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WYDANIE   SPECJANE

NIE ZAPOMINAMY – PAMIĘTAMY...
Szanowni Państwo…
W tym roku w styczniu obchodziliśmy 160 rocznicę wy-

buchu powstania z 1863 r. O tym tragicznym dla Polaków 
wydarzeniu historycznym w  naszym regionie  świadczą 
oprócz pamięci ludzkiej także pomniki, które przypomi-
nają  nam co się na tej ziemi  wydarzyło w minionych la-
tach. Te wydarzenia z  1863 r. uświadamiają nam po raz 
kolejny tragedię naszego narodu, który przez 123 lata 
zmuszony był żyć w niewoli. 

W nas Polakach jednak cały czas tliła się iskra wolności, 
czego najlepszym przykładem są polskie powstania naro-
dowe. To one właśnie kształtowały ducha patriotycznego 
w narodzie polskim.  Dlatego więc pamiętajmy o tym co 
było…

Obyśmy  my i przyszłe pokolenia Polaków nigdy w tych 
zmaterializowanych czasach nie zapominali o  obowiąz-
kach względem swej Ojczyzny i aby Polska była Polską… 

Niechaj na zawsze w  naszej pamięci pozostaną słowa 
marszałka Józefa Piłsudskiego, który powiedział – Naród 
który nie szanuje  swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek 
teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości (…) 

Naród który traci pamięć, przestaje być suwerennym na-
rodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących 
dane terytorium…

 Pamiętajmy więc w  tym XXI wieku o  naszych korze-
niach, tożsamości narodowej, małej i dużej Ojczyźnie, bo 
wolność nie jest nam dana raz na zawsze…

Wieczna chwała polskim bohaterom poległym pod 
Rybnicą i Jurkowicami.

 Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów

mgr inż. Marek Goździewski

Burmistrz Miasta i  Gminy Klimontów Marek Goździewski 
z dziećmi i  ich opiekunem Ewą Bąk z MGBP pod pomnikiem po-
wstańców styczniowych w Klimontowie. Źródło: K.S.

W tym numerze przedstawiamy opracowanie 
autorstwa Piotra Lipca, w którym autor opisuje 

działania powstańcze jakie miały miejsce 
w okolicach Klimontowa oraz skutki upadku 

powstania dla lokalnej społeczności
– zapraszamy do lektury.



GŁOS2

KU PAMIĘCI…

MIJA 160 LAT OD WYBUCHU 
INSUREKCJI STYCZNIOWEJ…

Sytuacja społeczno–polityczna w „Królestwie Polskim” 
przed wybuchem powstania styczniowego

W  bieżącym roku 22 stycznia mija 160 lat od wybuchu po-
wstania styczniowego, którego głównym celem (podobnie 
jak wcześniejszego powstania listopadowego z  1830  r.) było 
„wskrzeszenie umarłej” zniewolonej Ojczyzny.

Sytuacja Polaków pod zaborami nie była dobra. Cały czas od 
upadku powstania listopadowego trwało wynaradawianie, sto-
sowanie szykan i represjonowanie Polaków dążących do zmia-
ny istniejącej sytuacji, zarówno w  dawnej stolicy Warszawie 
jak i na prowincji. W Warszawie w październiku 1860 r. spotka-
li się na naradzie nasi zaborcy: car rosyjski Aleksander II Roma-
now, cesarz austriacki Franciszek Józef I Habsburg, książę pruski 
– następca tronu, a od 1871 r. cesarz niemiecki Wilhelm I Ho-
henzollern. Debatowali oni nad pozostawieniem status qvo 
i nie „wskrzeszaniem” Polski. W części społeczeństwa polskie-
go obudził się „duch narodowy”. Zamawiano u księży msze za 
„pomyślność Ojczyzny”, w  kościołach zaczęto śpiewać po raz 
pierwszy po latach na szeroką skalę pieśni „Boże coś Polskę” 
i  „Jeszcze Polska nie zginęła”. Dochodziło do manifestacji pa-
triotycznych na ulicach miast (w naszym regionie manifestacje 
patriotyczno–religijne odbywały się w Sandomierzu i na Świę-
tym Krzyżu), krwawo rozpędzanych przez żandarmów i wojsko 
carskie. W  październiku 1861  r. w  „Królestwie Polskim” został 
wprowadzony przez namiestnika carskiego generała Karola 
Lamberta stan wojenny z zaostrzonymi karami i represjami wo-
bec uczestników jakichkolwiek wystąpień polityczno–patrio-
tycznych. Nie przestraszył on jednak patriotycznie nastawionej 
części społeczeństwa i większości księży.

W rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki (zmarł on w Szwajca-
rii 15 października 1817  r.) w  warszawskich kościołach odpra-
wiane były msze patriotyczne1. Do dwóch z  nich: katedry św. 
Jana i  kościoła św. Anny po kilkunastu godzinach oblężenia 
wtargnęli żołnierze rosyjscy demolując świątynię, aresztując 
i  zamykając w  Cytadeli Warszawskiej przeszło półtora tysiąca 
mężczyzn (Cytadela została wybudowana po powstaniu listo-
padowym na rozkaz cara Mikołaja I, służyła jako koszary dla ro-
syjskiego wojska i więzienie dla Polaków buntujących się prze-
ciwko władzy carskiej). Na znak protestu warszawskie władze 
kościelne zamknęły wszystkie kościoły. To samo co księża uczy-
nili również warszawscy pastorzy i  rabini ze swymi świątynia-
mi. Były one pozamykane do lutego 1862  r., kiedy to przybył 
do Warszawy nowy procarsko nastawiony arcybiskup Zygmunt 
Feliński, który polecił aby nie odprawiać nabożeństw patrio-
tycznych. Z całego kraju do władz carskich szły listy protesta-
cyjne przeciwko krwawo tłumionym manifestacjom patriotycz-
no – religijnym podczas których zginęło wiele osób. Taki list 
do władz carskich został również wysłany z Klimontowa i pod-
1) S. Kieniewicz, Historia Polski 1795 – 1918, Warszawa 1983, s. 238; Tamże, Manifest 22 sty-

cznia 1863 roku, Warszawa 1989, s. 45; J. Wiśniewski, Udział księży z diecezji sandomierskiej 
w powstaniu styczniowem 1863 r., Radom 1927, s. 10; M. Czajkowski, Polskie powstania naro-
dowe, Warszawa 2016, s. 76.

pisany przez kilkadziesiąt osób mieszkających w  Klimontowie 
i w pobliskiej okolicy. Podpisali się pod nim m.in.: Walenty Wło-
stowski – proboszcz parafii w  Goźlicach, Józef Czapla – pro-
boszcz z Sulisławic, Jan Krupiński – infułat klimontowski, Firmin 
Latusiewicz – przeor Dominikanów klimontowskich, Ignacy Hi-
lary Ledóchowski – rezydent w  klasztorze Dominikanów, Ka-
rol Gołowiński – dziedzic Pęchowa, Józef Czerniakowski – dziedzic 
Przybysławic, Stanisław Lisikiewicz – dziedzic Nasławic2.

W 1862 r. nowym namiestnikiem w „Królestwie Polskim” zo-
stał brat cara, wielki książę Konstanty Mikołajewicz Romanow, 
a  naczelnikiem rządu cywilnego, prorosyjsko nastawiony ary-
stokrata Aleksander Wielopolski3. On to zapowiadając w  paź-
dzierniku 1862 r. pobór do rosyjskiego wojska około 10 tysię-
cy młodych ludzi i przeprowadzając „brankę” nocą z 14 na 15 
stycznia 1863  r. w  Warszawie spowodował wcześniejszy wy-
buch powstania styczniowego (było ono planowane na maj 
1863 r.)4

WYBUCH POWSTANIA…

22 stycznia 1863 r. wybuchło nie w pełni przygotowane jesz-
cze powstanie. Aby zachęcić chłopów do udziału w powstaniu 
„Tymczasowy Rząd Narodowy” w  jednym ze swych dekretów 
obiecywał najbiedniejszym chłopom – chałupnikom, zagrod-
nikom, komornikom, parobkom po 3 morgi ziemi z dóbr naro-
dowych. Częściowo to poskutkowało (chłopi walczyli m.in. jako 
kosynierzy), jednakże większość chłopów pozostała bierna bo 
nie uwierzyła w te zapewnienia. Również pewna część tej war-
stwy chłopskiej była negatywnie nastawiona do powstania, 
o  czym świadczy postawa chłopów w  regionie opoczyńskim. 
O  tym że tak było najlepiej świadczą słowa zawarte w  jednej 
z publikacji księdza Jana Wiśniewskiego. A oto one: 

…Z  tej dzikiej nienawiści ku szlachcie i  powstańcom słynęło 
Opoczyńskie. Chłopi mordowali powstańców lub wydawali mo-
skalom, jak to miało miejsce w  gminie Białaczewskiej, gdzie po-
wiązanych, pokaleczonych, pokrwawionych, oddawali w  ręce 
naczelnika..Wogóle w  Opoczyńskiem ten ruch nad wyraz przy-
kry, ogarnął 56 wiosek. Ci sami chłopi Opoczyńscy byli najgorliw-
szymi w stawianiu pomników wdzięczności carowi Aleksandrowi 
II…nie chcąc wierzyć, że ruch powstańczy 1863 roku w  zakresie 
swych planów, miał zniesienie pańszczyzny i  zrównanie stanów 
5. (Z pewnością takie niczym nie usprawiedliwione zachowanie 
jest tylko godne potępienia, jednakże wszechobecna chłop-
ska bieda, dysproporcje majątkowe, brak oświaty i świadomo-
ści narodowej w dużym stopniu się do takich nieludzkich, anty 
patriotycznych chłopskich zachowań przyczyniły).

2) E. Niebelski, W dobrach Ossolińskich. Klimontów i okolice, Klimontów 1989, s. 38-39.
3) S. Kieniewicz, Historia Polski…, s. 240.
4) W. Caban, Powstańczy Matecznik, „Mówią Wieki”, nr. 12, Warszawa 2007, s.64. 
5) J. Wiśniewski, Udział księży…, s. 4.
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 Księża polscy natomiast w większości byli nastawieni pro po-
wstańczo. Jednakże byli i tacy, którzy nie wierzyli w „ powstań-
czy sukces”, byli bierni wobec tej insurekcji i  jej nie popierali. 
Taką osobą był m.in. ksiądz Jan Krupiński z Klimontowa, który  
nie popierał powstania styczniowego, nie wierząc w  jego powo-
dzenie. Z tego powodu spotkały go zarzuty o zdradę , przez pewien 
czas ukrywał się. W 1863 starał się o pozwolenie na wyjazd do Zie-
mi Świętej 6. Na taką postawę proboszcza – infułata klimontow-
skiego Jana Krupińskiego (był nim w latach 1851–1874) z pew-
nością miały wpływ represje jakich doznał w 1845 r. ze strony 
władz rosyjskich. A mianowicie „za nie właściwą koresponden-
cję listowną” o charakterze politycznym z matką kardynała Mie-
czysława Ledóchowskiego Marią Ledóchowską został usunięty 
jako wykładowca z warszawskiej Akademii Duchownej i uwię-
ziony w Cytadeli Warszawskiej.    Po wybuchu powstania na po-
czątku 1863 r. jeden z Dominikanów klimontowskich Bronisław 
Markowski opuścił klasztor i  zbiegł do oddziałów partyzanc-
kich (był on m.in. kapelanem w oddziale pułkownika Dionizego 
Czachowskiego). Podobnie uczyniło 11 kleryków z Seminarium 
Duchownego w Sandomierzu, którzy za zgodą biskupa sando-
mierskiego Józefa Juszyńskiego opuścili seminarium i  przyłą-
czyli się do oddziałów powstańczych7. Służyli oni jako kapelani 
i żołnierze z bronią w ręku, m.in. w oddziale generała Mariana 
Langiewicza (drugiego dyktatora powstania styczniowego).

Niedaleko Klimontowa stoczone zostały dwie bitwy. We wto-
rek 20 października pod Rybnicą. Dzień później w środę 21 paź-
dziernika 1863  r. pod Jurkowicami8, gdzie powstańcy starli się 
z przeważającymi siłami rosyjskimi. Ten powstańczy oddział pod 
dowództwem pułkownika Dionizego Czachowskiego wczesnym 
rankiem 20 października 1863 r. przeprawił się przez Wisłę w oko-
licach Osieka (wioski Małego Dymitrowa) i z Galicji wkroczył na 
ziemie zaboru rosyjskiego – „Królestwa Polskiego”. Oddziałowi 
temu towarzyszył tabor sanitarny z 26–letnim lekarzem Janem 
Biesiadeckim z Wróćmierowa. W tym powstańczym oddziale li-
czącym od 630–650 osób znaleźli się Polacy, ale także było w nim 
kilkudziesięciu Węgrów, oraz kilku Niemców i Francuzów9. W go-
dzinach popołudniowych 20 X 1863  r. ten maszerujący przez 
Rybnicę powstańczy oddział został zaatakowany przez wojska 
rosyjskie którymi dowodził major Czuti. Rosjanie w pobliżu mły-
na wodnego, stawu i wzgórza porośniętego lasem przygotowali 
zasadzkę na zbliżających się powstańców. Wytworzyła się zacię-
ta walka w czasie której wielką odwagą wykazali się kosynierzy 
dowodzeni przez księdza kapitana Wojciecha Elgett (Elgiett) – 
Wieniawę. Oni to zdobyli pozycje rosyjskie w  lesie na wzgórzu 
przy drodze skąd dochodziły celne salwy z  rosyjskich karabi-
nów. Niestety podczas tego bohaterskiego natarcia śmiertelnie 
postrzelony został dowódca kosynierów ksiądz Elgett (Elgiett) – 
Wieniawa. Ostatecznie wojsko rosyjskie zostało zmuszone pod 
naporem powstańców do wycofania się z placu boju. W bitwie 
tej ze strony polskiej brała udział tylko piechota. Około 100 oso-
bowy oddział jazdy pod dowództwem pułkownika Dionizego 
Czachowskiego nie brał bezpośredniego udziału w tej bitwie. Je-
den z powstańców biorący udział w tej walce – hrabia Władysław 
Koziebrodzki po latach tak to wspominał: 

…Czachowski z kawalerją trzymał się na boku, i wyciągnął swój 
szwadron na otwartem polu pod lasem, gdzie rzadko tylko kul-
ki moskiewskie dochodziły. Pomimo mniejszej liczby Moskali prze-

6) Ks. B. Stanaszek, Ks. r. Nowakowski, Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX–
XX w. ,t. 2, Sandomierz 2015, s. 157.

7) A. Krzesimowska, Sandomierskie Soplicowo. Dwór, gospodarze, goście. Opowieści z życia san-
domierskiej szlachty 1830 – 1945, Sandomierz 2015, s. 371.

8)  R. Staszewski, Świętokrzyskim szlakiem, cz.2, Ossolin 2016, s. 35.
9) E. Niebelski, Bitwa pod Jurkowicami 21.10.1863, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, nr 3(145), 

Warszawa 1993, s. 112. 

ciągał się bój bez skutku wsród ciągłej tyralierskiej strzelaniny – ale 
jakież było nasze zdziwienie, gdy ujrzeliśmy kawalerję naszą zwi-
jającą front, i  maszerującą ku Klimontowu. Wódz opuszczał od-
dział swój podczas bitwy, nie czekając jej rezultatu! Jaki wpływ wy-
warł ten postępek na powstańców, którzy uważali Czachowskiego 
za jednego z najdzielniejszych naczelników, pojąć nietrudno. Lecz 
wśród zamętu boju nie wszyscy spostrzegli to oddalenie wodza – 
wielu też postanowiło bądź co bądź wytrwać do końca, – więc za 
porozumieniem się kapitanów wystąpiliśmy zaczepnie. Po kilku 
atakach na las obsadzony przez Moskwę, stanowczo przechyliło 
się na naszą stronę zwycięstwo, prawie całe dwie roty zniszczyli-
śmy – niedobitki tylko zbiegły ku Staszowu z wieścią o klęsce zupeł-
nej. Do wieczora trwało zbieranie porozrzucanych moskiewskich 
karabinów, które włożono na furgony jako cenny owoc wygranej, 
trzeba było zająć się także opatrzeniem i pomieszczeniem rannych 
– więc rychło zebrał się znowu oddział do dalszego marszu. Teraz 
dopiero da się uczuć nieobecność dowódcy – nie było także i ma-
jora – więc cała troska pozostała na głowach kapitanów. W niepo-
rządku, w  smutnem usposobieniu pomimo świeżo odniesionego 
zwycięstwa, ruszyliśmy dalej, nie wiedząc nawet drogi, nie mając 
przewodnika. Podczas nocnego marszu przerzedły znacznie nasze 
szeregi; młody żołnierz nie widząc wodza zwątpił, i o własnem tyl-
ko myślał ocaleniu, jeżeli go nie powstrzymał honor i poświęcenie. 
Stanęliśmy na nocleg w  Jurkowicach, a  nazajutrz przy obliczeniu 
okazało się, że tylko trzystu dwudziestu czterech pozostało. Część 
rozbiegłych wróciła wprawdzie później pod sztandary, lecz wielu 
poszło przez Wisłę do Galicji10. 

Prawdopodobnie pułkownik Czachowski po wydaniu odpo-
wiednich rozkazów swym podkomendnym (powstańcza pie-
chota miała się połączyć z  jazdą Czachowskiego w  Konarach 
i stąd ruszyć dalej wspólnie w kierunku Gór Świętokrzyskich) ru-
szył na czele powstańczej jazdy w kierunku Klimontowa. W bi-
twie tej ostatecznie straciło życie na placu boju 27 powstań-
ców a z powodu odniesionych ran zmarło jeszcze w ciągu kilku 
dni i tygodni 22 powstańców. Straty wśród Rosjan wynosiły kil-
kudziesięciu zabitych i  rannych. Trzynastu (prawdopodobnie) 
spośród nich poległych w tej bitwie spoczęło na wieki w zbio-
rowej mogile w Rybnicy.

 Powstańcy po odpoczynku i  spędzeniu nocy prawdopo-
dobnie w  „Dziękach” (dziś nazywa się ta wioska Kolonia Wią-
zownica) ruszyli w  kilku pododdziałach w  kierunku Samotni, 
Jurkowic by następnie udać się dalej w stronę Konar. Niestety 
część powstańców zdezerterowała a część zagubiła się w lesie 
jak chociażby liczący około 30 – 40 ludzi oddział z majorem Ka-
rolem Zajkowskim – Liwoczą. Tymczasem wojsko rosyjskie cze-
kało już w  Jurkowicach na zbliżających się powstańców. Dys-
proporcja sił w  uzbrojeniu i  liczbie żołnierzy była na korzyść 
Rosjan. Powstańców w bitwie pod Jurkowicami było około 450 
a Rosjan dowodzonych przez majora Czutiego i przybyłego mu 
z pomocą podpułkownika Gołubiewa było trzykrotnie więcej.  
Jednym z dowódców w tej bitwie pod Jurkowicami, który wal-
czył z powstańcami „ramię w ramię” przeciwko żołnierzom ro-
syjskim był kapitan Gustaw August Rosner – Róża (z  pocho-
dzenia Żyd – były podporucznik armii austriackiej). Wśród 
chłopskich chat, stodół w przydrożnym lesie a następnie w po-
bliżu dworskiej owczarni i karczmy toczyły się ciężkie boje. Je-
den z powstańców który brał udział w tej bitwie i ją przeżył tak 
ją wspominał: 

Najsilniejszą pozycją w  Jurkowicach była wielka murowana 
owczarnia – tę zajął Rozner w  czterdziestu strzelców. Popowski 
obsadził las obok wioski – kapitan S. opłotki wiejskie około drogi, 
a  kapitan Bereza zabudowania najkorzystniej położone… Ja na-
leżałem do zamkniętych w  owczarni, niewidziałem więc przebie-

10) W. Koziebrodzki, Szkice z niedawnej przeszłości 1863-1864, Lwów 1867, s. 68-69.
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gu bohaterskiej walki, jaką toczył hufiec zajmujący lasek… Duszą 
obrony był Rozner; z oczernioną dymem prochu twarzą, z osmole-
nemi rękoma, biegł zawsze w najbardziej zagrożone miejsce, chwy-
tal nabite karabiny, strzelał z  zimną krwią i  nadzwyczaj celnie… 
Dach słomiany pokrywał owczarnię – więc Moskale postanowili 
go podpalić… Dym tamował oddech w piersiach i zasłaniał oczy, 
gorąco dojmowało tem dotkliwiej, że już spadały kawałki płoną-
cej strzechy, a trzeszczenie wiązań groziło nam nieochybną śmier-
cią pod nawałą pół przepalonego dachu. Więc zabierając kilku ran-
nych postąpiliśmy ku drzwiom – Rozner szedł pierwszy, zaledwo 
wychylił się, gdy obsypany gradem kul padł ranny śmiertelnie. Na 
garstkę naszą zmęczoną tylogodzinnym bojem, łaknącą świeże-
go oddechu powietrza, uderzyła zewsząd moskiewska piechota, po 
krótkiem lecz zaciętem starciu wzięto nas w niewolę…11 

Niestety wojska rosyjskie pomimo odwagi powstańców na 
placu boju odniosły zwycięstwo. Nielicznym udało się tylko 
przebić i  wyjść z  okrążenia, większość dostała się do niewoli 
(... dostała się do niewoli jedna kobieta w bitwie pod Jurkowicami 
która strzelała z gwintówki12). 52 powstańców na czele z kapita-
nem Rosnerem – Różą poległo na placu boju. W kronice parafii 
pod w. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach zachował się taki za-
pis o bitwie pod Jurkowicami, a oto on: 

…Po odniesionym w Rybnicy zwycięstwie Powstańcy w dniu 21 
października posunęli się dwoma kolumnami przez Zyznów i Sa-
motnie ku Jurkowicom, gdyż tu nadciągał od Staszowa pułk ka-
walerii. Ponieważ siły rosyjskie były zbyt przeważające, Powstań-
cy pomimo nadludzkich wysiłków, zostali pokonani. Rozegrała 
się okropna walka. Zrobiwszy sobie niejako forteczkę z murowa-
nej dworskiej owczarni przez otwory w  ścianach z  niesłychanym 
męstwem prażyli do Moskali, z pomiędzy których jeden przyczoł-

11)  Tamże, s. 70 – 72.
12) M. Bruchnalska, Ciche bohaterki udział kobiet w powstaniu styczniowem, z. VI, Miejsce Pia-

stowe 1934, s. 253. 

gał się pod gradem kul polskich do owczarni i podpalił ją. Osacze-
ni ze wszystkich stron nie mogli się Powstańcy długo bronić – wszy-
scy na polu walki zgineli po bohatersku, wykłuci i spaleni. Tu wśród 
wielu innych poległ Białoskórski, brat Edwarda, właściciela Samot-
ni, gubernatora radomskiego, którego zwłoki spoczywają w  Kli-
montowie oraz doktór Dowgiałło, właściciel Witowic i  Pełczyc. 
Poległ też Gustaw Rosner z  pięćdziesięciu jednym towarzysza-
mi. Ciała tych wielkich synów Ojczyzny przywieziono w dniu 3go 
grudnia do Olbierzowic i  tu bardzo cicho na cmentarzu miejsco-
wym w bratnim grobie pochowano, przysypując wapnem13. 

Oprócz powstańców w  tym dniu z  rąk żołnierzy rosyjskich 
śmierć poniosło m.in. dwóch cywilów. Byli nimi 44–letni dzie-
dzic Samotni Władysław Białoskórski – brat byłego gubernato-
ra cywilnego radomskiego Edwarda Białoskórskiego i 43 letni 
lekarz ze Staszowa Melchior Dowgiałło – właściciel folwarków 
ziemskich w  Witowicach i  Pełczycach. Jedna z  zachowanych 
wersji wydarzeń o  tym tragicznym zajściu mówi że dziedzic 
Białoskórski wziął w obronę swego gościa a być może i przyja-
ciela doktora Dowgiałłę, który opatrywał rannych powstańców 
i obaj oni z rąk kozaków ponieśli śmierć. Inna zaś spisana przez 
ocalonego z tej bitwy pewnego powstańca brzmiała: 

…Niezapominając jednak swego mongolskiego sposobu wojo-
wania, obchodzili zwycięztwo rabunkiem i spaleniem sąsiedniego 
dworu, zamordowaniem lekarza ze Staszowa Dowgiełły, którego 
spodkali przypadkiem w odwiedzinach u chorego. Lekarz znanym 
był doskonale Moskalom, gdyż wzywano go często do moskiew-
skich lazaretów, i nie jeden z morderców może mu życie lub zdro-
wie zawdzięczał, lecz wiedzieli Moskale, że jako człowiek zamożny 
będzie dla nich pożądanym łupem – zabili go więc, obdarli trupa 
z pieniędzy, kosztowności a nawet ubioru14. 

13) Kronika parafii rzymskokatolickiej p. w. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach.
14) W. Koziebrodzki, Szkice z niedawnej przeszłości…, s. 72 – 73.

1. Budynek w którym znajdował  się klimontowski szpital powstańczy z 1863 r.  Źródło: http://powstanie1863.zsi.kielce.pl
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Rannych powstańców i żołnierzy rosyjskich podobnie jak to 
miało miejsce dzień wcześniej pod Rybnicą przewieziono fur-
mankami do szpitala w  Klimontowie i  Staszowie. Po tych bi-
twach będący w owym czasie z powstańczą jazdą w Kunowie 
pułkownik Dionizy Czachowski wydał jednemu ze swych pod-
komendnych rozkaz aby udał się do Klimontowa dopilnować 
organizacji i funkcjonowania lazaretu (polowego szpitala woj-
skowego). Tym powstańcem był Władysław Zapałowski, który 
po latach tak to wspominał: 

… A obracając się do mnie rzekł: „Was prosić będę, abyście jechali 
natychmiast do Klimontowa i na plac boju, zajęli się rannymi i urzą-
dzili szpital. A proszę cię na Boga niech tym biednym nieszczęśliwym 
mym towarzyszom na niczem nie zbywa... Ścisnęliśmy raz ostatni 
dłoń Czachowskiego, żegnając słowami: „Do miłego i prędkiego wi-
dzenia!” nie przypuszczaliśmy wtedy, że to „do widzenia!” będzie na 
innym świecie…Nie kładłem się spać i z brzaskiem dnia wyjecha-
łem przez Gołaszyce, Modliboczyce i  Grocholice do Klimontowa. 
W drodze bowiem dowiedziałem się, że tam znajdują się ranni. Kli-
montów jest to licha mieścina, majętność hrabiów Ledóchowskich, 
odznaczająca się wspaniałym kościołem w  stylu w  miniaturze – 
świątyni Piotra i Pawła w Rzymie. W obszernym domu murowanym, 
w  którym mieściła się apteka, urządzony został naprędce szpital 
z kilkunastu rannymi. Dwóch doktorów pielęgnowało chorych – je-
den doktór młody, Galicjanin, z partji Czachowskiego, drugi miej-
scowy i dwóch felczerów. Szpitalem opiekowały się panie z okoli-
cy. Zastałem tam znaną mi panią Karczewską, szlachetną matronę,  
a którą dawniej w innych lepszych warunkach znałem, gdy miesz-
kali w  opoczyńskim w  Rożenku. Z  synem Henrykiem kolegowa-
łem w szkołach w Piotrkowie. Rannym na niczem nie zbywało. Sale 
duże, widne, czysto utrzymane, jak również i bielizna: obsługiwa-
ły siostry szarytki zakonnice z Kurozwęk, a opiekowały się obywa-
telki z  okolicy, obecność zaś p. Karczewskiej była rękojmią dobrej 
opieki. Toteż spokojnie mogłem odjechać i  uspokoić pułkownika 
Czachowskiego. Opuściłem jednak Klimontów, gdyż spieszyłem się 
przechować broń tak nam potrzebną15. 

 Ten szpital powstał dzięki zaangażowaniu i wsparciu mate-
rialnemu Karoliny Hulewicz – Ledóchowskiej, dziedziczki z po-
bliskich Górek. Ona to była właścicielką tego budynku, które-

15) W. Zapałowski, Pamiętniki Władysława Zapałowskiego (Płomienia) z roku 1863-1870, Wilno 
1913, s. 68-69.

go część znajdującą się na piętrze kazała uprzątnąć i  oddać 
do dyspozycji rannych powstańców. Zajmował on trzy duże 
pomieszczenia, w których ustawiono około piętnaście łóżek. 
Na parterze w  owym czasie znajdowała się apteka. Apteka-
rzem był około pięćdziesięcioletni kawaler Józef Słomski. On 
to podobno bezpłatnie dawał ze swej apteki lekarstwa, które 
wykorzystywano podczas leczenia rannych powstańców. Kli-
montowski szpital funkcjonował kilka miesięcy (od X 1863 – 
I 1864 r.). W latach 30–tych XX wieku profesor Maria Bruchnal-
ska w jednej ze swych prac tak pisała o powstańczym szpitalu 
w Klimontowie: 

…W  Klimontowie, własności hr. Ledochowskiej założyły panie 
szpital po bitwie pod Jurkowicami (21.X.1863 r.) Duszą tego szpi-
tala była p. Sewerynowa Karczewska z Rożenek(w Opoczyńskiem). 
Osobiście czynną była dniem i nocą; za tę samarytańską gorliwość 
ranni wywzajemniali się prawdziwą wdzięcznością.(Relacja Włady-
sława Zapałowskiego). Sama już obecność p. Karczewskiej była rę-
kojmią dobrej opieki. Na szpital w Klimontowie rzuca obecnie nowe 
światło praca generała Białokura. Według niego sanitarjusz Szcze-
panowski jeden z  naocznych świadków stwierdza, że do szpitala 
w  Klimontowie przyjeżdżała sama właścicielka hr. Ledochowska 
z  Górek i  sama poleciła całą górę obszernego domu zamienić na 
szpital; inna wersja podaje, że hr. Ledochowska przysyłała tylko ro-
soły i prowianty, jako że dla powstańców zawsze hojną była. We-
dle też jednej wersji leczono w Klimontowie rannych Moskali, we-
dle innej odwożono ich do Staszowa i Sandomierza. Dr. Stankiewicz 
wspomina, że w Klimontowie sam operował Moskala, a chyba to 
świadectwo jest miarodajne. Z tych sprzeczności wyprowadza gen. 
Białokur wniosek, iż omyłki stąd powstawały prawdopodobnie, że 
istnieją dwie miejscowości o  nazwie Klimontów, jedna w  Kielec-
kiem, druga w Proszowskiem. To jednak nie wyklucza możliwości, 
że szpitalem w Klimontowie mogła się zajmować tak dobrze wła-
ścicielka p. Ledochowska, jak i p. Karczewska. Wszystkie zaś źródła 
zgadzają się na jedno, że szpital wspomniany pełen był rannych, 
więc pracy było dosyć nie dla dwóch, ale dla dwudziestu kobiet. 
Nie dziw więc, że oprócz pań stałą służbę pełniły tu Szarytki z Kuro-
zwęk. Drugi szpital założyła hr. Ledochowska w Górkach. Tam rów-
nież operował rannych dr. Stankiewicz16.  

16) M. Bruchnalska, Ciche Bohaterki udział kobiet w powstaniu styczniowem, z. VII, Miejsce Pia-
stowe 1934, s.303.

2. Pałac rodziny Karskich w Górkach z 1911 r. (Do 1880 r. należał do rodziny Ledóchowskich, od 1881 do 1944 r. jego właścicielami była rodzina Karskich. Pod koniec lat 90 – tych XIX w. przebu-
dowany przez nowego właściciela Włodzimierza Karskiego). Źródło: http://ziemiańskie historie.dobrzycamuzeum.pl/, „Wieś ilustrowana” X 1911 r.
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Karolina Hulewicz – Ledóchowska była pro powstańczo na-
stawioną dziedziczką. W okresie powstania styczniowego z jej 
rozporządzenia w jej majątku ziemskim „pieczono chleb i bito 
bydło”, wysyłając te produkty znajdującym się w  naszym re-
gionie oddziałom powstańczym. Prócz Klimontowa w  pałacu 
w Górkach przez krótki okres też byli leczeni ranni powstańcy 
(zmarł w nim m.in. pochodzący z Galicji 30–letni porucznik Wa-
ligórski17). Że w owym czasie tak było świadczą chociażby za-
pisane wtedy te słowa …dnia dwudziestego bieżącego miesią-
ca i roku o godzinie piątej rano umarł w Górkach w Szpitalu niejaki 
Waligórski porucznikiem nazywany lat około Trzydziestu mający 
z Galicyi. Reszta szczegółow nie wiadoma18.

 Ranni i chorzy znajdujący się w klimontowskim szpitalu mie-
li dobrą opiekę medyczną, wyżywienie i  warunki egzystencji. 
Opiekowało się nimi dwóch lekarzy, dwóch miejscowych fel-
czerów i dwóch sanitariuszy oraz przybyłe z Kurozwęk „Siostry 
Miłosierdzia” z  zakonu Szarytek. Także okoliczne dziedziczki 
nastawione patriotycznie z pobliskich dworów na Sandomiersz-
czyźnie angażowały się i udzielały materialnej pomocy rannym 
powstańcom znajdującym się w klimontowskim lazarecie. Sani-
tariuszami byli klimontowianie: Piotr Wąsik i  Jan Szczepanow-
ski, jednym z  felczerów był Józef Poliński, a  naczelnym leka-
rzem powstańczego szpitala w Klimontowie był Jan Biesiadecki 
herbu Prus z Wróćmierowa. Drugim lekarzem w tym powstań-
czym szpitalu był miejscowy doktor Feliks Franciszek Hałatkie-
wicz (prawdopodobnie na krótko w  tym szpitalu był również 
doktor Władysław Stankiewicz, który jako „objazdowy chirurg” 
powstańczy wykonywał konieczne „operacje”). Zmarłych po-
wstańców którzy ponieśli śmierć w tych bitwach pochowano na 
pobliskich cmentarzach. A mianowicie powstańców poległych 
pod Rybnicą pochowano na cmentarzu w Klimontowie a pole-
głych pod Jurkowicami na cmentarzu w Olbierzowicach. 

 Ówczesny burmistrz Klimontowa Michał Lechowski powo-
łał komisję, w skład której weszło kilku klimontowskich miesz-
czan m.in.: Józef Lindek, ksiądz Jan Krupiński i jeden Dominika-
nin. Martwych powstańców poległych pod Rybnicą układano 
koło kościoła św. Józefa, a specjalna carska komisja policyjna 
przybyła z Sandomierza, dokonywała oględzin zwłok i zezwa-
lała na pochówki. Rano 23 października 1863 r. ksiądz Jan Kru-
piński w obecności organisty „farnego” Jana Karwacińskiego 
i „dziada szpitalnego” Łukasza Witkowskiego sporządził akty 
zgonu 27 powstańców poległych w bitwie pod Rybnicą (ko-
lejnych siedmiu zmarło od ran niedługo po bitwie, a piętnastu 
do końca grudnia 1863 r.). Jeden z tych aktów zgonu brzmiał 
następująco: 

Działo się w  mieście Klimontowie dnia Dwudziestego trzeciego 
października Tysiąc Ośmset Sześćdziesiąt trzeciego roku o  godzi-
nie dziesiątej rano. Stawili się Jan Karwaciński organista farny lat 
Czterdzieści dwa i  Łukasz Witkoski dziad szpitalny lat Sześćdzie-
siąt liczący w Klimontowie zamieszkali, i oświadczyli Nam że dnia 
Dwudziestego bieżącego miesiąca i roku o godzinie trzeciej po po-
łudniu umarł w Rybnicy Wojciech Elget Xsiądz Reformat z Sando-
mierza teraz z Galicji przybyły pod nazwą kapitana lat około trzy-
dziestu mający. Reszta szczegółów niewiadoma. Po przekonaniu 
się naocznie o zejściu Wojciecha Elget, Akt ten stawającym przeczy-
tany wraz z pierwszym świadkiem podpisaliśmy drugi zaś pisać nie 
umie.Jan Karwaciński   Xsiądz Jan Krupiński prob. Inf. Klim. utrzy-
mujący Akta Rel. Cyw.19

Wielu powstańców poległych w bitwie pod Rybnicą nie zo-
stało zidentyfikowanych i  zostali pochowani bezimiennie, 
o czym świadczy chociażby ten ówczesny zapis: 

17) E. Niebelski, Bitwa pod Jurkowicami…, s. 124. 
18) Księgi zmarłych – akty zgonu parafii p. w. św. Józefa w Klimontowie. 
19) Tamże.

…dnia dwudziestego bieżącego miesiąca i roku o godzinie trzeciej 
po południu umarł w Rybnicy mężczyzna z imienia i nazwiska niewia-
domy według opisu Sądowego wzrostu miernego lat około Dwadzie-
ścia pięć mający. Włosów czarnych, twarzy okrągłej nosa miernego, 
ubrany w kaftan czarny sukienny, koszulę lnianą z zakładami, na szyi 
miał krzyżyk srebrny, szkaplerz i Matkę Boską Częstochowską. Reszta 
szczegółow nie wiadoma20… 

 Wśród zmarłych niedługo po tej bitwie m.in. byli: 
…dnia Dwudziestego pierwszego bieżącego miesiąca i  roku 

o godzinie drugiej po południu umarł w Klimontowie Tomasz Bor-
kowski kawaler ze Starego Sącza z Galicyi lat Dwadzieścia pięć li-
czący. Reszta szczegółów niewiadoma(...)dnia Dwudziestego dru-
giego bieżącego miesiąca i roku o godzinie dziesiątej rano umarł 
w Klimontowie Jan Ożog z miasta Sokołowa z Galicyi kawaler syn 
Tadeusza i Franciszki Małżonkow Ożogow stanu miejskiego lat sie-
demnaście liczący…21  

W  Olbierzowicach po bitwie pod Jurkowicami nadzy po-
wstańcy zostali przywiezieni i po oględzinach specjalnej komi-
sji policyjnej ze Staszowa pochowani na miejscowym cmenta-
rzu. Komisja ta przybyła do Olbierzowic 23 października 1863 r. 
i  nie udało się jej ustalić danych personalnych i  pochodze-
nia martwych powstańców prócz Gustawa Augusta Rosnera – 
Róży (wiele ciał było zmasakrowanych i spalonych). Dopiero 3 
grudnia 1863 r. proboszcz z Olbierzowic Stefan Niezabitowski 
w obecności chłopów z Jurkowic – sołtysa Ludwika Bryły i rad-
nego Jana Paprockiego wystawił akty zgonu 52 powstańców22.

W  kronice parafii pod w. św. Wawrzyńca w  Olbierzowicach 
pozostał po tym tragicznym wydarzeniu taki zapis: 

…O  zgonie i  o  pogrzebie zwłok poległych bohaterów świadczy 
poniższy odpis aktu; Działo się w  Olbierzowicach dnia trzeciego 
Grudnia Tysiąc osiemset sześćdziesiątego trzeciego roku o godzinie 
dwunastej w południe. Stawili się; Ludwik Bryła, sołtys lat pięćdzie-
siąt liczący i Jan Paprocki Radny lat czterdzieści ośm liczący, obadwa 
włościanie gospodarze z Jurkowic, i oświadczyli iż we wsi Jurkowi-
cach skutkiem starcia się Wojsk Cesarsko – Rosyjskich z  powstań-
cami w wsi Jurkowicach poległo w Bitwie i spaliło się w zabudowa-
niach osób pięćdziesiąt dwie (numero 52), których ciała obnażone 
na Cmentarz Grzebalny Parafji Olbierzowice przywieziono. Sąd Po-
licji Prostej Okręgu Staszowskiego zjechawszy na Grunt dopełnił 
w dniu dwudziestym trzecim Października bieżącego roku obejzenie 
zwłok celem odniesienia przekonania o Imionach, Nazwiskach i po-
chodzeniu tychże, lecz mimo najściślejszego dochodzenia jedne tyl-
ko zwłoki Gustawa Rosnera poległego w Jurkowicach w dniu dwu-
dziestym pierwszym października pochodzącego z miasta Tarnowa 
Galicyi Austryackiej przez lekarza Władysława Roth miasta Staszo-
wa uznany, w skutek przeto upoważnienia Sądu Policji Prostej Okrę-
gu Staszowskiego daty dwudziestego siódmego listopada roku bie-
żącego (Numer Tysiąc czterysta trzydzieści dwa (1432). Akt niniejszy 
spisany po odniesieniu przekonania o rzeczywistej liczbie osób pięć-
dziesięciu dwóch na Cmentarzu złożonych który stawającym prze-
czytany przez Nas tylko gdy Ci pisać nie umieją podpisany został (-)
X. S. Niezabitowski komendarz parafji Olbierzowickiej23.

Franciszek Ksawery Bartkowski (były powstaniec styczniowy 
i zarządca folwarków w majątku ziemskim Karoliny Hulewicz – 
Ledóchowskiej z Górek) po latach, w jednym ze swych poema-
tów tak o poległych pod Jurkowicami powstańcach pisał: 

…Pięćdziesiąt kilku złożono pospołu,
W Olbierzowicach do jednego dołu,
W wspólnej mogile, wszystkich ułożyli, 
I świeżą ziemią ojczystą przykryli.

20) Tamże
21) Tamże
22) S. Chmielnicki, Wieś i parafia Olbierzowice, Sandomierz 1929, s. 11-13.
23) Kronika parafii rzymskokatolickiej p. w. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach.
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ich grobie za sumę jednego Miljarda marek… W  dniu 4 sierpnia 
umówiony majster kamieniarski z Kurowa stosownie do zawartej 
umowy obrobił i sprowadził do Klimontowa na plac kościelny po-
mnik – obelisk na pamiątkę poległych bohaterów za Ojczyznę pod 
wsią Rybnicą 20 X 1863 r.26 

Po bitwie pod Rybnicą pamiątkowy pomnik w tej wiosce upa-
miętniający poległych żołnierzy rosyjskich wystawił właściciel 
majątku „Dzięki” („Wdzięki”) koło Wiązownicy, Rosjanin Alek-
sander Petrow (Pietrow) – zmarły w  1867  r. Podobno do dnia 
dzisiejszego w zbiorowej mogile pomiędzy ufundowanym po-
mnikiem (z  prawej strony) a  przebiegającą drogą spoczywa 
prawdopodobnie trzynastu poległych w walce z powstańcami 
żołnierzy rosyjskich). 

O tym przedsięwzięciu Aleksandra Petrowa pozostał taki zapis: 
…carskie wojsko gęsto zasłało trupami swoimi pola rybnickie. 

Złożono poległych do olbrzymiego grobu i usypano wielką mogiłę, 
na której były właściciel donacji „dzięki” pod Wiązownicą. Petrow 
wybudował pomnik – krzyż kamienny z ukośnymi ramionami (pra-
wosławny) i  położył na nim napis;” W  pamiat pawszym woinam 
w 1863 godu (na pamiątkę poległym wojakom w r. 1863) Pomnik 
ten z czterema dwugłowymi orłami, przed wojną I ogrodzony jesz-
cze słupkami z  żelaznymi prętami, stoi do dnia dzisiejszego nieco 
zniszczony; 1929 r.27 

Aleksander Petrow był sławnym szachistą, wysokim dygni-
tarzem rosyjskim w Warszawie, a co ważne przyjacielem Pola-
ków28. Ożenił się z córką rosyjskiego generała Wasilija Pogo-
dina Aleksandrą (spolszczoną Rosjanką). Jego teściu otrzymał 
majątek ziemski „Dzięki” (dziś to Kolonia Wiązownica) po po-
wstaniu listopadowym jako „donację” – nagrodę od cara. 
Aleksandra Petrow była podobnie jak jej mąż wielką przyja-
ciółką Polaków i nie kryła się z tym wśród Rosjan. Mikołaj Berg 
– Rosjanin wykładowca Carskiego Uniwersytetu Warszawskie-
go tak ją krótko opisał: Urodzona w Polsce, Polka z wychowania, 
przekonań i języka29.

26) Kronika parafii rzymskokatolickiej p. w. św. Józefa w Klimontowie.
27) Kronika parafii rzymskokatolickiej p. w. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach.
28) A. Krzesimowska, Sandomierskie Soplicowo…, s. 566-567.
29)  R. Staszewski, Świętokrzyskim szlakiem…, s. 197.

I krzyż, znak wiary, stanął na mogile
kosztem współbraci za poświęceń tyle24.
Po odzyskaniu niepodległości, w wolnej Polsce w 1924 r. z ini-

cjatywy mecenasa Adama Bartkowskiego (jego ojcem był Fran-
ciszek Ksawery Bartkowski były powstaniec styczniowy) po-
wstał pomnik poświęcony powstańcom poległym w  bitwie 
pod Rybnicą naprzeciw kościoła św. Józefa w Klimontowie25.

O tym przedsięwzięciu mówią nam również słowa zapisane 
w klimontowskiej kronice parafialnej. A oto one:

…W tym też miesiącu zebrali się ludzie z Klimontowa kochają-
cy Ojczyznę na wspólną pogadankę w  celu postawienia pomni-
ka bohaterom z roku 1863, których przeszło 30 spoczywa na miej-
scowym Cmentarzu grzebalnym, zebrano dobrowolnych ofiar 540 
miljonów i umówiono się z kamieniarzem z Kurowa p. Piwnikiem 
i zdecydowano według pokazanego rysunku postawić pomnik na 

24)  F.K. Bartkowski, Pod Rybnicą i Jurkowicami z roku 1863, Chełm 1995, s. 40. 
25) A. Bartkowski, Klimontów sandomierski i  jego okolice, „Ziemia”, t. 15, nr 13, 14, Warszawa 

1930, s. 268.

4. Pomnik na Rybnicy ufundowany przez Aleksandra Pietrowa w hołdzie poległym żołnie-
rzom rosyjskim w bitwie pod Rybnicą 20 X 1863 r.  Źródło: fot. K. S.

3b. Napisy na pomniku w Klimontowie ku czci poległych powstańców styczniowych w bi-
twie pod Rybnicą 20 X 1863 r.  Źródło: fot. K. S.

3a. Pomnik w Klimontowie ku czci poległych powstańców styczniowych w bitwie pod Ryb-
nicą 20 X 1863 r. Źródło: fot. K. S.
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W roku 1929 zawiązał się Komitet celem wybudowania pomni-
ka w Olbierzowicach poległym w Jurkowicach bohaterom. W re-
zultacie tych zabiegów stanął pomnik na placu przed kościołem30.  
W 1930 r. w Olbierzowicach powstał pomnik ku czci poległych 
powstańców w  bitwie pod Jurkowicami z  inicjatywy społecz-
ności lokalnej na czele z  kierownikiem miejscowej Szkoły Po-
wszechnej Stanisławem Chmielnickim. On to zysk z napisanej 
w 1929 r. przez siebie książki pt. „Wieś i parafia Olbierzowice” 
przeznaczył na ten cel.

W powstaniu styczniowym stoczono około 1200 bitew i po-
tyczek, przez oddziały powstańcze przewinęło się około 200 
tys. osób. Najwięcej uczestników tej insurekcji pochodziło z ro-
dzin szlacheckich, w  mniejszym stopniu wzięli w  nim udział 
powstańcy pochodzący z  rodzin chłopskich i  mieszczańskich. 
M.in. uczestnikami tego polskiego powstania narodowego 
były osoby związane „wcześniej… czy później…” z naszym re-
gionem – ziemią sandomierską. 

A byli to m.in.:
 • Emanuel Moszyński syn dziedzica z Łoniowa Piotra Moszyń-

skiego. W stopniu porucznika pełnił funkcję adiutanta Fran-
ciszka Rocherbrune z pochodzenia francuza który był dowód-
cą elitarnego powstańczego oddziału – „Żuawów Śmierci”. 
Ich zawołanie brzmiało „ zwycięstwo albo śmierć”. 20 –letni 
Emanuel Moszyński poległ w bitwie pod Miechowem 27 lu-
tego 1863 r.31

30) Kronika parafii rzymskokatolickiej p. w. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach.
31)  J. Żak, Potyczka pod Szczeglicami 23.01.1864, Staszów 2017, s. 38.

 • Franciszek Ksawery Bartkowski urodzony w  Ujeździe, za-
mieszkujący m.in. w  Nawodzicach – Żyznowie (zarządca 
folwarków w  góreckim majątku ziemskim). W  wieku 21 lat 
przystąpił do powstania, został dwukrotnie aresztowany 
i dzięki wstawiennictwu góreckiej dziedziczki Karoliny Hu-
lewicz – Ledóchowskiej uniknął on zsyłki na Sybir32.

 • Marian Marynowski wstąpił w szeregi powstańczych oddzia-
łów mając 20 lat. Kultywował patriotyczne tradycje rodzinne 
podobnie jak jego ojciec Ignacy były powstaniec listopado-
wy. Marian Marynowski w  późniejszym okresie był wójtem 
gminy Klimontów w latach 1878 – 190633.

 • Stefan Piątkowski z  Górek. Wstąpił w  szeregi powstańcze 
mając 18 lat. W  sierpniu 1863  r. po bitwie pod Grzybową 
Górą został wzięty do niewoli a  następnie przymusowo 
wcielony do armii rosyjskiej34. 

32) Tamże…, s. 35.
33) M. Marynowski, Ze wspomnień weterana wojsk powstańczych z r.1863 – 64 porucznika Mar-

jana Marynowskiego, „Żołnierz Polski”, nr. 42, 43, Warszawa 1922, s. 12 – 13. 
34) E. Niebelski, W dobrach Ossolińskich…,s. 39.

7.  Marian Marynowski (powstaniec styczniowy). Źródło : APR

5.Pomnik w Olbierzowicach ku czci poległych powstańców styczniowych w bitwie pod Jurko-
wicami 21 X 1863 r.  Źródło: fot. K. S.

6. Franciszek Ksawery Bartkowski (powstaniec styczniowy).  Źródło: K. S.
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Po powrocie z  zesłania Jan Chajęcki kupił (na raty) mają-
tek ziemski w Ułanowicach którego obszar wynosił 570 mórg 
(w tym 116 mórg ułanowickiego lasu)37.

W  okresie powstania styczniowego burmistrzem Klimonto-
wa był Michał Lechowski. Powołany został on na to stanowisko 
w lipcu 1861 r., zastępując 70–letniego dotychczasowego bur-
mistrza Klimontowa Ludwika Gnoińskiego. 

Burmistrz Lechowski otrzymał wynagrodzenie miesięczne 
120 rubli i dodatek specjalny 15 rubli. Wcześniej był on inspek-
torem policji miasta Sandomierza, zastępcą i burmistrzem mia-
sta Koprzywnicy38. 

37) Relacja wspomnieniowa o rodzie Chajęckich Andrzeja Chajęckiego, który w 2022 r. odwiedził 
swe rodzinne strony – Ułanowice i Klimontów. Drzewo genealogiczne rodu Chajęckich herbu 
Korab z 1899 r.

38) APR, RGR I, sygn. 1505, k. 153, 155.

 • Zdzisław Reklewski dziedzic z Konar …właściciel tego niegdyś 
tysiącmorgowego majątku...35 został aresztowany przez Rosjan 
w czasie powstania. Po jego aresztowaniu funkcję powstań-
czego naczelnika powiatu sandomierskiego przejął Stanisław 
Karski dziedzic z  Włostowa. (Wcześniej bo prawdopodobnie 
od maja 1863 r. pełnił obowiązki w powstańczych władzach 
naczelnika powiatu opatowskiego. Do powstania był on na-
stawiony negatywnie. Świadczyć może o  tym jego wizyta 
wraz z  innym ziemianinem Romanem Cichowskim w  dniu 
9 lutego 1863 r. w Nowej Słupi u Mariana Langiewicza dowód-
cy jednego z oddziałów powstańczych – przyszłego „dyktato-
ra” powstania styczniowego. Próbowali oni bezskutecznie go 
nakłonić do opuszczenia pola walki, przejścia za „kordon” do 
Galicji – obiecując za to „przymusowym emigrantom” zasiłek 
pieniężny)36.

 • Ludwik Chajęcki i  jego synowie Jan (ur. w  1830  r.) oraz Jó-
zef (ur. w 1833 r.) brali udział w powstaniu styczniowym. Jó-
zef poległ w  lutym 1863  r. w bitwie pod Krzywosądzem na 
Kujawach. Jego ojciec Ludwik oraz brat Jan przeżyli powsta-
nie. Jan Chajęcki za udział w powstaniu został zesłany na kil-
kuletnią katorgę na Syberii. Takiego losu uniknęła jego żona 
Konstancja Gierałtowska (powstańcza emisariuszka), również 
uczestniczka tej narodowej insurekcji. 

35) Kronika parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach.
36) A. Kapostas, K. Klobassa Zręcki, Polski Słownik Biograficzny, t. XII, PAN, Zakład Narodowy Os-

solińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966 – 1967, s.134 – 135.

9.Dwór rodziny Chajęckich w  Ułanowicach na początku XX w.  Źródło: zbiory rodzinne 
A. Chajęckiego.

10.Mapa majątku ziemskiego w  Ułanowicach z  II poł. XIX w.  Źródło: zbiory rodzinne 
A. Chajęckiego.

8. Ludwik Chajęcki z jednym ze swych synów (uczestnicy powstania styczniowego) w la-
tach 70– tych XIX w.  Źródło: zbiory rodzinne A. Chajęckiego.
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chowski jako młody: pełen energii, tudzież gorliwości w służbie odpowied-
niejszym będzie w mieście Klimontowie gdzie ludność o połowę większa 
i więcej koncentruje się interesów miejscowych.
Takiemi przeto powodowany względami mam honor przedstawić Rzą-
dowi Gubernialnemu otrzymane jak wyżej dwa podania – z wnioskiem 
z przemianowaniem Ludwika Gnoińskiego na Burmistrza do Koprzyw-
nicy a Michała Lechowskiego na Burmistrza do Klimontowa…39

39) Tamże, k.195-197.

11a, b. Pismo z 1861 r. dotyczące zamiany posad – „translokacji” burmistrza Koprzywnicy Michała Lechowskiego z burmistrzem Klimontowa Ludwikiem Gnoińskim. Źródło: APR, RGR I [1808] 
1815-1866 [1898], sygn.1505, k. 195-197.

Za obopólnym porozumieniem zamienili się oni (Gnoiń-
ski i Lechowski) stanowiskami za zgodą władz gubernialnych, 
o czym świadczy treść poniższego pisma:

Michał Lechowski Burmistrz Miasta Koprzywnicy i Ludwik Gnoiński Bur-
mistrz Miasta Klimontowa – wnieśli do mnie osobne podania w których 
wyjaśniając: że dla wzajemnej dogodności porozumieli się między sobą 
o zamianę posad, upraszają o wyjednanie odpowiedniego ich przemia-
nowania.
Gdy proponowana zamiana pod względem dobra służby, żadnej nie na-
potka przeszkody – owszem byłaby pożądaną, gdyż Ludwik Gnoiński, 
w podeszłym wieku będący, może spokojnie dosługiwać emerytury w Ko-
przywnicy, gdzie mniej interesów jest skoncentrowanych – zaś Michał Le-
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12a. Protokół „instalacji” Michała Lechowskiego na urząd burmistrza miasta Klimontowa – sporządzony w kancelarii  magistratu miasta Klimontowa 9/21 VII 1861 r.  Źródło: APR, RGR 
I [1808] 1815-1866 [1898], sygn. 1505, k. 228- 230
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12b. c.d. protokółu „instalacji” Michała Lechowskiego na urząd burmistrza miasta Klimontowa – sporządzonego w kancelarii  magistratu miasta Klimontowa 9/21 VII 1861 r.  Źródło: APR, 
RGR I [1808] 1815-1866 [1898], sygn. 1505, k. 228- 230
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12c. Podpisy na protokole „instalacji” Michała Lechowskiego na urząd burmistrza miasta Klimontowa – sporządzonym w kancelarii  magistratu miasta Klimontowa 9/21 VII 1861 r.  Źródło: 
APR, RGR I [1808] 1815-1866 [1898], sygn. 1505, k. 228- 230
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Powstanie styczniowe po prawie dwóch latach partyzanc-
kich walk upadło. Polacy pozostawieni sami sobie nie dali rady 
pokonać rosyjskiego zaborcy. Najdłużej w  tym powstaniu bo 
do grudnia 1864 r. walczył oddział powstańczy księdza gene-
rała Stanisława Brzózki na Podlasiu. Niestety został on areszto-
wany i powieszony przez Rosjan w Sokołowie Podlaskim. Rów-
nież Rosjanie nie mieli litości dla członka powstańczego „Rządu 
Narodowego” i ostatniego dyktatora powstania styczniowego 
Romualda Traugutta, którego 5 sierpnia 1864 r. powiesili na sto-
kach Cytadeli Warszawskiej.

REPRESJE POPOWSTANIOWE

Po powstaniu styczniowym całe dawne „Królestwo Pol-
skie” dotknęły represje, aresztowania i  zsyłki w  głąb Ro-
sji. Car oraz podległy mu aparat władzy i  represji postano-
wili wynarodowić poprzez dalszą rusyfikację naród polski. 

Chcieli zabić w  społeczeństwie tlącego się ducha patrioty-
zmu. Jednym z  najbardziej zagorzałych tropicieli powstań-
ców w czasie powstania i po powstaniu w naszym regionie 
oprócz Edwarda Białoskórskiego (w latach 1845 – 1856 peł-
nił on urząd gubernatora cywilnego radomskiego40) był ge-
nerał Ksawery Czengiery (z pochodzenia był Węgrem i miał 
podobno matkę Polkę) z Kielc, generał Aleksander Uszakow 
z  Radomia a  także rotmistrz (kapitan) Jan Dobrowolski tłu-
miący insurekcję na terenie kilku guberni, co obrazuje film 
„Szwadron” w  reżyserii Juliusza Machulskiego. Na Litwie 
zaś z okrucieństwa i krwawych represji wobec powstańców 
(i nie tylko) zasłynął generał Michaił Murawiow – przydomek 
„Wieszatiel”. 

Chłopi walczący w  powstaniu, po ukazie carskim z  2 mar-
ca 1864  r. (dawał im na własność użytkowaną ziemię i  znosił 
pańszczyznę) opuścili oddziały powstańcze i  stali się lojalny-
mi poddanymi cara rosyjskiego41. Po upadku powstania zmie-

40) R. Staszewski, Świętokrzyskim szlakiem…, s. 36.
41) S. Kieniewicz, Historia Polski…, s. 265.

13. Podział administracyjny „Królestwa Polskiego” na gubernie.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/ 
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niono nazwę „Królestwo Polskie” na „Kraj Przywiślański”. Jako 
obowiązujący język urzędowy w 1865 r. wprowadzono rosyjski, 
w 1869 r. w szkołach średnich a w 1885 r. nawet w szkołach ele-
mentarnych42. W 1867 r. przeprowadzono reformę administra-
cyjną, polegającą na tym, że zwiększono liczbę guberni z 5 do 
10 w „Kraju Przywiślańskim”. 

Po powstaniu styczniowym na ziemiach dawnego „Króle-
stwa Polskiego” powstały następujące gubernie: kaliska, płoc-
ka, łomżyńska, suwalska, siedlecka, lubelska, kielecka, piotr-
kowska, warszawska i  radomska43 – w  której był i  pozostał 
Klimontów. Podział administracyjny (1867 – 1914) „Kraju Przy-
wiślańskiego” pozostał z niewielkimi zmianami do 1914 r. (gu-
bernie władze carskie wprowadziły zamiast województw już 
w „Królestwie Polskim” po przegranym przez Polaków powsta-
niu listopadowym).

Jeszcze w  trakcie powstania styczniowego, jako naczelnik 
wojsk okręgu warszawskiego, przybył do Warszawy rosyjski ge-
nerał Fiodor Berg. Został on ostatnim namiestnikiem w dawnej 
„Kongresówce” i skupiał w swym ręku władzę cywilną oraz woj-
skową. Później po śmierci Berga, stanowisko namiestnika znie-
siono zastępując urzędem generała gubernatora warszawskie-
go – było tak od 1874 r.

Po przegranej „insurekcji styczniowej” rząd rosyjski skonfisko-
wał wiele szlacheckich majątków ziemskich – około 1660 mająt-
ków uczestników powstania. W filmie „Noce i Dnie” pokazane 
jest życie powstańca Bogumiła Niechcica, który za udział w po-
wstaniu styczniowym stracił majątek ziemski „Jarosty”. Nie da-

42)  M. Czajkowski, Polskie powstania..., s. 103.
43) W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764 – 2020, Warszawa 2020, s. 149-151.

14.Klimontowski klasztor Dominikanów na początku XX w.  Źródło: https://klimontow.pl/stare-zdjecia 

leko nas podobny los spotkał właściciela majątków ziemskich 
w Domoradzicach i Zagorzycach Edwarda Jabłońskiego, który 
za udział w powstaniu w 1865 r został skazany na zsyłkę na Sy-
berię, a jego majątki ziemskie zostały skonfiskowane44. Również 
licznej konfiskacie uległy dobra ziemskie kościelne. Osobom, 
które były zamieszane w działalność powstańczą i którym nie 
skonfiskowano majątków ziemskich, nakazano w ciągu 2 lat ich 
sprzedaż. Ponadto w 1864 r. rząd carski nałożył na wszystkich 
właścicieli majątków ziemskich narodowości polskiej kontrybu-
cję w  wysokości 10% wartości od dochodów jako rekompen-
satę za poniesione wydatki związane z  tłumieniem insurekcji. 
Także na klimontowski zakon Dominikanów została nałożona 
kontrybucja. 

Represje dotkliwie dotknęły kościół katolicki i  duchowień-
stwo z nim związane. Carska Rosja stosowała szykany i odwo-
ływała biskupów ze swych diecezji zastępując ich duchow-
nymi uległymi o prorosyjskim nastawieniu (do 1870 r. żaden 
z  dotychczasowych biskupów nie pozostał w  swej diecezji). 
Proboszczom wiejskim pozostawiono jedynie kilka lub kilka-
naście morgów gruntów. 

Rząd carski dokonał również kasaty – likwidacji wielu klasz-
torów, m.in. zakonu Dominikanów i Benedyktynek w Sando-
mierzu, a także klasztoru Reformatów w Rytwianach. Wszyst-
kich zamkniętych przez władze carskie klasztorów było 129, 
a na tzw. „wymarcie” pozostawiono 38 zgromadzeń zakon-
nych45. Wyjątek władze carskie zrobiły dla żeńskiego zakonu 
„Szarytek”, które posługiwały w szpitalach.  

44) J. Żak, Potyczka pod Szczeglicami…, s. 37.
45) S. Kieniewicz, Historia Polski…, s. 299., W. Witkowski, Historia administracji..., s. 240.
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W  Klimontowie zakon Dominikanów, liczący od kilku do 
kilkunastu zakonników przetrwał, lecz dosięgły go liczne 
ograniczenia i represje ze strony władz rosyjskich. 

Jeden z klimontowskich Dominikanów, Bronisław Markow-
ski, który przyłączył się do powstańców przeżył je, a po po-
wstaniu został proboszczem w  Iłży. W 1870  r. został jednak 
aresztowany i osadzony w Cytadeli Warszawskiej, potem ska-
zany na zsyłkę na Syberię. Ostatecznie jednak został cofnię-
ty z drogi prowadzącej na zesłanie i został wydalony z „Kraju 
Przywiślańskiego” za granicę bez prawa powrotu. 

Przeora klimontowskich Dominikanów Firmina Latusiewi-
cza (był nim w  latach 1859-1864) władze carskie podejrze-
wały o kontakty z dowódcami oddziałów partyzanckich46. Po 
upadku powstania został skierowany do pracy duszpaster-
skiej w parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Olbierzo-
wicach w której przebywał do 1877 r.

W 1868 r Dominikanie w Klimontowie stali się zakonem tzw. 
„etatowym”. Przyjmowano do niego zakonników ze skasowa-
nych zakonów, m.in. kilku z Lublina, a zabraniano przyjmowa-
nia nowych kandydatów na zakonników. „Etatowi zakonnicy” 
z klasztoru w Klimontowie (było ich około 14) otrzymywali od 
rządu rosyjskiego 120 rubli rocznej pensji, a „nadetatowi zakon-
nicy” mieli dostawać 60 rubli47. 

Dominikanom klimontowskim władze carskie pozwoliły za-
trzymać jedynie 16 mórg ziemi przy klasztorze wraz z  ogro-
dem. Wcześniej posiadali jeszcze grunta w  mieście Klimonto-
wie… około 6 morgów48. 

Do klimontowskich Dominikanów należał również folwark 
w Olbierzowicach o powierzchni 188 morgów i 52 prętów, któ-
ry po powstaniu styczniowym został rozparcelowany. Świadczą 

46) W. Kukliński, Miasto prywatne i jego kościoły, Sandomierz 1911 s. 177; I. Staszewska, K. Żuk, 
Słownik biograficzny powstańców styczniowych działających na terenie województwa san-
domierskiego, Tarnobrzeg 2013, s.51.

47) W. Kukliński, Miasto prywatne…, s. 170 -171.
48) APR, Zarząd Rolnictwa i  Dóbr Państwowych guberni radomskiej, kieleckiej, lubelskiej, 

siedleckiej [1773-1884] 1885-1918. Rząd Gubernialny Radomski I, sygn. 1612, k. 2.

15.Klimontowski klasztor Dominikanów w I poł. XX w. Źródło: KZGK.

o tym słowa zapisane w kronice parafialnej w Olbierzowicach: 
Wieś Olbierzowice wraz z  folwarkiem należała do klaszto-
ru O.O Dominikanów w Klimontowie, było tu siedmiu podda-
nych jak: Krycia, Jońca, Szemraj, i inni, którzy odrabiali pańsz-
czyznę klasztorowi. W r. 1864 zostali oni uwłaszczeni, a grunt 
folwarczny podzielono na 3 morgowe parcele i  rozdano żoł-
nierzom służącym w  wojsku po 25 lat za cara Mikołaja I  go 
albo tym, którzy się odznaczyli w  wojnie rosyjsko – tureckiej 
w r. 1855–56. Na tych to parcelach obdarowani wybudowali 
swe zagrody w kilku kierunkach, w stronę Staszowa, Klimon-
towa, i Osieka49.
Posiadali oni także folwark w  Beradzu o  powierzchni 308 

morgów i 37 prętów50 (1 morga to 56 arów, a jeden pręt to oko-
ło 4,5 metra długości lub powierzchnia o  obszarze 1/30 mor-
gi). Na pobliskim Koźinku mieli młyn i szkołę założoną jeszcze 
w 1765 r. Po powstaniu styczniowym Dominikanie klimontow-
scy mieli poważne problemy finansowe. Musieli zapłacić kon-
trybucję pieniężną, jako zwrot części carskich kosztów ponie-
sionych w  związku z  tłumieniem polskiej insurekcji. Ponadto 
czekały na nich do uregulowania inne opłaty i podatki. Dlatego 
też przeor klimontowskich Dominikanów Firmin Latusiewicz, 
zmuszony był zaciągnąć znaczną pożyczkę, o  czym świadczy 
treść tego pisma:

Wyraźniej Rubli srebrem czterysta pięćdziesiąt które wypożyczam pro-
stem długiem w  imieniu Klasztoru Xsięży Dominikanów Klimontow-
skich od Pana Antoniego Szummacher na opłacenie Kontrybucji oraz 
innych podatków Skarbowych i innych wydatków Klasztornych – którą 
to kwotę przyrzekam oddać z procentem prawnem w jak najkrótszem 
czasie beż żadnych wybiegów i  kroków sądowych… po wyciśnięciu 
klasztornej pieczęci własnoręcznie podpisuję. Klimontów Dnia 20 Lute-
go 1864 r. 

X.F. Latusiewicz 
przeor X. Dominikanów51.

49) Kronika parafii rzymskokatolickiej p. w. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach.
50) APR, Zarząd Rolnictwa i dóbr państwowych…sygn..1612, k.2.
51) Tamże, sygn. 1612, k. 33. 
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Jednakże sytuacja finansowa klimontowskich Dominika-
nów nie poprawiała się. Różne osoby pisały pisma do Rzą-
du Gubernialnego Radomskiego domagając się zwrotu po-
życzonej Dominikanom klimontowskim gotówki, od tegoż 
rządu ponieważ dotychczasowe dobra ziemskie należące do 
tego klasztoru przejął „Skarb Państwa Rosyjskiego”. Wśród 
tych osób znalazł się m.in. Antoni Szummacher, który 20 mar-
ca 1865 r. wystosował do władz gubernialnych w Radomiu pi-
smo następującej treści:

Do Rządu Gubernialnego
Radomskiego
za pośrednictwem
Delegowanego do zajęcia majątku
X.X. Dominikanów Klimontowskich
Przeor Klasztoru X.X. Dominikanów Klimontowskich wypożyczył ode-
mnie w dniu 20 lutego 1864 r. na opłatę podatków Skarbowych kwo-
tę r.s. 450, jak dołączony tu rewers dowodzi sumy tej, a nawet zastrze-
żonego procentu dotąd pomimo upominania się mego nie oddał 
– wymawiając się brakiem funduszów – A  ponieważ obecnie mają-
tek rzeczonego klasztoru, na rzecz Skarbu przechodzi, przeto upraszam, 
aby suma r.s. 450 wraz z procentem rocznem po dzień 20 Lutego 1865 r. 
wynoszącym r.s. 22 kop: 50 – czyli razem RS: 472 kop 50. – wypłacona 
mi była wraz z dalszym procentem – 
 Klimontów dnia 20 Marca 1865 r. Antoni Szummacher52.

52) Tamże, sygn. 1612, k. 32.

17. Dokument z dnia 20 II 1864 r. potwierdzający zaciągnięcie pożyczki w kwocie 450 r.s. 
przez przeora klimontowskich Dominikanów Firmina Latusiewicza na opłatę kontrybu-
cji, podatków skarbowych i  innych wydatków klasztornych. Źródło: APR, Zarząd rolnic-
twa i dóbr państwowych guberni radomskiej, kieleckiej, lubelskiej, siedleckiej [1773-1884] 
1885-1918 , sygn. 1612, k. 33

16. Długi Dominikanów klimontowskich wobec różnych wierzycieli w 1865 r. Źródło: APR, Zarząd rolnictwa i dóbr państwowych guberni radomskiej, 
kieleckiej, lubelskiej, siedleckiej [1773-1884] 1885-1918, sygn. 1612, k. 37
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W 1885 r. został zamknięty Bank Polski, przekształcony w War-
szawski Kantor Banku Państwa Rosyjskiego. Bank Polski został 
założony przed powstaniem listopadowym w 1828 r. w Warsza-
wie i zajmował się: emisją banknotów (w 1841 r. władze carskie 
polskiego złotego zastąpiły rublami – 1 złoty polski składał się 
z 30 groszy, a 1 rubel ze 100 kopiejek), kredytami i handlem za-
granicznym m.in. pszenicą, wełną i cynkiem54. W Banku Polskim 
przetrzymywane były m.in. depozyty pieniężne klimontow-
skich księży proboszczów – infułatów.

54) S. Kieniewicz, Historia Polski…, s. 74, 298.

Również i inne osoby domagały się uregulowania świadczeń 
pieniężnych przez klimontowski klasztor Dominikanów. We-
dług ówczesnego urzędowego pisma wyglądało to tak:

Następujące osoby zgłosiły się z  pretensyjami do Klasztoru Domini-
kańskiego:
a  Antoni Szummacher o zwrot wypożyczonej Klasztorowi sumy rs. 450. -
b Mosiek Wajnberg kupiec Klimontowski za dostarczone Korzenie cukier 

i światło do Kościoła rs. 48. -
c Wajnberg handlujący z miasta Opatowa za dostarczone wino rs. 30. -
d Józef Słomski Aptekarz z Klimontowa za dostarczone lekarstwa rs. 30.- 
e Liber Kaliński Kupiec z  Klimontowa za dostarczone korzenie rs. 21 

ko 38,5…53

53) Tamże, sygn. 1612, k. 37.

18. Rachunek na kwotę 352 złp. 24 gr. z 1863 r. z klimontowskiej apteki Józefa Słomskiego wystawiony „Zgromadzeniu Xsięży Dominikanów” w Klimontowie. Źródło: APR, Zarząd rolnictwa 
i dóbr państwowych guberni radomskiej, kieleckiej, lubelskiej, siedleckiej [1773-1884] 1885-1918, sygn. 1612, k. 38
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19. Depozyt pieniężny księży infułatów – proboszczów klimontowskich w kwocie 148 sr. i 50 kopiejek zdeponowany w Banku Polskim w 1859 r. Źródło: BDS, Akta parafii Klimontów, 
Dokumenty parafii w Klimontowie z okresu probostwa księdza Wawrzyńca Kuklińskiego, sygn. XIX-XX/11, k. 43
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wprowadzonej reformy i ukazu carskiego z dnia 13 lipca 1869 r. po-
wstała bardzo duża liczba osad 55. Na mocy postanowień Komitetu 
Urządzającego w dawnym „Królestwie Polskim”, działającego w la-
tach 1869–1870, 336 miastom–miasteczkom odebrano prawa miej-
skie (w tamtym okresie wszystkich miast i miasteczek w „ Kongre-
sówce” było około 452). W dwudziestu postanowieniach wydanych 
między 29 października 1869 r. a 12 listopada 1870 r. podano listy 

55) APR, zbiory biblioteczne „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, t. 69, k. 245.

KLIMONTÓW PRZESTAJE BYĆ MIASTEM

Miasto Klimontów żyło swoim codziennym życiem i  uniknęło 
odebrania praw miejskich przez cara rosyjskiego Aleksandra II bez-
pośrednio po powstaniu styczniowym. Niestety nastąpiło to kilka 
lat później. W wyniku tzw. reformy miejskiej przeprowadzonej na 
ziemiach dawnego „Królestwa Polskiego” w latach 1869 – 1870 do-

szło do degradacji licznych miasteczek polskich. W wyniku tej nowo 

20. Ukaz carski odbierający Klimontowowi prawa miejskie. Źródło: APR, zbiory biblioteczne, sygn. IV/6/240- 69, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, r. 1870, t. 70, nr 242, k. 167
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21. Ukaz carski odbierający Klimontowowi prawa miejskie. Źródło: APR, zbiory biblioteczne, sygn. IV/6/240-69, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, r. 1870, t. 70, nr 242, k. 166

miast–miasteczek, którym odebrano prawa miejskie i przemiano-
wano je na osady. Postanowienia te weszły w życie w różnych termi-
nach: 13 stycznia 1870 r., 31 maja 1870 r., 28 sierpnia 1870 r., 13 paź-
dziernika 1870 r. i ostatecznie 1 lutego 1871 r. 

W kolejnych latach przeprowadzano „różne korekty” tej refor-
my, m.in. jedna z nich miała miejsce w 1888 r. kiedy miasto Zawi-
chost zostało zdegradowane do miana osady. Nasz Klimontów 

(należący do powiatu sandomierskiego, guberni radomskiej) 
w wyniku petycji – prośby części mieszkańców Klimontowa skie-
rowanej do cara i realizacji tzw. „reformy miejskiej” również zo-
stał pozbawiony praw miejskich. 

Ten fakt przedstawia nam również „Dziennik Praw Królestwa 
Polskiego” z 1870 r. Treść urzędową w nim zapisaną dotyczącą 
Klimontowa przedstawiają poniższe dokumenty.
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W osadzie Klimontów kilka lat po utracie praw miejskich wój-
tem miejscowej gminy został Marian Marynowski – herbu Nie-
zgoda58.

58) I. Staszewska, K. Żuk, Słownik biograficzny…, s. 55.

Tak o tym fakcie na początku XX w. pisał proboszcz klimon-
towski ksiądz infułat Wawrzyniec Kukliński: 
Dnia 13 lipca 1870 roku miasteczko Klimontów zamienione zo-
stało na osadę, w pół roku później od innych miasteczek w Kró-
lestwie, a  to skutkiem starania śp. Karoliny Ledóchowskiej, do-
żywotniej właścicielki dóbr klimontowskich, która Klimontów 
chciała koniecznie miasteczkiem utrzymać. Tymczasem miesz-
czanie rolnicy, w  prośbie wystosowanej do rządu wymaga-
li przemiany miasta na osadę; rząd się do ich prośby przychylił, 
i  tym sposobem miasteczko Klimontów zamienione zostało na 
osadę56. 

W ten oto sposób Klimontów stracił prawa miejskie. W wy-
niku tych decyzji zlikwidowany został urząd burmistrza, a na 
czele nowopowstałej gminy stanął wójt i  sekretarz zarządu 
gminnego. 

Osada Klimontów została przyłączona do gminy „Pen-
chów” z  siedzibą w  Pęchowie. Następnie po krótkim czasie 
zmieniono nazwę gminy „Penchów” na gminę Klimontów, 
której zarząd gminny miał swoją siedzibę w  Klimontowie. 
Był jednak taki okres (według danych z  1883  r.) że „urząd 
gm.” – gminy Klimontów znajdował się w wiosce Przybysła-
wice. Wieś ta była oddalona od osady Klimontów – która li-
czyła wtedy 2654 osób o około 2 km. Liczba osób zamiesz-
kujących ówczesną gminę wynosiła 6654 osoby, a w jej skład 
w  tamtym okresie wchodziły następujące wioski – Adam-
czowice, Bieradz, Bugaj, Byszów, Byszewska Kępa, Chobrzany, 
Dziewków, Faliszowice, Goźlice, Jachimowice, Jankowice gór-
ne, Kaczkówek, Klimontów, Klimontowski Borek, Kozinek, Kro-
blice, Krzeszkowice, Nasławice, Ossolin, Pęchów, Pęchowiec, 
Płaczkowice, Postronna, Przybysławice, Przybysławski Borek, 
Rogacz, Ryłowice, Strączków, Sniekozy, Tęczynopol Ossoliński, 
Tęczynopol Piechowski, Wilkowice, Zakrzów, Zakrzowska Wola, 
Żuków57. 

56) W. Kukliński, Miasto prywatne Klimontów i  jego dziedzice,” KDS”,  r. IV, Sandomierz 1911, 
s. XXXVII.

57) F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich, t. IV, Warszawa 1883, s. 150 – 152. 

23. Marian Marynowski w  okresie lat szkolnych (w  pierwszym rzędzie pierwszy z  lewej 
w pozycji siedzącej). Źródło: APR, Zbiór materiałów różnej proweniencji od XIII do XXI wieku. 
Życiorysy i wspomnienia uczestników powstania 1863 r. Portrety, fotografie, wycinki praso-
we 1880-1936, sygn. 7

22. Mapa – plan bieżących przychodów miejscowości Klimontów w guberni radomskiej. Źródło: BDS, Akta parafii 
Klimontów, Dokumenty parafii w Klimontowie z okresu probostwa księdza Wawrzyńca Kuklińskiego, sygn. XIX-XX/11, k. 48
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 – Kozacy zawrócili konie i w nogi. W odwrocie jednak strzela-
li do nas. Gdy dojeżdżałem do jednego kozunia, który miał zra-
nionego konia, ten z odległości 10–15 kroków wypalił do mnie 
z pistoletu. Poczułem nagle piekącą słoność w ustach, zęby mi 
jakoś dziwnie zachrobotały i poczęły usuwać się pod naciskiem 
języka. Zaćmiło mi się w oczach, głowa zaczęła ciążyć do tyłu 
i runąłem z konia na ziemię. Kula kozacka strzaskała mi dolną 
szczękę61. 

Ranny Marian Marynowski był do końca maja 1864  r. le-
czony i  przebywał m.in. w  Oblęgorku, w  Piekoszowie oraz 
u byłego pułkownika powstania listopadowego Otkiewicza, 
właściciela Zgórska i Zalesia. Dzięki tym życzliwym i wpły-
wowym opiekunom uniknął zesłania na Syberię. Generał ar-
mii rosyjskiej Ksawery Czengiery uznał go „za nieletniego” 
i pozwolił rannemu w szczękę Marianowi wrócić do domu. 
W podobny sposób zesłania uniknął inny powstaniec stycz-
niowy Franciszek Ksawery Bartkowski, który dzięki wsta-
wiennictwu góreckiej dziedziczki hrabiny Karoliny Hulewicz 
– Ledóchowskiej nie musiał iść na syberyjską katorgę. 

Marian Marynowski funkcję wójta pełnił w  Klimontowie 
w  latach 1878–1906. W  tym okresie kupił kilkanaście mor-
gów gruntu w tej osadzie, użytkował również w Beradzu fol-
wark ziemski. Będąc klimontowskim wójtem mieszkał wraz 
z  rodziną m.in. w  domu przy ulicy Iwańskiej (dziś ulica Zy-
smana). Starał się o rozwój osady, brukując ulice, place i bio-
rąc udział w  różnych inicjatywach społeczno–gospodar-
czych62. 

To on znalazł się również w gronie osób inicjujących i za-
kładających Klimontowskie Towarzystwo Pożyczkowo–
Oszczędnościowe. Był z  pewnością dobrym człowiekiem 
i dobrym wójtem, skoro mieszkańcy osady Klimontów nie-
jednokrotnie wybierali go na to stanowisko, które pełnił 
przez 29 lat. Po śmierci swej pierwszej żony Józefy Jawor-
skiej (z którą miał czwórkę dzieci – dwóch synów i dwie cór-
ki) wyprowadził się z Klimontowa. Zamieszkał pod Warsza-
wą w wiosce Młociny z drugą żoną Anielą Zawistowską. Tam 
też jeszcze przed I wojną światową został wybrany wójtem 
gminy Młociny i pełnił ten urząd w latach 1914 – 1919. Ma-
rian Jakub Faustyn Marynowski po latach w  swych wspo-
mnieniach tak pisał:

61) Tamże…., s. 12 – 13.
62) W. Kukliński, Miasto prywatne…, s. L.

WÓJTEM GMINY KLIMONTÓW 
BYŁY POWSTANIEC STYCZNIOWY 

– MARIAN MARYNOWSKI

Marian Marynowski urodził się w czerwcu 1843 r. we wsi Dą-
browica koło Baranowa Sandomierskiego. Tereny te znajdowa-
ły się pod zaborem austriackim (Galicja). Młody Marynowski 
wraz z rodzicami (Ignacym i Zofią) zmienił miejsce zamieszka-
nia z austriackiej Galicji na gubernię radomską w zaborze rosyj-
skim. W ten sposób rodzina Marynowskich stała się poddanymi 
państwa rosyjskiego. Młody Marian zamieszkał z rodziną w wy-
dzierżawionym od hrabiego Karola Krasickiego majątku ziem-
skim Otoka (wieś nad Wisłą pomiędzy Sandomierzem a Osie-
kiem). Tutaj do momentu pójścia do szkół, był wychowywany 
w  domu w  tradycji patriotycznej. Gdy dorósł rozpoczął edu-
kację w Sandomierzu, a następnie podjął naukę w gimnazjum 
w Radomiu.

Na tym etapie edukacji zastało go powstanie styczniowe. 
Jako niespełna dwudziestoletni chłopak przystąpił do insurek-
cji przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Po latach Marian Marynow-
ski tak to wspominał:

 Nadszedł wreszcie dzień 22 stycznia 1863 r. Byłem wtedy w kla-
sie 6-tej. Dzień dłużył mi się niemiłosiernie i zaledwie doczekać się 
mogłem wieczora. Wreszcie około g. 7-ej wśród głębokich mroków 
przy wietrznej pogodzie, brnąc po błocie spowodowanym odwil-
żą, ciągnęliśmy pojedyńczo w  kierunku rogatek zachodnich. Na 
mostku zebrało się nas około 40 z klasy 6 i 7-ej, wielu bowiem przy-
sięgało, ale niewielu miało ochotę iść w słotę do lasu…59.

W powstaniu styczniowym Marian Marynowski walczył naj-
pierw w  oddziale generała Mariana Langiewicza, następnie 
w  oddziale pułkownika Dionizego Czachowskiego, a  zakoń-
czył swą powstańczą walkę w  oddziale partyzanckim majo-
ra Jana Rudowskiego. Odznaczał się w  walce odwagą i  mę-
stwem walcząc z  oddziałami rosyjskimi dowodzonymi przez 
generała Dobrowolskiego z Radomia i Czengierego z Kielc. Za 
swą odwagę był wyróżniany i  awansowany na wyższe stop-
nie wojskowe, o czym świadczą chociażby te słowa:  W dniu 3 
sierpnia miałem miłą niespodziankę, bowiem delegat Rządu Na-
rodowego p. Awejde doręczył mi patent, awansujący mnie na po-
rucznika60. 

Dzień 5 lutego 1864 r. był ostatnim dniem walki w powsta-
niu dla Mariana Marynowskiego. Wracając w  tym dniu z  pa-
trolu zwiadowczego (w  rejonie Miedzianej Góry koło Ćmiń-
ska) został zaatakowany przez rosyjski kozacki patrol i doznał 
ciężkich ran:

59) M. Marynowski, Ze wspomnień weterana…, nr. 42(321), Warszawa 1922, s. 12 – 13.
60) Tamże..., nr.43(322), Warszawa 1922, s. 12 – 13.

24. Fragment wspomnień wójta gminy Klimontów w latach 1878-1906 Mariana Marynow-
skiego. Źródło: APR, Zbiór materiałów różnej proweniencji od XIII do XXI wieku. Życiorysy 
i wspomnienia uczestników powstania 1863 r. Portrety, fotografie, wycinki prasowe 1880-
1936, sygn. 6, k. 51 
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ZAKOŃCZENIE

Reasumując należy stwierdzić, że pomimo tego iż powsta-
nie styczniowe upadło to jednak pozostało w pamięci ludz-
kiej i tradycji narodowej jako wielki zryw patriotyczny. Było 
kolejnym krokiem, próbą wskrzeszenia zniewolonej Ojczy-
zny. Pokazywało ono ówczesnemu światu ze my Polacy po-
trafimy walczyć nie żałując własnej krwi o „wolność naszą… 
i waszą…”. Upragniona wolność przyszła po pięćdziesięciu 
pięciu latach od wybuchu tej insurekcji styczniowej, nikt 
nam jej jednak darmo nie dał. 

Tamto pokolenie naszych rodaków żyjące w  owych cza-
sach złożyło daninę krwi. Polacy walcząc w Legionach, po-
wstaniu wielkopolskim, powstaniach śląskich, wojnie polsko 
– bolszewickiej „wykuwali” granice odrodzonej Rzeczypo-
spolitej.

W  czasach pokoju nie zdajemy sobie do końca sprawy 
czym jest wolność, samostanowienie, niepodległość bo 
mamy ją na co dzień i  często nie potrafimy tego docenić. 
Musimy jednak pamiętać, że może przyjść w  naszym ży-
ciu taki czas w którym przyjdzie zdać nam „nie teoretycz-
ny a praktyczny” egzamin z własnego patriotyzmu…i bro-
nić bytu niepodległej Ojczyzny. Oby czasy pokoju trwały 
jak najdłużej a  te i  przyszłe pokolenia Polaków mogły się 
cieszyć dobrobytem mieszkając we własnej – wolnej Oj-
czyźnie.

OpracOwał: piOtr Lipiec

Pragnę podziękować – 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów 
panu Markowi Goździewskiemu

Księdzu kanonikowi Henrykowi Hendzlowi 
proboszczowi parafii p.w. św. Józefa w Klimontowie

Księdzu kanonikowi Zbigniewowi Kurasowi 
proboszczowi parafii p.w. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach

25. Wójt Klimontowa Marian Marynowski (pierwszy z prawej) z synem Stefanem i wnukiem 
Zbigniewem. Źródło: http://powstanie1863.zsi.kielce.pl

Marian Marynowski zmarł 10 września 1920 r. w wieku 77 i zo-
stał pochowany na Powązkach w Warszawie. Pozostawił po sobie 
dzieci, wnuków, które podobnie jak on i jego ojciec Ignacy Ma-
rynowski (powstaniec listopadowy), pielęgnowały polskość. Kie-
dy trzeba było Marynowscy nie żałowali krwi, ani własnego życia 
walcząc w obronie Ojczyzny.

Tak było również na początku XX wieku, kiedy Polska po 123 la-
tach niewoli odradzała się. Jej synowie musieli walczyć w latach 
1918 – 1921 o granice i byt państwowy. Ośmiu wnuków Maria-
na Marynowskiego walczyło o utrzymanie niedawno odzyskanej 
niepodległości i kształt przyszłych granic odrodzonej Ojczyzny. 
Jeden z nich, student Politechniki Lwowskiej, sierżant podchorą-
ży Władysław Marynowski zginął podczas wojny polsko - bolsze-
wickiej w obronie Lwowa w sierpniu 1920 r. Stało się to w bitwie 
pod Zadwórzem zwanej „Polskie Termopile”, gdzie 318 Polaków 
broniło Lwowa przed oddziałami „konarmii” Siemiona Budion-
nego (tylko 11 obrońców przeżyło).
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