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Ostrowiec Świętokrzyski, maj 2014 roku 

Zwycięska bitwa pułkownika 

Bitwa pod Lemierzami – Borią, Jeziorkami 4-5 maja 1863 r. 

Powstanie Styczniowe 1863-1864 było kolejnym zrywem narodu polskiego, po utracie nie-
podległości w 1795 r., dążącym do wyzwolenia się spod jarzma zaborcy – Rosji. Wybuchło z 22/ 
23 stycznia 1863 r. W regionie świętokrzyskim, od dnia jego wybuchu do 19 marca 1863 r. działa-
niami wojsk powstańczych kierował pułkownik, później generał, Marian Langiewicz. Kolejnym, 
któremu powierzono funkcję naczelnika wojennego województwa sandomierskiego był major, póź-
niej pułkownik, Dionizy Feliks Czachowski. 

Czachowski, do powstania przystąpił jako wiekowy, doświadczony życiem, zaciągając się 
do oddziałów organizowanych przez Mariana Langiewicza. W zgrupowaniu pełnił funkcję szefa 
sztabu, a jednocześnie wykazał się jako zdolny dowódca i strateg działań bojowych. Wyróżniał się 
karnością i męstwem, a szczególnie talentem w dowodzeniu oddziałami powstańczymi. W pierw-
szej fazie powstania walczył pod komendą Mariana Langiewicza. 19 marca 1863 r. zaś, po bitwie 
pod Grochowiskami, rozpoczął samodzielną kampanię skupiając przy sobie liczne oddziały pol-
skich wojsk powstańczych. W boju był zawsze pierwszym i odważnym. On to ocalił powstanie w 
naszych [świętokrzyskich, przypis autora] stronach (…). On obudził zapał (…), on pierwszy podjął 
i zrozumiał i dał przykład, jak nam z tak małemi środkami i siłami, walczyć wypada z potężnym 
i silnym nieprzyjacielem1. To też śmiało powiedzieć można, że ani jednej nie przegrał bitwy2.  

Ryc. 1 Dionizy Feliks Czachowski, 1810 – 1863.3 
 

                                                 
1 Władysław Zapałowski. Pamiętniki Władysława Zapałowskiego (Płomienia) z roku 1863-1870, z przedmową Kazimierza Bartoszewicza. Wilno, 
Bibljoteka Pamiętników. 1913. Nakładem Tow. Udz. Kurier Litewski, TOM I, s. 39.  
Władysław Zapałowski Płomień urodzony 13 X 1839 roku w Kantorii Żarnowskiej. Wraz z żoną Wandą z Janeckich mieszkał w Szeligach a następ-
nie w Kunowie. Gorący patriota, działacz Rządu Narodowego w okresie Powstania Styczniowego, w którym pełnił funkcję rewidenta organizacji 
cywilnej i wojskowej na województwa krakowskie i sandomierskie. Bliski współpracownik wybitnych dowódców powstańczych Dionizego Cza-
chowskiego, Zygmunta Chmieleńskiego, Józefa Hauke-Bosaka, ks. Kacpra Kotkowskiego. Aresztowany 1 III 1864 roku przez wojsko carskie, zesła-
ny w głąb Rosji podobnie jak 15 innych mieszkańców Kunowa, na czele z burmistrzem Jakubem Kuczyńskim, ks. proboszczem Janem Chryzosto-
mem Dąbrowskim. Autor wspomnień z okresu Powstania Styczniowego oraz pięcioletniego zesłania w głąb Rosji. 
2 Tamże, s. 41. 
3 Portret Dionizego Czachowskiego – fragment, wg fot. Jana Mieczkowskiego, Warszawa 1861. Biblioteka Narodowa, sygnatura: F.6711/AFF.I-1. 
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Ryc. 2 Działania – Ruchy powstańczych oddziałów wojsk polskich i oddziałów wojsk rosyjskich w dniach 2-5 maja 
1863 r. opracowane na podkładzie mapy: Topograficzna Karta Królestwa Polskiego w skali 1:26 000 wydanej w 1843 r. 

Patriotyczny pobyt w Tarłowie  

2/3 maja 1863 r. oddziały wojsk polskich pod dowództwem płk. Dionizego Czachowskiego 
kwaterowały w Solcu.4 Przededniem, w dniu 3 maja, gdy wypogodziło się Czchowski z oddziałami 
opuszcza Solec. Maszerując na południe, przez Rajskie, Pawłowską Wolę, (…). Przed południem 
oddziały docierają do miasteczka Tarłowa, aby uroczyście nabożeństwem uczcić pamiętny ten 
dzień – 3 maja, w dziejach narodu naszego (…). Zawiadomiona przez organizację o tem szlachta 
i lud okoliczny, tłumnie napełnili kościół parafialny. Jankowski maszerujący za Czachowskim, 
(…), wydelegował na uroczystość dwie kompanie piechoty z kapitanami: Zameczkiem i Zieliń-
skim.  (…).5  

O godzinie 11 r. rozpoczęła się uroczysta suma. Do wnętrza kościoła wstąpili tylko kosynje-
rzy i spieszeni kawalerzyści, (…) wszyscy (…) z bronią palną otoczyliśmy (…) (kościół) (…) i sto-
jąc pod bronią asystowalismy nabożeństwu. Po nabożeństwie, mieszkańcy gościnnie nas uraczyli, 
i w towarzystwie ich resztę dnia (…) przepędziliśmy bardzo wesoło.6  

                                                 
4 Ryszard Pietrzykowski, Dionizy Czchowski 1810-186, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1983, s. 221. 
5 Antoni Drążkiewicz, Wspomnienia czachowczyka z 1863 r. Gubrynowicz i Schmidt, Lwów 1890, s. 84. 
Antoni Drążkiewicz ur. 20 sierpnia 1830 roku w Bodzentynie. Do oddziału Dionizego Czachowskiego, operującego w województwie sandomierskim 
przyłączył się w pierwszych dniach kwietnia 1863 r. Początkowo przydzielony do grupy prowadzącej rozpoznanie, następnie przeniesiony do sztabu 
dowódcy, jako sekretarz. Objęcie tej funkcji umożliwiło mu prowadzenie notatek z całego okresu pobytu w oddziale Czachowskiego, które stały się 
w późniejszym czasie podstawą do opracowania Wspomnień czachowczyka z 1863 r., uznawanych za jedno z najlepszych źródeł do dziejów kam-
panii Czachowskiego w województwie sandomierskim, z okresu od początku kwietnia do 11 czerwca 1863 r. Dalszy udział Drążkiewicza w powsta-
niu styczniowym związany był z oddziałami gen. Aleksandra Waligórskiego,  następnie płk Lucjana Dąbrowskiego. Po powstaniu przebywał na emi-
gracji w Monachium i Szwajcarii – Rapperswilu. W 1869 r. osiadł w Galicji we Lwowie, gdzie zmarł 7 sierpnia 1900 r. 
6 Tamże, s. 84. 
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Taktyczny kontrmarsz 

W dniu 4 maja, do dnia, oddziały opuściły gościnny i patriotyczny Tarłów, maszerując na 
południowy-zachód. Około godziny 8 r., wśród przecudnego poranku, zbliżyły się do miasta Ożaro-
wa7 (…) witani uroczyście przez mieszkańców.8 (…) W Ożarowie, Czachowski (…) otrzymuje 
wiadomość, że z różnych stron maszerują ku niemu ruchem dośrodkowym kolumny nieprzyjaciel-
skie, by dopadłszy go jednocześnie, zdusić w serdecznym uścisku.9 

W rzeczy samej z rozkazu rosyjskiego generała Uszakowa10 wysłano przeciwko Czachow-
skiemu oddziały: ze Słupi Nowej, z Sandomierza, Opatowa i Zawichostu, w ogólnej sile przeszło 
półtora tysiąca ludzi, dla ostatecznego zgniecenia tego okrutnego i zuchwałego starca, jak określali 
Czachowskiego w rosyjskim dowództwie, który tyle niepokoju sprawił komendantom rosyjskim.11  

(…) ze Słupi Nowej [ruszył] podpułkownik Nasiekin z trzema rotami pułku smoleńskiego, 
z Zawichostu major Niepienin z rotą pułku halickiego i oddziałem straży granicznej, z Sandomierza 
major Czesławski również z rotą pułku halickiego.12 [z Opatowa zaś] z silnym oddziałem dragonów 
i kozaków (…) wyruszył major Klewcow,13 (…) [który] ostatnio (…) pobił oddział Grelińskiego 
i pewny był, że taki sam los zgotuje Czachowskiemu, zwłaszcza przy pomocy trzech innych ko-
lumn, dążących do siebie szeroką obławą dla zduszenia oddziału powstańczego.14  

[Tenże] major Klewcow, świeżo przybyły z Petersburga, który, według relacji polskich, 
umyślnie udał się do Królestwa, ażeby wziąć udział w wojnie i obiecywał samemu Carowi, że sfor-
muje osobny korpusik ochotniczy na czele którego gnębić będzie powstańców bez litości i bez wy-
tchnienia. (…) kolumna jego sformowana została z żołnierzy różnych pułków, nosiła nazwę od-
działu ruchomego (lictuczij otriad).15  

Pobyt w gościnnym miasteczku Ożarowie przeciągnął się aż do godziny 13. Na komendę 
Czachowskiego oddziały udały się teraz w kierunku północno-zachodnim na Gliniany. Otóż Cza-
chowski wiedział o koncentrycznym marszu oddziałów rosyjskich na jego grupę. Drążkiewicz do-
myślał się, że wódz chciał przemknąć się między kolumnami i mając oparcie w lasach iłżeckich 
zależnie od okoliczności albo działać zaczepnie, albo ukryć się.16  

Starcie pod Lemierzami – Borią 

[Za Glinianami] Podczas marszu w kierunku Bałtowa, gdzie Czachowski chciał przeprawić 
się na lewy brzeg Kamiennej, pod Lemierzami w sąsiedztwie wsi Boria zaatakowany został przez 
Rosjan pod dowództwem Klewcowa blokujących kierunek marszu oddziałom polskim.17 

Korpusik Klewcowa składał się z dwu kompanii piechoty, szwadronu dragonów i 50 koza-
ków, ogółem przeszło pięćset bagnetów i szabel (…). Czchowski dysponował czterema kompania-
mi piechoty – byli to zarówno strzelcy, jak i uzbrojeni w broń myśliwską piechurzy w sile 500 lu-
dzi; trzema kompaniami kosynierskimi liczącymi razem 280 ludzi; szwadronem kawalerii – 60 
koni. Łącznie z dowództwem, sztabem i oficerami w liczbie 24 osób oddział składał się z 864 ludzi. 
Oprócz tego przy Czchowskim znajdowały się dwie kompanie piechoty Janowskiego, które w 

                                                 
7 Tamże, s. 84. 
8 Ryszard Pietrzykowski, Dionizy Czchowski 1810-186, s. 221. 
9 Tamże, s. 118. 
10 Aleksander Kleonakowicz Uszakow (ur. 1803, zm. 1877). Brał udział w wojnie rosyjsko-tureckiej 1828-1829, uczestniczył w tłumieniu powstania 
listopadowego w 1831 w królestwie polskim i powstania węgierskiego w 1849. Od 1853 dowódca 7. Dywizji Piechoty. Walczył w wojnie krymskiej. 
W 1856 tymczasowo dowodził 3. Korpusem. W czasie powstania styczniowego 1863-1864 Naczelnik Radomskiego Oddziału Wojennego, członek 
audytoriatu ministerstwa wojny od 1864, przewodniczący głównego sądu wojennego od 1867. 
11 Walery Przyborowski, pseudonim Zygmunt Lucjan Sulima, Pamiętnik Powstańca z 1863 roku. Lwów 1881, s. 118. Walery Przyborowski ur. 27 li-
stopada 1845 w Domaszowicach koło Kielc, zm. 13 marca 1913 w Warszawie – polski pisarz, uczestnik i historyk powstania styczniowego. 
12 Ryszard Pietrzykowski,  Dionizy Czchowski 1810-186, s. 222-223. 
13 Władysław Zapałowski. Pamiętniki …, T. I, s. 51. 
14 Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 118-119. 
15 Tamże, s. 118. 
16 Ryszard Pietrzykowski, Dionizy Czachowski …, s. 221. 
17 Tamże, s. 221. 
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prawdzie czynnego udziału w bitwie nie wzięły, lecz stanowiły rezerwę sił głównych. Ta liczebna 
przewaga [powstańców Czchowskiego nad grupą Klewcowa] (…) jednak niewiele znaczyła wobec 
regularnych, wyćwiczonych i o wiele lepiej uzbrojonych, a nade wszystko wypoczętych i wykar-
mionych żołnierzy [rosyjskich] (…).18  

Drążkiewicz wspomina: gdy byliśmy w marszu za Glinianami, „odezwałem się z szeregu do 
starego wodza: – Ojcze! Jak może być daleko stąd do Bałtowa? Dobre pół mili, [odpowiedział Cza-
chowski i] pocwałował ze sztabem dalej drogą naprzód. Weszliśmy zaraz potem w las, a wkrótce 
padł przed nami w oddali strzał. Droga była kręta, nie mogłem przeto rozpoznać, z której strony 
padł strzał. Obróciłem się do jadącego obok mnie konno oficera, Franciszka Boczkowskiego, mó-
wiąc: – Franek! Możeby który z oficerów konno jadących lub kawalerzysta sprawdził, czy to cza-
sem nie [przy]padkowy był ten strzał, bo jakoś więcej ich nie słychać? Boczkowski, wyciągnąwszy 
z futerału rewolwer, pocwałował naprzód. Wkrótce potem, przy samem prawie wyjściu awangardy 
z lasu, strzały się posypały. Z okrzykiem: Moskwa! – przyspieszyliśmy kroku na samem wyjściu 
z lasu, Czachowski ze sztabem obok nas przecwałował na spienionych koniach, a dopadłszy nas, 
zakomenderował: – Dolnicki! Rozsyp kompanię moją na prawo w tyraliery, i prowadź ją przeciwko 
Moskalom.19 

Na powtórzoną przez Dolnickiego komendę w «tyralier», jako idący na skrzydle pędziłem 
skośnie w prawo, a kompania biegiem rozwinęła się w jednej chwili. 

– Dziś jest środa, dzień Matki Najświętszej, a zatem w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego 
Amen – i przeżegnawszy się przy słowach powyższych, dodałem przeskakując przez drogę – kto 
Polak, za mną, naprzód! Maria nas płaszczem swym osłoni! 

Gdym wyskoczył poza las, na drogę, rzeczywiście wpadłem jakby w rój pszczół na wyroje-
niu się. (…) Kule zaczęły (…) gęsto obok świstać, (…) 

Na froncie zasłoniło mi widok piaszczyste wzgórze, którego wierzch [od strony wsi Lemie-
rze] ostrzeliwali (…) Moskale, (…) W prawo, na równi ze mną, stał nasz łańcuch, a w lewo zaś na 
odległość 1 000 kroków, ujrzałem skośnie do mnie domostwa i stodoły wsi Boryi. (…) 

Wpatrzyłem się więc bacznie w tę stronę, i ujrzałem dopiero przed stodołami wsi Boryi sia-
nożęcie, przy których ogrodzeniu rosły tarniaki, a z pomiędzy tych ukazywały się płomyki i dymki 
strzałów. Leżeli tam ukryci tyraljerzy moskiewscy, w pobliżu (…) rzeki. (…).  

(…) Wydałem rozkaz, aby [towarzysze] ponownie uformowali łańcuch, (…). Po rozstawie-
niu, [którego] (…) zaledwie kilkaset kroków uszedłem, cofając w lewo (…)_ towarzyszy, (…) gdy 
usłyszałem sygnał rogu moskiewskiego za lasem, od strony Boryi, do rozpoczęcia ognia. [Wzmogło 
się ostrzeliwanie naszych pozycji.] 

My [też gęsto] (…) strzelaliśmy, ale wywabić Moskali na widok za nic nie mogliśmy. Leże-
liśmy dość długo nieruchomie, niby już pozabijani; Moskale jednak z ukrycia swego nie wyłazili, 
lecz ciągle jeszcze ku nam strzelali. 

Na raz ustały u Moskali strzały, podnieśli się z tarniaków ich tyraljerzy, i migali się nam tyl-
ko schyleni uciekając pomiędzy rzadkie z żerdzi wygrodzone płoty, i znikali szybko po za stodo-
łami wsi Boryi. 

Podniosłem głowę i spojrzałem, aby zobaczyć, przed kim też to oni tak uciekali i zasłaniali 
się rzeczonemi budynkami. Ujrzałem o jakie dwa tysiące kroków w tyle, a czterysta w lewo od lasu 
za mną, że spoza wzgórzy, a na ich szczyty, wyszło rozwiniętym frontem z kosami jakby broń na 
ramieniu, tylko za dolne końce ich drzewców [trzymając], a zatem bardzo wysoko wystającemi 
ponad głowami, dość i tak już wysokiego wzrostu będących – parę kompanii naszych kosynierów.20 

                                                 
18 Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 118. 
19 Antoni Drążkiewicz, Wspomnienia czachowczyka …, s. 85-86. 
20 Antoni Drążkiewicz, Wspomnienia czachowczyka …, s. 86-88. 
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Pusty śmiech mnie ogarnął na widok powyższej panicznej trwogi, jaką okazali carscy niewolnicy, 
wobec tej rzeczywiście strasznej broni, ale tylko wpośród lasów i wąwozów skalistych. 

(…) Ukazałem towarzyszom przyczynę powyższej ucieczki z tarniaków Moskali, i zaleci-
łem, aby bruzdami czołgając się zajęli szczyt wyniosłości, z której razić mogliśmy nieprzyjaciela. 
Była może już 3 po południu, gdyśmy wypełzli na wierzch. Dzień jakoś się zamglił. Ujrzeliśmy 
teraz dokładnie, że frontem przed nami stał w oddali, siny ciemny płot na czystym piasku, którego 
końce z niczem nie były połączone, za nim widać było dwóch jeźdźców stojących. Na lewo w tyle 
tego płotu, o jakie paręset kroków też w lewo rozpoczynały się budynki wsi Boryi, skośnie w lewo 
ku rzece Kamiennej pobudowane. W małych zaś lukach jakie pomiędzy budowlami widać było, do-
strzegłem siedzących na koniach, ukrytych za niemi kawalerzystów moskiewskich. Co się zdawało 
płotem, była to piechota nieprzyjacielska, która w tej chwili ostrzeliwała wierzch wzgórza ogniem 
plutonowym.21 

Ryc. 3 Wieś Boria – widok z doliny rzeki Kamiennej.22 
 

Bruzdy, w których głowy nasze pochowaliśmy jakby przylepione, ochraniały nas przed gra-
dem kul moskiewskich, z przeraźliwym świstem i furczeniem ukośnie lecących na prawo. Po zago-
nach obliczywszy odległość, kazałem nastawić wizjer na odległość 800 kroków, z tem abyśmy po-
jedynczo strzelali, przede wszystkiem do dwóch jeźdźców, znajdujących się wśród piechoty, jak 
widać dowódców głównych. Strzelaliśmy, ale bez skutku, po kolei wszyscy. Rozkazałem przeto 
podnieść wizjery o 100 kroków, co i u siebie zrobiłem. Wystrzeliłem. Prawy jeździec widocznie się 
poruszył a konia szarpnął tręzlą i dotknął ostrogą; gdyż ten dał szczupaka naprzód, a potem zwrócił 
w lewo, kolisto i wolno, stępo odszedł wraz z jeźdźcem swym z placu bitwy do wsi. Strzelali moi 
                                                 
21 Tamże, s. 88. 
22 Boria – współcześnie wieś, ok. 270 mieszkańców, położona nad rzeką Kamienną, na jej lewym brzegu, 12 km na wschód od miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego, 10 km. na północ od miasta Ćmielowa. 
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koledzy do drugiego oficera, lecz ten w miejscu ciągle stał. Ujrzawszy to, zarządziłem obniżenie 
wizjeru z powrotem na 800 kroków, i zaleciłem brać na cel sam płot, dodając, ze szkoda na darmo 
marnować amunicję. Za każdym strzałem moim zaświtało w płocie ciemnym jak gdyby ząb z tegoż 
wypadł, i zaraz się z powrotem w tem miejscu ściemniło (…) zobaczyłem, że czoło kolumny dra-
gonów zaczęło wysuwać się ze wsi; gdy zaś szwadron tychże znalazł się już na zewnątrz jej, zrobił 
front w naszą stronę, i zaczął się w bok prawego skrzydła ich piechoty, a na lewo od nas, naprzód 
ku nam ostrożnie posuwać. Roześmiałem się przeto, i wyrzekłem do towarzyszy, gdy dragoni byli 
już od nas zaledwie o czterysta kroków: – Koledzy! widzicie jak ostrożnie dragoni obchodzą wła-
snej swej piechoty ogień i (Drążkiewicz, s. 89) posuwają się, aby sprawdzić jak też jest wielką na-
sza siła za tem wzgórzem ukryta, a która im już tyle kołków z ich płota na ziemię powaliła? – po-
znawszy niemożliwość dalszego utrzymania się na tej zbyt wysuniętej pozycji, zarządziłem odwrót 
do lasu. Dragoni zaś widząc, że nas było wszystkiego pięciu, w tył zawrócili, i pogalopowali z po-
wrotem do wsi. Podniósłszy się, dopiero ujrzałem, że kompania nasza przeszedłszy lasek, za któ-
rym ją pozostawiłem, wysunęła się na jego skraj wycięty, od strony Boryi leżący, naprzód i w lewo 
[od] frontu moskiewskiego, i stamtąd strzelała. Kosynjerzy zaś schodzili ze wzgórz, i wolno, na-
przód się posuwali. Jankowskiego dwie kompanje wysunęły się z lasu, i stanęły obok kosynierów 
jako nasze rezerwy. Na 800 kroków zaś ode mnie, w lewo postępował długi łańcuch naszych tyra-
lierów, wyszły z poza wzgórzy, na których poprzednio zjawili się i stali nasi kosynierzy, sięgając 
końcem lewego swego skrzydła, gdzie znowuż flankierowała nasza kawaleria, aż ku łąkom po nad 
rzeką Kamienną, z położystemi polami się łączącym. Widocznym był tu plan nasz, odcięcia Mo-
skali od linii ich odwrotu, a głównie od mostu. Tym sposobem, nasza linia bojowa z jej przerwami, 
zakrytemi, to laskami, to wzgórzami, przedstawiała wielkie półkole, przeszło 5-6 000 kroków dłu-
gie, końcami swoich skrzydeł do Kamiennej sięgające. (…) nasza kompania, rozstawiona w [nie-
wielkim] lasku (…) strzelała skośnie w lewo (…) za pniakami (…) ułożyli się strzelcy i prowadzili 
żwawy ogień. (…) Czachowski na koniu pomiędzy oddziałami cwałował. (…).23  

(…) [Mieliśmy świadomość], że chwila stanowczego ataku na Moskali jest bliska, albowiem 
łańcuch strzelców, okoliwszy ich pozycje, co raz żwawiej naprzód postępuje. (…) [Wzmagał się] 
ciągły wrzask hordy moskiewskiej, oraz bezustannym jej rotowym ogniem, (…) którego kule i tu 
jeszcze mimo drzew dość gęsto rosnących dochodziły. (…) ogień karabinowy z obydwóch stron 
zwiększono zawzięcie. 

Słońce właśnie zachodziło, gdy przyniesiono nam rozkaz do wystąpienia z ukrycia i ataku 
na Moskali. Odwróciwszy się do kompanii, przemówiłem: – Kosynjerzy! Bóg i Matka Najświętsza 
nam dopomogą. Za wiarę świętą i ojczyznę, naprzód, do ataku na wroga! biegiem marsz! marsz! 
Niech żyje Polska! Powtórzywszy jak grzmot, święty ostatni okrzyk, wypadliśmy na pole. W biegu 
rozwinąłem [kosynierów] w jeden szereg, frontem do Boryi, przeszło stąd jeszcze 1 500 kroków 
odległej, na południe od nas. Pędziliśmy na drogę, przez wieś do Kamiennej wiodącą. Widziałem 
jak kolumna piechoty moskiewskiej, na której lewe skrzydło z boku atakowaliśmy, zwinęła po-
spiesznie do wsi. Od południowo zaś wschodniej strony, na zewnątrz wsi, wśród zapadającego już 
zmroku, błyskały ognie strzałów bardzo blisko zabudowania, pochodzące od naszej linii tyralier-
skiej, lewe skrzydło stanowiącej. Już zaledwie paręset kroków, od pierwszej chałupy wiejskiej, linia 
nasza, na której prawem skrzydle biegłem, oddaloną była, gdy przypadł do nas adiutant Gromejko,  
i przywiózł rozkaz: cofać się z kosynjerami. Ponieważ trochę widać było, zaleciłem kosynierom 
krzyczeć wciąż – hurra! – i na miejscu skakać, aby Moskale, jeżeli nas jeszcze widzą, mniemali, że 
wciąż naprzód pędzimy. Obawiałem się bowiem, obejrzawszy się i nie widząc ani przed, ani za 
nami naszych strzelców, aby Moskale dostrzegłszy nas, że się cofamy, nie zechcieli ze wsi wystą-
pić, przeciw nam zaczepnie, i w kosy tylko uzbrojonych, ogniem swym przerzedzić.  
                                                 
23 Tamże, s. 90. 
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Czachowski w tej samej chwili wydał rozkaz cofania się spod Boryi, nie chcąc narażać jej 
na spalenie a mieszkańców na wymordowanie przez Moskali; powstańców zaś, na bezpotrzebne 
straty, które musiałyby wypaść, podczas ataku na znaczną jeszcze siłę nieprzyjaciela, co się we-
wnątrz budynków schroniła. Znowuż spędziwszy o wiele silniejszych Moskali z placu bitwy, przez 
nich, poprzednio zajętego, a sami na tem przeszło godzin dwie pozostawszy, honorowi naszemu 
uczyniliśmy zadość.24  

Gdy się ściemniło dobrze, cofnęliśmy się (…) na drogę ku Glinianom. (…) Tu, we wskaza-
nem nam miejscu, połączyliśmy się z czekającą na nas, a sformowaną już do pochodu kolumną. 
Kosynjerzy właściwe stanowisko zajęli; ja zaś pobiegłem do swojej kompanii znów w awangardzie 
ustawionej (…) której dowództwo z rozkazu Czachowskiego objąłem. 

Maszerowaliśmy (…) podczas bardzo ciemnej nocy, aż do godziny 2 po północy (…) ja-
kiemiś bocznemi drożynami. Po kilku półobrotach, (…) weszliśmy w jakieś duże lasy, i temi ma-
szerowaliśmy, rozpoznałem, że obecnie stanowczo idziemy na zachód, znacznie już oddaleni na po-
łudnie od Boryi. Na drożynie leśnej pozwolono nam spocząć. (…) znużeni wielce, odbytą bitwą 
i długim po niej jednym ciągiem marszem, zaledwie siedliśmy na drodze, już każdy w tejże chwili 
zasypiał.25 Rosjanie zaś tej nocy kwaterowali w Borii. 

Bitwa pod Jeziorkami 

Czchowski wymknąwszy się obławie szczęśliwie (…) zatrzymał się na noc w lesistej miej-
scowości, zwanej Jeziorka, pewny, że Klewcow, maszerując do Ostrowca, tędy będzie przechodził 
i że łacno nań będzie można wśród gęstego boru uczynić zasadzkę. Jakoż zacietrzewiony dowódca 
rosyjski [Klewcow], po wyekspediowaniu rannych na podwodach pod eskortą dragonów i kozaków 
do Opatowa (…) nagle nabrał animuszu, i dowiedziawszy się nazajutrz rano d. 5 maja, że Cza-
chowski zagłębił się w lasy w kierunku Ostrowca, przekonany, że potrzebuje go tylko dobić puścił 
się za nim w pogoń i wpadł w przygotowaną pod Jeziorkami przez powstańców zasadzkę.26  

Kompania strzelców polskich pod wodzą Rudowskiego zaatakowała śmiało nieprzyjaciela, 
szukającego osłony za sągami drzewa. W pierwszym tem starciu Klewcow, idący na czele swoich, 
trafiony dwoma kulami w piersi, padł na miejscu, co oczywiście wywołać miało zamieszanie w 
szeregach jego podkomendnych, a gdy do ataku Rudowskiego przyłączyła się z drugiej strony ko-
synierka, ze strasznym brzękiem kos i okrzykiem „niech żyje Polska” uderzająca na wroga (…).27 
Zdemoralizowana i osłabiona wczorajszą bitwą, kolumna moskiewska (…) rozsypawszy się w gę-
sty las, pierzchnęła, i w dzikim popłochu uciekała na południowy zachód, w kierunku Ostrowca, 
pojedynczo się odstrzeliwując. Ścigaliśmy ją wiele sił nam starczyło przeszło trzy ćwierci mili la-
sem, kładąc trupem dopadniętego wroga.28  

 

                                                 
24 Tamże, s. 91-92. 
25 Tamże, s. 91-92. 
26 Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 119; Antoni Drążkiewicz,  Wspomnienia czachowczyka …, s. 94. 
27 Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 119-120. 
28 Antoni Drążkiewicz, Wspomnienia czachowczyka …, s. 94; Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 120. 
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Ryc. 4 Jeziorko, przy którym powstała dziś już nieistniejąca osada leśna Jeziorka.29 
 

Moskale, z lasu wypadli pojedynczo, (…) i uciekali ku jakimś kilku murowanym domkom, 
na wschód od Dankowa, i tych dopadłszy, na ich strychy, z dachów wydarłszy trochę gontów, za-
częli do nas, ścigających, zawzięcie strzelać. Gdy ujrzeli, że i to nie wstrzymało nas w pościgu, jak 
nie pyszni, wziąwszy nogi za pas, co sił starczyło uciekali dalej. Widząc, że ich już nie dopędzimy 
a obawiając się, abyśmy nie oddalili się zbytecznie od oddziału, cofnęliśmy się z powrotem do fron-
tu.30 (…) koło godziny 3 po południu, kolumna Klewcowa, mocno przetrzebiona i zmęczona przy-
była do Ostrowca. Rosjanie oprócz Klewcowa31 stracili 3 oficerów i 90 żołnierzy.32  

W skutek bitw pod Boryą i w lasach Bałtowskich, przetrzebiona i zdemoralizowana ochot-
nicza ruchoma kolumna Klewcowa, została rozwiązaną, a ochotnicy do właściwych pułków, w któ-
rych poprzednio służyli, wcieleni z powrotem.33  

Po tem rozgromieniu Moskali powstańcy zdobyli przeszło sto sztuk karabinów moskiew-
skich, (…), kilka koni oraz trzy powózki a na jednej z nich tylko 900 ładunków karabinowych.34  

                                                 
29 Jeziorko – naturalny zbiornik wodny położony w lasach Puszczy Iłżeckiej, od którego wywodzi się nazwa powstałej w jego sąsiedztwie, osady le-
śnej Jeziorka. Lokalizacja (stan w 2013 r.): w lasach Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – leśnictwo ‘Jeziórko’ leżące 7 km na północny-wschód 
od centrum /Rynku/ miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, 1,2 km na południowy-wschód od miejscowości Sudół położonej przy drodze Ostrowiec 
Świętokrzyski – Bałtów, 1,2 km na południe od rezerwatu archeologicznego ‘Krzemionki’, 3 km na północ od wsi Czarna Glina, przy szlakach tury-
stycznych przy szlakach turystycznych pieszych oznaczonych kolorami: niebieskim (szlak im. Stanisława Jeżewskiego z Tarłowa na Święty Krzyż) 
i żółtym (szlak z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krzemionek – rezerwatu archeologicznego kopalń krzemienia z epoki kamienia – okresu neolitu) 
i przy szlaku rowerowym ‘środkowego dorzecza Kamiennej ’ Gromadzice – Gromadzice okalającego Ostrowiec Świętokrzyski, oznakowanego kolo-
rem żółtym. 
30 Antoni Drążkiewicz,  Wspomnienia czachowczyka …, s. 95. 
31 Major Ilia Klewcow pochowany został na cmentarzu rzymskokatolickim – parafialnym w Opatowie. Na grobie postawiono okazały kamienny po-
mnik z wkamowaną marmurową tablicą, na której napis: Spoczywają tu prochy/Majora Jekaterynosławskie/go pułku Dragonów/Ilji Filipowicza 
/KLEWCOWA/zabitego w (…) pod Jezior/kiem 23-go kwietnia 1863 roku. [5 maja 1863 roku].  
32 Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 120-121. 
33 Antoni Drążkiewicz, Wspomnienia czachowczyka …, s. 97. 
34 Tamże, s. 95. 
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Ponieważ ku końcowi bitwy, Czachowski otrzymał od organizacji zawiadomienie, że major 
Gołubow i pułkownik Zwierów w dwóch kolumnach silnych, bo z trzech batalionów Kostrom-
skiego pułku piechoty wraz z kilkoma szwadronami dragonów i podobnąż ilością sotni kozackich - 
maszerują z dwóch stron na nas, i są już niezbyt od nas oddaleni, (…); przeto natychmiast z polany 
w bok ruszyliśmy z powrotem a przyszedłszy na jakieś wzgórze, lasem okryte, na którem drożyna 
szła w półkole, pochowaliśmy przy niej, z prawej jej strony, siedmiu naszych poległych, nad któ-
rymi usypaliśmy mogiłę, i nad nią ustawiliśmy krzyż dębowy z korą. 18 zaś rannych towarzyszy 
wyprawionych zostało na potajemną kuracją. (…) Już się miało ku wieczorowi; gdy ze wzgórzy 
lasem okrytych spuściliśmy się na trakt z Opatowa do Bałtowa. Przeszedłszy przez Kamiennę, ma-
szerowaliśmy jej doliną, ku widniejącemu z dala starożytnemu zamkowi, w rzeczonej wsi, na wyso-
kiem i od tej strony nadzwyczaj stromem wzgórzu, z traktem podchodzącym do samych jego stóp.35 

 

Pokoleniowa pamięć o bitwie 4-5 maja 1863 r. 
 

 
 
 

Ryc. 6 Tablica na pomniku upamiętniającym 
starcie pod Borią w dniu 4 maja 1863 r.36 

 

 

 

Ryc. 5 Pomnik upamiętniający starcie pod Lemie-
rzami – Borią w dniu 4 maja 1863 r.37 
 

                                                 
35 Tamże, s. 97. 
36 Tablica na pomniku upamiętniającym bitwę oddziałów wojsk polskich powstańczych pod dowództwem Pułkownika Dionizego Czachowskiego 
z oddziałami wojsk rosyjskich pod dowództwem mjr. Ilji Klewcowa, pod Lemierzami – Borią w dniu 4 maja 1863 r., o treści: GLORIA VICTIS / 
CHWAŁA ZWYCIĘŻONYM / PAMIĘCI WALK / POWSTAŃCZYCH / 1863-1864 / BITWA POD BORIĄ – JEZIORKIEM / 4-5 MAJA 1863 r. / 
BORIA 4 MAJA 2014 R., ufundowana i wykonana przez Władysława Majewskiego, treść napisu opracował Zbigniew Wacław Pękala.  
37 Pomnik upamiętniający bitwę oddziałów wojsk polskich powstańczych pod dowództwem Pułkownika Dionizego Czachowskiego z oddziałami 
wojsk rosyjskich pod dowództwem mjr. Ilii Klewcowa, pod Lemierzami – Borią w dniu 4 maja 1863 r., ufundowany w 2014 r. z inicjatywy Jerzego 
Sykały przez Roberta Starzomskiego, Władysława Majewskiego, wg aranżacji Gustawa Hadyny i Stanisława Skalskiego, treść napisu Zbigniew Pęka-
la. Lokalizacja (stan w 2014 r.): posadowiony na terenie wsi Boria w dolinie rzeki Kamiennej po południowej stronie drogi łączącej Borię z Podgó-
rzem. 
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Ryc. 7 Polana im. pułkownika Dionizego Czchowskiego Naczel-
nika Wojennego Województwa Sandomierskiego dowódcy 
oddziałów Wojsk polskich powstańczych 1863-1864.38 
 

 
 
 
 

Ryc. 8 Pomnik upamiętniający bitwę 
pod Jeziorkiem w dniu 5 maja 1863 r.39 

                                                 
38 Polana im. pułkownika Dionizego Czachowskiego Naczelnika Wojennego Województwa Sandomierskiego w Powstaniu Styczniowym 1863-1864, 
dowódcy wojsk polskich powstańczych, powstała w 2013 r. w 150 rocznicę Powstania Styczniowego w rocznicę bitwy na Jeziorku 5 maja 1863 r., 
odtworzona i urządzona z inicjatywy i wg koncepcji Zbigniewa Pękali oraz w efekcie zaangażowanie Jerzego Pasternaka Nadleśniczego Lasów Pań-
stwowych Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski i Jana Jamroza – leśniczego Leśnictwa ‘Jeziórko’ w Nadleśnictwie Lasów Państwowych Ostrowiec 
Świętokrzyski. Lokalizacja (stan w 2013 r.): w lasach Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – leśnictwo ‘Jeziórko’ leżące 7 km na północny-wschód 
od centrum /Rynku/ miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, 1,2 km na południowy-wschód od miejscowości Sudół położonej przy drodze Ostrowiec 
Świętokrzyski – Bałtów, 1,2 km na południe od rezerwatu archeologicznego ‘Krzemionki’, 3 km na północ od wsi Czarna Glina, przy szlakach tury-
stycznych przy szlakach turystycznych pieszych oznaczonych kolorami: niebieskim (szlak im. Stanisława Jeżewskiego z Tarłowa na Święty Krzyż) 
i żółtym (szlak z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krzemionek – rezerwatu archeologicznego kopalń krzemienia z epoki kamienia – okresu neolitu) 
i przy szlaku rowerowym ‘środkowego dorzecza Kamiennej’ Gromadzice – Gromadzice okalającego Ostrowiec Świętokrzyski, oznakowanego kolo-
rem żółtym. 
39 Pomnik upamiętniający bitwę oddziałów wojsk polskich powstańczych pod dowództwem Pułkownika Dionizego Czachowskiego z oddziałami 
wojsk rosyjskich pod dowództwem mjr. Ilji Klewcowa,  w Jeziorku w dniu 5 maja 1863 r., powstał z inicjatywy i dzięki zaangażowaniu Zbigniewa 
Pękali – Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, Wiceprezesa PTTK Oddziału im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, dzięki wsparciu materialnemu, rzeczowemu i finansowemu Adama Borcucha – właściciela Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, Waldemara Najdo – właściciela Kamieniołomu Piaskowca Jurajskiego ‘Nietulisko’ w Nietulisku, Elżbiety Baran – dyrek-
torki Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, pracowników Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. Pomnik w formie okazałego 
kamienia piaskowca o nieregularnych kształtach z wykutym na nim napisem opracowanym przez Zbigniewa Wacława Pękalę o treści: POLANA / 
DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO / NACZELNIKA WOJENNEGO WOJEWÓDZTWA SANDOMIERSKIEGO / W POWSTANIU STYCZNIO-
WYM / 1863-1864 // ‘JEZIORKO’ / MIEJSCE ZWYCIĘSKIEJ BITWY / STOCZONEJ PRZEZ ODDZIAŁY WOJSK POWSTAŃCZYCH / DO-
WODZONYCH PRZEZ PUŁKOWNIKA DIONIZEGO / ZACHOWSKIEGO / Z ODDZIAŁAMI WOJSK ROSYJSKICH / W DNIU 5 MAJA 1863 
ROKU // UPAMIĘTNIONO W 150. ROCZNICĘ BITWY. Odsłonięcia pomnika wraz z Polaną Czchowskiego w dniu 4 maja 2013 r. dokonali: Jan 
Chryzostom Czchowski – potomek Dionizego Czachowskiego, Nadleśniczy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Dobieszyn, Piotr Babinetz – krewny 
Dionizego Czachowskiego, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski, Piotr Kacprzak – z-ca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Ra-
domiu, Jerzy Masternak – Nadleśniczy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Zbigniew Pękala – Przewodniczący Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, Wiceprezes PTTK Oddziału im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim. Lokalizacja (stan w 2013 
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Ryc. 10 Pomnik upamiętniający bitwę pod Jeziorkiem w dniu 5 maja 1863 r.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 11 Tablica na pomniku upamiętniającym 
bitwę pod Jeziorkiem w dniu 5 maja 1863 r.41 

                                                                                                                                                                  
r.): na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – Leśnictwa ‘Jeziórko’ w sąsiedztwie Rezerwatu Archeologicznego ‘Krzemionki’, wsi Sudół 
k/Ostrowca Świętokrzyskiego i Czarna Glina przy szlakach turystycznych pieszych oznaczonych kolorami: niebieskim (szlak im. Stanisława Jeżew-
skiego z Wólki Pętkowskiej na Święty Krzyż) i żółtym (szlak z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krzemionek – rezerwatu archeologicznego kopalń 
krzemienia z epoki kamienia – okresu neolitu) oraz przy szlaku rowerowy ‘środkowego dorzecza Kamiennej’ Gromadzice – Gromadzice okalającego 
Ostrowiec Świętokrzyski, oznakowanego kolorem żółtym. 
40 Pomnik upamiętniający bitwę oddziałów wojsk polskich powstańczych pod dowództwem Pułkownika Dionizego Czachowskiego z oddziałami 
wojsk rosyjskich pod dowództwem mjr. Ilji Klewcowa, pod Jeziorkiem w dniu 5 maja 1863 r., ufundowany w 1970 r. z inicjatywy w efekcie starań 
i z udziałem funduszy własnych Stanisława Jeżewskiego, członka Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK Oddział Świętokrzyski w Ostrowcu Święto-
krzyskim – od 1991 r. Oddział im. Stanisława Jeżewskiego. Pomnik w formie okazałego kamienia granitowego (głazu narzutowego) o nieregularnych 
kształtach z umieszczoną na nim tablicą żeliwną, na której napis o treści: MIEJSCA / WALK / POWSTAŃCZYCH / 1863 R. // OSTROWIEC dn. 
1.XI.1970 r. Lokalizacja (stan w 2013 r.): posadowiony w sąsiedztwie wsi Sudół k/Ostrowca Świętokrzyskiego przy szlakach turystycznych pieszych 
oznaczonych kolorami: niebieskim (szlak im. Stanisława Jeżewskiego z Wólki Pętkowskiej na Święty Krzyż) i żółtym (szlak z Ostrowca Świętokrzy-
skiego do Krzemionek – rezerwatu archeologicznego kopalń krzemienia z epoki kamienia - okresu neolitu), przy drodze Ostrowiec Świętokrzyski – 
Solec nad Wisłą. 
41 Tablica żeliwna prostokątna, wykonana w Hucie im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim – w efekcie zaangażowania Metodiusza 
Bartnika – dyrektora Huty im. Marcelego Nowotki, na niej, u góry wizerunek skrzyżowane szabla z kosą bojową, pod nimi napis o treści: MIEJSCE / 
WALK / POWSTAŃCZYCH / 1863 R. / OSTROWIEC dn. 1. XI.1970 r., umieszczona na pomniku upamiętniającym bitwę oddziałów wojsk pol-
skich powstańczych pod dowództwem Pułkownika Dionizego Czachowskiego z oddziałami wojsk rosyjskich pod dowództwem mjr. Ilji Klewcowa, 
pod Jeziorkiem w dniu 5 maja 1863 r. 
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Ryc. 12 Miejsce upamiętnione mogiłą żołnierzy wojsk polskich 
poległych w bitwach pod Borią i Jaziorkiem w dniach 4-5 maja 1863 r.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 13 Mogiła żołnierzy wojsk polskich 
poległych w bitwach pod Borią i Jeziorkiem 
w dniach 4-5 maja 1863 r. 

 

 

                                                 
42 Miejsce upamiętnione mogiłą żołnierzy wojsk polskich powstańczych poległych w bitwach pod Borią i Jaziorkiem w dniach 4-5 maja 1863 r. (…) 
a przyszedłszy na jakieś wzgórze, lasem okryte, na którem drożyna szła w półkole, pochowaliśmy przy niej, z prawej jej strony, siedmiu naszych 

poległych, nad którymi usypaliśmy mogiłę, i nad nią ustawiliśmy krzyż dębowy z korą. – Antoni Drążkiewicz Wspomnienia Czachowczyka z 1863 r. 
Lwów 1890, s. 97  
Ufundowanie płyty i upamiętnienie miejsca nastąpiło w 1979 r. z inicjatywy i w efekcie starań Stanisława Jeżewskiego przewodniczącego Komisji 
Opieki nad Zabytkami PTTK Oddziału Świętokrzyski w Ostrowcu Świętokrzyskim – od 1991 r. Oddziału im. Stanisława Jeżewskiego. Płyta z pia-
skowca, znacznych rozmiarów w kształcie zbliżonym do prostokąta, na której wyryty napis o treści: † / POWSTAŃCOM z 1863 R. / POLEGŁYM 
w WALCE / O WOLNOŚĆ OJCZYZNY / P-T-T-K OSTROWIEC. Lokalizacja (stan w 2013 r.): posadowiony w sąsiedztwie wsi Sudół k/Ostrowca 
Świętokrzyskiego przy szlakach turystycznych pieszych oznaczonych kolorami: niebieskim (szlak im. Stanisława Jeżewskiego z Wólki Pętkowskiej 
na Święty Krzyż) i żółtym (szlak z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krzemionek – rezerwatu archeologicznego kopalń krzemienia z epoki kamienia – 
okresu neolitu), 300 m na północ od drogi Ostrowiec Świętokrzyski – Solec nad Wisłą. 
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