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1. Autentyczne wydarzenia historyczne, mogące stanowić wyjście pod 

tworzenie inicjatywy turystycznych. 
 

WYKAZ ALFABETYCZNY 

 

Baranów, gmina Chotcza 

 

05.01., 01 – 20.06. oraz 02.12.1942 

Wielokrotne pacyfikacje wsi prowadziła niemiecka żandarmeria. W trakcie 

zamordowano 13 członków organizacji podziemnych. 

 

Bodzechów 

 

08.06.1787 Wizyta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

W 1787 roku gościł tu król Stanisław August Poniatowski, który powracając 

z Julianem Ursynem Niemcewiczem z Ukrainy, 8 czerwca przeprawił się przez 

Wisłę, dotarł do Bodzechowa, gdzie zwiedził park oraz uczestniczył w balu, tańcząc 

z kanclerzyną i kanclerzanką. Dostojnego gościa przyjmowano w ustawionym na tę 

okoliczność ogromnym namiocie. Jeszcze długo po wizycie w parku pokazywano 

kamienny stół, który pamiętał to wydarzenie. 

 

27.03.1821 

W tutejszym dworze zmarł Jacek hr. Małachowski, właściciel rozległych dóbr, 

propagator przemysłu, założyciel fabryki porcelany w Ćmielowie, fundator m.in. 

kościoła w Ruszkowcu oraz dzwonnic w Ćmielowie i Wszechświętym. W tymże 

roku 1821 zmarł także jego syn Jan z Dukli hr. Malachowski. 

 

16.12.1863 Bitwa bodzechowska 

Powstańcza kawaleria pod dowództwem gen. Hauke –Bosaka przyjęła bitwę 

z rosyjskimi dragonami. Mimo przewagi liczebnej, kawalerzyści gen. Bosaka zaczęli 

opuszczać pole walki. Sprawiła to zdrada Polaka, który przeprowadził oddział 

Asiejewa parowem do Bodzechowa i umożliwił Rosjanom niespodziewany atak na 

skrzydło powstańczej jazdy. Dodatkowy popłoch wywołały strzały artyleryjskie. 

Przy dowódcy została garstka, która cofając się w kierunku lasów i majątku Sowia 

Góra, odpierała ataki wroga. Przy pokonywaniu głębokiego rowu klacz pułkownika 

Chmieleńskiego runęła z jeźdźcem na ziemię. Chmieleński walczył nadal i dopiero 

kilkukrotnie ranny, słabnąc krzyknął do dragonów: Nie rąb! Ja jestem Chmieleński. 

Rosjanie przerwali pościg, zadawalając się pojmaniem Zygmunta Chmieleńskiego, 

którego wstępnie przesłuchano w bodzechowskim dworze, a następnie odwieziono 

przed oblicze gen. Czengierego i Uszakowa. Dla Rosjan była to sensacja, gdyż 

Chmieleński był oficerem w armii carskiej, który zdezerterował i dołączył do 

powstańców. Za dezercję został zdegradowany i skazany na 10 lat katorgi, za udział 
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w powstaniu na karę śmierci przez rozstrzelanie, którą wykonano 23 grudnia. 

Skazaniec był tak osłabiony ranami poniesionymi w bitwie bodzechowskiej, że 

zanim stanął przed plutonem egzekucyjnym przywiązano do słupka. Miejsce 

pochówku dzielnego oficera nie jest znane. Pozostałe ofiary bitwy bodzechowskiej 

spoczywają na denkowskim cmentarzu w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

 

22.02.1944 

Odział AL opanował teren cementowni, rozbroił ochronę, zlikwidował niemiecką 

załogę i zdobył broń oraz amunicję. Do partyzantów przyłączyła się grupa 

15 pracujących w cementowni Rosjan. 

 

Boria, gmina Ćmielów 

 

04.05.1863  

Oddział Dionizego Czachowskiego natrafił na zajmujących wieś Rosjach 

mjr Klewcowa. Po długotrwałej wymianie ognia, tuż przed zachodem słońca 

Czachowski dał sygnał do ataku na pozycje wroga od północy. Wraz z ciemnościami 

przerwano jednak szturm i potyczkę należy uznać za nierozstrzygniętą. Jeszcze tej 

samej nocy oddział Czachowskiego podjął marsz w kierunku Ostrowca, by rano 

natknąć się na wycofujący się w tym samym kierunku oddział Klewcowa w rejonie 

osady Jeziorko, gdzie doszło do kolejnej bitwy. 

Bitwę pod Borią poprzedziła utarczka koło folwarku Limierze (Lemiesze). 

 

Bukowiany, gmina Sadowie 

 

31.07.1944 Bój „Zawiszy” 

W lesie w pobliżu Bukowian doszło do potyczki między oddziałem AK Kazimierza 

Olchowika „Zawiszy”, a wycofującym się na zachód oddziałem Wehrmachtu. 

Partyzanci zaatakowali niemiecką kolumnę samochodów, która zboczyła z drogi 

Opatów-Kielce i kierowała się na Bukowiany. Partyzantom udało się zniszczyć dwa 

samochody pancerne. W walce zginęło czterech żołnierzy niemieckich. Partyzanci 

zdobyli pistolet maszynowy, karabin oraz samochód-amfibię. 

 

Chocimów, gmina Kunów 

 

09.06.1787 Wizyta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

Ponieważ kasztelan Józef Popiel cieszył się opinią człowieka o nieposzlakowanej 

uczciwości, król Stanisław August Poniatowski wyróżniał go przy różnych okazjach, 

a wracając z Ukrainy postanowił odwiedzić osobiście w Chocimowie, do którego 

przybył 9 czerwca. Niestety, trafił na smutną chwilę, gdyż właśnie wyprowadzano 

zwłoki żony kasztelana, która ratując porażonych piorunem, jaki uderzył w kościół 

waśniowski, sama z nadmiernego wysiłku umarła.  
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Wyraziwszy swoje współczucie, król odjechał, a towarzyszący mu poeta Stanisław 

Trembecki napisał taki oto wiersz: 

Niechaj się róża pod nogi ściele 

Niech ziemie narcyz okrywa 

Okażcie radość obywatele 

Ojciec Ojczyzny przybywa. 

 

Pragniecie zyskać jego szacunek 

On wasze chęci uprzedza 

Innych tu w drodze stawił trafunek 

A was umyślnie odwiedza. 

 

28.09.1920 Marian Ośniałowski 

W chocimowskim dworze przyszedł na świat Marian Ośniałowski, przez rodzinę 

zwany Rysiem. Spokrewniony z Witoldem Gombrowiczem postromantyczny poeta. 

Zmarł w Paryżu w roku 1966.  

 

Chotcza 

 

10.09.1831 Bitwa na grobli 

Krwawy bój stoczył tu korpus gen. Samuela Różyckiego z wojskami rosyjskimi gen. 

T.Rűdigera. Przechodzącą przez wąską groblę między stawem a moczarami 

kolumnę polską zaatakowali Rosjanie. Gen. Różycki odpowiedział ogniem 650 

karabinów Legii Litewsko – Ruskiej i strzelców krakowskich. Ogień był skuteczny, 

gdyż powstrzymał wroga i umożliwił przejście przez most na Iłżance kawalerii, 

artylerii i taborom. Później jednak szarża rosyjskiej jazdy wprowadziła ponowne 

zamieszanie z polskie szeregi. Na szczęście zimną krew zachował porucznik Ludwik 

Ośmiałowski, który zebrał wokół siebie kilkudziesięciu strzelców i celnymi salwami 

powstrzymał atak wroga. Za swój czyn odebrał order Virtuti Militari.  

Dzień wcześniej pod Lucimią pluton Wołyńców rozbił zwiad rosyjski, biorąc do 

niewoli 20 dragonów kargopolskich oraz ich kapitana.  

 

Przygoda Bielowskiego 

Uczestnikiem bitwy pod Chotczą był student Wydziału Prawa Uniwersytetu 

Lwowskiego August Bielowski, późniejszy znakomity historyk. Broniąc się mężnie 

przed nacierającymi Kozakami, ukrył się w szuwarach. Kozacy, którzy obawiali się 

wjechać końmi na bagnisty teren, sprowadzili ze wsi chłopa z łódką, który miał 

wybadać możliwość dojazdu do powstańca. Chłop odnalazł Bielowskiego, ostrzegł 

go, a Rosjanom powiedział, że najpewniej utonął. Kozacy dali za wygraną i odjechali. 

Chłop wrócił w nocy na bagna, zabrał Bielowskiego do domu, nakarmił, przetrzymał 

kilka dni i odprawił. 
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09.08.1943 

Wskutek zdrady w zabudowaniach Piotra Turbiarza otoczeni zostali partyzanci GL. 

W walce zginęli wszyscy domownicy i partyzanci (14 osób). 

 

28.09.1944  

W nocy zgrupowanie partyzanckie AL i BCh (zgrupowanie „Ośki”) podjęło 

zakończoną powodzeniem próbę przerwania frontu i przejścia na stronę zajętą przez 

nacierające ze wschodu wojska radzieckie. W akcji zginęło 270 partyzantów. Wieś po 

wojnie otrzymała Krzyż Grunwaldu II klasy. 

  

Czerwona Góra, gm. Sadowie 

 

05.01.1814  

W Czerwonej Górze urodził się ksiądz Kacper Kotkowski (5.01.1814) jako syn rolnika 

Józefa i Marianny małżonków Kotkowskich. Wspaniały kaznodzieja, gorący patriota, 

organizator niepodległościowych manifestacji i zjazdów księży w okresie 

poprzedzającym wybuch powstania styczniowego. W okresie insurekcji w sztabie 

gen. Mariana Langiewicza, doradca gen. Józefa Hauke – Bossaka, dowódca jednej 

z ostatnich powstańczych partii. Zmarł na emigracji w roku 1875. 

 

Ćmielów 

 

12.04.1657 

Na tutejszych błoniach doszło do spotkania księcia Siedmiogrodu Jerzego 

II Rakoczego z królem Szwecji Karolem Gustawem. Książę siedmiogrodzki pierwszy 

zeskoczył z konia i powitał króla szwedzkiego; ten z kolei szykiem wojsk i dwoma 

potężnymi salwami armat ukazał potęgę swej artylerii i muszkieterów.  

 

Daniszów, gmina Lipsko 

 

21.03.1864 

Sformowany przez Andrzeja Denisewicza oddział ochotników został otoczony przez 

rosyjska piechotę, która zamknęła drogę do Lipska oraz dragonów Assiejewa, którzy 

zajmując las Gliniarski, odcięli powstańcom odwrót. Denisowicz poderwał oddział 

do ataku i tracąc jednego powstańca przebił się przez rosyjską piechotę. Niestety, 

oddział poszedł w rozsypkę, a sam dowódca kilka dni później został osaczony pod 

Radkowicami i wzięty do niewoli.  
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Dąbrowa, gmina Lipsko/Ciepielów  

 

08 – 09.09.1939 

Dowódca 74 pułku piechoty mjr Józef Pelc, który brał udział w bitwie pod Iłżą,  

zorganizował redutę pod wsią Dąbrowa. Otoczeni przez wroga żołnierze mężnie 

walczyli do końca. Kilkudziesięciu wraz z dowódcą zginęło, około 200 Niemcy 

rozstrzelali w przydrożnym rowie.  

 

Drezno, gmina Lipsko 

 

08.09.1939 

Walki z zamykającym odwrót Armii „Prusy” wrogiem toczył na drodze pod 

Dreznem pluton motocyklistów por. A.Hudzickiego z Warszawskiej Brygady 

Pancerno Motorowej płk. Stefana Roweckiego.  

 

Duklany, gmina Sadowie 

 

25.10.1943 

Ścigający partyzantów z rozbitego w Małoszycach oddziału GL im. Sowińskiego 

Niemcy natknęli się na oddział GL im. Zawiszy Czarnego. Partyzanci rozbili dwa 

wozy pancerne i zadali wrogowi znaczne straty w ludziach. 

 

Gniadków, gmina Chotcza 

 

18.01.1944 

Żandarmi rozstrzelali 6 Polaków, a ciała ich spalili. 

 

Grabowiec, gmina Rzeczniów 

 

15.04.1863 

W miasteczku stacjonował oddział Dionizego Czachowskiego. Tu też oficjalnie 

została ogłoszona nominacja Czachowskiego na naczelnika wojskowego 

województwa sandomierskiego. Mający już wówczas stopień pułkownika 

Czachowski odbył na plebanii odprawę dowódców i opuścił miejscowość wobec 

nadciągających Rosjan. Nie uratowało to jednak mieszkańców przed represjami. 

5 zamordowano, w tym 3 urzędników z magistratu.  

 

09.09.1939 Grabowiec – Rzechów 

Z Lasów Iłżeckich ruszyły ok. godz. 1 –ej do natarcia bataliony 12 DP z zamiarem 

przebicia się do Lasów Małomierzyckich i dalszego marszu ku przeprawom na 

Wiśle. Główne natarcie kierowane było na Rzechów i Michałów. Żołnierze mimo 

zmęczenia walczyli dzielnie. Wieś Dąbrowa została wzięta jednym skokiem. Polacy 

weszli także do płonącego Rzechowa. Dalsze natarcie utknęło jednak w ogniu 
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artylerii niemieckiej i działek przeciwlotniczych 20 mm strzelających na wprost, 

a o ostatecznej porażce zdecydował atak niemieckiej jednostki pancernej. Wobec 

niedostatecznej obrony przeciwpancernej zdecydowano o wycofaniu się w rejon 

Piotrowego Pola, gdzie rozformowano związki taktyczne, nakazując przedzieranie 

się ku Wiśle małymi grupkami. Był to jeden z ostatnich aktów jednej z największych 

bitew polskiego września, stoczonego w rejonie Iłży. 

 

Janik, gmina Kunów 

 

16.12.1863 Bitwa oddziału kpt. Łady 

300 osobowy oddział z Mazowsza kpt. Łady został otoczony przez Rosjan 

dowodzonych przez płk Macniewa. Powstańcy rozłożyli się na obóz w terenie 

podmokłym, ale mróz ułatwił wrogowi przejście przez bagna i okrążenie oddziału. 

Gdy kpt. Łada zorientował się w położeniu, wydał rozkaz do ataku. W morderczej, 

bezpośredniej walce na kolby, bagnety i kosy zginęło 38 powstańców, reszta przebiła 

się przez szyki wroga. Polegli zostali pochowani na cmentarzu w Kunowie.  

 

09.06.1944 

Podczas koncentracji oddziałów AL. im. Langiewicza, Narutowicza, Zawiszy 

Czarnego i Sowińskiego na partyzantów uderzył 600 osobowy oddział niemieckiej 

żandarmerii. Alowcy, tracąc 5 ludzi, zmusili Niemców do odwrotu. 

 

Jawor, gmina Sienno 

 

06.11.1863 Śmierć Czachowskiego 

Zaatakowany przez dragonów Asijewa oddział Czachowskiego wycofał się 

w kierunku Wierzchowisk. Zaatakowany z dwóch stron Czachowski, w otoczeniu 

garstki swoich ludzi, ostatnią walkę stoczył w rejonie Jawora, broniąc się oparty 

plecami o pień starej gruszy. 

 

Jeleniec, gmina Bodzechów 

 

01.04.1944 Bój „Szarego” 

Po akcji w Siennie, gdzie oddział „Szarego” ostrzelał posterunek żandarmerii i policji 

granatowej, zniszczył magazyny z wódką dokumenty kontyngentowe i mleczarnię, 

wycofał się w rejon majątku Jeleniec, gdzie został zaatakowany przez 

zmotoryzowana żandarmerię. Po zaciętej walce, w której Niemcy stracili 10 ludzi, 

oddział wycofał się wraz z taborami, mając czterech zabitych.  
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Jeziorko (Krzemionki), gmina Bodzechów 

 

05.05.1863 Bitwa Dionizego Czachowskiego 

Po potyczce 3 maja koło folwarku Lemierze płk. Dionizy Czachowski zorganizował 

zasadzkę 5 maja w rejonie wsi Jeziórko, przy drodze Bałtów -Ostrowiec. Ukryci za 

sągami drzewa powstańcy wytrzymali atak Rosjan, po czym rozbili oddział majora 

Ilji Klewcowa, który poległ, jak głosi legenda, od kuli wystrzelonej przez chłopca. 

Klewcow, który miał praktykę w uśmierzaniu powstania na Kaukazie, został 

ściągnięty do Polski, by położyć kres insurekcji styczniowej. Spoczywa na cmentarzu 

w Opatowie. Rosjanie w bitwie pod Jeziórkiem stracili 90 ludzi i uciekli w kierunku 

Ostrowca. Powstańcy zdobyli sto karabinów, tracąc 8 zabitych i 22 rannych. 

Powstańcza mogiła znajduje się w głębi lasu około 500 metrów od pomnika.  

 

Krępa Kościelna, gmina Lipsko 

 

03.05.1876 

Urodził się ks. Jan Wiśniewski niestrudzony badacz dziejów, kultury i folkloru, autor 

nieocenionych „Dekanatów” oraz opisów kościołów, miast, zabytków i pamiątek. 

Zbiory ks. Jana Wiśniewskiego dały początek radomskiemu muzealnictwu 

regionalnemu. Zmarł w 1943 roku. 

 

Kunów 

 

1271 Porwanie biskupa Pawła z Przemankowa 

Na rozkaz księcia Leszka Czarnego dwaj rycerze Otto i Żegota Toporczykowie 

pojmali biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa, mszcząc się na biskupie za 

uprowadzenie z klasztoru klarysek na Skale ich siostry zakonnicy oraz …”jawne 

z nią mieszkanie w Kielcach”. Paweł z Przemankowa okryty był ponurą sławą 

człowieka: -„Mściwego, niespokojnego i skażonych obyczajów”. W Kunowie, który 

był ośrodkiem klucza kunowskiego biskupów krakowskich Paweł z Przemankowa 

przebywał chętnie ze względu na sąsiedztwo rozległej Puszczy Iłżeckiej, w której 

oddawał się polowaniom.  

 

1412  

Do Kunowa zawitał wracający spod Grunwaldu Władysław Jagiełło, na którego 

w Opatowie czekała królowa Anna. 

 

Sierpień 1709 

Miasto odwiedził car Piotr I Wielki wraz z przyjacielem i doradcą Aleksandrem 

Mienszykowem. Z rozkazu cara wszyscy rzemieślnicy (6 kowali, 10 cieśli, 

3 kuśnierzy, 10 szewców, 2 piekarzy, 8 sukienników, 5 krawców, 12 tkaczy, 

i 2 rzeźników) opuścili Kunów i udali się wraz z wojskiem. Tylko kilku z nich 

powróciło.  
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12 – 21.09.1831 

Pod bitwach pod Chotczą i Lipskiem gen. Samuel Różycki rozłożył swój korpus 

obozem w Kunowie. Tu 12 września wydał dwie odezwy. Jedną skierował do swoich 

podkomendnych, wzywając do dalszej walki mimo upadku Warszawy: „…Polacy! 

Jeszcze chwila wytrwałości i poświęcenia waszego! Bliski już koniec walki, której 

wypadek ma nam zapewnić nasze swobody, wolność i prawa”. Drugą wysłał do 

mieszkańców Galicji z apelem o wsparcie dla jego żołnierzy: „…Rodacy!! Żyje i żyć 

będzie Ojczyzna”.  

 

23.10.1963 

Błogosławieństwo od tutejszego proboszcza i gorącego patrioty ks. Jana 

Dąbrowskiego odebrał Dionizy Czachowski, który przybył do Kunowa z oddziałem 

kawalerii trzy dni po przegranej bitwie pod Jurkowicami. 

 

01.03.1863 

Aresztowany ks. Jan Chryzostom Dąbrowski został zesłany na Syberię. 

 

Lipsko 

 

10.06.1831 Bita na przedpolach Lipska 

Naciskany przez Rosjan korpus gen. Samuela Różyckiego wycofywał się spod 

Chotczy w kierunku Lipska, tocząc krwawe boje m.in. w rejonie Woli Soleckiej. 

Wieczorem 10 września na przedpolach miasteczka gen. Różycki przyjął bitwę, by 

opóźnić marsz Rosjan i dać czas na przejście swoim oddziałom przez wąskie uliczki 

Lipska. Odwrót polskiego korpusu osłaniała jazda dowodzona przez płk. Karola 

Różyckiego. Bitwa zakończyła się około godziny 22 –ej. Korpus Różyckiego pod 

osłoną nocy wycofał się w kierunku Rzeczniowa.  

 

29.04 – 01.05 oraz 30.05 – 02.06.1863 

W miasteczku przebywał z oddziałem Dionizy Czachowski. 

 

08.09.1939 

Na przedpolu Lipska potyczkę z oddziałami niemieckimi stoczył szwadron tankietek 

kpt. A.Czechowicza z Warszawskiej Brygady Pancerno Motorowej płk. Roweckiego. 

Następnego dnia uszkodzoną polską tankietkę Niemcy wystawili na Rynku 

w Lipsku, by uczcić partyjne święto NSDAP.  

 

08.09.1939 

Niemiecki pluton egzekucyjny rozstrzelał na oczach tłumu rabina Knobla Cukera, 

a następnie spalił żywcem ok. 80 Żydów, zamkniętych w modrzewiowej synagodze 

przy ul. Iłżeckiej. 
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10.10.1939 Początki konspiracji 

W trakcie posiedzenia w aptece z udziałem przedwojennych oficerów: por. Wiktora 

Łukasika, por. Wypchło, ppor Władysława Lasoty, jego brata Franciszka, i ppor 

Bolesława Jakubowskiego utworzono podobwód Związku Walki Zbrojnej „Powiśle”. 

 

Małachów, gmina Ćmielów 

 

23.11.1943 

Niemiecka żandarmeria otoczyła partyzancką kwaterę. Mimo ściągnięcia artylerii 

i samochodów pancernych walka trwała cały dzień. Zginęło 18 partyzantów. 

 

Małoszyce, gmina Sadowie 

 

04.08.1904 

W majątku rodziców urodziło się najmłodsze z dzieci Antoniny z Kotkowskich i Jana 

Gombrowicza, syn Marian Witold Gombrowicz, ochrzczony w kościele parafialnym 

we wszechświętym. Witold Gombrowicz, autor m.in. „Ferdydurke”, „Trans-

Atlantyku”, „Kosmosu”, „Ślubu” i „Dzienników” został światowej sławy pisarzem. 

Zmarł na emigracji we Francji w roku 1969.  

 

25.10.1943 

W walce z Niemcami zginęło 13 partyzantów GL. 

 

Mychów, gmina Bodzechów 

 

1412. Porwanie Elżbiety 

U stóp zamku rozegrała się scena (przed 1412 r.) porwania Elżbiety, córki Warsza 

z Mychowa, który poległ w bitwie z Tatarami nad rzeką Workslą. Pozostająca pod 

opieką wuja Rafała z Mychowa Elżbieta została uprowadzona przez Tomka 

Kalskiego z Prawęcina na zlecenie Gniewosza z Dalewic i Ćmielowa, podstolego 

krakowskiego, którego chorągiew walczyła pod Grunwaldem. On sam zgromadził 

duży majątek, który dał na przechowanie do klasztoru a klucz i tajemnicę powierzył 

służebnej z przykazaniem, by skarb trafił do rąk syna, gdy dorośnie pełnoletniości. 

Ponieważ po depozyt długo nikt się nie zgłaszał, przeor udał się do wdowy Elżbiety. 

Ta jednak zaprzeczyła, aby mąż miał powierzyć jej jakikolwiek majątek. Skrzynię 

więc otworzono, a zawartość przekazano na kościół. Kiedy do klasztoru zgłosił się 

wreszcie syn Gniewosza, skarbu już nie było. Zrezygnował jednak z wszelkich 

roszczeń.  
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Okół, gmina Bałtów 

 

03.07.1942 

W mieszkaniu związanego z komunistyczną partyzantką Władysława Kowalskiego 

zostali zamordowani przez hitlerowców jego ciężarna żona Stefania oraz czwórka 

dzieci. Następnie budynek został podpalony a w ogień wrzucono skatowanego 

Szczepana Kowalczyka. 

 

02 oraz 22.07.1943 

Żandarmi rozstrzelali 25 Polaków w tym 5 dzieci. Zwłoki zamordowanych zostały 

spalone. 

 

Pawłowice, gmina Solec nad Wisłą 

 

02.08.1831 Zasadzka płk Różyckiego 

Wycofujący się z rejonu Ciszycy po nieudanej obronie przeprawy przez Wisłę polscy 

żołnierze byli naciskani przez rosyjskich dragonów. W Pawłowicach zasadzkę na 

nich urządził płk Karol Różycki. Podwodami, na których jechali kosynierzy kpt. 

Radziszewskiego z Solca, nakazał zatarasować drogę na końcu wsi a strzelców pod 

komendą Giedroycia rozlokował pod lasem na lewo od drogi do Solca. Jednocześnie 

sam z jazdą zjechał z drogi na prawo i przygotował ją do szarży na łąkach koło 

Jeziorka Kołowrót. Gdy pewni łatwego łupu dragoni rosyjscy wdali się w utarczkę 

z kosynierami na podwodach z boku spadł na nich grad kul oraz szarża Jazdy 

Wołyńskiej, która poprowadził kpt. Michał Grudziński. Rosjanie zostali przegnani 

do Kamiennej, za którą widać było szykujące się do walki bataliony rosyjskiej 

piechoty. Wzdłuż drogi od Pawłowa do Woli Pawłowskiej leżały trupy rosyjskich 

dragonów. Polacy stracili dwóch zabitych. 

 

Pętkowice, gmina Bałtów 

 

21.10.1943 

Hitlerowcy spalili 16 mieszkańców wsi, w tym dzieci. 

 

15.06.1944 

Śmierć poniosło 3 kolejnych mieszkańców miejscowości. 

 

Piotrawin (zlokalizowany na prawym brzegu Wisły, ale w ścisłym związku 

z historią Solca nad Wisłą) 

 

1078 Sąd nad biskupem Stanisławem 

Król Bolesław Śmiały przebywający w okolicach Solca z drużyną uległ namowom 

zazdrosnej rodziny rycerza Piotra, właściciela wsi i niesłusznie oskarżył biskupa 

Stanisława ze Szczepanowa o bezprawne jej przywłaszczenie. Aby udowodnić swoją 
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niewinność biskup wskrzesił Piotra Strzemieńczyka, który poświadczył transakcję 

i oczyścił go z zarzutów. 

 

02.03.1787 Wizyta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

W drodze na Ukrainę zawitał tu król Stanisław August Poniatowski, który zażyczył 

sobie obejrzenia pamiątek po świętym imienniku. W drodze powrotnej król 

odwiedził Bodzechów, Chocimiów i Kunów.  

 

Przeuszyn, gmina Ćmielów 

 

15.07.1944 

Zginęło 5 partyzantów z oddziału GL „Brzozy”. 

 

Ruszkowiec, gmina Sadowie 

 

03.05.1888  

Urodził się Władysław Belina – Prażmowski (zm. w 1938 w Wenecji), pułkownik 

Wojska Polskiego, kawalerzysta. 2 sierpnia 1914 objął dowództwo 

siedmioosobowego patrolu, który w nocy dnia następnego wkroczył do zaboru 

rosyjskiego. Ten sam patrol, już w mundurach, konno i uzbrojony, ponownie 

przeszedł kordon graniczny i stoczył bezkrwawą potyczkę z rosyjskimi policjantami 

stając się tym samym pierwszym oddziałem kawalerii legionowej (tzw. "siódemka 

Beliny"). 13 sierpnia stworzył pierwszy szwadron kawalerii w sile 140 ludzi. 

W latach 1914-1917 oficer Legionów Polskich, organizator i dowódca 1 Pułku 

Ułanów Legionów Polskich, tzw. "beliniaków". Na jego czele przeszedł cały szlak 

bojowy Legionów. 

 

Rzeczniów 

 

1830 

Jedną z licznych zbiórek na rzecz postania listopadowego przeprowadzili parafianie 

z Rzeczniowa. 

 

13.05.1863 Rozbicie oddziału Czachowskiego 

Bitwa rozegrała się na polach między Jaworem, Rzeczniowem, a Grabowcem. 

Maszerujący od strony Lipska i Krępy Rosjanie napotkali powstańców 

odpoczywających w Jaworze. Czachowski nakazał odwrót w kierunku lasów 

Puszczy Iłżeckiej. Mniej liczny, ale lepiej uzbrojony, odżywiony i wypoczęty oddział 

ppłk Nasiekina natarł na zmęczonych powstańców, których jeszcze przed dotarciem 

do Rzeczniowa zaatakowała rosyjska jazda. Po wyjściu z Rzeczniowa kolumna 

Czachowskiego zaczęła się rozpadać. Odłączył się od niej oddział Jankowskiego. 

Zaatakowani od czoła kosynierzy i piechota rzucili się do ucieczki. Nie pomogły 

próby dyscyplinowania oddziału podjęta przez Czachowskiego. Do Grabowca trwał 

http://pl.wikipedia.org/wiki/3_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/3_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1938
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wenecja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82kownik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/2_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1914
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_rosyjski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_rosyjski
http://pl.wikipedia.org/wiki/13_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwadron
http://pl.wikipedia.org/wiki/1914
http://pl.wikipedia.org/wiki/1917
http://pl.wikipedia.org/wiki/Legiony_Polskie_%28wojsko%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_Pu%C5%82k_U%C5%82an%C3%B3w_Legion%C3%B3w_Polskich
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_Pu%C5%82k_U%C5%82an%C3%B3w_Legion%C3%B3w_Polskich
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bezwładny odwrót powstańców, a widząc to dowódca rozpuścił oddział, który 

ostatecznie poszedł w rozsypkę. Przy Czachowskim pozostało najwyżej 300 

powstańców z liczącego 1400 ludzi oddziału. 

 

Sadowie 

 

09.10.1940  

Pierwszą nawierzchnię asfaltową na dzisiejszej drodze krajowej nr 9, która przecina 

gminę Sadowie położyli Niemcy. Drogę o długości 47 kilometrów łączącą Ostrowiec 

Świętokrzyski z Sandomierzem wybudowała Firma Oemler ze Stuttgartu.  

 

Sarnówek, gmina Bodzechów 

 

24.11.1942 

W zasadzkę wpadli i zginęli dowódca jednego z pierwszych oddziałów GL Edward 

Kwiatek „Edek” oraz jego zastępca Rosjanin „Iwan”. 

 

Sienno 

 

03.06.1863 

W nabożeństwie w dniu Bożego Ciała uczestniczył w tutejszym kościele oddział 

Dionizego Czachowskiego. Powstańcy odwiedzili także rannych w poprzednich 

bitwach towarzyszy oraz uczestniczyli w zabawie. 

 

Solec nad Wisłą 

 

1657 

Przez Wisłę w rejonie Solca nad Wisłą przeprawił się Stefan Czarniecki i podążył do 

Kraśnika na spotkanie z Litwinami dowodzonymi przez Pawła Sapiehę, by razem 

odeprzeć Siedmiogrodzian Rakoczego.  

 

08.04.1704 Pobyt króla Augusta II Sasa 

W kwietniu król August II cofając się z wojskiem saskim przed Szwedami stanął 

w Solcu. Pod ogniem dział Sasi zdołali wybudować most łyżwowy, przeprawić się 

przez Wisłę i rozbić obóz w Piotrawinie. W nocy 9 kwietnia w obozie wybuchł pożar, 

w którym spłonęła m.in. królewska kancelaria oraz tabory. Armia straciła 90 koni 

i 33 ludzi, w tym osoby z najbliższego otoczenia króla. 

 

14.09.1709  

W Solcu przebywał car Piotr Wielki z synem Aleksym, który dokonał przeglądu 

wojsk rosyjskich dowodzonych przez barona Goltza oraz skonfederowanych 

polskich pułków. 
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02.03.1787 Wizyta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

Na zamku gościł król Stanisław August Poniatowski. Towarzyszył mu Julian Ursyn 

Niemcewicz, który zapisał, że zamek jest …”niedbalstwem dawnych wieków 

zrujnowany”.. 

 

1831 

Pochodzący z Zemborzyna kpt. Benedykt Radziszewski sformował z napływających 

do Solca ochotników 4 bat. Gwardii Narodowej (1850 żołnierzy), który potem 

walczył m.in. pod Tarłowem, Pawłowicami i Lipskiem. 

 

01 – 03.05.1863 

W miasteczku przebywał z oddziałem Dionizy Czachowski, a potem jeszcze 

kilkukrotnie, m.in. 23.11.1863.  

Poza partią Czachowskiego stacjonowały tu także oddziały Leona Frankowskiego 

i gen. Józefa Hauke – Bossak, który przez pewien czas ukrywał się w budynkach 

klasztornych.  

 

09 – 14.09.1939 Obrona mostu 

Do obrony mostu, który dawał szansę odwrotu walczącym pod Iłżą, dywizjom 

Armii „Prusy”, wyznaczono pododdziały Warszawskiej Brygady Pancerno 

Motorowej płk. Stefana Grota – Roweckiego, późniejszego komendanta AK. W nocy 

9/10 września płk Stanisław Tatar, z resztkami 3 DP Legionów przebił się spod 

Antoniowa przez szyki niemieckiej 29 DZmot i dołączył z 200 żołnierzami do obrony 

mostu. Kolejnej nocy, przebijając się spod Wólki Dąbrowskiej, dołączył do nich płk. 

Korkozowicz. Gdy 14 września Niemcy przystąpili do forsowania Wisły, Polacy 

wysadzili most i wycofali się w kierunku Lublina. 

 

17.04.1942 

W lesie na Firleju k. Radomia Niemcy rozstrzelali aresztowanych na początku 

kwietnia sześciu żołnierzy AK, którzy organizowali siatkę konspiracyjną w Solcu. 

Mimo okrutnych tortur żaden z aresztowanych nie zdradził. 

 

28.10.1943 

Oddział BCh „Ośki” uwolnił 300 junaków z obozu pracy. 

 

Trębanów, gmina Ćmielów 

 

17.06.1944 

W bitwie z żandarmerią niemiecką poległo 13 partyzantów AL. Z oddziału 

im. Sowińskiego, w tym jego dowódca „Wrzos”. 
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Wola Grójecka, gmina Ćmielów 

 

07.07.1944 

Zagładzie uległ otoczony przez żandarmerię oddział AK „Tarzana”. Zginęło 

32 partyzantów.  

 

Wola Pawłowska, gmina Solec nad Wisłą 

 

14.04.1831 Potyczka Jazdy Wołyńskiej 

Stacjonujący tu szwadron jazdy Wołyńskiej dowodzonej przez kpt. Michała 

Grudzińskiego zaatakował zwiad konny kozaków donieckich. Do starcia doszło koło 

mostu na Kamiennej. Jazda polska po krótkiej potyczce przepędziła wroga.  

 

Zochcinek, gmina Sadowie 

 

16.01.1899  

Urodził się Stanisław Czernik, poeta, inicjator autentyzmu w polskiej poezji 

dwudziestolecia międzywojennego, stawiającej na osobiste przeżycia 

i doświadczenia życiowe autora, przedstawione w sposób możliwie jak najbardziej 

szczery, bezpośredni, subiektywny i nieskrępowany przez obowiązujące konwencje. 

Zmarł w 1969 roku. 
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2. Autentyczne wydarzenia historyczne, mogące stanowić wyjście pod 

tworzenie inicjatywy turystycznych. 
 

WYKAZ WYDARZEŃ Z ROZBICIEM NA POSZCZEGÓLNE GMINY 

 

GMINA BAŁTÓW 

Bałtów 

1831 

Przez Bałtów przechodziły wojska powstańcze II Korpusu Wojska Polskiego. 

 

1863 

Na terenie Bałtowa funkcjonował w okresie powstania styczniowego jeden z trzech, 

obok Ostrowca Świętokrzyskiego i Sienna, lazaretów powstańczych w regionie. 

 

Okół 

03.07.1942 

W mieszkaniu związanego z komunistyczną partyzantką Władysława Kowalskiego 

zostali zamordowani przez hitlerowców jego ciężarna żona Stefania oraz czwórka 

dzieci. Następnie budynek został podpalony a w ogień wrzucono skatowanego 

Szczepana Kowalczyka. 

 

02 oraz 22.07.1943 

Żandarmi rozstrzelali 25 Polaków w tym 5 dzieci. Zwłoki zamordowanych zostały 

spalone. 

 

GMINA BODZECHÓW 

 

Bodzechów 

08.06.1787 Wizyta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

W 1787 roku gościł tu król Stanisław August Poniatowski, który powracając 

z Julianem Ursynem Niemcewiczem z Ukrainy, 8 czerwca przeprawił się przez 

Wisłę, dotarł do Bodzechowa, gdzie zwiedził park oraz uczestniczył w balu, tańcząc 

z kanclerzyną i kanclerzanką. Dostojnego gościa przyjmowano w ustawionym na tę 

okoliczność ogromnym namiocie. Jeszcze długo po wizycie w parku pokazywano 

kamienny stół, który pamiętał to wydarzenie. 

 

27.03.1821 

W tutejszym dworze zmarł Jacek hr. Małachowski, właściciel rozległych dóbr, 

propagator przemysłu, założyciel fabryki porcelany w Ćmielowie, fundator m.in. 

kościoła w Ruszkowcu oraz dzwonnic w Ćmielowie i Wszechświętym. W tymże 

roku 1821 zmarł także jego syn Jan z Dukli hr. Malachowski. 
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16.12.1863 Bitwa bodzechowska 

Powstańcza kawaleria pod dowództwem gen. Hauke –Bosaka przyjęła bitwę 

z rosyjskimi dragonami. Mimo przewagi liczebnej, kawalerzyści gen. Bosaka zaczęli 

opuszczać pole walki. Sprawiła to zdrada Polaka, który przeprowadził oddział 

Asiejewa parowem do Bodzechowa i umożliwił Rosjanom niespodziewany atak na 

skrzydło powstańczej jazdy. Dodatkowy popłoch wywołały strzały artyleryjskie. 

Przy dowódcy została garstka, która cofając się w kierunku lasów i majątku Sowia 

Góra, odpierała ataki wroga. Przy pokonywaniu głębokiego rowu klacz pułkownika 

Chmieleńskiego runęła z jeźdźcem na ziemię. Chmieleński walczył nadal i dopiero 

kilkukrotnie ranny, słabnąc krzyknął do dragonów: Nie rąb! Ja jestem Chmieleński. 

Rosjanie przerwali pościg, zadawalając się pojmaniem Zygmunta Chmieleńskiego, 

którego wstępnie przesłuchano w bodzechowskim dworze, a następnie odwieziono 

przed oblicze gen. Czengierego i Uszakowa. Dla Rosjan była to sensacja, gdyż 

Chmieleński był oficerem w armii carskiej, który zdezerterował i dołączył do 

powstańców. Za dezercję został zdegradowany i skazany na 10 lat katorgi, za udział 

w powstaniu na karę śmierci przez rozstrzelanie, którą wykonano 23 grudnia. 

Skazaniec był tak osłabiony ranami poniesionymi w bitwie bodzechowskiej, że 

zanim stanął przed plutonem egzekucyjnym przywiązano do słupka. Miejsce 

pochówku dzielnego oficera nie jest znane. Pozostałe ofiary bitwy bodzechowskiej 

spoczywają na denkowskim cmentarzu w Ostrowcu Św.  

 

22.02.1944 

Odział AL opanował teren cementowni, rozbroił ochronę, zlikwidował niemiecką 

załogę i zdobył broń oraz amunicję. Do partyzantów przyłączyła się grupa 

15 pracujących w cementowni Rosjan. 

 

Jeleniec 

Bój „Szarego” 

01.04.1944  

Po akcji w Siennie, gdzie oddział „Szarego” ostrzelał posterunek żandarmerii i policji 

granatowej, zniszczył magazyny z wódką dokumenty kontyngentowe i mleczarnię, 

wycofał się w rejon majątku Jeleniec, gdzie został zaatakowany przez 

zmotoryzowana żandarmerię. Po zaciętej walce, w której Niemcy stracili 10 ludzi, 

oddział wycofał się wraz z taborami, mając czterech zabitych.  

 

Jeziorko (Krzemionki) 

Bitwa D.Czachowskiego 

05.05.1863  

Po potyczce 3 maja koło folwarku Lemierze płk. Dionizy Czachowski zorganizował 

zasadzkę 5 maja w rejonie wsi Jeziórko, przy drodze Bałtów -Ostrowiec. Ukryci za 

sągami drzewa powstańcy wytrzymali atak Rosjan, po czym rozbili oddział majora 

Ilji Klewcowa, który poległ, jak głosi legenda, od kuli wystrzelonej przez chłopca. 
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Klewcow, który miał praktykę w uśmierzaniu powstania na Kaukazie, został 

ściągnięty do Polski, by położyć kres insurekcji styczniowej. Spoczywa na cmentarzu 

w Opatowie. Rosjanie w bitwie pod Jeziórkiem stracili 90 ludzi i uciekli w kierunku 

Ostrowca. Powstańcy zdobyli sto karabinów, tracąc 8 zabitych i 22 rannych. 

Powstańcza mogiła znajduje się  w głębi lasu około 500 metrów od pomnika.  

 

Mychów 

Porwanie Elżbiety 

1412  

U stóp zamku rozegrała się scena (przed 1412 r.) porwania Elżbiety, córki Warsza 

z Mychowa, który poległ w bitwie z Tatarami nad rzeką Workslą. Pozostająca pod 

opieką wuja Rafała z Mychowa Elżbieta została uprowadzona przez Tomka 

Kalskiego z Prawęcina na zlecenie Gniewosza z Dalewic i Ćmielowa, podstolego 

krakowskiego, którego chorągiew walczyła pod Grunwaldem. On sam zgromadził 

duży majątek, który dał na przechowanie do klasztoru a klucz i tajemnicę powierzył 

służebnej z przykazaniem, by skarb trafił do rąk syna, gdy dorośnie pełnoletniości. 

Ponieważ po depozyt długo nikt się nie zgłaszał, przeor udał się do wdowy Elżbiety. 

Ta jednak zaprzeczyła, aby mąż miał powierzyć jej jakikolwiek majątek. Skrzynię 

więc otworzono, a zawartość przekazano na kościół. Kiedy do klasztoru zgłosił się 

wreszcie syn Gniewosza, skarbu już nie było. Zrezygnował jednak z wszelkich 

roszczeń.  

 

Sarnówek 

24.11.1942 

W zasadzkę wpadli i zginęli dowódca jednego z pierwszych oddziałów GL Edward 

Kwiatek „Edek” oraz jego zastępca Rosjanin „Iwan”. 

 

GMINA CHOTCZA 

 

Baranów, gmina Chotcza 

05.01., 01 – 20.06. oraz 02.12.1942 

Wielokrotne pacyfikacje wsi prowadziła niemiecka żandarmeria. W trakcie 

zamordowano 13 członków organizacji podziemnych. 

 

Chotcza 

10.09.1831 Bitwa na grobli 

Krwawy bój stoczył tu korpus gen. Samuela Różyckiego z wojskami rosyjskimi 

gen. T.Rűdigera. Przechodzącą przez wąską groblę między stawem, a moczarami 

kolumnę polską zaatakowali Rosjanie. Gen. Różycki odpowiedział ogniem 

650 karabinów  Legii Litewsko – Ruskiej i strzelców krakowskich. Ogień był 

skuteczny, gdyż powstrzymał wroga i umożliwił przejście przez most na Iłżance 

kawalerii, artylerii i taborom. Później jednak szarża rosyjskiej jazdy wprowadziła 

ponowne zamieszanie z polskie szeregi. Na szczęście zimną krew zachował 
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porucznik Ludwik Ośmiałowski, który zebrał wokół siebie kilkudziesięciu strzelców 

i celnymi salwami powstrzymał atak wroga. Za swój czyn odebrał order Virtuti 

Militari.  

Dzień wcześniej pod Lucimią pluton Wołyńców rozbił zwiad rosyjski, biorąc do 

niewoli 20 dragonów kargopolskich oraz ich kapitana.  

 

Przygoda Bielowskiego 

Uczestnikiem bitwy pod Chotczą był student Wydziału Prawa Uniwersytetu 

Lwowskiego August Bielowski, późniejszy znakomity historyk. Broniąc się mężnie 

przed nacierającymi Kozakami, ukrył się w szuwarach. Kozacy, którzy obawiali się 

wjechać końmi na bagnisty teren, sprowadzili ze wsi chłopa z łódką, który miał 

wybadać możliwość dojazdu do powstańca. Chłop odnalazł Bielowskiego, ostrzegł 

go, a Rosjanom powiedział, że najpewniej utonął. Kozacy dali za wygraną i odjechali. 

Chłop wrócił w nocy na bagna, zabrał Bielowskiego do domu, nakarmił, przetrzymał 

kilka dni i odprawił. 

 

09.08.1943 

Wskutek zdrady w zabudowaniach Piotra Turbiarza otoczeni zostali partyzanci GL. 

W walce zginęli wszyscy domownicy i partyzanci (14 osób). 

 

28.09.1944  

W nocy zgrupowanie partyzanckie AL i BCh (zgrupowanie „Ośki”) podjęło 

zakończoną powodzeniem próbę przerwania frontu i przejścia na stronę zajętą przez 

nacierające ze wschodu wojska radzieckie. W akcji zginęło 270 partyzantów. Wieś po 

wojnie otrzymała Krzyż Grunwaldu II klasy. 

 

Gniadków, gmina Chotcza 

 

18.01.1944 

Żandarmi rozstrzelali 6 Polaków, a ciała ich spalili. 

 

GMINA ĆMIELÓW 

 

Boria 

04.05.1863  

Oddział Dionizego Czachowskiego natrafił na zajmujących wieś Rosjach 

mjr Klewcowa. Po długotrwałej wymianie ognia, tuż przed zachodem słońca 

Czachowski dał sygnał do ataku na pozycje wroga od północy. Wraz z ciemnościami 

przerwano jednak szturm i potyczkę należy uznać za nierozstrzygniętą. Jeszcze tej 

samej nocy oddział Czachowskiego podjął marsz w kierunku Ostrowca, by rano 

natknąć się na wycofujący się w tym samym kierunku oddział Klewcowa w rejonie 

osady Jeziorko, gdzie doszło do kolejnej bitwy. 

Bitwę pod Borią poprzedziła utarczka koło folwarku Limierze (Lemiesze). 
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Ćmielów 

12.04.1657 

Na tutejszych błoniach doszło do spotkania księcia Siedmiogrodu Jerzego II 

Rakoczego z królem Szwecji Karolem Gustawem.  Książę siedmiogrodzki pierwszy 

zeskoczył z konia i powitał króla szwedzkiego; ten z kolei szykiem wojsk i dwoma 

potężnymi salwami armat ukazał potęgę swej artylerii i muszkieterów.  

 

Małachów 

23.11.1943 

Niemiecka żandarmeria otoczyła partyzancką kwaterę. Mimo ściągnięcia artylerii 

i samochodów pancernych walka trwała cały dzień. Zginęło 18 partyzantów. 

 

Przeuszyn 

15.07.1944 

Zginęło 5 partyzantów z oddziału GL „Brzozy”. 

 

Trębanów 

17.06.1944 

W bitwie z żandarmerią niemiecką poległo 13 partyzantów AL. Z oddziału 

im. Sowińskiego, w tym jego dowódca „Wrzos”. 

 

Wola Grójecka, gmina Ćmielów 

 

07.07.1944 

Zagładzie uległ otoczony przez żandarmerię oddział AK „Tarzana”. Zginęło 

32 partyzantów.  

 

GMINA KUNÓW 

 

Chocimów 

09.06.1787 Wizyta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

Ponieważ kasztelan Józef Popiel cieszył się opinią człowieka o nieposzlakowanej 

uczciwości, król Stanisław August Poniatowski wyróżniał go przy różnych okazjach, 

a wracając z Ukrainy postanowił odwiedzić osobiście w Chocimowie, do którego 

przybył 9 czerwca. Niestety, trafił na smutną chwilę, gdyż właśnie wyprowadzano 

zwłoki żony kasztelana, która ratując porażonych piorunem, jaki uderzył w kościół 

waśniowski, sama z nadmiernego wysiłku umarła. Wyraziwszy swoje współczucie, 

król odjechał a towarzyszący mu poeta Stanisław Trembecki napisał taki oto wiersz: 

Niechaj się róża pod nogi ściele 

Niech ziemie narcyz okrywa 

Okażcie radość obywatele 

Ojciec Ojczyzny przybywa. 
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Pragniecie zyskać jego szacunek 

On wasze chęci uprzedza 

Innych tu w drodze stawił trafunek 

A was umyślnie odwiedza. 

 

Marian Ośniałowski 

28.09.1920  

W chocimowskim dworze przyszedł na świat Marian Ośniałowski, przez rodzinę 

zwany Rysiem. Spokrewniony z Witoldem Gombrowiczem postromantyczny poeta. 

Zmarł w Paryżu w roku 1966.  

 

Janik 

Bitwa oddziału kpt. Łady 

16.12.1863  

300 osobowy oddział z Mazowsza kpt. Łady został otoczony przez Rosjan 

dowodzonych przez płk Macniewa. Powstańcy rozłożyli się na obóz w terenie 

podmokłym, ale mróz ułatwił wrogowi przejście przez bagna i okrążenie oddziału. 

Gdy kpt. Łada zorientował się w położeniu, wydał rozkaz do ataku. W morderczej, 

bezpośredniej walce na kolby, bagnety i kosy zginęło 38 powstańców, reszta przebiła 

się przez szyki wroga. Polegli zostali pochowani na cmentarzu w Kunowie.  

 

09.06.1944 

Podczas koncentracji oddziałów AL. im. Langiewicza, Narutowicza, Zawiszy 

Czarnego i Sowińskiego na partyzantów uderzył 600 osobowy oddział niemieckiej 

żandarmerii. Alowcy, tracąc 5 ludzi, zmusili Niemców do odwrotu. 

 

Kunów 

Porwanie biskupa Pawła z Przemankowa 

1271  

Na rozkaz księcia Leszka Czarnego dwaj rycerze  Otto i Żegota Toporczykowie 

pojmali biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa, mszcząc się na biskupie za 

uprowadzenie z klasztoru klarysek na Skale ich siostry zakonnicy oraz …”jawne 

z nią mieszkanie w Kielcach”. Paweł z Przemankowa okryty był ponurą sławą 

człowieka: -„Mściwego, niespokojnego i skażonych obyczajów”. W Kunowie, który 

był ośrodkiem klucza kunowskiego biskupów krakowskich Paweł z Przemankowa 

przebywał chętnie ze względu na sąsiedztwo rozległej Puszczy Iłżeckiej, w której 

oddawał się polowaniom.  

 

1412  

Do Kunowa zawitał wracający spod Grunwaldu Władysław Jagiełło, na którego 

w Opatowie czekała królowa Anna. 
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Wizyta cara Piotra I 

Sierpień 1709 

Miasto odwiedził car Piotr I Wielki wraz z przyjacielem i doradcą Aleksandrem 

Mienszykowem. Z rozkazu cara wszyscy rzemieślnicy (6 kowali, 10 cieśli, 

3 kuśnierzy, 10 szewców, 2 piekarzy, 8 sukienników, 5 krawców, 12 tkaczy, 

i 2 rzeźników) opuścili Kunów i udali się wraz z wojskiem. Tylko kilku z nich 

powróciło.  

 

12 – 21.09.1831 

Pod bitwach pod Chotczą i Lipskiem gen. Samuel Różycki rozłożył swój korpus 

obozem w Kunowie. Tu 12 września wydał dwie odezwy. Jedną skierował do swoich 

podkomendnych, wzywając do dalszej walki mimo upadku Warszawy: „…Polacy! 

Jeszcze chwila wytrwałości i poświęcenia waszego! Bliski już koniec walki, której 

wypadek ma nam zapewnić nasze swobody, wolność i prawa”. Drugą wysłał do 

mieszkańców Galicji z apelem o wsparcie dla jego żołnierzy: „…Rodacy!! Żyje i żyć 

będzie Ojczyzna”.  

 

23.10.1963 

Błogosławieństwo od tutejszego proboszcza i gorącego patrioty ks. Jana 

Dąbrowskiego odebrał Dionizy Czachowski, który przybył do Kunowa z oddziałem 

kawalerii trzy dni po przegranej bitwie pod Jurkowicami. 

 

01.03.1863 

Aresztowany ks. Jan Chryzostom Dąbrowski został zesłany na Syberię. 

 

GMINA LIPSKO 

 

Daniszów 

21.03.1864 

Sformowany przez Andrzeja Denisewicza oddział ochotników został otoczony przez 

rosyjska piechotę, która zamknęła drogę do Lipska oraz dragonów Assiejewa, którzy 

zajmując las Gliniarski, odcięli powstańcom odwrót. Denisowicz poderwał oddział 

do ataku i tracąc jednego powstańca przebił się przez rosyjską piechotę. Niestety, 

oddział poszedł w rozsypkę, a sam dowódca kilka dni później został osaczony pod 

Radkowicami i wzięty do niewoli.  

 

Drezno, gmina Lipsko 

 

08.09.1939 

Walki z zamykającym odwrót Armii „Prusy” wrogiem toczył na drodze pod 

Dreznem pluton motocyklistów por. A.Hudzickiego z Warszawskiej Brygady 

Pancerno Motorowej płk. Stefana Roweckiego.  
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Krępa Kościelna 

Ks. Jan Wiśniewski 

03.05.1876 

Urodził się ks. Jan Wiśniewski niestrudzony badacz dziejów, kultury i folkloru, autor 

nieocenionych „Dekanatów” oraz opisów kościołów, miast, zabytków i pamiątek. 

Zbiory ks. Jana Wiśniewskiego dały początek radomskiemu muzealnictwu 

regionalnemu. Zmarł w 1943 r. 

 

Lipsko 

Bita na przedpolach Lipska 

10.06.1831  

Naciskany przez Rosjan korpus gen. Samuela Różyckiego wycofywał się spod 

Chotczy w kierunku Lipska, tocząc krwawe boje m.in. w rejonie Woli Soleckiej. 

Wieczorem 10 września na przedpolach miasteczka gen. Różycki przyjął bitwę, by 

opóźnić marsz Rosjan i dać czas na przejście swoim oddziałom przez wąskie uliczki 

Lipska. Odwrót polskiego korpusu osłaniała jazda dowodzona przez płk. Karola 

Różyckiego. Bitwa zakończyła się około godziny 22 –ej. Korpus Różyckiego pod 

osłoną nocy wycofał się w kierunku Rzeczniowa.   

 

29.04 – 01.05 oraz 30.05 – 02.06.1863 

W miasteczku przebywał z oddziałem Dionizy Czachowski. 

 

08.09.1939 

Na przedpolu Lipska potyczkę z oddziałami niemieckimi stoczył szwadron tankietek 

kpt. A.Czechowicza z Warszawskiej Brygady Pancerno Motorowej płk. Roweckiego. 

Następnego dnia uszkodzoną polską tankietkę Niemcy wystawili na Rynku 

w Lipsku, by uczcić partyjne święto NSDAP.     

 

08.09.1939 

Niemiecki pluton egzekucyjny rozstrzelał na oczach tłumu rabina Knobla Cukera, 

a następnie spalił żywcem ok. 80 Żydów, zamkniętych w modrzewiowej synagodze 

przy ul. Iłżeckiej. 

 

Początki konspiracji na Powiślu 

10.10.1939  

W trakcie posiedzenia w aptece z udziałem przedwojennych oficerów: por. Wiktora 

Łukasika, por. Wypchło, ppor Władysława Lasoty, jego brata Franciszka, i ppor 

Bolesława Jakubowskiego utworzono podobwód Związku Walki Zbrojnej „Powiśle”. 
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GMINA RZECZNIÓW 

 

Grabowiec 

15.04.1863 

W miasteczku stacjonował oddział Dionizego Czachowskiego. Tu też oficjalnie 

została ogłoszona nominacja Czachowskiego na naczelnika wojskowego 

województwa sandomierskiego. Mający już wówczas stopień pułkownika 

Czachowski odbył na plebanii odprawę dowódców i opuścił miejscowość wobec 

nadciągających Rosjan. Nie uratowało to jednak mieszkańców przed represjami. 

5 zamordowano, w tym 3 urzędników z magistratu.  

 

Grabowiec – Rzechów 

09.09.1939  

Z Lasów Iłżeckich ruszyły ok. godz. 1 –ej do natarcia bataliony 12 DP z zamiarem 

przebicia się do Lasów Małomierzyckich i dalszego marszu ku przeprawom na 

Wiśle. Główne natarcie kierowane było na Rzechów i Michałów. Żołnierze mimo 

zmęczenia walczyli dzielnie. Wieś Dąbrowa została wzięta jednym skokiem. Polacy 

weszli także do płonącego Rzechowa. Dalsze natarcie utknęło jednak w ogniu 

artylerii niemieckiej i działek przeciwlotniczych 20 mm strzelających na wprost, 

a o ostatecznej porażce zdecydował atak niemieckiej jednostki pancernej. Wobec 

niedostatecznej obrony przeciwpancernej zdecydowano o wycofaniu się w rejon 

Piotrowego Pola, gdzie rozformowano związki taktyczne, nakazując przedzieranie 

się ku Wiśle małymi grupkami. Był to jeden z ostatnich aktów jednej z największych 

bitew polskiego września, stoczonego w rejonie Iłży. 

 

Rzeczniów 

1830 

Jedną z licznych zbiórek na rzecz postania listopadowego przeprowadzili parafianie 

z Rzeczniowa. W 1831 rejonie Rzeczniowa walki odwrotowe toczył korpus gen. 

Samuela Różyckiego. 

 

13.05.1863 Rozbicie oddziału Czachowskiego 

Bitwa rozegrała się na polach między Jaworem, Rzeczniowem, a Grabowcem. 

Maszerujący od strony Lipska i Krępy Rosjanie napotkali powstańców 

odpoczywających w Jaworze. Czachowski nakazał odwrót w kierunku lasów 

Puszczy Iłżeckiej. Mniej liczny, ale lepiej uzbrojony, odżywiony i wypoczęty oddział 

ppłk Nasiekina natarł na zmęczonych powstańców, których jeszcze przed dotarciem 

do Rzeczniowa zaatakowała rosyjska jazda. Po wyjściu z Rzeczniowa kolumna 

Czachowskiego zaczęła się rozpadać. Odłączył się od niej oddział Jankowskiego. 

Zaatakowani od czoła kosynierzy i piechota rzucili się do ucieczki. Nie pomogły 

próby dyscyplinowania oddziału podjęta przez Czachowskiego. Do Grabowca trwał 

bezwładny odwrót powstańców, a widząc to dowódca rozpuścił oddział, który 
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ostatecznie poszedł w rozsypkę. Przy Czachowskim pozostało najwyżej 

300 powstańców z liczącego 1400 ludzi oddziału. 

 

GMINA SADOWIE 

 

Bukowiany 

31.07.1944  Bój „Zawiszy” 

W lesie w pobliżu Bukowian doszło do potyczki między oddziałem AK Kazimierza 

Olchowika „Zawiszy”, a wycofującym się na zachód oddziałem Wehrmachtu. 

Partyzanci zaatakowali niemiecką kolumnę samochodów, która zboczyła z drogi 

Opatów-Kielce i kierowała się na Bukowiany. Partyzantom udało się zniszczyć dwa 

samochody pancerne. W walce zginęło czterech żołnierzy niemieckich. Partyzanci 

zdobyli pistolet maszynowy, karabin oraz samochód-amfibię. 

 

Czerwona Góra 

05.01.1814  

W Czerwonej Górze urodził się ksiądz Kacper Kotkowski (5.01.1814) jako syn rolnika 

Józefa i Marianny małżonków Kotkowskich. Wspaniały kaznodzieja, gorący patriota, 

organizator niepodległościowych manifestacji i zjazdów księży w okresie 

poprzedzającym wybuch powstania styczniowego. W okresie insurekcji w sztabie 

gen. Mariana Langiewicza, doradca gen. Józefa Hauke – Bossaka, dowódca jednej z 

ostatnich powstańczych partii. Zmarł na emigracji w roku 1875. 

W Czerwonej Górze miała miejsce także słynna msza święta odprawiona przez ks. 

Kotkowskiego przed bitwą opatowską. 

 

Duklany 

25.10.1943 

Ścigający partyzantów z rozbitego w Małoszycach oddziału GL im. Sowińskiego 

Niemcy natknęli się na oddział GL im. Zawiszy Czarnego. Partyzanci rozbili dwa 

wozy pancerne i zadali wrogowi znaczne straty w ludziach. 

 

Małoszyce 

Witold Gombrowicz 

04.08.1904 

W majątku rodziców urodziło się najmłodsze z dzieci Antoniny z Kotkowskich i Jana 

Gombrowicza, syn Marian Witold Gombrowicz, ochrzczony w kościele parafialnym 

we wszechświętym. Witold Gombrowicz, autor m.in. „Ferdydurke”, „Trans-

Atlantyku”, „Kosmosu”, „Ślubu” i „Dzienników” został światowej sławy pisarzem. 

Zmarł na emigracji we Francji w roku 1969.  

 

25.10.1943 

W walce z Niemcami zginęło 13 partyzantów GL. 
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Ruszkowiec 

03.05.1888  

1 ułan II Rzeczypospolitej 

Urodził się Władysław Belina – Prażmowski (zm. w 1938 w Wenecji), pułkownik 

Wojska Polskiego, kawalerzysta. 2 sierpnia 1914 objął dowództwo 

siedmioosobowego patrolu, który w nocy dnia następnego wkroczył do zaboru 

rosyjskiego. Ten sam patrol, już w mundurach, konno i uzbrojony, ponownie 

przeszedł kordon graniczny i stoczył bezkrwawą potyczkę z rosyjskimi policjantami 

stając się tym samym pierwszym oddziałem kawalerii legionowej (tzw. "siódemka 

Beliny"). 13 sierpnia stworzył pierwszy szwadron kawalerii w sile 140 ludzi. 

W latach 1914-1917 oficer Legionów Polskich, organizator i dowódca 1 Pułku 

Ułanów Legionów Polskich, tzw. "beliniaków". Na jego czele przeszedł cały szlak 

bojowy Legionów. 

 

Zochcinek 

Stanisław Czernik 

16.01.1899  

Urodził się Stanisław Czernik, poeta, inicjator autentyzmu w polskiej poezji 

dwudziestolecia międzywojennego, stawiającej na osobiste przeżycia 

i doświadczenia życiowe autora, przedstawione w sposób możliwie jak najbardziej 

szczery, bezpośredni, subiektywny i nieskrępowany przez obowiązujące konwencje. 

Zmarł w 1969 r. 

 

GMINA SIENNO 

 

Jawor 

Śmierć Czachowskiego 

06.11.1863  

Zaatakowany przez dragonów Asijewa oddział Czachowskiego wycofał się 

w kierunku Wierzchowisk. Zaatakowany z dwóch stron Czachowski, w otoczeniu 

garstki swoich ludzi, ostatnią walkę stoczył w rejonie Jawora, broniąc się oparty 

plecami o pień starej gruszy. 

 

Sienno 

03.06.1863 

W nabożeństwie w dniu Bożego Ciała uczestniczył w tutejszym kościele oddział 

Dionizego Czachowskiego. Powstańcy odwiedzili także rannych w poprzednich 

bitwach towarzyszy oraz uczestniczyli w zabawie. 
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GMINA SOLEC NAD WISŁĄ 

 

Pawłowice 

Zasadzka płk Różyckiego 

02.08.1831  

Wycofujący się z rejonu Ciszycy po nieudanej obronie przeprawy przez Wisłę polscy 

żołnierze byli naciskani przez rosyjskich dragonów. W Pawłowicach zasadzkę na 

nich urządził płk Karol Różycki. Podwodami, na których jechali kosynierzy 

kpt. Radziszewskiego z Solca, nakazał zatarasować drogę na końcu wsi a strzelców 

pod komendą Giedroycia rozlokował pod lasem na lewo od drogi do Solca. 

Jednocześnie sam z jazdą zjechał z drogi na prawo i przygotował ją do szarży na 

łąkach koło Jeziorka Kołowrót. Gdy pewni łatwego łupu dragoni rosyjscy wdali się 

w utarczkę z kosynierami na podwodach z boku spadł na nich grad kul oraz szarża 

Jazdy Wołyńskiej, która poprowadził kpt. Michał Grudziński. Rosjanie zostali 

przegnani do Kamiennej, za którą widać było szykujące się do walki bataliony 

rosyjskiej piechoty. Wzdłuż drogi od Pawłowa do Woli Pawłowskiej leżały trupy 

rosyjskich dragonów. Polacy stracili dwóch zabitych. 

 

Solec nad Wisłą 

1657 

Przez Wisłę w rejonie Solca przeprawił się Stefan Czarniecki i podążył do Kraśnika 

na spotkanie z Litwinami dowodzonymi przez Pawła Sapiehę, by razem odeprzeć 

Siedmiogrodzian Rakoczego.  

 

08.04.1704 Pobyt króla Augusta II Sasa 

W kwietniu król August II cofając się z wojskiem saskim przed Szwedami stanął 

w Solcu. Pod ogniem dział Sasi zdołali wybudować most łyżwowy, przeprawić się 

przez Wisłę i rozbić obóz w Piotrawinie. W nocy 9 kwietnia w obozie wybuchł pożar, 

w którym spłonęła m.in. królewska kancelaria oraz tabory. Armia straciła 90 koni 

i 33 ludzi, w tym osoby z najbliższego otoczenia króla. 

 

14.09.1709  

W Solcu przebywał car Piotr Wielki z synem Aleksym, który dokonał przeglądu 

wojsk rosyjskich dowodzonych przez barona Goltza oraz skonfederowanych 

polskich pułków. 

 

02.03.1787 Wizyta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

Na zamku gościł król Stanisław August Poniatowski. Towarzyszył mu Julian Ursyn 

Niemcewicz, który zapisał, że zamek jest …”niedbalstwem dawnych wieków 

zrujnowany”.. 
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1831 

Pochodzący z Zemborzyna kpt. Benedykt Radziszewski sformował z napływających 

do Solca ochotników 4 bat. Gwardii Narodowej (1850 żołnierzy), który potem 

walczył m.in. pod Tarłowem, Pawłowicami i Lipskiem. 

 

01 – 03.05.1863 

W miasteczku przebywał z oddziałem Dionizy Czachowski, a potem jeszcze 

kilkukrotnie, m.in. 23.11.1863.  

Poza partią Czachowskiego stacjonowały tu także oddziały Leona Frankowskiego 

i gen. Józefa Hauke – Bossak, który przez pewien czas ukrywał się w budynkach 

klasztornych.  

 

09 – 14.09.1939 Obrona mostu 

Do obrony mostu, który dawał szansę odwrotu walczącym pod Iłżą, dywizjom 

Armii „Prusy”, wyznaczono pododdziały Warszawskiej Brygady Pancerno 

Motorowej płk. Stefana Grota – Roweckiego, późniejszego komendanta AK. W nocy 

9/10 września płk Stanisław Tatar, z resztkami 3 DP Legionów przebił się spod 

Antoniowa przez szyki niemieckiej 29 DZmot i dołączył z 200 żołnierzami do obrony 

mostu. Kolejnej nocy, przebijając się spod Wólki Dąbrowskiej, dołączył do nich 

płk. Korkozowicz. Gdy 14 września Niemcy przystąpili do forsowania Wisły, Polacy 

wysadzili most i wycofali się w kierunku Lublina. 

 

17.04.1942 

W lesie na Firleju k. Radomia Niemcy rozstrzelali aresztowanych na początku 

kwietnia sześciu żołnierzy AK, którzy organizowali siatkę konspiracyjną w Solcu. 

Mimo okrutnych tortur żaden z aresztowanych nie zdradził. 

 

28.10.1943 

Oddział BCh „Ośki” uwolnił 300 junaków z obozu pracy. 

 

Wola Pawłowska 

 

14.04.1831 Potyczka Jazdy Wołyńskiej 

Stacjonujący tu szwadron jazdy Wołyńskiej dowodzonej przez kpt. Michała 

Grudzińskiego zaatakował zwiad konny kozaków donieckich. Do starcia doszło koło 

mostu na Kamiennej. Jazda polska po krótkiej potyczce przepędziła wroga.  
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3. Autentyczne wydarzenia historyczne, mogące stanowić wyjście pod 

tworzenie inicjatywy turystycznych. 
 

ANALIZA AUTENTYCZNYCH MIEJSC HISTORYCZNYCH 

 

 

Epoka 

 

Wydarzenia militarne 

Wydarzenia  

o charakterze 

religijnym 

 

Wybitne postaci 
 

Inne 

X-XIV  Kult św. 

Stanisława -

Piotrawin 

Przejazd króla Władysława 

Jagiełły - Kunów 

Porwanie 

biskupa Pawła z 

Przemankowa -

Kunów 

Porwanie 

Elżbiety -

Mychów 

XVI–

XVIII 

Spotkanie Rakoczego 

z Karolem Gustawem, 1657 –

Ćmielów. 

Przeprawa przez Wisłę 

Czarneckiego 1657 -Solec 

 Wizyta króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego 

w Bodzechowie, 

Chocimowie, Solcu, 

Piotrawinie (1787) 

Pobyt króla Augusta II 

Mocnego w Solcu 

i Piotrawinie (1804) 

Pobyt cara Piotra I 

w Kunowie, Solcu (1809) 

 

 

XIX w. Bitwa bodzechowska 1863 

Boria 1863 (Czachowski) 

Chotcza 1831 

Daniszów 1863 

Grabowiec 1863 (Czachowski) 

Janik  1863 

Jawor 1863 (Czachowski) 

Jeziorko 1863 (Czachowski) 

Kunów 1831 

Lipsko 1831, 1863 

Pawłowice 1831 

Rzeczniów 1831, 1863 

(Czachowski) 

Solec 1831, 1863 

Wola Pawłowska 1831 

Nabożeństwo 

Bożego Ciała z 

udziałem 

oddziału 

Czachowskiego 

Sienno 

Ks. Kacper Kotkowski – 

Czerwona Góra 

Ks. Jan Wiśniewski –Krępa 

Kościelna Jacek Hiacynt 

Małachowski –Bodzechów 

Ks. Jan Dąbrowski –Kunów 

Gen. Władysław Belina – 

Prażmowski –Ruszkowiec 

Stanisław Czernik -

Zochcinek 

 

XX w. Baranów – rozstrzelanie 

Bodzechów –opanowanie 

cegielni 

Bukowiany – 1944, bitwa AK 

Chotcza- (rozstrzelania, 

potyczki partyzanckie GL, AL, 

BCh „Ośka) 

Drezno -1939, potyczka 

 Marian Ośniałowski – 

Chocimów 

Witold Gombrowicz –

Małoszyce, Bodzechów, 

Doły Biskupie 

Droga asfaltowa 

1940 -Sadowie 
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Duklany -1943,bitwa AL 

Gniadków –rozstrzelanie 

Grabowiec – Rzechów – 1939 

Bitwa pod Iłżą 

Janik 1944, bitwa AL. 

Jeleniec 1944, bitwa AK  

Lipsko 1939, potyczki, początek 

konspiracji 

Małachów 1943, bitwa AL. 

Małoszyce 1942, bitwa AL. 

Okół 1942, 1943, rozstrzelania 

Pętkowice 1943, 1944, 

rozstrzelania 

Przeuszyn 1944, bitwa AL. 

Sarnówek 1942, potyczka AL. 

Solec 1939, obrona mostu, 1942, 

1943 

Trębanów 1944, bitwa AL. 

Wola Grójecka 1944, bitwa AK 
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4. Autentyczne wydarzenia historyczne, mogące stanowić wyjście pod 

tworzenie inicjatywy turystycznych. 
 

STAN WYKORZYSTANIA 

 

a. Pikniki Gombrowiczowskie 

Tradycją związaną z autentycznymi wydarzeniami historycznymi, która 

przynajmniej w części wykorzystywana jest do tworzenia inicjatyw turystycznych 

pozostaje postać Witolda Gombrowicza. Zainicjowany przez Fundację im. Witolda 

Gombrowicza „WITULIN” Piknik Gombrowiczowski, którego dwie pierwsze edycje 

odbyły się w Dołach Biskupich Witulinie, weszły na stałe do kalendarza wydarzeń 

kulturalnych. Obecnie, organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, należą do najbardziej znanych imprez kojarzonych z obszarem 

Krzemiennego Kręgu. 

 

b. Chocimów Mariana Ośniałowskiego 

Z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Chocimiów oraz rodziny 

tragicznie zmarłego poety wydany został zbiór pism Mariana Ośniałowskiego, który 

w części tematycznie nawiązuje do obszaru Krzemiennego Kręgu. W samym 

Chocimowie przypomina o tym tablica wmurowana w ścianę dawnego dworu 

Ośniałowskich, który czeka na restaurację i drugie życie związane z postacią 

postromantycznego poety.  

 

c. Kawaleryjskie manewry w Bałtowie 

Za sprawą środowiska Bałtowskiego i jego kontaktów ze Szwadronem Niepołomice, 

kultywującym tradycje przedwojennego Pułku Ułanów Księcia Józefa 

Poniatowskiego, w rejonie Bałtowa odbywają się manewry kawaleryjskie, 

nawiązujące do wspaniałych kart polskiej jazdy. Ostatnio obszar historycznych 

odwołań został poszerzony o tradycje polskiej husarii w ramach Chorągwi 

Sandomierskiej.     

 

d. Spław Wisłą 

Z inicjatywy środowiska soleckiego nawiązano do tradycji spławu wiślanego, łącząc 

zainteresowania historyczne z próbą odtworzenia wykorzystywanych przed 

wiekami statków i łodzi. 

 

e. Mord pod Dąbrówką 

Odtworzenia zdarzeń w realiach historycznych doczekały się zdarzenia związane 

z heroiczną walką żołnierzy września pod Dąbrówką. Wszyscy uczestnicy tego boju 

albo polegli albo zostali przez Niemców rozstrzelani. Liczba bohaterskich żołnierzy 

(300), którzy brali udział w tej nierównej walce przynosi skojarzenie z Termopilami. 
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5. Autentyczne wydarzenia historyczne, mogące stanowić wyjście pod 

tworzenie inicjatywy turystycznych. 
 

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA AUTENTYCZNYCH WYDARZEŃ 

HISTORYCZNYCH 

 

Powstanie styczniowe 

Tradycją, która obejmuje swym zakresem najwięcej miejscowości „Krzemiennego 

Kręgu” jest bez wątpienia, wspomnienie o powstaniu styczniowym. Niemal 

w każdej większej miejscowości odnotowane zostały epizody związane z insurekcją 

styczniową. Elementem łączącym może być postać Dionizego Czachowskiego, 

„walecznego starca”, który niezależnie od oceny talentów militarnych, na stałe 

wpisał się w historię regionu. 

Stąd propozycja dorocznego odtwarzania (długi weekend majowy) zwycięskiej 

bitwy oddziału Dionizego Czachowskiego pod Jeziorkiem, czyli w rejonie 

dzisiejszego rezerwatu Krzemionki. Trakcie tej bitwy powstańcy rozbili rotę majora 

Ilii Klewcowa, który, wedle tradycji, miał paść na polu walki trafiony kulę 

wystrzeloną przez chłopca.  

W sąsiedztwie Krzemionek znajdują się nieużytki, które pozwalają na rekonstrukcje 

tamtych wydarzeń. Zapleczem logistycznym może być rezerwat Krzemionki. 

Organizacja imprezy plenerowej w atrakcyjnym terminie i tak dogodnej lokalizacji 

(na drodze do Bałtowa, w sąsiedztwie unikalnego rezerwatu archeologicznego) może 

przynieść sukces samej imprezie jak i Krzemionkom, których wartość wciąż nie jest 

należycie propagowana. 

 

Królewskie wizyty 

Obszar „Krzemiennego Kręgu” dysponuje bogatą tradycją związaną z królewskimi 

wizytami. Legendą obrósł spór Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem o dobra 

w Piotrawinie naprzeciwko Solca. Zainteresowany tą tradycją król Stanisław August 

Poniatowski osobiście odwiedził miejscowość, szukając wspomnień po swym 

imienniku. Ostatni król Polski odwiedził także Jacka hr Małachowskiego 

w Bodzechowie, Józefa Popiela w Chocimowie oraz kunowskie kopalnie kamienia 

i zamek w Solcu. W Kunowie był także wracający spod Grunwaldu król Władysław 

Jagiełło. Z Solcem związany jest pobyt sławnego z siły fizycznej Augusta II Mocnego. 

W wymienionych miejscach bywał także car Piotr I Wielki, a spotkanie dwóch 

wrogów Rzeczypospolitej Karola Gustawa i księcia Rakoczego na błoniach przed 

zamkiem w Ćmielowie przeszły do historii chociażby za sprawą sławnej grafiki 

Eryka Dahlbergha.  

Wprowadzanie do imprez plenerowych postaci królewskich oraz związanych z ich 

pobytem zdarzeń w znaczący sposób może uatrakcyjnić ofertę turystyczną obszaru 

Krzemiennego Kręgu. 
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Bitwa pod Iłżą 

Była jedną z największych bitew kampanii wrześniowej. Ostatni jej epizod rozegrał 

się w rejonie Grabowca, a lasy Puszczy Iłżeckiej stały się tym miejscem, który nasiąkł 

żołnierską krwią i zakopywanym ekwipunkiem. Znalazła się wśród niego także 

tabliczka z bagażu podróżnego Augusta Emila Fieldorfa dowódcy 51 pułku piechoty, 

późniejszego dowódcy dywersji Komedy Głównej Armii Krajowej i zastępcy 

gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego. 

Rekonstrukcja tamtych wydarzeń z udziałem ułanów Szwadronu Niepołomice 

i strzelców z jednostek w Lipsku i Ostrowcu w rocznicę tamtych wydarzeń 

(7/8/9 września) mogłaby być jedną z ciekawszych imprez promocyjnych, 

nawiązujących do wydarzeń tragicznego września 1939. Z tradycją tą można 

powiązać postać gen. Władysława Beliny – Prażmowskiego, uważanego za 

pierwszego kawalerzystę II Rzeczypospolitej i twórcę kawalerii polskiej w realiach 

legionów i pierwszych lat niepodległej ojczyzny. 

 

Rycerskie legendy 

Z Prawęcinem, gmina Kunów związany jest Tomasz Kalski h. Róża, który służył 

wraz z Janem Farulejem i Zawiszą Czarnym Zygmuntowi Luksemburczykowi 

w potyczkach z Turkami, ale przed bitwą pod Grunwaldem powrócił do kraju 

i stanął u boku polskiego króla przeciwko Krzyżakom. Tenże Tomek Kalski dokonał 

także sławnego porwania Elżbiety Warszówny sprzed zamku w Mychowie, co 

uczynił na prośbę zakochanego w niej z wzajemnością Gniewosza z Dalewic, 

dziedzica Ćmielowa. Tak znamienita postać rycerska oraz ujmująca historia 

porwania Elżbiety może być wykorzystana wraz z próbą ożywienia ruin 

renesansowej rezydencji Szydłowieckich w Ćmielowie lub 

wczesnośredniowiecznego grodziska w Mychowie. 

W kontekście królewskiego Solca, Bałtowa, czy Ćmielowa można myśleć ponadto 

o wypromowaniu turnieju rycerskiego. 

 

Postać Witolda Gombrowicza 

Bodaj najbardziej znany w świecie polski pisarz wciąż niewystarczająco „wspiera” 

obszar „Krzemiennego Kręgu”, z którego wyrósł i z którego wyniósł większość 

pomysłów do swoich książek. Piknik Gombrowiczowski ma już renomę, ale jest 

wydarzeniem ulotnym. Należy lepiej wykorzystać postać W. Gombrowicza, gdyż na 

obszarze „Krzemiennego Kręgu” znajduje się ¾ wszystkich miejsc związanych 

z dzieciństwem i młodością pisarza: 

1. Wesprzeć Fundację im. Witolda Gombrowicza w stworzeniu muzeum pisarza 

w Dołach Biskupich Witulinie, 

2. Uwzględnić możliwości gminy Sadowie w wypromowaniu „Izby niższości”, 

czyli dawnego czworaka majątku Gombrowiczów, w którym można by 

odtworzyć atmosferę „Ferdydurke”, 

3. Zagospodarować park w Bodzechowie, gdzie młodego Witolda straszyły 

duchy przodków, 
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4. Urządzić razem z prywatnym właścicielem (uczestnik „Krzemiennego 

Kręgu”) gabinet dyr. Jana Gombrowicza, ojca pisarza, który był dyrektorem 

Fabryki Żelaza w Bodzechowie. 

 

Postać ks. Kacpra Kotkowskiego 

Niezwykła postać „czerwonego” proboszcza z Ćmielowa nie tylko może uzupełnić 

przywołany już temat insurekcji styczniowej, ale być także patronem wszelkich 

inicjatyw zmierzających do upamiętniania wydarzeń związanych z walką 

o niepodległość oraz podtrzymaniem polskości w trudnym okresie zaborów. 

Na podobne upamiętnienie czeka także ks. Jan Dąbrowski, proboszcz z Kunowa, 

z którego inicjatywy powstał pomnik w Rynku o patriotycznej treści, stając się 

zaczynem do wybuchu powstania styczniowego i mający swą długą historię.  

 

Postać ks. Jana Wiśniewskiego 

Każdy, kto interesuje się dziejami regionu, musiał natrafić na jego Dekanaty. Postać, 

która może być patronem wszelkich przedsięwzięć regionalistycznych.  

 

Powstanie 1831 

Z obszarem „Krzemiennego Kręgu” bezpośrednio wiąże się mniej znana 

w historiografii działalność korpusu gen. Samuela Różyckiego, który odbył 

kampanie od Chotczy po Kunów. Warta podkreślenia jest rola Solca (stolica okręgu) 

i Lipska, jako miejscowości, w których tworzono oddziały powstańcze.  

Tradycja powstania listopadowego może być wykorzystywana do plenerowych 

rekonstrukcji wydarzeń historycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S 

Bogaty zasób wydarzeń historycznych stanowi działalność podziemia w okresie II 

wojny światowej. Jest to jednak temat drażliwy i wciąż budzący emocje ze względu 

na rozbieżność doświadczeń poszczególnych formacji. Nieostrożne eksploatowanie 

tej części wydarzeń historycznych mogłoby doprowadzić do społecznych 

rozdźwięków. 

 

 

Zbigniew Tyczyński 

 

 


