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Henryk Stanisław Grudzień 

Cmentarz w Chlewiskach 

Zdjęcie księdza z dużą brodą podpisane „Ks. Ludwik Woźniakowski po powrocie z Syberii, 

własność Ks. Leona Boczarskiego” w albumie mojej babci Stanisławy z Boczarskich Majewskiej 

było inspiracją do poznania Jego historii. Znajomość z Panią Elżbietą z Lityńskich Kapuścińską, 
córką powstańca styczniowego, jej córką Ewą Starnawską i prawnuczką powstańca Antoniego 

Lityńskiego – Joasią z d. Dworak Kaczmarczyk zawiodła mnie na cmentarz w Chlewiskach. Prze-

kazy rodzinne na ich temat były skąpe, dlatego postanowiłem zgłębić ich historię, którą poniżej 

przedstawiam. 

Obydwaj w wieku 17 i 16 lat zostali powstań-
cami, obydwu łączyła miłość do ojczyzny, dla której 

poświęcili swoje młodzieńcze lata, zdrowie i siły.  

Walczyli razem ramię w ramię pod Małogosz-

czą. Obydwaj ciężko ranni. Jeden z nich do końca 

życia zostaje kaleką. Połączyła ich piaszczysta zie-

mia cmentarza w Chlewiskach. Idąc od mogiły Ks. 

Ludwika Woźniakowskiego, pierwszą aleją w pra-

wo, ok. 50 m. trafiamy na wykonany z piaskowca 

nagrobek Antoniego Lityńskiego. 

W tej samej alejce z grobem księdza, po dru-

giej stronie jest grób innego powstańca stycznio-

wego Antoniego Sokołowskiego, sybiraka, a w głębi 

następny grób powstańca Piotra Pawła Rychlika, 

kowala z walcowni w Rzucowie. 

Ks. Ludwik Maksymilian Woźniakowski herbu Prawdzic 

Ludwik Woźniakowski urodził się w Michałowie (dziś jest to dzielnica Starachowic), parafia 

Wierzbnik, 22 sierpnia 1846 roku, z ojca Aleksandra Stanisława i matki Pauliny z Boczarskich her-

bu Dębno. Uczęszczał do szkoły górniczej w Sielpi. Szkoła ta została przeniesiona z Kielc, a zało-

życielem jej był Stanisław Staszic. Progimnazjum skończył w San-

domierzu. Wstąpił wraz z braćmi ciotecznymi Boczarskimi do od-

działu powstańczego dowodzonego przez Mariana Langiewicza. 

Walczył w bitwach pod Małgoszczą, Chrobrzem, Kowalą i Wirem, 

gdzie 23 sierpnia 1863 roku został dwukrotnie cięty pałaszem w 

głowę. Ten ślad został mu do końca życia. Znaleziony nieprzy-

tomny na pobojowisku, leczony przez pół roku przez miejscowe 

panie, wstąpił do Seminarium Kieleckiego. Przeniósł się do Semi-

narium Sandomierskiego, gdzie w 1869 został wyświęcony na ka-

płana. Był wikariuszem w Staszowie, Żarnowie i Radomiu. 

W roku 1874 został oskarżony o nieudzielenie rozgrzeszenia 

kobiecie, która miała wyjść za prawosławnego. Skazany karnie na 

pobyt w skasowanym zespole klasztornym w Wysokim Kole. Re-

wizje i inwigilacja spowodowały, że ks. Ludwik został zgodnie 

z nakazem władz carskich przeniesiony do klasztoru oo. Kapucy-

nów w Łomży. Inne Jego działania, które były sprzeczne z obowią-
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zującymi przepisami, spowodowały zesłanie na Syberię. 3 Stycznia 1876 r. wysłano Go do Usti-

ługa, Wołogody i innych miejscowości. W drodze do miejsca w Jarosławiu odwiedził obecnie 

świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Powtórnie odwiedził Go w r. 1881, wra-

cając do kraju. 

Dzięki determinacji mamy, ks. Ludwika, która dotarła do samego cara w Petersburgu, został 

ułaskawiony i wrócił do kraju ojczystego. 

Pod nadzorem policji carskiej był wikariuszem w parafiach Wzdole, Bodzentynie, Św. Krzy-

żu, Regowie, Borkowicach. Skierowany przez biskupa do Smardzewic administrował zespołem 

poklasztornym zakonu franciszkanów, skasowanym przez cara w 1864 roku.  

Przypadek sprawił, że w klasztorze, w wyniku wypadku, zatrzymała się żona cara z córką. 
W podzięce za przyjęcie, oprócz zabitego zwierzaka, ks. Ludwik otrzymał 100 rubli, które przezna-

czył na konserwację zabudowań klasztornych. Warto podkreślić, że były w fatalnym stanie. W wy-

padku takich zdarzeń zniesiono oficjalny nadzór policji, a ks. Ludwik został oficjalnie proboszczem 

parafii. Stawiał kościół w Dąbrowie, której również był proboszczem. 

W dokumentach w 1895 roku wymieniany jest jako proboszcz parafii w Sulejowie – zespół 

poklasztorny Cystersów (kasata po Powstaniu Styczniowym). Z Dąbrowy został przeniesiony do 

Chlewisk, gdzie sporządził plany rozbudowy i modernizacji świątyni. Ambitne plany przerwała 

śmierć ks. Ludwika Woźniakowskiego. Umarł 18 września 1913 roku. 

Antoni Lityński herbu Sas 

Antoni Lityński urodził się 19 maja 1847 roku, w Smykowie, 

powiat Konecki, gubernia Radomska, z rodziców Hieronima i Eufra-

zyny z d. Składzińskiej. Uczył się w rodzinnym domu, w Małogosz-

czy i w Warszawie. Powstanie Styczniowe zastało go w Warszawie, 

skąd udał się w poszukiwanie najbliższego oddziału partyzanckiego. 

W lutym 1863 r., w okolicach Studzianny, wstąpił do oddziału dowo-

dzonego przez Antoniego Jeziorańskiego. Miał wówczas 16 lat. 

Z oddziałem tym walczył w Przedborzu i pod Małogoszczą, 
gdzie został ranny. Pomimo rany podążał z oddziałem do Pieskowej 

Skały. Aresztowany przez Austriaków uciekł z więzienia w Krakowie. 

W randze podoficera w oddziale Aleksandra Waligórskiego 

walczył z moskalami na Lubelszczyźnie. Pod Kraśnikiem został cięż-
ko ranny w rękę.  

Wskutek powikłań ręka zostaje amputowana. Przedostał się do 

Galicji gdzie został aresztowany przez Austriaków. Po jedenastu mie-

siącach zwolniony z aresztu i przez Monachium oraz Szwajcarię udał 

się do Paryża. W 1867 roku wrócił do kraju i dostał nakaz osiedlenia się w miejscowości Rzuców, 

pow. Końskie, guberni radomskiej. Był inwigilowany i pod stałym nadzorem policji carskiej. Pra-

cował jako podleśny, a następnie buchalter w zakładach metalowych Adama Mokiejewskiego w 

Rzucowie. Umiarł 11 sierpnia 1922 roku w Rzucowie. Pochowany na cmentarzu w Chlewiskach, w 

niedalekiej odległości od ks. Ludwika Woźniakowskiego. Niepodległa Polska awansowała Go do 

stopnia ppor. Weterana. 

Fragment wspomnień Antoniego Lityńskiego: „Dalsza moja podróż do Ojcowa była opła-

kana, że na wspomnienie, której i dziś łzy cisną się do oczu”. 
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W opracowaniu w/w artykułów korzystałem z:  

1. rękopisu: „Antoni Lityński życie, wspomnienia z powstania 1863”, w: Archiwum Państwowego 

w Radomiu; 

2. „Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915”, materiały z urzędowych 

świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych. Wydawnictwo Diecezja Sando-

mierska; 

3. Stron internetowych poświęconych Ks. Ludwikowi Woźniakowskiemu; 

3. Przekazów rodzinnych. 

 

 

 

Zdjęcia udostępnili: 

Ks. Ludwika Woźniakowskiego, autor. 

Antoni Lityński: wnuczka Antoniego Lityńskiego p. Ewa Starnawski 


