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Zbigniew Wacław Pękala 
Ostrowiec Świętokrzyski, 16 grudnia 2001 r.  

Ojczyzna i historya Was nie zapomną1 

Bitwa bodzechowska 16 grudnia 1863 r. 

 

Odezwa Jenerała Langiewiczado wojska po bitwie /  
w Staszowie d. 18 lutego 1863 r.2 

Towarzysze broni! Półsotnia kozaków, jeden szwadron / dragonów, jedna rota 
piechoty i jedna rota strzelców, ośmieliły się zaata / kować nasz obóz. – Wedle 
zwyczaju po zdradziecku i barba / rzyńsku przed rozpoczęciem boju zapalili mia-
sto, ażeby tysiące rodzin po lasach i polach zmarniały od głodu i mrozów. 

Towarzysze broni! Wasza dzielność ocaliła miasto i zmu / siła wroga do 
haniebnej ucieczki. Jesteście kilkanaście / dni pod bronią, a odwaga wasza, spo-
kojność wasza, / karność wasza, wesołość wasza i trwoga moskali nakazu / 

                                                 
1 Z odezwy generała Mariana Langiewicza:   ...do wojska po bitwie w Staszowie d. 18 lutego 1863 r. 
2 Dokument zachowuje pisownię oryginalną. Odezwa, generała Mariana Langiewicza – Naczelnika Wojskowego Województwa Sandomierskiego w 

okresie Powstania Styczniowego, znaleziona w latach 60. XX w. w zabudowaniach d. dworu w Bodzechowie przez ucznia Technikum Ekonomiczne-

go z Ostrowca Świętokrzyskiego. Fotokopia dokumentu w zbiorach Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, kseroko-

pia w zbiorach autora. 
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je mi sądzić, że jesteście osiwiałemi w boju żołnierzami. / Jedlnia, Szydłowiec, 
Bodzentyn, Suchedniów, Baranowa / Góra, Wąchock, Święty-Krzyż i Staszów 
w ciągu / dwudziestu siedmiu dni okryły sławą Was obdartych, / ogłodzonych, 
zziębniętych i utrudzonych marszami i biwa / kami. 

Kraj, który ma takich żołnierzy, musi bydź wolnym / i potężnym. – Towa-
rzysze broni! Ojczyzna i historya / Was niezapomną.  
     M. Langiewicz 

 

I. Przed wystąpieniem zbrojnym narodu polskiego 22/23 stycznia 1863 r. prze-
ciwko zaborcy rosyjskiemu – okres manifestacji i wystąpień patriotycznych. 

Rok 1855 przyniósł dla społeczeństwa polskiego pozostającego pod zaborem rosyjskim 

pewną perspektywę pomyślnych zmian. W marcu zmarł car Mikołaj I – symbol rządów policyjno-

despotycznych, we wrześniu upadek Sewastopola przypieczętował klęskę Rosji w wojnie krymskiej 

i wreszcie w grudniu, w związku ze śmiertelną chorobą książę Iwan Paskiewicz przestał pełnić 
funkcję namiestnika Królestwa Polskiego.

3
  

Osłabienie absolutystycznej monarchii carskiej Rosji w wyniku traktatu paryskiego po woj-

nie krymskiej w roku 1856 zaowocowało zniesieniem w Królestwie i na Litwie stanu wyjątkowego, 

wprowadzonego po upadku Powstania Listopadowego, oraz ogłoszona została amnestia dla emigra-

cji i zesłańców.
4
  

Sytuacja ta sprzyjała aktywności społeczeństwa polskiego do okazywania publicznego 

uczuć patriotycznych. Ich intensywność mająca charakter manifestacji religijno-patriotycznych 

zwiększa się w 1860 roku i latach następnych. W czerwcu 1860 roku odbyła się wielka manifestacja 

w związku z pogrzebem generałowej Katarzyny Sowińskiej. Okazjami do wystąpień były też: wi-

zyta cara Rosji Aleksandra II w Warszawie i 30. rocznica wybuchu postania listopadowego. Do 

poważnych wystąpień doszło w lutym 1861 r. w Warszawie – wówczas to manifestacja zakończyła 

się otwarciem ognia przez oddziały rosyjskie do zebranych tłumów. Pięć osób zabito, kilkanaście 

było rannych. Tłumny manifestacyjny pogrzeb zabitych wzmocnił siłę społeczeństwa polskiego.
5
  

Kolejnymi okazjami do demonstracji były m.in. rocznica Konstytucji 3 Maja i 19 sierpnia 

rocznica Unii Lubelskiej. Liczne wystąpienia stały się tak niebezpieczne dla zaborcy, że namiestnik 

cara Rosji dla Królestwa Polskiego hr. Karol Lambert 13 października 1861 r. ogłasza w Królestwie 

Polskim stan wojenny. Mimo to demonstracje przenoszone do kościołów nadal się odbywają. 
W regionie świętokrzyskim 14 września 1862 r. pod pretekstem odpustu odbyło się olbrzymie zgro-

madzenia duchowieństwa i wiernych na Świętym Krzyżu. Wydarzenie to poruszyło całą społecz-

ność regionu, jako że ze wszystkich stron dążyły do klasztoru na Świętym Krzyżu pielgrzymki li-

czące często po kilka tysięcy osób, śpiewające po drodze pieśni religijno-patriotyczne w tym „Boże 

coś Polskę”. W akcji przeciwko społeczeństwu polskiemu doszło do profanacji kościołów przez 

wojsko carskie. Odpowiedzią władz kościelnych było zamknięcie kościołów. W tym czasie ugru-

powania patriotyczne powołały tzw. Komitet Ruchu, który przejął kierownictwo akcji. Zaczęto or-

ganizować tajną siatkę spiskową. Konspiratorzy dzielili się na dziesiątki, setki i tysiące. Wyzna-

czono władze prowincjonalne. Zaczęto zbierać podatki na zakup broni. Przygotowania do powsta-

nia zbrojnego nabierały rozmachu.
6
  

                                                 
3 A. Massalski, Tradycje powstania styczniowego na kielecczyźnie, cz. I, w: A. Massalski, T. Wągrowski, W hołdzie przeszłości – z tradycji powsta-

nia styczniowego na Kielecczyźnie, Kielce 1984, s. 1.  
4 Tamże, s. 1. 
5 Tamże, s. 2-10. 
6 Tamże, s. 3-4. 
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W nocy z 22/23 stycznia 1863 r. rozpoczęły się wystąpienia zbrojne narodu polskiego prze-

ciwko zaborcy rosyjskiemu, znane w historiografii oraz w powszechnej świadomości społecznej, ja-

ko Powstanie Styczniowe lat 1863-1864. 

II. Okres czynu zbrojnego 

1. Chronologia głównych wydarzeń w latach 1863 – 1864 w regionie świętokrzyskim 

22/23 stycznia 1863 nastąpiło rozpoczęcie powstania atakami na miasta: Szydłowiec, Jedl-

nię, Bodzentyn (Kielce, Jędrzejów, Opatów...)  

 

1. Okres zimowy: 22/23 stycznia 1863 – 19 marca 1863, w tym czasie miały miejsce dzia-

łania zbrojne oddziałów powstańczych pod dowództwem pułkownika /od 22 lutego 1863 r./ gene-

rała Mariana Langiewicz – Naczelnika Wojskowego Województwa Sandomierskiego oraz pułkow-

nika Apolinarego Kurowskiego – Naczelnika Wojskowego Województwa Krakowskiego.  

 

Szlak bojowy pułkownika/generała Mariana Langiewicza:  

22/23 stycznia 1863 r. – Szydłowiec, 23 stycznia – 3 lutego pod dowództwem pułkownika Mariana 

Langiewicza działa i walczy ośrodek koncentracji i organizacji wojsk polskich (piechota i kawale-

ria) 2 lutego – Suchedniów, 1-3 lutego Wąchock, 4-11 lutego – Święty Krzyż, 14-17 lutego – Sta-

szów, 24 lutego – Małogoszcz, 4 marca – Pieskowa Skała, 5 marca – Skała, 16 marca – Chroberz, 

18 marca – Grochowiska; 19 marca – Opatowiec.  

2. Okres wiosenno-letni: 18 marca – 6 listopada 1863 r., działania licznych oddziałów 

wojsk powstańczych w tym oddziału majora /od czerwca/ pułkownika Dionizego Czachowskiego – 

Naczelnika Wojskowego Województwa Sandomierskiego.  

 

Szlak bojowy majora/pułkownika Dionizego Czachowskiego:  

Działania na obszarze lasów Puszcz Iłżeckiej, Świętokrzyskiej, Kozienickiej, 4-5 maja 1863 

r. walki w rejonie Boria-Lemirze/Jeziórko-Sudół, 6 maja Jawor Solecki – Rzeczniów – Grabowiec, 

6 listopada 1863 Jawor Solecki – ginie pułkownik Dionizy Czachowski, Naczelnik Wojskowy Wo-

jewództwa Sandomierskiego.  

Samodzielna kampania Zygmunta Chmieleńskiego w rejonie górnego dorzecza Pilicy i gór-

nego dorzecza Nidy Białej 6 lipca – 20 września 1863 r.  

 

3. Okres przełomu lat 1863/1864: 29 września 1863 r. – 19/20 kwietnia 1864 r. utworzenie 

i działania bojowe II Korpusu Wojsk Polskich pod dowództwem generała Józefa Hauke-Bosaka 

Naczelnika Wojskowego Województw Krakowskiego, Sandomierskiego, Kaliskiego, Korpusu, któ-

ry w lutym 1864 r. osiągnął liczbę ok. 5 400 żołnierzy, dla których głównym zapleczem były lasy 

Cisowskie; 26 listopada 1863 r. opanowanie miasta Opatowa; 16 grudnia 1863 r. bitwa Bodzechow-

ska, jednocześnie bój pod Janikiem/Sadłowizną; 17 stycznia 1864 r. opanowanie Iłży; 21 lutego 

1864 r. bitwa opatowska.  

W okresie 1863-1864 r. na ogólną ilość 956 bitew i potyczek w Królestwie Polskim 231 od-

było się na terenie województw sandomierskiego i krakowskiego.  

2. Nowa organizacja wojsk narodowych  

W drugiej połowie listopada 1863 r. z chwilą przybycia do Królestwa Polskiego
7
 generała 

Józefa Hauke-Bosaka – mianowanego 29 września 1863 r. przez Rząd Narodowy Naczelnikiem 

                                                 
7 Generał Józef Hauke-Bosak na teren Królestwa Polskiego przeszedł z Galicji. Granicę przekroczył między 23 a 24 października 1863 r. – E. Ko-
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Wojskowym polskich sił zbrojnych województw krakowskiego i sandomierskiego
8
, od 15 grudnia 

1863 r. dowódcy II Korpusu Wojsk Polskich na województwa krakowskie i sandomierskie, zapro-

wadzona została nowa organizacja wojskowa.
9
 Nastąpiły też zmiany w administracji cywilnej na 

czele której w województwie sandomierskim stał ks. Kacper Kotkowski. Powiał nowy ożywczy 

prąd, tak w szeregach Wojska, jak i wśród ludności cywilnej poparty pracą oświecenia jej o celu 

wystąpienia zbrojnego.
10

  

Na terenie województw krakowskiego i sandomierskiego gen. J. Hauke-Bosak przystąpił do 

organizowania sił zbrojnych wojska polskiego – II Korpusu, który to Korpus miałby się składać 
z trzech dywizji piechoty i jednej dywizji kawalerii.

11
  

3. Operacja okupacyjnych wojsk rosyjskich przeciwko oddziałom wojsk polskich  

Decyzje, podjęte przez dowództwo z udziałem gen. J. Hauke-Bosak i pułkownika Z. Chmie-

leńskiego na naradzie w Kunowie (pod koniec października 1863 r.), co do dalszych działań sił pol-

skich operujących na terenie województw krakowskiego i sandomierskiego, wobec narastającego 

zagrożenia ze strony wojsk rosyjskich były następujące: dokonać dyslokacji oddziałów piechoty 

w rejonie lasów Gór Świętokrzyskich zarazem założyć dla niej obozy wojskowe w lasach cisow-

skich,
12

 opoczyńskich pod dowództwem Jana Rudowskiego,  zaś na obszarze Puszczy Iłżeckiej pod 

dowództwem pułkownika Władysława Eminowicza.  Ustalono też, że podczas obozowania będzie 

się prowadzić intensywne ćwiczenia i uzupełniać składy etatowe poszczególnych jednostek. Ofice-

rowie, prowadząc ćwiczenia z żołnierzami, mieli się kierować już nowymi instrukcjami, tymi, które 

przygotował gen. J. Hauke-Bosak.  Do koordynacji prac organizacji cywilnej województw krakow-

skiego i san-domierskiego wyznaczył gen. J. Hauke-Bosak Władysława Zapałowskiego, właściciela 

wsi Szeligi koło Kunowa.
13

 Jednocześnie dla odciążenia piechoty całą uwagę wojsk nieprzyjaciela 

skoncentrować na aktywnej kawalerii. W efekcie, gdy oddziały piechoty polskiej lokowały się w 

bezpiecznych miejscach – głównie w rejonie lasów. 

Początkiem grudnia 1863 r. dowódca oddziałów rosyjskich generał Ksawery Czengiery sta-

cjonujący w Kielcach, mając do dyspozycji, oprócz jednostek i oddziałów okupacyjnych stacjonu-

jących w Królestwie Polskim, dodatkowo – nadeszłą właśnie w tym czasie brygadę piechoty, skie-

rował swoje jednostki przeciwko od-działom polskim.
14

  

Zamierzano spenetrować nie tylko lasy cisowskie, ale cały obszar Gór Świętokrzyskich.
15 

 

Z Końskich wyruszyła dziesięcio-kompanijna kolumna tobolskiego pułku piechoty pod dowódz-

twem płk. Macniewa i skierowała się przez Szydłowiec, Bzin i Suchedniów na teren lasów Puszczy 

                                                                                                                                                                  
złowski, Generał Józef Hauke-Bosak 1834-1871. Warszawa 1973, s. 79-82. 
8 T. Wągrowski,  Biogramy, cz. III, w: A. Massalski, T. Wągrowski, W hołdzie przeszłości – z tradycji powstania styczniowego na Kielecczyźnie. 

Kielce 1984, s. 117-119. Wg podziału administracji rosyjskiej województwa krakowskie i sandomierskie tworzyły od 1845 r. jednolite terytorium – 

gubernię radomską z siedzibą w Radomiu i gdzie stacjonował najwyższy zwierzchnik wojsk rosyjskich okupacyjnych na obszar guberni generał 

Aleksander Uszakow. – J. Z. Pająk. Dzieje podziałów administracyjnych a granice regionu świętokrzyskiego, w: Region świętokrzyski. Mit czy 

rzeczywistość? pod redakcją J. Wijaczki,  Kielce 2001, s. 57-61;s. Kieniewicz,  Powstanie Styczniowe. Warszawa 1983, s. 472-473 (Mapa: Powstań-

czy ustrój administracyjny z 1863 r. – podział na województwa); E. Kozłowski. Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 69  
9 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 83.  
10 Tamże, s. 108 i 133.  
11 Rząd Narodowy, uznając – dotychczasowy podział wojsk narodowych na województwa i działające na ich terenie oddziały wojskowe w obecnej 

sytuacji powstania nie tylko za niewłaściwe, ale nawet za szkodliwy i hamujący dalszy rozwój armii narodowej, stanowił – dekretem podpisanym 

przez Dyktatora Rządu Narodowego Romualda Traugutta z dnia 15 grudnia 1863 r. nową organizację wojska. Opierała się ona na zasadach przyję-
tych we wszystkich nowożytnych armiach, z uwzględnieniem podziału na kompanie, szwadrony, bataliony, pułki, dywizje i korpusy. Przy czym tych 

ostatnich przewidywał dekret cztery: I korpus – pod dowództwem generała Michała Heidenreicha (Kruka),  obejmujący swym zasięgiem wojewódz-

twa lubelskie i podlaskie; II korpus – pod dowództwem generała Józefa Hauke-Bosaka, obejmujący swym zasięgiem województwa krakowskie 

i sandomierskie, a od 3 (?) stycznia 1864 r. również województwo kaliskie; III korpus – pod dowództwem pułkownika Jana Kozieł-Paklweskiego 

(Skały),  obejmujący swym zasięgiem województwo augustowskie; IV korpus – bez wyznaczonego dowódcy, obejmujący swym zasięgiem woje-

wództwa mazowieckie i płockie. (Korpusy wojsk – to 4 dywizje, dywizja – to 4 pułki, pułk - to 4 bataliony, batalion – to 4 kompanie, dla kawalerii 

zaś, dywizja – to 4 pułki, pułk – to 4 szwadrony). – E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 141-142. 
12 W. Caban,  Z dziejów Powstania Styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich. Warszawa-Kraków 1989, s. 160-161. 
13 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 161. 
14 Tamże, s. 133. 
15 W. Caban, Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 173. 
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Iłżeckiej. Z Kielc natomiast ok. 10 grudnia wyszły dwie kolumny wojsk rosyjskich: jedna pod do-

wództwem gen. K. Czengierego w sile 5 kompanii piechoty, szwadron jazdy, garść kozaków, 

wzmocniona 2 działami – która skierowała się przez Daleszyce na Cisów, druga zaś pod dowódz-

twem majora Bentkowskiego w sile 3 kompanii piechoty, rakietników i garści kozaków – która 

pomaszerowała na Szczecno.
16

 Z Opatowa zaś wyruszyły oddziały pod wodzą pułkownika Sucho-

nina. Ogółem siły rosyjskie skierowane przeciwko wojskom polskim wynosiły 4100 żołnierzy.
17 

 

4. W pościgu za kawalerią wojsk polskich 

Po bezskutecznym poszukiwaniu w lasach cisowskich piechoty polskiej, która przemknęła 

w małych grupkach po okolicy, gdy gen. K. Czengiery otrzymał wiadomość, że kawaleria polska 

stacjonuje chwilowo w Nowej Słupi, zrezygnował z dalszych poszukiwań piechoty polskiej i cały 

wysiłek skupił na oddziałach jazdy polskiej. Generał zamierzał przy użyciu dwóch pozostających 

pod jego komendą kolumn, wzmocnionych w ostatniej chwili dwukompanijnym oddziałem puł-

kownika Suchonina z Opatowa, uchwycić jazdę polską w kleszcze od południa, północy i zachodu. 

Aby cel ten osiągnąć major Bentkowski ruszył z Nowej Słupi, opuszczonej już przez kawalerię pol-

ską, na Kobylany, zamierzając odciąć jednostkom polskim możliwość powrotu do lasów cisow-

skich i utworzyć południowe skrzydło okrążenia. Gen. K. Czengiery zaś pomaszerował z oddzia-

łami wojsk rosyjskich przez Święty Krzyż, Waśniów do Ostrowca – tworząc tym samym zaporę od 

północy. Wreszcie oddział płk. Suchonina pomaszerował przez Witosławice na Pokrzywnicę, blo-

kując zachodnią stronę kleszczy.
18 

Ponadto gen. K. Czengiery podjął starania o nawiązanie kontaktu 

z płk. Macniewem,  aby ten przejął działania przeciwko oddziałom wojsk polskich dowodzonych 

przez majora Ładę (Cebulskiego?)  operujących w lasach Puszczy Iłżeckiej.
19 

 

W pościgu za kawalerią wojsk polskich dowodzonych przez gen. J. Hauke-Bosaka i płk. 

Zygmunta Chmieleńskiego wzięło udział 5 kompanii piechoty, dwa szwadrony jazdy (dragonów) 

oraz 50 kozaków – łącznie 1200-1300 żołnierzy. Strona polska natomiast dysponowała wyłącznie 

kawalerią w sile czterech szwadronów dowodzonych przez rotmistrza Jana Prendowskiego, rotmi-

strza Turskiego,  rotmistrza Józefa Wysockiego i oficera (rotmistrza) Napoleona Zygmunta Rzewu-

skiego-Krzywda oraz szwadronem kozaków, zorganizowanym przez majora Andrzeja Denisewicza,  

a pozostającym pod komendą rotmistrza Antoniego Wielobyckiego, który w ostatniej chwili dołą-
czył do kawalerii gen. J. Hałke-Bosaka.

20
 Siły polskie nie przekraczały 450 kawalerzystów – były 

więc trzykrotnie mniejsze od sił przeciwnika.
21

  

Wychodząc się z Cisowa kawaleria wojsk polskich, po postoju w Nowej Słupi, osiągnęła 14 

grudnia 1863 r. wieś Pokrzywnicę, w której zanocowała. Od rana 15 grudnia rozpoczęto przekuwa-

nie koni „na ostro” w przewidywaniu nieuchronnego starcia. Przez prawie całą noc przybywali co 

chwila gońcy do gen. J. Hauke-Bosaka, których wspólnie z pułkownikiem Zygmuntem Chmieleń-

skim przyjmował w swym gabinecie, a adiutant płk. Z. Chmieleńskiego, major Piotr Doliński pisał 

depesze i rozporządzenia. Około godziny piątej po południu 15 grudnia jazda polska wyruszyła w 

kierunku wschodnim i osiągnęła miejscowość Mnichów (Mychów) i Gromadzice, gdzie przenoco-

wała i gdzie dowództwo polskie zdecydowało się ściągnąć na pomoc stacjonującą w pobliżu pie-

chotę Karola Zaykowskiego (Liwoczy).
22

 W tym czasie przebywający w Waśniowie gen. K. Czen-

giery dowiedział się, że jazda polska wyszła z Pokrzywnicy do Kunowa. Wysłał więc tam natych-

miast trzy plutony dragonów i rotą piechoty pod dowództwem podpułkownika Zagriażskiego. 

                                                 
16 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 133-134. 
17 W. Caban, Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 173. 
18 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 134-135; W. Caban. Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 173. 
19 W. Caban, Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 173-174. 
20 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 134-135. 
21 W. Caban, Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 175. 
22 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak..., s. 135.  



Nasze gene-historie – część druga 

247 

W chwilę po wymarszu tej kolumny gen. K. Czengiery otrzymał nową wiadomość, mianowicie, że 

jazda polska przybyła do Gromadzic – oddalonych o 9 km. na południowy wschód od Kunowa. 

Wysłał więc gen K. Czengiery do ppłk. Zagriażskiego kozaków z rozkazem podjęcia marszu do 

Gromadzic. W tym kierunku kontynuował marsz również Generał.
23

  

5. Bitwa Bodzechowska 

Rano 16 grudnia 1863 r. kawaleria polska kontynuowała swój marsz z Mnichowa/Groma-

dzic przez Rżuchowa w kierunku Bodzechowa ubezpieczając się gęsto przed nagłym atakiem wojsk 

rosyjskich. Ledwo rozpoczęto marsz a już polskie ubezpieczenia nawiązały kontakt ogniowy z nie-

przyjacielem, który nacierał jazdą. Atakowali dragoni ppłk. Zagriażskiego.
24

 Generał Józef Hauke-

Bosak rozwinął jeden szwadron w tyralierę – linią flankierów obsadzonych na wzgórzach nad wsią 
Gromadzice, usiłując wstrzymać nieprzyjaciela i dać możliwość odskoku pozostałym szwadronom. 

Ponieważ teren, na którym nastąpiło starcie wojsk, był niedogodny dla działań kawalerii, nadto gen. 

J. Hauke-Bosak spodziewał się nadciągnięcia piechoty K. Zaykowskiego (Liwoczy), ograniczał na-

dal starcie z nieprzyjacielem do wymiany ognia grup tyralierskich. Po pewnym czasie, gdy kolumna 

główna zdołała zrobić większy odskok w kierunku Rżuchowa-Bodzechowa, flankierzy dowodzeni 

przez gen. J. Hauke-Bosaka – po półgodzinnej wymianie ognia, zachowując w marszu ład, również 
zaczęli cofać się do Bodzechowa. Nadal jednak utrzymywał się kontakt bojowy z oddziałami rosyj-

skimi. Przewidując, że piechota rosyjska już nie mogła podążać za swoją jazdą, gen. J. Hauke-Bo-

sak posłał pułkownika Zygmunta Chmieleńskiego do głównej kolumny aby obrawszy pozycją, roz-

winął ją do ataku – jednocześnie rezygnuje z czekania na własną piechotę postanawia wydać bój 

kawalerii rosyjskiej oderwanej od piechoty – osłaniając tym samym manewr szwadronów kawalerii 

polskiej dowodzonej przez płk. Z. Chmieleńskiego. Tymczasem gdy jazda polska, dowodzona 

przez płk. Z. Chmieleńskiego, znajdowała się właśnie w trakcie zajmowania pozycji – wychodząc 

z opłotków wsi Bodzechów, została nagle zaatakowana przez oddziały wojsk rosyjskich. Lewe 

skrzydło jazdy polskiej, znajdujące się na wprost od wąwozu obrośniętego krzakami zostało zablo-

kowane przez oddziały rosyjskie i nie wytrzymało ich naporu. Prawe skrzydło widząc to, raporto-

wał gen. J. Hauke-Bosak, zachwiało się i zamiast trzymać się centrum, rzuciło się w lewo dołem 

wąwozu. Spostrzegłszy to, ze skupionym przy mnie centrum flankierów przerzuciłem się ku wsi na 

drugą stronę wąwozu z zamiarem, aby stanąwszy tam, wstrzymać chwilowe zamieszanie. Zamiar 

ten wykonałem. Centrum i prawe skrzydło stanęły w miejscu i nacisk nieprzyjaciela został wstrzy-

many .... lecz lewe skrzydło i tym razem nie wytrzymało natarcia i pociągnęło za sobą nieprzyja-

ciela na czoło naszej kolumny. Nagle niespodziewanie zaatakował oddział por. Asiejewa,
25

 który 

włączył się do bitwy – ponoć w wyniku przejścia jego oddziału w rejon Bodzechowa tylko sobie 

znanymi ścieżkami. Wypadek ten rozstrzygnął bój. Por. Asiejew atakował teraz Polaków ściśnię-
tych na wąskiej drodze wiejskiej wiodącej ku rzecze Kamiennej. Ściśnięta między opłotkami kawa-

leria polska nie mogła się rozwinąć i powstrzymać dragonów rosyjskich – toteż walka była wyjąt-
kowo zacięta.

26
  

Wkrótce jazda polska zaczęła przemieszczać się ku mostkowi na rzece, gdzie organizowali 

opór osobiście gen. J. Hauke-Bosak i płk. Z. Chmieleński oraz garść ich przybocznych. Tu nastą-
piło kolejne starcie z nadciągającymi dragonami rosyjskimi. Wywiązała się zażarta walka. Po obu 

                                                 
23 W. Caban, Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 174. 
24 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 135; W. Caban. Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 175. 
25 Nazwisko porucznika rosyjskiego Asiejewa pisane jest w opracowaniach historycznych w różnym brzmieniu. I tak: W. Caban, w: Z dziejów Po-

wstania Styczniowego ..., przyjmuje zapis Asiejew; A. Massalski, T. Wągrowski, w: W hołdzie przeszłości ..., Assijew; zaś E. Kozłowski, w: Generał 

Józef Hauke-Bosak ... używa brzmienia Assjejew. 
26 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 135-136; W. Caban. Z dziejów Powstania Styczniowego ..., 175-176. 
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stronach były straty, impetu natarcia rosyjskiego nie złamano i przyszło wycofywać się za rzekę w 

kierunku folwarku Sowia Góra.
27

  

Duży popłoch wśród żołnierzy polskich wywołały strzały artylerii rosyjskiej.
28

 Wówczas 

stała się rzecz straszna. Forsując rów klacz płk. Z. Chmieleńskiego potknęła się i runęła wraz 

z jeźdźcem. Pułkownik był już wówczas prawdopodobnie ranny z trudem dowodził i osobiście wal-

czył. Toteż dragoni rosyjscy dopadłszy pułkownika Zygmunta Chmieleńskiego pojmali go odpro-

wadzając do dowództwa rosyjskiego.
29

 Ranny płk Z. Chmieleński „oddał” oddziałom polskim żoł-

nierską przysługę – ujawniając bowiem swoje nazwisko wobec gen. K. Czengierego skłonił go do 

zaniechania dalszych działań bojowych.
30

  

W tym samym czasie 16 grudnia 1863 r., gdy toczyła się bitwa w rejonie Gromadzic – Rżu-

chowa – Bodzechowa – Sowiej Góry rozegrał się bój pod Janikiem i Sadłowizną (4 km. na północ 

od Kunowa), gdzie niewielki oddział wojsk polskich dowodzony przez majora Ładę otoczony zo-

stał przez przeważające siły wojsk rosyjskich z kolumny pod dowództwem pułkownika Macniewa.  

W zaciętej walce na śmierć i życie część żołnierzy polskiej piechoty z majorem Ładą brawurowym 

atakiem wydostał się z okrążenia. Okupione to jednak zostało bardzo wysoką ceną ponad czterdzie-

stu zabitych.
31

  

Bitwa Bodzechowska była ostatnim dużym starciem jazdy wojsk polskich w okresie Po-

wstania Styczniowego 1863-1864, ona też kończy pierwszą część kampanii generała Józefa Hauke-

Bosaka.  

6. Po bitwie 

Rozproszone szwadrony kawalerii polskiej zaczęły ściągać w rejon Sienna, gdzie wyzna-

czono miejsce koncentracji na wypadek rozproszenia. Tu również dotarł wieczorem 17 grudnia 

1863 r. generał Józef Hauke-Bosak wraz z nieliczną asystą.32
 Po zgrupowaniu w Siennie kawalerii 

polskiej gen. Józef Hauke-Bosak w swym przemówieniu do żołnierzy stwierdził m.in. „... stracili-

śmy pułkownika Zygmunta Chmieleńskiego, jednego z najwierniejszych synów Ojczyzny...”.
33

 Na-

stępnie generał przeformował jazdę w trzy oddziały i skierował: szwadron pod dowództwem Rze-

wuskiego w kieleckie, szwadron pod dowództwem Wysockiego w sandomierskie oraz szwadron 

pod dowództwem rotmistrza Turskiego w opoczyńskie. Sam zaś z przybocznymi krakusami i mjr. 

Markowskim udał się w lasy cisowskie do piechoty polskiej dowodzonej przez pułkownika Karola 

Kalitę – Rębajłę.34
 

                                                 
27 T. Wągrowski, cz. II, w: W hołdzie przeszłości ..., s. 42. 
28 W. Caban, Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 176. 
29 Kiedy kawaleria [polska] zmierzała do lasu, nagle podczas forsowania rowu pod jednym z powstańców, który nosił oficerskie szlify, przewrócił się 
koń. Powstaniec zaczął uciekać w krzaki, licząc, że w zamieszaniu nie zostanie zauważony. Dwaj dragoni Nozdraczew i Naumienkow zauważyli 

jednak to zdarzenie i natychmiast udali się w pościg. W chwilę później dołączył do nich jeszcze trzeci dragon. Kiedy ścigający zbliżyli się do ucieka-

jącego, ten szybko odwrócił się i sięgnął po rewolwer. Niestety, broń odmówiła posłuszeństwa. Wtedy jeden z dragonów złapał uciekającego za ręce, 

a drugi uderzył go mocno dwa razy szablą. Ranny wówczas zawołał. Nie rąb, jestem pułkownik Chmieleński. Dragoni żachnęli się. Związali pojma-

nemu ręce, zabrali szable i rewolwer i odprowadzili do ppłk. Zagriażskiego, który dowodził dragonami w bitwie. Ten zaś szybko przybył z jeńcem do 

gen. K. Czengierego. Generał mając wątpliwości, że jest to właśnie dowódcza miatieżników, za którym uganiał się bez przerwy od czterech miesięcy 

zapytał jeńca: – jak się pan nazywasz? – Przede wszystkim pozwolę sobie zapytać, z kim mam przyjemność rozmawiać – odpowiedział więzień. – 

Jestem generał Czengiery. Wówczas płk Zygmunt Chmieleński wymienił swoje nazwisko. – Tamże, 177-178. Na noc płk Z. Chmieleński został 

umieszczony we dworze bodzechowskim. Zabudowania dworskie otoczono wojskiem. Rannego Pułkownika umieszczono w oddzielnym pokoju 

i postawiono przy drzwiach wartę. Gospodarze dworu Kotkowscy, suto podejmowali oficerów i sołdatów mając zamiar wykraść im jeńca. Szlachetny 

ten zamiar o mało się nie udał, bo oto córka ich upiwszy straż tak, już chrapać poczęli, przybiegła do łóżka Pułkownika, zastała go na nieszczęście w 

tę chwilę nieprzytomnym – gorączkował i gadał od rzeczy i gdy zacna dziewczyna wstrząsnąwszy nim wymówiła: Pułkowniku wstawaj i uchodź 
począł krzyczeć w malignie na koń, do broni, piechota ognia, a to takim silnym głosem, że krzyk ten słyszał szyldwach stojący przed gankiem. Po-

szedł pod okno i ujrzawszy co się święci zaalarmował innych. Pijaną straż cofnięto a dano innych żołnierzy, z którymi już nic się zrobić nie dało ... – 

E. Kozłowski, Rok 1863, w: Powstanie niespełnionych nadziei 1863. Kraków 1984, s. 11. 
30 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 135-138. 
31 Tamże, s. 134; T. Wągrowski, Wybrane pamiątki Powstania 1863-1864, cz. II, w: A. Massalski, T. Wągrowski, W hołdzie przeszłości ..., s. 64-65. 
32 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 138. 
33 Tamże, s. 139. 
34 Tamże, s. 139 
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W bitwie Bodzechowskiej zginęło bezpośrednio podczas walk 21 żołnierzy wojsk polskich. 

Siedemnastu żołnierzy odnaleziono na polach do Dóbr Bodzechowskich należących, których po-

chowano na cmentarzu w Denkowie – Antoniego Kwiatkowskiego(?) oraz szesnastu z imienia i na-

zwiska nieznanych,
35

 nadto czterech żołnierzy polskich znalezionych na pobojowisku pomiędzy 

wsiami Bodzechowem a Dębową Wolą, których pochowano na cmentarzu w Sienne – rotmistrza 

Antoniego Wielobyckiego, Franciszka Michalskiego, nieznanego imienia Białeckiego i żołnierza 

niewiadomego imienia i nazwiska.
36

  

Rannych w bitwie, jak przekazuje we wspomnieniach Władysław Zapałowski – uczestnik 

Powstania Styczniowego, zwieziono do Klimkiewiczowa, gdzie „zarządzający fabrykami bankowy-

mi p. Papiewski ofiarował kilka sal na otworzenie szpitala.
37

 Doktor Idzikowski z Ostrowca ordy-

nował – duszą jednak szpitala i głównym opiekunem był starozakonny felczer z Ostrowca – Daniel 

Frenkiel. Dzielny, energiczny z całym poświęceniem niósł swe usługi dla rannych i sprawy narodo-

wej; wywieziony razem z W. Zapałowskim na wygnanie.
38

 

Rannego pułkownika Zygmunta Chmieleńskiego pod silną eskortą wojsk rosyjskich prze-

transportowano do Radomia gdzie został rozstrzelany w 23 grudnia 1863 r.
39

 

Z ran odniesionych w bitwie zmarli szpitalu w Klimkiewiczowie czterej żołnierze wojsk 

polskich – Feliks Ozibowski, Łukasz Bruzela, Józef Serafin i Józef Matysiak,  którzy pochowani 

zostali na cmentarzu w Szewnie, jeden w Gromadzicach – Ludwik niewiadomego nazwiska pocho-

wany na cmentarzu w Szewnie
40

 oraz dwaj żołnierze polscy zmarli w szpitalu w Siennie – Piotr 

Wielgonos i Juliusz Michałowski, których ciała spoczywają na cmentarzu w Siennie.
41

  

Straty nieprzyjaciela szacowano na 22 zabitych.  

III. Plan operacyjny bitwy Bodzechowskiej  

Zobacz: szkic na następnej stronie. 

                                                 
35 Archiwum Parafii św. Stanisława w Denkowie w Ostrowcu Świętokrzyskim, Księga Akt Cywilnych Zejścia Gminy Parafii Denków od 1848 do 

1865, s. 364. Akt zejścia Nr 74 z 1863 r. 
36 Archiwum Parafii św. Zygmunta w Siennie, Księga Akty Zejścia Parafii Sienno od 1863 do 1870, s. 22 Akt zejścia Nr 110 z 1863 r. 
37 Działo się w Wsi Szewna dnia piątego Stycznia Tysiąc Ośmset sześdziesiątego czwartego roku o godzinie trzeciey po południu. Stawili się Jan 

Nowakowski Stróż lat trzydzieści sześć i Paweł Żaczek Robotnik lat trzydzieści dwa mający obadwa w Klimkiewiczowie zamieszkali oświadczyli że w 

Klimkiewiczowie w Szpitalu dla rannych Rodaków urządzonym w dniu czwartym bieżącego miesiąca i roku godzinie piątej w wieczór umarł Felix 

Ozibowski (w regestrze spisu alfabetycznego aktów zmarłych: Księdze Aktów Zmarłych Religij Katolickiej w Parafij Szewna od dnia 1 stycznia 1855 

do dnia 27 grudnia 1870, zapisano – Felix Ozimowski) Żołnierz z Wojsk Polskich z ran odniesionych w bitwie lat dwadzieścia jeden mający. Po 

przekonaniu się naocznie o zeyściu Felixa Ozibowskiego Akt ten stawiającym pisać nieumiejącym przeczytany przez Nas podpisany. Podpis odręczny: 

X [Ksiądz] J [Ignacy] Grynfeld. [Uwaga: wypis zachowuje pisownię oryginalną] – Archiwum Parafii kościoła św. Mikołaja w Szewnie, Księga Aktów 

Zmarłych Religij Katolickiej w Parafij Szewna od dnia 1 stycznia 1855 do dnia 27 grudnia 1870, s. 21 Akt zgonu Nr 1 z 1864; także:s. 215 Akt zgonu 

Nr 2 z 1864;s. 216 Akt zgonu Nr 4 i 6 z 1864;s. 218 Akt zgonu Nr 10 z 1864;s. 220 Akt zgonu Nr 17 i 18 z 1864;s. 221 Akt zgonu Nr 20 i 21 z 1864;s. 

222 Akt zgonu Nr 23 z 1864. 
38 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 112. 
39 Tamże, s. 137-138; W. Caban, Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 179. 
40 Archiwum Parafii św. Mikołaja w Szewnie, Księga Aktów Zmarłych Religij Katolickiej w Parafij Szewna od dnia 1 stycznia 1855 do dnia 27 

grudnia 1870, s. 215 Akty zgonu nr 1 i 2 z 1864, s. 216 Akty zgonu nr 4 i 6 z 1864 orazs. 218 Akt zgonu nr 10 z 1864 
41 Archiwum Parafii św. Zygmunta w Siennie, Księga Akty Zejścia Parafii Sienno od 1863 do 1870, s. 23 Akt zejścia Nr 114 z 1863 oraz. 24 Akt 

zejścia Nr 119 z 1863 r.  
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IV. Biografie dowódców.  

1. Marian Langiewicz, 1827 – 1887.
42

  

– dowódca wojsk polskich Powstania Styczniowego 1863 – 1864.  

Marian Langiewicz urodził się w Krotoszynie, w Wielkopolsce. Ojciec jego z zawodu le-

karz, jako żołnierz 1831 r. zginął w czasie oblężenia Warszawy. Szkołę średnią ukończył Langie-

wicz w Trzemesznie, studia odbywał we Wrocławiu, w Pradze i Berlinie. Po zaliczeniu zasadniczej 

służby wojskowej w armii pruskiej wyjechał do Włoch, gdzie jako ochotnik wziął udział w kampa-

nii Garibaldiego. Później został instruktorem w Polskiej Szkole Wojskowej w Genui i Cuneo. Od 

1862 roku, na polecenia Komitetu Centralnego, zajmuje się zakupem broni i sprzętu wojskowego 

dla potrzeb przyszłego powstania. Tuż przed wybuchem powstania Marian Langiewicz przybył do 

Warszawy gdzie otrzymał nominację na Naczelnika Wojskowego Województwa Sandomierskiego. 

Natychmiast wyruszył na rekonesans swojego terenu, 13 stycznia 1863 r. zatrzymał się w kościele 

bernardynów w Radomiu, a następnie we dworze Prędowskich w Mircu, który potraktował jako 

swoją stałą kwaterę. Miał tylko dziesięć dnia na przygotowanie nieznanego sobie terenu do walki. 

Kampanię swoją rozpoczął w stopniu pułkownik, a zakończył osiągnąwszy najwyższe godności 

państwowe. Jego szlak bojowy, znaczony zwycięstwami i klęskami, trwał od 22 stycznia do 19 

marca 1863 r. i stał się nieprzemijającą tradycją Ziemi Kielecko-Radomskiej. Oplątany intrygami 

politycznymi, załamany przegraną bitwą pod Grochowiskami podjął próbę przedostania się do Kra-

kowa. Na granicy, pod Opatowcem 19 marca 1863 r., został na skutek zdrady aresztowany. W wię-
zieniu pozostaje do 1865 r., później przebywa na emigracji, czasowo mieszka w Szwajcarii, Anglii, 

a ostatecznie przenosi się na stałe do Turcji.  

Generał Marian Langiewicz zmarł w Konstantynopolu 12 maja 1887 r., pochowany został 

na miejscowym cmentarzu. Płyta na jego grobie ma napis w języku angielskim: „... Marian Langie-

wicz ex – Dictator of Poland ...”. 

2. Józef Hauke-Bosak, 1834 – 1871.
43

  

– dowódca wojsk polskich Powstania Styczniowego 1863 – 1864.  

Józef Hauke-Bosak urodził się w Warszawie. Przodkowie nie byli rdzennymi Polakami. 

W tradycji jego rodziny tkwiła służba wojskowa. Stryj, generał Maurycy Hauke oraz ojciec Józef 

Hauke-Bosak, również generał, zaczynali swoją karierę zaszczytną służbą dla dobra Polski (insurek-

cja kościuszkowska, legiony Dąbrowskiego, wojska Księstwa Warszawskiego), ale w późniejszym 

okresie wykazali wielkopoddańczą lojalność wobec Rosji. W pierwszą noc Powstania Listopadowe-

go gen. Maurycy Hauke zginął z rąk spiskowców jako zdrajca Ojczyzny. Dzięki pozycji gen. Mau-

rycego car obdarzał tę rodzinę licznymi godnościami, m. in. Nadał tytuł i herb „Bosak”. 

Po śmierci ojca trzyletni Józio umieszczony został z rozkazu cara w Instytucie Małoletnich, 

a w kilka lat później w Korpusie Paziów. Te najwykwintniejsze zakłady wychowawcze Petersburga 

dały Józiowi doskonałe przygotowanie towarzyskie, poznał doskonale języki zachodnie, stał się 
osobistym paziem carowej. Jednak całe wykształcenie szło w kierunku wynarodowienia i młody 

Hauke-Bosak nie znał nawet słowa w języku polskim. W okresie wojny krymskiej został skiero-

wany na służbę do Warszawy i dopiero tu, dzięki swojej kuzynce, poznał całą gorzką prawdę. Szyb-

ko rozbudziła się w nim polska namiętność, lecz czujni na wszystko carscy agenci spowodowali, że 

ponownie znalazł się w Petersburgu. Mianowany został oficerem ordynansowym cara Aleksandra 

II. Otworzyła się przed nim wspaniała droga kariery. W 1857 r. wyjeżdża J. Hauke-Bosak na kilka 
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miesięcy do Paryża. W kręgach polskiej emigracji uczy się języka polskiego i poznaje polską hi-

storię. Po powrocie do swego pułku coraz krytyczniej ocenia politykę carskiego dworu. W 1860 r. 

na własną prośbę dostaje przydział na front kaukaski. W czasie dwuletniej wojny z góralami zyskał 

sobie opinię doskonałego oficera i groźny przydomek „Lew Kaukazu”. Już wtedy jest przekonany, 

że zdobyte doświadczenia będą mu przydatne w walce o wolność Polski. Po powrocie z frontu za-

czyna szukać drogi do oficjalnej dymisji z wojska, co spotyka się ze zrozumiałym zdziwieniem sa-

mego cara. W dniu 22 lutego 1863 r. otrzymuje awans na pułkownika i upragnioną dymisję. Na-

tychmiast zgłasza się w Krakowie i oddaje się do dyspozycji Rządu Narodowego. Napotyka na 

pierwszy brak zaufania, musi cierpliwie czekać. Dopiero 29 września 1863 r. mianowany zostaje 

generałem i Naczelnikiem Wojskowym Województwa Krakowskiego i Sandomierskiego. Jedzie w 

Góry Świętokrzyskie, gdzie podporządkowuje sobie oddziały pułkownika Zygmunta Chmieleńskie-

go, podpułkownika Karola Kality „Rębajły”, podpułkownika Jana Rudowskiego, pułkownika Dio-

nizego Czachowskiego, podpułkownika Władysława Eminowicza i przystępuje do tworzenia regu-

larnych sił wojskowych. W ten sposób wyprzedza późniejsze dyrektywy Romualda Traugutta.  

Swoją pierwszą bitwę pod Jeziorkiem przegrywa – 29 października 1863 r., bierze za to odwet w 

Opatowie i pod Ociesękami – 24 i 28 listopada 1863 r., następnie odbywa długi rajd aż pod Szcze-

kociny. Poważne załamanie przeżywa po śmierci płk. D. Czachowskiego i płk. Z. Chmieleńskiego. 

Okres zimy poświęca gen. J. Hauke-Bosak na reorganizację oddziałów, tworzy II Korpus liczący 

ponad 5000 żołnierzy. Buduje wizje wiosennej kampanii. Jego ambitne plany upadły w momencie 

tragicznej klęski opatowskiej – 21 lutego 1864 r. Mimo nadludzkich wysiłków nie jest w stanie 

ożywić ponownie walki. Nocą z 19/20 kwietnia 1864 r. przekracza granicę i udaje się na emigrację. 
Mieszka we Włoszech, Francji, Szwajcarii. W 1870 r. bierze udział w wojnie francusko-pruskiej 

bijąc skutecznie odwiecznego polskiego wroga. Zdobywa sławę bohatera republiki francuskiej. Ge-

nerał Józef Hauke-Bosak jako wielki bohater 21 stycznia 1871 r. pod Dijon. Trumna okryta biało-

czerwonym sztandarem złożona została na cmentarzu w Genewie. W czasie pogrzebu jeden z mów-

ców powiedział: „To legendarny heros, który nie należy do teraźniejszości i przeszłości, w pamięci 

następców żyć musi wiecznie, apostoł nowych idei, przyjaciel pracujących, żołnierz wolności”.  

3. Zygmunt Chmieleński, 1833 – 1863.
44

  

– dowódca wojsk polskich Powstania Styczniowego 1863 – 1864.  

Zygmunt Chmieleński urodził się w Barczącej koło Mińska Mazowieckiego i tu spędził pie-

rwsze lata dzieciństwa. Po śmierci ojca, który był wyższym oficerem rosyjskim, przyjęty został 

młody Zygmunt do Aleksandryjskiego Korpusu Kadetów w Petersburgu, a następnie do oficerskiej 

szkoły artylerii. Brał udział w wojnie krymskiej, a następnie po jej zakończeniu pełnił służbę na 

Wołyniu. Awansował do stopnia porucznika. W 1859 r. przeniesiony został do Warszawy. Pod 

wpływem ulicznych wydarzeń lat 1861-1862 porzucił armię carską i nielegalnie przedostał się do 

Paryża. Po nawiązaniu kontaktów z generałem Ludwikiem Mierosławskim skierowany został do 

Genui, do Polskiej Szkoły Podchorążych na stanowisko wykładowcy matematyki i artylerii. Na 

wieść o wybuchu Powstania Styczniowego w Polsce przedostał się do Galicji, lecz tu został aresz-

towany i osadzony w twierdzy w Ołomuńsku. W kwietniu udaje mu się zbiec z więzienia i melduje 

się w Krakowie do dyspozycji Rządu Narodowego. Otrzymuje nominację na kapitana i z sześćdzie-

sięcio osobowym oddziałem żołnierzy przekracza granicę Królestwa. W okresie samodzielnej dzia-

łalności stoczył 11 poważnych potyczek, m.in. pod Ciernem – 22 września 1863 r., pod Warzynem 

– 23 września 1863 r., pod Mełchowem – 30 września 1863 r., pod Oską – 20 października 1863 r., 

w Kwilinie – 21 października 1863 r. zyskał sobie miano najgroźniejszego przeciwnika dowódcy 

wojsk rosyjskich generała Ksawerego Czengierego oraz opinię najlepszego dowódcy oddziałów 
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Wojsk Polskich. W oddziale swoim utrzymywał żelazną dyscyplinę, za najdrobniejsze uchybienia 

stosował kary cielesne. Jednego ze swoich oficerów, Władysława Sokołowskiego „Iskrę”, oskarżo-

nego o nadużycia rozkazał rozstrzelać. Pod rozkazami gen. Józefa Hauke-Bosaka brał udział we 

wszystkich większych potyczkach: Jeziorko – 29 października 1963 r., Opatów – 26 listopada 1863 

r., Ociesęki – 28 listopada 1863 r. W uznaniu zasług szybko awansował – został pułkownikiem 

i szefem sztabu II Korpusu Wojsk Polskich. W czasie bitwy Bodzechowskiej – 16 grudnia 1863 r. 

został ciężko ranny i dostał się do niewoli rosyjskiej. W dniu 23 grudnia 1863 r. pułkownik Zyg-

munt Chmieleński został rozstrzelany w Radomiu. 

4. Dionizy Czachowski, 1810 – 1863.
45

  

– dowódca wojsk polskich Powstania Styczniowego 1863 – 1864.  

Dionizy Czachowski urodził się w Niedabylu, tj.: 8 km. na wschód od Białobrzegów nad Pi-

licą. Ojciec jego wywodził się z ubogiej szlachty herbu Korab. Matka, Joanna Krzyżanowska była 

siostrą matki Fryderyka Chopina. Dionizy miał czwórkę rodzeństwa: braci – Piotra i Józefa oraz 

siostry – Scholastykę i Klementynę. Scholastyka wyszła za mąż za dziedzica Bukówna (wieś na 

północ od Przytyka) Andrzeja Badowskiego. Od tej pory Bukówno stało się drugim domem dla 

młodszego rodzeństwa, często gościł tu i mały Dionizy. Około 1828 r. D. Czchowski ukończył 

Gimnazjum Pijarów w Radomiu. W okresie Powstania Listopadowego był prawdopodobnie żołnie-

rzem w oddziałach generała Samuela Różyckiego. W 1831 r. zakłada rodzinę i dość prędko opusz-

cza rodzinne strony i wyjeżdża na Ukrainę, gdzie otrzymał od stryja pokaźny spadek. W 1849 r. los 

bardzo boleśnie go doświadczył, został wdowcem z siedmiorgiem dzieci. Pod koniec 1860 r. po-

wrócił w okolice Radomia i osiadł w Jankowicach. Gospodarka wiejska nie była jego ulubionym 

zajęciem. Był za to urodzonym „włóczęgą” i myśliwym, znał doskonale ogromne świętokrzyskie 

lasy.  

W okresie manifestacji patriotycznych 1860-1862 żywo reagował na wszystkie wydarzenia. 

Gdy wybuchło powstanie 22/23 stycznia 1863 r. bez chwili wahania porzucił dom i wraz z dwoma 

synami wyruszył walczyć. Czy był z pułkownikiem, późniejszym generałem Marianem Langiewi-

czem przy ataku na Szydłowiec trudno orzec, był natomiast od rana 23 stycznia 1863 r. w Wąchoc-

ku. Został mianowany majorem i dowódcą batalionu. Rozpoczął służbę, która stała się piękną epo-

peją, i która weszła do najchlubniejszych tradycji patriotycznych ziemi świętokrzyskiej. Działalność 
Dionizego Czachowskiego odbywała się w czterech etapach:  

a. walki w korpusie generała Mariana Langiewicza do 23 stycznia do 18 marca 1863 r.,  

b. samodzielna działalność od 11 czerwca 1863 r., a w tym okresie nominacja na pułkow-

nika i Naczelnika Wojskowego województwa Sandomierskiego,  

c. pobyt na urlopie w Galicji do 19 października 1863 r.,  

d. ponowne wejście do walki zakończone tragiczną śmiercią.  
W całej swojej działalności powstańczej pułkownik Dionizy Czachowski stoczył ponad 30 

potyczek w wojskami rosyjskimi. Walki te znaczone były pięknymi sukcesami jak: Staszów, Stefa-

nów, Jeziorko (k. Sudołu), Rybnica oraz bolesnymi klęskami: Rzeczniów, Jurkowice, Jawor Solecki 

gdzie oddał swoje życie w dniu 6 listopada 1863 r.  

Pułkownik Dionizy Czachowski był niezawodnym oficerem, stał zawsze w pierwszym sze-

regu walki. Przez swoich nazywany był Ojcem, przez Rosjan „krwawym starcem”. Po śmierci śpie-

wano o nim pieśni. Nie znał litości dla zdrajców i opieszałych w służbie Ojczyzny.  
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5. Kacper Kotkowski, 1814 – 1875.
46

  

Kacper Kotkowski urodził się we wsi Czerwona Góra koło Opatowa. Ojciec jego był go-

spodarzem wiejskim. W 1837 r. Kacper Kotkowski ukończył seminarium w Sandomierzu i uzyskał 

święcenia kapłańskie. Po kilku latach pracy osiadł w Ćmielowie, jako proboszcz parafii. Z czasem 

otrzymał dodatkowe obowiązki, m.in. został honorowym kanonikiem kaliskim oraz regensem 

(przełożonym) Zakładu Księży Zdrożnych na Świętym Krzyżu. Na początku lat sześćdziesiątych 

postać jego była szalenie popularna, znano go we wszystkich kopalniach, hutach i parafiach ziemi 

świętokrzyskiej. Był niestrudzonym organizatorem różnych form manifestacji patriotycznych, usta-

wiał krzyże i kopce o wymowie narodowej np.: na rynku w Ćmielowie, przy kościele św. Michała 

w Ostrowcu na Rynku w Kunowie. Organizował słynne na całą Polskę odpusty na Świętym Krzy-

żu. W październiku 1862 roku zorganizował w Świętomarzy koło Bodzentyna wielki zjazd ducho-

wieństwa sandomierskiego, który ogłosił przynależność kleru do organizacji narodowej „Czerwo-

nych”. Komitet Centralny chciał powołać go do swego składu, lecz ksiądz objął skromnie Naczel-

nika Cywilnego Województwa Sandomierskiego.  

Z chwilą wybuchu Powstania Styczniowego, w obawie przed aresztowaniem, opuścił ćmie-

lowską parafię i przyłączył się do korpusu generała Mariana Langiewicza. Towarzyszył generałowi 

do Małogoszczy, a po bitwie przedostał się do Galicji, gdzie miał zająć się dostawami broni. Został 

jednak aresztowany przez Austriaków i przesiedział kilka miesięcy w więzieniu. We wrześniu 1863 

r. powołany został na Komisarza Pełnomocnego Rządu Narodowego na teren województwa Sando-

mierskiego. Generał J. Hauke-Bosak traktował księdza K. Kotkowskiego jako głównego swojego 

doradcę. Po upadku powstania wyjechał na emigrację. Brał udział w różnych pracach mających na 

uwadze dobro Ojczyzny. Przeżył również wiele kłopotów, m.in. oskarżony za fałszowanie rosyj-

skich papierów wartościowych odbył karę trzech lat więzienia.  

Ksiądz Kacper Kotkowski zmarł w Antwerpii, pochowany na miejscowym cmentarzu.  
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