogodnym miejscu i obserwujący rozwijającą się
bitwę, zarządził ogień tyralierski.
Ta część bitwy była wygrana.
Być może walka pozycyjna trwałaby do nocy, gdyby od strony wsi Luta a więc
z południa, nie przygalopował do „Lelewela” podoficer ordynansowy przywożący groźną wiadomość, że kozacy oskrzydlają powstańców z kierunku wsi Okuninka. Pułkownik
więc nakazał powolny odwrót w kierunku wsi Luta, a piechurzy wówczas wzmogli ogień,
czyniąc zasłonę z prochowego dymu dla wycofujących się oddziałów.
Obory, stodoły, płoty, chałupy stały się teraz okopami dla okrążonych. Ale Jołszyn
na szczęście popełnił zasadniczy błąd: nie odciął powstańcom drogi do pobliskiego
lasu. A kozacy za szybko ujawnili swoją obecność, co zaalarmowało „Lelewela”. To
niedopatrzenie natychmiast wykorzystał pułkownik.
Nad Lutą buchnął w górę kłąb burego dymu i zaraz nad chałupami ukazały się jęzory
ruchliwego płomienia: do uszu wycofujących się do lasu doleciały rozpaczliwe głosy
lamentu i wrzaski atakujących kozaków. Strzelanina stygła z minuty na minutę. Nad
wsią w spokojnym powietrzu buzowały płomienie, oświetlając w szybko zapadającym
zmierzchu rozbiegane kobiety chłopów, dzieci i rabujących carskich żołnierzy.
Oddział powstańczy poszedł w całkowitą rozsypkę. „Lelewelowi” wraz z garstką
powstańców szczęśliwie udało się cofnąć przed silniejszym o wiele nieprzyjacielem,
w kierunku południowym. Nie jechały za nimi tabory, wozy z żywnością i amunicją
i pozabierane z kas ruble. Już wiedzieli, że po krótkiej, morderczej walce nie opodal
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Hańska dostały się one w ręce przeciwnika, przy czym żołdacy carscy zamordowali
16 bezbronnych furmanów, pastwiąc się nad nimi przez sypanie piasku i liści w usta
okazującym jeszcze oznaki życia.
Terenowe władze administracyjne i policyjne miały obowiązek meldować zwierzchnim władzom zaborcy o wszelkiego rodzaju działalności oddziałów powstańczych na
ich terenie (przemarsze, aprowizacja niszczenie godeł carskich, zdobywanie broni,
rozbijanie kas, karanie zdrajców i donosicieli, bitwach itp.). W zbiorach Archiwum
Państwowego w Lublinie zachowały się bogate materiały dotyczące Powstania Styczniowego, liczące setki teczek akt. Wśród nich interesujące i ważne raporty wójtów gmin
i naczelników poszczególnych powiatów oraz rozkazy naczelnika wojennego.
I tak:
Do Wielmożnego Naczelnika Powiatu Chełmskiego z Urzędu Wójt gminy Adamki:
Rapport
Mam honor Wielmożnemu Naczelnikowi złożyć Rapport, że dnia 7 b.m. i r. około
godz. 10 rano rozpoczęła się walka pomiędzy powstańcami, którymi dowodził „Lelewel”,
a wojskiem Carsko-Rosyjskim.
W dwa dni później znowu ktoś inny doniósł „Rapport”
Do Wielmożnego Naczelnika, iż w dniu 9 b.m. i r. żona Michała Piotrowskiego, żołnierza dymisjonowanego, oświadczyła sołtysowi kolonii, że mąż jej powieszony został na
drzewie za wsią Luta i że nie ma wiadomości o przyczynie jego śmierci i raport Naczelnika
Powiatu Radzyńskiego:
Do
Jaśnie Wielmożnego
Gubernatora Cywilnego Lubelskiego
Naczelnika
Powiatu Radzyńskiego
Z Urzędu
Rapport o zajściach
Jakie w powiecie tutejszym miały miejsce
Rapport
W dalszym ciągu dostarczonych Rapportem z dn. 26/10 luty/marca Nr 2910 szczegółów
o przejściu przez gminę Hańsk dwóch partii powstańczych mam honor z otrzymanych od
tegoż wójta gminy następnych wiadomości donieść JW. Gubernatorowi iż partie powyższe
ścigane były przez wojsko, jakich wszakże rezultat pogoń ta odniosła nie ma żadnej urzędowej wiadomości. Wojsko wróciwszy z wyprawy przywiozło do Radzynia broń, konie, wozy,
chorągwie i kilku ludzi. Wójt zaś gminy na dopuszczenie przez też Wojska
Nadużycia użala się określając je w następujący sposób.
Oddział Wojsk Cesarsko-Rosyjskich złożony z piechoty i kozaków, a dowodzony przez
majora Wołogodskiego pułku piechoty w dniu 7 b.m. około godziny 7 wieczorem przybył
do wsi Hańska i rozstawiwszy stróże, zajął się rewizją domów i dworu. Poszukiwania
wszakże nic nie odkryły – następnie udał się do gorzelni Ujazdów a stanąwszy przodem
dał ognia do okien, które rozumie się wypaść miały. Wszedłwszy do wnętrza zabrał ze sobą
gorzelnika Piskorsakiego i dzieci brata jego, jak niemniej wszystkie rzeczy własność żony
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gorzelnika stanowiące zniszczył. W trakcie tego przebito bagnetem dziewkę Ulinę Czeplową, która mimo ratunku uwolniła się od życia i raniono Iwana Szychutę syna parobka
gorzelnianego liczącego 20 lat.
Wojsko powyższe odchodząc oddało wójtowi gminy pod dozór pojmanych ze sobą
5 ranionych z powiatu łukowskiego i siedleckiego pochodzących, którzy to ludzie dla
udzielenie im pomocy lekarskiej do miasta Włodawy odstawieni zostali. Nadmieniam
przy tem że o całym powyższym zajściu miejscowy cząstkowy Naczelnik Wojenny jest
zawiadomionym.2
Żadne raporty jednak niestety nie wspominają o miejscach w których pochowano
poległych powstańców.
W starciu pod Adamkami i Lutą padło 27 powstańców, między innymi:
– Konkowski Bronisław – dowódca piechoty, były oficer rosyjski,
– Zagoździński, geometra z Żelechowa,
– Karol Cempel ze wsi Gróźki,
– Franciszek Wasilewski z Serocka,
– Franciszek Majewski z Łukowa,
– Łaski z Krzywdy.
Należy przypuszczać, że poległych w bitwie pod Adamkami pochowano w mogile
zbiorowej na miejscu potyczki. Przekaz miejscowej ludności mówi, że zwłoki poległych
przed pochówkiem złożono w jednej ze stodół na terenie obecnej kolonii Okuninka,
w pobliżu miejsca bitwy. Może ta mogiła znajduje się gdzieś nieopodal pomnika.
Z kolei kim są: „Powstańcy 1863 – straceni przez ścięcie i powieszenie – jeńcy
bitwy 7.III.64 r. pod Adamkami. Partia Baranow – Dowódca Borelowski” – z tablicy
pomnika-mogiły odsłoniętego w 60. rocznicę Powstania Styczniowego na Cmentarzu
Parafialnym we Włodawie od strony ulicy Wiejskiej? Tablica zawiera oczywisty błąd,
którzy popełnili fundatorzy tablicy: winno być: 7.III.63.
Następne pytanie: Gdzie znajduje się mogiła poległych powstańców w rejonie wsi
Luta?
30 lat temu, znany regionalista chełmski – Konstanty Prożogo – przedstawiając
żałobne pamiątki Powstania Styczniowego – pisał: „Luta: – Nad strumieniem Krzemianka – jest mogiła powstańców z wysokim krzyżem na niej.” Dzisiaj nie ma już tego
krzyża, trudno nawet zlokalizować miejsce gdzie był postawiony.
Inny przekaz miejscowy mówi, że polegli mogli być pochowani nieco dalej za Krzemianką, przy drodze do Dubeczna – nieopodal gajówki pod krzyżem na rozstaju dróg,
pod niewielkim kopcem. I też niestety – do dziś pozostał tylko zarys kopczyka.
Z kolei: gdzie pochowano 16 bestialsko zamordowanych bezbronnych powstańcówfurmanów z taborów amunicyjno-żywnościowych? Czy na odcinku Luta-DubecznoHańsk, czy też obok wielowiekowej kapliczki w Hańsku (ryc. 5). A może pochowani są
we Włodawie, gdzie główny korpus krzyża na wspomnianej wcześniej mogile-pomniku
posiada 16 wmontowanych małych krzyżyków. Na te pytania jakże istotne, bo dotyczące
pochówku naszych bohaterów niestety na dzień dzisiejszy nie mamy odpowiedzi.
J. M. Gisges, Czerwony Pułkownik w 1829–1863, Rzecz o Marcinie Borelowskim „Lelewelu”, Warszawa 1975.
2
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Z perspektywy blisko siedmiu pokoleń
trudno jest dziś ustalić miejsca ich wiecznego spoczynku. Czy rzeczywiście 150 lat
sprawiło, że wszyscy o nich zapomnieli?
Wydaje się, że nie. Czas niestety pochyla
drewniane krzyże – i te przydrożne i te
gdzieś w polu pod lasem – zaciera ślady,
nazwiska, fakty. Pozostała zbiorowa pamięć ludzka i ustna tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ale wraz ze
śmiercią
najstarszych mieszkańców i ona
Ryc. 5. Przypuszczalne miejsce pochówku
zdaje się zamierać.
powstańców z 1863 r. pod Hańskiem
Pamięć ludzi uratowała te mogiły
i miejsca pamięci (rycx. 6 im 7). I pamięć sprawia, że są i że świadczą. Tak było przez
150 minionych lat. Są to wymowne dowody serdecznej pamięci tych, którzy dzięki powstańczej ofierze mogą żyć w Wolnej i Niepodległej. Niech więc te mogiły znajdujące
się na terenie powiatu włodawskiego, zdobne mniej lub bardziej okazałym pomnikiem
a czasem prostym, brzozowym krzyżem czy bukietem polnych kwiatów będą dowodem sensu naszej pracy potwierdzającej niepisane, nie nakazane, sercem dyktowane
zainteresowanie.
Ocalmy więc od zapomnienia to co
jeszcze da się ocalić. Pamiętajmy, że
jesteśmy dziedzicami i spadkobiercami
tych, którzy na jakże konkretnej ziemi pod
Adamkami i Lutą, pod Włodawą i Janówką, Suchawą, Wyrykami i Kaplonosami,
Wytycznem i Urszulinem, Osową i Stulnem, Rudką, Majdanem Starym i Hańskiem, na każdym skrawku naszej Ziemi
Włodawskiej, przelewali swoją krew.

Ryc. 7. Miejsce upamiętniające bitwę
Ryc. 6. Mogiły powstańców z 1863 r. pod
z 1863 r. pod Lutą
Lutą
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Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim i jego echa
na Górnym Śląsku

Teatr działań: Zagłębie Dąbrowskie
Zagłębie Dąbrowskie nie jest odrębnym regionem geograficznym. Nazwa ta powstała dla uprzemysłowionego zakątka Małopolski Zachodniej, należącego po Kongresie
Wiedeńskim (1815 r.) do Królestwa Polskiego. Po raz pierwszy określenia tego użył
Józef Cieszkowski, Naczelny Zawiadowca kopalń rządowych Okręgu Zachodniego,
dla nazwania terenu złóż węgla, rud żelaza i galmanu. Owe kopaliny występowały
w okolicach Dąbrowy, Będzina, Porąbki, Strzemieszyc Wielkich i Małych, Czeladzi,
Bobrownik, Siemoni, Strzyżowic, Wojkowic Komornych, Góry Siewierskiej. W Dąbrowie uruchomiono w 1797 r. pierwszą kopalnię węgla kamiennego, kilkanaście lat
później trzy cynkownie, a w 1834 r. – hutę żelaza „Bankową”. W 1837 r. w Dąbrowie
ulokowano kierownictwo Okręgu Zachodniego, stąd też Dąbrowa (Górnicza) stała się
centrum całego zagłębia przemysłowego. Jego zachodnia i południowa granica zostały
precyzyjnie wyznaczone granicami między Królestwem Polskim a Austrią i Prusami.
Północna i wschodnia granica interesującego nas obszaru nie zostały określone. Przyjmuje się, że na północ sięgało ówczesne Zagłębie po Siewierz, a na wschodzie – po
Sławków. W przededniu powstania styczniowego w oficjalnym podziale Królestwa
Polskiego teren Zagłębia Dąbrowskiego obejmował powiat olkuski guberni radomskiej,
zaś w podziale konspiracyjnym Rządu Narodowego – powiat olkuski województwa
krakowskiego.
Zatem historyczne Zagłębie Dąbrowskie z czasów powstania styczniowego obejmowało dzisiejszy powiat będziński z Będzinem i Sławkowem oraz dzisiejsze powiaty
grodzkie: Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza. Współcześnie natomiast regionaliści
zagłębiowscy do Zagłębia zaliczają cały teren pomiędzy Zawierciem na północnym
wschodzie a Olkuszem na wschodzie, rzeką Brynicą na zachodzie i Przemszą na południu. Oczywiście, jest to zasięg umowny, bardziej wynikający z przesłanek mentalnych
mieszkańców, niż z historycznego uzasadnienia.
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Niewybuch powstania
Przygotowanie do powstania w obliczu carskiej branki (choć spora grupa społeczeństwa zagłębiowskiego nie podlegała służbie wojskowej, m.in. górnicy, hutnicy
i pracownicy kolei) nie ominęło także uprzemysłowionego Zagłębia Dąbrowskiego.
Tym bardziej, iż Zagłębie miało strategiczne znaczenie tak dla Królestwa Polskiego,
jak i całej Rosji. Tu koncentrowały się nowoczesne naonczas zakłady przemysłu ciężkiego, tu zbiegały się linie komunikacyjne łączące Zagłębie i Kongresówkę z sąsiednimi
państwami: Austrią i Prusami1.
Na początku lat 60. XIX w. w Zagłębiu, podobnie jak w innych regionach, zaczęła
się tworzyć konspiracja pod egidą Komitetu Centralnego Narodowego. Przywrócono
polski podział administracyjny, powołano naczelnika wojewódzkiego, naczelników
powiatowych (Zagłębie znalazło się pod władzą naczelnika powiatu olkuskiego),
trzech szefów wydziałów (wojennego, administracyjnego i skarbowego) i komisarza dla
województwa krakowskiego. Zaczęto też gromadzić broń i zapasy żywności z myślą o
walkach zbrojnych. Zagłębiowska konspiracja obejmowała m.in. pracowników Drogi
Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (przerzuty broni, korespondencji, nielegalnej literatury), robotników i rzemieślników (produkcja broni), górników (dostarczanie prochu) i
właścicieli ziemskich. Jedną z czołowych postaci zagłębiowskiej konspiracji był dziedzic
Zagórza Jacek Ślemieński (na rzecz powstania pracowała cała rodzina Ślemieńskich
o patriotycznych i demokratycznych poglądach, m.in. Wanda Malczewska – kuzynka
Jacka, która była łączniczką między Krakowem a dworem w Zagórzu).
Przygotowania do powstania toczyły się coraz szybciej, a termin jego wybuchu
zaplanowano na późną wiosnę 1863 r. Tymczasem władze carskie, zdające sobie
doskonale sprawę z tego, co „wisi w powietrzu”, z pośpiechem wzmacniały straże
graniczne w Maczkach, Modrzejowie i Sosnowcu, uzupełnione posiłkami z Kaliskiego.
Co ciekawe, Zagłębie pozbawione było regularnego wojska. Najbliższe zgrupowanie
w sile 500 ludzi (batalion strzelców, rota piechoty, sotnia kozacka i bateria artylerii)
stacjonowało w Miechowie2.
Nastąpiły też liczne aresztowania działaczy spiskowych i zarządzony został pobór
(tzw. branka) do rosyjskiego wojska, mający spacyfikować nastawioną patriotycznie
młodzież. Branka w Warszawie miała miejsce w nocy z 14 na 15 stycznia 1863 r. To
spowodowało, że w nocy z 21 na 22 stycznia 1863 roku Komitet Centralny Narodowy
ogłosił powstanie narodowe przeciw carskiej Rosji.
W Zagłębiu plan przewidywał koncentrację sił powstańczych na wzgórzu zamkowym
w Będzinie. Tu miały przybyć oddziały powstańcze, ochotnicy, członkowie organizacji
narodowej, młodzież ukrywająca się przed poborem. Pomimo zebrania 22 stycznia
znacznych sił, liczących około 400 osób, do rozpoczęcia walk nie doszło. Nie dotarli…
dowódcy: Maksymilian Wanert – kontroler kasy Zachodniego Okręgu Przemysłowego,
który był w tym czasie w Krakowie, oraz wspomniany już Jacek Siemieński, chory ponoć
na zapalenie płuc (niektórzy autorzy, jak np. Dariusz Nawrot, twierdzą, że mogła to
być choroba „dyplomatyczna”)3.
R. Szwed, Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim, Warszawa-Kraków 1978, s. 34.
R. Szwed, Powstanie styczniowe, op. cit., s. 39.
3
D. Nawrot, Z dziejów powstania styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim, Sosnowiec 2013, s. 20.
1
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Spiskowcy i ochotnicy, po bezskutecznym oczekiwaniu, z nastaniem świtu rozeszli się, jedni do
domów, inni udali się do Ojcowa, gdzie Apolinary
Kurowski, wojskowy naczelnik województwa krakowskiego, zorganizował duży obóz powstańczy.
Informacje o wybuchu powstania, nazwanego
później styczniowym, dotarła do Zagłębia już 23
stycznia, wraz z przybyciem opóźnionych pociągów z Warszawy do Sosnowca. Ich pasażerowie
mówili o strzelaninie wzdłuż linii kolejowej. Po
kilku dniach informację potwierdzili pracownicy
kolei: Konstanty Nowicki, Wincenty Kościelski
i Antoni Kopacz. Informacje te dotarły także do
stacjonujących w Zagłębiu oddziałów rosyjskich
i postawiły je w stan pogotowia.
Ryc. 1. Apolinary Kurowski (1818–1878)

Koncentracja w Ojcowie
Silny obóz szkoleniowo-organizacyjny w Ojcowie zaczął tworzyć już około
25 stycznia nadleśniczy ze Złotego Potoka, Ignacy Dobrski. 1 lutego przybył do niego
Apolinary Kurowski – naczelnik wojskowy i cywilny województwa krakowskiego –
z niedobitkami swoich oddziałów spod Kielc, zastając ponad 800 powstańców, nad
którymi przejął dowództwo. Ojców wkrótce stał się miejscem masowego napływu
młodzieży z Krakowa i zachodniej Galicji.
Oddział Kurowskiego na początku lutego zajął Skałę, Wolbrom, Pilicę i Olkusz.
Zdobył też komory celne w Michałowicach (2 lutego) i Szycach (4 lutego). Zdobyto
wówczas gotówkę, broń, amunicję i konie strażników granicznych. Po zdobyciu Olkusza
i ustanowieniu na zdobytym terenie władzy narodowej przyszedł czas na strategiczne
uderzenie – na Zagłębie i przygraniczny trójkąt (ryc. 2)4.

Marsz na Zagłębie. Zajęcie Maczek i bój o Sosnowiec
Na terenie Zagłębia stacjonowały stosunkowo niewielkie oddziały rosyjskiej straży
granicznej, tzw. „objeszczyków”, a to dawało szansę na opanowanie tego strategicznego regionu – zwłaszcza Sosnowca wraz z sąsiednimi gminami, przylegającymi do
przygranicznego trójkąta. Głównym celem miało być opanowanie stacji kolejowych
z komorami celnymi w Maczkach (wówczas Granicy, ryc. 3) i Sosnowcu oraz przejść
granicznych w Modrzejowie i Czeladzi.
Taki niezmiernie ważny strategicznie, zupełnie oswobodzony pas graniczny dawał
powstaniu ogromne możliwości, choćby w ułatwieniach dostaw broni lub przenikaniu
ochotników pragnących walczyć za wolną Polskę. 5 lutego Apolinary Kurowski na czele
150-osobowego oddziału, składającego się z 50 jeźdźców, dowodzonych przez Ludwika
4
K. Grodziska, Ojców i dolina Prądnika w powstaniu styczniowym, „Prądnik. Prace Muz.
Szafera”, t. 10, Ojców 1995, s. 74–75; szerzej na ten temat także w artykule J. Partyki, s.
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Ryc. 2. Marsz oddziału Kurowskiego w rejonie trójkąta granicznego. Ryc. E. Wieczorek

Ryc. 3. Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Maczkach. Ze zbiorów Muzeum w Sosnowcu

Mięttę, 50 kosynierów pod dowództwem Teodora Cieszkowskiego i 50 strzelców pod
dowództwem Edwarda Staweckiego, ruszył z Ojcowa w kierunku Olkusza i Sławkowa.
W Olkuszu wojska i rosyjskiej władzy cywilnej nie zastano, gdyż ci umknęli. 6 lutego
oddział wzmocniony o dodatkowe 100 osób, dowodzone przez Lipczyńskiego, przez
Sławków dotarł do Maczek. Władze i wojsko rosyjskie ewakuowały się z Maczek
5 lutego do Modrzejowa5.
5

D. Nawrot, Z dziejów powstania, op. cit., s. 37.
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Po ustanowieniu w Maczkach władzy narodowej zastanawiano się nad kolejnym
celem powstańczego ataku: Modrzejowem czy Sosnowcem? Po naradzie ze swoimi
oficerami Kurowski zadecydował, że kolejnym celem będzie Sosnowiec. Przy pomocy
miejscowych kolejarzy przygotowano powstańczy pociąg, liczący dziesięć towarowych wagonów i dwie lokomotywy. W wagonach wycięto otwory strzelnicze, a ściany
wzmocniono podkładami6. Ten swoisty „pociąg pancerny” nie wziął jednak udziału
w boju, a wykorzystano go jedynie do transportu powstańców. Tuż przed północą,
6 lutego powstańczy pociąg wyruszył z Maczek, przez Ząbkowice i Dąbrowę (Górniczą) do Sosnowca.
Opisów samej bitwy o dworzec w Sosnowcu (ryc. 4, 5) jest co najmniej kilka i niektóre
z nich różnią się między sobą, często nawet dość zasadniczo. Najbardziej miarodajny
jest chyba jednak raport samego Apolinarego Kurowskiego do Tymczasowego Rządu
Narodowego z dnia 8 lutego 1863 r.:
Wsadziwszy piechotę i kawalerię na pociąg do Sosnowca pojechałem. Przybyłem tam
około godz. 1 w nocy, o wiorstę od stacji wysadziłem konie i ludzi z pociągu; rozkazałem,
aby środek mojej siły tworzyli kosynierzy, na prawym zaś i lewym skrzydle szli strzelcy
w tyralierów rozsypani, sam z kawalerią ustawiłem się od strony granicy pruskiej, poza
dworcem kolei żelaznej, gdyż tam, w razie naszego zwycięstwa spodziewałem się, że moskale rejterować będą.
Wszystkie te rozkazy najwyborniej uskutecznione zostały; pomimo ciemności nocy
o godz. 12 i pół, wszyscy stanęli do boju w przeznaczonym miejscu i równocześnie pierwszy
atak został wykonany. Moskale musieli być zawiadomieni i przysposobieni, bo w pierwszej chwili napadu, chociaż najciszej się odbył, z dwóch budynków, to jest komory celnej
i stacji kolei żelaznej, morderczym ogniem naszą wiarę przywitali. Pod Cieszkowskim
padł koń i sam w prawą rękę postrzelony został, pomimo to nie zszedł z placu boju i z
niewypowiedzianą zapalczywością i bohaterską odwagą trzy ataki na obsadzone nieprzyjacielem budynki wykonywał, lecz ciągłym zabójczym ogniem parzony, nie mógł dłużej
wytrzymać, nieprzyzwyczajony do takiego ognia ruchawki, i tak strzelcy, jak i kosynierzy
poszli w rozsypkę. Sam więc w krwi zbroczony przybył do mnie z raportem, że sam jeden
pozostał, kawalerię na budynki murowane pomimo zapału i krzyku ułanów, aby ich do
ataku poprowadzić, napadu wykonać nie było podobna.
Trzeba więc było całe usiłowanie wytężyć na zebranie rozpierzchniętych kosynierów
i strzelców, a Boskim cudem w przeciągu pół godziny, usiłowania te najpomyślniej udały
się. Uszykowawszy wiarę na nowo do szturmu z równą zapalczywością wykonany został,
a lubo znów nasi przez Moskali strasznym gradem kul przywitani zostali, wkrótce drzwi
wyłamane zostały i budynki zdobyte.
Moskale uciekli i wymykali się drogami i kątami sobie znanymi, a jeden ich oddział
z 50 ludzi umykając ku granicy pruskiej wpadł na nasza kawalerię, dał ognia. Wytrzymawszy salwę tę, rzuciłem się z kawalerią na ów oddział, który do szczętu zniesiony został.
Tymczasem kosynierzy i strzelcy przetrząsali budynki i pojedynczo ukrytych tam jeszcze
żołnierzy łapali i rozbrajali.

6
E. Januła, Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim, „Nowe Zagłębie”, nr 1 (25)
styczeń-luty 2013, s. 21.
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Ryc. 4. Cel powstańczego ataku – dworzec kolejowy w Sosnowcu. Ze zbiorów Muzeum
w Sosnowcu

Ryc. 5. Rosyjska komora celna w Sosnowcu. Ze zbiorów Muzeum w Sosnowcu
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Ryc. 6. Dworzec kolejowy w Sosnowcu – stan współczesny. Fot. Edward Wieczorek

Na tym się skończyła krwawa rozprawa naszej wiary, a zdobyczą dnia tego było 600 tys.
złp. zabranych za kwitami z komory, 40 koni z całym przyrządem, 100 cetnarów ołowiu
itp. Po tym krwawym chrzcie przybyłem do Dąbrowy, gdzie znużonych do najwyższego
stopnia ludzi i konie, po wygodnych kwaterach porozlokowałem. Rozbitki moskiewskie
schroniły się w Prusach. Granica więc cała, od Czeladzi, aż do Barana do tej chwili jest
oczyszczona. Pomimo strasznego przez cztery i pół godziny prawie nieustannie utrzymywanego ognia, przez widocznie Boska opiekę mam tylko 3 zabitych [Michała Podlaski
pracownik kolejowy, Bartniewski syn oficjalisty z Podlesia i kosynier ze Smardzewic NN],
17 rannych i 1 ubitego konia.
Straty moskiewskie są bardzo znaczne: rannych Moskali wspólnie z moimi w szpitalu
w Dąbrowie złożyłem, około 30 jeńców moskiewskich, a pomiędzy nimi kapitana żandarmów,
oficera, na słowo honoru, że nigdy przeciwko nam walczyć nie będzie, i że zaraz za granicę
wyjedzie, puściłem, a żołnierzy bez żadnej z ich strony zobowiązań, najserdeczniej z nimi
rozstawszy się i po złotych polskich 2 na drogę wypłaciwszy, na wolność wypuściłem...7.
Na wieść o zdobyciu Sosnowca, dowódca rosyjski w Modrzejowie 7 lutego na czele
160 żołnierzy piechoty i 200 jazdy przekroczył granicę pruską (po kilku dniach z honorami i orkiestrą wojskową zostali oni odstawieni do Królestwa przez Herby).

Władza powstańcza w Zagłębiu
Na zajętych terenach Zagłębia Kurowski energicznie wprowadzał władzę narodową
i, choć instrukcja Komitetu Centralnego w tej sprawie była bardzo ogólnikowa, Kurowski radził sobie znakomicie. Jak sam wspomina: W marszu moim przez Olkusz, skąd
7

R. Szwed, Powstanie styczniowe, s. 222.
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Moskale uciekli do Miechowa proklamowałem Rząd
Narodowy, zrzuciłem wszystkie władze moskiewskie
powiatu olkuskiego i ustanowiłem wszystkich urzędników, utworzyłem gwardię narodową, proklamację
Rządu Tymczasowego i dekret uwłaszczeniowy pod
zasłoną gwardii narodowej w całym powiecie w
przeciągu trzech dni ogłosić poleciłem8. Podobnie
było w innych miejscowościach w czasie marszu
Kurowskiego na Sosnowiec (5–7 lutego) i powrotu
do obozu w Ojcowie (9–11 lutego).
Komisarzem powiatu olkuskiego mianowany
został Wojciech Trawiński – rachmistrz propinacyjny, a jego pomocnikami: Stefan Maciszewski
– subiekt aptekarski i Juliusz Marconi – budowniczy. Funkcję naczelnika wojennego objął Wiktor
Grabiański – właściciel ziemski spod Dąbrowy,
a naczelnikiem cywilnym Feliks Plendus – były
rosyjski naczelnik powiatu.
Z polecenia Trawińskiego biuro powiatowe roRyc. 7. Teodor Cieszkowski
zesłało
do wszystkich gmin i proboszczów w powie(1833–1863)
cie dekrety Komitetu Centralnego o uwłaszczeniu.
Określono też wielkość dostaw prowiantu i furażu, koni i wołów dla powstańców, przez
dwory w dobrach prywatnych i rządowych. Trawiński zabronił także używania rosyjskiego papieru stemplowego (podaniowego), oraz nakazał wnosić opłaty stemplowe
do kasy powiatu. Wzywał też ochotników wraz z uzbrojeniem i niezbędną odzieżą do
zaciągania się do wojsk powstańczych w Ojcowie.
Do pomocy władzy powstańczej utworzona została gwardia narodowa, zwana też kolumnami ruchomymi, przeznaczona do czuwania nad bezpieczeństwem terenu. W ważniejszych punktach powiatu wyznaczono komendantów placu, stojących na czele niewielkich
oddziałów partyzanckich, których zadaniem był werbunek ochotników, zbiórka pieniędzy,
odzieży i broni. Komendantem placu w Dąbrowie został Teodor Cieszkowski (ryc. 7). W
dąbrowskich zakładach kazał produkować kosy na uzbrojenie powstańczych oddziałów
oraz rozpoczął przygotowania do produkcji armat (spośród 6 wyprodukowanych dział tylko
2 przetrwały próby). Broń ta była mało skuteczna w walce, za to ważna propagandowo. Huk
próbnych wystrzałów słyszano ponoć w Mysłowicach, a do cara Aleksandra II dotarła wieść
o produkcji armat, wywołując jego zaniepokojenie9.
Powstańcy utrzymywali regularną komunikację kolejową na trasie Poraj – Granica
(Maczki) – zagranica, a pobierane opłaty celne zasilały skarb powstańczy. Krakowski
„Czas” informował nawet, że od czasu jak powstańcy zajęli kolej żelazną od Granicy do
Poraja […] dzienniki warszawskie regularnie do nas dochodzą 10.

tamże.
D. Nawrot, Z dziejów powstania, s. 52, także R. Szwed, Powstanie styczniowe, s. 76.
10
D. Nawrot, Z dziejów powstania, op. cit., s. 53.
8
9
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Całkowite wyzwolenie tego ważnego obszaru i proklamowanie na nim władzy Rządu
Narodowego było nie tylko bardzo ważnym sukcesem militarnym, ale także propagandowym. Wolny od okupanta skrawek Polski, posiadający granicę z innymi państwami,
dawał dla sprawy powstania ogromne możliwości i szanse. Z różnych przyczyn nie
zostały one jednak wykorzystane. Jednym z głównych powodów był negatywny do
powstania stosunek władz pruskich, które na podstawie ustaleń z Rosją wprowadziły
kordon graniczny i zatrzymywały na swoim terytorium transporty broni, które nigdy
nie dotarły do walczących powstańców.
Zagłębie Dąbrowskie przez około dwa tygodnie było jedynym tak dużym całkowicie
wolnym obszarem, na który władzę sprawował Rząd Narodowy.

Odwrót
Regularne rządy narodowe w Zagłębiu trwały niecałe dwa tygodnie. Władze rosyjskie postanowiły spacyfikować Zagłębie, wysłając w tym celu dwie kolumny wojska –
z Częstochowy, pod dowództwem płk. Ostrowskiego, i z Miechowa – pod dowództwem
płk. księcia Bagrationa. Kolumny te miały odciąć powstańców od granicy, okrążyć ich
i zlikwidować. Kiedy wieść ta dotarła do Kurowskiego, ten postanowił zająć opuszczony
przez Rosjan Miechów. Nie był jednak zorientowany, że część wojsk rosyjskich nadal
pozostała w mieście. Na czele 300 źle uzbrojonych powstańców ruszył z Ojcowa na
Miechów, gdzie 17 lutego doszło do tragicznego rozbicia oddziału.
Cieszkowski, który miał wspomóc Kurowskiego, po dotarciu do Olkusza, dowiedziawszy się o klęsce Kurowskiego, zawrócił do Dąbrowy. Wraz z rannymi z bitwy
miechowskiej ewakuował się następnie do Siewierza, po czym przez Koziegłowy – do
Panek. Tu doszło 26 lutego do potyczki z wojskami rosyjskimi, w wyniku której oddział
wycofał się przez Koziegłowy do Mrzygłodu. Pod Mrzygłodem 28 lutego doszło do
kolejnej potyczki, po której Rosjanie wycofali się w kierunku Myszkowa, a oddział
Cieszkowskiego – w kierunku Pieskowej Skały, gdzie połączył się z wojskami gen.
Mariana Langiewicza11.
Po bitwie miechowskiej niedobitki powstańczych oddziałów szukały schronienia w
okolicy Maczek, Sosnowca i Dąbrowy, gdzie władzę jeszcze sprawował rząd narodowy,
ale już po paru dniach do Zagłębia wkroczyły wojska rosyjskie płk. Ostrowskiego. 20
lutego zajęły one Olkusz i Maczki, 22 lutego – Dąbrowę, a 23 lutego – Sosnowiec i
Modrzejów.
Skończył się szczytny okres powstania styczniowego w Zagłębiu, polegający na bezpośrednich rządach powstańczych. Zaczął się okres walk i potyczek partyzanckich.
W połowie marca na teren Zagłębia wysłany został przez gen. Langiewicza Teodor
Cieszkowski, który krążył między Zagłębiem a Częstochową i Radomskiem, niszcząc
po drodze linie telegraficzne, mosty kolejowe, napadając na rządowe kasy. Osaczony
w okolicy Mrzygłodu przez znaczne siły rosyjskie uniknął walki i umknął do województwa kaliskiego.
W nocy z 3 na 4 kwietnia granicę rosyjską przekroczył 180–osobowy oddział galicyjskich ochotników pod dowództwem płk. Józefa Grekowicza. 5 kwietnia w okolicy
Łaz doszło do jego spotkania z wojskami rosyjskimi pod dowództwem płk. ks. Bagra11

Szwed R., Powstanie styczniowe, op. cit., s. 80–83.
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Ryc. 8. Pomnik bitwy pod Krzykawką 5
maja 1863 r. Fot. Edward Wieczorek

tiona, które rozbiły i rozproszyły oddział
powstańczy. Większość jego uczestników
salwowała się ucieczką do Galicji. Podobny
los spotkał 300-osobowy oddział kpt. Mossakowskiego, który 20 kwietnia przekroczył
granicę, a 24 kwietnia został pokonany przez
Rosjan pod Jaworznikiem koło Żarek, oraz
500-osobowy oddział płk. Miniewskiego,
który przekroczył granicę w nocy z 3 na 4
maja, a już 5 maja został pokonany w bitwie
pod Krzykawką (ryc. 8). W bitwie tej zginął
m.in. włoski ochotnik – Francesco Nullo.
Dwa dni później wojska rosyjskie rozgromiły
pod Szycami kolejny 300-osobowy oddział
z Galicji, dowodzony przez Romockiego.
Ta potyczka zamknęła cykl wysyłania
oddziałów z Galicji w kierunku Zagłębia, na
terenie którego do końca powstania styczniowego pojawiały się incydentalnie oddziały
partyzanckie12.

Powstanie 1863 a Górny Śląsk
Górny Śląsk jako zaplecze zaopatrzeniowe powstania
Przygraniczne położenie Górnego Śląska z Kongresówką miało kluczowe znaczenie
dla polskiej konspiracji. Dla powstańczych kurierów szczególnie ważne były Wrocław,
Racibórz i Katowice; agendy powstańcze działały także w Bytomiu, Gliwicach, Mysłowicach i Pszczynie.
Przez Mysłowice, Katowice i Wrocław (a także przez Toruń i Gdańsk) szły
linie kolejowe łączące Królestwo z Europą. Tędy uciekała młodzież zagrożona branką, aresztowaniem lub wędrująca do Włoch – do szkół wojskowych w
Genui i Cuneo. Tędy sprowadzano prasę emigracyjną, regulaminy wojskowe,
a później także broń.
Formalnie na Dolnym i Górnym Śląsku, we Wrocławiu, Katowicach i Mysłowicach działały tajnie filie organizacji powstańczych, które przy pomocy kolejarzy
i robotników w warunkach konspiracyjnych przerzucały broń, amunicję, materiały
wybuchowe i sprzęt wojskowy dla powstańców na teren Królestwa; organizowały
punkty kontaktowe między agentami powstania a działaczami na emigracji, gromadziły fundusze na cele powstania itp. Formalnie władze powstańcze na Śląsku zostały
ustanowione w czerwcu 1863 r., faktycznie działały już od 1861 r. W czasie powstania
były one podporządkowane Wydziałowi Rządu Narodowego działającego na terenie
12

Szwed R., Powstanie styczniowe, op. cit., s. 109–117.
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zaboru pruskiego w imieniu Rządu Narodowego. Władzom wrocławskim były podporządkowane ogniwa organizacyjne w Katowicach i Mysłowicach. Miejscem, gdzie
w Katowicach krzyżowały się konspiracyjne ścieżki, był kantor tytoniowy, założony
w 1860 r. i prowadzony przez Wielkopolanina Stanisława Maciejewskiego. Dzięki niemu
m.in. przerzucono do królestwa wiele broszur, wydrukowanych w drukarni Teodora
Heneczka w Piekarach (Śląskich), w Paryżu czy Szwajcarii. W swej działalności na rzecz
powstania korzystał Maciejewski z licznych znajomości wśród kolejarzy, urzędników
pocztowych, kupców, rzemieślników i robotników. Ci ostatni zabierali z kopalń proch
i materiały wybuchowe, aby później przekazać je powstańcom. W Mysłowicach na
stacji granicznej przerzutem broni kierował kupiec Szymon Kuźnicki, a w Sosnowcu
i Dąbrowie przejmowali ją: urzędnik kolejowy Andrzej Goldman i właściciel firmy
przewozowej Andrzej Tworzycki. Granica między Mysłowicami a Sosnowcem była
jednym z sześciu głównych punktów przerzutu broni dla powstania.
Po aresztowaniu Maciejewskiego przez władze pruskie w maju 1863 r. jego miejsce
zajął Aleksander Mierowski, nieślubny syn ordynata mysłowickiego, Aleksandra Mieroszewskiego, znany działacz narodowy na Górnym Śląsku w okresie Wiosny Ludów.
Po jego aresztowaniu w marcu 1864 r. policja pruska w jego mieszkaniu znalazła m.in.
szereg przepustek granicznych in blanco.13
Stanowisko władz pruskich wobec powstania
Rząd pruski, na czele którego stał wówczas kanclerz Otto von Bismarck, zdecydowanie przeciwstawił się powstaniu. Już rok wcześniej, jako ówczesny ambasador
Prus w Paryżu, w rozmowie z Napoleonem III 6 czerwca 1862 r. dobitnie zaznaczył
stanowisko Prus w kwestii polskiej: ze względu na nasze położenie geograficzne wszelka możliwość pogodzenia się z myślą wskrzeszenia narodowości polskiej jest dla Prus
wykluczona. Nasze najwyższe interesy zmuszają nas raczej z całą bezwzględnością do
przeciwstawienia się wszelkimi środkami odnośnym dążeniom w obrębie naszych granic
i w bezpośredniej ich bliskości14.
Kanclerz obawiał się rozszerzenia polskiego ruchu narodowowyzwoleńczego na ziemie zaboru pruskiego. Chciał także przez zbliżenie z Rosją osłabić jej sojusz z Francją.
Marzył też, że w razie sukcesów polskich powstańców a niepowodzeń wojsk rosyjskich,
wkroczy z pomocą zbrojną dla Rosji do Królestwa i zaanektuje część kraju, choćby do
tzw. linii Knesebecka, czyli Wisły, Bugu i Narwi. Bez względu na przebieg wydarzeń
Prusy nie powinny, zdaniem Bismarcka, przypatrywać im się biernie i wyjść z nich
z pustymi rękoma. Ogłosił więc utrzymanie w pełnej mocy konwencji kartelowej
z 1858 r., według której powstańcy polscy, zbiegli na terytorium pruskie, mieli być
niezwłocznie wydawani rosyjskim władzom wojskowym. Bismarck parł też do zawarcia
układu z Rosją, który doszedł do skutku dnia 8 lutego 1863 r. jako „konwencja Alvenslebena”. Podpisany w St. Petersburgu układ zezwalał obu armiom na przekraczanie
granicy w celu ścigania polskich oddziałów powstańczych. Jego podpisanie umiędzynarodowiło też powstanie styczniowe. Za plecami Rosji powstała nieoficjalna koalicja
Z. Janeczek, Śląsk wobec polskich walk narodowowyzwoleńczych 1768–1918, Katowice
2001, s. 139–140.
14
J. Zdrada, Sprawa polska w okresie powstania styczniowego, [w:] Powstanie Styczniowe
1863–1864. Wrzenie. Bój. Europa. Wizje, pod red. S. Kalembki, Warszawa 1990, s. 461.
13

174

Edward Wieczorek

Francji, Wielkiej Brytanii i Austrii, które wystosowały do Rosji tzw. noty kwietniowe,
przedstawiające pokojowy plan uregulowania sprawy polskiej (m.in. całkowitą i powszechną amnestię dla powstańców, ograniczony parlament, dopuszczenie Polaków
w szerszym zakresie do administrowania Królestwem Polskim, wolność sumienia
i wyznania, wprowadzenia w Królestwie języka polskiego jako języka urzędowego
w administracji, sądownictwie i szkolnictwie i wprowadzenia regularnego i legalnego
systemu rekrutacji). Ponadto wspólną deklaracją mocarstw miano by zagwarantować
nierozerwalność związku Królestwa z Imperium Rosyjskim. Noty zostały jednak odrzucone przez Rosję.
Górnoślązacy a powstanie
W korespondencji władz pruskich i prasie śląskiej znajdujemy liczne wzmianki
o tym, że polska ludność sympatyzowała z powstaniem. Dużą popularnością cieszyły
się na Śląsku portrety Mariana Langiewicza i jego adiutantki Heleny Pustowójtówny,
które można było nabyć za jedyne 10 gr.15 Jako ciekawostkę warto w tym miejscu podać, że „Schlesiche Zeitung”, jak i „Breslauer Zeitung” sympatyzujące z powstaniem
polskim, ogłosiły pierwsze wywiady z Henryką Pustowójtówną w okresie jej pobytu
w Krakowie. Pustowójtówna działała szczególnie na wyobraźnię, jeszcze bowiem
w lipcu 1863 r. „Breslauer Zeitung” podała notatkę pt. Wrocławska Pustowójtówna,
z której wynika, że jakaś młoda Niemka uciekła z domu rodzinnego i pod opieką dwóch
Polaków udała się do powstania16.
Duża liczba mieszkańców Mysłowic i okolicy pospieszyła do Dąbrowy, do obozu
powstańczego, gdzie znaleźli oni dobrze płatne zajęcie, m. in. przy szyciu mundurów,
bo... powstańcy zakupili w Bytomiu znaczną ilość sukna, które dwoma wozami bez
przeszkód przewieźli przez granicę do Dąbrowy.17
Górnoślązacy wzięli także czynny udział w walkach oddziałów powstańczych.
W latach 1863–1864 Ślązacy walczyli m.in. w oddziałach Leona Younga de Blankenheima, Frencesco Nullo, Zygmunta Chmieleńskiego, Apolinarego Kurowskiego
i Mariana Langiewicza. Szczególnie licznie zgłosili swój akces do powstania górnicy
kopalni „Beata” w Brynowie (m.in. 6 braci Burków) i kopalni “Ferdynand” (“Katowice”). 18 W rejonie Siemianowic zaopatrywano się w materiały wybuchowe. W raportach
policyjnych odnotowano m.in. przypadki kradzieży prochu w hucie „Hohenlohe”
w Wełnowcu i przemytu broni do Kongresówki, dokonywanego przez siemianowickich robotników zamieszkujących pas przygraniczny. Dowódca Teodor Cieszkowski
poszukiwał na Śląsku wykwalifikowanych hutników i ludwisarzy potrzebnych do lania
armat. Prasa śląska podała nawet, iż celem uruchomienia w Zagłębiu produkcji dział
powstańcy sprowadzili fachowców z Prus, a specjalne urządzenia – z Francji. W pamięci Zygmunta Chmieleńskiego utkwił obraz 27 żołnierzy pruskiego pułku piechoty,
którzy wraz ze swoim dowódcą, kapitanem Karolem Hoffmanem, opuścili posterunek
graniczny i przeszli na stronę powstańców. Ostatecznie z grupy ochotników z zaboru
15

s. 40.

O. Klausmann, Górny Śląsk przed laty, Berlin 1911 (reedycja Katowice 1997),

Z. Janeczek, Śląsk wobec, op. cit., s. 141.
Z. Janeczek, Śląsk wobec, op. cit., s.147.
18
Z. Janeczek, Śląsk wobec, op. cit., s.140.
16
17
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pruskiego i austriackiego utworzono pod komendą kapitana K. Hoffmana oddział
liczący stukilkudziesięciu ludzi. Przybycie Ślązaków dobrze wyszkolonych, uzbrojonych
i umundurowanych podniosło ducha żołnierzy płk. Z. Chmieleńskiego, a na nim samym
zrobiło wrażenie powitanie, które było równocześnie deklaracją: jeden z żołnierzy,
gdy sprezentował broń, powiedział: My nie żadne Niemce, jeno my Ślązaki, przeca my
wiemy, że Polska, to taka rodna Macierz nasza jako i wasza19.
W powstaniu 1863 r. wzięli udział także m.in.: nieznany z nazwiska stolarz z Bogucic i listonosz z Lublińca, artysta rzeźbiarz i budowniczy, urodzony w Lublińcu, Józef
Pietrzykowski oraz krawiec Adam Wehraer, który jako strzelec 2. kompanii śląskiego
6. batalionu porzucił służbę wartowniczą w Bibieli pod Bytomiem i w pełnym uzbrojeniu
zgłosił się do powstania. Żołnierzem Apolinarego Kurowskiego został Jan Habryka
z Brzęczkowic, młody górnik kopalni „Giesche” („Wieczorek”), który po upadku
powstania wrócił na Śląsk i podjął działalność narodową, m.in. wziął udział w akcji
plebiscytowej i powstaniach śląskich. W okresie II Rzeczypospolitej nominowany do
stopnia podporucznika z dumą nosił mundur weterana 1863 r.
Zdzisław Janeczek w swej pracy „Śląsk wobec polskich walk narodowowyzwoleńczych 1768–1918” zestawił udokumentowaną listę 166 powstańców styczniowych,
wywodzących się z Górnego Śląska. Wielu z nich – podobnie jak wskazany wyżej Jan
Habryka – wzięło później udział w powstaniach śląskich.

Ryc. 9. Pomnik i groby powstańcze na Konstantynowie w Sosnowcu oraz kapliczka słupowa
koło katedry. Fot. Edward Wieczorek

19

Z. Janeczek, Śląsk wobec, op. cit., s. 140.
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Kraków i Krakowianie w powstaniu styczniowym
Najsmutniejsze to chwile w dziejach Krakowa; ulice całe zawalone gruzami, których
obywatelstwo nie sprząta nawet, bo wszystkich opanowuje jakaś apatia… Na Wawelu, gdzie
zasiadali królowie, teraz dom przytułku dla starców niedołężnych i kalek lub koszary dla
wojska, w ratuszu burmistrzuje urzędnik mianowany przez namiestnictwo, armaty stojące
na Rynku przed odwachem strzegą, by przypadkiem spod kapoty mieszczańskiej nie wyjrzała rogata, polska dusza… Gruzy, niedola, nędza, panowanie niemczyzny – oto obraz
Krakowa do roku 1860 – pisał literat Władysław Sabowski o sytuacji dawnej stolicy
pod austriacką okupacją1. W oczekiwaniu na zmianę, z wielką uwagą śledzono zatem
wszelkie wiadomości pochodzące z Królestwa Polskiego. Sprawa ogólnopolska, odsuwała na dalszy plan ogrom lokalnych problemów.
Największe znaczenie dla krakowian miały informacje dotyczące przygotowań
do powstania narodowego, w którego powodzeniu upatrywano upragnioną wolność2.
Wieści o toczącej się za kordonem tzw. rewolucji moralnej podnosiły na duchu i budziły
nadzieję na odzyskanie niepodległości. Patriotyczne uroczystości warszawskie dawały
impuls do organizowania podobnych w Krakowie. Gromadzono się zarówno na demonstracjach ulicznych jak i na podniosłych uroczystościach kościelnych. Na wiadomość
o wydarzeniach warszawskich z 27 lutego 1861 r., kiedy to według relacji korespondenta
konserwatywnego dziennika „Czas”: (…) Strzelano do bezbronnych ludzi, śpiewających
nabożne pieśni, bez poprzedniego zawezwania ich aby się rozeszli; znieważono batami
i godło Chrystusowe i sługi Chrystusowe, a to wszystko za co? za procesyę i śpiewanie
pieśni nabożnéj ale zakazanéj bo narodowéj3, w krakowskim kościele Mariackim w
dniu 2 marca odprawiono pełne patriotycznych treści nabożeństwo żałobne4. Wypadki
Warszawskie ani nas zadziwiły, ani nas trwożą, są one nowym starej prawdy dowodem,
że najwyższa siła, a wszystko pokonywająca na świecie, jest siła moralna. W Warszawie
1
Cytat wg J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, J. Mitkowski (red.), Dzieje Krakowa,
t. III. Kraków w latach 1796–1918, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, s. 203.
2
K. Olszański (red.), Kraków w powstaniu styczniowym, Kraków: Wydawnictwo Literackie
1968.
3
Korespondencya Czasu, Warszawa 28 lutego, „Czas” 1861, nr 52, s. 1.
4
J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, J. Mitkowski (red.), Dzieje Krakowa, t. III…, s. 207.
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siła moralna spotkała się z najpotężniejszą materyalną przewagą: ośm trupów padło, a po
której stronie zostało zwycięstwo? Kto dziś w Warszawie w oczach całego świata, w obec
prawdy pobity? (…) – czytamy w tym samym numerze „Czasu”5.
Mimo represji ze strony austriackiej, nastrój patriotycznego uniesienia trwał przez
cały 1861 rok i kilka miesięcy roku następnego. W połowie października 1861 r. skończył
się okres tzw. „rewolucji moralnej” i jak pisała prof. Janina Bieniarzówna: Złudnym
okazało się przekonanie, że cele narodowe uda się osiągnąć „potęgą ducha”. Ruch spiskowy
zszedł do podziemia, przygotowując się bezpośrednio do powstania6.
Około 20 stycznia 1863 r. do Rady Naczelnej Galicyjskiej wpłynęło z Warszawy
zawiadomienie, że tamtejszy Komitet Centralny zdecydował się na rozpoczęcie akcji
zbrojnej. Wybuch powstania całkowicie zaskoczył krakowian, chociaż wieści dochodzące z Królestwa wyraźnie wskazywały na panujące tam radykalne nastroje: Pobór
(branka – E.W.) oburzył wszystkie umysły; obawiają się też smutnych wypadków, które daj
Boże, żeby krwią kraju nie oblały – relacjonował 22 stycznia 1863 r. „Czas”7.
Wypadki zachodzące w Warszawie uważnie obserwowała patriotycznie nastawiona
młodzież krakowska. Najaktywniej konspirowali uczący się w Instytucie Technicznym
Królewiacy oraz studenci z Litwy. Ci drudzy, na wieść o wybuchu powstania natychmiast
wyruszyli walczyć na własnym terenie. Studencka uniwersytecka młodzież galicyjska
grupowała się po linii szkolnych i towarzyskich kontaktów, ona też stanowiła trzon tajnych organizacji. Kiedy wybitny botanik, prof. Napoleon Ignacy Rafał Czerwiakowski
(1808–1882) obejmował stanowisko rektora Almae Matris stwierdził, że z uczuciem
dumy przejmuje przewodnictwo nad takim gronem młodzieży8. Ten niegdysiejszy powstaniec listopadowy i uczestnik powstania krakowskiego wyraził zgodę, aby w Ogrodzie
Botanicznym, którym opiekował się nadzwyczaj troskliwie, w szklarniach ukrywano
broń powstańczą oraz szkolono idących w bój ochotników. Bronił też podopiecznych
przed samowolą austriackiej policji.
Młodzież krakowska w powstaniu, to zdaniem prof. Henryka Barycza generacja wyjątkowa, stojąca na niezwykle wysokim poziomie moralnym, owiana duchem poświęcenia
i pracy dla dobra kraju, idealizmem i wyjątkowymi zdolnościami, dorównująca młodzieży
filomackiej i filareckiej w Wilnie sprzed pół wieku9. Wśród studenckich aktywistów wyróżniali się m.in. późniejszy publicysta i prozaik Alfred Szczepański (1840–1809) oraz
historyk Ludwik Kubala (1838–1918). Obaj byli członkami podległej warszawskiemu
Komitetowi Centralnemu Narodowemu Rady Naczelnej Galicyjskiej. Zetknęli się
tam ze zwolennikiem zbrojnej konfrontacji z zaborcami – Izydorem Dymidowiczem
(1801–1875), w powstaniu styczniowym pełniącym funkcję przewodniczącego ławy
sędziowskiej w Krakowie, którego w konspiracyjnej działalności wspomagała żona –
Teresa z Wrońskich Dymidowiczowa (1817–1865)10.
Kraków 2 marca, „Czas” 1861, nr 52, s. 1.
J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, J. Mitkowski (red.), Dzieje Krakowa, t. III…, s. 208.
7
Korespondencya Czasu, Warszawa 18 stycznia, „Czas” 1863, nr 17, s. 2.
8
J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, J. Mitkowski (red.), Dzieje Krakowa, t. III…, s. 211.
9
Ibidem.
10
Izydor Dymidowicz (1801–1875) – działacz narodowy, powstaniec listopadowy, wiceprezes Trybunału Apelacyjnego Wolnego Miasta Krakowa. Aresztowany we wrześniu 1863 roku
przez Austriaków, został skazany na 6 lat pobytu w twierdzy. Przebywał w Ołomuńcu, skąd na
5
6
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Wieści o organizujących się w pobliżu austriackiej granicy obozach powstańczych
i pierwszych walkach wywierały na młodzieży krakowskiej gimnazjalnej, studenckiej czy
rzemieślniczej ogromne wrażenie. Osoby Mariana Langiewicza i Apolinarego Kurowskiego były coraz popularniejsze, marzono o dołączeniu do ich oddziałów: Wyszedłszy
z ulicy Długiej (w Krakowie – E.W.) na rozlegle pola (…) zauważyłem mimo ciemności
w pewnym oddaleniu, coś jakby wielką plamę na śnieżnej powłoce pól, od której dolatywały
ludzkie głosy. Byli to gromadzący się ochotnicy, rozprawiający wesoło o przyszłych swych
losach; osłoniętych tajemnicą, stawiali horoskopy podjętej walce, wypytywali się nawzajem
o różne rzeczy itp., lecz pełni humoru i wierzący ślepo w niezawodne nasze zwycięstwo11.
Spośród wielu istniejących na terenie Krakowa punktów werbunkowych ochotników do oddziałów powstańczych, najprężniej od końca stycznia 1863 r. działał punkt
w kamienicy „Pod Rakiem” przy ul. Szpitalnej 7 (ryc. 1)12. Umieszczona na fasadzie
budynku tablica13, upamiętnia biuro, o którym wspomina w pamiętnikach cytowany
wcześniej lwowianin Edward Webersfeld: Na dworcu kolejowym w Krakowie, dwóch
panów, których rozpoznaliśmy po wskazanych nam odznakach, wręczyło każdemu z nas
karteczkę z adresem wyznaczonej kwatery, polecając byśmy się nazajutrz rano stawili w
domu pod „Rakiem” przy ulicy Szpitalnej, celem wciągnięcia nas do list poborowych14.
Webersfeld wyruszył do Krakowa 2 lutego 1863 r. wraz z czterema kolegami: Emanuelem hr. Moszyńskim, Henrykiem Różą, Kazimierzem Salwachem i Marcelim
Zwolińskim z Rzeszowa, z zamiarem dołączenia do organizującego się w Ojcowie
oddziału dowodzonego przez Apolinarego Kurowskiego. Kiedy zgodnie z zaleceniem spotkanych na dworcu kolejowym „dwóch panów” stawili się następnego dnia
w biurze werbunkowym przy ul. Szpitalnej stwierdzili, że zgłaszających się zaciągano
do list, zaprzysięgano, wypłacano żądającym tego jakiś żołd i wręczano kartkę z adresem
przeznaczonej mu kwatery15. Rejestracja odbywała się w obszernej sali pierwszego piętra,
gdzie siedziało za stołem nakrytym zielonym suknem, kilku starszych panów, na stole
krucyfiks, dwie zapalone świece i plik papierów16. To, co zdumiało najbardziej młodych
ludzi to neutralny, a chwilami przychylny stosunek Austriaków: Nie wierzyłem własnym
oczom, patrząc jak pod strażą austriackiej policji i formalnie przy jej pomocy odbywał się
asenterunek ochotników dla polskiego powstania, lecz słusznie powiedziano, że u Pana
Boga i austriackiego rządu niema nic nieprawdopodobnego17.
Pierwsza liczna grupa ochotników wyruszyła za kordon z Krakowa 6 lutego. Tworzyli
ją uczniowie wyższych klas gimnazjalnych, słuchacze Uniwersytetu Jagiellońskiego,
studenci Instytutu Technicznego oraz młodzież rzemieślnicza. Wyruszających do boju
mocy amnestii został uwolniony. W działalności konspiracyjnej wspomagała go żona – Teresa
z Wrońskich (1817–1865), literatka. Więziona od roku 1864, zmarła w roku 1865 na skutek
traumatycznych przeżyć więziennych.
11
E. Webersfeld, Obóz w Ojcowie, „Kurjer Lwowski” (południowy) 1913, nr 80, s. 3.
12
W. Bubień, Śladami powstańców styczniowych. Kraków na butach, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2013, s. 6.
13
Projektu artysty rzeźbiarza Antoniego Kostrzewy, odsłonięta w 1989 r.
14
E. Webersfeld, op. cit., s. 3.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
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młodych ludzi żegnano błogosławieństwem w kościele OO. Kapucynów. Wymarsz odbił się głośnym echem w mieście,
a przede wszystkim na uczelniach:
C.K. Senat Akademicki Uniwersytetu
Jagiellońskiego do Młodzieży Akademickiéj
(Kraków dnia 8. Lutego 1863r.): W obec
nadzwyczajnych w Królestwie Polskiém
zaszłych wypadków, w których według zawiadomienia Władzy Rządowéj i ucząca się
młodzież krakowska udział mieć zaczyna,
Senat Akademicki wzywa Was Panowie!
Do najgłębszego zastanowienia się nad
obowiązkami, które Was łączą z tą główną
Szkołą. (…) Niech chwila uniesienia nie
rozstrzyga losów kraju, niech wpływ gorączkowych wrażeń nie odwraca Was od
Waszego przeznaczenia. Taka jest nasza
rada, takie nasze upomnienie w imieniu
ustaw akademickich, w imieniu Waszych
rodziców i opiekunów, których obowiązki
Ryc. 1. Tablica pamiątkowa na fasadzie
kamienicy „Pod Rakiem”, ul. Szpitalna 7. Fot. niniejszą odezwą spełniamy. Niech Was
Bóg oświéci i ochroni od nierozważnych
E. Woźniak
porywczych kroków!18.
Wśród młodych ludzi, którym udało się przekroczyć granicę austriacko-rosyjską
i walczyć w powstańczym zgrupowaniu, a dokładnie w żuawach Franciszka Rochebrun’a, był wspomniany w pamiętnikach Edwarda Weberswelda młody student
prawa Emanuel hr. Moszyński (1843–1863). Pochodził on z rodziny o patriotycznych
tradycjach, był synem hr. Piotra Moszyńskiego (Sybiraka, kolekcjonera, filantropa)
i Anny z Malinowskich. W liście do siostry Heleny (późniejszej Rostworowskiej) tak
pisał w lutym 1863r.: Droga Helciu, Dzisiejszej nocy jadę do Ojcowa do obozu powstańców, honor i uczucie Polaka nakazuje mi połączyć się z braćmi, co z bronią w ręku chcą
wyswobodzić Ojczyznę od jarzma nieprzyjaciół. W tym tygodniu już może zobaczę ogień.
Jadę za pozwoleniem Papy, mogę Cię zapewnić, iż nazwisko, jakie nosimy, nie będzie
spodlone przeze mnie. Krótko do Ciebie piszę, bo idę zaraz do spowiedzi. Bądź zdrowa,
módl się za mnie i za Polskę, oby Bóg nam pobłogosławił, a może zobaczymy się w Poznaniu. Wstępuję jako oficer do pułku Żuawów. Myślę, ze albo zobaczysz mnie zwycięzcą,
lub zobaczymy się gdzie indziej. Bądź zdrowa. Twój Emanuel Moszyński19.

Fragment odezwy Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego do studentów,
wydanej po wybuchu powstania styczniowego (Biblioteka Jagiellońska). Odezwa publikowana
w: A. Zięba (red.), Rzecz o roku 1863. Uniwersytet Jagielloński wobec powstania styczniowego,
Kraków 2013, s. 102–103.
19
A. Zięba (red.), op. cit., s. 53.
18
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Był podporucznikiem sztabu, adiutantem i osobistym tłumaczem Rochebrune’a (dowódca, Francuz z pochodzenia
słabo władał językiem polskim). Poległ
w bitwie pod Miechowem 17 lutego
1863 r., pochowany został przez Rosjan
w zbiorowej mogile. Rodzicom, mimo
ogromnych starań nie udało się odzyskać
ciała syna 20. Epitafium hr. Emanuela
Moszyńskiego znajduje się w kościele Św.
Krzyża w Krakowie (ryc. 2). Sąsiaduje
z epitafium arcybiskupa warszawskiego
Ryc. 2. Epitafium hr. Emanuela MoszyńZygmunta Szczęsnego Felińskiego (zm. skiego w kościele Św. Krzyża w Krakowie. Fot.
E. Woźniak
w Krakowie w 1895 r.).
W oddziale żuawów służył również
przyjaciel Emanuela Moszyńskiego –
student Wydziału Lekarskiego UJ – Jan
Serafin Tomkowicz (1843–1863), podporucznik, adiutant i osobisty tłumacz
Rochebrune’a. Syn ziemianina Apoloniusza Tomkowicza i Marii z Wężyków,
był starszym bratem Stanisława, historyka
sztuki. Poległ 17 lutego 1863 r. w bitwie
pod Miechowem. Spoczywa w grobowcu
rodzinnym na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie (ryc. 3).
W bitwie miechowskiej, jak czytamy we
Ryc. 3. Epitafium Jana Serafina Tomkowspomnieniach Edwarda Webersfelda: wicza. Katakumba grobowa rodzin Wężyków
Z oddziału Żuawów, liczącego 160 ochot- i Tomkowiczów na cmentarzu Rakowickim w
ników, legło w Miechowie 81, rannych mie- Krakowie. Fot. E. Woźniak
liśmy 40, a pozostało po bitwie całych 4521.
Wśród poległych krakowian wymienia: Dąbka, Dobrzańskiego, Kaczmarskiego (syna
kupca), Antoniego Kowalewskiego, Krzyżanowskiego, Łatwińskiego, Majewskiego
(akademika) (studenta – E.W.), Henryka Makowieckiego, Emanuela Moszyńskiego,
Nowickiego (akademika), Ochenkowskiego (medyka), Preisa, Remana, Tomkowicza
(medyka), Franciszka Wędrychowskiego, Wójcickiego, Zarębę, Żelicha22. Wsród
rannych: Gajdzińskiego, Sawickiego, Wawrzkiewicza, Westfalewicza23.
20
P. Biliński, Emanuel Moszyński powstaniec styczniowy, [w:] Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, t. 3 – Suplement, red.
J. Partyka, Ojców 2005, s. 167–168.
21
E. Webersfeld, Obóz w Ojcowie, „Kurjer Lwowski” (południowy) 1913, nr 92, s. 1.
22
E. Webersfeld, op. cit., s. 1.
23
Ibidem. Nazwiska poległych po Miechowem przytacza także W. Tokarz, [w:] W. Tokarz,
Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów, t. II, Biblioteka Krakowska nr 51, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1916, s. 188–189.
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Ocaleli z rzezi miechowskiej przedzierali się do Galicji, gdzie wpadali w ręce Austriaków, nie tak już neutralnych wobec powstania jak to miało miejsce w początkowej
jego fazie. W Krakowie panowała rozpacz i żałoba, miasto niosło pomoc rannym, grzebało poległych. Z inspiracji prof. Józefa Dietla dla zorganizowania opieki medycznej
powołana została Rada Lekarska, w działalność której zaangażowani byli profesorowie
i młodsi pracownicy Wydziału Lekarskiego UJ. Sanitariuszami, lekarzami, felczerami
i aptekarzami na polach bitew i w powstańczych lazaretach byli studenci i absolwenci
tego wydziału:
Obywatele Lekarze! Krew przelewana chojnie w obronie wspólnéj sprawy, wkłada
na nas podwójnie święty obowiązek względem Ojczyzny i ludzkości, niesienia czynnéj
i spiesznéj pomocy rannym naszym bohaterskim braciom (…). Opieszałość w pełnieniu
tych obowiązków kraj cały nie inaczej jak tylko zdradą słusznie mógłby nazwać (…)24.
Pomoc medyczną niosły także kobiety stowarzyszone w podległym Dyrekcji
Wydziału Lekarskiego Głównym Komitecie Niewiast Polskich, formalnie ukonstytuowanym 6 marca 1863 r. Aktywnie działały w nim m.in. Matylda Koziebrodzka, Karolina
Krynicka, Eleonora Aleksandrowiczowa. Kiedy rozpoczęły się represje austriackie,
a uczestnikami powstania zapełniły więzienia, w organizacji ucieczek więźniów pomagały Konstancja Wilczyńska i Kamila Czetwertyńska25. Jak wspominał po latach Jan
Newlin Mazaraki: W wypadkach 63 r. niewiasty nasze brały bardzo czynny udział. One
szły obok nas i były nam bodźcem do wytrwania, jak zachętą i podnietą do poświęceń
i męstwa. (…) One opatrywały rannych i jak anioły stróże opiekowały się nimi; patrzyliśmy
na czyny ich poświęcenia i prawdziwego heroizmu we wszystkich szpitalach, gdzie leżeli
ci, co w bitwach ciężkie odnieśli rany (…). Niech żyją przezacne nasze niewiasty Polki!
Cześć Im i sława!26.
W okresie powstania Kraków był jednym z ważniejszych ośrodków dostarczających broń i amunicję. W kamienicy „Pod Trzema Dzwonami” przy ul. Florianskiej 24
znajdował się warsztat i sklep prowadzony przez rusznikarza Ignacego Höfelmajera.
Zaopatrywał on powstańców w broń palną i białą. Czynił to jednakże po bardzo wysokich, jak określano „niemożliwych cenach”. Jak pisze prof. Wacław Tokarz młodzież
zamożniejsza chętnie przepłacała broń, byleby przynieść choć parę sztuk do obozu, gdzie
każdego ochotnika lepiej uzbrojonego dowódcy rozrywali sobie formalnie 27. W mniej
korzystnej sytuacji byli ochotnicy niezamożni. Ci wyruszyli w bój nieuzbrojeni. Słowa
piosenki „Poszli nasi w bój bez broni!” w pełni zatem oddawały istniejący stan rzeczy.
Na licznych fotografiach z tej doby, wykonywanych w zakładzie Walerego Rzewuskiego,
widzimy ochotników zawsze z wspaniałym karabinem w ręku, ale był to, niestety, karabin
dekoracyjny, zawsze ten sam28.
Fragment odezwy władz powstańczych Krakowa do lekarzy z 14 kwietnia 1863
r., druk ulotny (Biblioteka Jagiellońska) publikowany w: A. Zięba (red.), Rzecz o roku
1863…, s. 124..
24

J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, J. Mitkowski (red.), Dzieje Krakowa, t. III…, s. 214.
Fragment przemówienia weterana Jana Newlina Mazarakiego w 50 rocznicę powstania,
Kraków, 22 stycznia 1913 r. Cyt. wg „W bój lećmy zwyciężać…” W 150. rocznicę powstania styczniowego – wystawa w Pałacu Krzysztofory w Krakowie.
27
W. Tokarz, op. cit., s 21.
28
Ibidem.
25

26
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Na terenie miasta działało szereg tajnych wytwórni amunicji. 7 sierpnia 1863 r.
w jednej z nich doszło do tragicznego
w skutkach wybuchu. Jak wspomina Maria
Estreicherówna: Rok 1863 przyniósł nowy
szereg pogrzebowych manifestacyj, gdy chowano poległych. Również manifestacyjnym
był pogrzeb ofiar wybuchu prochu przy
fabrykacji nabojów 15 VIII w domu Anny
Kronesówny przy ul. Szewskiej. Zginęły
wtedy dwie siostry aktora Janowskiego, córeczka jego kolegi, Królikowskiego, i chłopak od jubilera. Ambroży Grabowski pisze
do córki, że był to najuroczystszy pogrzeb
w ciągu 66 lat jego pobytu w Krakowie.
Floriańska, Szpitalna, Plantacje, Lubicz,
„ulica do cmentarza wiodąca” (widocznie
dzisiejsza Rakowicka), była to jedna masa
kilkunastu tysięcy ludzi, a na cmentarz nie
można się było docisnąć. Młodzież niosła
trumny dziewic okryte kwiatami29. Ofiary
Ryc. 4. Grób Ludki (Ludwiki) Królikowtragedii pochowane zostały w kwaterze skiej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Ra (nazywanej powszechnie Ra Polonia), Fot. E. Woźniak
przeznaczonej w okresie późniejszym na
mogiły uczestników powstania i weteranów. Uwagę przykuwa grób Ludki (Ludwiki)
Królikowskiej. Nagrobek, wyobrażający śpiącą dziewczynkę (autor Parys Filippi?) ufundowała babka dziecka, Joanna Krajewska, aktorka teatru krakowskiego (ryc. 4).
Austriacy, początkowo neutralni wobec toczącego się w zaborze rosyjskim powstania, po klęsce miechowskiej wielu rozbitków z pola walki postawili przed sądem lub
osadzili w więzieniu. Wyroki wydawał najczęściej Krajowy Sąd Karny przy ul. Senackiej 1. Skazanych za „zbrodnię naruszenia publicznej spokojności” osadzano m. in. w
więzieniu św. Michała (ul. Senacka 3). Więzienie utworzono w 1797 roku, przekształcając na ten cel zabudowania dawnego klasztoru Karmelitów Bosych i kościoła p.w.
Św. Michała Archanioła i Św. Józefa Oblubieńca Dziewicy. Przy więzieniu działał sąd.
„U św. Michała”, jak powszechnie to miejsce nazywano, osadzano zarówno więźniów
politycznych jak i przestępców kryminalnych. Za udział w powstaniu styczniowym,
bądź jego wspieranie więzieni tu byli m.in. dramatopisarz Michał Bałucki, artysta
malarz Adam Chmielowski (św. Brat Albert), prawnik Leonard Łukaszewski, historyk
Ludwik Kubala czy historyk literatury i późniejszy przywódca obozu „Stańczyków”
Stanisław hr. Tarnowski.
Pobyt w więzieniu św. Michała wspominał w pamiętnikach uczestnik powstania
styczniowego Kazimierz Szczaniecki: (…) mnie jako będącego pod śledztwem osadzono
w osobnej małej celi z oknem zakratowanym gdzieś wysoko pod sufitem (…). Jednakże
29 M. Estreicherówna, Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848–1863, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, s. 214.
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Ryc. 5. Gmach Muzeum Archeologicznego w Krakowie – dawne więzienie św. Michała.
Fot. E. Woźniak

Ryc. 6. Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Fragment ekspozycji w podziemiach gmachu. Fot. E. Woźniak
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szlachetna opieka, którą miałem w mieście, czuwała i tu nade mną. Przyniesiono
z miasta pościel świeżą zamiast więziennej,
a z nią doniesienie, że będę otrzymywał
obiady z Hotelu Saskiego i że się robi co
tylko można, co do mego uwolnienia30.
W latach 50. ubiegłego wieku gmach
byłego sądu i więzienia św. Michała
przekazano Muzeum Archeologicznemu
i Instytutowi Nauk Geologicznych PAN.
W podziemiach Muzeum mieści się dziś
wystawa stała „Dzieje najstarsze i stare
Ryc. 7. Tablica pamiątkowa na fasadzie
gmachu Muzeum Archeologicznego w
domu przy ul. Biskupiej 18. Fot. E. Woźniak
Krakowie”. Część ekspozycji poświęcona
jest tematowi powstań narodowych XIX wieku (ryc. 5 i 6).
W 1892 r., dla mieszkających w Krakowie weteranów powstania styczniowego
założono przytulisko, a w roku 1901 zakupiono przy ul. Biskupiej 18 dwupiętrowy
dom (ryc. 7). Schronisko funkcjonowało przede wszystkim dzięki donacjom prywatnych ofiarodawców. Projektodawcą przytuliska i prezesem Towarzystwa Weteranów
30

Cytat wg W. Bubień, op. cit. s. 12.

Ryc. 8. Mogiły weteranów powstania styczniowego na cmentarzu wojskowym przy
ul. Prandoty w Krakowie. Fot. E. Woźniak
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Powstania Styczniowego był krakowianin,
prof. Stanisław Pareński (1843–1913). Do
powstania poszedł jako student medycyny
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1890 r.
został profesorem patologii i chorób
wewnętrznych UJ. Był teściem Tadeusza
Boya-Żeleńskiego i przyjacielem Stanisława Wyspiańskiego.
Powstanie styczniowe mimo klęski, było przełomowym wydarzeniem
w historii kraju. Weteranów otaczano
szacunkiem, kult zrywu styczniowego
trwał przez cały okres Polski międzywojennej31. Legenda powstańców w czasie
zaborów była prawdziwą szkołą patriotyzmu, która wykształciła młodzież walczącą
o niepodległość w latach 1914–1920, często odwołującą się do tradycji 1863 roku.
Losy jednych i drugich najlepiej ilustruje
ostatnia zwrotka „Marsza Żuawów”:
Słońce lśni jasno albo zza chmury,
Ryc. 9. Groby uczestników walk i weteranów powstań 1830/1831, 1846–1849 i 1863/1864
Różne są losy nierównej wojny;
na cmentarzu Rakowickim w Krakowie (Kw.
Żuaw ma zawsze uszy do góry,
Ra Polonia). Fot. E. Woźniak
Z bronią u boku zawsze spokojny.
Kiedyśmy mogli z dłońmi gołymi
Oprzeć się dzikiej hordzie żołnierzy,
To z bronią wyprzem ich z polskiej ziemi –
Nie do Żuawów – kto w to nie wierzy32.
Od chwili wybuchu największego i najdłużej trwającego polskiego powstania minęło
150 lat. Rany zadane społeczeństwu nie zagoiły się do tej pory. Pamięć o bohaterskich
uczestnikach styczniowego zrywu, którzy w imię wyznawanych ideałów wystąpili
przeciwko przeciwnikowi znacznie silniejszemu militarnie i liczebnie – trwała i trwa
nadal. Ważną funkcję lekcji narodowych dziejów tak dawniej jak i teraz pełnią groby
poległych. Chociaż Kraków w latach 1863–1864 nie był areną walk powstańczych, to
jak pisze Michał Niezabitowski, mogiły tych, którzy oddali życie pod Miechowem,
Skałą i Ojcowem mówią jednak co innego: tam lała się krakowska krew, a tu – w ciasnym pierścieniu Plant – lały się krakowskie łzy. Cmentarz Rakowicki świadczy o tym
wymownie33 (ryc. 8 i 9).
S. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987, s. 1.
P. Boroń (wybór i komentarz), Śpiewnik patriotyczny Dzielnicy VII Miasta Krakowa. Na
uroczystości państwowe i narodowe ku pokrzepieniu serc i wspólnotowemu śpiewaniu w dobrze
dobranym towarzystwie, Kraków: Dzielnica VII Miasta Krakowa 2000, s. 21.
33
M. Niezabitowski, Wstęp do katalogu wystawy: W bój lećmy zwyciężać…W 150. rocznicę
powstania styczniowego, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2013, s. 5.
31

32

Śladami powstania styczniowego

Aspekty historyczne i krajoznawcze
Red. J. Partyka, M. Żochowski
Wyd. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
Warszawa 2014

Mieczysław Żochowski

Powstanie styczniowe w Puszczy Białej i Kamienieckiej
Aby zrozumieć, jak trudne zadanie stanęło przed oddziałami powstańczymi, które
organizowały się na terenie Puszczy Białej i Kamienieckiej, należy pokazać bilans sił
rosyjskich. W chwili wybuchu powstania styczniowego dyslokacja tych sił w omawianym
rejonie i bliskich okolicach w zasięgu operacyjnym przedstawiała się następująco:
- Pułtusk – garnizon dowodzony przez płk N. P. Wałujewa (ekspedycjami na teren
Puszczy Białej dowodził głównie mjr Golicyn);
- Ostrów Mazowiecka – 4. bateria 2-giej brygady artylerii polowej (dowódca ppłk
Wiesielitskij);
- Ostrołęka – 3. bateria 2-giej brygady artylerii polowej (dowódca ppłk Pietrow,
później dowództwo garnizonu objął gen. mjr M. K. Toll, naczelnik wojskowy oddziału
Kolei Warszawsko-Petersburskiej) i komenda żandarmerii (kpt. Denisewicz – do 4
maja 1863);
- Małkinia – 2 sotnie kozaków;
- Czyżew – oddział zabezpieczenia kolei warszawsko-petersburskiej;
- Łomża – silny garnizon;
- Siedlce – silny garnizon liczący kilka tysięcy żołnierzy + artyleria;
- Warszawa – wsparcie przez mobilne oddziały przewożone koleją warszawskopetersburską.
W sumie było to w różnych okresach 15–20 tys. żołnierzy, dobrze wyszkolonych i
uzbrojonych w broń strzelecką z zapasem amunicji, w tym spora część miała za sobą
doświadczenie bojowe z wojny krymskiej. Bardzo zróżnicowana była kadra oficerska
– znajdowali się w niej zarówno ludzie świetni w swoim rzemiośle, jak i słabo przygotowani i miernie radzący sobie w warunkach wojny partyzanckiej.
Ogólnie przewaga rosyjska w ludziach, jak i szczególnie w uzbrojeniu była bezdyskusyjna – zarówno w broń strzelecką, której powstańcy mieli mało i głównie była to
broń myśliwska, jak w szczególności kilkadziesiąt armat, których powstańcy na tym
terenie nie mieli. Na szczęcie dla powstańców warunki terenowe w praktyce, z wyjątkiem kilku epizodów, uniemożliwiły wykorzystanie przez oddziały rosyjskie tej broni.
Duże znaczenie miało utrzymanie w rękach Rosjan linii kolejowej, która pozwalała
szybko dostarczyć zaopatrzenie i posiłki w rejon działań lub w jego pobliże.
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Nie znaczy to jednak, że wszelkie próby akcji zbrojnych były z góry skazane na
niepowodzenie. Atuty, jakimi dysponowali powstańcy na tym terenie, to:
– charakter terenu: silne zalesienie, mała ilość dróg i traktów utrudniająca operowanie większych kolumn wojska;
– zarządzenie przez Rosjan koncentracji sił w większych ośrodkach, co paradoksalnie stworzyło powstańcom szansę opanowania terenu i prowadzenia naboru oraz
szkolenia świeżo zwerbowanych powstańców;
– stosunkowo mała gęstość zaludnienia: zaludnienie najczęściej „wyspowe”, nieduże
ośrodki miejskie oraz pojedyncze lub kilka wiosek otoczonych lasami, które mogły
stanowić oparcie dla powstańców, a do których dotarcie kolumny wojsk rosyjskich
nastręczało sporo trudności i przy dobrej organizacji rozpoznania i zabezpieczenia
obozowisk pozwalało unikać niespodziewanych ataków (w praktyce ten atut nie zawsze
był dobrze wykorzystywany przez powstańców, głównie na skutego słabego przygotowania kadry dowódczej);
– zdecydowane poparcie dla działań powstańczych ze strony miejscowej ludności,
przejawiające się w masowym napływie do oddziałów powstańczych, do służby w
żandarmerii narodowej, udzielaniu kwater, wyżywienia i spyży dla koni, informacji o
ruchach wojsk rosyjskich, przenoszeniu poczty powstańczej.

Sytuacja powstańców w rejonie działań
Niewątpliwie błędem strategicznym rządu powstańczego było niedocenienie wagi
linii kolei warszawsko-petersburskiej. Nie opracowano planu opanowania i utrzymania
linii. Powstańcy nie dysponowali materiałami wybuchowymi, by wysadzić most kolejowy
na Bugu. Udało się zaledwie na tydzień zablokować łączność kolejową z Petersburgiem. Ale już 29 stycznia oddziały rosyjskie wysłane z Warszawy (płk Bontems) i z
Białegostoku (płk Stürler) przywróciły połączenie i zabezpieczyły funkcjonowanie tej
linii. Mobilność sił, jaką dzięki kolei dysponowała strona rosyjska w rejonie Puszcz
Białej i Kamienieckiej miała ogromne znaczenie.
Pierwszą ważną próbą stworzenia większego zgrupowania sił powstańczych była
koncentracja kilku oddziałów powstańczych w Węgrowie po wycofaniu się do Siedlec
zaraz po wybuchu powstania stacjonujących tu 2 sotni 24. pułku kozaków dońskich. W
ten sposób Węgrów stał się jedynym miastem powiatowym na tym terenie, które zostało
na krótko opanowane przez powstańców. Do liczącego około 500 ludzi oddziału Władysława Jabłonowskiego (1841–1894, ps. „Genueńczyk”), naczelnika wojskowego powiatu
oraz okręgu sokołowskiego dołączył około 600-osobowy oddział Jana Matlińskiego (ps.
„Janko Sokół”, 1827–1884), naczelnika wojskowego powiatu siedleckiego, który po nieudanym ataku na Siedlce wycofał się pod Węgrów. Do tych sił dołączyły w następnych
dniach kolejne oddziały: 200-osobowy oddział z Sokołowa dowodzony przez Seweryna
Elżanowskiego i Wyszyńskiego, 700-osobowy oddział przyprowadzony przez Rudolfa
Freytaga z Elżbietowa i Grochowa k. Siedlec, 600-osobowy oddział z Mokobód, duży
oddział z Suchożebrów dowodzony przez Męczyńskiego (b. junkra wojsk carskich),
60-osobowy oddział Kędrzyńskiego złożony głównie z młodzieży warszawskiej i wreszcie
pokaźna liczba ochotników miejscowych. Ogółem siły powstańcze szacuje się na około
3500 ludzi, jednak słabo uzbrojonych – głównie w dubeltówki oraz kosy, widły, siekiery
i okute żelaznymi ostrzami drągi. Tylko niewielka część miała karabiny porównywalne
z przeciwnikiem.
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Przeciwko temu zgrupowaniu zaniepokojone jego działaniami dowództwo rosyjskie
skierowało koncentrycznie 4 kolumny wojska – około 2500 korpus gen. Krüdenera
podzielony na 2 kolumny: od pn.-zach. od strony Łochowa około 1000 żołnierzy z 2
działami pod dowództwem ppłk. Bontempsa i około 1500 żołnierzy od pn.-wsch. od
Małkini oraz od pd.-wsch. od strony Siedlec licząca około 1000 żołnierzy i 4 działa
kolumna płk Papaafanasopulo, łącznie prawdopodobnie blisko 4 tys. żołnierzy i 6
dział. W praktyce jednak, w wyniku braku koordynacji działań Rosjan ze wszystkich
kierunków, główną rolę w bitwie odegrała kolumna płk Papaafanasopulo (ryc. 1).
Bitwa o Węgrów w dniach 2–3 lutego 1863 zakończyła się porażką powstańców,
którzy mimo dobrego rozpoznania i dowództwa (Jan Matliński), mimo bohaterskiej
postawy zwłaszcza kosynierów ponieśli poważne straty i zostali rozproszeni. Decydującą

Ryc. 1. Głaz z krzyżem na zbiorowej mogile co najmniej 66 poległych w bitwie pod Węgrowem 3 lutego 1863, pochowanych przy drodze Węgrów–Mokobody koło wsi Szaruty. Na
głazie ustawionym w 1917 pod krzyżem wyryto napis: Bohaterom 1863 r. a poniżej dwuwiersz:
Na prochach waszych z pól polskich kamienia / wznoszą przez pamięć wdzięczne pokolenia
/1917 r. (wszystkie zdjęcia autora)

rolę odegrała artyleria – w wyniku ostrzału wybuchły liczne pożary wśród w większości drewnianej zabudowy, zmuszając powstańców do wycofania się z miasta. Przed
całkowitą zagładą uratowało powstańców słabe rozpoznanie ze strony Rosjan i duża
ostrożność w nacieraniu oraz brak udziału w bitwie (czekanie i spóźniony wymarsz)
kolumn idących od Łochowa i Małkini. Straty polskie niewątpliwe, to 66 poległych
powstańców pochowanych w zbiorowej mogile na wzgórzu przy drodze do Mokobód w
pobliżu wioski Szaruty oraz straty prawdopodobne: około 30–40 poległych miejscowych,
pochowanych prawdopodobnie przez rodziny. Straty rosyjskie nie są znane (podane
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oficjalnie są całkowicie niewiarygodne), ale z uwagi na zaciętość walki prawdopodobnie
zbliżone do polskich. Poszczególne oddziały powstańcze uczestniczące w bitwie uniknęły okrążenia i po wyjściu z miasta (głównie ku wschodowi w kierunku Sokołowa);
mimo strat zachowały one zdolność bojową i kontynuowały walkę.
Męstwo okazane zwłaszcza przez kosynierów w ataku na rosyjskie armaty sprawiło,
że bitwa odbiła się głośnym echem nie tylko w kraju, ale także na zachodzie Europy
i zyskała określenie „Polskie Termopile”. Efekt propagandowy bitwy był znacznie
większy niż militarny.
W Puszczy Białej podobne (choć nieco mniejsze liczebnie) zgrupowanie stworzył
w końcu lutego Zygmunt Padlewski, który po niepowodzeniu ataku na Płock przybył
w rejon Długosiodła, gdzie zamierzał stworzyć bazę rekrutacji, szkolenia i wypadową
przeciwko Rosjanom. W obszarze między Długosiodłem i Przetyczą a Goworowem
skoncentrował przeszło 1000 powstańców. Takie zgrupowanie nie mogło ujść uwadze
Rosjan. Przeciwko zgrupowaniu zostały skierowane oddziały z Warszawy, Ciechanowa,
Pułtuska, Ostrołęki i Łomży. Padlewski zagrożony otoczeniem, nie mogąc przyjąć bitwy
ze względu na słabe uzbrojenie powstańców i przewagę liczebną Rosjan, wyruszył na
północ, przeprawił się przez Narew niedaleko Ostrołęki i wkroczył do Puszczy Zielonej,
kierując się w stronę Myszyńca, gdzie dotarł w nocy z 7 na 8 marca. Tu został wytropiony
i zaatakowany przez Rosjan. W dniu 9 marca 1863 stoczono zaciekłą bitwę oddziałów
powstańczych pod dowództwem Z. Padlewskiego z oddziałami armii rosyjskiej pod
dowództwem płk Wałujewa (800 piechoty i 300 kozaków), która mimo przewagi Rosjan,
zarówno liczebnej jak i w uzbrojeniu, zakończyła się sukcesem Polaków. Jednak na
wieść o zbliżaniu się większych sił rosyjskich pod dowództwem gen. Tolla Padlewski
był zmuszony się wycofać.
W tym samym czasie we wschodniej części Puszczy Białej operował Władysław
Cichorski ps. „Zameczek”, który po udanym ataku na Suraż, opanowaniu stacji kolejowej w Czyżewie oraz uniknięciu rozbicia oddziału po zakończonej porażką bitwie
pod Siemiatyczami (6–7 lutego), mianowany przez rząd powstańczy podpułkownikiem,
przeszedł do Puszczy Białej, gdzie uzupełnił poniesione straty i rozbudował oddział do
około 1200 osób (3 bataliony). W dniu 28 lutego pod Przetyczą stoczył zwycięską bitwę
z rosyjską kolumną mjr Golicyna z Pułtuska, zmuszając ją do wycofania się. Następnie
przeszedł pod rozkazy Padlewskiego i wraz z nim walczył w Puszczy Kurpiowskiej. Po
rozpuszczeniu oddziału skierował swych ludzi w Ostrołęckie i Łomżyńskie. Później
spora część z nich zasiliła formujące się wiosną nowe oddziały na terenie Puszczy
Białej, m.in. oddział formowany przez Mystkowskiego.
Najważniejszą rolę odegrał tu od wczesnej wiosny 1863 r. Ignacy Mystkowski
(1826–13.05.1963), inżynier kolejowy, popularny wśród Kurpiów „Ojciec”, który
po udanych działaniach w pierwszej fazie powstania, został mianowany majorem i
naczelnikiem wojskowym powiatu ostrołęckiego i wraz z mjr Karolem Frycze oraz
Bronisławem Deskurem zorganizował pułk powstańczy złożony z 4 batalionów piechoty i szwadronu jazdy Deskura, który na początku maja liczył łącznie ponad 800
powstańców, a wkrótce po przyłączeniu się oddziału Polikarpa Dąbkowskiego urósł
do blisko 1200 osób. Dowódcy oddziału w początkowym okresie unikali podejmowania
działań ofensywnych, prowadząc intensywny werbunek i szkolenie świeżego zaciągu
oraz starając się o uzbrojenie organizowanych oddziałów.
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Pierwszą bardzo udaną operacją dowodzoną przez Mystkowskiego była nocna bitwa
pod Stokiem w pobliżu Ostrowi Mazowieckiej z 4 na 5 maja 1863 r., w której dzięki
dobremu rozpoznaniu i skutecznej zasadzce rozbito dużą kolumnę wojska rosyjskiego,
zdobywając znaczną ilość broni i sprzętu taborowego. Była to jedna z niewielu zwycięskich bitew powstańczych w okresie powstania styczniowego.
Po tej bitwie Mystkowski, mianowany przez rząd powstańczy podpułkownikiem
i naczelnikiem wojskowym powiatów ostrołęckiego, pułtuskiego i przasnyskiego,
uzupełniwszy poniesione straty, postanowił zaatakować transport wojska carskiego
wieziony koleją warszawsko-petersburską. Na miejsce akcji wybrano Kietlankę (w
połowie drogi między stacjami w Małkini i Czyżewie), gdzie rozkręcono tory. Niestety
w wyniku zdrady dróżnika Suchodolskiego z Czyżewa transport jechał powoli i wykoleił się tylko pierwszy wagon. Powstańcy niespodziewający się takiego obrotu sprawy
rozpoczęli atak na pociąg od strony północnej. Rosjanie skryci za wagonami, mając
przewagę w broni palnej, skutecznie się ostrzeliwali. Mystkowski z częścią oddziału
objechał pociąg z drugiej strony, chcąc „wykurzyć” zza niego Rosjan. Niestety ciężko
ranny w pierś podczas ataku, zmarł na polu bitwy. W walce zginęli też wszyscy dowódcy
batalionów. W trwającej kilka godzin bitwie powstańcy ponieśli poważne straty i po
uzyskaniu przez Rosjan posiłków, przybyłych na odgłos wystrzałów, zostali zmuszeni
do wycofania się. Po śmierci Mystkowskiego dowództwo mocno przerzedzonego
oddziału objął płk Karol Frycze. Poprowadził on powstańców w głąb Puszczy Białej,
w rejon Długosiodła, gdzie w uroczysku Bykowce w pobliżu wsi Łączka założył obóz
w celu odpoczynku, uzupełnienia liczebnego oddziału i wygojenia ran. Niestety niedostateczne ubezpieczenie umożliwiło niespodziewany atak silnego oddziału wojsk
rosyjskich 23 maja 1863. Początkowo powstańcy stawiali silny opór, ale gdy płk Frycze
został ciężko ranny w brzuch, zdezorganizowało to obronę i odwrót, podczas którego
powstańcy ponieśli poważne straty. Płk Frycze wyniesiony z pola bitwy do wsi Dybki
zmarł z powodu odniesionych ran i został pochowany przy ogrodzeniu cmentarza
przykościelnego w Porębie. Dowództwo objął kpt. Maksymilian Broniewski, który
po otrzymaniu nominacji na pułkownika, ponownie zebrał rozproszony oddział. Stan
liczbowy oddziału szacowany jest na około 1450 powstańców (w tym około 150 miejscowych chłopów). Powstańcy stacjonowali w rejonie wsi Nagoszewo.
Tu w nocy 2/3 czerwca oddział rozbił oddział rosyjski, który zatrzymał się na postój
w rejonie wsi. Z odsieczą jemu przyszła wysłana przeciwko powstańcom silna kolumna rosyjska licząca około 1200 żołnierzy, dowodzona przez mjr Suchotina i następna
pod dowództwem mjr Zassa licząca około 850 żołnierzy. Losy trwającej kilkanaście
godzin bitwy ważyły się długo. Ostatecznie decydujące znaczenie miało uderzenie na
Rosjan oddziałku miejscowych chłopów, którzy podpalili także własne zabudowania,
aby „wykurzyć” ostrzeliwujących się zza nich rosyjskich żołnierzy. Wobec nadejścia
kolejnych posiłków rosyjskich powstańcy wycofali się w kierunku Broku. Straty po
obu stronach były duże. Po stronie polskiej zginęło 110 powstańców, w tym około 30
miejscowych chłopów. Straty po stronie rosyjskiej były znacznie większe – szacowane
są na około 400 żołnierzy. Była to największa bitwa powstańcza we wschodniej części
Puszczy Białej (ryc. 2).
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Ryc. 2. Zbiorowa mogiła 14 powstańców
z oddziału Jana Matlińskiego poległych w potyczce na uroczysku Fidest w Puszczy Kamienieckiej 12 marca 1863, pochowanych na cm.
parafialnym w Kamieńczyku

Pewną rolę na omawianym terenie odegrały także oddziały powstańcze dowodzone
przez Konstantego Ramotowskiego ps. „Wawer”, weterana powstania listopadowego,
uczestnika bitwy pod Wawrem (stąd pseudonim). Początkowo walczył on na Podlasiu w oddziale Cichorskiego „Zameczka” a następnie pod komendą Padlewskiego.
W marcu na polecenie Rządu Narodowego przystąpił do organizacji własnego oddziału
w rejonie Komorowa koło Ostrowi Mazowieckiej, gdzie udało mu się zebrać około 200
powstańców. Byli oni jednak słabo uzbrojeni i zdyscyplinowani. Dlatego nękany przez
oddziały rosyjskie wycofał się do Puszczy Augustowskiej. Po licznych bitwach i potyczkach toczonych ze zmiennym szczęściem na tamtym terenie oraz na ziemi łomżyńskiej,
będąc pod ciągłym naporem ścigających go oddziałów rosyjskich przeszedł ponownie
w rejon wsi Sieczychy, Rząśnik i Porządzie w zachodniej części Puszczy Białej, gdzie
liczył na odpoczynek, uzupełnienie strat i rozbudowę oddziału. Został jednak wytropiony przez ścigające go trzy kolumny rosyjskie gen. Krawcewa, gen. Ralla i gen. Tolla
i zaatakowany 14 lipca pod Rząśnikiem. Powstańcy liczący około 2200 ludzi, ale słabo
uzbrojeni i zmęczeni wcześniejszym forsownym marszem, w starciu z przeważającymi
siłami rosyjskimi zostali rozbici. Rozproszeni, którym udało się ujść z bitwy, zebrali
się w lasach pod Porządziem i tu następnego dnia zostali ponownie zaatakowani,
ponosząc znów znaczne straty. Oddział wycofał się na północ i przeprawił się przez
Narew, uchodząc pogoni. Część poległych w bitwie pod Rząśnikiem i Porządziem
została pochowana w zbiorowej mogile w lesie na wschód od wsi Sokołowo Parcele,
a część na cmentarzu parafialnym w Zatorach blisko Pułtuska.
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Mało znaczącym epizodem było pojawienie się na pd.-wsch. obrzeżu Puszczy
Kamienieckiej oddziałów Marcina Borelowskiego „Lelewela” i Adama Andrzeja
Zielińskiego. W lesie pod Korytnicą oddziały te zorganizowały 10 czerwca nieudaną
zasadzkę na kolumnę rosyjską. Rosjanie odparli atak, a powstańcy, straciwszy 27
poległych, musieli się wycofać. Polegli zostali pochowani w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu parafialnym.
Znaczniejsza potyczka miała ponadto miejsce na uroczysku Fiest. W dniu 12 marca
zginęło 14 powstańców z oddziału Jana Matlińskiego pochowanych w Kamieńczyku
nad Bugiem (ryc. 3).

Ryc. 3. Kolumna zwieńczona kapliczką
z krzyżem w stylu kurpiowskim na szczycie
na zbiorowej mogile 110 powstańców poległych w bitwie pod Nagoszewem 2/3 czerwca
1863. Wykonana w 1917 r., zniszczona przez
hitlerowców, odbudowana w 100. rocznicę
powstania. Mogiła znajduje się ok. 200 m
od drogi Warszawa–Białystok po pd. stronie
ok. 400 m na wschód od skrzyżowania dróg
w Nagoszewie

Podobnej skali była też potyczka w dniu 14 marca koło Feliksowa blisko Broku
(ryc. 4). Wziął w niej udział młody Ludomir Benedyktowicz, wówczas uczeń Zakładu
Leśno-Praktycznego, słynnej „Feliksówki”, założonej przez Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Stracił on w bitwie obie ręce, ale przeżył powstanie, a następnie zdołał
ukończyć studia malarstwa w Krakowie i Monachium i stał się jednym z najbardziej
znanych malarzy polskich końca XIX – początku XX wieku.
Potyczki miały także miejsce koło Ostrowi Mazowieckiej (30 kwietnia), Laskowizny
(9 maja), Poręby (16 maja i 12 listopada), na polach Świdna i Emina blisko Węgrowa (29
października, znana pod nazwą bój pod Czerwonką, poległo 17 powstańców z oddziału
Kazimierza Kobylińskiego pochowanych na cmentarzu parafialnym w Wierzbnie), koło
Broku (8 marca 1864, ostatnia potyczka na omawianym terenie).
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Ryc. 4. Głaz upamiętniający potyczkę powstańców z oddziałem kozaków koło leśniczówki
Feliksowo w pobliżu Broku. Głaz ustawiony przez leśników w 100. rocznicę powstania, został
odnowiony w 2013 r.

Upamiętnienia miejsc bitew i mogił powstańczych
Miejsca upamiętnione (wraz ze szczegółowymi ich opisami) zostały zebrane przez
Tadeusza Swata w książce Gloria victis. Mogiły poległych z okresu Powstania Styczniowego
1863–1864 roku na ziemiach polskich, Oficyna Wyd. „Ajaks”, Pruszków 2004, 240 ss.
Na omawianym terenie opisane zostały przez Swata zbiorowe mogiły i pojedyncze
groby oraz upamiętnione miejsca straceń w Broku, Kamieńczyku, Kamionnej, Korytnicy, Ostrowi Mazowieckiej, Porębie-Kocębach, Sieczychach, Sokołowie Parcelach,
Węgrowie, Wierzbnie, Zambrowie i Zatorach. Wspomniano też o Feliksowie (w haśle
o Krakowie).
Ale nie zawiera ona wszystkich znanych dziś mogił i upamiętnień. Do niektórych
Swat nie dotarł, inne zostały odnalezione i upamiętnione w ostatnich latach, już po
ukazaniu się książki.
Z interesującego nas terenu dotyczy to w szczególności zbiorowej mogiły powstańczej na cmentarzu parafialnym w Zarębach Kościelnych (ryc. 5), gdzie zostali zapewne
pochowani powstańcy polegli w bitwie pod Kietlanką.
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Ryc. 5. Wspólna zbiorowa mogiła powstańców styczniowych i żołnierzy września 1939 na cmentarzu parafialnym w Zarębach Kościelnych

Nie została też uwzględniona zbiorowa mogiła poległych w bitwie pod Stokiem,
dziś już słabo czytelna. Nie został także uwzględniony krzyż we wsi Wiśniewo gm.
Ostrów Mazowiecka, wzniesiony przez miejscowe społeczeństwo w 1897 roku, upamiętniający poległych w powstaniu styczniowym 1863 roku w potyczce koło miejscowej
leśniczówki. 21 czerwca 2009 roku na krzyżu umieszczono tablicę pamiątkową. Należy
też odnotować pojedynczą mogiłę powstańca styczniowego na cmentarzu parafialnym
w Ostrowi Mazowieckiej.
Niektóre mogiły w okresie powojennym uległy zatarciu. W szczególności dotyczy
to zbiorowej mogiły na cmentarzu parafialnym w Broku. Nie jest pewna lokalizacja
mogiły poległych w bitwie pod Stokiem. Nie zachowała się też mogiła kapitana Jana
Podbielskiego, syna Andrzeja rejenta kancelarii ziemskiej ostrowskiej, absolwenta
akademii wojskowej w Petersburgu i oficera sztabowego w garnizonie moskiewskim,
który podczas urlopu wstąpił do oddziału Mystkowskiego i ciężko ranny w bitwie pod
Stokiem został przewieziony do wsi Uścianek, gdzie zmarł 7 maja 1863 r. Został on
prawdopodobnie pochowany na cmentarzu parafialnym w Zuzeli (do tej parafii należała
wtedy wieś Uścianek), ale mogiła nie zachowała się.
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