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Połaniec a powstanie listopadowe
Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi
wasze niech będą Termopilami dla wrogów.
Ppor. Piotr Wysocki

W

nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. w Warszawie wybuchło powstanie listopadowe, będące największym dziewiętnastowiecznym polskim zrywem niepodległościowym przeciw Rosji. W rozpoczętych
przez podporucznika Piotra Wysockiego i członków sprzysiężenia Podchorążych walkach z największą potęgą militarną Europy wzięło udział
około 140 tysięcy żołnierzy. Walki trwały 10 miesięcy. Jak większość polskich
prób wolnościowych powstanie zakończyło się jednak klęską.

Portret Romana Rupniewskiego

ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego
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Dni Połańca 2017 – Oddział Historyczny WAT w mundurach
1. Kompanii Szkoły Podchorążych Piechoty
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Miasto narodowe – Połaniec 1830–31
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Woysko Księstwa Warszawskiego – R. Rupniewski

W okresie powstania listopadowego
Połaniec położony był w strefie nadgranicznej. Miasto było pozbawione
szerszego zaplecza gospodarczego, nie
miało większych szans na rozwój, podobnie zresztą jak inne miasta i miejscowości położone nad górną Wisłą, na
lewo od Krakowa i Sandomierza. Było
nękane pożarami i licznymi przemarszami wojsk. W 1830 roku, gdy wybuchło powstanie listopadowe, leżący
na peryferiach Połaniec nie stanowił
centrum działań powstańczych. W przeciwieństwie do działań z 1809 r., kiedy
to miasto wzięto szturmem i zniszczono
młyn, zabudowa nie ucierpiała. Mieszkańcy byli jednak zapewne świadkami
przemarszów oddziałów wycofujących
się za linię Wisły po upadku powstania. W okolicach Połańca organizowane
były łodzie i barki służące do przewozu żołnierzy przez granicę. Wspomina
o tym pułkownik Ludwik Sczaniecki
w swoich Pamiętnikach:
19go Września. Wypowiedział był
Rydygier zawieszenie broni. Jenerał Różycki cofnął się z Kunowa do
Nowej Słupi, dając mojej komendzie
polecenie, aby zajęła Iwaniska. Lecz
i tego major Rybczyński pomimo największych starań nie mógł uskutecznić, gdyż nie mógł zebrać piechoty
rozpierzchniętej na wszystkie strony
i cofającej się na Koprzywnicę, Osiek
oraz Połaniec.
Z racji położenia w miasteczku zorganizowany był stały posterunek Kozaków
ze straży granicznej, którzy mieli w tym
czasie pełne ręce roboty.

Wydział i Sekcya Skarbu Nr. 48,336.
KOMMISSYA WOJEWÓDZTWA
SANDOMIERSKIEGO
Wzywa właściciela towaru a mianowicie płutna, […], guzików, obrączek, który w nocy z dnia 31.
lipca na 1. sierpnia r.b. przez straż
kozacką i graniczną pod Miastem
Połańcem niewiadomym i zbiegłym ludziom zabrany a Złp 285.
gr. 9. oszacowany został, aby się po
odebranie takowego w przeciągu
4. tygodni do Kommissyi Woiewódzkiey lub Expedycyi Handlu Połaniec
zgłosił, inaczey bowiem ten towar na
konfiskatę skazanym będzie; wzywa
oraz maiących wiadomość o defraudantach aby takową protokólarnie
lub w nocie bez stempla z przytoczeniem dowodów w czasie i mieyscach
iak powyżey podać zechcieli.
Radom dnia 25. Listopada 1829 r.
Prezes DEBOLI
Sekretarz r. Roszkowski2
Duży oddział kawalerii rosyjskiej
z korpusu gen. Paskija Kajsarowa był
zmuszony stacjonować w Połańcu do
1832 r. w celu schwytania żołnierzy-powstańców i ochotników, którzy po
klęsce powstania wracali do swoich
domów w Galicji. Potem pozostał stały posterunek, który uniemożliwił tzw.
powstanie Zaliwskiego.
W roku wybuchu powstania listopadowego (1830) liczba ludności miasta
wynosiła niecałe 2 000 osób. Sam
Połaniec był miasteczkiem, w którym
rolnictwo było jednym z podstawowych
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zajęć polskiej części ludności, rolnicy
dostarczali produktów rolnych na miejscowe targi. Tylko Żydzi zajmowali się
handlem i spławianiem zboża Wisłą.
Połanieccy mieszczanie-rolnicy mieli
drobne gospodarstwa, zwykle 3 morgi
ziemi, a nawet mniejsze. Było to zjawisko powszechne we wszystkich ośrodkach miejskich guberni radomskiej.
Dziewiętnastowieczny Połaniec był
miastem narodowym, zaliczano go do
grupy znaczniejszych miast. Był on,
obok Skaryszewa, znanym ośrodkiem
handlu, o czym może świadczyć liczba odbywających się tam jarmarków
(12 w 1820 r.), na których handlowano bydłem rogatym, końmi i trzodą
chlewną. Władze miejskie zabiegały
o utrzymanie wszelkiego typu wymiany
towarowej, ponieważ przyczyniała się
ona do podnoszenia zamożności prowadzących handel mieszczan, a kasie
miejskiej przynosiła dochody z opłat
za wstęp na targowisko (tzw. targowe).
Dzięki wielu informacjom zawartym
w połanieckich księgach parafialnych z tego okresu znamy nazwiska mieszkańców miasteczka i okolicznych wsi oraz wiemy, czym się
zajmowali3.

Urzędnicy
W tym ciężkim dla kraju okresie
(1826–31) funkcję burmistrza Połańca
pełnił Józef Ignacy Stankiewicz żonaty
z Petronellą Sawicką, a sekretarzem
urzędu municypalnego był Kazimierz
Pakulski.
Na fotelu kasjera miejskiego już po
powstaniu (w latach 1834–35) zasiadał Wawrzyniec Raszkowski. Stosunki
ze stacjonującymi na tym terenie po

Rzemiosło

Połaniec na mapie z 1839 r.

powstaniu żołnierzami armii carskiej
nie były chyba najgorsze, skoro ojcem
chrzestnym córki Wawrzyńca, Marianny,
był WM Ignacy Kurganow – kapitan
Pułku Kozackiego Dońskiego, a syna
Jana – były powstaniec Józef Górski.
W 1830 roku w Połańcu mieszkał
również asesor obwodu sandomierskiego WM Leon Starnawski wraz z żoną
WM Karoliną Mrozińską i córką Anusławą Ludwiką Stefanią (ur. 1830 r.).
Urzędowi municypalnemu podlegali
pilnujący porządku w mieście, zwłaszcza podczas targów, strażnicy miejscy.
W 1830 roku funkcję tę pełnili Maciej
Sekuła i Józef Ziętarski. Księgi wymieniają także w tym roku jednego sołtysa,
Stanisława Gromniaka z Niedziałek.

Szkoła
Na terenie parafii połanieckiej funkcjonowały dwie szkoły elementarne:
jedna w miasteczku, a druga w pobliskiej Szczece. Nauczyciele tych szkół
zapisali się na kartach historii, walcząc
zarówno w powstaniu listopadowym
(Józef Górski i Ludwik Chmielewski),
jak i później w powstaniu styczniowym

(Marceli Rogowski ze Szczeki).
Obowiązki nauczyciela szkoły w Połańcu, po śmierci Onufrego Łubieńskiego
w 1826 roku, objął Ludwik Chmielewski,
który pełnił je do wybuchu powstania
listopadowego. Nie wiemy, kto prowadził lekcje podczas powstania i po jego
zakończeniu, ale jako kolejny nauczyciel
wymieniany jest (po 1833 r.) również
powstaniec, Józef Górski.
W Szczece nauczycielem w tym czasie był WM Wincenty Rogowski żonaty z WM Barbarą Kłodawską. Ich syn
Filip Marceli (ur. 1829 r. w Szczece)
na wieść o powstaniu styczniowym porzucił obowiązki nauczyciela i wstąpił
do partyzantki. Drugim nauczycielem
tej szkółki był Antoni Gieppart (1828–
31). Jego żona Marianna była córką
Samuela i Katarzyny Chmielewskich
z Biecza. Z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że była
ona spokrewniona z połanieckim nauczycielem Ludwikiem Chmielewskim.
W dokumentach parafialnych z roku
1823 pojawia się również wzmianka o Filipie Osmolickim, który był
nauczycielem z Zawady lub uczył
w Zawadzie.
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Księgi parafialne to kopalnia wiedzy
o mieszkańcach parafii. Spotykamy
w nich nazwiska, które do dziś noszą
mieszkańcy Połańca. Jako ciekawostkę
przedstawiam więc połańczan i zawody,
którymi trudnili się w okresie przed
powstaniem i po nim. Największa grupa osób zajmowała się garncarstwem
i szewstwem.
Jako garncarze w dokumentach wymienieni zostali: Antoni Brzdękiewicz
(w 1832 r.), Franciszek Justyński (w 1831 r.), Wawrzyniec Krupski
(w 1828 r.), Antoni Pieckiewicz (w
1830 r.), Marcin Strzelecki (w 1833 r.),
Maciej Wałcerz (w 1830 r.), Maciej Wiśniewski (w 1831 r.), Idzi Wojciechowski (w 1832 r.) i Kazimierz Wrzałek
(w 1830 r.). Szewcy to: Cybulski Jan
z Turska (w 1830 r.), Bartłomiej Dalmata (w 1830 r.), Doleżkowie: Paweł,
Marcin i Józef, Wojciech Korczak – majster kunsztu szewskiego (w 1833 r.), Paweł Łowicki (w 1832 r.), Jan Nowacki
(w 1829 r.), Jan Palczowski (w 1832 r.),
Wawrzyniec Słowiński – czeladnik
szewski (w 1830 r.), Franciszek Tarnowski (w 1829 r.) i Feliks Wojciechowski
– cechmistrz szewski (w 1832 r.).
Z kolei tkaczami byli: Tomasz Bobrowski (w 1830 r.), Franciszek Cichoński
(w 1828 r.), a olejarzami: Wojciech Bobrowski (w 1829 r.) i Józef Łabuszewski
(w 1830 r.). Bednarstwem zajmowali
się: Józef Gaweł (w 1830 r.) i Paweł
Ferenc ze Stróżek (w 1832 r.), a kowalstwem: Antoni Cichoń – kowal w Rudzie
(w 1831 r.) i Teofil Machniak – kowal
w Połańcu (w 1829 r.).

W mieście i okolicznych wsiach
funkcjonowały liczne karczmy i szynki. W tych latach szynki prowadzili
szynkarze: Groszkowski Jan – szynkarz
w Rudzie (w 1830 r.), Piotr i Anna
Michalscy (w 1832 r.), Antoni Piątkowski – szynkarz w Luszycy, Paweł Pietrzyk – szynkarz w Łęgu (w 1831 r.),
Dominik Maciejowski – szlachcic, szynkarz w Połańcu (w 1830 r.), Sebastian
Zajączkowski (w 1830 r.), Mateusz Zysk
– szynkarz w Niedziałkach (w 1830 r.).
Wymienieni w księgach zostali również przedstawiciele innych zawodów:
krawiec – Hieronim Leśkiewicz ze
Szczeki (w 1830 r.), cieśla – Stanisław
Wójcikowski (w 1829 r.), młynarze Sebastian Gaweł (w 1830 r.) czy Józef
Kalinowski – czeladnik młynarski z Budzisk we młynie w Połańcu (w 1830 r.),
a także ogrodnik przy klasztorze w Rytwianach – Kacper Dalmata z Połańca (w 1832 r.), łyszczarz – Sebastian

Doleżek (w 1830 r.) czy flisak – Jan
Machniak (w 1830 r.).
W pobliskiej Szczece (w 1833 r.)
mieszkał nadleśniczy lasów rytwiańskich WM Longin Chmielewski wraz
z żoną WM Julianną z Gajewskich.
Również w Szczece mieszkał leśnik
Jakub Sokołowski, z kolei leśniczym
w Rybitwach (ok. 1826–35) był Tomasz
Sobociński.

Kościół i probostwo
W pierwszej połowie XIX wieku znaczącą rolę w życiu miasta odgrywała
rodzina Mrozowskich. Ksiądz Szczepan Mrozowski pełnił funkcję tutejszego
proboszcza w latach 1813–1836, wcześniej był prepozytem sandomierskim.
Najprawdopodobniej w tym samym
czasie jego rodzony brat Ludwik był
posesorem probostwa farnego połanieckiego w Mąkach. Ksiądz Szczepan

Probostwo połanieckie w 1832 r.
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i Ludwik mieli jeszcze brata Alexandra,
który również był księdzem, proboszczem w Cisowie.
Ludwik Mrozowski (1758–1827),
w Mąkach, gdzie mieszkał z żoną Antoniną z Lipińskich.
W tym czasie (ok. 1829–1834) proboszczem szpitalnym w Połańcu był
ksiądz Placyd Brzozowski.
Mamy również wiedzę na temat ówczesnego organisty. Franciszek Wróblewski
pochodził z Rakowa i pełnił tę funkcję
od ok. 1817 do 1834 r. W tym czasie
jemu i jego żonie Mariannie z Ratuszników urodziło się pięcioro dzieci.

Dzwon kościelny
Decyzją Rządu Królewskiego duchowieństwo zostało wezawane do finansowego wsparcia powstania. Kilkunastu
duchownych przekazało datki pieniężne
na potrzeby formującej się jazdy sandomierskiej, byli to np.: ksiądz Mrozowski
z Połańca – 15 złp 20 gr; ksiądz Majewski, proboszcz ze Staszowa – 6 złp;
ksiądz Zamorski, pleban z Sulisławic –
6 złp; ksiądz Cybulski, pleban z Osieka
– 3 złp. Różnice w datkach wynikają
zapewne z różnej majętności księży4.
Ponadto podjęto decyzję o zarekwirowaniu kościelnych dzwonów na potrzeby odlewania armat. Dzwon z Połańca
również wspomógł sprawę powstańczą,
świadczy o tym zapis w korespondencji
urzędowej z 1844 roku, gdzie poleca się
Dozorowi Kościelnemu podjęcie przez
protokół narodowy decyzji dotyczącej
tego, na jaki cel użyć kwoty rubli 37
kop. 30 za użyty w roku 1831 do warszawskiego Arsenału przez Rząd Królewski dzwon.

Kamieniec, Sieragi
W XVIII i XIX w. wieś Kamieniec wraz
ze wsią Zrębin i folwarkiem Sieragi stanowiły wyposażenie ojców kamedułów
rytwiańskich nadane przez Opalińskich.
W 1826 r., po supresji zakonu, jego dobra przeszły na własność rządu, wchodząc w skład funduszu ogólnoreligijnego
Królestwa Polskiego. Wówczas wieś Kamieniec wraz z folwarkiem Kamieniec,
wsią Zrębin z młynem i folwarkiem
Sieragi wchodzi w skład dóbr Sieragi.
Następnie nieruchomości te przechodzą
na własność Adama Potockiego.

Kraśnik
W latach 1803–1835 dobra ziemskie
Kraśnik należały do małżonków Marianny i Kazimierza Dudkiewiczów.
Od 1835 roku dobra Kraśnik przeszły
w spadku po połowie na ich dzieci:
Szymona i Mariannę, po mężu Czechowską.
W latach 1843–46 dzierżawcami wsi
Kraśnik byli: Franciszek Manini – bohater powstania listopadowego wraz
z żoną Polikseną (Palezyną) Bem,
przyrodnią siostrą generała Józefa
Bema.

Mapa okolic Połańca z 1839 r.

Wsie, dwory i folwarki
W okolicy miasteczka znajdowało się
kilka folwarków i dworków, a mieszkająca tam szlachta sprzyjała sprawom
powstania. Dzięki zapisom w księgach
metrykalnych znamy rodziny zamieszkujące okoliczne dwory i dworki. Skoro już poświęciłem tak wiele czasu na
studiowanie tych ksiąg, to szkoda nie
pokazać tej pracy. Na pewno pomoże
ona w poszerzaniu bazy wiedzy o dziewiętnastowiecznej Sandomierszczyźnie.
Brzozowa
Przed powstaniem wieś Brzozowa
Królewska stanowiła część dóbr Osiek
i Malkowice, będących własnością rządu Królestwa Polskiego. W 1827 r. stały tam 23 domy drewniane, wieś liczyła
122 mieszkańców. W 1835 r. Brzozowa
wraz z całością dóbr Osiek przeszła
jako darowizna cara Mikołaja I w ręce
generała Bazylego Pogodina.

Daszyn – Malczów
Daszyn swą nazwę zawdzięcza niewątpliwie jednej z bogatszych i bardziej znanych w tym czasie rodzin
połanieckich – rodzinie Daszyńskich.
Większość ziem należących do tej rodziny na początku XIX wieku leżała
w Żapniowie, a ich właścicielem był
burmistrz Połańca, Franciszek Daszyński. Dwór i folwark rodzinny znajdowały się w Malczowie. Mniej więcej
od 1821 roku Malczów stał się Daszynem i tak zostało do dzisiejszego
dnia. W tym właśnie roku miał miejsce
ślub Józefa Daszyńskiego z Katarzyną
Stępniowską, który zgromadził sporo
okolicznej szlachty. Warto przybliżyć
to wydarzenie:
1821.03.05 Malczów ślub WM Józefa
Daszyńskiego (lat 25) urodzonego
w Sołku, Obwód Opoczyński, syn
zmarłego już Franciszka Daszyńskiego i Katarzyny z Kurnickich,
zamieszkałego z matką na folwarku
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Malczów, dziedzica – z Katarzyną Stępniowską (lat 16) urodzoną
w Krzepicach Obwód Lelowski, córką Jana i Marianny z Saniewskich,
zamieszkałej tymczasowo w Ruszczy we Dworze. Świadkowie: WM
Kazimierz Dudkiewicz (50) dziedzic
Kraśnika, WM Wincenty Puchacki
(42) w Osieku na Urzędzie Wójta
Gminy, szwagier pana młodego, WM
Michał Krasnosielski (25) dziedzic
Winnicy i Antoni Zański (30) Burmistrz Osieka.
Około 1829–32 r. Józef Daszyński
mieszkał już w Szczece, gdzie był
ekonomem, a w 1833 r. pełnił funkcję
pisarza propinacji w Połańcu.
W 1832 r. właścicielem Domu na
Wielkim Polu był Daniel Makarski
mieszkający tam z żoną Teklą z Ruszkowskich. Pod koniec lat czterdziestych Daniel Makarski wymieniany
jest jako właściciel folwarku Daszyn.

Gwardyja Napoleona – R. Rupniewski

W 1827 r. we wsi Kamieniec było 21
domów drewnianych i 146 mieszkańców. W Kamieńcu Zrębińskim mieszkał
WM Józef Dukalski (w 1823 r. pisarz
w Szczece), a w 1830 r. ekonomem w Sieragach był Karol Leśniewski.

Łęg
Dziedzicem folwarku w Łęgu od
roku 1818 był szlachcic Mateusz Jarzyna herbu Trzaska, który mieszkał
tam z pochodzącą z Osieka Wiktorią
z Kraszkiewiczów. Rodzina mieszkała
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później na Winnicy i Podskalu, do dziś
ich potomkowie zamieszkują Połaniec.
W 1826 r. wieś Łęg, określona w księgach hipotecznych jako przyległość Łęk
Mały, stanowiła część obszernych dóbr
noszących nazwę dóbr Osiek i Malkowice, będących własnością rządu
Królestwa Polskiego. W 1835 r. Łęg
wraz z całością dóbr Osiek przechodzi
jako darowizna cara Mikołaja I w ręce
generała Bazylego Pogodina.
Podskale
Podskale wymieniane razem z Łęgiem
i Żapniowem jako Suburbio – Przedmieścia było wtedy siedzibą rodzin
Majewskich i Jungiewiczów, podobnie
jak pobliski Żapniów. To właśnie tutaj
gościł, pisząc Uniwersał połaniecki,
Tadeusz Kościuszko. W przeddzień
powstania listopadowego mieszkali
tu bracia, synowie Ludwika: Tadeusz
Majewski (zmarł w 1825) i Karol Majewski, żonaty z Marianną z Jungiewiczów.
Stanisław Jungiewicz (ur. ok. 1787 r.)
wspominał o wizytach Kościuszki
w jego domu. Wymienia się go jako
posiadacza folwarku w Żapniowie jeszcze ok. 1849, kiedy zmarł. Zapewne
drugą połową dóbr zarządzali siostra
Stanisława – Teresa Jungiewicz oraz
jej mąż Dominik Murczkiewicz, który
w 1820 r. był kasjerem miejskim w Połańcu. Potomkowie rodzin Majewskich,
Jungiewiczów i Murczkiewiczów do dziś
mieszkają w Połańcu.
Rudniki
Rudniki leżące 5 km od Połańca
w 1827 r. liczyły 222 mieszkańców
i 34 domy drewniane. We wsi stał wtedy dwór, a pod Niedziałkami funkcjo-

Mapa Ruszczy z 1879 r.

nowały młyn wodny na rzece Czarnej
oraz papiernia. Wieś wchodziła w skład
dóbr Tursko Wielkie.
Papiernia w Rudnikach
O działającej w latach ok. 1828–1852
papierni wiemy, niestety, bardzo niewiele. Zaznaczona jest na kilku mapach,
a księgi połanieckie wymieniają pracujących tam rzemieślników.
Pierwszym znanym dzierżawcą papierni był szlachcic Tadeusz Demel, który
mieszkał w Rudnikach z żoną Magdaleną Slęk. Po jego śmierci w 1840 r.
papiernię dzierżawił Teodor Jagodziński, który wraz z bratem lub kuzynem
Grzegorzem Jagodzińskim zajmował się
papiernictwem już wcześniej w papierni
koło Kotuszowa, skąd przybyli do Rudnik. Kolejną rodziną papierników byli
Habrowscy. Józef Habrowski z żoną
Justyną wymieniany jest ok. 1837 r.,
a Teofil Habrowski z żoną Marianną Kisielowną – ok. 1828. W papierni
pracowały też dwa pokolenia rodziny
Grosickich. W 1828 r. Józefowi Grosickiemu, wtedy czeladnikowi kunsztu
papierniczego, i Tekli Zaborskiej urodził się syn Bartłomiej Ludwik, który
również był papiernikiem, co odnoto-

wano w 1855 r. Brać papiernicza, pomimo że utrzymywała ze sobą bliskie
kontakty, nie była grupą hermetyczną.
Wśród czeladników w papierni pojawiały się bowiem osoby z odległych
stron. I tak ok. 1836–47 w papierni
pracował pochodzący z województwa
kaliskiego Tomasz Łącki, a w 1828
w Rudnikach, z Agatą Łowicką, żeni
się Kazimierz Trybiszewski pochodzący z Lelowa, również papiernik. Znamy
jeszcze innych czeladników papierniczych z Rudnik: Kacpra Dębowskiego
(1852), Ignacego Sikoreckiego (1830)
i Adama Sołtysiaka (1829).
Dwór w Rudnikach
Z rudnickim dworem wiąże się historia rodziny Marii Konopnickiej.
Dwór ten był odwiedzany przez pisarkę, a w 1886 r. zmarł w nim Leon,
syn Wawrzyńca Konopnickiego, który
walczył w powstaniu listopadowym.
Wawrzyniec brał udział w wielu bitwach, między innymi pod Białołęką
oraz w słynnej bitwie pod Ostrołęką.
Ruszcza
W końcu XVIII w. dobra ruszczańskie
weszły w posiadanie rodziny Straszewiczów. W tym czasie powstały istniejące
do dziś dwór i park. Dwór był drewniany, otynkowany, parterowy, zbudowany na rzucie prostokąta z gankiem
od frontu. Wnętrze budynku było dwukwaterowe z dużą sienią na osi. Dach
był wysoki, dwuspadowy, pierwotnie
kryty gontem. Dwór zajmuje centralne
miejsce w parku o powierzchni 6,84 ha.
W części południowej parku położone
są dwa wydłużone stawy przecięte groblą i obsadzone starodrzewiem. Druga
kępa starodrzewu skupia się wzdłuż
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jego północnej granicy, oddzielając go
od części gospodarczej. Z południowo-zachodniego narożnika wybiega krótka
aleja dębów i kasztanowców. Podobna aleja prowadzi wzdłuż wschodniej
granicy założenia dworsko-parkowego.
W drzewostanie przeważają dęby (22
sztuki), a wśród nich warto wymienić
dąb Kościuszko, kasztanowce (13 sztuk),
graby (11 sztuk), wierzby (8 sztuk)
i świerki (8 sztuk).

Mapa okolic Ruszczy z 1839 r.

Budynki gospodarcze: stodoły, obory, stajnie i spichlerz usytuowane są
w północnej części założenia. Pierwotnie były one otoczone ceglanym murem.
W roku 1810 na mocy testamentu Józefy z Misiewskich Straszewskiej dobra Ruszcza Dolna i Górna przeszły
na Romana i Mariannę, rodzeństwo
Rupniewskich.
W 1827 r. wieś Ruszcza liczyła 280
mieszkańców.
Po śmierci Józefy z Misiewskich Straszewskiej, jej mąż Floryan Straszewski opuścił Ruszczę i ożeniwszy się
z siostrą gen. Henryka Dembińskiego,
zamieszkał z nią w Krakowie. To właśnie z Ruszczą związana jest postać
odznaczonego Orderem Virtuti Militari, bohatera powstania listopadowego
– Romana Rupniewskiego, którego
życiorys opisany jest w dalszej części
publikacji.

Rybitwy
W 1806 r. do dóbr Ruszcza dołączono zakupione od Stanisława Dembińskiego wsie Rybitwy i Kępę Górecką.
W 1810 r. dobra przeszły z rąk Straszewskich w posiadanie Rupniewskich,
u których znajdowały się do 1871 r.
W 1827 r. wieś Rybitwy liczyła
129 mieszkańców i 27 drewnianych
domów.
W latach 1818–1830 funkcję ekonoma
w Rybitwach sprawował Józef Skwarcz.
Barwną postacią pochodzącą z Rybitw
był Tomasz Sobociński. W 1825 r. był
lokajem we dworze w Ruszczy, w latach
1826–1835 – leśniczym, a ok. 1836 r.
– ekonomem w Rybitwach. Około roku
1837, po śmierci żony Kunegundy Wosiewicz vel Bosiewicz, ożenił się ponownie z Marianną Kołczyńską, po czym
przeprowadził się do Turska.
Rychterówka
Właścicielką folwarku Rychterówka
w latach ok. 1818–22 była Wiktoria
Boniecka. Wiemy, że była ona religii
luterskiej. Po niej dziedzicem majątku
był oficjalista Ignacy Wojewódka (ok.
1826–34).

się Wincenty Rogowski. Wincenty był
nauczycielem w szkółce w Szczece
w latach 1822–29. Rodzinne tradycje
kultywował także syn Wincentego, Filip Marceli Rogowski, który urodził się
w 1829 r. i był nauczycielem w Połańcu. Marceli zginął najprawdopodobniej w powstaniu styczniowym. Pobrał
on bowiem wypłatę za 25 dni stycznia
1863 roku i wstąpił do oddziału powstańczego. W dokumentach nie pojawiają się o nim późniejsze informacje.
W tym okresie wymieniani są jeszcze
jako nauczyciele: Błażej Gieppart (lat
27) w 1827 r. i Antoni Gieppart (66
lat) w 1830 r., zapewne ojciec Błażeja.
Jako że rodziny nauczycielskie z Połańca i Szczeki utrzymały bliskie i rodzinne więzy, można przypuszczać, że
zmarła w 1829 r. Marianna Gieppart,
żona Antoniego, była bliską krewną Ludwika Chmielewskiego – nauczyciela
w Połańcu.

Tursko
Około 1827 r. w Tursku Małym było
58 drewnianych domów i 398 mieszkańców. Wieś wchodziła w skład dóbr
prywatnych Tursko Wielkie. Przytoczone poniżej wypisy z aktów zgonów
czy ślubów najlepiej przedstawiają
szlachtę turską tego okresu, jej powiązania, przyjaźnie i koligacje rodzinne.
W latach ok. 1828–36 dziedzice
dóbr Tursko: WM Wincenty Neumark, WM Leopold Neumark czy WM
Anna Neumark zamieszkiwali dwór
w Rudnikach. W roku 1828 rządcą
w Tursku był Maciej Józef Niewiadomski, żonaty z Anną Świejkowską
herbu Trzaska, z którą miał jedenaścioro dzieci. Niewiadomski urodził
się w Trzcinicy, a zmarł 4.04.1828 r.
śmiercią tragiczną w Tursku nad Wisłą. Po nim w 1833 r. rządcą został
WM Paweł Kardaszyński. Znaną
i powszechnie szanowaną rodziną

Szczeka
Oprócz kapliczki z owianym legendami krzyżem w Szczece znajdowała
się również szkoła, a pracujący tam
nauczyciele, powiązani ze szkołą w Połańcu, angażowali się w działalność
niepodległościową.
Szkoła w Szczece
W latach 1816–1826 jako dyrektor i nauczyciel szkoły w Szczece
wymieniany jest Andrzej Kłodawski.
W 1817 r. z Józefą Kłodawską ożenił

Księstwo Warszawskie – Jazda – R. Rupniewski
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byli Józef Kożarski i jego żona Antonina. Józef pełnił wtedy funkcję zastępcy
wójta gminy Tursko.
Po powstaniu, 20.11.1833 r. miało
miejsce ważne dla mieszkańców okolicy wydarzenie – był nim ślub WM
Leopolda Neumarka (lat 30), dziedzica
dóbr Tursko, urodzonego w Warszawie,
syna Ludwika i Beaty Neumark, z Eugenią Białobłocką, córką Józefa i Józefy z Raszewskich, wdową po Hipolicie
Białobłockim.
Synowie Eugenii, Białobłoccy i Neumarkowie, dzielnie walczyli w powstaniu styczniowym. Stanisław Ludwik Hipolit Białobłocki, Tertulian Białobłocki,
Józef Ludwik Neumark zginęli, po latach zsyłki z Syberii powrócił jedynie
Leon Lambert Neumark. Zrozpaczona
matka kazała po śmierci pochować się
w zbiorowej mogile powstańczej pod
Fajsławicami, gdzie spoczywał jej najstarszy syn, Stanisław. Jej ostatnią wolę
wypełniono.
Browar w Tursku
W latach ok. 1826–1837 w Tursku
funkcjonował browar. Wiemy o tym,
dzięki zapisom w połanieckich księgach parafialnych z tego okresu. Jego
historia wiąże się z rodzinami Stanisława Pigłowskiego, pisarza browaru,
oraz Józefa Giepparda, piwowara.
Fabrykant piwa Józef Gieppard żonaty był najpierw z Zofią Sulikowską,
a po jej śmierci w 1833 r. – z Marianną Zatorską. Od ok. 1826 r. pisarzem browaru w Tursku był Stanisław
Pigłowski, żonaty z Marianną Wolską.
Z wypisów z akt tych rodzin poznajemy
całą szlachtę okolic Turska.

Mapa z 1869 r. z zaznaczonym magazynem solnym i kordonem w Zawadzie5

Podczas trwania powstania funkcje
ekonomów pełnili: w roku 1831 w Tursku Piotr Motka (35 lat), w pobliskiej
Niekurzej – Wincenty Kudasiewicz
(45 lat), w 1832 r. w Tursku – Piotr
Rotter (37 lat), a w Matiaszowie – Jan
Jabłonowski (32 lata).
Wielkie Pole
W latach 1827–36 właścicielem folwarku na Wielkim Polu był Wawrzyniec
Podsiadły, który mieszkał tam z żoną
Joanną Puchacką. W latach 40. dzierżawili oni młyn w Niedziałkach. Folwark
na Wielkim Polu nazwany został później Makarówką, od nazwiska Daniela
Makarskiego.
Winnica
Na początku XIX wieku Winnica należała do Onufrego Krasnosielskiego
i Wiktorii z Boguszów. Po jego śmierci
majątek dziedziczyły jego dzieci: Józef,
Michał i Konstancja Krasnosielscy.
Przypuszczalnie po śmierci Onufrego
na folwarku pozostała córka Konstancja,
która w 1816 r. wyszła za Jana Nepomucena Lassotę. W roku 1847 Józef
Krasnosielski sprzedała folwark Winnica Franciszkowi Mrozowskiemu, a ten
z kolei – Feliksowi Gaszyńskiemu za
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kwotę 4 500 rubli. W 1827 r. w Winnicy było 6 domów, a zamieszkiwało je
21 mieszkańców.
Zawada
W pierwszej połowie XIX wieku Zawada tętniła życiem. Oprócz samej wsi
i karczmy wspominanej przez Stefana
Żeromskiego w Popiołach znajdował się
tu magazyn solny, a przy nim ulokowana
została jednostka Korpusu Weteranów,
któremu poświęcony jest osobny rozdział
tej publikacji. Zabudowania korpusu
wspominane są też jako Villa Weterani.
Skład solny w Zawadzie
Kompania żołnierzy-weteranów została
ulokowana w Zawadzie koło istniejących
tam magazynów składu soli. Najbardziej
znaną postacią związaną z tym miejscem
był Stanisław Twardzikowski, pisarz przy
składzie solnym i urzędnik skarbowy
w latach ok. 1814–1830. Jego pomnik
nagrobny jest najstarszy i najbardziej
okazały spośród usytuowanych na „starym” cmentarzu. Stanisław był synem
Wojciecha Twardzikowskiego i Zofii Kukorskiej. Mieszkał tam z żoną Weroniką
Osuchowską (pochodzącą z okolic Dąbrowy Tarnowskiej). Zmarł w Zawadzie
w 1830 r. w wieku 52 lat. Po Stanisławie

Twardzikowskim funkcję tę pełnił WM*
Hipolit Białobłocki (ok. 1830–1831), który był synem Antoniego Białobłockiego
i Elżbiety z Raszewskich, mieszkających
koło Konina. Hipolit Białobłocki był pułkownikiem wojsk neapolitańskich, adiutantem króla Neapolu Joachima Murata
(marszałka Francji). Kilka miesięcy po
jego śmierci, w maju 1832 r. urodził się
jego syn Stanisław Ludwik Hipolit Białobłocki, a jego rodzicami chrzestnym
zostali WM Józef Jarzyna i WM Antonina Kożarska, żona wójta gminy Tursko
(WM Józef Jarzyna był kapitanem 5. Pułku Piechoty, został odznaczony Złotym
Krzyżem Virtuti Militari).

Mapa z 1846 r. z zaznaczoną papiernią w
Rudnikach oraz składem solnym
w Zawadzie koło Turska

W 1833 r. pisarzem przy składzie
był WM Jan Karski. W tym samym
roku jego żona, WM Katarzyna z Kosków urodziła syna, Karola Franciszka.
Jego rodzicami chrzestnymi byli: WM
Teodor Lipiński, komendant Korpusu
Weteranów i WM Magdalena Lipińska.
Ostatnim znanym z nazwiska pisarzem
w Zawadzie był Ludwik Piotrowski (ok.
1869–70). Był on żonaty z pochodzącą z Samsonowa Justyną Podrygalską,
a po śmierci w 1870 r. pozostawił po
sobie w Tursku trzech synów: Michała,
Borysława i Lubomira.
* WM – wielmożny

Magazyny solne i port w Zawadzie
musiały być przez cały czas strzeżone. Strażnicy i stróże przy składzie
pochodzili z okolic Zawady i Turska,
a ich potomkowie mieszkają tu do
dziś. Dzięki wpisom w zamieszczonym
w dziewiętnastowiecznych księgach
parafialnych możemy dziś podać kilka
nazwisk osób, które zapewne oprócz
zajmowania się rolnictwem dorabiały, pracując jako strażnicy w magazynach. Byli to m.in.: Piotr Bonkowski (w 1848 r. z Turska); Tadeusz
Kozodój (w 1823 r.); Teofil Kulczyński
(w 1865 i w 1867 r.), oprócz funkcji
stróża solnego był również bednarzem;
Erazm Półgrabski (w 1862 r.); Jan
Strzałkowski (1833 r.); Jan Sztofoski
(1833 r.) czy Paweł Żmuda (w 1852 r.).
Największą związaną z magazynami
w Zawadzie rodziną byli Machnikowie
bądź Machniccy. Jakub Machnik vel
Machnicki mieszkający z żoną Marianną Kossecką w Łęgu był strażnikiem
solnym w 1819 i 1822 r. W 1827 r.
funkcję tę pełnili Łukasz Machniak
i Teofil Machniak, w 1826 r. Tomasz
Machniak, a w 1936 r. Tomasz Machnicki., który był równocześnie bednarzem i stróżem przy magazynie.
Zdzieci
W 1827 r. wieś liczyła 18 domów
drewnianych i 115 mieszkańców. Wchodziła wraz z folwarkiem Zdzieci w skład
dóbr Osiek i Malkowice, należących do
rządu Królestwa Polskiego. W 1835 r.
folwark i wieś Zdzieci przechodzą, podobnie jak pozostałe dobra rządowe,
w ręce generała Bazylego Pogodina.
W 1829 zmarł Jan Nepomucen Łącki (lat 48) posesor dóbr rządowych
w Zdzieciach, syn Jana i Gabryeli
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Łąckich. Pozostawił na folwarku żonę
Barbarę z Finków (pochodzącą z Melechowa), syna Stanisława oraz córki:
Eleonorę, Wiktorię i Józefę. Rok później
zmarła jego żona, Barbara z Finków,
co poświadczył Wawrzyniec Podsiadły
– właściciel folwarku na Wielkim Polu.
Folwark w Zdzieciach przeszedł następnie na Stanisława Łąckiego.
Zrębin
W czasie powstania listopadowego
wieś Zrębin wraz z młynem wchodziła w skład dóbr Sieragi. Młyn pełnił
bardzo ważną funkcję, zwłaszcza wobec
zniszczenia młyna w Połańcu w czasie
walk w 1809 r.
Dzierżawcą młyna w latach 1820–
1847 r. był Dominik Wójcikowski
(1795–1847). Po śmierci pozostawił
żonę Mariannę z Kusiów i dzieci: Michała Antoniego i Marcina oraz Katarzynę, Zofię, Juliannę i Konstancję. Jego
młodszy brat, Ludwik Wójcikowski był
w tym czasie młynarzem w Rudnikach.
Młynarzami w Zrębinie ok. 1824–1866
byli członkowie spokrewnionej z Dominikiem rodziny Otarkowskich. Prawdopodobnie z siostrą Dominika, Marianną
Wójcikowską, żonaty był młynarz Józef
Otarkowski. W latach 60. odnotowano także fakty z życia ich potomków,
młynarzy Marcina (w 1866 r.) i Jana
(w 1869 r.) Otarkowskich.
Żapniów
Pomimo że księgi z 1828 r. wymieniają
jako posesora żapniowskiego folwarku
Dominika Puchackiego, to w 1826 r.
dziedzicem tego folwarku był Kacper
Daszyński, który wraz z żoną Anielą
Kozłowską był gospodarzem w przedmieściu Żapniów jeszcze w 1835 r.

Organizacja powstania w Sandomierskiem6
Naczelny dyktator powstania, generał
Józef Chłopicki zwrócił się do zdymis
jonowanych wojskowych, by powrócili do czynnej służby. Polecił też, by
w każdym województwie zorganizowano gwardię ruchomą. Dowódcą gwardii ruchomej w województwie sandomierskim został Gustaw Małachowski.
Zorganizowano straże bezpieczeństwa
w każdym mieście i w każdej gmi-

nie. Uzbrojone w kosy i piki oddziały
straży w powiecie opoczyńskim i radomskim pozostawały pod komendą
Jacka Kochanowskiego, a w powiecie
opatowskim i sandomierskim komen-

dę objął Hieronim Kochanowski. Komendanci powiatowi współpracowali
z wójtami w gminach. Sformowano
także Pułk Jazdy Sandomierskiej, złożony z czterech szwadronów. Jeźdźcy
umundurowani byli w:
płaszcze szaraczkowe z kołnierzami
niebieskimi, kożuszki krótkie, czapki
rogate niebieskie z wypustką pąsową
i kompletne rekwizyty na konie.

Na wezwanie dyktatora odpowiedział
pułkownik Paweł Muchowski, były
uczestnik insurekcji kościuszkowskiej
i żołnierz w oddziałach Napoleona.
10 stycznia 1831 roku Muchowski
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otrzymał od generała Józefa Chłopickiego rozkaz, by sformować 12. Pułk
Piechoty Liniowej, który składał się
z trzech batalionów: w Opatowie,
Staszowie i Klimontowie. Pułkownik
zajmował kwaterę główną w Opatowie.
Żołnierze 12. Pułku Piechoty Liniowej przeszli chrzest bojowy w lutym
1831 roku w potyczce pod Goślinem
i Modrzycami, ścierając się oddziałami
rosyjskimi dowodzonymi przez Kreutza.
12. Pułk okrył się sławą w bitwie pod
Rutkami 20 maja. W rozkazie naczelnego wodza czytamy:
w spotkaniu tym pułk 12 nowej
formacji, pod dowództwem pułkownika Muchowskiego dał świetne
dowody męstwa i poświęcenia się.
Młodzi żołnierze uzbrojeni w kosy,
których w lesie z trudnością działać mogli, rzucili się śmiało na nieprzyjaciela i zawsze do ucieczki
przymuszali…
Uzbrojony Pułk miał tylko 503 karabiny, 800 karabinów skałkowych
i 1600 kos. W krwawej bitwie stoczonej
26 maja 1831 roku pod Ostrołęką
rannych zostało 350 żołnierzy, podoficerów i oficerów 12. Pułku. W tej
bitwie wyróżnił się jeden z synów
ziemi sandomierskiej. W raporcie po
bitwie dowódca Paweł Muchowski
napisał: kosynier 12 pułku zabił kosą
13 nieprzyjaciół, za co na żądanie całego pułku został ozdobiony Krzyżem
Wojskowym. Niestety nie odnotowano nazwiska bohaterskiego żołnierza.
12. Pułk Piechoty brał jeszcze udział
w obronie Warszawy przy Rogatce
Jerozolimskiej i cmentarzu ewangelickim. Żołnierze Pułku otrzymali łącznie
52 Krzyże Virtuti Militari w tym

1 Krzyż Kawalerski, 25 Złotych i 26
Srebrnych Krzyży, uhonorowano zatem największą liczbę żołnierzy spośród wszystkich nowo uformowanych
pułków.
Pułk 12. Piechoty Liniowej
12. Pułk Piechoty Liniowej został
utworzony w 1830 r. Pierwotnie nazywano go 2. Pułkiem Województwa
Sandomierskiego.
Dowódcy Pułku: ppłk Muchowski Paweł (22.03.), jako płk. (od 1.05.), ppłk
Carvoe Piotr (6.05.), ppłk Majewski
Leonard (1.08.), ppłk Grabiński Józef
(22.09.), ppłk Mayzner Jan (24.09.).
Bitwy i potyczki: Goślin (25.02.),
Modrzyce (2.04.), Róża (21.04.), Rudki (20.04.), Ostrołęka (26.05.), Mińsk
(14.07.), Szymanów (15.08.), Warszawa
(6–7.09.).

Gen. Samuel Różycki

Woysko Polskie – Gwardye – R. Rupniewski

Pułk otrzymał 1 Krzyż Kawalerski,
25 Krzyży Złotych i 26 Srebrnych.
Powstanie chyliło się ku upadkowi.
Ulegając sile wroga, korpus generała
dywizji Hieronima Ramorino zdecydował się wycofać za granicę austriacką.
Dzięki przygotowaniu przeprawy
przez Wisłę na południowy zachód od
Sandomierza nocą z 16 na 17 września Korpusowi udało się przekroczyć
granicę. Dwa dni po klęsce generała
Ramorino Rosjanie zajęli Tarłów, a potem Ożarów. Generał Paweł Muchowski ze swoją dywizją, w skład której
wchodził 12. Pułk Piechoty Liniowej
przekroczył granicę Królestwa Polskiego. Wybrano emigrację, a nie niewolę.
Walki powstańcze nie rozgrywały się
w samym Opatowie, lecz w jego okolicy. Ostatni partyzant – powstaniec
generał Samuel Różycki, mianowany
pod koniec powstania dowódcą wojsk
powstańczych województw południo-

15

wych, skoncentrował część sił w Łagowie, a pozostałą – w Kielcach.
22 września 1831 roku kawaleria rosyjska rozbiła jazdę pod Łagowem
i wycięła w pień kompanię piechoty.
Generał Różycki rozpuścił kompanie
pospolitego ruszenia, rozdał okolicznej
ludności zapasy sukna i płótna i przekroczył w okolicach Chrzanowa granicę
Wolnego Miasta Krakowa. 28 września
1831 roku 1 400 powstańców złożyło
broń przed wojskami austriackimi.
Legia Naddunajska w Staszowie7
W okresie powstania Staszów był
prywatnym miastem Artura Potockiego.
Większą część mieszkańców miasteczka stanowiła ludność żydowska. Żydzi
zwolnieni byli od służby wojskowej po
wpłaceniu specjalnego podatku rekrutowego.
W połowie stycznia 1831 r. w Staszowie zorganizowano tylko 828 gwar-

dzistów pod dowództwem Konstantego
Bobrownickiego.
Województwo sandomierskie miało wystawić 4318 żołnierzy, którzy
mieli się rekrutować spośród ludzi
celujących siłą fizyczną i moralną
oraz nieobciążonych liczną rodziną.
Za sformowanie jednostek odpowiedzialne były władze wojewódzkie.
W województwie sandomierskim
zorganizowano następujące pułki:
9. – w Pińczowie, Jędrzejowie i Wodzisławiu, 10. – w Szydłowcu, Iłży i Bodzentynie, 12. Sztab i 1. Batalion –
w Opatowie, 2. Batalion – w Staszowie,
3. Batalion – w Klimontowie. Dowódcą
12. Pułku Piechoty Liniowej został
mianowany ppłk Paweł Muchowski,
a 2. Batalionu – ppłk Ksawery Kochanowski. W końcu lutego 1831 r.
wszystkie nowe pułki piechoty znalazły się na przedpolach Warszawy.
Uczestniczyły tam w akcjach ewakuacji rannych oraz zbierania broni
z pola walki.
W Staszowie zorganizowano także
Legię Nadwiślańską, którą utworzono
z mieszkańców Galicji. Organizatorem
tej formacji był mjr Marcin Smarzewski, ziemianin, pamiętnikarz, uczestnik
kampanii napoleońskiej. Po latach
wspominał:
18 kwietnia ja i Józef Strachocki na
Osiek do Staszowa pociągnęliśmy.
Tam główna formacja Legii Konnej
Nadwiślańskiej pod dowództwem
ppłk Starzyńskiego, 1 szwadron pod
komendą kpt. Czechowicza, 2 pod
komendą kapitana Żurakowskiego,
eksoficera austriackich dragonów,
3 pod Karolem hrabią Krasickim
z Baranowa.

Bohaterowie powstania listopadowego

Artyleria konna – R. Rupniewski

Gwardya Napoleona – R. Rupniewski
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Ludwik Chmielewski
Szkoła elementarna w Połańcu, będącym wówczas częścią Królestwa
Polskiego, została założona w 1816 r.,
kiedy ministrem oświaty był Stanisław
Kostka Potocki. Pierwszym pracującym w niej nauczycielem był Onufry
Łubieński, który zmarł 13 lipca 1826
roku. W tym samym roku obowiązki
nauczyciela objął Ludwik Chmielewski.
Pobrał pensję za okres do 18 grudnia
1830 roku i wstąpił w szeregi Wojska
Polskiego. Najprawdopodobniej poległ
w powstaniu, o czym może świadczyć
brak dalszych informacji na jego temat.
Można przypuszczać, że Ludwik mógł
być spokrewniony (mógł być bratankiem lub synem) z żoną nauczyciela
ze Szczeki, Marianną Chmielewską.
Marianna była córką Samuela i Katarzyny Chmielewskich z Biecza, zaś
w chwili śmierci w 1828 r. figuruje
jako małżonka Antoniego Giepparda,
nauczyciela ze Szczeki.
Józef Górski
Józef Górski pełnił funkcję administratora konsumpcji w Połańcu jeszcze
w 1828 r. Posadę nauczyciela przyjął
po Ludwiku Chmielewskim, ale wkrótce
również on ruszył do powstania. Chmielewski prawdopodobnie nie przeżył
wojny, natomiast Górskiemu udało się
wrócić. W latach 1832–1858, pomimo
niechęci władz, ponownie piastował
stanowisko nauczyciela.
Komisja rządowa dokładnie badała zachowanie Górskiego, który po powstaniu miał duże trudności z utrzymaniem
posady. Dopiero po otrzymaniu pozy-

tywnej opinii od urzędu municypalnego
w Połańcu KRSW zdecydowała w 1835
roku o mianowaniu go na nauczyciela
tej szkoły. Ze względu na postawę i propagowanie poglądów patriotycznych do
końca życia był pod obserwacją władz.

kacji powiatu sandomierskiego:
Wzywa się Nadzorcę aby złożyć
w Rubrykach stan służby Nauczyciela Szkoły Elementarnej w Połańcu
J. Górskiego mianowicie co do jego
zachowania się w czasie Rokoszu
w 1830 i później.
Józef Górski zmarł w Połańcu 4 września 1858 r. w wieku 75 lat. Nie miał

Księstwo Warszawskie – Ułany – R. Rupniewski

Z korespondencji rządowej dowiadujemy się, że 1 września 1848 r. naczelnik powiatu poinformował Józefa
Górskiego o udzieleniu mu sześciodniowego urlopu na wyjazd do Częstochowy w celu załatwienia interesów rodzinnych. Ośmiodniowy urlop
na wyjazd do Częstochowy otrzymał
także w 1852 r.
Warto przywołać także datowane na
31.01.1856 r. pismo od naczelnika edu-
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żony ani rodziny. Nie wiadomo, kim byli
jego rodzice.
Teodor Lipiński
Urodził się w 1789 r. w Warszawie.
W 1809 r. wstąpił do 14. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, a w 1814
został wcielony do batalionu wzorowego grenadierów. W 1819 r. został podporucznikiem w batalionie weteranów
czynnych, a w 1825 r. przeszedł do

korpusu inwalidów i weteranów. Uczestniczył w następujących kampaniach:
w Rosji pod Bobrujskiem i Borysowem
(1812 r.), w Niemczech pod Lipskiem
(1813 r.), we Francji pod Soissons i Arcis
(1814 r). W 1837 r. przyznano mu prawo
do nowego szlachectwa z zasady stopnia oficerskiego, a synowie jego: Antoni,
Onufry i Franciszek oraz córka Zuzanna
urodzeni z Magdaleny Juszyńskiej, wylegitymowali się w Królestwie 1842 r.8.
Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że kuzynką (a może
siostrą) Teodora była Antonina Lipnicka
– żona Ludwika Mrozowskiego, posesora
probostwa Połanieckiego.
Podobnie jak w przypadku Straszewskich vel Straszewiczów również nazwisko Lipińskiego był czasem zapisywane
jako Lipnicki.
Franciszek Manini
Prawdopodobnie był Włochem. Urodził się ok. 1789 r., a zmarł w Połańcu
6.11.1849 r. Był kapitanem 6. Pułku
Piechoty Liniowej, oficerem rannym
w powstaniu podczas bitwy pod Białołęką.
Fragment bitwy pod Białołęką opisał Wiesław Majewski w wydanej
w 1831 r. w Grochowie publikacji pt.
Oto dziś dzień krwi i chwały:
[…] Zwarty kompleks zabudowań
dworskich w Białołęce i przylegające do niego ogrody tworzyły dosyć
silny ośrodek oporu obsadzony przez
ostatnią kompanię 1 batalionu: 1 fizylierską kapitana Franciszka Maniniego, w 1813 roku odznaczonego
Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari
i Legią Honorową. Kompania ta stawiła zaciekły opór. Jak się zdaje, Rosjanie uznali za potrzebne wesprzeć

natarcie artylerią, podprowadzając
pod folwark cztery działa.
Do sukcesu Rosjan prawdopodobnie
przyczyniło się zranienie Maniniego.
Po utracie dowódcy kompania wycofała się w nieładzie ze dworu. Rosjanie
obsadzili jego zabudowania piechotą, ustawili w ogrodzie cztery działa.
3. Batalionem Odwodowym dowodził doświadczony oficer, ekskapitan Księstwa
Warszawskiego, czterdziestojednoletni
podpułkownik Roman Wybranowski.
Franciszek Manini był żonaty z jedną
z sióstr gen. Józefa Bema, Polikseną
Bem, z której imieniem sporo problemów mieli połanieccy księża. Zapisywali ją jako Palixena czy Palezyna.
Trudno jest powiedzieć, w jaki sposób
znaleźli się oni w gminie Połaniec.
Być może dotarli tam przez rodzinę
Gołuchowskich. Ojciec Polikseny, Andrzej Bem, był żonaty był z Agnieszką
Gołuchowską, natomiast w Zdzieciach
koło Kraśnika mieszkała rodzina zmarłej w 1829 r. Antoniny Gołuchowskiej
– posesorki dóbr Zdzieci. Antonina była
wtedy wdową, córką Fryderyka i Elżbiety Gołuchowskich.
Poliksena i Franciszek Manini pochowali dwóch synów. W 1843 r. w wieku 10 miesięcy zmarł ich syn Roman,
a w 1846 r. zmarł ich roczny syn Kazimierz. Franciszek Manini zmarł w roku
1849, jako emeryt w Rybitwach. Pozostawił po sobie żonę Poliksenę z Bemów.

Urodził się w 1794 w Tarnowie, a zmarł
w 1850 w Aleppo. Był polskim generałem,
genialnym strategiem, artylerzystą, inżynierem wojskowym i twórcą pierwszych
oddziałów wojsk rakietowych w Wojsku
Polskim a potem, naczelnym wodzem
powstania węgierskiego i feldmarszałkiem armii Imperium Osmańskiego.

Gen. Józef Zachariasz Bem
Bohater powstania listopadowego związany zarówno z Franciszkiem Maninim,
jak i Romanem Rupniewskim. Z pierwszym łączyły go koligacje rodzinne,
a z drugim – zależności wojskowe.

Roman Kajetan Jakub Rupniewski
Roman Rupniewski (1802–1892) – oficer artylerii Wojska Polskiego i malarz
amator, właściciel majątku w Ruszczy.
Urodził się w Gnojnie jako syn Józefa
Rupniewskiego i Petroneli z Zagrodz-
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Gen. Józef Zachariasz Bem
Józef Bem urodził się w tarnowskiej rodzinie mieszczańskiej i był synem Andrzeja Bema i Agnieszki z Gołuchowskich. Po
śmierci Agnieszki Andrzej Bem ożenił się
z Marianną Ostafińską, z którą miał sześcioro dzieci. Łącznie generał Józef Bem
miał sześcioro rodzeństwa: cztery siostry
przyrodnie oraz dwóch braci przyrodnich,
Aleksandra i Konstantego.

kich. Osierocony w dzieciństwie, wychowywany był wraz ze starszą siostrą
Marianną przez swoją ciotkę (stryjeczną siostrę ojca) Józefę z Misiewskich,
Florianową Straszewską. Józefa zmarła
w 1810 r. i zapisała swoim wychowankom dobra Ruszcza Dolna i Rybitwy.
W 1822 r. Roman, zawieziony przez
Floriana Straszewskiego do Warszawy,
wstąpił do służby w baterii pozycyjnej
artylerii konnej gwardii. Szkołę artylerii ukończył z nominacją na stopień
podporucznika (1829), następnie powrócił na gospodarkę do Ruszczy. Po
wybuchu powstania korpus oficerski
baterii wezwał Rupniewskiego do powrotu do służby. Natychmiast udał się
do swej macierzystej jednostki, mimo
propozycji otrzymania wyższego stopnia
i odpowiedniego stanowiska ze strony
płk. Henryka Dembińskiego, organizatora siły zbrojnej w województwie
krakowskim. Ze swoją baterią, dowodząc w niej 6. Plutonem, Rupniewski
odbył całą kampanię 1831 r. Bił się
pod Grochowem (25.02.) i pod Iganiami
(10.04.). W czasie wyprawy na gwardie
odznaczył się w bitwie pod Złotorią
(21.05.). Pod koniec bitwy ostrołęckiej
(26.05.) uczestniczył w słynnej szarży
baterii przeprowadzonej pod komendą jej dowódcy ppłk Józefa Bema; był
ranny i zabito pod nim dwa konie. Za
okazane męstwo Roman Rupniewski nagrodzony został Krzyżem Złotym Virtuti
Militari (6.06.). Rupniewski wziął także
udział w walkach w obronie Warszawy
(6–7.09.). Po kapitulacji stolicy udał się
z armią pod Modlin, a następnie przez
Płock w kierunku granicy pruskiej.
Skorzystał z ogłoszonej przez Mikołaja
I amnestii, powrócił do kraju i osiadł
w Ruszczy Dolnej.

W życiu Rupniewskiego nastąpił okres
ciężkiej pracy nad podźwignięciem
zrujnowanej dzierżawami gospodarki,
co było zadaniem karkołomnym, biorąc
pod uwagę ówczesne niskie ceny zboża
i wysokie koszty kredytów. Starał się
zarazem o spłacenie siostry z jej udziału w spadku. Duże straty przyniosły
mu wylewy Wisły w latach 40., toteż
energicznie uczestniczył w budowie
rzecznych wałów ochronnych w dolinach Wisły, Wschodniej i Czarnej. Po
sprzedaży swego majątku ziemskiego

go i Królestwa Polskiego do powstania
listopadowego. Stefan Żeromski pisał,
że u Józefiny Bronikowskiej w Kotuszowie (koło Kurozwęk):
Na ścianach do osiemdziesięciu małych rysunków, przedstawiających
armię polską we wszystkich jej gatunkach i odmianach… Są to oryginalne rysunki pana Rupniewskiego…
Rzeczy nader ładne i miłe.
Wkrótce Rupniewski musiał porzucić
malarskie hobby, ponieważ mniej więcej 30 lat przed śmiercią zaczął tracić

Major Tambor z doboszami – R. Rupniewski

zięciowi (Łuniewskiemu) poświęcił się
całkowicie nowej pasji: malowaniu żołnierzy polskich. Wykonywał małe akwarele przedstawiające w czterech cyklach
umundurowanie i uzbrojenie żołnierza
polskiego, od czasów Stanisława Augusta przez okres Księstwa Warszawskie-
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wzrok. Mieszkał wówczas w Ruszczy Dolnej, a od początków lat 70.
wraz z żoną w Gniewięcinie (pow.
jędrzejowski) przy swojej młodszej
córce, w majątku zakupionym przez
zięcia w 1872 r. Zmarł ociemniały
28.11.1892 r. w Gniewięcinie. Został

pochowany na cmentarzu parafialnym
w Mstyczowie. Z małżeństwa z Lucyną
z Łętowskich (zm. 31.12.1879 r.) miał
córki Jadwigę (1837–1856) i Helenę,
poślubione kolejno przez Bolesława
Łuniewskiego (1823–1901)9.
Roman Rupniewski przez całe życie
utrzymywał kontakty z dawnymi towarzyszami broni. W 1837 r. chrzestnym jego córki Jadwigi Feliksy był
WM Erazm Różycki, prezes dyrekcji
i dziedzic Żernik. Erazm był kapitanem
1. Pułku Krakusów odznaczonym Złotym
Krzyżem Virtuti Militari (3.10.1831 r.).
Z Jadwigą Feliksą, a także – po jej
śmierci w 1856 r. – z jej o rok starszą
siostrą Heleną ożenił się Bolesław Łuniewski. Ojcem Bolesława Łuniewskiego
był Wiktor Franciszek Łuniewski. Nie
ustępował swatowi Romanowi zasługami na polach bitew. Był kapitanem
wojsk polskich, odbył kampanie napoleońskie w latach 1810–1815 i był ranny
pod Możajskiem. W 1831 r. był posłem
na sejm, majorem ułanów i komisarzem
wojennym województwa krakowskiego.
Floryan Straszewski
Ziemianin, przedsiębiorca, współtwórca krakowskich Plant. Był posesorem
Ruszczy i Rybitw, które po śmierci jego
pierwszej żony przeszły na rodzeństwo Mariannę i Romana Rupniewskich. Jego drugą żoną była Marianna Dembińska (siostra gen. Henryka
Dembińskiego). Florian, ze względu na
wiek, zrezygnował z proponowanych
mu funkcji we władzach powstańczych,
ale był barwną postacią swych czasów.
Urodził się 2.09.1767 r. w Kocmyrzowie (Kosmerzowie, pow. krakowski), był
synem Antoniego i Anny z Korneckich.
W roku 1797 ożenił się z Józefą Mi-

dził się do Krakowa. Tam włączył się
w działalność społeczną i towarzyską
miasta. Został m.in. członkiem ustanowionego 20.09.1820 r. Komitetu Budowania Pomnika Tadeusza Kościuszki. W roku 1821 Straszewski uzyskał
dzierżawę państwowej Loterii Liczbowej, a jego wspólnikiem był szwagier,
gen. Henryk Dembiński. Zyski z loterii
często przeznaczał na cele społeczne,
a przede wszystkim na rozbudowę
i upiększenie Plant. W 1838 prace nad
Plantami zakończono. Przyczynił się
w tym czasie do rekonstrukcji Smoczej
Jamy, wykładając na ten cel m.in. swoje
pieniądze.
Postać Floriana Straszewskiego uczczono w Krakowie pomnikiem
wzniesionym 26.06.1875 r. na Plantach,
a w 1881 jego imieniem nazwano dawną ulicę Nowy Świat9.
Floryan Straszewski

siewską, kobietą piękną, wykształconą
i majętną.
W roku 1804 żona Straszewskiego
odziedziczyła po swej babce Jełowickiej
Ruszczę Górną i Dolną pod Połańcem.
Straszewscy sprzedali wówczas dominium rakowskie i w roku 1806 kupili od
Stanisława Dembińskiego graniczącą
z Ruszczą wieś Rybitwy. Po śmierci
żony na nerwową febrę jej majątek
ruchomy i nieruchomy przeszedł na
Straszewskiego, z wyłączeniem wsi:
Ruszcza i Rybitwy, zapisanych jej
podopiecznym, Mariannie i Romanowi
Rupniewskim. Florian zajmował się odtąd wychowaniem i edukacją młodych
Rupniewskich.
Po zawarciu kolejnego małżeństwa
z Marianną z Dembińskich, w roku
1817 Floryan Straszewski przeprowa-
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Gen. Henryk Dembiński
Urodził się 16 stycznia 1791 r. w Strzałkowie koło Stopnicy, a zmarł 13 czerwca

Gen. Henryk Dembiński

1864 r. w Paryżu. Wiązały go koligacje
rodzinne z Floryanem Straszewskim,
a niewykluczone także, że na przełomie
XVIII/XIX w. to właśnie w rękach jego rodziny znajdowały się ziemie w Rybitwach
i Ruszczy.
Był polskim generałem, uczestnikiem
napoleońskiej wyprawy na Rosję, powstania listopadowego i powstania węgierskiego. W sierpniu 1831 r. został mianowany generałem dywizji i przez krótki
czas pełnił funkcję wodza naczelnego
powstania. Brał udział w bitwach pod Dębem Wielkim i Ostrołęką. Po zakończeniu
powstania wyemigrował do Francji.

Felicjan Wincenty Antoni Straszewicz
Urodził się w Ruszczy w 1791 r. Był
synem Ignacego i Tekli Oraczewskiej.
Jako ppor. 2. Pułku Strzelców Pieszych
Księstwa Warszawskiego odznaczony
został Orderem Virtuti Militari za walki
w powstaniu listopadowym. Po upadku
Księstwa pracował jako kontroler urzędu jarmarcznego w Warszawie. Ożenił
się w 1821 r. z Eleonorą Skrzeczewską, w tym samym roku urodził im
się syn Justyn Wincenty. Z informacji
uzyskanej ok. 2001 r. od potomka tej
rodziny, Bohdana Straszewicza (policjanta z Alabamy w USA), nazwisko
powinno brzmieć bezwzględnie Straszewicz, jednak zarówno księgi parafialne,
jak i słowniki genealogiczne używają
nazwisk Straszewski i Straszewicz naprzemiennie.



Korpus weteranów w Zawadzie11
Na terenie wsi Zawada, o czym niewielu już dziś pamięta, obok składu solnego na początku XIX w. rozmieszczony został korpus żołnierzy-weteranów.
Magazyny solne znajdowały się wówczas przy porcie, na terenie zajmowanym dziś przez połaniecką elektrownię.
W czasie funkcjonowania tej jednostki
żołnierze uczestniczyli w życiu gminy, utrzymywali coraz bliższe stosunki
z mieszkańcami, wtapiając się powoli
w to miejsce.

tylko okaleczeni w działaniach wojennych, a w drodze wyjątku – także
w czasie pełnienia służby. Wstęp do
Korpusu Weteranów zapewniało natomiast pełnienie służby w wymiarze
przekraczającym wymiar obowiązkowy
– w Królestwie było to dwadzieścia
lat wobec trwającej dekadę służby poborowych. Bronisław Gembarzewski
w Armii Królestwa Polskiego przybliża zasady przyjmowania do tychże
korpusów:

Żołnierze-Weterani

Korpus Inwalidów i Weteranów Królestwa Polskiego został powołany
w 1815 r. Przyjęcie do niego było
przywilejem, nie zaś formą „emerytury” przysługującej wszystkim żołnierzom po ukończeniu służby. Do
Korpusu Inwalidów przyjmowani byli
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Art. 30. Każdego stopnia wojskowy,
okaleczony na wojnie, lub któryby
dla odniesionych ran na polu chwały,
utraciwszy zdrowie stał się niezdatnym do służby, będzie umieszczony
w korpusie Inwalidów.
Art. 31. Dwudziestoletni nieprzerwa-

ny przeciąg służby daje prawo do
Weteranów; wojskowy każdy jakiegokolwiekbądź stopnia, po otrzymanej
raz dymisji, gdy wchodzi z powrotem
do służby, te dwadzieścia lat nie
będą mu liczone jak od powtórnego
wejścia, nie rachując w to lat poprzednich.
Art. 32. Retreta nie będzie dana tylko tym wojskowym, którzy mając prawo być umieszczonymi u Inwalidów
lub Weteranów, wolą powrócić do domów, lub też tym, którzy chociaż nie
mają prawa żadnego do umieszczania
w zwyż wspomnianych korpusach,
nie są w stanie służenia dłużej przez
nieszczęścia i wypadki pochodzące
ze służby. Gdy jednak słuszność wymaga, aby nagrody stosowne były do
zasług, Pensye zatem retretowe będą
oddzielnem urządzeniem ustanowione w proporcji lat służby, kampanij
odbytych i ran doniesionych. [Retreta (pensja retretowa) to pensja
wypłacana po ustąpieniu ze służby].
Weterani nie mogli nosić wąsów, co
było poważnym utrudnieniem dla wielu
żołnierzy, którzy właśnie dlatego nie
chcieli przechodzić do tej formacji. Jeden
z naszych podchorążych opisuje, jak
jadąc na spotkanie, a raczej lustracje
ze strony Konstantego, spotkał byłego
żołnierza 16., a potem 4. Pułku. Nie
chciał on wstąpić do weteranów, co
argumentował w sposób następujący:
te szelmy co tam w sztabie wymyślili,
żeby weteranom wąsy golić? Boże miłosierny! Wolałbym w szabas rabina
na rożniu upiec i słoniną smarować,
jak dotknąć brzytwą tych wąsów, przed
którymi niejeden wróg zadrżał12.

lub amarantową i numerami kompanij
lub batalionów; kompania Szpitalna
nosiła na naramiennikach S karmazynowe, Robocza zaś kompania takiegoż
koloru.13

Piechota – R. Rupniewski

Wygląd ubioru członków Korpusu Weteranów i Inwalidów musiał spełniać
następujące wytyczne (wg Przepisu
ubiorów dla woysk i administracyów
wojennych Księstwa Warszawskiego):
Mundur galowy, codzienny, surdut;
różnica stopniów, broń, ekwipaż
konny, tąż samą formą iak dla piechoty. Kolor zaś sukna na mundur
iasno-niebieski, na kołnierz i łapki karmazynowy. Wyłogi takież iak
mundur z wypustką karmazynową.
Podszewka taka iak mundur. Guziki
metalowe białe, na których wypukło
wyrabiany napis Weterani, lub Inwalidy. – Epolety, Ryngraf, felcech
i kordonki srebrne, toż samo się rozumie o szpadach pałaszach, tudzież
galonach.
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Według B. Gembarzewskiego strój
weteranów powinien wyglądać w następujący sposób:
Ubiór co do kroju był podobny
w ogólności do ubioru strzelców pieszych, z ta różnicą, że kurtki mundurowe były niebieskie, zapinane
na 9 guzików w jeden rząd, spodnie
długie niebieskie z wypustką na ciżmy. Kaszkiet bez kordonów, wypustki
i łapki u rękawów żółte weteranów
czynnych, – amarantowe zaś w korpusie weteranów i inwalidów. Patronasze gładkie bez żadnych znaków,
ledewerki czarne. Na tarczach na
kaszkietach pod orłem była litera
I. lub W. oznaczające – inwalidów lub
weteranów. Naramienniki sukienne
niebieskie, z wypustką wkoło żółtą

Początkowo organizacja Korpusu była
zbliżona do Pułku Piechoty, a od 1828 r.
składał się on z dwóch kompanii inwalidów,
dwunastu kompanii weteranów i dwóch
kompanii poprawczych. Większość kompanii rozmieszczono na terenie całego kraju.
W 1830 r. przeprowadzono reorganizację
korpusu, wprowadzając podział na trzy
bataliony liczące po cztery kompanie (wynikałoby z tego, że kompanie poprawcze
znajdowały się poza strukturą batalionową).
Powstała także kompania robocza do pracy
przy Kanale Augustowskim.
Dzięki dostępowi do „Roczników Woyskowych Królestwa Polskiego na lata
1817–1829” można przedstawić skład
Korpusu oraz dowództwo kompanii stacjonującej w Zawadzie14.
Korpus Inwalidów i Weteranów
• Sztab Korpusu (Warszawa)
• Kompania 1 Inwalidów (Warszawa)
• Kompania 2 Inwalidów (Warszawa)
• Kompania 1 Weteranów (Warszawa)
• Kompania 2 Weteranów (Warszawa)
• Kompania 3 Weteranów (w Woiewództwie Kaliskiem)
• Kompania 4 Weteranów (w Woiewództwie Płockiem)
• Kompania 5 Weteranów (w Woiewództwie Sandomierskiem)
• Kompania 6 Weteranów (w Woiewództwie Lubelskiem)
• Kompania 7 Weteranów (w Woiewództwie Mazowieckiem)

•

Kompania 8 Weteranów (w Woiewództwie Augustowskiem)
Kompania 9 Weteranów (w Woiewództwie Krakowskiem)
Kompania 10 Weteranów (w Woiewództwie Podlaskiem)
Kompania 11 Weteranów (Przy
Szpitalu Głównym w Warszawie)
Kompania 12 Weteranów (w Twierdzy Zamość)

•

Sztab Korpusu (w Warszawie)
w roku 1817:
• Bogusławski Ferdynand, Pk., Kawaler krzyża Woyskowego Polskiego.
• Ossowski Jan, Ppk.
• Janiszewski Kajetan, Pr. Kwl,:, Kawaler Legii Honorowej
• Zrzelski Nikodem, Pr: KSR., odznaczony Krzyżem Złotym Polskim.
• Grecz Bogusław, Kap: Audytor.
• Wernery August, Sztabs Lekarz,
ozd:kr:złot:p.
• Brzuchański Jan, L Bat.
• Gast Marcin, Pod-L.

•

•
•
•
•

Kompania 5. Weteranów (w WoiewództwieSandomirskim) w latach
1817–1829
• Podpułkownik: Dulfus Henryk,
Ppk:, Kawaler Legii Honorowej
(1817–1827) od 1825 r. jako
baron.
• Kapitanowie: Karpiński Ignacy (1817–20, 1828–29), Kawaler
krzyża Woyskowego Polskiego;
Rybałtowski Maciey (1817–22),
Kaw: L.H.; Bogdanowicz Józef
(1817–29), Kaw: L.H. (kawaler
Legii Honorowej)
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•

Porucznicy: Wilczyński Tomasz
(1817–20); Kulczycki Jan (1817–
1819), KarpiszWoyciech (1822–
29), Pilatowski Franciszek (1827),
Kaw: L.H.
Podporucznicy: Andruszkiewicz
Józef (1820–29), Bazarewski Jan
(1882), Kaw: L.H.; Dąbrowski Jan
(1822–29), Pigulski Andrzey; Ulanowski Jan (1823–29); Olszewski
Jakób (1823–29); Stępkowski Karol (1823–27), Pigulski Andrzej
(1825–29), Bułhak Leon (1826),
Hubka Józef (1827–29), Kaw: L.H.;
Zdrodowski Woyciech (1827–29);
Żarski Kajetan (1828–29), Kaw:
L.H.; Majewski Jan (1828–29);
Duńkowski Jan (1829); Żebrowski
Wojciech (1829).
Lekarz Batalionowy: Lipnicki Karol (1817–1829).

Nie wiadomo, czy i ilu spośród żołnierzy-weteranów stacjonujących w Zawadzie wzięło udział w bitwach powstania
listopadowego.
25 stycznia 1831 r. utworzony został
Pułk Weteranów Czynnych. Składał się
z trzech oddzielnych batalionów weteranów czynnych:
Dowódcy: hr. Lanckoroński Bartłomiej
ppłk dow. 6.II.1831, Kierwiński Ludwik
ppłk 13.III, umarł z ran 4.VI, Kozłowski
Józef, mjr. 5.VI, Tyrakowski Stefan, mjr.
Dow. 13.VI, ppłk 22.IX.
Stanowiska przed r. 1831 na całym
obszarze Królestwa.
Bitwy i potyczki: Dobre 17.II, Wawer 19.II, Grochów 25.II, Wawer 31.III,
Ostrołęka 26.V, Warszawa 6 i 7.IX.
W ciągu wojny pułk otrzymał 7 krzyży
złotych i 19 srebrnych.

Żołnierze-weterani
Ulokowanie jednostki wojskowej
koło Zawady oraz nowa zabudowa
wsi sprawiły, że miejsce to nazywane
było czasami „wsią weteranów” (Villa
Weterani). Przebywający tam żołnierze
prowadzili zwyczajne życie, zakładali
rodziny i z czasem wtopili się w tutejsze społeczeństwo. Najwyższym
stopniem żołnierzem-weteranem przebywającym w kompanii był WM Józef
Śnieżek, porucznik weteran Wojsk
Polskich z Turska, który w 1817 r.
jako ppor. przykomenderowany był do
Pułku 2. Strzelców Pieszych. Porucznik Śnieżek oraz Antonina Kożarska,
żona wójta Turska, byli w 1829 r. rodzicami chrzestnymi Ludwika Hipolita,

Guzik

syna Stanisława Pigłowskiego, pisarza
browaru w Tursku. Ważną postacią był
WM Teodor Lipnicki (w 1833 wymieniony jako Komendant Korpusu Weteranów) i jego żona WM Magdalena
Lipnicka.
Jako podoficera przy składzie solnym wymienia się w 1831 r. Antoniego Byczkowskiego. Ciekawym
dokumentem jest także zezwolenie na

ślub wydane przez Dowódcę Korpusu
Inwalidów i Weteranów w Warszawie
de Szydlitę dla Karola Iwanowicza (od
aut. w 1820 Pułkownik Józef Seydlitz,
Dowódca tymczasowy). W dokumencie tym zezwolono na ślub Karola Iwanowicza, syna Iwana i Pryszki Szkierniatow ze wsi Nosowice w guberni
czernichowskiej z Ewą Jankierowną,
lat 25, córką Kazimierza i Agnieszki
z Barańskich.
W księgach parafialnych spora część
wpisów dotyczy żołnierzy-weteranów
w stopniu sierżanta. Jedną z barwniejszych postaci, o której w nich
wspomniano, był utrzymujący szerokie kontakty z miejscowymi sierżant
Franciszek Biłłek. Z aktu jego ślubu
z roku 1819 dowiadujemy się, że był
synem Józefa i Józefy Biłłków, pochodził z miasta Wędrzyn w Morawii
i jako czterdziestoczteroletni wdowiec
ożenił się z Franciszką Pacanowną,
dwudziestodwuletnią córką Filipa
i Wiktorii z Drzewicy. Świadkami
na ich ślubie byli Tomasz Machniak,
stróż solny, i Jakub Machniak, strażnik solny. Innymi znanymi sierżantami
tego Korpusu byli: Paweł Daciewicz
(w 1825 r; w 1827 r. wspomniano
o Mariannie Daciewicz, nazywając
ją „żołnierką”); Tomasz Sokołowski,
feldfebel przy składzie solnym konsystujący; Tomasz Sulikowski (1830);
Maciej Tomasik (w 1833, 1840 z Zawady). Ciekawym wpisem jest również
pochodzący z 1817 r. akt urodzenia
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Franciszka Borgiasza, syna Józefa Rystera, feldfebla (podoficera) Korpusu
Weteranów i Filipiny Franciszki Deagore, której nazwisko mogłoby sugerować francuskie pochodzenie. Takie
brzmienie ma także nazwisko chrzestnego Ignacego Dorantta, co odzwierciedla bliskie kontakty Polski z Francją
w tamtym okresie. W randze kaprala
Korpusu Weteranów występują Wojciech i Piotr Filarscy (ok. 1823–24).
Najczęstsze są jednak wpisy zawierające nazwiska zwykłych żołnierzy
weteranów: Wojciech Bator (w 1824);
Antoni Dromirecki (w 1830), Hilary
Garbaczewski (1834); Hieronim Gate
(1827); Benedykt Kasperski (1827);
Michał Markiewicz (1828); Cyprian
Milanowski (1828–29); Ignacy Paluszkiewicz (1830); Tomasz Peska (1820);
Michał Pinkiewicz (1818); Wincenty
Przygodzki (1827); Marcin Sokołowski (1828); Tomasz Szarchalski (1828);
Piotr Szmiderski (1828); Jan Warchmin
(1831) i Franciszek Zachowicz (1830).
Dziś o tym, że w Zawadzie funkcjonował Korpus Żołnierzy Weteranów, mało
kto słyszał. Co więcej, Zawada jako
wieś przestała istnieć, została wymazana z map przez połaniecką elektrownię.
Może więc ten materiał pozwoli ocalić
od zapomnienia ten ciekawy fragment
historii.



Połaniec – Miasto-symbol

Płk Józef Zaliwski

Powstanie listopadowe zakończyło się
21 października 1831 r. Jeden z jego
przywódców, gen. Józef Chłopicki, znalazł schronienie w leżącym niedaleko
Połańca Sichowie, którego właścicielami byli wtedy księżna Julia Lubomirska i hrabia Jan Potocki. Nie wszyscy
jednak pogodzili się z klęską.
Jeden z jego uczestników, pułkownik
Józef Zaliwski, rozpoczął kolejny zryw
narodowy, który niestety upadł, zanim
na dobre się rozpoczął. Zapał konspiratorów ostudził fakt, że wykrwawione

i zmęczone niedawnym powstaniem
społeczeństwo nie było jeszcze gotowe do ponownej walki. Taktyka Zaliwskiego polegała na wprowadzeniu do
Królestwa „pierwiastkowych oddziałów”,
następnie zbrojne masy ludowe miały
prowadzić wojnę totalną. Królestwo podzielono na 18 okręgów i wyznaczono
ich dowódców.
Zaliwski wyruszył z Galicji w marcu,
w dniu swoich imienin, aby nawiązując
do insurekcji kościuszkowskiej ogłosić
w Połańcu kolejne powstanie. Chciał
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zapewne, aby nastąpiło to w rocznicę przysięgi Kościuszki w Krakowie
24 marca.
19 marca w Sandomierskie ruszył
dwudziestosześcioosobowy oddział
majora Kacpra Dziewickiego. Miał
on zaatakować posterunek kozacki
w Połańcu i zaopatrzyć się w broń
i konie, a następnie ruszyć przez Radom na Warszawę. Nie czekając na
koncentrację, na rozkaz Dziewickiego, pięcioosobowy pododdział uderzył
na posterunek. Powstańcy po zaciętej
walce ulegli ostrzeżonym wcześniej
Rosjanom.
Wobec przewagi wroga i zupełnej apatii szlachty, a nawet chłopów
w Kieleckiem, mjr Drzewicki, uchodząc
kilka dni przed pościgiem Kozaków, rozdzielił oddział, a sam został wzięty
do niewoli obok wsi Rataje w Stopnickiem. W myśl instrukcji wodza popełnił samobójstwo, zostawiając trzech
odstawionych do Warszawy towarzyszy
na pastwę barbarzyńskiego śledztwa
carskich siepaczy. 7 maja 1833 r. zostali oni (Kurzyjamski, Przeorski, Raczyński) rozstrzelani u stóp cytadeli.
Rosjanie wybrali tę datę nieprzypadkowo. W swym cynizmie egzekucję
na spiskowcach wykonali dokładnie
w rocznicę ogłoszenia Uniwersału połanieckiego.
Wiadomo, że Zaliwski chciał rozpocząć
powstanie od zajęcia Połańca, w którym
podobnie jak Kościuszko chciał wydać
manifest, aby wezwać cały naród do
walki. Można więc przyjąć, że Połaniec już wtedy był Miastem – Symbolem
Walki o Wolność i Sprawiedliwość.
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