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Przygotował Roman Piskulak 

31 maja 1933 roku w 70. rocznicę powstania styczniowego  

parafianie i uczniowie Szkoły Powszechnej (obecnie Szkoła Podstawo-

wa nr 1) w Zagnańsku – Chrustach, wzięli udział w uroczystościach 

odsłonięcia pomnika w Występie. Pomnik został ufundowany  

na pamiątkę śmierci kpt. Jana Rozłuckiego „Rymwida” - bohatera 

„Ech leśnych” Stefana Żeromskiego.  

W trakcie uroczystości oddano „hołd bohaterom 1863 r.  

i wszystkim tym, którzy życie swoje złożyli w walce o Niepodległość,  

a zarazem oddali pośrednio hołd Wielkiemu Synowi Świętokrzyszczy-

zny Stefanowi Żeromskiemu”. Pomnik ten to ogromny głaz  z napisem 

„1863-1933, Powstańcom 1863, Bohaterowi „Ech leśnych”, Obywate-

le wolnej Polski”.  

Warto przypomnieć, iż miejsce jest symboliczne, gdyż dotyczy 

postaci fikcyjnej, wymyślonej przez Stefana Żeromskiego. Autor  

w korespondencji z 1912 roku wyjaśnia Adamowi Ostrowskiemu,  

że: „Utwór „Echa leśne” nie jest pracą historyczną, lecz wymysłem 

artystycznym, w której prawdy z życia wziętej nie ma wcale”. 

      Akcja utworu toczy się po upadku powstania styczniowego. Grupa 

mężczyzn, wśród nich generał rosyjski – Polak z pochodzenia, rozma-

wia o  czasach powstania.  

     Generał Rozłucki wdaje się w dyskusję z podleśnym, który 

doskonale zna topografię tutejszych lasów. Wypytuje o kon-

kretną drogę - od Zagnańska ku Wzdołowi oraz o karczmę  

znajdującą się niedaleko. Dowiaduje się, że tuż przy niej posta-

wiony został krzyż. Generał Rozłucki zna miejsce, ale jest  

zdziwiony obecnością krzyża. Okazuje się, iż upamiętnienia 

mogiłę powstańca.  

     Generał Rozłucki informuje, wprowadzając tym w osłupie-

nie słuchaczy, że pochowany człowiek to jego bratanek, który 

zdezerterował z rosyjskiej armii i wstąpił do leśnej „bandy”, jak okre-

śla powstańczy oddział. Schwytany trafił przed sąd wojenny, któremu 

on sam przewodniczył. Sąd skazał Rozłuckiego  - „Rymwida” na karę 

śmierci. Jego ostatnim życzeniem było, aby syn - Piotr, został wycho-

wany na Polaka. Stryj - generał nie zamierzał spełnić tej prośby. 

160. rocznica wybuchu powstania styczniowego jest najlepszą 

okazją, aby przypomnieć fakty, legendy i podania oraz utwory literac-

kie  nawiązujące do wydarzeń z  lat 1863  - 1864 . 

   NIEDZIELNIK - DODATEK  
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PARAFIALNE  SPOTKANIA  Z  HISTORIĄ  I  TRADYCJĄ 

Parafialne spotkania z historią i tradycją to zaproponowany 

przez Radę Parafialną cykl spotkań, których celem jest populary-

zowanie wiedzy o naszej wspólnocie. W tym miesiącu przypada  

160. rocznica wybuchu powstania styczniowego, dlatego proponujemy 

temat poświęcony zagnańskiemu epizodowi z tego okresu.  

     Tradycje powstań, ich bohaterowie, epizody weszły na trwałe 

do polskiej świadomości narodowej. Wspomnienie walk z 1863 - 

64, „boju bez broni”, wzmacnia pamięć o patriotycznej ofiarności  

i determinacji. Wydarzenia te stały się też inspiracją dla polskiej 

literatury. Głosem pokolenia powstania styczniowego stał się  

Stefan Żeromski, który w swoich opowiadaniach i powieściach  

łączy problemy społeczne ze sprawą walki o niepodległość. 
     Pod koniec XVIII wieku miały miejsce wydarzenia insurekcji  

kościuszkowskiej – to ostatnia próba utrzymania niepodległości Polski. 

Zagnańsk i uprzemysłowione okolice stanowiły zaplecze dla armii  

Tadeusza Kościuszki, która maszerując na Warszawę w czerwcu  

1794 r., kwaterowała na tym terenie. W odwecie zaborca nie oszczę-

dzał miejscowej ludności, która  nie miała spokoju,  ukrywając się nie-

mal dwa miesiące  w lasach, obawiając się prześladowań ze strony  

kozaków, którzy łupili Zagnańsk. Po trzecim rozbiorze nasza osada 

znalazła się w zaborze austriackim, a po Kongresie Wiedeńskim  

weszła w skład Królestwa Polskiego w zaborze rosyjskim.  

     Czas powstania listopadowego, to działania wojenne w innych rejo-

nach ziem polskich, jednak gmina Samsonów  dostarczała dla armii 

powstańczej broń i amunicję. Po klęsce powstania nie ominęły naszych  

ziem represje rosyjskie, co pogłębiło biedę i pośrednio wpłynęło  

na rozwój nastrojów rewolucyjnych wśród chłopów zmuszanych  

do odrabiania pańszczyzny, pracy w kopalniach i lasach. Świadomość  

społeczną i narodową w latach czterdziestych rozwijał ks. Piotr  

Ściegienny, aresztowany i zesłany na Sybir. Przygotowania do powsta-

nia upadły. Echa wydarzeń 1846 roku dotarły do powiatu radomskiego  

i kieleckiego, przez które przeszła niebezpieczna fala rozruchów.  
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Przed wybuchem powstania 

Rok 1861 to nie tylko trzydziesta rocznica wojny polsko – rosyj-

skiej, ale także wzrost nastrojów rewolucyjnych i patriotycznych, 

czego wyrazem były manifestacje w Warszawie, a we wrześniu  

na  Św. Krzyżu.  

14.09.1861 r. na uroczystościach odpustowych z okazji  

Podwyższenia Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu nastąpiło swoiste 

przebudzenie narodowe w naszym regionie. W tym niezwykłym wyda-

rzeniu wśród niemal trzydziestu tysięcy uczestników była także delega-

cja z parafii w Zagnańsku, która wyruszyła tam za zgodą ówczesnego 

proboszcza księdza Izydora Grelli. W trakcie uroczystości patriotyczno 

-religijnych miał miejsce przemarsz pielgrzymów z chorągwiami.  

Z tego okresu pochodzi właśnie sztandar, który przechowywano  

w naszej parafii. Obok symboli materialnych niezwykle ważne było 

przeniesienie nastrojów patriotycznych do swoich miejsc zamieszka-

nia. Chcąc zapanować nad sytuacją, zaborca rosyjski w październiku 

zarządził na terenie Królestwa Polskiego stan wojenny. Wprowadzono 

zakaz organizowania pielgrzymek, śpiewania pieśni patriotycznych, 

noszenia ubrań i biżuterii żałobnej – odzieży w czarnym kolorze oraz 

czarnych krzyżyków.  

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła Wincentego 

Herrmanna - uczestnika powstania styczniowego, który zmarł 4 VII 

1928 r. mając 77 lat. Pomnik wykonany z czerwonego piaskowca  

znajduje się przy głównej alei. Nieco wyżej jest grób ks. Stanisława 

Świątkiewicza – proboszcza w Zagnańsku. Kapłan  związany był z ru-

chem niepodległościowym już przed wybuchem powstania.  Ks. Stani-

sław Świątkiewicz w latach 1852 – 1879 był proboszczem Czyżowa. 

 We wrześniu 1862 roku po uroczystościach religijno - patrio-

tycznych na Świętym Krzyżu jako jeden z trzech księży wszedł  

w skład delegacji wysłanej do Warszawy na rozmowy z Komitetem 

Centralnym Narodowym.  29 października 1862 roku na zjeździe  

w Świętomarzu zdał relację z odbytych rozmów. Efektem tych działań 

była decyzja  duchowieństwa sandomierskiego o ścisłej współpracy  

z przyszłymi władzami powstania styczniowego.  

 

 

W roku 1880 ks. S. Świątkiewicz 

obejmuje parafię   w Zagnańsku.  

W 1885 r.  umiera i zostaje pochowany 

na naszym cmentarzu. Z przekazu wyni-

ka, że na mogile księdza umieszczona 

była tabliczka z napisem:  

„KS. STANISŁAW ŚWIĄTKIEWICZ 

KANONIK SANDOMIERSKI, PLE-

BAN ZAGNAŃSKI, ŻYŁ LAT 65, 

ZMARŁ 7 IX 1885 R.”.  

 

 Według opracowań ks. S. Świąt-

kiewicz spoczywa we wspólnej mogile 

ze swoim następcą w naszej parafii  

ks. Antonim Lechem (1822 – 1897),  

który był proboszczem zagnańskim  

w latach 1885 – 1897. Obaj kapłani silnie 

związaniu byli z ruchem niepodległościowym przypadającym na czas 

przed i w trakcie powstania styczniowego. 
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Wśród wielu uczestników 

powstania styczniowego na wspo-

mnienie zasługuje także Piotr  

Wójcicki, który początkowo  

walczył w oddziale Jana Rudow-

skiego. Na tym terenie zasłynął  

jako dowódca małego oddziału,  

do którego należeli także mieszkań-

cy dawnej gminy Samsonów, m.in. 

Hieronim Pietrzyca, Karol Salwa, 

Ignacy Grzybowski. Piotr Wójcicki 

brał udział w bitwach pod Bobrzą, 

w lasach koneckich. Po upadku  

powstania podejmował nierówną 

walkę jeszcze przez trzy lata,  

klucząc po okolicznych lasach. Z ustnych podań wynika, że wytropio-

ny przez żandarmów carskich został powieszony w lesie. Wiele wska-

zuje na to, że nieistniejący już dąb „Kapitan” nazwano na pamiątkę 

tego bohatera. 

Powstanie styczniowe upamiętnione jest w legendach, zabyt-

kach i pomnikach w gminie Zagnańsk i najbliższej okolicy.  

 

Podobnie rzecz 

ma się z umieszczony-

mi na dębie „Bartku” 

dwiema figurami ukrzy-

żowanego Chrystusa - 

przekazy ustne mówiły, 

że jest to pamiątka stra-

cenia dwóch uczestni-

ków powstania. Znajdu-

jąca się na odlewach 

data 1853 wyklucza ich 

związek z opisywanymi 

wydarzeniami. 
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 Chorągiew z 1861 r. 
 Najciekawszym zabytkiem z okresu przedpowstaniowego 

(1861r.) jest chorągiew, którą na przechowanie otrzymał Kazimierz 

Wójcicki – uczestnik wojny polsko – rosyjskiej (1830 – 1831).  

To symbol walki o niepodległość, za przechowywanie którego gro-

ziło zesłanie na Sybir. Do roku 1916 organiści tutejszej parafii 

ukrywali go w domu i organach kościelnych. Mimo kilku prób,  

zaborcy nie udało się odebrać sztandaru, który został przekazany 

ks. Pawłowi Stecińskiemu przez organistę Błażeja Wójcickiego.  

 Z jednej strony jest to płat kremowego jedwabiu, na który 

naszyto ciemniejszą tkaninę, a na niej od góry umieszczono podobi-

znę Matki Boskiej (Niepokalanej) w koronie z 12 gwiazd. Poniżej 

w półkolu widnieje napis „Niepokalana Przeczysta Panienko.  

Zmiłuj się, zmiłuj nad Polaków męką”, pod nim jest biały orzeł  

w koronie. Po drugiej stronie, z naszytym białym płatem kontrastu-

je czarny przełamany krzyż z cierniową koroną i gałązką palmy – 

znakami męczeństwa, ofiary i niewoli.  Poniżej jest wyhaftowany 

czarną nitką napis „Dnia 8 kwietnia 1861 roku”. Symbole użyte  

na sztandarze były powszechnie znane w okresie przed i po powsta-

niu styczniowym, a data 8 kwietnia 1861 r. upamiętnia masakrę  

ponad stu Polaków w czasie manifestacji w Warszawie.  

Konfiskowano broń myśliwską, proboszcz z Zagnańska pisze 6 listo-

pada 1861 r.: „Broń dubeltówkę i bilet na takową i na proch wskutek 

wyższych nakazów składam do kancelarii Wójta Gminy Samsonów”. 

Naczelnik wojenny powiatu kieleckiego pułkownik Ksawery Czengie-

ry zabronił wszelkich zgromadzeń  pod krzyżami i figurami, procesji 

kościelnych a także nakazał usunięcie emblematów narodowych  

ze sztandarów kościelnych. Obowiązkiem dopilnowania wykonania 

tych poleceń obarczeni zostali, m.in. wójtowie gmin. Wspomnianą 

chorągiew, z którą zapewne mieszkańcy Zagnańska  brali udział  

w uroczystościach na Świętym Krzyżu, ukrywała rodzina Wójcickich 

zamieszkałych w Zagnańsku – Chrustach, dlatego proboszcz mógł  

z czystym sumieniem 8.12.1861 r. odpowiedzieć na reskrypt naczelni-

ka wojennego, że „w kościele znanych znaków rewolucyjnych nie 

ma”.    



 W pamięć mieszkańców z tamtego okresu wpisała się  obec-

ność kozaków, którzy złupili kościół i parafię w Zagnańsku,  

a ówczesny proboszcz ks. Izydor Grella  o mało  swojej patriotycznej 

działalności nie przypłacił życiem. W archiwum  parafialnym  znaj-

duje się wykaz korespondencji z władzami:10.06.1861 r. ksiądz  

Izydor Grella przekazuje Wójtowi Gminy Samsonów informację  

o planowanym przez kozaków: Krawera i Czwertczewa na niego  

zamachu.  8.12.1861 r. proboszcz składa raport  o kradzieży na ple-

banii, wskazując jako winnych kozaków, a 30 stycznia 1862 r. prze-

kazuje Konsystorzowi Porucznikowi Posterunku w Kielcach raport  

o najeździe kozaków na plebanię w Zagnańsku.  
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Wybuch powstania 

Ogłoszenie branki spowodowało wybuch powstania 22 stycznia 

1863 r., które ze względu na dogodne warunki rozwinęło się  

w Górach Świętokrzyskich, gdzie toczyły się ciężkie walki. 

 Wprawdzie w Zagnańsku nie rozegrała się żadna bitwa, to jednak 

część mieszkańców brała czynny udział w walkach, zaopatrując oddziały 

w żywność i broń, organizując  pocztę powstańczą i wywiad. Z dostępnej 

literatury i źródeł archiwalnych wynika, że przez oddziały - głównie Jana 

Rudowskiego, Dionizego Czachowskiego - przewinęło się  wielu miesz-

kańców  dawnej gminy. Byli to, m.in.: Ignacy Grzybowski,  Jan Polanow-

ski, Paweł Hutnik, Antoni Patyna, Ignacy Kukla, Wacław Kotliński – le-

karz, Kazimierz  Stefański, Paweł Sykulski, Sebastian Czubek, Mateusz 

Starz i Stanisław Siwek  - 35 - letni kolonista, został pochowany w Ćmiń-

sku, jego żona Jadwiga mieszkała w Belnie. Na uwagę zasługują także 

urodzeni w Tumlinie: Kazimierz Piśkiewicz i Józef Bugajski, którzy po 

weryfikacji otrzymali honorowy stopień ppor. weterana, a ich nazwiska 

znajdują się w Imiennym Wykazie Weteranów Powstań Narodowych 

1831, 1848, 1863 r.  Bardzo liczną grupę żołnierzy stanowili mieszkańcy 

wsi Kołomań, którzy służyli w oddziale Jana Rudowskiego: Jan Bugajski, 

Józef Bugajski, Piotr Darmos, Piotr Darmoszyński, Michał Giejski, Stani-

sław Głuszek, Franciszek Kmieć, Karol Salwa, Błażej Janaszek, Łukasz  

Kasprzycki, Leon Młodawski, Lewa Mołanowski, Sebastian Palus,  

Hieronim Pietrzyca, Sylwester Rak, Jan Stapin, Jan Stempiński, Józef 

Swat, Józef Szwed, Ignacy Wiśniewski, Sylwester Wójcicki, Józef Woj-

ciechowski, Stanisław Zatarski.   

11 czerwca 1863 r.  osłabieni przez nieustanne walki powstań-

cy zostali ponownie zaatakowani przez rosyjskich dragonów i piecho-

tę. Po wymknięciu się z obławy w lasach pod Wąchockiem dowódca 

rozwiązał swój oddział, a żołnierzy – odesłano do domów. 

Po wydostaniu się z okrążenia pod Bobrzą Jan Rudowski  

zostaje dowódcą samodzielnego oddziału i kontynuuje  walkę do maja 

1864 r. 

W Dzienniku Korespondencji (…) Parafii Zagnańsk za lata 

1858 – 66 znajduje się pod datą 11 maja 1864 r. zapis: „Powstańcy 

najechali plebanię Zagnańsk w nocy”  - niestety,  nie ma w tej spra-

wie pełnego raportu złożonego Naczelnikowi Wojskowemu w Samso-

nowie. Zapewne chodzi o pojawienie się na tym terenie oddziału  

Rudowskiego, który przez ówczesnego proboszcza ks. Izydora Grellę 

był zaopatrywany w żywność i ubrania.   

Jan Rudowski po wybuchu powstania w 1863 r . zbiegł  

z rosyjskiego garnizonu  stacjonującego w Piotrkowie do obozu  

powstańców, walczył w randze kapitana. W sierpniu 1863 r. mianowa-

ny majorem, a już jesienią tegoż roku podpułkownikiem, a w końcu 

roku - dowódcą Pułku Opoczyńskiego.  8 listopada 1863 r. jego  

oddział rozbroił rosyjską załogę Szydłowca. Starł się z Rosjanami pod 

Suchedniowem,  Opocznem, Wąchockiem, Odrowążem i Radkowica-

mi. W jednej z potyczek dostał się ranny do niewoli i jako ex-oficer 

rosyjski miał być rozstrzelany. Jednak pozostała część oddziału  

powstańczego odbiła swego dowódcę. W maju 1864 r. ppłk. Jan  

Rudowski jako jeden z ostatnich rozwiązał swój oddział. 

 

Informacje o wspieraniu powstańców są również we wspo-

mnieniach rodziny Wójcickich z Zagnańska - Chrustów: „W związku 

z udziałem w pracy konspiracyjnej w powstaniu 1863 - 64 (poczta, 

przechowywanie osób i przedmiotów, śledzenie wroga itp.), której to 

„pracy” (mieszkańcy) poświęcali się gorliwie, mając przykład i za-

chętę od  miejscowego proboszcza, który był jedynym w owe czasy 

świecznikiem parafii”.  
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Z dokumentów parafialnych wynika, że tego samego dnia: 

Franciszek Papros i Tomasz Papros zgłosili proboszczowi księdzu 

Grelli śmierć powstańca o nazwisku Szymborski. Istnieją dwa źródła 

pozwalające przypuszczać, że chodzi o tę postać. Strzelec Szymborski 

zmarł w wyniku odniesionych ran 10 czerwca o godzinie dziesiątej 

wieczorem. Był 19-letnim włościaninem pochodzącym z Gowarczo-

wa, który przed ks. Aleksandrem Janowskim, ówczesnym wikarym  

w Gowarczowie, składał przysięgę na wierność Rządowi Narodowe-

mu. (Źródło: Muzeum Historii Kielc, opracowanie Jerzy Kowalczyk, 

http://powstanie1863.zsi.kielce.pl/index.php?id=w24) 

Drugie źródło wskazuje Kazimierza Szymborskiego –  

17-letniego syna obywatela ziemskiego z ob-

wodu tarnowskiego w Galicji, służącego jako 

żołnierz kawalerii w oddziale Czachowskie-

go, który poległ w okolicach Kielc. (Źródło: 

Zygmunt Kolumna, Pamiątka dla rodzin  

polskich. Krótkie wiadomości biograficzne  

o straconych na rusztowaniach, rozstrzela-

nych, poległych na placu boju oraz zmarłych 

w więzieniach, na tułactwie i na wygnaniu 

Syberyjskiem, 1861 – 1866,  część 2, Kraków 

1868, s. 275).  

Według podań przekazywanych  

z pokolenia na pokolenie wśród mieszkańców Zagnańska,  młody  

powstaniec został pochowany na cmentarzu parafialnym, a na jego 

nieopisanej mogile znajduje się dębowy krzyż. 

 Po krótkim marszu powstańcy dotarli w okolice wsi  Belno  

i Występa, gdzie zarządzono postój. Żołnierze byli tak zmęczeni  

i wyczerpani, że zasnęli na swoich posterunkach.  Mimo rozstawio-

nych ubezpieczeń i wart łącznik z Kielc dotarł niezauważony do obo-

zu. Wówczas dowódcy dowiedzieli się, że do Zagnańska pół godziny 

po ich wymarszu  „(…) wpadły od strony Kielc dwa szwadrony dra-

gonów moskiewskich i nie pytając się nikogo i o nic, pogalopowały 

traktem na zachód, ku Samsonowu”. Zapewne to z tego okresu  

w leśnictwie Adamów pochodzi nazwa „majdan” – upamiętniająca  

na tym terenie pobyt oddziału Dionizego Czachowskiego.   
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 Okrutnie obchodzono się  z pojmanymi powstańcami. Opis 

działań zaborcy odnajdujemy np. w książce „Mój Samsonów” Jana 

Pietraszka „Zawiszy”: „Z opowiadań głównie dziadków pamiętam 

cztery nazwiska : Staniec i Łyżwa z Długojowa zostali schwytani przez 

carskich żandarmów, przywiązani  do koni i tak wleczeni aż do Kielc. 

Jeden z nich Staniec, już w Niewachlowie zmarł przy koniu. Łyżwa  

zakończył życie na dziedzińcu więziennym w Kielcach rozdarty między 

dwoma końmi, do których go przywiązano”. Autor książki wspomina 

także Pietrzyca z Kołomani ( Hieronim Pietrzyca - liczący 30 lat wło-

ścianin, walczył miesiąc w oddziale J. Rudowskiego. Zmarł 17 XII 

1928 r., pochowany został na cmentarzu w Tumlinie) oraz swojego 

pradziada Antoniego Fijałkowskiego – oficera, dowódcę jednego  

z oddziałów działających w rejonie Kielc, Końskich, Opoczna.  

Zagnański epizod  

W czerwcu 1863 r. w okolicy znajdował się oddział Dionize-

go Czachowskiego, który stoczył bitwę pod Bobrzą  i maszerując 

na wschód, walczył w rejonie Ćmińska, Tumlina i Samsonowa.  

 

      Wiosną 1863 roku, gdy korpus Mariana Langiewicza został rozbi-

ty, a dowódca przekroczył  granicę  austriacką, dalszy przebieg  

powstania stanął pod znakiem zapytania. W tym czasie na pierwszo-

planową postać wyrasta Dionizy Czachowski. To właśnie jemu, dziel-

nemu pułkownikowi zwanemu 

także „strasznym starcem”, uda-

ło się ocalić swój oddział. Pod-

trzymując powstanie, Czachow-

ski otrzymał nominację na na-

czelnika wojennego wojewódz-

twa sandomierskiego. Jednocze-

śnie, używając perswazji lub 

siły, podporządkował sobie 

mniejsze oddziały powstańcze, 

m.in. Władysława Kononowicza, Andrzeja Łapackiego,  

Faustyna Grylińskiego.  
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Dionizy Czachowski – „straszny starzec” stał się legendą  

powstania, mimo że nie posiadał przygotowania wojskowego, okazał 

się świetnym dowódcą, którego uwielbiali żołnierze,  jednak  nierzad-

ko budził niechęć wśród innych oficerów. Jego koncepcja walki oparta 

była na działaniach ruchliwych oddziałów partyzanckich, dlatego  

w tym kierunku szło szkolenie żołnierzy, którzy świetnie maszerowali 

– w ciągu doby nawet do 70 kilometrów. Potrafili także, nie łamiąc 

szyku bojowego (Czachowski preferował walkę ogniową tyralierów), 

wycofywać się, bądź atakować, zadając przeciwnikowi duże straty.  

Od swoich podkomendnych wymagał dyscypliny i bezwzględnie  

to egzekwował. Sam wykazywał się odwagą w walce, a z żołnierzami 

dzielił trudy powstańczego życia. A. Drążkiewicz opisuje swego  

dowódcę, którego wychudzone (z głodu)  ciało pokryte było czyrakami  

i pokąsane przez wszy. Strasznego pułkownika nienawidzili i bali się 

Rosjanie. D. Czachowski w liście do generała A. Uszakowa  

(rosyjskiego dowódcy okręgu radomskiego) uprzedził, że za brutalne 

mordowanie Polaków, w odwecie będzie zabijał Rosjan,  słowa dotrzy-

mał. Postrach budził także wśród konfidentów i zdrajców, których  

najczęściej karał śmiercią.  

Liczący kilkaset osób oddział Czachowskiego wiele miesięcy 

skutecznie wymykał się z obławy dowódców rosyjskich.  10 czerwca 

1863 r. w Bobrzy zmęczeni, głodni i spragnieni żołnierze po raz kolej-

ny zostali zaatakowani. Po całodziennej bitwie kompanie powstańcze 

w szyku bojowym,  wycofywały się w kierunku  Ćmińska, Tumlina, 

Samsonowa.  

„W yminąwszy, około 10 godziny (wieczorem), bokiem Samso-

nów, i przeszedłszy przez Szwedy (obecnie: Rurarnia, Rybna, Dutków) 

weszliśmy nareszcie w lasy, w które za nami (Rosjanie)  pójść się już 

nie poważyli. Uszedłszy z wiorstę. zatrzymaliśmy się na wąskiej droży-

nie, aby się obliczyć i sprawdzić: ile też strat ponieśliśmy i ile jeszcze 

posiadamy amunicji? Dnia powyższego rano, liczył jeszcze nasz  

oddział: kompanja imienia Czachowskiego strzelców 102, kompanje 

dowodzone przez Brückmana i Rudowskiego 158, kosynjerów 80,  

kawalerji i oficerów konno wraz z Czachowskim i sztabem 62.  
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Ogółem  ludzi 402 (…) przerażenie nas w pierwszej chwili 

ogarnęło, gdy liczący szef sztabu, wymówił ogólną cyfrę strzelców  

i piechoty: 162 ludzi, a zatem brak 98!  

Wiedzieliśmy, iż 6 poległo, i broń od nich zabrano,  

a ciała ich na placu bitwy pozostawiono, oraz że 13 rannych wieziemy 

z sobą. Ale gdzie się mogło podziać jeszcze 79? - tego nikt pojąć nie 

mógł; albowiem wszyscy stojący w szeregu zapewniali najsolenniej, że 

żadnego rannego towarzysza nie pozostawili, a więcej poległych nikt 

również nie widział. (…) Odkryłem, że brakło nam całej kompanji  

Rudowskiego. Jan Rudowski nie zawiadomiony o kierunku odwrotu 

oddziału, wydostał się z okrążenia w Bobrzy i 11 czerwca przybył  

do starego obozowiska znajdującego się koło Lipia.  

Straty Rosjan w bitwie pod Bobrzą były ogromne: (…) ofice-

rów moskiewskich poległo 11, podoficerów i szeregowych 98, oficerów 

i szeregowych rannych 324; razem 435. Różnica ta olbrzymia  

w porównaniu z naszemi stratami, 6 (ostatecznie 9 - uzupełnienie auto-

ra) poległych i 13 rannych, dowodzi, co mogło było dokazać powsta-

nie dobrze zorganizowane! 

Podsumowując, decyzja o wycofaniu z Bobrzy okazała się 

słuszna, gdyż wieczorem tego dnia  „(…) u 162 powstańców  

ze sztućcami i karabinami (było) tylko150 ładunków wszystkiego”. 

Powstańcy  w Zagnańsku 
 

Antoni Drążkiewicz wspomina dalszy marsz oddziału  

„(…) o godzinie 1 (po północy 11 czerwca), przebywszy lasy  spod 

Szwedów, weszliśmy do Zagnańska (wspomniana nazwa  nie odnosi się 

do współczesnych granic administracyjnych Zagnańska) drożyną obok 

szpitala parafjalnego (wzmianka dotyczy zabudowań przykościelnych) 

W szpitalu złożyliśmy naszych rannych a zbudziwszy kilku gospodarzy 

wsi, oddaliśmy ich pod opiekę takowych, którą nie tylko przyjęli, ale 

jeszcze z rozrzewnieniem i łzami, całując ręce Czachowskiego, poczci-

wi ci wieśniacy, dziękowali mu za położone w nich zaufanie. Natych-

miast przyzwawszy innych, wszystkich pomiędzy siebie zaraz rozebrali. 

Wzruszeni do głębi duszy powyższą sceną, która się w kilkanaście  

minut w ciemnościach odbyła, pomaszerowaliśmy natychmiast dalej, 

zwracając się traktem bitym na wschód.  


