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POŁANIEC A POWSTANIE STYCZNIOWE
Powstanie styczniowe – było polskim powstaniem narodowym przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszonym Manifestem 22 stycznia 1863 r., wydanym w Warszawie przez
Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 r. w Królestwie
Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim Księstwie Litewskim i trwało do jesieni
1864. Swoim zasięgiem objęło tylko zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie
zabrane – Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Było największym z polskich powstań narodowych i spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter
wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych
sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało
zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub
zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Po upadku powstania Kraj i Litwa
pogrążyły się w żałobie narodowej.
W roku 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet. W latach
1869–1870 setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa miejskie, doprowadzając je tym samym do upadku. W gronie tych miast znalazł się również Połaniec1.

POŁANIEC w dobie
powstania styczniowego2
Połaniec w okresie powstania styczniowego był upadającym, starym królewskim miasteczkiem, leżącym na samym końcu Królestwa. Przyparty do Wisły, która niegdyś była
oknem na świat, a teraz granicą pomiędzy
zaborcami i odcięty od reszty kraju przez
rozwijający się prywatny Staszów, Połaniec
chylił się ku upadkowi. Przypieczętował go
ukaz carski wydany po zakończeniu powstania styczniowego, który zdegradował Połaniec
oraz dziesiątki innych miast do rangi osady
(m.in. Osiek, Stopnicę, Szydłów, Kurozwęki).
Klęska powstania ostatecznie przypieczętowała dominację w regionie prastarej kasztelanii połanieckiej Staszowa, miasta opartego
na prywatnym kapitale kolejnych właścicieli
oraz zdominowanego przez niedoścignioną
w handlu ludność żydowską. (Z prywatnej wsi
do rangi miasta podniósł Staszów Hieronim
Łaski w 1525 r.).
W 1863 r. Połaniec był miastem już tylko
z nazwy. Od 1842 r. leżał powiecie i guberni
sandomierskiej. Częste wojny, epidemie i klęski żywiołowe sprawiły, że liczył on wtedy
237 domów i 2003 mieszkańców. Po powsta-

niu liczba mieszkańców spadła do 1989, natomiast liczba domów pozostała bez zmian.
Świadczy to o tym, że miasteczko nie ucierpiało na skutek działań wojennych.
Połaniec zaliczano jeszcze wtedy mimo
wszystko do grupy znaczniejszych miast, których dochód wahał się w granicach 500‒1000
i więcej rubli (w 1863 r. – 1320 rb.). Był
on obok Skaryszewa znanym ośrodkiem handlu, o czym może świadczyć liczba jarmarków
(12 poświadczonych w 1820 r., na których
handlowano bydłem rogatym, końmi i trzodą chlewną: w 1865 r. wymieniono 6 rocznych i jeden tygodniowy). 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). Zjawisko odbywania
częstych targów miało również swoje słabe
strony. Administracja wysuwała często argumenty o próżniactwie i pijaństwie chłopów
na targach i jarmarkach. Obliczono, że każdy
włościan z okolic Połańca przebywa w miasteczku przez około 102 dni w roku, oddając
się przy tym pijaństwu i próżniactwu. Miało to miejsce szczególnie od chwili, kiedy
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burmistrz połaniecki Wścieklica wprowadził
w poniedziałki jarmarki na bydło i trzodę,
a we wtorki na konie. Władze surowo nakazały w 1846 r. burmistrzowi, aby wspomniane
targi skasował. Ta ocena administracji była
chyba zbyt jednostronna, bowiem z wielkości obrotów i ilości zawartych na jarmarkach
transakcji wynika, że Połaniec był dogodnym
punktem dla wymiany gospodarczej, zwłaszcza, że wsie wokół niego posiadały dobre
gleby, a włościanie posiadali tu znaczniejsze
niż na innych terenach nadwyżki w zbożu
i inwentarzu.

Połaniec w poł. XIX w. - Rynek

Sam Połaniec był miasteczkiem, w którym
rolnictwo stanowiło jedno z podstawowych
zajęć polskiej części ludności, dostarczając
produktów rolnych na miejscowe targi. Żydzi zajmowali się handlem i spławem zboża Wisłą. Połanieccy mieszczanie – rolnicy
posiadali drobne gospodarstwa, nieznacznie
przekraczające 3 morgi a nawet mniejsze.
Było to zjawisko powszechne we wszystkich

ośrodkach miejskich guberni radomskiej. Opis
statystyczny z 1865 r. jest pierwszym źródłem, w którym znajdujemy przybliżone dane
o powierzchni gruntów miejskich, która wynosiła 2094 mórg (ok. 1173 ha), w tym:
• pod miastem 54 morgi (ok. 30 ha)
• pod pastwiskami i łąkami 330 mórg
(ok. 185 ha)
• pod gruntami ornymi i ogrodami 1610
mórg (ok. 901 ha)
• pod wydmami piaszczystymi i nieużytkami 100 mórg (ok. 56 ha)
Powierzchnia miasta, w węższym znaczeniu, obejmująca zabudowane place wynosiła
zatem 54 morgi (ok.30 ha). W tym samym
źródle widnieje inne pojęcie obszaru miasta
określone jako: „w obrębie miasta” i „poza
obrębem miasta”. Pierwsze obejmuje obszar
zajęty przez budynki i ogrody (118 mórg
i 99 prętów tj. ok. 66 ha), drugi natomiast
ogrody, role, łąki i pastwiska (1848 mórg
tj.1035 ha). W tej sytuacji obszar 66 ha
z usytuowanymi w obrębie miasta budynkami i ogrodami należy przyjąć za powierzchnię
ukazującą nam rzeczywistą wielkość Połańca.
Opis statystyczny nie zawiera jednak
istotnej dla nas informacji dotyczącej wielkości placu rynkowego. Zapewne nigdy nie
była ona stała. Obecnie jego powierzchnia wynosi ok. 1,5 ha (dł. boków: 181m
x 82,5 m). Miasto kilkakrotnie trawione pożarami
w XIX stuleciu, wybuchającymi nierzadko
na rynku, zatracało regularną ciągłość linii
zabudowy domów przyrynkowych. Właściciele
placów, odbudowujący po pogorzeli swe domy,
nie zawsze stosowali się do zaleceń wydziału
budowlanego KRSW, zwłaszcza, że Połaniec
jeszcze w 1864 r. nie posiadał planu regulacyjnego.
Rynek jak i ulice Połańca w XIX w. nie
były brukowane i nawet, jak stwierdzał
w swym opisie z 1820 r. burmistrz Antoni Widuliński: „materiał w bliskości Miasta
na ten przedmiot nie znajduje się”. Gruntowa
powierzchnia placu podczas słot wiosenno-jesiennych zamieniała się w prawdziwe grzęzawisko, skutecznie paraliżując komunikację.

Część wody z pewnością odprowadzał istniejący, odnotowany po raz pierwszy w 1838 r.,
kanał miejski. Był to zwykły rów ściekowy
wykorzystujący naturalny spadek terenu, który biegł z płd.-zach. na płn.-wsch. wzdłuż ulicy Krakowskiej, następnie płn.-zach. pierzeją
rynkową, a dalej wzdłuż zach. pierzei ulicy
Kościelnej i uchodził do rz. Czarnej. Istniał
jeszcze po II wojnie, kiedy to został ujęty
betonowymi kręgami i skryty pod warstwą

Połaniec w poł. XIX w. – „Zamoście”

ziemi. Przed wpadnięciem do niego chroniły w XIX w. drewniane bariery, umieszczone
nie tylko w rynku, ale w ulicy Krakowskiej
i Kościelnej. Tworzyły je oheblowane, wbite
w ziemię słupki z osadzonymi na nich poręczami, pomalowane na kolor jasnopopielaty.
Rynek do czasu pożaru w 1861 r. zabudowany był dość luźno drewnianymi domami.
Pozostawione między nimi przejazdy zwane
zagatami umożliwiały komunikację z placem
tych mieszkańców, których działki nie stykały
się bezpośrednio z rynkiem. Jednakże po pożarze zalecenia budowlane KRSW ustalające
ścisłą zabudowę murowaną pierzei rynkowych
likwidowały tym samym owe zagaty, co spowodowało konieczność ułatwienia dojazdu
na tyły działek poprzez wytyczenie nowej
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ulicy. Była to zapewne dzisiejsza ul. Tylna,
biegnąca za płd.-wsch. pierzeją rynku, zaprojektowana przez budowniczego powiatowego
w 1862 r. Miała szerokość 11 stóp (ok. 3,3 m)
łącznie z 4 stopami szerokości (ok. 1,2 m) kanału ściekowego tamtędy biegnącego. W tym
czasie istniały w miasteczku ulice: Krakowska,
Osiecka, Mielecka, Ruszczka (ob. Ruszczańska), Błotnista. Pozostałe istniejące do dziś
ulice: Staszowska, Kirkucka, Kozia, Zatylna,
choć dla XIX w. nie poświadczone źródłowo,
wg relacji miejscowej istniały w Połańcu końca XIX stulecia. Podobnie jak pierzeja wsch.
wraz z ul. Zatylną, pozostałe pierzeje rynku
miały podobne do niej uliczki umożliwiające
dojazd na tyły parceli przyrynkowych. Do dziś
istnieje wąska uliczka (szer. ok. 3 m) leżąca na tyłach wsch. pierzei. Wyraźne jeszcze
ślady istnienia pozostawiła uliczka na tyłach
pierzei zach.
Rynek był niewątpliwie najzamożniejszą
częścią miasta. W domach przyrynkowych
bowiem w większości należących do Żydów
mieściły się „wszystkie znaczniejsze handle”.
Tu również znajdował się zajazd, istniejący
do 1861 r., którego pożar był nieodżałowaną stratą zarówno dla mieszkańców, jak
i przybyszy: „zgorzał dom zajezdny w Rynku Miasta najwygodniejszy dla podróżnych,
dlaczego też podróżni nie mogą w tutejszym
Mieście zatrzymywać się”. W najdogodniejszym punkcie miasta, a więc na rynku,
ustawiono „szopę na pomieszczenie sikawek
miejskich”, a także wybito studnię dla zabezpieczenia miasta w razie wydarzyć się
mogącego pożaru i publicznej dogodności”.
Drugą miejską studnię usytuowano na ulicy
Krakowskiej.
Również przy rynku stanąłby z pewnością
budynek magistratu gdyby KRSW wyraziła
na to zgodę. Miasto jednak do 1869 r. nie
doczekało się własnego „ratusza”, a burmistrz
i rajcy miejscy korzystali z wynajętego na ten
cel lokalu. Plac rynkowy ożywający podczas
jarmarków i cotygodniowych, poniedziałkowych targów, wyposażony był w niezbędne
do celów handlu urządzenia w postaci tym-

czasowo skleconych kamic, straganów i jatek
rzeźniczych. Te ostatnie opisane dokładniej
w 1859 r., zbudowane były „z drzewa, gontem
kryte, długości łokci 13 (ok. 7,8 m), szerokości 5 (ok. 3 m) ”. W latach poprzedzających
powstanie styczniowe przynosiły one dochód
do 10 rubli rocznie. Nieodłącznym dla jatek
urządzeniem znajdującym się w mieście był
szlachtuz. Budynek ten z drzewa pod gontem
posiadał piec kamienny z murowanym kominem i kocioł żelazny. Pod koniec 1860 r. był

Połaniec XIX w.- Rynek po pożarze

świeżo wyremontowany, miał 16 łokci długości (ok. 9,6 m), 10 szerokości (6 m), wysokości 5 łokci (3 m). Źródło nie wymienia jego
lokalizacji, przypuszczalnie znajdował się nad
rz. Czarną, w prawobrzeżnej części miasta
(w miejscu, gdzie dziś znajdują się „Delikatesy Centrum”).
Obraz Połańca nie będzie pełny jeśli nie
wspomnimy o drewnianych mostach umożliwiających wjazd i wyjazd z miasta, zważyw-

szy jego sąsiedztwo z Wisłą i Czarną oraz
podmokły teren. Na początku XIX w. było ich
5, a w końcu stulecia ich liczba wzrosła do
6. Znajdowały się one nie tylko poza obrębem, ale i w samej osadzie. Najważniejszy,
tzw. taryfowy, przynoszący niemały dochód
kasie miejskiej, znajdował się na rzece Czarnej, przy kościele św. Marcina. Przy nim usytuowano szlaban z tzw. celbudą i słup taryfowy dla pobierania myta mostowego. W samej
części miasteczka znajdował się drugi most
usytuowany pomiędzy gruntami szpitalnymi
na trakcie połaniecko-staszowskim a także
dwa następne na trakcie połaniecko-osieckim; trzeci w ulicy Osieckiej przy cmentarzu
oraz czwarty na płn.-wschodzie w miejscu
zwanym „pogorzel” przy cmentarzu cholerycznym. Mosty piąty i szósty usytuowane były
na trakcie pacanowskim w południowej, prawobrzeżnej części miasta. Pierwszy z nich na
ulicy Krakowskiej, drugi „na wprost Kraśnika
na pastwisku miejskim”. Mosty te nie zawsze
były przejezdne, często musiały być reperowane. Władze miasta borykały się ciągle
z utrzymaniem ich w stanie możliwym do
użytku. Wiadomo, że jedną takich modernizacji przeszły w 1862 r., kiedy to wszystkie
zostały gruntownie wyreperowane, a niektóre
nawet w całości odbudowane.
Przy głównych wjazdach do miasta wstawione były „słupy drogowskazowe” z napisami
o nazwisku miasta, ilości dymów i mieszkańców”. Nie zawsze utrzymywano je w należytym
stanie, a czasem przez długie lata w ogóle nie
były odnawiane, o co kilkakrotnie apelowało
KRSW do Rządu Gubernialnego Radomskiego.
Dziś dysponujemy nazwiskami mieszczan połanieckich, żyjących w tym okresie.
W 1863 r. funkcję burmistrza Połańca
pełnił Dominik Brzozowski. Kasjerem Miejskim był Józef Słomczyński (w 1858 r.) lub
już Stefan Kwapiński (w 1867 r.) W kościele
św. Marcina proboszczem był wtedy ks. Piotr
Choroszyński, wikarym ks. Adam Komorkiewicz (obydwaj zaangażowani w działalność
powstańczą), a organistą urodzony w Rakowie
Antoni Okólski.
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Jako nauczyciel w szkole w Połańcu pracował Marceli Rogowski, a po jego wstąpieniu
do oddziału partyzanckiego w dniu 25 stycznia 1863 nauczycielem został pochodzący
z Bochni Leon Szczeciński. Zmarł on jednak
w 1865 r. w wieku 64 lat. Policjantem Miejskim był Józef Kobos, a w 1867 r. Mikołaj
Słonina wymieniony jest jako dymisjonowany
felczer ze Zdzieci.
W 1863 r. w miasteczku rzemiosło cechowe
reprezentowali garncarze: Błażej Brzdękiewicz, Kacper Brzdękiewicz, Michał Czechowski, Andrzej Piątek, Piotr Tarnowski, Andrzej
i Wincenty Wojciechowscy i szewcy: Leon
Bobrowski, Franciszek Gołębiowski, Antoni
Konarski, Franciszek Kosowicz, Tomasz Łodkowski, Tomasz Pawlik, Jan Pietrzyk z Łęgu,
Hipolit Ryrak z Rudnik, Julian Ryrak z Luszycy czy Marcin Wolski z Turska.
Fach stolarski reprezentowali: z Połańca
Tomasz Bugaj, Wojciech Dalmata, Kazimierz
Fijałkowski, Wojciech Jagodziński, Franciszek
Piątkowski, Jan Wołoszynowski, z Rudnik
Walenty Łańkowski, z Kłody Marcin Barabasz, z Ruszczy Dolnej Ludwik Bieżanek,
a z Turska Julian Herblich oraz cieśle Antoni
Wójcikowski i Ignacy Fijałkowski.
Kowalstwem zajmowali się: w Połańcu Zacheusz Kwiatkowski, Błażej Machnicki, Józef
Warchałowski, Michał Wójcikowski, z Sierag
Szymon Cichoński, a ze Szczeki Wawrzyniec
Czechowski i Jacek Zaliński, rymarstwem:
Stanisław Dębski, Kazimierz Doleżek, Jan
Fedora i Aleksander Pełczyński wszyscy
z Połańca.
Ponadto znamy: stelmachów Franciszka Łabuszewskiego z Połańca, Macieja Górskiego
z Rudnik i Kacpra Jaroszyńskiego z Ruszczy;
tkaczy Andrzeja i Tomasza Łukaszków z Połańca i Jakuba Pająka z Luszycy; rzeźników
Andrzeja Szklarzewicza i Andrzeja Wałcerza
oraz Franciszka Dudka, bednarza z Podskala,
Wincentego Wójcikowskiego, strycharza z Połańca i Kacpra Haraczka, mularza z Połańca.
W mieście i okolicy funkcjonowały młyny,
w których jako młynarze pracowali: w Połańcu Franciszek Wendeker i Jan Mazgaj,

w Niedziałkach: Wawrzyniec Piecek i Antoni
Switek z Rudnik i Andrzej Matusak z Niedziałek oraz w Zrębinie: Franciszek Walczyk
i Józef Otarkowski.
Wyszynkiem zajmowali się w 1863 r. Jan
Justyński w Zębinie, w 1864 Józef Dmuchalski
w Połańcu, a w 1865 Aleksander Gadulski
w Tursku.
Z osób zatrudnionych przy okolicznych dworach znamy: Piotra Podsiadłego stróżującego
przy dworze w Rudnikach, Stanisław Bobra,
klucznika przy dworze w Tursku, Wojciecha Sosnowskiego, karbowego we dworze w Sieragach,
czy Wiktora Studzińskiego, kucharza we dworze
w Ruszczy. Funkcjonował wtedy jeszcze Magazyn Solny w Zawadzie, w którym stróżowali
Erazm Półgrabski i Teofil Kulczyński.
Wiele osób utrzymywało się z pracy w lasach, przeważnie rytwiańskich. I tak wśród
leśników, gajowych w latach 1863‒65 spotykamy: z Rybitw Jana Fecka, z Rudnik Michała Błaszkowicza i Franciszka Suchorowskiego, z Rudy Stanisława Mazura i Grzegorza
Żaka, a ze Szczeki Kacpra Bobra, Antoniego
Grotkowskiego, Jana Maxaliona i Walentego
Michalika3.
Mieszkańcy Połańca i okolicznych miejscowości, zawsze przychylni powstaniom narodowym, brali udział w walkach o niepodległość w 1863 r. W tym czasie miasteczko
było świadkiem przemarszu oddziału Andrzeja Łopackiego, a w pobliskich miejscowościach doszło do bitew i potyczek: Staszów
(7.II i 9.IV), Gace i Komorów (20.VI) czy Rybnica (20.X). Niektóre źródła wymieniają datę
potyczki pod Połańcem 9 kwietnia 1863 r.
Należałoby to wiązać z obecnością w tych
okolicach właśnie Andrzeja Łopackiego (8.IV)
oraz potyczką pod pobliskim Staszowem
(9.IV). Z tego okresu księgi parafialne odnotowały śmierć dwóch młodych mieszkańców
Połańca: 8.IV śmierć Wojciecha Kosowicza,
22-letniego szewca z Połańca, syna Wincentego i Marianny z Wróblewskich, który zostawił owdowiałą żonę Katarzynę z Okuńskich,
a 9.IV zmarł Franciszek Kowalski, 30-letni
kowal z Połańca, syn Wincentego i Józefy,

pozostawiając owdowiałą żonę Józefę z Bednarskich. Niestety, nie wiemy, czy zgony te
miały jakikolwiek związek z działaniami wojennymi4. J. Chołodecki podaje, że: Jan Muller (pisownia za oryginałem – R. M.), cieśla
i strażak ogniowy, urodzony w 1837 r. w Warszawie, kapral w oddziale Czachowskiego,
walczył m.in. pod Boryją (ranny w nogę),
Wąchockiem, Suchedniowem, Opatowem
i Połańcem. Wzięty do niewoli, został zesłany
na Sybir5. Wg ksiąg parafii Połaniec Jan Miller w czasie powstania przebywał tymczasowo
w Szczece, a więc w pobliżu przejścia oddziału Łopackiego, który po przeprawie przez
Wisłę w Połańcu udał się w lasy rytwiańskie
i dalej w Góry Świętokrzyskie.
Informacje o potyczce pod Połańcem potwierdza też J. Grabiec, pisząc: „Najważniejszym zaś w tym czasie czynem powstańców
było oczyszczenie granicy galicyjskiej na całej przestrzeni od Mysłowic do Bugu. Broniąca kordonu straż pograniczna w liczbie
1140 ludzi, napadnięta w różnych punktach,
została pobita i, bądź wyparta za granicę,
bądź wzięta do niewoli i rozbrojona. Z potyczek z nią podkreślić należy starcia pod Sosnowcem, Michałowicami, Igołomią, Ratajami,
Szycami, Osiekiem, Połańcem, Krzeszowem,
Tarnogrodem, Bukowem itd.”6
Poniżej prezentujemy fragmenty publikacji
dotyczących Połańca i wydarzeń związanych
z działaniami wojennymi w okresie powstania.

Wspomnienia
Józefa Kościeszy Ożegalskiego7
W drugi dzień po świętach wielkanocnych,
8-go kwietnia, miał wyruszyć oddział. Wigilją tego dnia po południu, wszystkie fornalki
wysłano z ochotnikami i różnymi rekwizytami
na punkt zborny. Pożegnawszy się z bratem,
Brunonem i całym domem, wsiadłem z Lewartowskim i Krajewskim na wózek i ruszyliśmy do Glinek nad Wisłę, gdzie stanęliśmy
wieczorem. Z innych wsi także nazjeżdżały
pełne wozy powstańców, przyjechał i Łopac-
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ki ze wszystkimi oficerami. Noc była zimna
i dżdżysta, do rana wymarzliśmy bardzo. Świtaniem rozdano broń, amunicję i buty tym,
co potrzebowali. Lewartowski oznajmił mnie
i Krajewskiemu, że się odmyślił teraz iść

Józef Kościesza Ożegalski

do powstania, bo nie przetrzymałby takich
trudów i zimna. Z żalem pożegnaliśmy się
z nim, nie namawiając jednak, aby nie mieć
go na sumieniu w razie jego nieszczęścia. Jak
już rozdano broń, stanęliśmy w szeregu, było
nas dwustu sześćdziesięciu prócz oficerów.
Sformowano dwie kompanie strzelców, w każdej po sto ludzi.
Prócz strzelców było trzydziestu kawalerzystów i trzydziestu kosynierów. Cały oddział był znakomicie uzbrojony. Na niczym
nam nie zbywało, amunicji mieliśmy pod dostatkiem, każdy żołnierz dostał po sześćdziesiąt ładunków, prócz tego było coś jeszcze
na wozie. Dostaliśmy też menażki, manierki,
brodsaki i co trzeci siekierkę do rąbania drze-

wa. Patrontaże mieliśmy wszyscy jednakowe
z przodu na paskach. Tornistrów nie dano,
ci tylko je mieli, co ze sobą przynieśli. Choć
nie mieliśmy mundurów, wszyscy byli bardzo
dobrze ubrani, pod każdym względem wielką
różnicę widać było z oddziałem Langiewicza.
Z Krajewskim przydzieleni byliśmy do drugiej
kompanii, której kapitanem został Czesław
Tabaczyński, pierwszej zaś kapitanem był Witold Rogóyski. Obydwaj oficerowie austriackiego wojska. Każdą kompanię podzielono
na cztery sekcje. Porucznicy nasi, to także
byli dawni oficerowie. W naszej kompanii
mieliśmy Stanisława Tabaczyńskiego, brata
kapitana i barona Aleksandra Bruckmana
eks-papieskiego oficera.
W pierwszej kompanii nie pamiętam nazwisk oficerów. Kawalerię prowadził rotmistrz
Bertoli, wojskowy austriacki, porucznikiem
pod nim był Gąsiorowski. Kapitanem kosynierów Olszewski. Adjutantem Łopackiego
Giebółtowski, a szefem sztabu Żelechowski.
Furjerem mieliśmy Kisielewskiego, którego
wszyscy Wujkiem nazywali, był też rangi
oficera. Kapelanem był ks. Serafin Szulc –
bernardyn.
Cały oddział był złożony z bardzo dobranych ludzi; obejmował dużo inteligentnej
młodzieży, umiejącej się dobrze obchodzić
z bronią i takich, co służyli w austriackim wojsku. Z nich mianowano podoficerów
i z takich, co już byli w powstaniu, wszystkich
się o to pytano, gdyśmy stanęli w szeregu.
I ja także mogłem zostać podoficerem, ale nie
chciałem, bo to było nad moje siły, gdyż wiedziałem, że jeszcze więcej miałbym do czynienia aniżeli prosty żołnierz. W powstaniu
rangi nie różniły bardzo powstańców między
sobą, bo wszyscy zarówno się po koleżeńsku
traktowali. Między przyszłymi towarzyszami
broni spotkałem kilku znajomych obywatelskich synów, mianowicie: Hauzera z Mieleckiego, z którym razem chodziłem na technikę
i mieszkałem na stancji u państwa Wojnarowskich, Szymberskiego, także syna wł. dóbr
Partynia z Mieleckiego i Miecznikowskiego
znad Wisły koło Baranowa.

O godzinie piątej rano zaczęła się przeprawa na dwóch promach przez Wisłę. Najpierw
się przeprawiła kawaleria i zaraz na drugiej
stronie rozjechała się na rekonesanse, aby
zbadać okolicę i zasięgnąć języka. Po kawalerii zaczęli się po kilkudziesięciu naraz
przeprawiać strzelcy. Na środku Wisły była
wysepka zarośnięta wiklinami, na niej wysia-

dów jego niewinności, a tych on sam dać nie
mógł. Może w godzinę weszliśmy do Połańca,
gdzie naprzeciwko nas wyszli procesjonalnie
Żydzi. Witali bardzo życzliwie i przynieśli
ogromne kosze mac, gdyż obchodzili swoją
Wielkanoc. Powiedzieli nam, że dragoni stali
w Połańcu, ale na wiadomość o nas uciekli
stamtąd. Starszyzna żydowska zaświadczyła,

Obóz Łopackiego

daliśmy, a gdy wszyscy już tam byli, zaczęliśmy się przewozić do Królestwa, co trwało kilka godzin, nim stanęliśmy na tamtej
stronie, podczas czego zmarzliśmy uczciwie.
Po sformowaniu się, kawaleria powróciła
z doniesieniem, że nigdzie w pobliżu nie
ma Moskali. Ruszyliśmy do pobliskiego miasteczka Połańca. Nasi ułani schwycili Żyda
kręcącego się nad Wisłą podczas naszej
przeprawy, podejrzewając go o szpiegostwo.
Jakiegoż on nie doznał strachu! Blady jak
ściana, zarzekał się, że nie jest szpiegiem, ale
wielkim patriotnikiem i żeby jego Sura razem
z bachorami zaraz umarła, jak on jest szpieg!
Żeby on był szpieg, to by nie był taki głupi,
aby go łapali! Pomimo tego nie został uwolnionym spod aresztu, gdyż trzeba było dowo-
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że aresztowany Żyd nie jest szpiegiem, czemu też Łopacki uwierzył i uwolnić go kazał,
bo wiedział, że Żydzi dla powstania byli bardzo przychylni w Królestwie. Nie zdarzyło
się, aby nas szpiegowali, tylko przeciwnie,
donosili o każdym ruchu Moskali. Bywali
nawet Naczelnikami Narodowymi po małych miasteczkach. W ogóle, brali się bardzo
patriotycznie. Po półgodzinnym odpoczynku
opuściliśmy Połaniec, dążąc dalej ku świętokrzyskim lasom. Zrobiliśmy tego dnia blisko sześć mil. Około północy zatrzymaliśmy
się w pewnej fabrycznej wsi na nocleg, skąd
rano pomaszerowaliśmy do miasteczka Słupi,
leżącego u stóp gór Świętokrzyskich; na których szczycie widnieje klasztor, z którego się
Langiewicz bronił Moskalom.

Wspomnienia
Wiktora Hustynka8
(Z Przybysza koło Zgórska) Wyruszyliśmy
tedy dalej, aż południem doszliśmy do miasteczka zwanego Połańcem. Tam na rynku
rozłożyliśmy obóz, złożyliśmy broń w kozły, a zastawszy dla nas już przygotowany
na nasze przyjęcie obiad przez mieszczan
tamtejszych, na rynku na ziemi zastawiony,
jedliśmy, co który mógł złapać lub dostać:
garnuszek ziemniaków lub klusek albo kaszy. Dobyliśmy z Władkiem naszych łyżek
spoza cholew i pałaszowaliśmy we dwójkę,
bo było na brzegu. O dobroci jadła – to nie
wiem, aleśmy ze smakiem jedli do dna, i tak
wszyscy; wiem, że na placu nic nie zostało.
Po obiedzie każdy się zakrzątnął za częściową wymianą pieniędzy austriackich na ruble
i za zakupem potrzebnych drobiazgów. Płaciłem za każdego rubla po 2 zł, zdzierano
nas okrutnie, nie znaliśmy kursu i wartości rosyjskich banknotów, tłumaczono nam,
że rubel ma 200 groszy, a za grosz tyle kupi
co za i krajcar; wreszcie za nasze pieniądze nic nie można było kupić i zamieniać
się musiało w pośpiechu, za ile kto mógł.
Dziwię się tylko, że w tym względzie nas
nie poinformowano, jak w ogóle niczego
nie pouczano, co dla naszych materialnych
stosunków mogło być korzystnem. Płaciliśmy za wszystko, ile sobie kazano, a dukaty
złote ważono i coś z naddatkiem drobnych
płacono po 3 ruble za sztukę. W Połańcu
staliśmy kilka godzin. Kupiłem parę bułek,
bocheneczek chleba i nożyk składany. Kupiłem także grubą i szeroką taśmę, gdyż nie
było pasa przy karabinie i źle go było nosić
ciągle na ramieniu; tak więc lżej było nosić
broń wiszącą na taśmie opartej na ramieniu.
Na dane hasło świstawką (kapitanowie mieli
gwizdki, tj. świstawki ciurczące) rozebraliśmy
z kozłów broń, mój karabin naznaczyłem wycięciem na kolbie liter W.H. i postawaliśmy
w szeregu.

Sztab Czachowskiego:
Stoją od lewej: Markowski, Witold Rogójski, Bertholdi, Piotrowski
Na dole: Faustyn Gryliński, Bronisław Bruckmann

Wspomnienia
ks. Serafina Szulca9
Łopacki zajął się bardzo czynnie organizacją; punkt zborny naznaczył w Chorzelowie w dobrach hrabiego Jana Tarnowskiego.
W drugie święto Wielkiejnocy zawezwany
zostałem depeszą do Tarnowa, a stamtąd
na punkt zborny. W trzecie święto przyrządzono broń, a wyborna była broń złożona
ze sztucerów belgijskich, pięknych pałaszy
i rewolwerów. Dokładne uzbrojenie tego
oddziału zawdzięczać należy po części staraniom hrabiego Tarnowskiego, który pracy
i pieniędzy nie żałował dla powstania. Broń
mieliśmy na czterystu ludzi; lecz wyszliśmy
do Królestwa zaledwo w dwustu trzydziestu
ochotników. Nasz oddział z tego powodu
był taki nieliczny, że ochotnicy woleli pójść
z jenerałem Zygmuntem Jordanem, który miał
zamiar wejść także do Królestwa, niż z Łopackim. Imię Łopackiego nie było tyle głośne,
co Jordana, znanego z wojny wschodniej, więc

7

też nie zwabiało wielu ochotników. Ci zaś
długim czekaniem na sformowanie rozpróżniaczyli się, stracili zdolność do boju i wszedłszy
wreszcie do Królestwa od razu rozbici zostali, a z nimi nowe nadzieje i wielkie sumy,
które kosztowała organizacja Jordana, zostały
stracone. Po klęsce Kurowskiego, Langiewicza, przegrana Jordana po raz trzeci silniej
zachwiała powstaniem w dwóch południowych
województwach na lewym brzegu Wisły. Ponieważ nie miałem udziału w wyprawie pod
Komorów, zostawiam jej opis komu innemu,
a sam powracam do wspomnień wypadków,
na które patrzyłem.
O godzinie dziesiątej wieczorem, w trzecie święto Wielkiejnocy, przywieziono broń
do Chorzelowa znad Wisły i zaczęli się
pojedynczo gromadzić ochotnicy przez całą
noc. O godzinie szóstej rano rozpoczęła się
przeprawa na promiku mogącym objąć sześćdziesięciu ludzi. Ja jako kapelan wstąpiłem
na pierwszy prom i trzymając krzyż w ręku
rzekłem: „W imię Tego rozpiętego na krzy-

żu Chrystusa udajemy się, bracia, na pole
świętej walki, gdzie nas wzywają obowiązki
synów Ojczyzny i walczący tam nasi bracia! ” Ze mną wsiadło czterdziestu strzelców
i dwudziestu kawalerzystów, a przeprawiwszy
się przez główne koryto Wisły, strzelcy pozostali na kępie, a kawalerzyści musieli jeszcze wpław pójść przez wąską odnogę Wisły
i rozstawić się jako pikiety na górach, kilku
zaś pojechało na patrolowanie ku Połańcowi. Przeprawa była trudna i zaledwie około
południa się ukończyła. Później przeciągnęliśmy promik na małą odnogę Wisły i przez
nią znowu przeprawialiśmy się. Należało się
lękać obsaczenia przez Moskwę; gdyby nas
na tych bagnach zaatakowała, byłby nikt życia nie uratował, lecz Bóg nam pobłogosławił i stanęliśmy szczęśliwie na ziemi powstania. Patrol austriacki nadciągnął w miejsce,
skąd rozpoczęliśmy przeprawę, ale byliśmy
już na drugiej stronie i maszerowaliśmy
ku Połańcowi, w którym stanęliśmy o czwartej z południa.
Broń ustawiliśmy w kozły na rynku, bagnety się łyskały, Żydów się nazbierało dużo,
a ponieważ powiedziano nam, że w tym miasteczku starozakonni nie są bardzo przychylni
powstaniu, więc do nich przemówiłem cokolwiek groźnie. Po krótkim popasie pozwoliłem sobie zrobić uwagę dowódcy, iż dłuższe
przebywanie w Połańcu może się stać niebezpieczne z powodu pozycji, na którą Moskwa
ze Staszowa już ciągnie, radziłem więc pójść
do lasów staszowskich i tam dopiero na dobre
wypocząć. We dwie godziny po opuszczeniu
Połańca przybyło do tego miasteczka około tysiąca Moskali, lecz nie zastawszy nas,
powrócili do Staszowa. My zaś podążyliśmy
borami w okolice tego miasta. W nocy, z domu
leśnego urzędnika, wysłał Łopacki kilku ludzi pod komendą Czesława Tabaczyńskiego
i Bertolego do miasta dla zaalarmowania nieprzyjaciela. Ci podjechali prawie pod mieszkanie komendanta Zwierowa i rzucili popłoch
pomiędzy Moskali, którzy pomimo śniegu
i deszczu stali pod bronią przez całą noc aż
do rana (5 kwietnia). Około godziny siódmej

pomaszerowaliśmy przez otwarte pole blisko
Staszowa ku Świętokrzyskim Górom. Nieprzyjaciel nie śmiał nas atakować, spodziewając
się poważnych sił i poszedł dopiero za nami
w trop, gdy się dowiedział, że nas niewielu.
Ciągnąc za nami ze trzy dni zgubił nareszcie
ślad, a my, czwartego dnia w nocy, przyszliśmy do Słupi pod górą Świętego Krzyża i tam
stanęliśmy obozem.

Sztandary i kasa powstańcza10
20 października oddział Dionizego Czachowskiego przeprawił się z Galicji przez Wisłę pod Osiekiem i stoczył zwycięską bitwę
pod Rybnicą. W trakcie bitwy zawieruszył się
w lasach ok. 40-to osobowy oddział majora
Karola Zajkowskiego, pseudonim „Liwonicz”.
Major, mając ze sobą dokumenty oraz kasę
oddziału, postanowił je gdzieś zabezpieczyć.
Los zdarzył, że znaleźli się w Niedziałkach

u Chyli (Franciszka, ojca Szczepana Chyli).
Tu pozostawili część kasy. Czas naglił. Chyla wskazał im drugie miejsce zabezpieczenia
kasy u swojego szwagra Zająca w Rudzie.
Wieś Ruda była wówczas jeszcze prawie
leśną, na uboczu. Na podwórzu Zająców rósł
stary, może największy dąb w tej okolicy.
W jego dziupli mogło stanąć dwie jałówki.
Trzeba było 7 chłopa, aby go objąć rękami. W tym dębie złożono sztandary, dokumenty i pokaźną kasę obijając dziuplę korą
odłupaną z podobnych dębów. Gospodarza
przykarcili, aby był dyskretny, to, jeśli wrócą,
wynagrodzą. Udali się następnie w poszukiwania swojego oddziału. Po rozgromieniu
powstańców pod Jurkowicami (21.X.1863)
major Czutin rozesłał podjazdy po lasach.
Jeden z takich podjazdów dopadł oddziałek
majora „Liwonicza”, niszcząc do żywej duszy.
Świadczy o tym mogiła powstańców w lesie
rytwiańskim za Cegielnią.

Mapa Rudnik z zaznaczonym dworem
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W 1918 r. otwarto ukrytą w starym dębie
kasę i dokumenty powstańcze. Po przeszło
50 latach w niewietrzonej dziupli znaleziono
zbutwiałe sztandary i dokumenty. Przetrwały
w nieładzie rozsypane złote monety. Polecono
gospodarzom odwieźć je do Legionów Piłsudskiego. Załadowali bracia worki pieniędzy na
wóz i jeden z nich pojechał do Oglądowa. Za
lata przechowywania darowano mu część monet. (…). Za te pieniądze rodzina wybudowała
w 1925 r. kaplicę w Rudzie.

Ks. Piotr Choroszyński (1814‒1887) kanonik katedry sandomierskiej. Proboszcz parafii
Połaniec.
1. Rosyjskie władze wojskowe 26 lutego
1865 r. nałożyły na księdza P. Choroszyńskiego 229 rubli i 27 kopiejek
kontrybucji na pokrycie takiej sumy,
która w czasie ruchów powstaniowych
zaginęła z kasy miejskiej w Połańcu.
2. Ksiądz P. Choroszyński zapłacił
w 1865 r. 100 rubli kontrybucji z decyzji wojennego naczelnika okręgu radomskiego na pokrycie sumy 6288
rubli 65 kopiejek, którą powstańcy
zabrali z kasy powiatowej i miejskiej

POWSTAŃCY 1863
Wśród mieszkańców Połańca i okolic,
biorących udział w powstaniu styczniowym,
znaczącą rolę odegrali właściciele dóbr Turskich. Poniżej informacje o osobach związanych z powstaniem, które udało mi się o nich
zebrać.
Stanisław Ludwik Hipolit Białobłocki herbu Białynia – urodził się 8 maja 1832 r.
w Zawadzie jako syn zmarłego 16 grudnia
1831 Hipolita Białobłockiego (gen. Wojsk
Polskich) i Eugenii z Raszewskich, wdowy
po nim, jego chrzestnymi byli: WM Józef Jarzyna i WM Antonina Kożarska11. Był pułkownikiem, adiutantem cara. Uczestniczył
w powstaniu styczniowym. Walczył w oddziale Rudzkiego. Otoczony pod Fajsławicami nie poddał się z oddziałem i ostatnią
kulą odebrał sobie życie.
Naoczny świadek, który na zesłaniu oddał
ryngraf Stanisława jego bratu przyrodniemu
Lambertowi Neumarkowi opowiadał, że Stanisław był otoczony przez pułk, którym uprzednio dowodził. Żołnierze poznali swego byłego
dowódcę. Prosili, żeby się poddał, obiecywali
że będą na kolanach błagali cara o przebaczenie dla niego. On zaś odparł dumnie,
że woli umierać wolny niż być dalej sługą
cara. Pochowany został w bratniej mogile pod
Fajsławicami12. [Przegraną bitwą w dniu 24
sierpnia 1863 r. dowodził Michał Heidenreich
„Kruk”]13.

Tertulian Białobłocki

podpis ks. Piotra Choroszyńskiego

Stanisław Białobłocki (metryka urodzin)

Tertulian Białynia-Białobłocki (syn Hipolita
Białobłockiego i Eugenii z Raszewskich) –
kapitan Wojsk Carskich, po wykryciu spisku
rozstrzelany w Rydze14.

3.

4.

5.

Tertulian Białobłocki
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w Sandomierzu. Wtedy ksiądz P. Choroszyński mieszkał stale w Połańcu
o 7 mil od Sandomierza.
Gubernator radom. 24 lutego 1866 r.
Nr 528 w korespondencji do kancelarji
namiestnika Królestwa Polskiego charakteryzuje księdza P. Choroszyńskiego
w następujących słowach: „pod względem politycznym jest nieprawomyślny
i fanatyk. Uczęszczał we wszystkich
manifestacjach politycznych”.
Kiedy w 1878 r. biskup sandom. przedstawił księdza Piotra Choroszyńskiego
na pensję kanonicką, rząd, pamiętając
mu lata powstania styczniowego, nie
wyraził na to zgody.
W Gubernjalnem Archiwum radom.
jest wzmianka, że ksiądz Choroszyński płacił jeszcze drugą kontrybucję
w kwocie 50 rubli na pokrycie sumy,
którą zabrali powstańcy15.

Szczepan Hyla – z Niedziałek (ur.1827).
Szczepan chodził w sukmanie, bo to szlachta, chociaż zubożała, ale warstwa uprzywilejowana. Czerwona czapka rogatywka, tzw.
konfederatka, dziedzic jednowioskowy. Trzymał z powstańcami, od których zdobył trochę

złociszów. Miał dwóch parobków, dwie pary
wołów, którymi odrabiał pańszczyznę we dworach Sichów, Niziny, Tursko, Budziska, Słupiec, Łubnice – tak pisał o nim Henryk Sikora w swoim opracowaniu16. (patrz Sztandary
i kasa powstańcza)
Po sprawdzeniu w księgach parafialnych
znajdujemy tam rodzinę Hylów z Niedziałek
(Andrzeja, Szczepana i Piotra, pewnie braci,
synów Franciszka) i kilka faktów mogących
po części potwierdzać autentyczność osób.
W 1863 r. w dniu 10 marca zmarł 25 letni Piotr Hyla z Niedziałek (prawdopodobnie
brat Szczepana), ale nie wiemy czy miał coś
wspólnego z powstaniem. Dziwi tylko jego
młody wiek. Jego rodzicami byli Franciszek
Hyla i Agnieszka Zając17.
Piotr Jan Ignacy Glezmer, Jan Władysław
Glezmer (herbu Bożena)
Glezmerowie przejęli dobra Turskie po rodzinie Neumarków w 1846 r. Zaangażowani oni byli w działalność powstańczą. Jeden
z nich (zapewne Piotr) działał w organizacji
powstania w Sandomierskiem wraz ze Skotnickim, Piotrowskim, ks. Brzozowskim i Władysławem Sokólskim (pełnomocnikiem Adama
hr. Potockiego).
Połanieckie księgi parafialne wymieniają w 1864 r. jako chrzestnych w Rudnikach dzieci Piotra i Scholastyki – Stanisława Glezmera i Natalię Glezmerównę,
jako chrzestnych u rodziny Sojdów. Wynika
z tego, że Piotr jeszcze nie powrócił do Rudnik po powstaniu, gdyż Stanisław miał wtedy zaledwie 11 lat, a jego siostra Natalia
15 lat i być może reprezentowali swojego
ojca. Piotr zapewne wrócił w rodzinne strony przed rokiem 1866, kiedy to ufundował
figurę Matki Boskiej w intencji swojej żony.
Zmarł w Petersburgu w 1891 r., pochowany
na cmentarzu w Niekrasowie.
O nieobecności Piotra w Rudnikach świadczy jeszcze jeden zapis. W 1864 r. jako Rządcę Dóbr Turskich księgi parafialne wymieniają
Jana Świderskiego (zapewne brata Scholastyki Glezmer i szwagra Piotra). W tym właśnie

roku z żony Franciszki z Żernickich, urodziła
mu się córka Michalina Anna. Jej chrzestnymi byli: oddany sprawom powstańczym ksiądz
Adam Komorkiewicz oraz Teofila (ze Świderskich) Gryglaszewska18.
Jak pisze H. Sikora w Zeszytach Połanieckich
– po upadku powstania poszukiwano powstańców. Na Wymysłowie Walęciak przechowywał
dwóch dzierżawców dworu w Rudnikach (zapewne chodzi o braci Glezmerów), którzy kupili
mu za to 10 mórg ziemi w rudnickim dworze.
Wyemigrowali potem za granicę przez Wisłę19.
W Tursku Wielkim na skrzyżowaniu dróg
stoi Figura Matki Bożej z piaskowca postawiona w 1866 r. przez Piotra Glezmera swojej
żonie Scholastyce ze Świderskich Glezmer.
Na postumencie widnieje napis: „Święta
Mario, Matko Boża, módl się za nami, nad
grzesznikami i otocz nas opieką”. Zaś z drugiej
strony: „W wypełnieniu intencji Scholastyki
Glezmer wystawiono czternastego czerwca
1866 tutaj w pierwszą rocznicę śmierci”20.
Piotr Glezmer zmarł w Petersburgu w1891 r.
w wieku 77 lat. Pochowany jest na cmentarzu
parafialnym w Niekrasowie.

że wraz ze swoim szwadronem wziął udział
w bitwie pod Komorowem21.
Piotr Haraczek (lub Araczek) – urodzony
19 maja 1844 r. w Luszycy k/Połańca jako syn
Kacpra Araczka, mularza i Karoliny Szelągiewicz. Jego chrzestnymi byli Wilchelm Knublauch, kowal ze wsi Tursko Wielkie i Aniela
Bąkiewicz z Turska Małego22. W powstaniu

Piotr Haraczek (metryka urodzin)

walczył jako szeregowy żołnierz23. Przeżył
powstanie, a w 1868 r. wraz z 3 lata starszym
bratem Antonim są murarzami w Połańcu.
Stanisław Jungiewicz urodzony w Połańcu 25 kwietnia 1841 r. Był synem Franciszka Junkiewicza, mieszczanina połanieckiego
i Marianny z Łukaszków. Jego chrzestnymi
byli: Marcin Bobrowski i Maryanna Wasilicka z Połańca. To właśnie w domu Jungiewiczów na Podskalu gościł niegdyś Naczelnik Kościuszko. Jeszcze przed wybuchem
powstania, w 1862 r. Stanisław ożenił się

Groby Glezmerów w Niekrasowie,
z prawej Piotra Glezmera

Józef Grudziński – w 1863 r. żołnierz wojsk
Cesarsko-Rosyjskich – był wachmistrzem
szwadronu Dragonów stacjonującego w Połańcu. W tym właśnie roku połanieckie księgi
parafialne wymieniają go jako chrzestnego u dziecka rodziny Sojdów zamieszkałych
na Podskalu, przedmieściu Połańca. Nie znamy jego losów podczas powstania. Możliwe,
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Stanisław Jungiewicz (metryka urodzin)

z 17-letnią Józefą Piątek. Był jeszcze raz żonaty, z Julianną Głogowską (ślub w 1877 r.)24.
Wg przekazów rodzinnych Stanisław brał
udział w powstaniu styczniowym, zapewne
jako szeregowy żołnierz. Zajmował się później handlem bydłem. Jeździł do Sosnowca,
na Wołyń i Podole.
Ks. Adam Komorkiewicz (1836‒1894) – wikary połaniecki ok. 1863-69, wywieziony
z parafii i więziony za udział w powstaniu.
Ksiądz Adam Komorkiewicz urodził się
we wsi Bliskowice, gmina Annopol, guberni lubelskiej jako syn Michała i Marianny
ze Średnickich. Wraz z rodzicami przeniósł
się w Sandomierskie i uczył się najpierw
w szkole powszechnej w Opatowie, następnie
skończył w 1852 r. szkołę powiatową w Sandomierzu, gdzie od 1853 do 1855 przeszedł
przez miejscowe seminarium diecezjalne.
Wyświęcony na kapłana zajmował w diecezji sand. stanowiska: wikary w Siennie, powiat iłżecki, Połańcu, powiat sandomierski,
proboszcz w Świerżach, powiat kozienicki,
a od 1879 r. do śmierci (18 stycznia 1894 r.)
w Sieciechowie, tegoż powiatu.
1. Dziekan dak. Stasz. Ks. Julian Brzozowski 4 października 1863 r. pisze do Kons. Jeneral. D. Sand., że „w dniu 3 października br.

do Kons. Jen. D. Sand., że w dniu 1 listopada
1863 r. ksiądz Adam Komorkiewicz, wikariusz
parafii Połaniec, przyprowadzony do Radomia z Kielc, pozostaje pod badaniem sądu
wojennego w tutejszym więzieniu politycznem. Na skutek tego raportu biskup Juszyński 13 listopada 1863 r. zwraca się do Kom.
Rz.W.R i O.P z temi słowy: „Otrzymaliśmy
doniesienie od właściwych dziekanów, że (…)
ksiądz Adam Komorkiewicz, wikariusz parafii
Połaniec, został zaaresztowany przez władze
wojskowe, mam zaszczyt udać się z uprzejmą
prośbą do Kom. Rz. o wstawiennictwo za nim,
aby mógł do własnych obowiązków powrócić.
4. Naczelnik żandarmerji radom. 1 października 1886 r. Nr. 1132 doniósł do gubernatora
radomskiego, że ksiądz Adam Komorkiewicz,
kiedy w 1863 r. był wikariuszem parafii Połaniec, powiat sandom., brał udział w powstaniu
i wskutek tego siedział w więzieniu25.
Władysław Krotkiewski – (syn Onufrego,
zmarłego w 1865 w Niekrasowie i Balbiny
z Czerniejewskich)26. W 1860 r. oficjalista prywatny z Turska Małego w Sandomierskiem.
Czasowo mieszkał w Staszowie. Poległ w wieku 20 lat w bitwie pod Staszowem 17 lutego
1863 r., służąc w oddziale Langiewicza27.

Józef Ludwik Neumark – urodził się 8 marca 1835 r. jako syn WM Leopolda Neumarka
Dziedzica Dóbr Tursko we dworze w Rudnikach zamieszkałego i WM Eugenii z pierwszego małżeństwa Białobłockiej (wdowie
po Hipolicie Białobłockim), jego chrzestnymi
byli: X. Jan Janicki proboszcz w Strzegomiu
i WM Zofia Kawecka28. Uczestnik powstania
styczniowego, ranny w boju pod Panasówką
3 września 1863 r., zmarł w Zwierzyńcu
5.IX – pochowany tam w zbiorowej mogile29.

Lambert Neumark

Adam Komorkiewicz – podpis

około godz. 8-ej wieczorem konwój wojskowy
przywiózł do Staszowa, powiat sandomierski,
guber. Radom., księdza Adama Komorkiewicza,
wikariusza z Połańca i zamknął go na odwachu wojskowym w areszcie. 2. Tenże dziekan
8 stycznia 1864 r. Nr.1, donosi do Kons.,
że Komisja Sądu Wojennego w Radomiu
uwolniła księdza A. Komorkiewicza, który
7 tegoż miesiąca i roku powrócił do Połańca.
3. 5 listopada 1863 r. Nr.176 składa raport
dziekan radom. ksiądz Franciszek Brzozowski

Józef Neumark
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Lambert
Leon
Neumark
(metryka
urodzin)
Metryka
urodzin
Lamberta
Neumarka

Lambert Leon Neumark – urodził się
10 marca 1836 r. jako syn WM Leopolda
Neumarka – we wsi Rudniki zamieszkałego Dziedzica Dóbr Turska z Przyległościami i WM Eugenii z pierwszego małżeństwa
Białobłockiej, jego chrzestnymi byli: WM
Tomasz Nartowski i WM Antonina Kożarska (żona wójta Turska)30. Skończył gimnazjum w Warszawie i prawo w Petersburgu
w 1862 r. Aplikował w Sądzie Okręgowym
w Warszawie, a gdy wybuchło powstanie,
wstąpił do partii „Wawra” (Konstantego
Ramontowskiego). Po rozbiciu jego oddziału wyruszył na Litwę jako emisariusz Rządu Narodowego, pod nazwiskiem Alfreda
Mirskiego. Zesłany na Sybir, po powrocie
osiadł w Koćmierzowie pod Sandomierzem.
Zmarł w 1900 r., pochowany w Sandomierzu
na cmentarzu katedralnym31.
Jan Muller (Miller) J. Chołodecki podaje, że: Jan Muller cieśla i strażak ogniowy,
urodzony w 1837 r. w Warszawie, kapral
w oddziale Czachowskiego, walczył m.in. pod
Boryją (ranny w nogę), Wąchockiem, Suchedniowem, Opatowem i Połańcem. Wzięty
do niewoli, został zesłany na Sybir32. W połanieckich księgach parafialnych znajdujemy
osobę Jana Millera w 1863 r. 33-letniego
cieślę z zagranicy tymczasowo przebywającego w Szczece.
Eugenia Raszewska (1-vo Białobłocka, 2-vo Neumark) – straciła w powstaniu trzech synów, a czwartego, zesłanego
na Sybir, nigdy nie zobaczyła. Po wybuchu powstania wyjechała do Petersburga, aby dowiedzieć się, co zamierzają jej
starsi synowie, ale Stanisław walczył już
w Lubelskiem, a Tertulian tworzył spisek
wśród oficerów w Rydze. Udała się wtedy
do Rygi, gdzie dowiedziała się, że został
stracony. Oddano jej mundur syna i gobelin z jego herbem Białynia. Zamieszkała
w Chełmie u córki, gdzie zmarła. Ostatnim jej życzeniem było, aby pochowano
ją w polu krwią synów zroszonym. Wolę jej

spełniono, pogrzebana została przy bratniej
mogile w Fajsławicach33.
Groby rodziny Neumarków znajdowały
się w Połańca na cmentarzu przy kościele
św. Marcina, a następnie w Niekrasowie.
Marceli Rogowski – urodził się w 1829 r.
w Szczece koło Połańca jako syn Wincentego
Rogowskiego, nauczyciela szkoły w Szczece
i Józefy Włodawskiej. Jego chrzestnymi byli
Wincenty Szczepanowski (Pisarz Propinacji
w Państwie Staszowskim z Rytwian) i Marianna Kłodawska (córka ekonomów z Sielca)34. Był nauczycielem Szkoły w Połańcu.
Ostatnią wypłatę pobrał za 25 dni stycznia
1863 r. i wstąpił do oddziału powstańczego35.
Przyjaźnił się z zaangażowaną w powstanie
rodziną Komorkiewiczów (m.in. Marianną Komorkiewicz, siostrą księdza Adama). Nie udało mi się znaleźć więcej zapisków dotyczących
Marcelego Rogowskiego. Być może spoczywa
w którejś ze zbiorowych mogił….
Franciszek Szopa – urodził się w 1842 r.
w Beszowej. Walczył w powstaniu styczniowym, które przeżył36. 21 czerwca 1865 r.
wziął ślub z Eleonorą Wójcikowską i stąd
znamy kilka faktów z życia Franciszka. Był
synem Feliksa Szopy i Tekli z Sierpowskich z Wolicy. W dniu ślubu był terminatorem bednarskim w Połańcu. Poślubił
dużo starszą od siebie Eleonorę, wdowę
po Kazimierzu Wójcikowskim (córkę Kacpra
Wojciechowskiego i Antoniny z Batorskich
z Połańca)37.
Wiktor Wierzba Wendroff – Jak pisze Chołodecki - zginął w powstaniu styczniowym,
urodzony w Tursku Wielkim, praktyk gospodarski. Służył jako szeregowy żołnierz
i walczył po Kobylanką, Tyszowicami i Tuczępami. „Ranny w rękę i w nogę kulą,
miał usta rozdarte bagnetem i był zbity
kolbami”38.
Bazyli Pagodin – gen. carski czwartej rangi
w stanie spoczynku. Dekretem cara Mikołaja

12

Aleksander Pietrow

I 4/16 października 1835 roku gen. czynnej
armii przeniesiony w stan spoczynku otrzymał dobra Osiek położone w powiecie sandomierskim, oraz klucz połaniecki z wsiami
Zdzieciami i Brzozową. Przed 1863 r. wybudował pałac „Dzięki” w Wiązownicy. Jego
córka Aleksandra Pagodin wyszła za mąż
za jednego z najlepszych szachistów swoich czasów, Aleksandra Pietrowa. Rodzina
Pietrowów spolszczyła się całkowicie. Już
w trakcie powstania styczniowego, rodzina,
wbrew swojej narodowości i pochodzeniu, pomagała Polakom w powstaniu, sponsorowała
je, córka Wasilija Pagodina i jego przyjaciel
byli kurierami, emisariuszami Gillera (współautora powstania styczniowego), krążyli
między Langiewiczem a Konstantym. W tym
czasie Aleksander Pietrow opuścił Warszawę
i udał się w podróż do Europy. Bezpośrednim
powodem wyjazdu było właśnie powstanie.
Pietrow był w trudnej sytuacji, nie mogąc
pogodzić szczerej sympatii do Polski i Polaków z lojalnością wobec swoich przełożonych39.

Po zakończeniu powstania ufundował pomnik ku czci Rosjan, pod dowództwem mjr.
Czuti poległych w bitwie pod Rybnicą
20.X.1863 r. Niewyraźny dziś napis w języku rosyjskim brzmi: „pamięci poległych
rosyjskich strzelców w 1863 roku” 40.
Adam hr. Potocki – przeciwnik powstania
styczniowego, właściciel Staszowa i dóbr staszowskich oraz kilku sąsiadujących z Połańcem wsi. Od 1871 r. właściciel m.in. Ruszczy, Rybitw i Maśnika. Stanisław Koźmian
w swoich pamiętnikach pisze: Adam Potocki,
w którym były szlachetne popędy i głęboka
miłość ojczyzny, bystrym umysłem obejmował
ruch i nie łudził się wygraną po rozmowie
z Napoleonem III. 12 kwietnia 1863 wyszła
amnestia, darowująca powstańcom wszystko
jeżeli do 1 maja złożą broń. Adam Potocki
była za przyjęciem jej, a kiedy go nie słuchano, powiedział: „na wasze głowy spadnie
krew wylana”. W imieniu Rządu Narodowego chciano go wysłać z memoriałem o pośrednictwo do papieża Piusa IX, ale go nie
przyjął41.

GACE – KOMORÓW
(20 czerwca 1863)
Wśród bitew mających miejsce niedaleko
Połańca najkrwawszą była bitwa pod Komorowem. W połowie czerwca na prawym brzegu
Wisły w obwodzie tarnobrzeskim koncentrował się silny oddział powstańczy pod ogólnym dowództwem gen. Zygmunta Jordana.
Oddział przemieścił się w rejon miejscowości Maniów, na północ od Szczucina, skąd
o świcie 20 czerwca miał się przeprawić przez
Wisłę do Królestwa. Przeprawa miała się odbyć w dwóch grupach, które później miały się
połączyć. Pierwszą grupą, w sile około 300
strzelców, uzbrojonych w karabiny gwintowane z bagnetami, dowodził mjr Edward Dunajewski. Grupa przeprawiła się przez Wisłę
około 7.00 rano i podążyła pomiędzy Wisłą
a wałem wiślanym w kierunku miejscowości

Mapa Sandomierskie
Gace. Około 8.00 powstańcy zostali ostrzelani od strony wału wiślanego przez 2 roty
piechoty moskiewskiej, wspomagane przez
oddział objezczyków (tj. strażników granicznych). Początkowo w oddziale powstańczym
zapanowało pewne zamieszanie. Okazało się,
że część powstańców nie umiała obchodzić
się z bronią, inna część posiadała niewłaściwe kapiszony. Ostatecznie Dunajewski rozwinął linię około 140 tyralierów i rozpoczął
walkę ogniową z nieprzyjacielem. Powstańcy, ciągle strzelając, podsunęli się pod wał
wiślany, wskutek czego Rosjanie wycofali
się za wał. W wyniku kilkugodzinnej walki ogniowej powstańcy przekroczyli nasyp
a Rosjanie wycofali się. Druga część oddziału, która pozostała za wałem, nie chciała
posunąć się naprzód, a w czasie walki wielu
uciekło z powrotem za Wisłę. W tej sytuacji
Dunajewski wycofał walczących z powrotem
za wał wiślany. Pozostało mu około 190 ludzi. Tymczasem Rosjanie wrócili na poprzednio zajmowane stanowiska i przypuścili atak
na powstańców (wsparci przez szwadron dragonów przybyłych z Połańca – przyp. autora). Dunajewski wraz z oficerami bezskutecznie próbował nakłonić powstańców do dalszej
walki ale ci, widząc duże siły nieprzyjaciela,
cofali się w stronę Wisły. Ostatecznie około
4 po południu nastąpiła przeprawa na brzeg
galicyjski, gdzie czekały już wojska austriackie, rozbrajając około 150 powstańców. Dunajewski, wraz z adiutantem Szymonowiczem
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i czterema strzelcami, nie trafił na bród i utonął w Wiśle.
Druga grupa powstańców, pod dowództwem mjra Jana Chościaka Popiela ps. Chościakiewicz, przy której znajdował się sam
Jordan, przeprawiła się przez Wisłę około
7.00 rano i niemal natychmiast została zaatakowana od strony wału wiślanego. Oddział powstańczy, poprzedzany łańcuchem
tyralierów, posuwał się naprzód, wypierając
Rosjan za wał i spychając w kierunku miejscowości Komorów. Rosjanie obsadzili zabudowania Komorowa i stawili twardy opór.

Zygmunt Spytek Jordan

Walka ogniowa przedłużała się, nie dając widocznego rezultatu. Wówczas Chościakiewicz
wraz z adiutantem Juliuszem hr. Tarnowskim
i 20 ochotnikami uderzył na bagnety. Przywitani gradem kul tylko w siedmiu zdołali
dotrzeć do linii stodół. Już Rosjanie zaczęli
pierzchać, gdy śmiertelną ranę otrzymał Juliusz Tarnowski, a wkrótce także Brokhausen i ksiądz kapelan, który bez broni szedł
do ataku. Ciężką ranę bagnetem otrzymał
kpt. Broński. W tym czasie Rosjanie otrzymali pomoc, w postaci dwóch rot piechoty,
które wcześniej rozprawiły się z oddziałem

Dunajewskiego. W związku z tym Chościakiewicz wycofał się z Komorowa i zajął pobliski
lasek, prowadząc nieustanna walkę ogniową
w szyku tyralierów. Powstańcy odparli cztery
szarże dragonów, podpuszczając ich na około
40 kroków i strzelając salwą, czym skutecznie
zniechęcili ich do dalszych ataków. Rosjanie
otrzymali kolejne posiłki i siły ich wzrosły
do 4 rot piechoty, 2 szwadronów dragonów,
oddziału kozaków i objezczyków. Powstańcy,
oskrzydleni z 3 stron, cofali się powoli ku Wiśle. Kiedy skończyła się amunicja nastąpiła

bezładna ucieczka. Ci, którym udało się przeprawić przez Wisłę, zostali rozbrojeni przez
Austriaków. Poległych w rejonie Komorowa,
w liczbie 72, pochowano we wspólnej mogile
na cmentarzu w Beszowej. W grudniu ciało
Juliusza Tarnowskiego zostało ekshumowane
i pochowane w krypcie grobowej kościoła
klasztornego oo Dominikanów w Tarnobrzegu.
Do niewoli rosyjskiej trafiło 104 powstańców,
wśród których byli; kpt. Broński, kpt. Maciszkiewicz, Mieczysław Darowski, Stanisław
i Józef Ożegalscy42.
Mogiła w Beszowej
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