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Aleksander Bołdyrew
Wojskowe dzieje Rozprzy i okolic
w XVI – XVIII wieku
Rozprza, miasto zaliczane do ośrodków czwartej kategorii, nie
miało w epoce nowożytnej wielkich, bezpośrednich związków z dziejami
militarnymi kraju. Kategoryzacja miast opisywała wielkość i znaczenie
ośrodka w porównaniu do innych znajdujących się w granicach Polski.
Co prawda czwarta (najniższa) kategoria oznaczała bardziej dużą wieś,
której pan gruntowy miał aspiracje do posiadania w swoich włościach
miasta, niż funkcjonujące (niezależnie od przyjętej definicji) miasto, ale
trzeba pamiętać, że kategorie te miały do pewnego stopnia charakter
umowny. Im mniej zachowanych materiałów źródłowych, tym gorsza
orientacja, co do prawidłowości przyporządkowania.
W dawnej Rzeczypospolitej rozróżniano bowiem cztery kategorie
miast. Pierwsza, najwyższa, obejmowała civitates principales. Były to
miasta przodujące (pierwsze). W Koronie zaliczano do nich przede
wszystkim Kraków, Lwów, Gdańsk, Poznań, Toruń i Elbląg. Te największe miasta odgrywały znaczącą rolę w handlu międzynarodowym, posiadały prawo składu i wagi. Ich centra miały murowaną zabudowę, liczne
kościoły i rozległy obszar posiadłości ziemskich. Grupa druga, o wiele
liczniejsza, to civitates et oppides secundi ordinis. Ośrodki te na ogół zamieszkiwało kilka tysięcy mieszkańców, a ponadto były ważnymi punktami na handlowej mapie kraju. W sumie miast drugiej kategorii naliczo-
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no na początku epoki nowożytnej około 100. Trzecia kategoria miast
(oppida habentia fora annualia et septimanalia) była o wiele szerzej reprezentowana (około 250). Mieszkańcy tych osad, zgodnie z łacińską
nazwą, cieszyli się jarmarkiem miejskim (forum annualium) i cotygodniowym targiem (forum septimanalium). Natomiast czwarta kategoria
(ponad 350 ośrodków), to miasta należące do kluczy dóbr prywatnych lub
kościelnych. Miały co prawda prawa miejskie, ale ich mieszkańcy na ogół
utrzymywali się z usług (rzemiosło) wspartych osobistą, bądź najemną
pracą na roli1.
Jednocześnie trzeba podkreślić, że w zasadzie istnieją przesłanki
do przyporządkowania Rozprzy do kategorii wyższej, to znaczy trzeciej.
Otóż wiadomo, że w Rozprzy odbywały się 3 całotygodniowe jarmarki
oraz sobotnie targi. Co prawda większość mieszkańców utrzymywała się
z pracy na roli, ale odnotowano także rzemieślników (wśród nich między
innymi kowali, garncarzy, czy szewców)2. Te czynniki pozwalają na
umiejscowienie Rozprzy jeśli nawet nie w kategorii trzeciej, to na pewno
na pograniczu trzeciej i czwartej.
Mimo tego znaczenie miasta na przestrzeni wieków malało. Po
części związane było to z coraz słabszą pozycją kasztelani rozpierskiej, a
zatem i samego kasztelana. Urzędnik ten odgrywał coraz mniejszą rolę w
strukturze administracyjnej Korony Królestwa Polskiego, a następnie
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po części wynikało to z dość niskiego
zaludnienia ośrodka rozpierskiego, a zatem i niewielkich możliwości mobilizacyjnych, jak również materiałowych, zwłaszcza w kontekście wy1

H. Samsonowicz, Liczba i wielkość miast późnego średniowiecza Polski, „Kwartalnik
Historyczny”, R. LXXXVI, 1979, nr 4, s. 917-919, 928-929.
2
T. Matuszak, A. Piasta, M. Hubka, Dzieje Rozprzy w źródłach archiwalnych. Dokumenty w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2016, s. 14.
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prawy wojennej. I tu ciekawa informacja. W przypadku wybuchu wojny,
Rozprza miała obowiązek wyprawienia na wojnę czterokonnego wozu z
żywnością i woźnicą oraz dodania do niego, zapewne jako eskorty, dwóch
żołnierzy3. Ta powinność wojskowa miasta (a nie obowiązek, jak podaje
dotychczasowa literatura przedmiotu) dotyczyła w zasadzie większości
miast królewskich, ale – jak widać – nie omijała także miast prywatnych.
Najlepiej znany rejestr tak zwanych wozów skarbnych, pochodzi z 1520 r.
(lub według innych badaczy 1521 r.)4. Rzecz jasna, dotyczy on tylko
miast królewskich, ale powinność Rozprzy idealnie odpowiada przeciętnemu obciążeniu porównywalnych wielkością miast królewskich. Wśród
nich in terra Siradiensi trzecią kategorię miały Ostrzeszów i Sulejów. I
tak na przykład Ostrzeszów miał wyprawić – bez mała identycznie jak
Rozprza – jeden wóz czterokonny z woźnicą i jednym żołnierzem eskorty. Wśród miast czwartej kategorii znalazły się: Bolesławiec, Brzeźnica,
Mikstat, Szczerców i Tuszyn. Wszystkie, poza Brzeźnicą i Mikstatem (ten
wpłacał jedynie pieniądze), miały dać wóz trójkonny, bądź czterokonny,
woźnicę i żołnierza. Jedynie Brzeźnica miała obciążenie takie, jak Rozprza, to znaczy czterokonny wóz z woźnicą i dwóch żołnierzy5. Zatem
obciążenie Rozprzy było typowe dla miasta tej wielkości, ale trudno powiedzieć, żeby w oparciu o zaprezentowany materiał dało się przeprowa-

3

Ibidem.
Rejestr wozów skarbnych od miast i miasteczek Rzeczypospolitej koronnych na wyprawę wojenną roku 1521 dostarczonych, wyd. C. Biernacki, „Archiwum Komisyi Historycznej”, t. III, 1886. Zob. także M. Biskup, „Wojna pruska” czyli wojna Polski z zakonem krzyżackim z lat 1519-1521 u źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich, część II, Olsztyn 1991, s. 337; J. Szymczak, The Arms and Armour of the Municipal War Wagon
Escort in 1521, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. XII, 2000, s. 27-31; Idem,
Żywność na miejskich wozach wojennych w późnym średniowieczu i na początku epoki
nowożytnej, „Przegląd Nauk Humanistycznych”, R. V, 2006, nr 1, s. 69-74.
5
Rejestr wozów skarbnych…, s. 480-481.
4
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dzić wyraźne rozgraniczenie między ośrodkami trzeciej i czwartej kategorii.
*

*

*

Wojskowe dzieje Rozprzy w XVI w. to nie tylko historia działań
zbrojnych w mieście, bądź jego okolicach. Pamiętać bowiem trzeba, że
XVI w. dla Polski Centralnej to okres stosunkowo spokojny. Żadna większa zawierucha wojenna nie dotknęła bezpośrednio tych ziem, co więcej,
w zasadzie żadna wojna toczona przez Koronę w XVI w. nie była w stanie zagrozić jej bytowi. Nie można jednak zapominać o mieszkańcach
Rozprzy, którzy zaciągali się do służby w wojsku i niekiedy wędrowali
wraz z nim w odległe krainy. Pierwszym znanym żołnierzem z Rozprzy
był Walenty, zapewne mieszczanin rozpierski (Valentinus de Rosbrza).
Służył w rocie piechoty zaciężnej w 1534 r. pod dowództwem rotmistrza
Hynka Piotrowskiego6. Jest to jedyna informacja na temat Walentego i
jego związków z wojskiem. W 1534 r. nie przeprowadzono żadnej dużej
wyprawy zbrojnej, więc trudno powiedzieć coś więcej o Walentym, ponad to, że był strzelcem w piechocie. Podczas służby miał przy sobie
miecz i rusznicę, czyli prosty typ długiej ręcznej broni palnej. Tym samym reprezentował najpopularniejszy w piechocie typ uzbrojenia (tak
zwany typ pierwszy, którego liczebność określa się na poziomie 77,95%).
Przypisano go do ostatniej (z siedmiu) dziesiątki w rocie. Oczywiście
miejsce to nie oznaczało jakiejkolwiek deprecjacji jego umiejętności; wynikało po prostu z ówczesnej organizacji wojsk pieniężnych.

6

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego, Oddział 85 (dalej cyt. O85), sygn. 25, k. 87.
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Kolejnym żołnierzem-mieszczaninem był Piotr (Petrus Rozpijeczij), służący w rocie rotmistrza Wojciecha Polaka z Leśnicy. Miało to
miejsce w 1538 r.7 Ten z kolei najwyraźniej musiał zostać obdarzony zaufaniem przez swego dowódcę, bądź miał już jakieś (nieznane nam) doświadczenie wojskowe, skoro został mianowany dziesiętnikiem czwartej
(z dziesięciu) dziesiątki w oddziale. Podczas lustracji składu oddziału i
jego uzbrojenia zapisano, że był kopijnikiem. Oznaczało to, że najprawdopodobniej prócz jakiejś broni drzewcowej, musiał mieć przynajmniej
fragmenty zbroi płytowej. Zważywszy na fakt, że w lustracji (rejestrze
popisowym) tego oddziału nie uwzględniano szczegółów dotyczących
uzbrojenia, a jedynie funkcje żołnierzy, można przypuszczać, że Piotr
mógł mieć jedną z dwóch najbardziej popularnych w tym okresie armatur
(zestawów uzbrojenia). Na typ pierwszy i jednocześnie najliczniejszy
(48,06%) składała się zbroja kopijnicza, lub jej fragmenty w postaci hełmu, kirysu (płytowej ochrony piersi i pleców) i szorcy, a także tak zwane
drzewo (najprawdopodobniej środkowoeuropejską odmianę piki piechoty) oraz miecz. Typ drugi (40,49%) to armatura, która była identyczna z
typem pierwszym, z tą jedynie różnicą, że drzewo zastępowano oszczepem (bronią drzewcową o skróconym drzewcu, pozwalającym prowadzić
ograniczony fechtunek i ułatwiającym rzut)8.
Konieczność zakupienia takiego uzbrojenia przez żołnierza oznaczała niemały wydatek. Sama zbroja mogła kosztować (w zależności od
jej jakości) od 67 do 165 groszy. Wraz z pozostałymi elementami uzbrojenia ogólna kwota mogła sięgnąć od około 100 aż do nieco ponad 300

7

O85, sygn. 32, k. 82v.
A. Bołdyrew, Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa
2011, s. 269-271.
8
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groszy9. Zapewne przeciętny kopijnik pieszy posługiwał się przeciętnym
uzbrojeniem, ale i tak wydatek rzędy kilku florenów (liczonych po 30
groszy na floren) był poważną inwestycją, która mogła doprowadzić do
wydania całego żołdu (5 florenów na kwartał), nawet pomimo tego, że
kopijnik pobierał żołd podwójny.
Piotr z Rozprzy udał się w sierpniu 1538 r. wraz ze swym oddziałem na wyprawę wojenną do Mołdawii. Doprowadziła zaś do niej sekwencja wydarzeń, którym początek dała nieudana wyprawa wojenna
pospolitego ruszenia (expeditio generalis) z 1537 r. Armia zawiązała
wówczas rokosz we Lwowie (tak zwana „wojna kokosza”), zaś plany
wojenne spełzły na niczym. Niedługo potem doszło do kolejnej klęski. W
bitwie z armią mołdawską nad Seretem (1 stycznia 1538 r.), jak zauważył
kronikarz Marcin Bielski:
„[…] nie mogli ich naszy przełomić z trochą ludzi, przeto musieli
ujeżdżać jako kto mógł przez rzekę Seret, wiele ich poległo, wiele poimano, znacznych szlachciców przez sześćdziesiąt a pacholików przez ośm
set pobito […] Ta nowina żałośna o porażce naszych u Seretu przyszła
prawie na sejm […] ”10.
Na sejmie piotrkowskim 1538 r. (18 stycznia – 28 lutego) postanowiono wykorzystać wojska zaciężne i ustanowiono specjalny podatek
na ten cel11. Wiosną przeprowadzono zaciągi i lustrowano oddziały w
okolicach Lwowa. Armia, którą latem 1538 r. zgromadzono na ziemiach
ruskich, była jedną z największych w okresie panowania Jagiellonów w
Polsce (1386-1572). W oparciu o zachowane źródła można potwierdzić
9

A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce XVI w., Warszawa 2005, s. 266.
M. Bielski, Kronika polska, wyd. K. J. Turowski, Sanok 1856, s. 1077-1078.
11
W. Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493-1793, Kraków 1948, s. 137.
10
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udział w niej 12 924 żołnierzy jazdy i piechoty. Jej utrzymanie przez 3
kwartały pochłonęło około 200 tys. florenów12, co – dla porównania –
stanowiło znaczny procent rocznego budżetu Królestwa Polskiego w tym
okresie13. Wojsko, a wraz z nim Piotr z Rozprzy, ruszyło w stronę Chocimia, który na rozkaz dowódcy, hetmana Jana Tarnowskiego, został oblężony. Pod koniec sierpnia oblężenie przerwano, by negocjować zawarcie pokoju ze stroną mołdawską. Nie wnikając w dalsze losy tej kampanii
wojennej, warto podkreślić, że zapewne dla mieszkańca Rozprzy, podobnie zresztą jak dla wielu innych żołnierzy pochodzących z małych miast
(a ci, jak wiadomo, stanowili największy odsetek w armii), udział w
przemarszu wojska na pogranicze królestwa, a następnie w walkach, musiał być silnym przeżyciem i niebagatelnym doświadczeniem.
Być może wyprawa wojenna Piotra skłoniła rok później (1539)
innego mieszczanina rozpierskiego do wstąpienia do wojska. Stanisław z
Rozprzy (Stanislaus de Rozprza) służył – co ciekawe – u tego samego
rotmistrza, co Piotr, to znaczy u Wojciecha Polaka z Leśnicy14. Stanisław
był strzelcem, ale – i to warto podkreślić – zamiast rusznicy miał arkebuz.
Strzelby tego typu właśnie w tym czasie zaczęły się pojawiać coraz częściej. Dziś trudno dokładnie określić ich parametry techniczne. Wiadomo,
że arkebuzy miały wzmocnione ściany lufy i ładowano do nich podwójną
miarę prochu, co zapewniało dalszy i celniejszy strzał. Jednak z drugiej
strony ich obsługa wymagała większej precyzji i doświadczenia, niż strzał
ze zwykłej rusznicy. Cena zakupu, rzecz jasna, również była większa.
12

L. Kolankowski, Roty koronne na Rusi i Podolu 1492-1572 r., „Ziemia Czerwieńska”,
t. 1, 1935, z. 2, s. 159; A. Bołdyrew, Produkcja…, s. 254; Idem, Piechota…, s. 109-111,
328-331; M. Plewczyński, Wojny i wojskowość polska XVI wieku, t. 1: Lata 1500-1548,
Zabrze 2011, s. 398.
13
Z. Spieralski, Awantury mołdawskie, Warszawa 1967, s. 94.
14
O85, sygn. 36, k. 83.
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Przypadek Stanisława jest o tyle interesujący, że w masie danych źródłowych udało się go wyłowić w 1540 r., w oddziale ponownie dowodzonym
przez Wojciecha Polaka z Leśnicy (Stanislaus Rosprza)15. Oczywiście nie
można bez wątpliwości stwierdzić, że był to ten sam żołnierz, ale Stanisław z 1540 r., podobnie jak jego imiennik z 1539 r., również miał arkebuz. Myślę, że to nie przypadek i mamy do czynienia z tą samą osobą. Co
więcej, najwyraźniej nakłonił jakiegoś innego mieszczanina z Rozprzy do
zaciągnięcia się do wojska. W tej samej rocie służył bowiem Szymon z
Rozprzy, również z arkebuzem (Simon Rosprza)16. Warto zauważyć, że
mieszczanie rozpierscy, służący w piechocie zaciężnej w pierwszej połowie XVI w., chętnie zaciągali się do rot dowodzonych przez tego samego
rotmistrza (czterech na pięciu zidentyfikowanych).
Oczywiście można podejrzewać, że nie tylko w piechocie mogli
pojawić się mieszkańcy Rozprzy. Jednak sposób sporządzania dokumentacji wojskowej w epoce nowożytnej wprowadza pewne ograniczenia jeśli
chodzi o badanie służby niektórych kategorii żołnierzy. Niestety identyfikacja poszczególnych osób służących w jeździe możliwa jest tylko i wyłącznie do pewnego poziomu. Poznanie nazwiska rotmistrza i towarzyszy
w rocie jazdy (odpowiedników dziesiętników w piechocie) nie stanowi
problemu. Jednak większość osób służących w oddziałach jazdy jest dla
współczesnego badacza zupełnie anonimowa i taka pozostanie. Poza oficerami i podoficerami (rotmistrzowie i towarzysze) nie wymieniano bowiem żołnierzy, ale konie i uzbrojenie i to im właśnie całą uwagę poświęcał lustrator. Na każdego rotmistrza i na przykład na każdych 10 towarzyszy przypadało przynajmniej kilkudziesięciu pocztowych, którzy nie są i

15
16

O85, sygn. 39, k. 153.
O85, sygn. 39, k. 153v.
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nie będą znani. Innymi słowy znajomość pochodzenia terytorialnego rot
jazdy zaciężnej en masse jest mocno ograniczona.
Nie znaczy to jednak, że sytuacja jest beznadziejna. Dość dobrze
znamy bowiem listę kasztelanów rozpierskich i idąc tym tropem, można
podjąć próbę odszukania ich samych lub ich współrodowców wśród rotmistrzów, bądź towarzyszy jazdy. I tak na przykład znany ze źródeł w
latach 1535-1558 był niejaki Jan Gomoliński, sołtys piekarski, pisarz
ziemski sieradzki, kasztelan konarski i spicimirski, który w 1535 r. dowodził własną rotą jazdy. Wiadomo, że pochodził i zamieszkiwał w ziemi
sieradzkiej17. Tymczasem w latach 1543-1559 kasztelanem rozpierskim
był Stanisław Gomoliński18. Według Bartosza Paprockiego Stanisław
Gomoliński był synem Mikołaja, zaś młodszy brat kasztelana Piotr piastował urząd podczaszego sieradzkiego. Co więcej, podczaszy sieradzki
Piotr miał dwóch synów: starszego Jana (rotmistrza) i młodszego Mikołaja. Kasztelan rozpierski Stanisław był więc stryjem rotmistrza Jana19.
Bliskie związki Gomolińskich herbu Jelita z tym rejonem nie dziwią, ponieważ według legendy herbowej cały ród wywodził się bezpośrednio od Floriana Szarego, któremu król Władysław Łokietek po bitwie
pod Płowcami w 1331 r. zmienił godło herbowe z półkozica na trzy złote
kopie, zaś koza trafiła do klejnotu. Jelitczycy
„[…] rozumieją za najstarsze gniazdo swe Mojkowice w sieradzkiej ziemi w powiecie piotrkowskim, przy których jest zamek niedaleko

17

M. Plewczyński, op. cit., t. 2: Lata 1548-1575, Zabrze 2012, s. 328.
Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, Kórnik 1993, s. 255.; T. Matuszak, A. Piasta, M. Hubka, op.
cit., s. 10.
19
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, przez […] zebrane i wydane r. p. 1584, wyd.
K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 267-268.
18
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na rzeką Pilcą stary, murowany, rzeczony Surdega, już spustoszały
[…]”20.
Ta opowieść Paprockiego opublikowana po raz pierwszy w 1584
r. najlepiej dowodzi „starożytności” rodu, skoro już wówczas ich zamek
rodowy (dzisiejsza Surdęga w Majkowicach) był opuszczony. Nie dziwi
zatem również i to, że Gomolińscy byli właścicielami Rozprzy w latach
1523-1642 i ponownie w latach 1677-1679. Według staropolskiego heraldyka, dziad kasztelana rozpierskiego Stanisława, Piotr miał założyć wieś
Gomolin (Gomulin),
„[…] z której się potem potomstwo jego aż po ten wiek zowie
Gomolińskimi”21.
Wracając jeszcze do rotmistrza Jana Gomolińskiego, warto dodać,
iż w 1535 r. służył wśród żołnierzy powołanych ad presidia terrarum
Russie22. Comitiua domini Gomolinski (rota pana Gomolińskiego) została
popisana i naliczono w niej 110 żołnierzy. Rota ta nie należała więc do
małych oddziałów, zaś sam rotmistrz w swym poczcie miał 17 koni. Poczet tej wielkości należał do grupy największych, jakie wówczas zaciągano23.
Kolejnym znanym i związanym z Rozprzą żołnierzem jazdy był
Stanisław (syn Stanisława) Przerębski. Urodzony w 1540 r., zmarł w
1603 r.24 Należał do bliskiej rodziny kasztelana rozpierskiego, Wincente-

20

B. Paprocki, op. cit., s. 256.
Ibidem, s. 267.
22
O85, sygn. 26, k. 2.
23
O85, sygn. 26, k. 100v-103v.
24
J. Byliński, Przerębski (Przerembski) Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t.
XXIX, Wrocław 1986, s. 1-2.
21
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go (1561-1572)25. Kasztelan Wincenty, będąc trzecim synem Jana, kasztelana sieradzkiego, miał młodszego brata, Stanisława, zresztą również
kasztelana sieradzkiego. Wincenty uznawany był za biegłego prawnika,
zresztą jego kariera skupiała się głównie na tego typu działaniach. Początkowo korzystał z protekcji podkanclerzego Samuela Maciejowskiego,
następnie zaś pozostawał w otoczeniu arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana
Przerębskiego (piastował tę godność w latach 1559-1562)26.
Najstarszy syn kasztelana sieradzkiego Stanisława (młodszego
brata kasztelana rozpierskiego Wincentego), sam będąc szafarzem poborów województwa krakowskiego, a także kasztelanem sieradzkim i wieluńskim, służył w 1549 r. jako towarzysz w rocie jazdy Mikołaja Sieniawskiego27. Oddział ten, spisany 12 października 1549 r. w Międzyborzu, liczył 200 jeźdźców. Stanisław Przerębski dowodził trzykonnym
pocztem. Miał trzy wałachy, wszystkie strzelcze dobre. Oznaczało to, że
były to wierzchowce średniej wielkości (na ogół przyjmowano, że dużym
koniem był koń określany jako kopijniczy). Dopisek dobry oznaczał zadowalający stan wierzchowców. Towarzyszący Przerębskiemu jeźdźcy
uzbrojeni byli między innymi w sahajdaki (łubie z łukiem i kołczan ze
strzałami) i rohatyny, zatem można ich sklasyfikować jako tak zwanych
kozaków. Był to lekki rodzaj jazdy, przeznaczony do prowadzenia działań
osłonowych podczas przemarszu armii, manewrów oskrzydlających w
czasie bitwy oraz pełnienia dalekosiężnej straży wokół obozu lub w trakcie oblężenia umocnionego punktu oporu. Na marginesie warto wspomnieć, że jazda kozacka w tym kontekście nie ma nic wspólnego z koza-

25

Ibidem, s. 7.
B. Paprocki, op. cit., s. 307-308; Urzędnicy…, s. 284; M. Plewczyński, op. cit., t. 2…,
s. 347, 399; T. Matuszak, A. Piasta, M. Hubka, op. cit., s. 10.
27
O85, sygn. 54, k. 10v; M. Plewczyński, op. cit., t. 2…, s. 399.
26
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kami zamieszkującymi ziemie ukrainne. Kozacy w jeździe byli po prostu
jednym z wielu typów wojsk.
Rok później (1550) Przerębski został odnotowany w rocie tego
samego rotmistrza (Mikołaja Sieniawskiego). Lustracja oddziału miała
miejsce 2 października28. Ponownie żołnierze kasztelana wieluńskiego i
sieradzkiego dosiadali strzelczych dobrych wałachów. Jednak tym razem
ich uzbrojenie znacznie różniło się od tego z 1549 r. Każdy z nich prócz
uzbrojenia ochronnego w postaci pancerza lub tak zwanego pliachu (kirysu), przyłbic (hełmów z otwieraną zasłoną twarzy) i tarcz mieli także
drzewa. Terminem tym, jak już wspominałem, określano odpowiednik
piki w piechocie, bądź kopii w jeździe. Nie były to jednak długie, bez
mała czterometrowe kopie ciężkozbrojnego rycerstwa. W tym konkretnym przypadku były to raczej lżejsze (drążone w środku) i krótsze (do
około 3 m) kopie, jakimi zazwyczaj posługiwali się husarze. I właśnie tak
można opisać żołnierzy Przerębskiego. Czterokonny poczet był pocztem
husarskim. Być może stopniowo gromadzone fundusze pozwalały wystawić w 1550 r. poczet, którego wyposażenie było droższe niż w przypadku kozackiego.
Według literatury przedmiotu szesnaście lat później (1566 r.) Stanisław Przerębski służył już jako rotmistrz29. Jednak w dokumentacji
wojskowej z tego roku nie udało się odnaleźć takiego dowódcy30. Trzeba
jednak zauważyć, że pojawia się w stosownym tomie rachunków wojskowych młodszy brat Przerębskiego – Andrzej. Ten był jednak kanoni-

28

O85, sygn. 55, k. 41v; M. Plewczyński, op. cit., t. 2…, s. 399.
M. Plewczyński, op. cit., t. 2…, s. 347.
30
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego, Oddział 86, sygn. 21.
29
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kiem krakowskim. Jednym z oddziałów zaś dowodził Stanisław Przyjemski31.
Warto dodać, że Przerębscy byli spowinowaceni z Koniecpolskimi, zaś w latach 1577-1578 Mikołaj Przedbór Koniecpolski był kasztelanem rozpierskim32. Postać ta nie jest bezpośrednio związana z wojennymi
dziejami Rozprzy i okolic, natomiast jego syn, Andrzej, jak najbardziej.
Andrzej znany jest ze źródeł w latach 1567-1598. Był kasztelanem połanieckim i rotmistrzem jazdy w 1567 i 1573 r. Niestety brak danych szczegółowych, by omówić jego oddział oraz rolę jaką odegrał w czasie służby
wojskowej, niemniej pozostaje ona faktem33.
W dobie podwójnej elekcji, wojny z arcyksięciem austriackim
Maksymilianem (1587-1588) i bitwy pod Byczyną (24 stycznia 1588 r.)
kasztelanem rozpierskim był Marcin Falęcki (ok. 1530-1606). Warto
przypomnieć, że od 1552 r. jako dowódca pięciokonnego pocztu zaliczany był do dworu króla Zygmunta II Augusta. Rok później stał już na czele
sześciokonnego pocztu dworzan34.

Rozprza i okolice w czasach potopu (1655-1660)
W wyniku wojen o tak zwane dominium maris Baltici (szwedzkie
Östersjövälde), oraz na tle konfliktu o prawo do korony szwedzkiej, w

31

Ibidem, k. 31.
I. Kaniewska, Koniecpolski Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław
1967-1968, s. 522; Urzędnicy… , s. 263; T. Matuszak, A. Piasta, M. Hubka, op. cit., s.
10.
33
M. Plewczyński, op. cit., t. 2…, 334.
34
B. Paprocki, op. cit., s. 290; A. Wyczański, Falęcki (Falencki) Marcin, [w:] Polski
słownik biograficzny, t. VI, Kraków 1948, s. 352; Urzędnicy…, s. 253; M. Ferenc, Dwór
Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie, wyd. II, Oświęcim 2014, s. 211; T. Matuszak,
A. Piasta, M. Hubka, op. cit., s. 10.
32
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1655 r. Szwecja dokonała najazdu na Królestwo Polskie. Szwedzkie pojmowanie panowania nad Bałtykiem ograniczało się w zasadzie do opanowania (politycznego i gospodarczego) szeroko pojętych wybrzeży morza. Podpisany w 1648 r. tak zwany pokój westfalski, który kończył wojnę trzydziestoletnią, dał Szwecji panowanie nad ujściem Odry, Szczecinem i Bremą. W 1654 r. na tron szwedzki wstąpił (po ustąpieniu z niego
królowej Krystyny) Karol X Gustaw. Szwecja znajdowała się u szczytu
powodzenia wojennego. Rozbudowana i doświadczona armia, sprawdzony i zahartowany w wielu walkach korpus oficerski oraz żądni kolejnych
podbojów, wpływów i łupów oligarchowie, to czynniki, które w znaczący
sposób musiały wpłynąć na podjęcie decyzji o „pójściu za ciosem” i zaatakowaniu Polski. Nie można zapominać także o tym, że ówczesna armia
na terytorium wroga stanowiła dla zajmowanych ziem prawdziwą plagę.
Pokój był równoznaczny z brakiem zajęcia dla licznych regimentów narodowych i najemnych oraz mógł oznaczać sprowadzenie przynajmniej
części żołnierzy do kraju. Wówczas staliby się oni plagą dla własnego
państwa. Być może szukano także kontrybucji, by choć częściowo pokryć
długi skarbu państwowego, który – w odróżnieniu od skarbów prywatnych szlachty szwedzkiej – nie mógł się poszczycić dużymi zasobami35.
Sytuacja Rzeczypospolitej była o tyle trudna, że prowadziła ona
właśnie wyczerpujący konflikt z Rosją, miała zaś za sobą walki z powstańcami kozackimi. Zupełnie nieprzygotowana do nowej wojny, ze
zdezorganizowaną armią, nie była Rzeczpospolita w stanie odeprzeć ataku króla szwedzkiego Karola X Gustawa. Postępy armii szwedzkiej okazały się niezwykle szybkie, szczególnie po kapitulacji pospolitego rusze-

35

T. Nowak, Geneza agresji szwedzkiej, [w:] Polska w okresie drugiej wojny północnej
1655-1660, t. I, Warszawa 1957, s. 83-84.
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nia pod Ujściem (25 lipca 1655 r.). Pochód zwycięskiej armii do pewnego
stopnia zaskoczył także stronę atakującą. Wszelkie plany strategiczne i
taktyczne musiały być na bieżąco zmieniane, ponieważ zapewne nikt w
otoczeniu Karola X Gustawa nie spodziewał się tak dynamicznego rozwoju sytuacji. Po zajęciu Wielkopolski i Mazowsza Szwedzi mieli otwartą drogę na południe, w stronę Małopolski. To jednak oznaczało konieczność odejścia od założenia, że celem strategicznym jest opanowanie wybrzeży Bałtyku. W połowie 1655 r. zdawać by się mogło, że król szwedzki bez większych problemów opanuje całą Koronę.

Bitwa pod Żarnowem 16 września 1655 r.
Armia szwedzka z rejonu Ujścia kierowała się na południowywschód. Przeszła przez Rogoźno, Gniezno i dotarła do Konina. W rejonie
tego miasta obrała kierunek wschodni i przez Koło, Kutno i Łowicz ruszyła na Warszawę (wydzielony korpus). Po zajęciu stolicy przemieściła
się w rejon Nowego Miasta, Inowłodza i przez Opoczno dotarła do Żarnowa, pod którym zastąpiła jej drogę armia polska. Żarnów, niewielka
miejscowość położona w odległości około 40 km na południowowschodni-wschód od Rozprzy, był świadkiem jednej z większych bitew
polsko-szwedzkich w 1655 r.
Do bitwy zmusiła króla Jana Kazimierza szlachta z pospolitego
ruszenia różnych ziem. Władca, przebywający od 13 września w Przedborzu, planował dalszy odwrót w stronę Krakowa). Znajdował się w niezbyt
komfortowej sytuacji, jednak nie mógł nie wyrazić zgody na żądania
swych podwładnych. Mając do dyspozycji jedynie około 6 000 regularnej
jazdy, 900 dragonów i 6 lekkich dział (oraz siły szlacheckie, w sumie
17
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około 11 000 żołnierzy), postanowił stawić czoła siłom szwedzkim właśnie w okolicach Żarnowa. Przeciwnik prócz 6 000 jazdy i 400 dragonów,
miał do dyspozycji także około 4 000 – 5 000 piechurów, a ponadto 40
dział. Wśród nich znajdowały się nawet armaty 12-funtowe36.
Dzień przed bitwą Jan Kazimierz zajął dogodne, w swym mniemaniu, pozycje na północ od miasta. Wojsko zajęło grzbiet wyżyny, na
którą w planie mieli wdzierać się Szwedzi. Wówczas władca planował
atak jazdy po pochyłości w dół. Takie wykorzystanie warunków terenowych przysporzyłoby impetu szarży jazdy i dobrze świadczyło o umiejętnościach taktycznych króla. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że
władca po raz kolejny nie docenił siły rażenia zespołowej i indywidualnej
broni palnej, w posługiwaniu się którą Szwedzi w tej części Europy nie
mieli sobie równych.
W omówieniu przebiegu batalii niezwykle pomocny jest jej plan,
sporządzony przez Erika Dahlberga. Erik Jönsson Dahlbergh (1625-1703)
był szwedzkim oficerem, który stopniowo awansował, aż dochrapał się
rangi marszałka polnego. Jednak jego kariera nie przebiegała łatwo. Dahlberg, zmuszony do wielu wyrzeczeń, uparcie podejmował służbę w armii
szwedzkiej, stopniowo wypracowując sobie markę wykształconego oficera, dysponującego niezbędnymi umiejętnościami i wiedzą do prowadzenia
wszelkich prac inżynierskich, oblężniczych i fortyfikacyjnych. Ten
wszechstronnie wykształcony kartograf, artylerzysta i inżynier wojskowy
podczas wojny toczącej się w Polsce, sporządzał pieczołowite plany bitew, obozów szwedzkich oraz powszechnie dziś znane panoramy wielu
miast.

36

J Wimmer, Przegląd operacji w wojnie polsko-szwedzkiej 1655-1666, [w:] Wojna
polsko-szwedzka 1655-1666, red. Idem, Warszawa 1973, s. 147-148.

18

Wojskowe dzieje Rozprzy i okolic w XVI-XVIII wieku

Plan bitwy pod Żarnowem jego autorstwa nosi tytuł Delineatio
camporum et silvarum prope oppidum Czarnova, inter Opoxno et Przedbors ubi duo reges eorumq(ue) exercitus…. Jest to czarno-biały szkic,
sporządzony z punktu widzenia Szwedów. Zatem całe ugrupowanie
szwedzkie znajduje się na dole ilustracji. Na ich lewym skrzydle jest, jak
zapisano, oppidum Czarnowa oraz zabagniona dolinka, prze którą płynie
strumień. Wojsko polskie wyobrażono w centrum szkicu, zwrócone frontem do dołu. Armie oddziela droga opisana jako via Pioterkaviam itur, a
więc wiodąca do Piotrkowa. Co więcej siły polskie podpisano acies Polonorum ante fugam. Zatem szkic wyobraża ustawienie sił polskich i
szwedzkich tuż przed starciem oraz w momencie jego rozpoczęcia, skoro
siły polskie są określone jako ante fugam (przed ucieczką). Lewym
skrzydłem opierają się o pobliski las, prawym zaś o wspomniany strumień.
Takie ustawienie wojsk miało swe dobre strony. Planowane uderzenie jazdy po pochyłości w dół mogło przydać atakowi impetu, zaś zabagniona dolina strumienia z jednej strony, las z drugiej dobrze chroniły
przed oskrzydleniem, a przynajmniej mogły je opóźnić. Największym
mankamentem planu królewskiego był brak zabezpieczenia drogi odwrotu. Na tyłach wojsk polskich znajdowało się zlewisko kilku strumieni,
które płynęły wówczas w podmokłym terenie. Dahlberg opisał go jako
virgeta paludinosa, czyli zarośnięte wikliną bagno/mokradło. Ucieczka,
do której przecież doszło, skutkowała licznymi utonięciami, jeśli nawet
nie żołnierzy, to wierzchowców37. W ogólnym zarysie wyobrażenie ikonograficzne autorstwa Dahlberga opowiada warunkom fizjograficznym

37

M. Jemiołowski, Pamiętnik Dzieje Polski Zawierający (1648-1679), wyd. J. Dzięgielewski, Warszawa 2000, s. 138.
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tego obszaru38. Ze wspomnień Patricka Leopolda Gordona (1635-1699),
wówczas oficera szwedzkiego, wynika, że władca polski roty husarskie
ustawił na skrzydłach i w centrum swego ugrupowania. Sam w otoczeniu
cudzoziemskiej gwardii zajął pozycję na niewielkim wzgórzu, za linią
swych wojsk39.
Co ciekawe, w swym opisie bitwy Stanisław Herbst zaznaczył, że
„Szwedzka straż przednia rozpoznała Polaków ustawionych do bitwy
równolegle do traktu Piotrkowskiego na północ od Żarnowa, lewe ich
skrzydło osłaniał strumień (dopływ Węglanki), prawe las”40. Równoległe
do traktu piotrkowskiego ustawienie sił polskich oznaczać musiało, że
szyk stał frontem zwrócony mniej więcej w kierunku wschodnim, prawym skrzydłem na południe, lewym zaś na północ. Tym samym opis ten
były zgodny z wersją szkicu Dahlberga. Jednak już nie jest zgodny w
stwierdzeniu, że „[…] lewe ich skrzydło osłaniał strumień […], prawe
las”. W oparciu o rysunek szwedzkiego oficera można powiedzieć, że
było odwrotnie. Jest to kwestia do dalszych badań. Trzeba jednak podkreślić, że wersję zawartą w szkicu Dahlberga potwierdza relacja Gordona,
który pisał, że „[…] napotkaliśmy (odkryliśmy) polską armię, stojącą na
równym (płaskim), nisko leżącym miejscu. Na p r a w o (podkr. A.B.) od
niej znajdowało się nachylone podejście na wzniesienie z miasteczkiem
Żarnów, a z l e w e j (podkr. A.B.) (leżał/znajdował się) nieduży lasek”41.
38

Szerzej na ten temat zob. T. Klatka, Przyroda nieożywiona, [w:] Województwo piotrkowskie. Monografia regionalna. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, red. Z. Stankiewicz, Łódź 1979, s. 16-22; P. Kittel, Położenie kościoła romańskiego
w Żarnowie na Wzgórzach Opoczyńskich na tle geologii i geomorfologii obszaru, [w:]
Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej, cz. II: Zapilicze i Sieradzkie, red.
L. Kajzer, Łódź 2013, s. 23-24.
39
P. Gordon, Dnevnik 1635-1659, tłum. D. G. Fedosow, Moskva 2005, s. 43.
40
S. Herbst, Wojna obronna 1655-1660, [w:] Polska w okresie drugiej wojny północnej
1655-1660, t. II, Warszawa 1957, s. 57-58.
41
P. Gordon, op. cit., s. 43.
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Warto wspomnieć, że na północ od Żarnowa, przy drodze prowadzącej przez Paradyż i Sulejów do Piotrkowa (na prawo od niej) znajduje
się tak zwana Szwedzka Góra. Jest to wyniesienie terenowe, które jest
pozostałością grodu średniowiecznego czynnego jeszcze w połowie XIII
w. Gród prawdopodobnie był otoczony fosą. Całość założenia grodowego
nie jest jednak jasna, zaś lokalizacja obiektów towarzyszących umocnieniom grodowym również pozostaje częściowo w sferze domniemań. Nie
zmienia to jednak faktu, że tak zwana Szwedzka Góra jest reliktem wczesnopiastowskiego grodu42.
Po bitwie ze Szwedami nazwa przylgnęła do tego miejsca, kompletnie zakłamując jego charakter. Trudno więc dopatrywać się w
Szwedzkiej Górze miejsca postoju wojsk szwedzkich (choć teoretycznie
było to możliwe), ewentualnie mogiły pobitewnej (choć i to teoretycznie
jest możliwe). Jeśli chodzi o tę drugą możliwość, trzeba zaznaczyć, iż
sondażowe badania archeologiczne nie wykazały jednak żadnych śladów
pochówków późniejszych, niż średniowieczne43. Dokładna analiza szkicu
Dahlberga pozwala dopatrzeć się na prawo od oppidum Czarnova kopca,
na którym stoi zadaszony krzyż. Jednak wojsko szwedzkie stoi ustawione
do walki dalej na północ (na prawo na szkicu), za strumieniem w dość
znacznym oddaleniu od miasta.
Dahlberg wyobraził moment, w którym stojące na froncie lewego
skrzydła szwedzkiego armaty dają ognia. Tuż przy bordiurze szkicu widoczne są kolejne zaprzęgi artyleryjskie, zmierzające na pole walki. Między frontami ugrupowań szwedzkiego i polskiego rozpoczęły się także

42

J. Sikora, Wczesnośredniowieczne zaplecze osadnicze kościoła w Żarnowie, [w:] Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej, cz. II: Zapilicze i Sieradzkie, red. L.
Kajzer, Łódź 2013, s. 43-46, 49.
43
Ibidem, s. 46.
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harce. Mają one miejsce na obszarze nazwanym planities (równiny). Artyleria szwedzka niezwykle skutecznie ostrzelała pozycje polskie, zaś pod
osłoną jej ognia Szwedzi wdarli się na wysoczyznę zajmowaną przez Polaków. Co prawda polska jazda zaciężna dokonała kontrataku, ale nie
przyniósł on spodziewanego efektu. Jazda pospolitego ruszenia zmieszała
się i w ogóle nie włączyła do walki. Nagła ulewa przerwała działania, a
władca polski postanowił odwrót. Podzielił swe siły na dwa ugrupowania
i ruszył szybkim marszem w stronę Krakowa44. Decyzję tę krytykowano,
ale trzeba pamiętać, że tylko pozornie władca polski dysponował przewagą liczebną. Przewaga siły ognia była decydowanie po stronie Szwedów.
Do tego Jan Kazimierz nie mógł liczyć w pełni na siły pospolitego ruszenia, które w decydującym momencie nie wykonały przełamującego ataku.
Jak się okazało król polski podjął słuszną decyzję o odwrocie i nie czekał
na zamoknięcie prochu piechoty i artylerii szwedzkiej podczas ulewy. Nie
musiało do tego dojść, zaś dzięki decyzji o odwrocie, uniknięto dalszych
strat45. Dla strony pobitej przykre jest zatem stwierdzenie Karola X Gustawa w liście spisanym dwa dni po bitwie, że odniósł „szczęśliwe zwycięstwo bez stoczenia bitwy”46.
Nawiasem mówiąc, wspominałem już o zniszczeniach wojennych.
Ciekawym, choć na ogół niedostrzeganym, fragmentem szkicu Dahlberga
jest prawy dolny róg. Widać tam wysoki słup dymu unoszący się z niewielkich zabudowań. To paląca się wieś leżąca niedaleko Żarnowa. Ponieważ znajduje się niedaleko prawego skrzydła wojsk szwedzkich,
oczywistym wydaje się, że to właśnie oni ją podpalili. Tymczasem Dahlberg zapisał, że jest to pagus a Polonis incensus, czyli wieś podpalona
44

J Wimmer, op. cit., s. 148.
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przez Polaków. Jeśli rzeczywiście ten fragment rysunku odzwierciedla
realia historyczne (a w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że tak), to
zapewne wojsko polskie podpaliło wieś, by Szwedzi nie mogli znaleźć w
niej oparcia.
Nie tylko bitwa pod Żarnowem była dla Szwedów wygrana, ale
także droga do Małopolski stała otworem. Ponieważ armia Karola X Gustawa starała się nie zostawiać na zapleczu zamków i miast obsadzonych
przez Polaków, zajęto Piotrków. Co prawda wojska pospolitego ruszenia
odbiły miasto, ale już w pierwszych dniach listopada 1655 r. ponownie
najeźdźca je przejął. Nie stanowiło ono silnego punktu oporu, znajdowało
się natomiast na ważnym szlaku handlowym. Kontrola tego punktu pozwalała stosunkowo bezpiecznie uczynić z niego punkt etapowy choćby
w transporcie zaopatrzenia i przemieszczeniach wojsk.
Miasto zostało zajęte przez oddziały dowodzone przez szwedzkiego generała Burcharda Müllera von der Lühnen (1604-1670), tego samego, który dowodził oblężeniem Jasnej Góry. Nie on jednak został komendantem miasta. Funkcję tę powierzono innemu oficerowi, a mianowicie
niejakiemu Boettigerowi, a następnie Janowi de Pironowi. Załoga
szwedzka zajęła zamek królewski, zaś mieszkańców nakazano zdanie
broni i amunicji oraz zarekwirowano całość wyposażenia cekhauzu miejskiego.
Ponieważ załoga szwedzka musiała utrzymywać się samodzielnie,
podjęto decyzję o nałożeniu kontrybucji na mieszkańców miasta, zaś jego
okolice objęto szeroko zakrojonymi rekwizycjami na rzecz wojska. Dotknęły one zwłaszcza tereny rolnicze położone wokół Piotrkowa, wiele
mniejszych miast zostało wyeksploatowanych ze wszelkich zakumulowanych środków. Szwedzi mieli dopuszczać się w mieście i okolicach wielu
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nadużyć. Wiedza na ten temat musiała być dość szeroko komentowana,
zwłaszcza po gwałtach czynionych w okolicy miasta. Postępowanie takie
nie zawsze kończyło się dobrze dla żołnierzy najeźdźcy. Dobrym przykładem jest sytuacja, która miała miejsce w Wieluniu. Po jego odbiciu z
rąk Szwedów, na rozkaz dowódcy Polaków, Żegockiego, dokonano
krwawej zemsty na żołnierzach Karola X Gustawa, ale także na protestantach zamieszkujących miasto47.
2 lipca 1656 r. szwedzka załoga Piotrkowa skapitulowała przed
sieradzkim pospolitym ruszeniem, najpierw jednak wypaliła przedmieścia
i, w ramach przygotowań do obrony, ponownie ograbiła całą okolicę. Nie
bez powodu między innymi w Rozprzy zachowała się tradycja, że miasteczko to znacznie ucierpiało podczas tak zwanego „potopu”, ponieważ
liczne nadużycia wojsk szwedzkich były powszechnie znane. Najbliższą
zaś załogą (w stosunku do Rozprzy) był szwedzki garnizon Piotrkowa.
Odbicie miasta nie zakończyło jednak pasma klęsk okolicznych mieszkańców.
2 kwietnia 1657 r. ponownie doszło do oblężenia Piotrkowa. Miasta miał bronić major Eliasz Łącki (zmarły w 1685 r.), dowodzący okoliczną szlachtą i bliżej nieznaną co do liczebności grupą chłopów. Szwedzi nie uzyskawszy nic rokowaniami, przystąpili do ostrzału artyleryjskiego. Po kilku szturmach, ograbieniu i częściowym zniszczeniu między
innymi klasztoru bernardynów, Łącki poddał miasto, zachowując prawo
odejścia polskiej załogi do Częstochowy. 3 kwietnia Szwedzi zajęli miasto. Przywoływany już Erik Dahlberg pisał, że w mieście stacjonowało
około 400 Polaków, którzy „[…] tego samego dnia poddali się bez więk-
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L. Podhorodecki, Rapier i koncerz. Z dziejów wojen polsko-szwedzkich, Warszawa
1985, s. 282.
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szego oporu”48. Tym razem jako załogę Piotrkowa pozostawiono 250
żołnierzy brandenburskich, którzy – podobnie jak ich poprzednicy – nie
mieli żadnych hamulców jeśli chodzi o łupiestwa i grabieże. Ponieważ
miasto było już i tak wyczerpane, najprawdopodobniej Brandenburczycy
łupili także okolice Piotrkowa, w tym Rozprzę.
Po miesiącu pod Piotrków dotarł Stefan Czarniecki. Po pierwszym, nieudanym ataku, Czarniecki rozpoczął demonstracyjne przygotowania do szturmu, łącznie z sypaniem szańców i ustawianiem artylerii.
Ostatecznie dowódca garnizonu poddał miasto 6 maja. Wówczas w zasadzie cała okolica była już zupełnie wyniszczona wojną. Zrujnowany zamek był swoistym symbolem tego upadku. Niezwykle symptomatyczny
jest cytat pochodzący z lustracji województw wielkopolskich i kujawskich, sporządzanych po pokoju oliwskim zawartym 3 maja 1660 r. Lustrator zapisał:
„Zamek częścią od Szwedów, częścią od JMP wojewody ruskiego
propter fortificationem funditus zniesiony i pospowany.”49
Ten passus najlepiej dowodzi tezy, że działania wojenne związane były ze
zniszczeniami, ale nie tylko najeźdźca je powodował. Konieczność wojenna wymuszała niekiedy nawet na polskich dowódcach posuwanie się
do celowych dewastacji, by osiągnąć cel taktyczny.
Niestety zdarzały się i takie sytuacje, które dziś można oceniać
negatywnie, ale nie można zapominać, że wówczas u ich podłoża leżały
48

M. Markowicz, Najazd Rakoczego na Polskę 1657, Zabrze 2011, s. 78.
Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665, cz. II: Województwa
sieradzkie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i ziemia dobrzyńska, wyd. Z.
Górski, J. Pakulski, A. Tomczak, Toruń 1996, s. 3; M. Nagielski, K. Kossarzecki, Ł.
Przybyłek, A. Haratym, Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony w okresie potopu
1655-1660, Warszawa 2015, s. 231-233.
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przyczyny natury czysto egzystencjalnej. Wiadomo przecież, że po bitwie
pod Kłeckiem (2 maja 1656 r.), oddziały Czarnieckiego i Lubomirskiego
przebywające w Wielkopolsce nie miały wypłaconego żołdu. Część żołnierzy była zdemoralizowana przeciągającymi się działaniami wojennymi
i przegraną bitwą. W efekcie doszło do licznych rabunków. Szczególnie
dużych nadużyć mieli dopuścić się żołnierze pospolitego ruszenia i kwarciani. Tych ostatnich nazywano „kwarcianą hołotą”, która poczyniła
większe zniszczenia niż Szwedzi („Niewypowiedziane ich zbrodnie, a
spustoszenia wsiów i domów szlacheckich to najcięższa, że im tak Szwedzi jako wojsko nasze nie dokuczyli”)50. Jednocześnie trzeba mocno podkreślić, że w relacji pamiętnikarza opisującego te wydarzenia, wyraźnie
zaznaczono, że
„[…] Czarniecki wszystkiemi siłami tego zabraniał, karał, bił w
ostatku zadybanych przy jakimkolwiek excesie, ex nunc albo samym wieszać się kazał, albo i sam z pod uwiązanych na drzewie, albo na wrociech
konie zacinał, nawet w ogień świętokradców miotać kazał, u ogona końskiego tych predończych uwiązawszy za nogi, po cierniach i krzakach
włuczyć rozkazywał […]”51.
Przywołany cytat najlepiej obrazuje specyfikę wojny polsko-szwedzkiej.
Nawet tak charyzmatyczny dowódca, jak Czarniecki, nie zawsze był w
stanie zapanować nad swymi żołnierzami oraz towarzyszącymi im ciurami obozowymi. Surowe kary miały odstraszać kolejnych amatorów łatwego wzbogacenia się. Jednocześnie strona szwedzka do pewnego stopnia tolerowała niegodne zachowania swych żołnierzy, dobrze wiedząc, że
50
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L. Podhorodecki, op. cit., s. 308.
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takie praktyki wywołują dodatkowy terror wśród ludności i sprzyjają wojsku. Z drugiej strony Szwedzi w pewnym momencie „przeciągnęli strunę”
i wywołali skutek przeciwny do zamierzonego. Ruch partyzancki stał się
bowiem faktem, zaś armia szwedzka nie miała już faktycznych możliwości skutecznego przeciwstawienia się mu. Szacuje się, że wojna partyzancka w pełni toczyła się już w końcu 1655 r. Jej początków szukać jednak należy w jesieni tego roku, zwłaszcza na obszarze Wielkopolski. Ciężary nakładane na ludność tej prowincji oraz nagminne nieprzestrzeganie
przez Szwedów gwarancji bezpieczeństwa osobistego i majątkowego,
jakich udzielali w początkowym okresie wojny, zemściły się w tym rejonie najprędzej52.
Niemniej straty spowodowane wojną najlepiej obrazuje proste zestawienie. Otóż w województwie sieradzkim, w dziesięciu miastach domów osiadłych po potopie było 818, zaś opustoszałych 1242. Odsetek
zniszczeń wyniósł więc 60,3%53. Zresztą Rozprza leżąc na tak zwanym
gościńcu wielkopolskim była świadkiem przynajmniej kilku przemarszy
wojsk szwedzkich i polskich, z nimi zaś wiązały się konkretne zagrożenia
bytu miasteczka54.
Nastawienie ludności do Szwedów, czy w ogóle wojska (szczególnie w strojach cudzoziemskich), najlepiej obrazuje wyjątek ze wspomnień Hieronima Chrystiana Holstena (1639-1684?), żołnierza niemieckiego, służącego w jednym z regimentów szwedzkich, dowodzonym
przez Christoffa von Königsmarcka (1600-1663). Przywołany passus nie
52
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dotyczy bezpośrednio Rozprzy, a jednocześnie dotyczy okresu, w którym
Holsten służył już w regimencie Lubomirskiego. Formalnie był więc żołnierzem polskim. Jego oddział skierowano na odcinek granicy polskowęgierskiej, gdzie miał stacjonować w jednej z wsi. Holstena pisze (co
daje dobre wyobrażenie na temat stosunków ludności cywilnej i żołnierzy):
„Gdy przybyłem do wyznaczonej mi wsi […] żony i dzieci chłopów rozbiegły się po polach i górach […] Ulokowałem się razem z kapralem i wolnym rajtarem u wójta, który miał rozkazywać innym chłopom.
Mój gospodarz na początek postawił na stole wino, ser, masło i chleb i
prosił, byśmy się tym zadowolili, on zaś chce wyjść i sprowadzić do domu żonę i dzieci – wtedy zostaniemy lepiej uczęstowani. Byliśmy więc
dobrej myśli […] Ponieważ było już południe, zdjęliśmy kaftany i kolety
i położyliśmy się w bieliźnie na trawie […] Czekaliśmy niecierpliwie na
obiecane dobre przyjęcie. […] patrzymy, a tu z pól zleciało się ponad 100
ludzi z kosami, spisami i drągami i zaczęli przeraźliwie krzyczeć: „sabito,
pohasnki sin skurfessin […] Nie była to wcale miła muzyka dla naszych
uszu, ponieważ nie przygotowaliśmy się na poczęstunek tak niestrawny”55.
Słowa Holstena nie wymagają żadnego komentarza.

Ludwika Maria w Wolborzu
Na przełomie 1656 i 1657 r. w niedalekim Wolborzu przebywała
królewska małżonka Ludwika Maria Gonzaga de Nevers. Na wieść o
55

H. C. Holsten, Przygody wojenne 1655-1666, tłum J. Leszczyński, wyd. T. Wasilewski, Warszawa 1980, s. 47-48.
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zbliżaniu się posła francuskiego do Gdańska, w którym przebywał król
Jan Kazimierz, Ludwika Maria postanowiła dołączyć do męża. Chciała w
ten sposób wspomóc męża w negocjacjach. Jednak Gdańsk, otoczony
przez Szwedów, był właściwie niedostępny. Co prawda król szwedzki
proponował pomoc, ale ambitna żona króla polskiego nie chciała z niej
korzystać. Korzystając z osłony wojsk pod dowództwem Stefana Czarnieckiego, ruszyła na północ. Podróż rozpoczęta w Wolborzu obfitowała
w różne perypetie, włącznie z potyczkami z wojskami szwedzkimi56.
Sytuacja ta dobrze opisuje charakter wojny polsko-szwedzkiej. W
zasadzie cały kraj stał się areną przemarszów, pogoni, potyczek i walk.
Poszczególne umocnione punkty oporu przechodziły z rąk do rąk i nie
zawsze bez strat i szkód w inwentarzu. Dobrym przykładem jest choćby
sytuacja z początku 1657 r., kiedy to królewska małżonka przebywała w
Wolborzu, natomiast już 2 kwietnia tego roku maszerujący na południe,
na spotkanie z Rakoczym, król szwedzki zajął Piotrków57. Oczywiście
wojska szwedzkie grabiły i niszczyły, czego zagrabić się nie dało, ale
wojna miała swoje prawa i część zniszczeń nastąpiła w wyniku działań
wojsk polskich. Lustracja nie objęła Rozprzy, ponieważ ta była własnością prywatną, a nie królewską. Nie trudno jednak sobie wyobrazić skalę
zniszczeń w mniejszych ośrodkach położonych niedaleko Piotrkowa.
Szczególnie, że w połowie XVII stulecia rejon ten nawiedziła epidemia
tyfusu, która pozostawiła po sobie znaczne spustoszenia58.
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Rozprza i okolice w dobie wojny północnej
Po upływie kilkudziesięciu lat, w czasie których doszło do znacznych przemian w sojuszach Europy Środkowej, ponownie przyszło wojsku polskiemu walczyć z najazdem szwedzkim. Rozprza i jej okolice w
tej wojnie zaistniały głównie jako scena jednej z potyczek, których głównym bohaterem był wojewoda sandomierski i starosta sądecki, Jerzy
Aleksander Lubomirski (ok. 1669-1735). Ocenia się go współcześnie jako
doskonałego dowódcę partii partyzanckiej. Do wybuchu wojny znany był
jednak przede wszystkim z awantury, jaką wywołał tuż przed sejmem
1701 r., który odbywał się w Warszawie (30 maja – 18 czerwca). Lubomirski najpierw 12 kwietnia pijany strzelał do powozu, którym poruszał
się poseł francuski, a następnie wdał się w bójkę z ludźmi Janusza Wiśniowieckiego59.
W czasie wojny, 11 września 1702 r., pokonał i zmusił do odwrotu
w kierunku Krakowa silny oddział pułkownika Sparre. Następnie przeprowadził sięgającą aż Lidzbarku Welskiego akcję jazdy, zaś w drodze
powrotnej podjął walkę z komisarzami szwedzkimi, którym zlecono wybieranie kontrybucji wojennej w Żarnowcu. W praktyce oznaczało to rabowanie żywności i paszy dla koni. W trakcie tej potyczki wziął do niewoli 300 żołnierzy szwedzkich60. Uderzył na Piotrków, którego garnizon
stanowiło 1 800 kawalerzystów pod dowództwem Arwida Horna. Oddział
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Horna również poddał się, toteż Lubomirski wracał do obozu wojsk polskich w Koprzywnicy prowadząc ponad 2 000 jeńców61.
W sierpniu i wrześniu 1703 r. wojska litewskie i saskie wyruszając
z okolic Warszawy, dokonały rajdu na Rawę Mazowiecką, Łęczycę, a
następnie Piotrków. Działania wojska znajdowały wsparcie w działającym ruchu partyzanckim, który, podobnie jak w czasie „potopu”, przejawiał pewną aktywność. Ale i podobnie jak w latach 1655-1660, nawet
najbardziej zdeterminowane grupy zbrojne nie były w stanie stawić czoła
regularnej armii szwedzkiej. Musiały zatem ograniczać się do walki szarpanej, ogarniania nielicznych podjazdów szwedzkich, „urywania” transportów zaopatrzeniowych i likwidacji kilkuosobowych patroli najeźdźcy.
Pewnym krokiem naprzód były uchwały sejmu lubelskiego z 1703
r., na którym postulowano zwiększenie liczby wojska polskiego i litewskiego. Zapewne doświadczenia z przegranej bitwy pod Kliszowem (19
lipca 1702 r.) odegrały w tym procesie pewną rolę. Jednakże sumy przewidziane na realizację projektu reformy nie napływały do skarbu w wyznaczonych terminach. Najbogatsze prowincje (w tym Wielkopolska)
były okupowane przez Szwedów, pozostałe po części były zniszczone, po
części przejawiały daleko posuniętą rezerwę wobec rządów saskiego króla62.

Józef Zaremba i konfederacja barska (1768-1772)
Po kolejnych kilkudziesięciu latach sytuacja wewnętrzna Rzeczypospolitej ponownie znacznie pogorszyła się. Ciągłe próby ingerowania w
61
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sprawy polskie carycy Katarzyny II, w końcu doprowadziły do nietrudnej
do przewidzenia reakcji. Działania dyplomacji rosyjskiej w końcu poróżniły obóz królewski i wpływową rodzinę Czartoryskich. Ci z kolei przygotowywali reformę porządku politycznego polegającą głównie na likwidacji zasady liberum veto. Strona rosyjska domagała się zaś równouprawnienia różnowierców, co pozwoliłoby jej na manipulowanie nimi i na
przykład zrywanie sejmów w oparciu o veto, którego likwidacji, bądź
przynajmniej ograniczenia oczekiwali Czartoryscy. Obradujący w Warszawie od 6 października do 29 listopada 1766 r. sejm podjął decyzję o
częściowych tylko ustępstwach na rzecz różnowierców63. Rosja potraktowała to jako pretekst do wkroczenia w granice Rzeczypospolitej, oficjalnie w obronie ich interesów.
Zamieszanie wprowadzone w kraju przez posła rosyjskiego Mikołaja Repnina (1734-1801) skutkowało najpierw zawiązaniem konfederacji
różnowierczej w Słucku i Toruniu, zaś zmanipulowani przez niego magnaci zawiązali konfederację w Radomiu. Sejm nadzwyczajny w Warszawie sub vinculo confoederationis (pod węzłem konfederacji) mógł
głosować większością głosów, gdyż skonfederowanie sejmu oznaczało
brak wymogu jednomyślności. Obrady toczyły się od 5 października 1767
do 5 marca 1768 r. Prócz oddania pod kuratelę Rzeczypospolitej Katarzynie II i uznania nienaruszalności wstecznych zasad ustrojowych państwa,
podjęto uchwałę o przyznaniu pełni praw dla różnowierców. To i szerzący się terror rosyjski pchnęło konfederatów radomskich do zawiązania
nowej konfederacji: tak zwanej konfederacji barskiej (29 lutego 1768 r.).
Wojsko konfederackie w planach miało sięgnąć aż 200 000 żołnierzy, w rzeczywistości było złożone głównie ze źle wyekwipowanej jazdy,
63
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zaś oddziały magnackie nie przedstawiały większej wartości. Przeciętnie
siły konfederatów szacuje się na kilkanaście tysięcy żołnierzy (w sumie).
Paradoksem konfederacji barskiej było to, że w jej szeregach znaleźli się
ludzie reprezentujący zarówno środowiska dążące do przywrócenia aurea
libertas (złotej wolności) szlacheckiej, opartej na dawnych prawach, katolicyzmie i sojuszach z Francją, czy Austrią, jak i przedstawiciele środowisk reformatorskich, którym przede wszystkim zależało na walce o niepodległość Rzeczypospolitej. Wspólnym mianownikiem barżan była walka z wojskami rosyjskimi stacjonującymi w kraju. Zauważalna była także
szeroka reprezentacja środowisk średnioszlacheckich64.
Konfederaci początkowo odnosili pewne sukcesy, głównie z powodu wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej. Rosja wycofała większość sił z
Korony. Udało się im jednak stłumić działania konfederatów na ziemiach
ukrainnych. Walki rozgorzały wówczas w Wielkopolsce (wiosna 1770 r.).
Ruch ostatecznie skompromitował się na arenie międzynarodowej decyzją o detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego i próbą jego porwania. W listopadzie 1771 r. nastąpiła interwencja armii pruskiej, zaś w
lutym 1772 r. podpisano wstępne dokumenty rozbiorowe (Rosja i Prusy).65
Do 1770 r. wojska konfederackie formowane były w tak zwane
partie, dowodzili nimi oficerowie zwani regimentarzami. Terenem ich
działalności było najczęściej województwo, z którego wojsko się wywodziło, zaś metodą działania: wojna partyzancka66. Dopiero w 1770 r. podjęto pierwszą próbę stworzenia armii regularnej, co – poza stworzeniem
64
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kilku tak zwanych korpusów – zakończyło się niepowodzeniem. Dalej
bowiem funkcjonowały mniejsze oddziały pod dowództwem regimentarzy. W imieniu powstałej w 1770 r. Rady Wojskowej naczelne dowództwo sprawowali oficerowie francuscy. Dowódcy mniejszych oddziałów, a
nawet korpusów oceniani są negatywnie pod względem ich talentów wojskowych. Wyjątek stanowią jedynie Kazimierz Pułaski (1745-1779) i
nieco starszy od niego Józef Zaremba (1731-1774)67. Z punktu widzenia
niniejszego opracowania najważniejszy jest właśnie Zaremba, który był
właścicielem Rozprzy i w niej zmarł68.
Zaremba, syn łowczego piotrkowskiego był wychowankiem piotrkowskich pijarów. W latach 1751-1756 służył jako oficer w armii saskiej.
Służba ta zakończyła się małym skandalem. Otóż miał być Zaremba
spostponowany przez pewnego generała za swoją niezdarność. Nie czekając na dalszy bieg wypadków, właściciel Rozprzy odpłacił pięknym za
nadobne saskiemu przełożonemu, a następnie wyzwał go na pojedynek.
Tej bezczelności omal nie przypłacił rozstrzelaniem. Ostatecznie zwolniony z armii, wrócił do domu. Nie chcąc terminować jako początkujący
prawnik, został skierowany przez rodzinę do służby wojskowej w armii
polskiej. Stało się to za wstawiennictwem stryja Szymona Zaremby. Po
nim właśnie Józef Zaremba odziedziczył Rozprzę i kilka wsi, następnie
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H. Kosk, Generalicja polska, t. 2, Pruszków 2001, s. 276.
Warto odnotować zbiór rękopisów pozostałych po Zarembie, szerzej zob.: J. Kozłowska-Studnicka, Archiwum Zarembów w zbiorze rękopisów kórnickich, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, t. 5, 1955, s. 205-226. Zbiór ten wart jest osobnych badań, które
mogłyby stać się podstawą szerokiego biogramu Zaremby, może nawet samodzielnej
monografii, zwłaszcza w okresie konfederacji barskiej.
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dokupił kilka następnych. Najchętniej miał przebywać w Kisielach, położonych niedaleko Rozprzy69.
Trafił jako porucznik do regimentu Joachima Karola Potockiego
(zmarł 1791), podczaszego wielkiego litewskiego, a później także marszałka konfederacji barskiej województwa bracławskiego70. Od 1759 do
1762 r. brał udział w walkach na Ukrainie. Tam też uzyskał awans na
majora kawalerii narodowej. Przystąpił do konfederacji barskiej zajmując
stanowisko regimentarza sieradzkiego71. Zanim jednak do tego doszło,
armia carska na przełomie lipca i sierpnia 1768 r. obległa Kraków. Zdobycie Kazimierza dało regimentom carskim dobry przyczółek, zaś nieporozumienia w obozie polskim doprowadziły do nieskoordynowanej akcji
na murach i przy bramach miasta. Zdobywca miasta, rosyjski generał
Piotr Apraksin co prawda obiecał darować mieszkańcom opór, ale ambasador rosyjski wymusił przykładne ukaranie buntowników. Od razu
ujawnił się rozłam w szeregach obrońców. Władze miasta podporządkowały się dowództwu rosyjskiemu, zaś szeregi „przymuszonych” do udziału w walce rosły z dnia na dzień72.
Wieść o zdobyciu Krakowa rozeszła się bardzo szybko. W wielu
województwach organizowane spóźnione posiłki. Tak było i w województwie sieradzkim. Lokalna szlachta zorganizowała nawet kilka zjazdów, na których miano radzić nad dalszymi ruchami. Jak podaje Władysław Konopczyński, rosyjski generał Iwan Drewitz wyśledził trzy z nich
(Uniejów, Piekary, Wieluń) i dołożył wszelkich starań, by zbrojne oddzia69
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ły nie dotarły do Krakowa. Mimo to 14 lipca doszło do zaprzysiężenia
konfederatów. Działania zbrojne nie przyniosły spodziewanych efektów.
Świeża była także pamięć klęski poniesionej pod Skrzynnem 9
kwietnia. W okolicach tej miejscowości, położonej nad rzeką Radomką,
Drewitz zaatakował partię łęczycką. Zapewne nieco ponad 1 000 szlachty
konfederackiej miało obozować w Skrzynnie, Przysusze i położonej na
trakcie łączącym te dwie lokalizacje Zbożennej (w połowie drogi między
Przysuchą i Skrzynnem). Towarzyszyło im około 500 jeźdźców (między
innymi dragoni) oraz 400 piechurów i 13 armat. Drewitz dowodził 200
karabinierami, 900 piechurami, a ponadto towarzyszyło mu 400 kozaków
i 8 armat. Brak doświadczenia z jednej strony, zaś skoordynowanego dowództwa z drugiej, spowodował, że konfederaci ponieśli klęskę. Część
wojska poddała się dowódcy rosyjskiemu, chcąc wrócić pod komendę
królewską, zaś pozostali nie byli w stanie sprostać wymogom pola walki.
Sam Drewitz twierdził, że poległo około 400 konfederatów, skądinąd
wiadomo zaś, że przynajmniej kilku (kilkunastu?) innych rosyjski dowódca nakazał torturować i zgładzić73. Był zresztą znany z tego, że skwapliwie ograbiał jeńców konfederackich, a następnie poddawał ich torturom. Nie był, rzecz jasna, jedynym dowódcą rosyjskim, który tak postępował, ale on słynął wyjątkowo szeroko z tego typu praktyk74.
Mimo kandydatur kilku szlachciców, komendę nad sieradzkimi
wojskami konfederatów powierzono Józefowi Bierzyńskiemu, który po
pierwszych drobnych sukcesach został wypchnięty przez wojska rosyjskie
na Śląsk75. W wyniku tego 15 stycznia 1769 r. zjazd szlachty w Sieradzu
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powierzył dowództwo konfederacji w tym rejonie Ignacemu Gałeckiemu,
zaś regimentarzem wojewódzkim został major Zaremba76.
Pierwszą znaczącą walkę w czasie konfederacji barskiej Zaremba
stoczył właśnie w Piotrkowie, w którym stacjonował regiment dragonów
generała Schachta. Zaremba 24 marca 1769 r. wdarł się do miasta, pokonał żołnierzy rosyjskich, a następnie przejął zapasy materiałów wojennych zgromadzone w Piotrkowie. Brak zgody między przywódcami konfederatów spowodował jednak ponowne zajęcie miasta przez wojska rosyjskie77.
Już zimą tego roku Zaremba ponownie zaatakował Piotrków. Postanowił bowiem zająć to miasto z uwagi na jego korzystne położenie na
skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych. Z kolei z tych samych powodów chcieli je utrzymać dowódcy rosyjscy, to znaczy Drewitz maszerujący od Krakowa oraz Rönne idący z Warszawy. Karl Gustav von Rönne
(1720-1786) był wówczas pułkownikiem i dowódcą Kargopolskiego Pułku Karabinierów. W Piotrkowie stacjonowała załoga pod dowództwem
rosyjskiego rotmistrza Castellego. Ten dysponował dwoma szwadronami
karabinierów, prócz tego miał 100 kozaków i 50 piechurów oraz 1 armatę.
Siły konfederatów podzieliły się na dwie partie. Siły Zaremby
przesunęły się w stronę Wielkopolski, zaś Józef Szaniawski obozował w
okolicy znanego z „potopu” Żarnowa. Ta część sił w nocy z 8 na 9 grudnia pobiła oddział rotmistrza Müllera, natomiast 9 grudnia Zaremba na
czele około 600 konfederatów sieradzkich zaatakował Piotrków. Szturm
przypuszczono od strony klasztoru jezuitów. Atak przeprowadzony na
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tym odcinku obwarowań miejskich miał duże szanse powodzenia. Jezuicki kompleks klasztorny został bowiem w latach 1695-1754 zbudowany
tak, że zewnętrzny jego kraniec był wysunięty na południe o 12 łokci poza linię muru obronnego. Co prawda jezuici w myśl zawartego z władzami miasta porozumienia mieli w zmian dbać o dwie pobliskie bramy, to
znaczy tak zwaną bramę krakowską i wolborską (warszawską), niemniej
jednak system fortyfikacyjny został na tym odcinku osłabiony78. Zatem
atak Zaremby na bramę krakowską, bądź jak chcą niektórzy na furtę znajdującą się tuż przy klasztorze jezuickim, mógł się powieść.
Z raportu Rönnego wynika, że pierwszy atak został odparty, zaś
konfederaci odskoczyli. Najprawdopodobniej karabinierzy Castellego
wyruszyli w pościg, lecz po 3 godzinach wrócili do miasta, obawiając się
starcia dwóch szwadronów (zapewne nie więcej niż kilkuset ludzi) z siłami barskimi, które szacowano nawet na 4 000 tysiące. Oczywiście ta
ostatnia liczba stoi z jawnej sprzeczności z wiedzą na temat liczebności
oddziału Zaremby. Faktem jednak jest, że po około trzygodzinnych poszukiwaniach i chyba jakimś starciu, Castelli wrócił do Piotrkowa. Decyzja ta jest zrozumiała, zwłaszcza, że od strony południowej znajdowało
się podmokłe obniżenie terenowe, przez które przepływała rzeka Strawka.
Stanowiło ono więc w razie konieczności szybkiego wycofania się do
miasta naturalne utrudnienie.
Około 12.00 Zaremba ponowił atak na miasto. „Wojsko rosyjskie
z potrzeby bronienia się wrota na podwórze do kollegjum przy bramie
będące najprzód wyłamało, potem wywaloną furtkę do wnętrza celi rektorskiej i refektarza wtargnęło, skąd mocny odpór konfederatom dawało”.
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Nadchodząca odsiecz (Rönne) zmusiła siły Zaremby do odwrotu79. Wówczas Zaremba „uszedł w dobrej sprawie, wszedłszy w bory rozdzielił dywizje swoje na kilka traktów, aby nieprzyjaciel nie wiedział, gdzie go ma
gonić”. Rosjanie stracili 20-30 żołnierzy, kolejnych kilkudziesięciu było
rannych. Ponoć w starciu zginął również Castelli80. Tymczasem Zaremba
wycofywał się w stronę Rozprzy. Decyzja ta wydaje się słuszna, gdyż
garnizon miasta został wzmocniony, a 2 stycznia 1770 r. w Piotrkowie
zjawił się ze swymi wojskami Drewitz.
Wcześniej jednak, idąc z Krakowa, następował na partię Szaniawskiego. Konfederaci pod jego wodzą skryli się w lasach w okolicy znanych nam już strumieni Czarna i Węglanka w pobliżu Żarnowa. Lasy te
ciągnęły się aż do Sulejowa, mógł zatem Szaniawski liczyć na przebycie
niemałego dystansu pod ich osłoną. Jeździe Szaniawskiego towarzyszył
oddział (pułk?) piechoty pod dowództwem oficera francuskiego de Belcour’a. Właśnie oni trzykrotnie ścierali się z siłami Drewitza, opóźniając
jego marsz. Wreszcie pod Rożenkiem (w połowie dystansu między Żarnowem a Sulejowem) doszło do ich rozbicia. Kilkuset żołnierzy zginęło,
około 150 Drewitz wziął do niewoli.
De Belcour opisywał całe zajście następująco:
„Kazano się rozłożyć oddziałowi w lesie […] znalazłem go tamże w
największym niedostatku, bez namiotów, bez kociołków, bez siekier na rąbanie
drzewa, bez odzieży i bez chleba; zabroniono nawet wychodzić do miasta, jedynego miejsca w całej okolicy, gdzie coś kupić można było […] po upływie dni
dziewięciu opuściliśmy te strony w takimże samym nieładzie jak ustępując z
Krakowa […] Codzień i codzień rzeczy szły gorzej, rosło zbiegostwo, mnożyły
79
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się choroby, nieporozumienie trwało ciągle; jednem słowem, wszystko zmierzało do naszej zguby. […] Wałesając się miesiąc cały po lasach, nie spocząwszy
więcej nad dwa razy po wioskach, po trzech dniach i trzech nocach ciągłego
marszu, znaleźliśmy się 10 grudnia w Rożanie (Rożenku – przyp. A.B.) wiosce
o trzy mile od Piotrkowa.
Ledwieśmy tam stanęli dał się słyszeć krzyk: – Moskale! – Jaki taki w
nogi! Rozsypała się większa liczba; powściągnąłem jak mogłem mały mój oddział, i dla ułatwienia uwiezienia bagażów, zająłem kilka pagórków na krawędzi
lasu i wysłałem dwóch oficerów dla rozpoznania obrotów nieprzyjaciela. Spostrzegł to nieprzyjaciel, stanął w miejscu, sposobiąc się do porządnego napadu.
Kilka oddziałów konfederackich, widząc moje rozporządzenia, przyłączyło się
do mnie […] Tak dalece mało znali okolicę, że kiedy chciałem powziąść wiadomości o położeniach miejsc sąsiednich, a szczególniej czyby nie było w pobliżu jakiej rzeczułki opatrzonej mostem, nikt mi odpowiedzieć nie umiał. Tymczasem nieprzyjaciel postępował […] jak tylko Moskale […] dali z dział ognia,
popłoch opanował umysły. Rzuciłem się w las z 80 czy 100 żołnierzami […]
W tejże chwili kozak poskoczył ku mnie, krzycząc pardon, parol! –
Wziąłem go zrazu za jednego z naszych Polaków; ale kiedy z nastawioną spisą
bliżej postąpił, sparowałem szczęśliwie cios, odciąłem spisę: uwolniłem się od
napaści. Jużem wbiegał w las dla połączenia się z oddziałem, kiedy mi konia
raniono, a ćma kozaków tak mnie obskoczyła, że wszelka obrona stała się daremną”81.

Dzięki poświęceniu oddziału, osłonięta jazda Szaniawskiego wymknęła
się pogoni i dotarła aż pod Wolbórz. Tam mogli liczyć na realne wsparcie
partii Zaremby. Na marginesie warto przytoczyć opinię wspomnianego
francuskiego oficera na temat mentalności konfederatów. Pisał, że:
81
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„Przedsiębrać formację jakiego oddziału i nagięcie jego do karności
wojskowej, prawie bez pomocy, w kraju obcym i pośród narodu, gdzie wszyscy
rozkazywać chcieli, a nikt słuchać, nie była to sprawa poślednia. […] Miałem
zatargi z kilku szlachcicami, alem się nie zrażał i w ciągu piętnastu dni (od 13
listopada 1769 r.– przyp. A.B.) około 300 ludzi zebrałem”82.

Udział w ataku na Piotrków sprowokował dowódców rosyjskich
do spustoszenia majątku Zaremby, w tym między innymi Kisieli i zapewne Rozprzy. Rodzina Zaremby (żona z dziećmi) wyjechała na pruski
Śląsk, do znajomego szlachcica mieszkającego w Paruszewicach (Parusowicach, Baumgarten). Zresztą ze schronienia u miejscowego szlachcica
Holba, żona Zaremby korzystała przez cały czas trwania walk konfederatów, jedynie niekiedy przybywając do kraju83.
Tymczasem Zaremba wziął udział w marszu na Warszawę (z
Ignacym Malczewskim, ok. 1730-1782)84. Próba zajęcia stolicy nie powiodła się z wielu powodów. Jednak jednym z nich były rozbieżności
zdań w łonie dowództwa. Ponieważ w akcji brało udział kilka partii, każdy zaś zwierzchnik chciał dowodzić samodzielnie, a nie uznając autorytetu swych towarzyszy, Zaremba nie mogąc przeforsować swego zdania,
zrezygnował z dalszego udziału w przedsięwzięciu, i jak napisał W. Konopczyński: „[…] jedyny w obozie fachowiec, gdy mu nie dano odgrywać roli szefa sztabu, odjechał na Śląsk za urlopem”85.
Zawirowania wśród przywódców konfederatów sieradzkich oraz
innych województw wielkopolskich doprowadziły do zdymisjonowania
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Bierzyńskiego, a skłoniły ich do zwrócenia się do Zaremby. Ten dłuższy
czas zastanawiał się nad przyjęciem komendy, szczególnie martwiły go
kwestie, dziś powiedzielibyśmy, logistyczne. Ostatecznie 30 maja 1770 r.
został komendantem generalnym konfederackich wojsk w Wielkopolsce.
Konopczyński niezwykle barwnie scharakteryzował umiejętności dowódcze komendanta:
„[…] z gonitwy, w której chartami byli Moskale, a zającami Polacy, zrobiły się po trosze marsze i kontrmarsze. Zaremba umiał swe głodne
i „nagie” wojsko równie szybko skupiać, jak rozpraszać; naciśnięty przemożną siłą, zapadał w ziemię, by potem, ku niemałej konfuzji zawiedzionego prześladowcy, wynurzać się w umówionym miejscu ze wzmożoną
siłą. Po pierwszej takiej planowanej rozproszcze rachowano go na dwa
tysiące ludzi, sukces nie do pogardzenia, skoro się zważy, że egzekucji na
dezerterów nie było żadnej, a sił odśrodkowych w wojsku co niemiara”86,
i dalej:
„[…] słysząc wszędzie wyrazy uznania za dobrą gospodarkę, władzy z rąk nie wypuszczał […]”87.
Te słowa najlepiej dowodzą talentów wojskowych właściciela
Rozprzy. Najwyraźniej niespokojny duch Zaremby, który ujawnił się już
w czasie służby w armii saskiej, w realiach wojny partyzanckiej, dawał
dodatkowe impulsy. Sytuacja, obiektywnie rzecz biorąc, była nie do pozazdroszczenia. Wojsko konfederackie de facto było źle wyszkolone, źle
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uzbrojone i praktycznie nie istniały żadne mechanizmy zachowania dyscypliny. Tym bardziej należy docenić umiejętność Zaremby skupiania
wokół siebie nie tylko zaangażowanych politycznie szlachciców, ale i
zwykłych żołnierzy pocztowych.
Jako znaczące zwycięstwo Zaremby wymienia się bitwę (potyczkę) pod Kościanem, która miała miejsce 16 sierpnia 1770 r. Zaremba rozpuściwszy pogłoski o zamiarze odbicia zajętego przez Rosjan (Rönne)
Poznania, ruszył od południowego-wschodu w kierunku miasta. Komendant Poznania wysłał mu naprzeciw oddział 200 żołnierzy. Siły podlegające Zarembie pobiły ten podjazd, Rönne zamknął się w obwarowanym
Poznaniu i oczekiwał ataku. Ten jednak nie nastąpił, co traktuje się dziś
jako błąd. Pamiętać jednak trzeba, że przeciętnie oddział konfederacki
liczył maksymalnie kilkuset ludzi, a dopiero na wyraźny rozkaz naczelnego dowództwa te partie łączyły się w większe ugrupowania. Tym samym
rosły kłopoty aprowizacyjne i komunikacyjne88. Czym innym było pokonanie licznego patrolu w otwartym polu, a czym innym regularne oblężenie miasta wielkości Poznania. Zresztą akurat z oblężeniami Zaremba
oswoił się już w poprzednim okresie, chociażby pod Piotrkowem. Zajęcie
mniejszego miasta nie było rzeczą łatwą, a już jego utrzymanie prawie
niemożliwą.
Mimo tego, Zaremba cieszył się uznaniem innych dowódców,
czego dowodem chęć przyłączenia się do niego marszałka Mazowsza,
który uznał, że Zaremba przejawia wszelkie niezbędne do przetrwania
cechy. Trzeba bowiem pamiętać, że konfederaci nie zajmowali i nie kontrolowali żadnego określonego terytorium. Poruszali się zgodnie ze swymi potrzebami i planami, unikając kontaktu z wojskiem rosyjskim, bądź
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tocząc z nim bitwy i potyczki, ale tylko wówczas, jeśli zaszła taka potrzeba. Nawet pozytywny wynik starcia nie dawał rezultatu w postaci kontroli
przez dłuższy czas nad jakimś obszarem. Innymi słowy wojna toczona
przez konfederatów z armią carską, ale i pruską, nie miała żadnego frontu.
Działania toczyły się w przypadkowych lokalizacjach, można by powiedzieć, że wszędzie, gdzie doszło do zetknięcia sił oponentów. Być może
można by nawet postawić tezę, że taki charakter wojny na co dzień bardziej sprzyjał nieregularnym partiom poszczególnych marszałków i regimentarzy, niż regularnej armii zorganizowanej i szkolonej do prowadzenia metodycznych działań zbrojnych obliczonych na zdobycie punktu lub
obszaru, wyparcie z niego nieprzyjaciela i poddanie go kontroli oraz eksploatacji gospodarczej, choćby w postaci kontrybucji.
Uprzedzając nieco wypadki można przywołać jako przykład akcję
rosyjską z maja 1771 r. Wówczas generał Aleksander Suworow (17291800) na wieść o gromadzeniu się konfederatów w okolicach Lanckorony
i zmierzającym w te rejony nowym pułku pod dowództwem francuskiego
doradcy wojskowego Karola Franciszka Dumourieza (du Perrier du Mouriez, 1739-1823) zorganizował wyprawę mającą na celu zniszczenie sił
konfederackich, zanim te zaatakują Kraków. Stojąc na czele około 4 5000
żołnierzy rosyjskich wyruszył z Lublina mocno krępując stosunkowo
swobodnych na ogół konfederatów. 23 maja 1771 r. pobił pod Lanckoroną siły konfederackie, zabijając około 300 z nich, kolejnych blisko 200
biorąc do niewoli. Nie można również zapomnieć, że Warszawa w tym
czasie była osłonięta przez garnizony Turkiestanowa w Mszczonowie,
Golicyna w Łowiczu, Łopuchina w Piotrkowie oraz Rönnego i Langego
w Wielkopolsce89. Wyraźnie widać rozmach akcji i plan mający na celu
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metodyczne usunięcie oporu konfederatów. W takich warunkach wojska
barskie nie mogły swobodnie operować, zaś ich plany musiały na bieżąco
ulegać modyfikacjom, pod wpływem zmieniającego się położenia jednostek okupacyjnych.
22 października 1770 r. do oddziału Zaremby dotarła wieść o podjętej przez Generalność konfederacką decyzji o ogłoszeniu bezkrólewia, a
zatem faktycznej detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego. O ile
środowisko skupione wokół Kazimierza Pułaskiego było jak najbardziej
za, o tyle Zaremba mocno wzbraniał się przed podjęciem takiego kroku.
Po naradzie ze swymi oficerami, doszedł do wniosku, że taki akt polityczny odbiega od wcześniejszych celów konfederacji, poza tym może
ściągnąć na głowy ruchu gromy ze strony dotychczasowych sojuszników.
Rozumowanie takie ze współczesnego punktu widzenia było jak najbardziej zasadne, problem jednak polega na tym, że jest to typowy ahistoryzm. Zaremba, będąc wojewódzkim regimentarzem, zgodnie z ustaleniami dowództwa konfederacji miał działać super fidelitatem, a więc pod
rygorem wierności. Takie bowiem zasady przyjęła tak zwana Generalność
w postanowieniu z 1 grudnia 1769 r. Uchwała ta miała na celu uporządkowanie wewnętrznej struktury i stosunków wojsk konfederackich, ale
także poddanie poszczególnych dowódców pod jej nadzór90. Zaremba
słynął co prawda z dość dużej samowoli, ale niekiedy stało to w sprzeczności z planami zwierzchnictwa. Dopóki jednak sprawdzał się jako regimentarz wojewódzki, wiele mu wybaczano. „Działał bez rozgłosu, […]
dał się poznać z dużego zmysłu organizacyjnego, gospodarności, taktu a

90

W. Stanek, Konfederacje generalne koronne w XVIII wieku, Toruń 1991, s. 119-120.

45

Aleksander Bołdyrew

jednocześnie energii i umiejętności utrzymywania w karności swych oddziałów”91.
Ostatecznie właściwie odmówił ogłoszenia aktu detronizacji swemu wojsku i złożył komendę. Dobrze wiedział, rzecz jasna, że naczelne
dowództwo nie miało wyjścia i jego dymisji nie mogło przyjąć, zatem
ciężar odpowiedzialności w zasadzie przerzucił na nie. Wypracował sobie
jednak pozycję osoby działającej bez zbędnej pochopności i do pewnego
stopnia niezastąpionej na piastowanym przez siebie stanowisku92.
Co prawda niesnaski polityczne między Zarembą a Kazimierzem
Pułaskim były dość mocne, jednak nie doprowadziły jeszcze do otwartego
sporu. Mimo tego, oskarżano Zarembę, że stojąc na tyłach wojsk Drewitza oblegającego Częstochowę (klasztor pauliński), nie wykorzystał sukcesu Pułaskiego i nie dobił rosyjskiego generała. Pamiętać jednak trzeba, że
na początku stycznia 1771 r. Zaremba wszedł w spór z kilkoma nieposłusznymi jego rozkazom dowódcami (Malczewski, Morawski), których
zaatakował pod Bukiem (10 stycznia), wziął do niewoli, żołnierzy zaś w
większości wcielił do swej partii. Kilka dni wcześniej wydał tak zwany
manifest kościański, w którym dowodził swych praw do zwierzchności w
Wielkopolsce.
Ostatni tydzień stycznia 1771 r. upłynął na szturmowaniu Poznania. Dowódca garnizonu poznańskiego Rönne łupił mieszkańców miasta,
wymuszając kolejne kontrybucje. Zmuszał ich do prac przy odbudowie i
rozbudowie fortyfikacji, a także posuwał się do sprzedawania jeńców
wojsku pruskiemu. Ci z kolei wcielali ich do swej armii, najczęściej lokując w odległych od Korony prowincjach93. Starania Zaremby w zasadzie
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spełzły na niczym. Z jednej strony nie dysponował on faktyczną możliwością zajęcia i utrzymania miasta, z drugiej Rönne groził spaleniem go
podczas ostatecznego szturmu. Ciekawym momentem było ugoszczenie
żony rosyjskiego generała, którą ten posłał do Zaremby jako parlamentariusza z propozycją przyjęcia w tajemnicy okupu w wysokości 12 000
dukatów. „Wódz polski przyjął urodziwą damę z wyszukaną grzecznością, pozwolił swym oficerom fraternizować z rosyjskimi, ale oferty nie
przyjął […]”94.
Ten wątek dobrze charakteryzuje stosunki między dowódcami
stron walczących. Przeczy potocznym wyobrażeniom na temat nienawiści, jaką rzekomo mieli pałać do siebie oficerowie rosyjscy i polscy. Pod
sztandarami narodowymi i hasłami religijnymi toczono dziwną wojnę,
która w praktyce wyglądała nie do końca tak, jak można by się spodziewać współcześnie. Nie walczył bowiem dumny szlachetka stojący na czele zdeterminowanych żołnierzy sprawy polskiej i katolickiej z bezkompromisowym najeźdźcą prawosławnym. I jedni, i drudzy wykazywali,
jeśli tylko okoliczności na to pozwalały, galanterię idącą w parze z daleko
posuniętym cynizmem (jak choćby owiany złą sławą Drewitz). Rönne nie
mogąc się wykupić (jego garnizon w Poznaniu stanowiło zaledwie kilkuset żołnierzy), groził zniszczeniem miasta, nie dbając o konsekwencje.
Zresztą części z nich i tak dokonano. Dla zapewnienia lepszego pola
ostrzału, Rönne nakazał spalenia przedmieść Grobla i Rybaki95.
Ewidentnie zniszczenia nastąpiły nie dla „wyższej” sprawy, ale
dla doraźnego efektu militarnego. Z kolei Zaremba hołdując „rycerskim”
obyczajom fetował żonę komendanta Poznania, lecz danej mu obietnicy

94
95

W. Konopczyński, Konfederacja barska…, s. 463.
Z. Pilarczyk, Obronność Poznania w latach 1253-1793, Warszawa 1988, s. 203.

47

Aleksander Bołdyrew

czasowego przynajmniej zawieszenia broni nie dotrzymał i rozpoczął
ostrzał miasta. Innymi słowy poczynaniami jednego i drugiego kierował
przede wszystkim daleko posunięty pragmatyzm, ubrany w hasła wierności zasadom, zwierzchności, obowiązkowi żołnierskiemu. Ostatecznie
Zarembie udało się odebrać jedynie podatki na wojsko od miasta oraz
uwolnić zatrzymanych w Poznaniu konfederatów. Zatem sukces był połowiczny. Konopczyński upatruje w tych wydarzeniach jeszcze innego
podłoża. Otóż jego zdaniem morale wojska konfederackiego zostało
mocno osłabione proklamacją detronizującą króla. Konfederaci szli na
wojnę pod sztandarami walki o niepodległość i religię. Od października
ubiegłego roku postulaty te zostały przysłonięte przez wojnę wypowiedzianą władcy96.
W lutym Zaremba przebywał na Śląsku i wówczas jego siły zostały rozpędzone pod Krotoszynem i Kobylinem. Zapewne po części z tego
powodu nie spieszył się z posiłkami dla Pułaskiego, którego zdaje się
szczerze nie cierpiał. Pisał zresztą, że „[…] dywersją czynić nieprzyjacielowi, nie bijąc się, jest to więcej, jak czterech zabić, a swoich sto stracić”97. Pomijając już nawet wspomniany wcześniej pragmatyzm Zaremby, ewidentnie jego słowa można by odnieść do zapalczywego Pułaskiego, którego trudno posądzać o posłuszeństwo względem swych przełożonych i respektowanie choćby monopolu Zaremby na działania w Wielkopolsce.
Jeszcze raz regimentarz Zaremba okazał się niezastąpiony, gdy
król Stanisław August Poniatowski mianował łowczego wielkiego koronnego Franciszka Ksawerego Branickiego na dowódcę wyprawy mającej
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na celu pacyfikację konfederacji. Branicki miał dowodzić wojskiem, brać
łupy, niszczyć oddziały barskie, a jednocześnie starać się przeciągnąć
najlepszych dowódców barskich na stronę królewską. Jednym z nich miał
być Zaremba98. Akcja została przygotowana w maju 1771 r. Branicki nie
do końca chyba panował nad powierzonymi sobie wojskami, teoretycznie
podlegli mu generałowie rosyjscy zachowywali pozory do momentu, w
którym uznali za stosowne interweniować, zaś konfederaci to paktowali z
wrogiem, to podejmowali straceńcze próby walki. Tymczasem Zaremba
utaił się w rejonie Poznań – Częstochowa – Piotrków i czekał. Wreszcie
wyszedł w pole, ale najpierw podjął rokowania. I znowu trzeba podkreślić
niezwykłość tej kampanii. 21 czerwca doszło bowiem do spotkania w
obozie pod Działoszynem, podczas którego przedstawiciele stron upijali
się, czas płynął, zaś pomniejsze oddziały rosyjskie coraz mocniej osaczały konfederatów. Niespodziewanie Zaremba ruszył w stronę Widawy,
żądając jednocześnie gwarancji bezpieczeństwa ze strony rosyjskiej. Tych
Branicki dać nie mógł, choć próbował. Ostatecznie dopadł tylną straż
Zaremby pod Wolą Wiązową, pobił ją i wziął około 100 jeńców99.
Znany skądinąd Jędrzej Kitowicz, osobisty sekretarz Zaremby, pisał, że ten w odwecie pobił lekkokonne oddziały królewskie pod Widawą
23 czerwca 1771 r. Zabito ćwierć tysiąca żołnierzy, kolejnych 100 wzięto
do niewoli. Siły Branickiego (czyli polskie wojsko koronne) początkowo
nie miało żadnych rozkazów co do tego jaki przyjąć szyk do walki, brakowało także jasnych rozkazów co do celów taktycznych spodziewanego
starcia. Ponoć Branicki w stanie dużej nietrzeźwości początkowo nie wierzył w atak Zaremby, następnie miał kłopoty z samokontrolą („Branicki
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zaś, zajechawszy między swoich, dolewał z nimi reszty, czego mu do
spadnienia z nóg brakowało […]”100), wreszcie nakazał przyprowadzić
konia. Nim dotarł na pole walki, litewscy dragoni zostali już rozproszeni
przez rotmistrza Dębskiego (konfederata). Siły Branickiego atakowane z
trzech stron przez Dębskiego, Mazowieckiego i pułkownika Morawskiego
oraz konfederatów sieradzkich Zaremby, rzeczywiście nie mogły rozwinąć szyku. Branicki nie był już w stanie, mimo usilnych starań, zaprowadzić porządku w swych szeregach. Zmuszony przykrą koniecznością,
salwował się ucieczką, omal nie tracąc życia w starciu z konfederatem
przebranym za ułana królewskiego. Branicki wjechał w grzęzawisko, porzucił wierzchowca i uciekał pieszo.
Następnie Zaremba skierował się na Piotrków, odbył w jego okolicy naradę wojenną, podczas której postanowiono rozproszyć siły. Sam
regimentarz ze swymi oddziałami poszedł w stronę Rozprzy i Przedborza101. Ujawnił się ponownie dopiero w pełni lata. Wówczas jednak jego
partia zmniejszyła się do kilkuset żołnierzy. brakowało im pieniędzy na
zakup zaopatrzenia. Rosły trudności polityczne (Zaremba nadal był zdecydowanym przeciwnikiem detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego). Na domiar złego do Wielkopolski wkroczyły wojska pruskie.
Zajęły pozostawiony przez Rönnego Poznań, zaś sam Zaremba nie był w
stanie ściągać należności podatkowych dla wojska, walczyć z Rosjanami,
nie walczyć (by nie otwierać kolejnych frontów) z Prusakami i dodatkowo wspierać swymi działaniami inne oddziały konfederackie. Jesienią w
Wielkopolsce pojawił się jeszcze jeden czynnik dezorganizujący i tak
niełatwe działania regimentarza. Frakcja braci Sułkowskich (Augusta i
100
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Antoniego) podjęła próby (w porozumieniu z Berlinem i Wiedniem)
przeprowadzenia pewnych reform, które miały na celu wprowadzenie
nowego ustroju, a w dalszej kolejności zajęcie Warszawy i być może wykrojenie jakiegoś władztwa terytorialnego pod ich zarządem. Te dwie
postaci są do dziś niejednoznacznie oceniane. Z jednej strony reformatorzy, z drugiej dyplomaci i urzędnicy pozostający na płatnych usługach
Rosji.
Zaremba wygrał tyle, że na zjeździe we Wschowie (7 grudnia
1771 r.) został obwołany marszałkiem konfederacji wielkopolskiej102.
Zastąpił skompromitowanego Malczewskiego. Zaufanie, jakim go obdarzono, wynikało przede wszystkim z faktu zaangażowania w sprawę barską, dobrych kontaktów z dworem królewskim, ale i pruskim. Posiadanie
dóbr, położonych w tej prowincji (między innymi mocno wówczas podupadłej Rozprzy) dawał pewną gwarancję na umiarkowane wybieranie
kolejnych podatków na wojsko. Konopczyński oszacował, że Wielkopolska wypłaciła około 20 milionów złotych, co w żaden sposób nie przyspieszyło wyzwolenia kraju. Jednak wyrzeczenia mieszkańców tej prowincji były realne, a ciągnąca się bez wyraźnych sukcesów walka barżan
nie zapowiadała rychłego i szczęśliwego końca wojny103.
Początek 1772 r. oznaczał w Wielkopolsce w gruncie rzeczy wygaśnięcie walk polsko-rosyjskich. Prusacy stopniowo zajmowali kolejne
miasta w Wielkopolsce, eksploatując te tereny. Ciężka zima pogarszała
sytuację ludności, nie mogło być mowy o jakimkolwiek wsparciu dla
konfederatów. „Ludzie gromadami uciekali z powiatu do powiatu, jedli
korzonki i korę drzewną, padali z wycieńczenia. Klasztory pełne żołda-
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ków, kapituły rozpędzone”104. Jeszcze 22 marca 1772 r. doszło do ostatniej i nieudanej próby zajęcia Piotrkowa105. Tak przynajmniej wyglądało
to oficjalnie, bowiem Zaremba 22 marca był w Widawie i rano ruszył w
stronę Piotrkowa. Miało mu towarzyszyć 900 lekkokonnych. Wieczorem
znalazł się w okolicach miasta. Towarzyszący mu oficer francuski nalegał, by szturmować miasto, zaś Zaremba mocno się wahał. Skierował swe
siły do Rozprzy, w której żołnierze konfederaccy mogli biwakować, sam
zaś posłał do komendanta Piotrkowa – Łopuchina – swego przedstawiciela i poinformował go o swym pojawieniu się pod miastem. Łapuchin zabrał część spośród swych 1 600 żołnierzy garnizonu piotrkowskiego i
ruszył na południe.
Do spotkania doszło w okolicy Milejowa. Teren ten sprzyjał rozwinięciu szyków. Obramowany od południowego-wschodu i wschodu
rzeką Luciążą, od zachodu traktem wiodącym z Rozprzy do Piotrkowa,
otwierał się szeroko na granicy lasów ciągnących się aż do Sulejowa.
Przebieg starcia znamy z relacji rosyjskiego generała Aleksandra Bibikowa (1729-1774), który od 1771 był komendantem Warszawy. Bibikow
pisał, że Łopuchin zabrał z Piotrkowa regiment karabinierów, kompanię
piechoty, 60 jegrów i 2 działa. Idący przodem oficer rosyjski starł się z
żołnierzami Zaremby, ale został odrzucony. Łopuchin ponowił atak (karabinierzy) i złamał szyk konfederatów. Wówczas z lasu zaatakowało
około 1000 lekkokonnych Zaremby (już po połączeniu się jego sił z jakimiś posiłkami?). Ten atak ponownie odrzucił Rosjan do linii piechoty i
artylerii. Szyk piechoty nie złamał się jednak, a ogień strzelców zmusił
jazdę konfederacką do odwrotu. Łopuchin mógł nakazać pościg. Pościg
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został jednak od tyłu związany walką przez kolejnych 400 jeźdźców konfederackich. Dwa szwadrony rosyjskie pod dowództwem podpułkownika
Haudringa znalazły się w kleszczach, z których ostatecznie udało im się
wyrwać, ale kosztem dużych strat. Wojsko konfederackie ponownie rozpoczęło otaczanie sił rosyjskich i znowu piechota zatrzymała ten manewr.
Konfederaci nie zreorganizowali się już na nowo i uszli do lasu106. Starcie
było zacięte, ale pozostało nierozstrzygnięte.
Zaremba wrócił do Sokolnik (majątku Sułkowskich) i dopiero
wówczas informował Generalność, że nie chciał atakować Piotrkowa, by
nie narażać miasta na zniszczenie107. Taka postawa Zaremby może być
uznana za co najmniej dwuznaczną. Nagłe pojawienie się marszałka pod
Piotrkowem, po forsownym marszu z rejonu Sokolnik, poprzez Widawę
(około 100 km w linii prostej) zapewne gwarantowało mu element zaskoczenia. Łopuchin chyba nie spodziewał się blisko tysiąca konfederatów
pod dowództwem słynnego już Zaremby pod murami miasta. Czemu zatem marszałek i regimentarz nie podjął ryzyka nagłego szturmu?
Trudno posądzać Zarembę o straceńcze zapędy, faktem jest również, że konfederacja dogasała, traciła środki, żołnierzy i wpływy. Instrukcje Generalności wyraźnie nakazywały wydanie Rosjanom bitwy w
otwartym polu, po połączeniu się z posiłkami (Pułaski, który operował
jednak w zupełnie innym rejonie, Mazowiecki zdążający z północnegozachodu pod Piotrków). Nie można także zapominać, że wojsko Zaremby
zmęczone długim i intensywnym przemarszem potrzebowało wypoczynku. Garnizon Piotrkowa przebywał w relatywnie komfortowych warunkach przynajmniej od kilku tygodni. Konopczyński interpretuje przekaza-
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nie wiadomości Łopuchinowi przez Zarembę za pośrednictwem posłańca,
jako próbę wywabienia dowódcy garnizonu piotrkowskiego poza mury.
Nie dość na tym, Zaremba nie miał artylerii, którą dysponował (w sile 6
dział) Pułaski. Ten jednak chyba nie zamierzał połączyć się z Zarembą,
zwłaszcza, że wiele ich dzieliło już wcześniej: począwszy od rozbieżności
na tle stosunku do detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego, a
skończywszy na sposobie prowadzenia działań wojennych i ich celów.
Osobną kwestią jest, czy Zaremba wiedział o zamiarach Pułaskiego. Wydaje się, że nie.
W przywołanej relacji Bibikowa jeszcze jeden element budzi
pewne zdziwienie. Łopuchin dysponując kompanią piechoty i 60 jegrami
dwukrotnie odrzucił atak jazdy konfederackiej. Kompania piechoty (zapewne stu kilkudziesięciu żołnierzy) i jegrzy w sumie stanowili niezbyt
dużą siłę. Można ją oszacować na maksymalnie do 200 żołnierzy. Zatem
albo byli to niezwykle doświadczeni i zdyscyplinowani kombatanci, albo
siły jazdy Zaremby (lub jej zaciętość), atakującej pozycje Rosjan zostały
nieco przesadzone. Trudno bowiem znaleźć korelację danych dotyczących liczebności jazdy (900 jeźdźców) z opowieścią rosyjskiego generała,
w której najpierw Łopuchin był atakowany striemitielno (ros. gwałtownie), następnie z lasu miało wypaść 1000 jeźdźców, jeszcze później kolejnych 400, zaś sami konfederaci to tołpiszcze (ros. tłum).
W obliczu nacisku wojsk pruskich (zajmujących Wielkopolskę) i
rosyjskich całe przedsięwzięcie konfederackie chyliło się ku upadkowi.
Choć nie podpisano jeszcze oficjalnego traktatu rozbiorowego, w zasadzie nie było warunków do dalszego oporu. Zaremba pod koniec kwietnia
wyjechał ponownie na Śląsk, zaś jego konkurent – Pułaski – dopuścił się
grabieży majątków regimentarza. Żołnierze Zaremby częściowo trafili do
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wojsk pruskich, rosyjskich i królewskich. 12 maja partia Zaremby przestała istnieć, sam dowódca udał się do Stanisława Augusta Poniatowskiego (gdzie zresztą uzyskał łaskę i przydział generała-majora wojsk królewskich, choć do czynnej służby nie wrócił). Niedobitki konfederatów potraktowały to jako jawną zdradę. Niestety w letniej kampanii przeciw
ostatnim oddziałom konfederackim wojska Drewitza spustoszyły między
innymi Rozprzę, paląc wiele zabudowań i zmuszając mieszkańców do
tułaczki108. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XVIII w. Rozprzę zamieszkiwało zaledwie 355 osób109. Kupiec angielski J. Marshall podróżując w 1770 r. z Warszawy do Wrocława zaobserwował, że „[…] obszar
ten (pomiędzy Rawą, a Sieradzem - przyp. A.B.) […] jak można dostrzec
był niegdyś uprawny; teraz napotkaliśmy tu jedynie trzy zamieszkałe
wsie. Pozostałe były doszczętnie spalone, a mieszkańcy uciekli”110.

Pawlikowski i insurekcja 1794 r.
Ostatnią postacią związaną z Rozprzą, mającą również związek z
dziejami wojskowymi Polski, jest urodzony tu Józef Herman Pawlikowski (1767-1829). Znany przede wszystkim jako pisarz polityczny, publicysta, pamiętnikarz ale także jako osoba zaangażowana w przygotowanie
wybuchu insurekcji 1794 r., a następnie (w Paryżu) jako osobisty sekretarz Tadeusza Kościuszki. Obszerny biogram Pawlikowskiego zamieszczony w Polskim Słowniku Biograficznym pozwala przybliżyć tę postać
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oraz jej działalność111. Pawlikowski był czwartym z sześciorga dzieci
rozpierskiego kowala Jana Pawlikowskiego. Uczył się w piotrkowskim
kolegium pijarów. Następnie wyjechał do Krakowa. Przejawiał duże zainteresowanie kwestiami społecznymi ówczesnego Królestwa Polskiego,
szczególną uwagę zwracając na złe położenie ludności chłopskiej. Temu
zresztą zagadnieniu poświęcił swoją pierwszą rozprawę (O poddanych
polskich, 1788 r.), ogłoszoną drukiem anonimowo. Zresztą tajemnica autorstwa została rozwikłana dopiero w XX w. przez Emanuela Rostworowskiego112. Rok później opublikował (znowu anonimowo) Myśli polityczne
dla Polski. Dzieło to uznawane jest za najwybitniejszą pracę Pawlikowskiego. Z jego twórczości wyraźnie przebija sympatia dla wszelkich ruchów reformatorskich, nawet tych, które kształtowały się pod wpływem
idei rewolucji francuskiej.
Rozczarowanie postawą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
w okresie konfederacji targowickiej pchnęło Pawlikowskiego w kierunku
ugrupowania tak zwanych patriotów, skłonnych do rozpoczęcia walki o
niepodległość. We wrześniu 1793 r. uczestniczył w organizacji spisku,
mającego na celu wywołanie powstania, którego główną siłą byłoby
wsparcie chłopów i mieszczan. W spotkaniu zorganizowanym w podkrakowskim Podgórzu uczestniczył jako jedna z ważniejszych postaci Tadeusz Kościuszko. W pierwszych miesiącach 1794 r. spisek został odkryty,
co zakończyło się falą aresztowań. Pawlikowski uniknął więzienia i już w
kwietniu brał udział w pracach kolejnego grona spiskowców (Związek
Rewolucyjny).
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W czasie insurekcji kościuszkowskiej, Naczelnik skierował Pawlikowskiego do tak zwanych prac cywilnych. W praktyce oznaczało to
redakcję pism powstańczych. Zatem trudno mówić o zbrojnym udziale
Pawlikowskiego w powstaniu, choć miał on swój wkład w jego myśl wojskową113. Niemniej jednak jego działalność insurekcyjna, zwłaszcza w
sytuacji międzynarodowego osamotnienia Rzeczypospolitej, była niezwykle istotna i mogła przynieść wiele korzyści. Działalność Pawlikowskiego w trakcie insurekcji nie jest zbyt dobrze znana, zwłaszcza, że duża
część pism powstańczych była anonimowa. Co ciekawe Pawlikowski
najprawdopodobniej był członkiem Zgromadzenia na Utrzymanie Rewolucji i Aktu Krakowskiego. Ugrupowanie to postulowało między innymi
przeprowadzenie rewolucji na wzór francuski. Już samo to przemawia za
tezą o radykalizmie przekonań politycznych Pawlikowskiego. Tuż przed
kapitulacją Warszawy (8-9 listopada 1794 r.) opuścił Polskę i wyemigrował do Francji, gdzie nadal współpracował z różnymi ruchami patriotycznymi. Po 1799 r. pełnił funkcję doradcy i sekretarza Tadeusza Kościuszki114.
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Dzieje wojskowe Rozprzy i okolic
do końca XV wieku
Wstęp
Badanie przeszłości miasta Rozprzy w średniowieczu, nie tylko
pod względem wojskowym, ale każdym innym, jest zadaniem niezwykle
trudnym115. Badacz staje tu wobec braku podstawowych źródeł jakimi
zazwyczaj posługuje się by poznać przeszłość ośrodka miejskiego w wiekach średnich. Nie zachowały się do naszych czasów jakiekolwiek fragmenty średniowiecznego archiwum miejskiego Rozprzy. Nie dysponujemy przywilejami miejskimi czyli dokumentami wystawianymi przez właściciela miasta (w tym przypadku władcę, a następnie właściciela prywatnego)116. Zazwyczaj, nawet w przypadku niewielkich miast, a do takich
trzeba zaliczyć Rozprzę, przez stulecia w miejskim archiwum tworzył się
zbiór dokumentów, liczący kilkanaście lub kilkadziesiąt pergaminowych
115

O problemach związanych z badaniem przeszłości małych ośrodków miejskich zob.:
A. Bartoszewicz, Miasto czy wieś? Małe miasta polskie w późnym średniowieczu, „Przegląd Historyczny”, t. 99, 2008, s. 121-136.
116
O roli przywilejów miejskich w badaniu historii miast zob.: J. Wejchertowa, M.
Woźniakowa, Dokumenty miast, [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
Przewodnik po zespołach, t. 1, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, red. J. Karwasińska,
Warszawa 1975 (wyd. 2), s. 199–242. Na przykładzie Piotrkowa Trybunalskiego: M.
Hlebionek, Dokumenty miasta Piotrkowa, „Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego” 4 (2005), s. 36-60; Przywileje miasta Piotrkowa przez królów polskich w wiekach XV, XVI, XVII i XVIII wystawione, oprac. A. Czuba, M. Gąsior, R. Kotewicz, Piotrków Trybunalski 1997; A. Czuba, Przywileje królewskie miasta Piotrkowa, [w:] Piotrków sejmowy, red. M. Gąsior, Piotrków Trybunalski 1995, s. 39–45.
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dyplomów. To nimi właściciele potwierdzali miastu dotychczasowe i
nadawali nowe uprawnienia lub je modyfikowali. Częstokroć, jeśli dokumenty nie przetrwały do naszych czasów w formie oryginałów, zniszczonych lub rozgrabionych, to dysponujemy ich kopiami czy odpisami sporządzanymi w różnym czasie i w różnych okolicznościach. Czasami do
naszych czasów dotrwał jedynie inwentarz (spis) dokumentów, w którym
odnotowano jedynie datę wystawienia dokumentu oraz jego krótkie
streszczenie117. W przypadku Rozprzy nie dysponujemy jakimikolwiek
informacjami na temat przywilejów miejskich, w tym tego najważniejszego, którym miastu nadano prawa miejskie, określając przy tym jego
wewnętrzny ustrój oraz relacje pomiędzy miastem a jego właścicielem,
również w zakresie spraw wojskowych W przypadku Rozprzy nie dysponujemy jakimikolwiek przesłankami pozwalającymi na ustalenie nawet
przybliżonej daty oraz okoliczności, w których miasto otrzymało prawa
miejskie. Historycy nie są nawet zgodni, w którym stuleciu akt ten mógł
mieć miejsce - równie podobny jest tu wiek trzynasty jak i czternasty118.
Podobnie jest w przypadku ksiąg miejskich. Była to (najogólniej
rzecz ujmując) dokumentacja powstała w wyniku działalności władz miasta, przede wszystkim w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Dokumentacja taka była wynikiem działalności rady miejskiej (księgi radzieckie)
oraz wójta (księgi wójtowskie). Księgi miejskie są dla historyka podstawowym źródłem wiedzy na temat miasta. Dzięki nim mamy wgląd w
praktycznie wszystkie najważniejsze aspekty życia jednostek, jak też

117

Tak jest np. w przypadku Piotrkowa Trybunalskiego (R. Szwed, Źródła archiwalne
do dziejów Piotrkowa Trybunalskiego, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, pod. red.
B. Baranowskiego, Łódź 1989, s. 721-722).
118
Zob. na ten temat niżej.
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funkcjonowania całej społeczności. Dla Rozprzy nie dysponujemy jakimkolwiek śladem po księgach miejskich.
W 2015 r. miasto Rozprza i jego mieszkańcy uroczyście świętowali swoje 950 lecie119. Niewiele miast w Polsce może się poszczycić
podobnie starą metryką, tym bardziej że metryka ta oparta jest o źródła
pisane. Z pewnością jednak ośrodek osadniczy na rzeką Luciążą istniał
dużo wcześniej, lecz tu mroków przeszłości nie oświetlają spisane przekazy. Sięgnąć w tym przypadku musimy po materialne świadectwa przeszłości pozyskane przez archeologów. Stąd też rozdział ten, poświęcony
militarnej przeszłości Rozprzy do końca wieku XV, w części poświęconej
okresowi od początków XV w. odwołuje się w głównej mierze do wykopalisk archeologicznych i analiz tego co podczas nich znaleziono. Nieliczne źródła pisane, które szczęśliwie dotrwały do naszych czasów, będą
miały jedynie charakter dodatkowy i uzupełniający120.
Z powyższych względów, nie dysponując bardzo ograniczonymi
źródłami historycznymi pozwalającymi zrekonstruować militarne aspekty
dziejów Rozprzy w średniowieczu będziemy częstokroć zmuszeni pozostać jedynie na poziomie uwag o charakterze ogólnym. Pozostaje tylko
żywić nadzieję, że kwerendy archiwalno-biblioteczne przyniosą nam nowe, dotychczas nieznane źródła do przeszłości miasta nad Luciążą, które
pozwolą nam powiedzieć więcej na temat jego najdawniejszych dziejów.

119

Obchody Jubileuszu 950 lecia Rozprzy, oprac. A. Toma [w:] T. Matuszak, A. Piasta,
M. Hubka, Dzieje Rozprzy w źródłach archiwalnych. Dokumenty w zasobie Archiwum
Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2016, s. 144-155.
120
Nieliczne średniowieczne przekazy źródłowe dotyczące Rozprzy zob.: [hasło] Rozprza, [w:] S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały do Słownika geograficznohistorycznego dawnych ziem Łęczyckiej, Sieradzkiej do 1400 roku, cz. 2, Łódź 1970, s.
73-74.
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Gród
Rozprza położona jest w południowej części Równiny Piotrkowskiej, w rozszerzeniu doliny rzeki Luciąży. Zdaniem badaczy obszar ten
już od czasów wczesnego średniowiecza był intensywnie zasiedlany i
tworzył czytelne archeologicznie skupisko osadnicze nazywane skupiskiem rozpierskim. Co interesujące, Rozprza, która była w tym skupisku
ośrodkiem największym, nie znajdowała się w jego centrum, lecz na jego
południowo-zachodnim skraju. Badacze widzą w tym konsekwencję
przecinania się w tym miejscu szlaków komunikacyjnych
Powstaniu skupiska rozpierskiego sprzyjały warunki środowiskowe: ukształtowanie terenu, dostęp do wody, gleby oraz roślinność. Uwolnione w wyniku topnienia lądolodu wody wycięły szerokie i głębokie
doliny, które zapewniały dogodne miejsca dla tworzenia zwartych skupisk osadniczych, a jednocześnie były naturalnymi szlakami komunikacyjnymi121.
Wybór miejsca na wzniesienie grodu również nie był kwestią
przypadku. Wybrano miejsce o naturalnych walorach obronnych – na
wzniesieniu zbudowanym z piasków przemieszanych ze żwirami co zapewniało solidną podstawę pod wznoszenie jakichkolwiek konstrukcji.
Jednocześnie samo wzniesienie otoczone było ze wszystkich stron tere121

O środowisku: J. Goździk, Środowisko przyrodnicze osadnictwa średniowiecznego
okolic Rozprzy, [w:] Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w
Łodzi, Seria Archeologiczna, t. 29, 1982, s. 129-151; K. Czyżewska, Środowisko roślinne osadnictwa średniowiecznego w okolicach Rozprzy, [w:] Prace i Materiały Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, t. 29, 1982, s. 153159; W. Piech, Waloryzacja środowiska przyrodniczego wczesnośredniowiecznego grodu w Rękoraju na Wysoczyźnie Piotrkowskiej, Polska Środkowa, „UniversitatisLodziensis. Folia GeographicaPhysica”, t. 16, 2017, s. 33-42 (http://dx.doi.org/10.18778/14279711.16.04; dostęp 15. 07. 2018).
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nem podmokłym, bagnistym, który stanowił naturalną przeszkodę w
przypadku ataku. W dolinach rzek łatwo było o wodę, niezbędną dla jakiegokolwiek osadnictwa. Okresowe wylewy Luciąży, które zalewały
całe dno doliny i skutecznie odcinały dostęp do grodu, również odgrywały ważną rolę w systemie jego obrony. Jednocześnie dzięki procesom
geologicznym w dolinach rzek łatwo o glebę nadającą się do uprawy przy
pomocy narzędzi pozwalających na jedynie płytką jej penetrację. Z czasem jednak, ze względu na wspomniane podtapianie i okresowe zalewanie dolin, a także ogólną podmokłość gruntów zaczęto przenosić uprawę
na tereny wyżej położone. Sprzyjała temu jakość gruntów – w okolicach
Rozprzy znajduje się gleba brunatna, jedna z najlepszych na terenie środkowej Polski. Zmieniła się też agrotechnika: do orki zaczęto używać narzędzi rolniczych pozwalających na uprawę gleb „cięższych”, upowszechnił się również zaprzęg woli jako siła pociągowa. Z porzuceniem
upraw w dolinie i podjęciem upraw na nowych terenach badacze wiążą
powstanie nowej osady na terenie współczesnej Rozprzy. Proces ten miał
miejsce na przełomie wczesnego i późnego średniowiecza.
Pytania o przeszłość Rozprzy i jej rolę w systemie grodów wszesnopiastowskich to pytanie nie tylko o jeden ośrodek, ale też o genezę i
rolę organizacji grodowej w tworzącej się strukturze terytorialnej władztwa pierwszej polskiej dynastii. Ze źródeł pisanych (kroniki Anonima
zwanego Gallem) wiemy, że najważniejszą rolę w państwie Mieszka I i
Bolesława Chrobrego odgrywały cztery grody: Poznań, Gniezno, Włocławek i Giecz. To ośrodki, rzec by można główne, charakteryzujące się
znacznie większą powierzchnią i solidnymi fortyfikacjami. Ich charakter
podkreśla wnoszenie reprezentacyjnych obiektów- zarówno sakralnych
(kościoły) i świeckich („pałace” książęce). Wokół nich, jako głównych
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ośrodków administracyjno-militarnych istniały wielkie okręgi grodowe.
To w nich koncentrował się zarząd terytorialny, gospodarczy i wojskowy.
Fakt fortyfikowania grodów, a więc poświęcenia dużego wysiłku na budowę umocnień świadczyć może, że właśnie ten ostatni aspekt był traktowany za kluczowy. Według badaczy ich funkcjonowanie było możliwe
dzięki stałemu dopływowi dóbr ściąganych z zewnątrz za pomocą sieci
grodów lokalnych. Początkowo sieć grodów i okręgów grodowych obejmuje Wielkopolskę, czyli kolebkę państwa Piastów. Wielkość tych okręgów głównych grodów szacuje się na około 150 km2. Władca wędrował
pomiędzy grodami swoją obecnością potwierdzając zwierzchność nad
danym terytorium, sprawując sądy oraz pobierając należne mu daniny122.
Z czasem, wraz z rozwojem terytorialnym władztwa Piastów sieć
grodów rozszerza się. W źródłach historycznych pojawiają się nazwy
nowych grodów, a dzięki wykopaliskom jesteśmy w stanie znaleźć materialne ich ślady, a nawet z pomocą analizy znalezisk archeologicznych –
je datować. Historycy spierają się czy znane nam z przekazów z VIII-IX
wieku organizmy plemienne włączane do państwa polańskiego przez
Mieszka i Bolesława funkcjonowały w tym państwie jako całości administracyjne. Zastanawia także w jakim stopniu organizacja państwa, zarysowana przez Galla Anonima w Kronice w odniesieniu do XI-XII wieku,
funkcjonowała już na przełomie X-XI wieku.123 Bez względu czy granice
okręgów odpowiadały granicom terytoriów plemiennych, na czele nowych jednostek stał pan grodowy księcia. Stale rezydował w grodzie i
sprawował nad grodem i podległym mu okręgiem zwierzchność w imie122

A. Tetrycz-Puzio, Wczesnopiastowska organizacja administracyjna w X i XI wieku,
„Słupskie Studia Historyczne”, t. 9, 2001, s. 245-257; J. Szyszka, Osadnictwo opolarozpierskiego do połowy XIII wieku, [w:] Społeczeństwo Polskie Średniowiecznej. Zbiór
studiów, t. 9, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 2007, s. 21–57.
123
A. Tetrycz-Puzio, op. cit., s. 248.
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niu księcia w zakresie militarnym, administracyjnym, sądowym oraz fiskalnym. Do jego zadań należało ściganie przestępstw oraz sprawowanie
sądów w sprawach kryminalnych nad świeckimi mieszkańcami okręgu
grodowego. Odpowiadał również za ściąganie podatków należnych księciu. Zapewne wśród jego obowiązków ważną rolę odgrywały sprawy
wojskowe, przede wszystkim takie jak zaopatrzenie grodu, by w przypadku najazdu mógł on skutecznie stawiać opór124.
Najmniejszą jednostką administracyjną państwa Piastów na przełomie X-XI w., jest opole wymieniane w dokumentach pochodzących z
XII i XIII w.. Historycy są dość zgodni, że opola istniały już w czasach
przedpiastowskich i były to wspólnoty sąsiedzkie, złożone z kilku osad.
Opole spełniało przede wszystkim funkcje obronne – jej ośrodkiem byłbowiem ufortyfikowany gród, zwany czołem opolnym. Tu mieszkańcy
opola mogli się schronić podczas najazdu. Badacze zastanawiają się nad
tym, w jakim stopniu z czasem opola zmieniły się z czasem w znane w
średniowieczu kasztelanie – poglądy na ten temat są bardzo podzielone125.
Już dawno uwagę historyków wróciło opole położone w dolinie
Luciąży, którego centrum znajdowało się w Rozprzy. Dzięki dokumentowi z 1255 r., w którym opisano północną granicę pomiędzy opolemrozpierskim i wolborskim, możemy pokusić się o określenie terytorium tego
pierwszego. Przebiegała ona od Pilicy w górę Luciąży do ujścia rzeki
Koprzywnicy (Strawy). Dalej limes prowadził w górę korytem Koprzywnicy do ujścia Skawy i dalej biegiem tej ostatniej, aż do jej źródeł. Z kolei
124

J. Szymczak, Rola wojskowa grodów w zachodniej i centralnej Polsce w okresie
rozbicia dzielnicowego, „Acta UniversitatisLodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Folia Historica” 1979, Ser. I, z. 57, s. 344; Idem, Sposoby zdobywania i obrony grodów w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 22, 1979, s. 3-63.
125
J. Szyszka, Gród w Rozprzy i najdawniejsza struktura własnościowa opolarozpierskiego, „Roczniki Historyczne”, R. 73, 2007, s. 57–81.
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dalej od źródeł Smolnej (Grabki) po jej ujście do Grabi, a stamtąd biegiem Grabi, odchodząc od niej w kierunku Chocicszowa. Niestety nie
wiemy jak wyglądały pozostałe granice opolarozpierskiego. Prawdopodobnie osadnictwo opola rozciągało się wzdłuż strumieni - lewobrzeżnych dopływów Luciąży, natomiast na zachód do źródeł rzeczki Prudki.
Południowa granica jest najtrudniejsza do ustalenia – najprawdopodobniej
na linii lasów na południe od Cieszanowic. Granice opola były więc oparte o lasy, koryta rzek oraz rozlewiska126.
Rozprza była predysponowana do roli ważnego ośrodka z racji
swego położenia. Przez Rozprzę w okresie wczesnego średniowiecza
przebiegały ważne szlaki handlowe - z południa na północ (z Węgier i
Krakowa w stronę Gdańska) oraz z ze wschodu na zachód (z Rusi w stronę Wielkopolski i Śląska). Było to dogodne miejsce do lokalizacji komory celnej oraz strażnicy pozwalającej kontrolować szlaki handlowe.
Interesująca jest lokalizacja grodu w Rozprzy. Założony został na
prawym brzegu Luciąży, w odległości około 2,5 km od osady Rozprza.
Stanął on w miejscu dogodnym do obrony – na wzniesieniu górującym
nad okolicą otoczonym podmokłym i bagnistym rozlewiskiem Luciąży
powstałym na terenie starorzecza rzeki.
To, że gród w Rozprzy jest dobrze poświadczony w źródłach pisanych, a także że nie było problemem identyfikacją jego położenia, sprawił
że jego badania archeologiczne mają już dość długą metrykę. Pierwsze
wykopaliska na szeroką skalę przeprowadzono w latach 1963-1966 pod
kierunkiem dr Aldony Chmielowskiej. Na podstawie tychże badań ba-

126

Edycja: Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, [w:] Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, t. 4, Kraków 1888,
s. 188, nr 14; J. Szyszka, Gród…, s. 58-59.
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daczka ta pokusiła się o rekonstrukcję faz osadniczych Rozprzy w okresie
wczesnego i późnego średniowiecza127.
W czasie wykopalisk natrafiono na elementy uzbrojenia poświadczające militarny charakter grodu. Są to groty włóczni, groty bełtów do
kuszy, topory oraz niewielkie fragmenty zbroi. Rozpiętość chronologiczna tych znalezisk jest znaczna – do pocz. IX do około drugiej połowy
XIV w. Świadczy to o długim czasie w jakim gród był wykorzystywany
militarnie.
Badaczka na podstawie wykopalisk uznała, że początki osadnictwa na obszarze przyszłego grodu sięgają VI w. Wtedy istnieć tu miała
otwarta osada pozbawiona jakichkolwiek umocnień. Z czasem (nie można
na podstawie źródeł archeologicznych precyzyjnie wydatować tego momentu) osada otrzymała obwarowania – powstał gród (Rozprza A). Rozprza była jednym trzech z głównych grodów doliny Luciąży, obok grodu
położonego na terenie wsi Rękoraj oraz grodu którego ślady znaleziono
na Górze Chełmo128. W świetle badań z lat sześćdziesiątych XX w.
wszystkie one miały metrykę przedpiastowską, a więc istniały zanim obszar pomiędzy Pilicą i Wartą znalazł się pod rządami władców Polan.
127

Omawiając w dalszej części rozdziału wyniki badań archeologicznych grodziska w
Rozprzy w latach sześćdziesiątych minionego wieku opierałem się (o ile nie podaję
inaczej) o prace A. Chmielowskiej (Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego
kompleksu osadniczego w Rozprzy, [w:] Prace i Materiału Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, t. 13, 1966, s. 249-265; tejże, Rozprza
we wczesnym i późnym średniowieczu, [w:] Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, t. 29, 1982, s. 159-206; tejże, Badania nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym i jego wiejskim zapleczem
na obszarze Polski Środkowej, „Acta UniversitatisLodziensis. Seria 1”, t 36, 1979, s. 3551;tejże, Osadnictwo w Polsce Środkowej w okresie od połowy X do połowy XIII w., [w:]
Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna., t. 22, 1975, s. 331-371). Określenie literowe kolejnych faz zabudowy grodu
(Rozprza A,B,C i D) pochodzą od piszącego te słowa i zostały wprowadzone dla usystematyzowania wykładu
128
J. Szyszka, Gród…, s. 61-62.
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Grody te zostały zniszczone, a precyzyjniej spłonęły, pod koniec IX w.
Spalenie grodów wiąże A. Chmielowska z podbojem tych ziem przez
państwo wiślańskie.
Gród po zniszczeniach został, podobnie jak grody w okolicach
Rękoraju i wzgórza Chełmo, szybko odbudowany (Rozprza B). Miało to
nastąpić dzięki działalności Wiślan, dążących od zabezpieczenia swojej
północnej granicy. Rozprza zyskała nowe umocnienia w postaci piaszczystego wału z zewnętrznym licowaniem drewnianym. Umocnienia te nie
były na najwyższym poziomie, w porównaniu z innymi grodami Centralnej Polski. Fakt ten może wynikać z dostępności materiałów budowlanych, siły roboczej oraz czasu jakim dysponowali budowniczowie. Opierając się na dostępnym materiale archeologicznym A. Chmielowska uznała, że Rozprza B została zniszczona przed połową X w. i zniszczenia te
wiązała z aneksją tego obszaru przez państwo polańskie. Gród mógł więc
być oblegany podczas walk pogranicznych. Rozprza C, czyli gród w trzeciej fazie użytkowania, został przy okazji ponownej odbudowy, gruntownie przebudowany. Wał został obudowany drewnem, a jego szczyt
wzmocniony dodatkową konstrukcją drewnianą. Wówczas przekopano
szeroką, prawie 12 m fosę oraz dodano dodatkowy wał zewnętrzny. Był
to niewielki gród, o kształcie zbliżonym do okręgu, o majdanie mającym
zaledwie 18-20 m średnicy. Gród rozpierski to typowy obiekt dla tego
typu konstrukcji wznoszonych na terenach od Łużyc po Mazowsze. A.
Chmielowska ostrożnie datowała go na okres od XI-XIII w. i podkreślała,
że odbudowa grodu oraz jego gruntowna przebudowa świadczy o tym, że
Rozprza miała pełnić ważną rolę w nowo powstającej administracji państwowej na tych terenach. Był jednocześnie, wraz z Rudą, Radomskiem,
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Górą Chełmową, Wolborzem, Żarnowem, Skrzynnem i Radomiem elementem linii obronnej południowej granicy państwa Piastów.
Do Rozprzy C odnosi się wzmianka w dokumencie określanym
jako falsyfikat mogileński.Jest to dokument wystawiony rzekomo przez
księcia Mieszka III Starego i potwierdzający jeszcze starszy dokument z
1065 r. króla Bolesława Śmiałego, który potwierdza posiadanie przez
klasztor benedyktynów w Mogilnie szeregu nieruchomości oraz praw do
danin. „Rzekomo” ponieważ historycy są zgodni, że dokument ten, podobnie jak przywoływany w nim dokument króla Bolesława, jest niewątpliwym falsyfikatem powstałym pod koniec XIII w. Fakt że mamy tu do
czynienia z fałszerstwem nie czyni tego dokumentu zupełnie nieprzydatnym dla poznania przeszłości.
Benedyktyni trafili na ziemie polskie w X w. Benedyktyńskimi
zakonnikami byli najprawdopodobniej pierwsi polscy biskupi: Jordan i
Unger. O ile zakonnicy reguły św. Benedykta docierali na nasze ziemie
wraz z pojawieniem się tu chrześcijaństwa, to pierwsze klasztory w podkrakowskim Tyńcu i kujawskim Mogilnie powstały za panowania Kazimierza Odnowiciela i jego syna Bolesława Śmiałego. Falsyfikat sporządzili sami zakonnicy, by na jego podstawie bronić swych praw do wymienionych w dokumencie miejscowości oraz danin. Historycy są zgodni,
że do jego spisania bracia zakonni wykorzystali dostępne im stare zapiski
oraz dokumenty. Dlatego też badacze traktują go jako cenne źródło historyczne. Dokument ten jest ważnym źródłem wiedzy na temat wczesnośredniowiecznego osadnictwa w Polsce, a w przypadku wielu miejscowości znajdujemy w nim pierwsze wzmianki pisane o ich istnieniu.
Tak też jest w przypadku Rozprzy. Według dokumentu zakonnicy
z klasztoru w Mogilnie mogą pobierać rocznie z Rozprzy (de castro Ro74
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spir) daninę w wysokości siedmiu grzywien. Jak wspomnieliśmy, falsyfikat mogileński powstał przez zebranie w nim informacji z różnych dokumentów z klasztornego archiwum powstałych w różnym czasie. Badacze
są przekonani, że wzmianka o Rozprzy pochodzi z najstarszych nadań.
Być może danina z Rozprzy była częścią pierwotnego uposażenia klasztoru, a więc być może z czasów końca panowania króla Bolesława Śmiałego czyli z okresu 1065-1079. Fakt, że nadanie wynosi aż siedem grzywien
pośrednio świadczy o zamożności grodu już w drugiej połowie XI w129.
O znaczeniu grodu nad Luciążą dowodzi również, że już w II połowie X w. wokół niego zaczęły powstawać osady służebne, których ludność była zobowiązana do określonych prac na rzecz grodu lub też dostarczania określonych danin. Zidentyfikowano pięć osad tego typu w
okolicach Rozprzy – są to Woźniki i Piekary położone około 15 km na
północny-zachód od Rozprzy oraz Bartodzieje, Cieśle, Strzelce oraz Łagiewniki (od rzemieślników łagiewników, produkujących naczynia drewniane z klepek, bednarze) na południe od grodu nad Pilicą. Brak w zachowanym materiale archeologicznym jakichkolwiek śladów obecności
kobiet na terenie wg. A. Chmielowskiej ma świadczyć o ściśle militarnym
charakterze grodu, a którego mieszkańcami byli jedynie członkowie
zbrojnej załogi.
Kolejna wzmianka o Rozprzy pochodzi z bulli protekcyjnej papieża Innocentego II dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z 1136 r. Papież
dokumentem tym brał pod opiekę (protekcję) arcybiskupstwo ze stolicą w
Gnieźnie, w tym również zabezpieczał dochody arcybiskupów. Bulla jest
także falsyfikatem lub kopią powstałą wkrótce po 1136 r. na podstawie
129

Edycja: Codex dipolmaticus et commemorationumMasoviaegeneralis, t. 1 , wyd. J. K.
Kochanowski, Warszawa 1919, nr 22, s. 14; zob. J. Szyszka, Gród…, s. 62, przyp. 21,
gdzie inne wydania falsyfikatu oraz literatura przedmiotu.
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autentycznych zapisek z XI i początku XII w. W dokumencie tym czytamy, że również z grodów Sieradza (Zeraz), Spicymierza (Spitimir), Małogoszczy (Malogost), Rozprzy (Rospra), Łęczycy (Lunciz), Wolborzan(Voibor), Żarnowa (Sarnov), Skrzyna (Skrin) pełne dziesięciny ze
zboża, miodu, żelaza, skórek lisich i kunich, z opłat, z karczm, z cła pobieranego zarówno w grodach jaki i w miejscach przyległych. Wspomniane
w bulli „miejsca przyległe” to najprawdopodobniej osady o przedmiejskim charakterze, położone w pobliżu grodu. Gród zapewniał rynek zbytu, ale także bezpieczeństwo dla tych, którzy tu przybywali na targ oraz
dla ich warsztatów i towaru (osada targowa). Było to naturalne miejsce w
którym znaleźć możemy karczmy i targi. „Miejsca przyległe” w szerszym
rozumieniu tego terminu to także wszystkie wsie okręgu grodowego. Najprawdopodobniej na zachodnim brzegu rzeki Luciąży znajdował się targ.
Istnienie targu pociągało zwykle za sobą funkcjonowanie przy nim osady
targowej. Według A. Chmielowskiej już od X po XIII w. osada targowa
położona była na terenie podgrodzia, na licznych wysepkach (tzw. kępach) rozsianych w rozlewisku Luciąży nieopodal grodu. Zajęcia zasiedlającej kępy ludności koncentrowały się wokół rolnictwa, ale też obróbki
drewna oraz pozyskiwania żelaza (z rud darniowych) i jego obróbki130.
Według A. Chmielowskiej, gród w Rozprzy (Rozprza III) został
zniszczony do pierwszej połowy XIII w. w wyniku najazdu tatarskiego.
Ze źródeł pisanych wiemy, że w 1241r. oddział dowodzony przez Kaidu
wydzielony z armii Baidara przeszedł przez ziemię łęczycko-sieradzką,
lecz brak przekonujących dowodów że oblegał Rozprzę, a jeśli tak - to z

130

Edycja: Bulla gnieźnieńska z 1136 r., wyd. O. Łaszczyńska [Biblioteka Źródeł Historycznych, 5], Poznań 1947; zob. też J. Szyszka, Gród…, s. 62-63.
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jakim rezultatem. Nie możemy również wykluczyć, że gród został zniszczony w wyniku walk pomiędzy Piastami w 1244 r.131
Gród ponownie odbudowano (Rozprza D). Wykorzystano resztki
istniejącego wału, który wyrównano i oblepiono od strony zewnętrznej
grubym na około pół metra płaszczem glinianym. Ta czwarta, już ostatnia
faza grodu według ustaleń A. Chmielowskiej istniała między połową XIII
w., a drugą połową XIVw.W tym czasie gród rozpierski miał charakter
zdecydowanie wojskowy. Kres istnienia grodu prawdopodobnie położyły
działania wojenne. Świadczyć o tym mają znalezione w latach sześćdziesiątych minionego wieku ślady spalenizny oraz groty bełtów znalezione
na szczycie wału.
Porzucenie grodziska A. Chmielowska i współcześni badacze
wiązali z przejściem Rozprzy – zarówno grodu jak i osady z rąk władcy
we władanie rycerskie. Proces ten był stopniowy. Gród w Rozprzy jak i
miasto powoli traciły swoje znaczenia gospodarcze i administracyjne oraz
militarne na rzecz prężnie rozwijającego się Piotrkowa. Symboliczny w
tym kontekście jest rok 1344, kiedy wolą królewską w Rozprzy zlikwidowano komorę celną (przeniesiono ją do Opoczna). Oznaczało to, że
kupcy nie będą musieli jechać ze swymi towarami przez Rozprzę, by tu
zapłacić należne władcy cło za towary. Był to dotkliwy cios dla Rozprzy,
który skutecznie zahamował jej rozwój132. Fakt, że gród nie został odbudowany, dowodził wg. A. Chmielowskiej, że nie był on już potrzebny.
Współcześnie grodzisko ma postać stożka o zaklęśniętym środku i jest
porośnięty drzewami.

131

Zob. dalej na ten temat.
Edycja: Najstarszy zbiór przywilejów i wilkierzy miasta Krakowa, wyd. S. Estreicher,
Kraków 1936, s.3-4, nr 3; Szyszka, Gród…, s. 73.
132
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Podsumowując ustalenia Aldony Chmielowskiej – osadnictwo na
miejscu grodziska rozpierskiego sięga V w. i można z wskazać cztery
następujące po sobie fazy zabudowywania wzniesienia w dolinie Luciąży:
Rozprza A – gród zniszczony pod koniec IX w.
Rozprza B – gród zniszczony przed połową X w.
Rozprza C – gród zniszczony do pierwszej poł. XIII w. (1247 r ?)
Rozprza D – gród istniejący pomiędzy połową XIII w. a drugą połową XIV w.133
Chronologia A. Chmielowskiej, jak też jej inne ustalenia szczegółowe były obowiązujące w nauce przez półwiecze i do nich odwoływali
się liczni uczeni zajmujący się siecią grodową w Polsce wczesnopiastowskiej, jak w ogóle ziemiami polskimi w okresie wczesnego średniowiecza134.
Ponownie archeolodzy wrócili do Rozprzy po pół wieku135. W
2013 r. gród przebadano ponownie, przy wykorzystaniu metod nieinwazyjnych, więc bez przeprowadzania wykopalisk. Prace prowadzili archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiegooraz Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Łodzi. Badaniami
133

J. Kamińska, Grody Polski środkowej w organizacji wczesnopaństwowej, [w:] Prace i
Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna,
t. 18, 1971, s. 41-75) powołując się na publikacje A. Chmielowskiej przedstawia odmienną chronologię kolejnych faz budowy grodziska w Rozprzy.
134
J. Szyszka, Gród…, passim.
135
Relacjonując wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie grodziska w
Rozprzy w latach 2013-2016 opierałem się na: Rozprza Katalog obiektów objętych badaniami nieinwazyjnymi z lat 2013-2016, [w:] Grodziska wczesnośredniowieczne Polski
Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016, praca zbior. pod red.
A. Andrzejewskiego i J. Sikory, Łódź 2017, s. 159-192; J. Sikora, Grody wczesnośredniowieczne Polski Centralnej w świetle archeologii,[w:] Ibidem, s. 281-319; J. Sikora,
J., Kittel, P., Wroniecki,. Nieinwazyjne badania grodzisk wczesnośredniowiecznych
Polski Centralnej i ich zaplecza osadniczego: Chełmno, Rękoraj, Rozprza, Stare Skoszewy, Szydłów, [w:] Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w
Łodzi, Seria Archeologiczna 46, 2015, s. 253‒293; P. Kittel, J. Sikora, Archeolodzy XXI
wieku kontra średniowieczny gród w Rozprzy, „Archeologia Żywa”, 3 (65) 2017, s. 4-11.
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kierował dr Jerzy Sikora. Podczas badań wykonano pomiary geofizyczne,
badania powierzchniowe oraz zdjęcia lotnicze. Już na tym etapie badań
udało się skorygować część ustaleń sprzed pół wieku. Zidentyfikowano
wewnętrzny wał oraz dwie fosy: jedną o szerokości do 21 m (sic !) oraz
drugą – położoną na południu od grodu. Dzięki odwiertom uzyskano
również cenny materiał z konstrukcji drewnianych, który można poddać
badaniom dendrochronologicznym.
Badania rozpoczęte w 2013 r. kontynuowano dwa lata później.
Było to możliwe dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki pt. „Uwarunkowania środowiskowe rozwoju średniowiecznego ośrodka grodowego w Rozprzy w Polsce Środkowej w świetle badań multidyscyplinarnych”. W latach 2015 i 2016 obok tradycyjnych wykopów kontynuowano
badania przy wykorzystaniu najnowszych nieinwazyjnych metod badawczych. Dzięki przepłukiwaniu ziemi z wykopów udało się zebrać wiele
przedmiotów takich jak rogowe kości do gry, okucia średniowiecznych
strojów i obuwia, a nawet pierścienie. Ponieważ, jak już wspomniano
wyżej, teren doliny Luciąży jest podmokły, powstały dobre warunki dla
przetrwania do naszych czasów przedmiotów wykonanych z materiałów
nietrwałych, jak na przykład fragmenty skórzanego obuwia czy roślin, w
tym łupiny orzechów laskowych. Badania te doprowadziły do gruntownej
rewizji poglądów na temat grodu w Rozprzy obecnych w literaturze
przedmiotu od pół wieku.
W świetle tych badań, najstarsze ślady intensywnego osadnictwa
na tym terenie pochodzą z okresu między połową X a połową XI w., czyli
już po tym jak ziemie te znalazły się pod władzą Piastów. Nie istniała
więc tu osada w okresie wczesnopiastowskim, jak zakładali badacze w
latach sześćdziesiątych minionego wieku. Oczywiście mogło istnieć tu
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wcześniejsze osadnictwo, lecz nie było ono zbyt intensywne, ani też wtedy nie wzniesiono w tym miejscu grodu. Śladami tego pierwotnego zasiedlenia okolic Rozprzy są fragmenty kości i potłuczonych naczyń ceramicznych oraz warstwa (sięgająca swoją głębokością do 0,5 m) silnie
próchnicznej gleby. Powstała ona w wyniku działalności człowieka.
Wczesnopiastowscy rolnicy użyźniali ziemię pod uprawę nawozem, dodawaniem popiołów oraz intensywnym przekopywaniem. Dzięki tej działalności uzyskiwali bardzo dobre podłoże pod uprawę. Dzięki badaniom
zachowanych szczątków roślin oraz analizie pozyskanych podczas wykopalisk ziaren, wiemy że uprawiano tu zboża - proso, pszenicę, owies i
żyto oraz len, konopie, mak i groch. Podstawową uprawą były jednak
żyto.
W świetle najnowszych badań archeologicznych najstarszy gród
wzniesiono dopiero w pomiędzy połową XI w. a XIII w. Oznacza to, że
nowe badania poświadczają istnienie grodu Rozprza C, natomiast nie odnaleziono śladów przemawiających za istnieniem w tym miejscu wcześniejszych grodów (Rozprza A i Rozprza B), które postulowała A.
Chmielowska, a co oznacza przesunięcie początków grodu w dolinie Luciąży o 500 lat .
Odkryte współcześnie relikty świadczą, że konstrukcja grodu
Rozprza C była dość prymitywna. Był to jedynie wał usypany z piasku,
bez wzmocnienia w postaci jakichkolwiek konstrukcji drewnianych.
Wzmocniono go natomiast dość nietypowo darnią, którą wykorzystywano
zwykle w tym czasie do wznoszenia budynków mieszkalnych. Wał grodziska w Rozprzy to pierwszy znany na ziemiach polskich przykład zastosowania darniny do wzmocnienia wału. Wzmocnienie takie było niezbędne- miało zabezpieczać wał wzniesiony z piasku przez osuwaniem.
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Intensywne prace na terenie grodziska według nowych badań archeologicznych, miały miejsce dopiero około 1330 r., a więc - jeśli wierzyć przeważającej opinii historyków - w momencie gdy gród przeszedł w
ręce rodu Nagodziców-Jelitczyków. Przyjęcie powyższych ustaleń przynosi dalszą weryfikację wcześniejszych ustaleń – nie było grodu Rozprza
D, a dziedzice Rozprzy zaczęli prace na bazie tego, co zostało z Rozprzy
C.Skala prowadzonych prac oznaczała znaczne przeobrażanie grodziska
w tym zniszczenie wcześniejszych budowli oraz niwelację terenu pod
nową zabudowę. Te czternastowieczne prace w znacznym stopniu zatarły
ślady wczesnośredniowiecznego założenia obronnego.
Nowe założenie miało formę siedziby typu motte, tj. wieży na
kopcu. Jej główną część stanowił nasyp wzniesiony na planie prostokąta o
wymiarach około 33×39 m i wysokości ponad 3 m. Na jego szczycie
wzniesiono budynki wykonane w technice szachulcowej, czyli jego ściany szkieletowe były wykonane z drewna i wypełnione gliną wymieszaną
z organiczną substancją wzmacniającą (np. trocinami). Rezultatem jest
budynek zwykle otynkowany z widocznymi czarnymi (od zabezpieczającego go dziegciu) belkami ułożonymi w kratownicę lub na skos. Interesujące że w herbie Rozprzy, który jest poświadczony w materiale sfragistycznym, widnieje właśnie wolno stojąca wieża o takiej właśnie konstrukcji.
Wieża nie tylko była podstawowym elementem systemu obronnego grodu , ale również główną rezydencją właściciela warowni, czyli
dziedzica Rozprzy. Poniżej wieży, u stóp nasypu zbudowano podwójną
palisadę. Pełniła ona dwojaką funkcję – broniła dostępu do kopca i jednocześnie wzmacniała jego konstrukcję i zapobiegała osunięciu ziemi do
fosy. Fosa była głównym elementem systemu obronnego warowni. Była
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szeroka na 17 do 21 metrów i jednocześnie głęboka na około 1,5 m. Wodę spiętrzał wysoki wał, a wodę dostarczały specjalnie w tym celu przekopane kanały. Na zachód od grodziska natrafiono na ślady przeprawy
mostowej z drugiej połowy XIV w., zbudowanej z pali dębowych. Dostępu do wieży od strony miasta broniła brama, a której ślady na grobli znaleźli archeolodzy. Na południe od wału znajdowało się niewielkie podzamcze, być może w miejscu dawnego podgrodzia.
Podgrodzie było chronione jeszcze jedną fosą, która powstała najprawdopodobniej w drugiej połowie XV w. i za nią również znaleziona
ślady zabudowy kolejnego podgrodzia bronionego wałem. Wykopaliska
pozwalają również scharakteryzować zajęcia mieszkańców podzamcza.
Rzemieślnicy parali się produkcją wyrobów z materiałów takich jak kość,
poroże i skóra oraz produkcją tkanin z lnu. Świadczy to że rozprzańska
warownia nie tylko była centrum o charakterze administracyjnym i militarnym, ale też gospodarczym i produkcyjnym na potrzeby rynku lokalnego136.
W świetle badań archeologicznych pod koniec XV w. zamek został opuszczony a dawne założenie obronne (wały i fosy) stały się łąką.
Nie znamy okoliczności w jakich porzucono warownię, w której wniesienie włożono tyle wysiłku. Być może dalsze badania pozwolą odpowiedzieć na to pytanie.
Nurtującą sprawą pozostaje kwestia, dlaczego wyniki badań przeprowadzonych współcześnie tak diametralnie różnią się od tych sprzed
półwiecza. Przyczyn tego stanu rzeczy trzeba przede wszystkim szukać w
zastosowaniu współcześnie nowoczesnych technologii do których bada136

J. Sikora, P. Kittel, Problem nieco zapomniany? Zaplecza rezydencji rycerskich typu
motte, [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kócce-Krenz, red.
A. Różański, Poznań, 2017, s.561-590.
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cze z lat sześćdziesiątych minionego stulecia nie mieli dostępu. Duże
problemy interpretacyjne przysparza samo stanowisko archeologiczne. Z
jednej strony przebudowa wzgórza wraz z niwelacją terenu pod wieżę w
połowie XIV w. zaciera poprzednie fazy osadnictwa i bardzo komplikuje
interpretację znalezisk archeologicznych. Z drugiej strony prace ziemne
prowadzone w latach czterdziestych XX w. zniszczyły znaczną część
grodziska.
Reinterpretacja dziejów grodu w Rozprzy dokonana przez archeologów w oparciu o nowe badania ma swoje daleko idące konsekwencje.
Jeśli również w przypadku innych grodów z terenu Polski Centralnej nastąpi przesunięcie ich datacji oraz zakwestionowanie dotychczas przyjętej
chronologii faz osadniczych w porównaniu z wynikami uzyskanymi przez
archeologów podczas prac prowadzonych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku (a badacze nie ukrywają, że prawdopodobnie w przypadku innych grodów możemy mieć do czynienia przeinterpretowaniem materiału archeologicznego), to nasza wizja początków
państwa Piastów będzie musiała ulec gruntownej zmianie. Z drugiej strony nowe wyniki otwierają nowe perspektywy badań nad warownią późnośredniowieczną, której rozmach założenia świadczy o pozycji rodu
który go wzniósł. Przesunięcie chronologii grodu rozprzańskiego oraz
kolejnych faz jego zabudowy daje nowe możliwości badawcze na polu
historycznym. Przede wszystkim dość precyzyjna data (ok. 1330 r.) prac
nad wzniesieniem wieży pozwala szukać właściciela Rozprzy, który podjął się tego jednak kosztownego przedsięwzięcia. Drugim postulatem badawczym pozostaje wyjaśnienie okoliczności w jakich warownia rozpierska zostało porzucona. Badania takie wymagają jednak bardzo szerokiej
kwerendy archiwalno-bibliotecznej. Można powiedzieć, że ostatnie od83
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krycia otwierają nowy okres w badaniach nad grodem/warownią w dolinie rzeki Luciąży.

Kasztelania rozpierska
W niektórych przypadkach, jak na przykład w Rozprzy można dostrzec następstwo – przekształcenie dawnego opola w kasztelanię. Kasztelania i zarządzający nią kasztelan pełnił praktycznie identyczne funkcje
jak dawne opole i pan opolny. Kasztelan (nazywany też komesem grodowym, lub panem grodowym) w Polsce w XII - XIII w. był urzędnikiem
lokalnym, który sprawował w imieniu księcia władzę nad grodem (kasztelem) i okręgiem grodowym (nazywanym od XII w. kasztelanią). Wraz ze
wzrostem liczby ludności stopniowo kasztelanie dzielono, rozbudowując
w ten sposób lokalny aparat władzy. Szacuje się, w poł. XIII w. było w
Polsce ponad sto kasztelanii. Kasztelan na obszarze kasztelanii występował niejako w zastępstwie księcia sprawując w jego imieniu funkcje administracyjne, jurysdykcyjne oraz fiskalne. W przypadku niebezpieczeństwa wewnętrznego (bunt) lub zewnętrznego (najazd) obejmował dowództwo nad załoga grodową i rycerstwem kasztelanii. W XII i XIII w.
był to jeden z najwyższych urzędów ziemskich, czego trwałym świadectwem było uzyskanie w poł. XIII w. przez kasztelana krakowskiego
pierwszeństwa w hierarchii urzędniczej nad urzędem wojewody krakowskiego. Już po przezwyciężeniu rozbicia dzielnicowego i ustanowieniu
rady królewskiej (przyszłego senatu) kasztelan krakowski utrzymał swoją
pozycję pierwsze miejsce wśród świeckich członków rady królewskiej.
Od połowy XIII w,. na skutek rozwoju immunitetów oraz pojawienia się
urzędu starosty urząd kasztelana zaczął tracić na znaczeniu. Ostatnie
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kompetencje (w zakresie sądownictwa) kasztelanowie stracili po wydaniu
przywilejów nieszawskich w 1454 r. Od tego momentu urząd kasztelana
staje się czysto tytularny137.
Pierwszym odnotowanym kasztelanem rozpierskim jest Mikuł,
występujący z tym tytułem w dokumencie z grudnia 1227 r138. Dla XIII i
XIV w. lista kasztelanów rozpierskich daleka jest od kompletności, a nasza wiedza o piastujących kasztelaństwo zwykle bardzo nie wielka. Ten
stan rzeczy wynika z ograniczonej bazy źródłowej. Spośród trzynastowiecznych kasztelanów zwracają na siebie uwagę dwaj przedstawiciele
rodu Nagodziców-Jelitczyków - Florian (występujący jako kasztelan rozpierski w latach 1246- 1271) oraz Dziwisz (kasztelan w latach 12731274). W świetle badań Karola Potkańskiego nad rodem Nagodziców,
mieli oni swoje gniazdo rodowe w księstwie sieradzkim i byli właścicielami wielu wsi w okolicach Rozprzy. Zarówno Florian jaki i Dziwisz byli
członkami miejscowej elity, pełniącymi wysokie urzędy w księstwie sieradzkim139. Prawdopodobnie wykorzystując konflikt pomiędzy księciem
kujawskim Kazimierzem Konradowicem a jego synem Leszkiem Czarnym (zob. niżej) i popierając pretensje tego ostatniego, po wydzieleniu
księstwa sieradzkiego zostali wynagrodzeni nadaniem Rozprzy140. Co

137

Stan badań i literaturę przedmiotu referuje F. Dąbrowski, Studia nad administracją
kasztelańską Polski XIII wieku, Warszawa 2007, passim.
138
Zob. lista kasztelanów rozpierskich do końca XV w. w: Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy
i wieluńscy XIII-XV wieku: spisy, oprac. J. Bieniak i A. Szymczakowa [= Urzędnicy
dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, t. 2, z. 1, pod red. A. Gąsiorowskiego], Wrocław 1985.
139
K. Podkański, Ród Nagodziców, [w:] Idem, Pisma pośmiertne, w oprac. i wstępem F.
Bujaka, posłowie J.M. Piskorski, Poznań 2004, 453-472; U. Zarzycka: Rola i działalność
administracyjno-polityczna rodów ziemi sieradzkiej do końca XIV wieku. „Rocznik
Łódzki”, t. 23, 1975, s. 191-192.
140
Inny pogląd na ten temat sformułował S. M. Zajączkowski (Uwagi nad najdawniejszymi dziejami Rozprzy, „Rocznik Łódzki”, t. 5, 1951, s. 197-202), który uważał, że
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prawda fakt cesji Rozprzy poświadcza dokument wystawiony w 1372 r.,
lecz badacze są zgodni że musiało to nastąpić dużo wcześniej.
W tym okresie jeszcze urząd kasztelana wiązał się z konkretnymi
obowiązkami związanymi z obronnością terytorium podległej im kasztelanii. Możliwe więc że ówcześni dzierżyciele tego urzędu brali udział w
walkach czasów rozbicia dzielnicowego o którym była mowa wcześniej.
W XV w., a więc w czasie w którym urząd kasztelana staje się honorowym, kasztelanię rozpierską z nadania królewskiego obejmują zarówno osoby związane z centralnym zarządem państwa, jak i osoby, których kariera ograniczyła się jedynie do piastowania urzędów w lokalnej
sieradzkiej hierarchii urzędniczej. Trudno to dostrzec jakąś prawidłowość.
Jedynie można zauważyć, że dwóch podskarbich wielkich (koronnych)
było kasztelanami rozpierskimi. Byli to Henryk (Hincza) z Rogowa (podskarbi koronny w latach 1393-1400, kasztelan w latach 1404-1406), jego
syn Jan zwany Hinczą z Rogowa (podskarbi koronny w latach 1447-1444;
kasztelan w latach 1443-1453)141.

Obowiązki i powinności wojskowe miasta Rozprzy
i mieszczan rozpierskich
Pochylając się nad wojskowym aspektem funkcjonowania Rozprzy w wiekach średnich musimy pamiętać że nie dysponujemy wiedzą o
dwóch fundamentalnych dla dziejów miasta wydarzeniach – nie znamy
okoliczności w jakich Rozprza otrzymała prawa miejskie (lokacji) oraz
jak przeszła z rąk władcy do ręce rycerskie.
przejście Rozprzy w ręce szlacheckie należałoby umiejscowić między 1344 a 1372 r. (s.
201).
141
Zob. przyp. 23.
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Ryszard Szczygieł, najwybitniejszy współczesny badacz problematyki lokacji miast na ziemiach polskich wskazał, że proces lokacji
składał się z trzech faz: lokacji prawnej, lokacji przestrzennej i organizacji gminy miejskiej. Faza pierwsza to wydanie przez władcę w ramach
przysługującego mu prawa regale) dokumentu lokacyjnego. Dokument
ten wyrażał zgodę pana ziemi na wydzielenie terytorium na którym znajdzie się miasto z całości podległych mu ziem i wydzielenie zamieszkującej go ludności z ogółu mieszkańców jego domeny przez poddanie ich
prawu miejskiemu (nadanie statusu mieszczan). Dokument ten określał
jakim rodzajem prawa miejskiego rządzić się będzie wspólnota. W akcie
tym władca określał przywileje udzielane miastu (np. prawo do organizacji targów, zwolnienie z ceł) oraz wójtowi, który reprezentował w mieście
interesy władcy. Oprócz tego nierzadko do dokumentu lokacyjnego wpisywano również obowiązki wójta, mieszczan oraz miasta w kwestiach
wojskowych142.
Nie dysponując dokumentem lokacyjnym nie wiemy jakie w tej
materii dyspozycje do niego wpisano, możemy jednak przyjąć z dużą
dozą prawdopodobieństwa, że nie odbiegały one od zwyczajowo przyjętych.
Władca nadając Rozprzę (najprawdopodobniej) NagodzicomJelitczykom wystawił dokument potwierdzający dokonanie cesji. Nie
wiemy czy i w jakim stopniu książę uwolnił miasto od danin i powinności
mu należnych, a w jakim zabezpieczył swoje prawa. Nasza wiedza na
temat, czy miasto i mieszczanie nadal wykonywało swoje obowiązki w

142

R. Szczygieł, Miasta prywatne w Polsce od XIV wieku do 1772 roku -chronologia
lokacji, właściciele pełnione funkcje, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych",
t. 27, 2016, s. 18-19.
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zakresie wojskowości na rzecz władcy, a jeśli tak to w jakim zakresie, ani
też czy praw do tychże powinności nie przejął nowy właściciel.
Jeśli mówimy o dziejach wojskowych miasta trzeba rozróżniać tu
dwie kwestie. Pierwsza to walory obronne samego miasta, druga natomiast – obowiązki i powinności miasta (jako wspólnoty mieszkańców) i
mieszczan (jako jednostek) w zakresie szeroko rozumianej wojskowości.
Oba powyższe aspekty były wypadkową kilku czynników. Podstawowym
z nich była oczywiście wielkość miasta. To liczebność miasta warunkowała na jaki wysiłek w zakresie wojskowym miasto mogło się zdobyć. W
przypadku Rozprzy, miasta które przez całe średniowiecze pozostawało
stosunkowo niewielkim ośrodkiem, możliwości mobilizacyjne były bardzo ograniczone. Również niebagatelne znaczenie miała zamożność
mieszczan. I w tym przypadku, z braku źródeł pisanych, opierając się
jedynie na wielkości miasta możemy przyjąć że rozwarstwienie majątkowe nie było wśród mieszczan rozpierskich duże, trudno z resztą o takie w
sytuacji w której handel zewnętrzny był dość ograniczony, a rzemiosło
pracowało na potrzeby rynku lokalnego. Wydaje się również, że duża
część mieszkańców Rozprzy zajmowała się uprawą roli lub rolnictwo
było obok zajęć typowo miejskich (np. parania się rzemiosłem) dodatkowym źródłem dochodu. Podnoszony już wielokrotnie brak źródeł nie pozwala nam nic powiedzieć o funkcjonowaniu w średniowiecznej Rozprzy
cechów, które odgrywały ważną rolę w obronie miasta, zarówno jeśli
mówimy o organizacji obrony, jak i rzemiosł zbrojeniowych 143.
143

W. Szczygielski, Obowiązki i powinności wojskowe miast i mieszczaństwa w Polsce
od XIII do polowy XV wieku, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", t. 5, 1960,
s.450-451; J. Szymczak, Rzemiosło zbrojeniowe w Łęczyckiem, Sieradzkiem i Wieluńskiem w średniowieczu, „Rocznik Łódzki”, t. 40, 1993, s. 149-177; Idem, Miejskie rzemiosło zbrojeniowe w Polsce średniowiecznej, [w:] Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu
Historyków Polskich, t. 2, Warszawa-Poznań 1994, s. 323-331.
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Innym aspektem, który zwraca uwagę to pozostawanie Rozprzy
osadą o charakterze otwartym , tzn. nie znajdujemy źródeł świadczących
o tym by kiedykolwiek w swych dziejach miasto posiadało wały czy mury obronne. Fakt ich braku może mieć wiele powodów. Pierwszym i podstawowym jest wielkość miejscowości, a co za tym idzie możliwości
udźwignięcia przez wspólnotę miejską ciężaru związanego z wzniesieniem i dalszą konserwacją umocnień miejskich. Inną przyczyną może być
brak zainteresowania podniesieniem walorów militarnych miasta przez
jego właścicieli. Zwróćmy uwagę, że miasto przeszło w ręce prywatne
przed zakrojoną na szeroką skalę akcję fortyfikowania miast za panowania Kazimierza Wielkiego. Zwykle wnoszenie murów wiązało się z obniżeniem lub też zawieszeniem podatków na rzecz właściciela, tak by z
zaoszczędzonych w ten sposób sum sfinansować wzniesienie umocnień.
Prywatny właściciel mógł przedkładać doraźny dochód nad odległą perspektywę wzmocnienia wartości militarnej swojego miasta. Niewykluczone że Rozprza nie otrzymała murów ze względu na bliskość grodu, a
następnie rodowej warowni, która stanowiła naturalne schronienie na wypadek niebezpieczeństwa. Brak ufortyfikowania miasta oznaczał, że jego
walory obronne są bardzo ograniczone.
Brak fortyfikacji miejskich nie oznaczał dla mieszczan zwolnienie
od obowiązków wojskowych. Stan mieszczański, który prawnie wyodrębnił się jako ostatni ze społeczeństwa średniowiecznego, miał przypisane sobie powinności wojskowe. Początkowo, w okresie wczesnopiastowskim, były one regulowane prawem zwyczajowym. Z czasem, wraz z
upowszechnieniem na ziemiach polskich prawa niemieckiego powinności
wojskowe zostały ujęte w ramy prawa pisanego. Jednakże, mimo to część
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obowiązków wojskowych wynikała, z norm dawnego prawa zwyczajowego144.
Powinności wojskowe mieszczan miały różną formę i charakter.
Nie wszystkie obowiązki wojskowe sprowadzały się do służby z bronią w
ręku i walki w wojskach władcy. Wiele z obowiązków wypełnianych
przez mieszczan miało charakter robocizny oraz później świadczeń finansowych. Geneza wielu powinności sięgała czasów, gdy miasta i stan
mieszczański nie były jeszcze prawnie wyodrębniony ze społeczeństwa.
Przedlokacyjne ośrodki o charakterze miejskim, czyli takie których ludność w większym stopniu zajmowała się handlem bądź rzemiosłem, niż
rolnictwem, były zobowiązane do służby wynikającej z prawa książęcego.
Wydaje się, iż sytuacja prawna takich osad była podobna do położenia
wsi w związku z tym obowiązki wojskowe mieszczan i chłopów nie różniły się od siebie. W tym okresie mieszczanie podobnie jak ludność wiejska zobowiązani byli do budowy i konserwacji grodów, dostarczania
transportu i innych ciężarów wynikających z prawa książęcego. Dopiero
lokacja na prawie niemieckim, na ziemiach polskich od początków XIII
w., przyniosła zmiany. Miasto najpierw obdarzane immunitetem było
zwolnione od dawnych obowiązków, mimo że władca niejednokrotnie
czynił pewne wyjątki. Następnie w akcie lokacji, mieszczan obdarzonych
pewną autonomią, zobowiązywano do wykonywania nowych posług,
świadczeń i powinności na rzecz władcy i kraju. Nowy stan prawny ustalały akty lokacji i dokumenty immunitetowe, ale mimo to nawiązywać
musiały one do okresu przedlokacyjnego, chociaż niewątpliwie mogły
wprowadzać nowe elementy do życia145.

144
145

W. Szczygielski, Obowiązki i powinności, s.428.
Ibidem, s. 428-429.
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Powinności mieszczańskie były dwojakiego rodzaju. Dzieliły się
na powinności osobiste mieszczan względem władcy/właściciela oraz
powinności miast jako instytucji. Do pierwszej grupy należał obowiązek
obrony ziemi oraz obrony miasta. Do tej grupy zaliczyć należy również
świadczenia pieniężne na rzecz władcy do których zobowiązany był każdy mieszczanin. Do drugiej kategorii należał obowiązek dostarczenia
środków transportowych oraz machin oblężniczych wraz z wozami do ich
przewozu oraz obsługą. Obowiązkiem nakładanym na miasto było również, po uzyskaniu zgody pana, wznoszenie i konserwowanie fortyfikacji
miejskich, zaopatrzenie miasta w żywność i broń na wypadek wojny, a
potrzebnej w czasie obrony146.
Chyba najważniejszym obowiązkiem wojskowym mieszczan w
XIII w. była obrona ziemi – defensioterraesue, do której zobowiązani byli
wszyscy mieszkańcy posiadający prawo miejskie. Mieszczanie mieli
obowiązek walczyć w obronie całej ziemi będącej dziedziną władcy. W
przypadku przeniesienia się działań zbrojnych na teren przeciwnika, nie
byli zobowiązani do dalszej służby. Podobnie mieszczanie nie mieli obowiązku brać udział w wyprawach, w których ich władca był najeźdźcą.
Wyjątek od zasady dotyczył mieszczan z miast przedlokacyjnych. Mieszczanie o mobilizacji byli zawiadamiani pismem. Niektóre miasta miały
zagwarantowane przywilejem, że władca wezwie mieszczan na wyprawę
specjalnym pismem. Mieszczanie byli zobowiązani stawić się na wyprawę wyposażeni własnym kosztem - z własnym uzbrojeniem i prowiantem.
Zdecydowana większość mieszczan zasilała szeregi piechoty. Jedynie
mieszczanin, który prawem własności posiadał ziemię, był traktowany tak
jak rycerz i musiał stawać na wyprawę konno i z pocztem. Oprócz miesz146
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czan-posesjonatów, konno musieli walczyć również wójtowie miejscy.
Wcielanie mieszczan do piechoty wynikało z faktu, że uzbrojenie walczącego pieszo było wielokrotnie tańsze niż koń ,ekwipunek i uzbrojenie
jeźdźcy. Piechotę zasilali również chłopi. Ci ostatni zdecydowanie liczebnie przeważali nad mieszczanami w szeregach piechoty. Stąd też w źródłach niewiele jest wzmianek na temat udziału mieszczan w wyprawach.
Jednakże jak zauważył W. Szczygielski mamy pełne prawo dopatrywać
się mieszczan we wszystkich wyprawach obronnych, w których uczestniczyła piechota. Możemy więc z dużą dozą pewności przyjąć że mieszkańcy Rozprzy w wyprawach obronnych brali udział. Nie możemy jednak
wykluczyć, że obowiązek ten był zamieniony na udział w obronie pobliskiego grodu147.
W średniowieczu piechota była przede wszystkim wykorzystywana do działań oblężniczych, budowy fortyfikacji polowych oraz innych
prac inżynieryjnych (np. budowa przepraw). Szczególnie w przypadku
tych ostatnich do ich wykonania zatrudniano mieszczan zgodnie z ich
kwalifikacjami zawodowymi. Na polu bitwy długo piechota odgrywała
rolę drugorzędną, wobec przewagi kawalerii. Badacze podkreślają, że
jazda skuteczna w walce w otwartym polu w przypadku oblężenia była
przydatna w ograniczonym zakresie. Spieszonych rycerzy wykorzystywano przede wszystkim do szturmów. Piechota, w jej liczbie mieszczanie,
znająca obsługę machin oblężniczych, była w przypadku zdobywania
grodów i zamków niezbędna. Oblężeń w czasie wypraw obronnych nie
brakowało, szczególnie że często miały one charakter pacyfikacyjny i ich
celem było pokonanie buntownika chroniącego się za murami lub wałami.

147
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Mieszczanie traktowali wykonywanie obowiązku defensioterraejako poważny ciężar. Udział w działaniach wojennych z punktu widzenia
mieszkańca miast oznaczał przede wszystkim groźbę utraty życia lub
zdrowia. Z wyprawą wiązało się poniesienie kosztów na zakup lub konserwację uzbrojenia. Także sama wyprawa, nawet w granicach „swojej
ziemi” oznaczał oderwanie się od codziennych obowiązków i przerwanie
pracy, a tym samym utratę zarobków. Nic więc dziwnego że miasta stały
się uwolnić od tego przymusu lub go możliwie jak najbardziej ograniczyć. Mieszczanie starali się uzyskać uwolnienie od tych powinności.
Również z punktu widzenia miasta, rozumianego jako społeczność, wyrwanie z ram codziennych obowiązków części mieszczan oznaczało załamanie całej struktury organizacyjnej i gospodarczej miasta. Podobnie
było w przypadku, gdy ubytek okazywał się być trwałym – mieszczanie
na wojnach ginęli. Z czasem problem zaczęli dostrzegać właściciele
miast. Z ich punktu widzenia zaangażowanie mieszczan w działania wojenne oznaczał zmniejszenie wpływów oraz - paradoksalnie - osłabienie
potencjału militarnego domeny: rzemieślnicy produkujący na potrzeby
wojskowe biorący udział w defensioterraesue porzucali swoje warsztaty.
Także rycerstwo było za ograniczeniem roli mieszczan w działaniach
wojennych, chcąc mieć w tej kwestii swoisty monopol. Stąd też obserwujemy proces ograniczania udziału mieszczan w wyprawach148.
Powoli ciężar powinności wojskowych mieszczan przeniósł się z
wyprawy obronnej na świadczenia finansowe oraz obronę miasta. Wraz z
załamaniem się pospolitego ruszenia mieszczańskiego w okresie od połowy XIV do połowy XV w. miasta miały wysyłać na wojny piesze kontyngenty wojskowe. Ich wielkość, uzależnioną od możliwości finanso148
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wych poszczególnych miast, ustalały sejmiki poszczególnych prowincji149.
Do naszych czasów zachował się wykaz kontyngentów miast
wielkopolskich, łęczyckich i sieradzkich uchwalony na sejmiku średzkim
w 1458 r., a więc podczas wojny trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim.
W wykazie tym uwzględniono 199 miast, które łącznie miały dostarczyć
1406 pieszych. W wykazie figurują zarówno miasta królewskie jak i będące własnością rycerską (jak Rozprza) czy duchowną (Łódź) Piesi mieli
być oni wykorzystani przy planowanym oblężeniu zamku malborskiego.
Co do ich wyposażenia, w uchwale sejmiku zapisano jedynie, że mają
posiadać uzbrojenie ochronne. Wiemy z innych normatywów, że najprawdopodobniej musieli zabrać na wyprawę tarczę, chełm, napierśnik
oraz rękawice oraz broń zaczepną: miecz i kusza lub broń palna (bombarda). W wykazie średzkim uwzględniono również Rozprzę (Rosprza).
Miasto miała dostarczyć kontyngent liczący dwóch pieszych. Liczba ta
odpowiada potencjałowi miasta w tym czasie. Dla porównania z ziemi
sieradzkiej największy kontyngent miały dostarczać: Piotrków (30 pieszych), Sieradz i Warta (po 25 pieszych) oraz Radomsko (20 pieszych).
Na liście są także miasta mające dostarczyć jedynie jednego pieszego (np.
Łódź)150.
Mieszczanie z jednej strony byli zaangażowani w ufortyfikowanie
swoich miast, a następnie w konserwację wzniesionych już umocnień, z
drugiej zaś – w obronę tychże umocnień w przypadku oblężenia. Powoli
obowiązek obrony ziemi został ograniczony, bądź całkowicie zniesiony
(czy raczej zamieniony) na rzecz obrony miast. Proces ten był wynikiem
149

Ibidem, s. 434.
Edycja: Kodeks dyplomatyczny Wielkiej Polski 1136-1597, wyd. K. Raczyński, Poznań 1840, nr 129, s. 181-183; W. Szczygielski, Obowiązki i powinności, s.435.
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dostrzeżenia wartości ufortyfikowanych miast jako ważnego elementu
systemu obrony terytorium, a jednocześnie znaczenia miast jako cennego
dobra, które należy bronić w przypadku najazdu. Miasta posiadające
umocnienia, obok zamków, były punktami strategicznymi na mapie danego terytorium. Ich opanowanie i utrzymanie dawało kontrolę nad nim.
Sami władcy doceniając strategiczne znaczenie miast, zachęcali miasta do
ich fortyfikowania151.
Na fortyfikowanie miast zgodę musiał wyrazić właściciel miasta.
Zastrzeżenie to wynikała z faktu, że miasto posiadające możliwość obrony mogło podjąć skuteczną próbę buntu przeciwko swemu panu. Ponieważ budowa murów była bardzo kosztowna, tylko niektóre miasta (największe i najbogatsze) mogły sobie pozwolić na ich wzniesienie własnym
sumptem. W przypadku innych ośrodków miejskich w budowie umocnień
partycypować musiał właściciel. Często pomoc ta oznaczała ulgi od niektórych ciężarów lub wsparcie finansowe. Właściciel mógł też udzielić
pomocy materialnej, np. wyrażając zgodę by mieszczanie na potrzeby
budowy umocnień mogli nieodpłatnie pozyskiwać drewno z jego lasów.
Władcy feudalni zwiększali potencjał militarny miast utrzymując
w nich stale lub okresowo (w przypadku zagrożenia) kontyngent wojskowy. Zadania takiej załogi były z resztą szersze niż jedynie wspieranie
mieszczan na murach. Dowódca załogi, mający najczęściej już pewne
doświadczenie wojskowe był z natury rzeczy predysponowany do przejęcia dowództwa nad obroną miasta. Załoga też pełniła w mieście rolę policyjną oraz była gwarantem, że miasto np. nie podda się bez walki. Obec151

F. Dąbrowski, Świadczenia fortyfikacyjne ludności pospolitej i rycerstwa w Polsce
XIII wieku w źródłach pisanych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 56, 2008,
nr 2, s. 147–167.
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ność załogi nie zmieniała faktu, że to na mieszczanach spoczywał główny
ciężar obrony miasta. Sami mieszczanie z pewnością angażowali się w
obronę życia swojego i swoich bliskich, a także swojego mienia, bardziej
niż w wyprawy obronne.
Mieszczanie, oprócz udziału w wyprawach oraz walki na murach
swoich miast, zobowiązani byli do świadczenia usług transportowych na
rzecz pana. Przede wszystkim poległo to dostarczaniu wozów wraz z
woźnicą i odpowiednią eskortą. Były one niezbędne do transportu zaopatrzenia na potrzeby armii – żywności, uzbrojenia, ale także ludzi (np. rannych). Obciążenia z tego tytułu były nakładane indywidualnie dla każdego miasta i zazwyczaj uwzględniały możliwości finansowe i logistyczne
danego ośrodka. Część miast miała dostarczać puste wozy, część – ze
ściśle określonym zaopatrzeniem152.
W przypadku Rozprzy najprawdopodobniej mieszczanie byli zobowiązani do świadczenia usług transportowych na rzecz księcia. Ich charakter, wobec braku źródeł, dla średniowiecza pozostaje nieznany. Rozprza jest jednak w XVI w. wymieniana wśród miast ziemi sieradzkiej,
które mają na wypadek wyprawy wojennej dostarczyć czterokonny wóz z
żywnością i woźnicą oraz dwóch żołnierzy153. Prawdopodobnie powinność ta nie zmieniła się od średniowiecza. Możemy przyjąć, że tak nie152

J. Szymczak, „Currusbellicalis”, czyli o wozach wojennych i ich wyposażeniu w
średniowiecznej Polsce, [w:] Od najazdów pogańskich dotąd są państwa Waszej Królewskiej Mości spokojne... Studia ofiarowane w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesorowi Karolowi Olejnikowi, red. Z. Pilarczyk i M. Franz, Toruń 2008, s. 103-116;
Idem, Miejskie wozy wojenne z Lublina i Lubelszczyzny w XV-XVI wieku, [w:] W służbie
Klio… Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika, red. J. Kłapeć i in.,
Lublin 2012, s. 43-57; Idem, Zbrojna eskorta miejskich wozów wojennych w Polsce w
XV-XVI w., [w:] Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 20, Warszawa-Bellerive-sur-Allier
2016, s. 283-305; Idem, Wóz wojenny z Sieradza z 1590 r., [w:] Na wojnie i w szlacheckim dworku. Studia i materiały, red. K. Maksymiuk, D. Wereda, R. Roguski, Siedlce
2016, s. 67-75.
153
Więcej na ten temat zob. pracę dra hab. Aleksandra Bołdyrewa w tym tomie.
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wielki ośrodek miejski był zobowiązany do świadczeń wojskowych w
wymiarze podstawowym i związany był z zaopatrzeniem pobliskiego
grodu.
Oddzielną sprawą były obowiązki wójta rozpierskiego. Ja wspomnieliśmy wyżej, wójt w mieście był przedstawicielem właściciela miasta. W jego imieniu sprawował sądy, zbierał należne mu daniny i opłaty.
Z tego tytułu miał prawo do szóstej części czynszów i trzecią część zasądzonych kar. W przywileju lokacyjnym określano również inne przywileje wójtowskie jak na przykład prawo własności parceli w mieście oraz
monopole (np. na handel mięsem i chlebem, na zakładanie łaźni i młynów
miejskich). Wójtostwo było dziedziczne i zbywalne. O tym że w Rozprzy,
mieście prywatnym, funkcjonował urząd wójta dowiadujemy się z dokumentu z 1372 r. którym Jan Kmita, starosta sieradzki stwierdza, że Tomisław i Klemes, bracia rodzeni, dziedzice Rozprzy, synowie Stanisława
podkomorzego sieradzkiego, sprzedali wójtostwo w Rozprzy za 40 grzywien groszy praskich, dając na uposażenie wójtostwa 6 łanów i rozciągając kompetencje sądowe wójta tak na Rozprzę, jak i na ich trzy posiadłości: Kuryce, Jeżów i Kisiele154. Nie wiemy jakie były jego powinności
wojskowe wójta rozpierskiego, ani czy uległy one zmianie w momencie
pójścia Rozprzy w ręce szlacheckie.

154

Edycja: I. Kapica-Milewski, Herbarz(dopełnienie Niesieckiego),wyd. Z. Gloger,
Kraków 1877, s. 69, nr 79; zob. J. Szyszka, Gród…, s. 63; W. Szczygielski, Obowiązki i
powinności, s.437-441.
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Rozprza i jej okolice jako teren działań militarnych
w średniowieczu
Wypada zgodzić się z opinią Jana Szymczaka, że Ziemie łęczycka
i sieradzka z racji swego położenia w środku Polski nie odgrywały w średniowieczu takiej roli, jaka przypadła w udziale Wielkopolsce czy ziemiom krakowskiej i sandomierskiej w walce z obcą agresją. Jednocześnie
centralne położenie w stosunku do innych dzielnic-księstw oraz wspólna
granica z większością z nich wywarły duży wpływ na dzieje tego regionu,
a poszczególni jego władcy mieli możliwość silnego oddziaływania na
politykę sąsiednich Piastowiczów155. Była więc ziemia sieradzka, a wraz z
nią Rozprza daleko położona od głównych scen konfliktów z sąsiadami
ziem polskich. Jednocześnie konflikty wewnętrzne doby rozbicia dzielnicowego nie omijały księstwa sieradzkiego156.
Kluczową rolę odgrywało tu ukształtowanie terenu. Rzeki Bzura i
Ner od północy, Warta od zachodu oraz Pilica od wschodu stanowiły naturalne przeszkody broniące ziemie łęczycką i sieradzką. Zdaniem J.
Szymczaka jedynie od południa brakowało podobnego zabezpieczenia.
Na system obronny w analizowanym przez J. Szymczaka okresie, a więc
XII i XIII w., składały się umocnienia wzniesione przez człowieka – sieć
grodowa oraz umocnienia ośrodków miejskich, szczególnie tych większych.

155

J. Szymczak, Ziemie łęczycka i sieradzka terenem działań wojennych w XII i XIII
wieku, „Rocznik Łódzki”, t. 20 (23), 1975, s. 199. O ile nie podaję inaczej, przedstawiając działania wojenne w XII i XIII w. opieram się na w/w pracy.
156
O formowaniu się księstwa sieradzkiego zob. R. Rosin, Rozwój politycznoterytorialny Łęczyckiego, Sieradzkiego i Wieluńskiego (do przełomu XIV i XV w.),
„Rocznik Łódzki” t. 14, 1970, s. 277-304.
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Na tym tle, w świetle najnowszych badań archeologicznych, Rozprza, zarówno gród jak i miejscowość nie przedstawiała dużej wartości
militarnej. Przypomnijmy, że gród rozpierski w trzeciej fazie swojego
istnienia (Rozprza C) to wzniesienie otoczone jedynie wałem nawet nie
wzmocniony dodatkowa konstrukcjami drewnianymi, prawdopodobnie
pozbawiony fosy. Również osada położona na brzegu doliny była niewielka i najprawdopodobniej pozbawiona wałów.
Ograniczone źródła utrudniają rekonstrukcje działań wojennych,
których sceną w XII w. były ziemie łęczycka i sieradzka. Odnosi się to
zarówno do walk lat 1145-1146, kiedy Bolesław IV Kędzierzawy i
Mieszko III Stary próbowali wyprzeć z tego terytorium księcia princepsa
Władysława II Wygnańca, jak i późniejszych konfliktów tego stulecia –
walk Mieszka III z Kazimierzam Sprawiedliwym, a następnie Leszkiem
Białym.
Rozprza i kasztelania rozpierska będąca częścią ziemi sieradzkiej
początkowo wchodziła w skład księstwa łęczyckiego, a księstwo to było
częścią domeny małopolskiej. Zmieniło się to w 1231 r., kiedy w wyniku
wojny pomiędzy Piastami: księciem śląskim i krakowskim (małopolskim)
Henrykiem Brodatym i Konradem I Mazowieckim, ten ostatni po wojnie
lat 1229-1231 oderwał księstwo łęczyckie od Małopolski. Od tej pory
terytorium to miało już być związane przez kilka stuleci z dziejami Mazowsza i Kujaw. Również w tym przypadku nie wiele możemy powiedzieć o roli w jaką w tych walkach odegrała Rozprza
Najbardziej niszczącymi i pustoszącymi najazdami które dotknęły
księstwo łęczyckie w średniowieczu były najazdy tatarskie. W marcu i
kwietniu 1241 r. na dzielnice południowe Polski spadł najazd Tatarów w
sile szacowanej przez badaczy na około 10 tys. ludzi dowodzonych przez
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Bajdara. Atak ten nie miał charakteru aneksyjnego lecz jedynie dywersyjny – miał osłaniać główne siły tatarskie pod wodzą Batu-chana, które
uderzyły na Węgry. W połowie marca pod Sandomierzem z sił Bajdara
został wydzielony mniejszy oddział (około 2-3 tys. ludzi) nad którym
komendę objął Kajdu. Jego celem była Łęczyca i Kujawy. Brak źródeł
utrudnia odtworzenie ruchów Tatarów. Prawdopodobnie przekroczyli
Pilicę pod Sulejowem i zniszczyli klasztor norbertanów w pobliskim Witowie. Nic więcej konkretnego o działaniach zagonu tatarskiego na tym
obszarze nie możemy powiedzieć. Nie ma w źródłach historycznych śladu
o tym że działania wojenne dotknęły Rozprzę.
W 1247 r. syn Konrada Mazowieckiego, książę kujawski Kazimierz Konradowic najechał księstwo łęczyckie i wydarł je swemu bratu
Siemowitowi. Nie wiemy czy temu aktowi towarzyszyły walki, a jeśli tak,
to czy dotknęły one Rozprzy i jej najbliższych okolic.
Po ponad dekadzie spokoju księstwo łęczyckie ponownie stało się
areną walk. Przedmiotem sporu pomiędzy Piastowiczami była kasztelania
lędzka. Książę wielkopolski Bolesław Pobożny oraz książę krakowski i
sandomierski Bolesław Wstydliwy posiłkowani przez Siemowita I mazowieckiego i jego teścia Daniela halickiego (oddziałem ruskim dowodził
jego syn Roman) wkroczyli w październiku 1259 r. siłami ok. 3,5 tys.
zbrojnych do księstwa łęczyckiego. Osamotniony w tym sporze Kazimierz Konradowic mógł jedynie obserwować jak przez trzy tygodnie
księstwo jest pustoszone przez najeźdźców. O ile Łęczyca zdołała się
obronić, to w ręce koalicji dostał się Sieradz. Książę Kazimierz musiał
uznać przewagę koalicji i w końcu listopada 1259 r. poprosić o pokój157.

157

J. Szymczak, Walki o kasztelanię lędzką w połowie XIII wieku, „Rocznik Kaliski”, R.
7, 1974, s. 9-45.

100

Dzieje wojskowe Rozprzy i okolic do końca XV wieku

Tak jak w przypadku poprzednich konfliktów nie wiemy czy walki objęły
Rozprzę. Koniec wojny o Ląd zbiegł się z drugim najazdem tatarskim.
Tym razem Tatarzy złupili klasztor sulejowski.
W 1262 r. wybuchła wojna domowa pomiędzy synem Konrada
Mazowieckiego, księciem kujawskim Kazimierzem Konradowicem, a
jego synem księciem Leszkiem Czarnym, na tle praw dziedzicznych od
księstwa kujawskiego. Co prawda Leszek był pierworodnym synem Kazimierza, a więc prawnie naturalnym sukcesorem ojca, lecz książę kujawski faworyzował dzieci ze swego kolejnego małżeństwa. Bojąc się o swoją przyszłość Leszek zażądał od ojca wydzielenia mu osobnej dzielnicy.
Zdecydowana odmowa księcia wywołała wojnę domową. Konflikt ten
zakończyło ostatecznie wydzielenie w 1262 r. Leszkowi Czarnemu z
księstwa łęczyckiego udzielnego księstwa sieradzkiego, w którego granicach znalazły się kasztelanie sieradzka, spicymierska, wolborska i właśnie
rozpierska. W ten sposób dotychczasowe księstwo łęczyckie rozpadło się
na dwie części – księstwo łęczyckie i księstwo sieradzkie158. Źródła milczą o przebiegu walk podczas tego konfliktu. W sporze tym Nagodzice
wsparli Leszka i nie można wykluczyć, że nadanie prawem dziedzicznym
Nagodzicom Rozprzy było nagrodą za poparcie.
Za rządów Leszka Czarnego na jego księstwo sieradzkie spadły
dwa wyniszczające najazdy – litewski w 1277 r, oraz trzeci tatarski zimą
na przełomie 1287 i 1288 r, Najazdy te miały typowo łupieżczy charakter.
Zarówno Litwini jak i Tatarzy omijali silnie umocnione zamki oraz miast
i ograniczali się do rabunku koni i bydła oraz uprowadzania ludzi. Leszek
158

J. Szymczak, W sprawie tzw. buntu Leszka Czarnego w 1261 r., „Acta UniversitatisLodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki HumanistycznoSpołeczne” 1976, Ser. I, z. 4, 39-50; S. M. Zajączkowski, Uwagi w sprawie daty i przebiegu buntu Leszka Czarnego, „Rocznik Łódzki”, t. 23 (26), 1978, s. 5-25.
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Czarny wykazał się sporymi talentami dowódczymi okazywanym na polu
bitwy, a także organizacyjnymi – przy stworzeniu systemu obrony opartemu na wspólnotach rodowych. Rycerstwo zamieszkujące kasztelanię
rozpierską, podobnie jak właściciele Rozprzy, z pewnością brało czynny
udział w działaniach swojego księcia. Książę Leszek Czarny jest uważany
przez historyków za najwybitniejszego wodza wśród Piastów czasów rozbicia dzielnicowego.
Po śmierci księcia Leszka w 1288 r. księstwo sieradzkie przypadło
jego przyrodniemu młodszemu bratu Władysławowi Łokietkowi, który
uczynił z odziedziczonego władztwa, główną bazę terytorialną do realizacji swoich planów politycznych. Główną warownią Łokietka został
Sieradz. Stawił on tu czoło koalicji na której czele stanął król czeski Wacław II. Wojska czeskie ruszyły z Krakowa pod Sieradz na początku
września 1292 r. Przemieszczały się na północ drogą przez Radomsko.
Niszcząc po drodze gródki które próbowali bronić zwolennicy księcia
Władysława. Brak śladów, że pas zniszczeń sięgnął Rozprzy. Oblężenie
grodu sieradzkiego trwało dwa tygodnie, po których pozbawiony widoków na posiłki musiał skapitulować przed przewagą czeską, poddać się i
uznać za lennika króla czeskiego.
Jak się wydaje ostatnim konfliktem zbrojnym, który w średniowieczu dotknął ziemię sieradzką i być może Rozprzę, były walki po
śmierci króla Ludwika Węgierskiego, które przerodziły się w regularną
wojnę domową, i która ogarnęła Wielkopolskę oraz (z czasem) ziemie
sieradzką i łęczycką. Po śmierci Ludwika Węgierskiego możnowładztwo
stanęło wobec dylematu wyboru nowego panującego. Układy sukcesyjne
zawarte z polską szlachtą i duchowieństwem gwarantowały sukcesję jednej z córek zmarłego króla. Pojawiły się trzy nawzajem zwalczające się
102

Dzieje wojskowe Rozprzy i okolic do końca XV wieku

stronnictwa andegaweńskie, stojące na stanowisku że obowiązują układy
zawarte z królem Ludwikiem, stronnictwo luksemburskie, które na polskim tronie widziało króla Czech Zygmunta Luksemburczyka oraz stronnictwo mazowieckie, dążące do restytucji rządów piastowskich w osobie
księcia płockiego Siemowita IV.
Ten ostatni mógł liczyć na wsparcie części wielkopolskich i kujawskich rodów skupionych wokół potężnego starosty kujawskiego Bartosza z Odolanowa, którzy forsowali kandydaturę Siemowita na męża
Jadwigi, córki króla Ludwika Andegaweńskiego. W styczniu 1383 roku
książę na czele wojska wkroczył do Wielkopolski. Był o krok od korony,
gdy zyskał poparcie szlachty na zjeździe w Sieradzu. Jedynie wezwanie
wojewody krakowskiego Jana z Tęczyna, by z podejmowaniem ostatecznych decyzji poczekać na przyjazd Jadwigi do Polski, powstrzymało
zgromadzonych przed obiorem nowego władcy. Możnowładca chciał
zyskać na czasie, którego potrzebowali dostojnicy małopolscy na zaaranżowanie małżeństwa Jadwigi z księciem litewskim Jagiełłą.
Brak formalnej elekcji nie zniechęcił Siemowita i jego stronników.
Podjęli oni próbę zajęcia Wawelu podstępem, ta jednak skończyła się
niepowodzeniem. Niezrażony tą porażką książę podstępem mazowiecki
wrócił do Sieradza, paląc po drodze majątki przeciwników. Nowy zjazd
szlachty, na który przybyli zwolennicy Siemowita, obwołał go królem.
Problem w tym, że na zjeździe zabrakło dostojników świeckich i duchownych z Małopolski i Wielkopolski, co bardzo obniżało rangę elekcji.
Mimo to Siemowit na czele oddziałów mazowieckich i topniejących posiłków z Wielkopolski zaczął pustoszyć kraj. Kres tej kampanii położyło
pojawienie się oddziałów węgierskich, które wyparły ambitnego księcia z
Korony i ostatecznie rozgromiły na Mazowszu. Opuszczony przez
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sprzymierzeńców Siemowit musiał porzucić królewskie plany. Jednak
nadal zapuszczał się na pogranicze, a jego celem nie było uchwycenie
krakowskiego tronu, lecz zajęcie możliwie jak największego terytorium.
Pod koniec 1384 roku opanował Łęczycę. Jednak zdawał sobie sprawę, że
w razie zawarcia unii Korony i wielkiego księstwa Mazowsze nie ma
szans w konfrontacji z ich potęgą. Ostatecznie w grudniu 1384 roku Siemowit zawarł pokój z Koroną159. Brak źródeł nie pozwala odpowiedzieć
na pytanie na ile walki o sukcesję dotknęły Rozprzę.
Podsumowując powyższe uwagi na temat działań wojennych w
okolicach Rozprzy, można zauważyć, że najeżdżający księstwo łęczyckie
(po podziale księstwa łęczyckie i sieradzkie) uderzali przede wszystkim w
kierunku dwóch głównych grodów – Łęczycy i Sieradza. Położona peryferyjnie Rozprza znajdowała się daleko od szlaków prowadzących w głąb
ziemi łęczyckiej i sieradzkiej zarówno z kierunków północnego jak i południowego (z których przeprowadzano w wiekach średnich większość
najazdów na łęczyckie i sieradzkie). Oczywiście, nie możemy wykluczyć,
że podczas jednej z wojen Rozprza (gród i miejscowość) została najechana, złupiona i zniszczona. Brakuje jednak na to dowodów – zarówno w
postaci źródeł pisanych jak i znalezisk archeologicznych. O tym, że

159

W. Moszczeńska, Rola polityczna rycerstwa wielkopolskiego w czasie bezkrólewia po
Ludwiku Węgierskim, „Przegląd Historyczny” R. 25, 1925, s. 135-143; J. Tęgowski,
Bezkrólewie po śmierci Ludwika Węgierskiego a geneza unii Polski z Litwą, [w:] Studia
historyczne z XIII-XV wieku. Wydanie jubileuszowe z okazji 75-lecia urodzin i 45-lecia
pracy naukowej profesora doktora Kazimierza Jasińskiego, pod red. J. Śliwińskiego
Olsztyn 1995, s. 87-110; J. Bieniak, Epilog zabiegów Siemowita IV o koronę polską,
Acta Universitatis Nicolai Copemici, Historia, 9, Toruń 1973, s. 72-79; B. Dymek, Walka Siemowita IV o koronę polską, „Rocznik Mazowiecki”, R. 11, 1999, s. 57-82.
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mieszkańcy Rozprzy czuli się bezpiecznie świadczy fakt, że nie znaleziono śladów wałów czy murów miejskich które miały by chronić miasto160

Zaangażowanie rycerstwa rozpierskiego w działania
militarne w późnym średniowieczu
Bardzo skąpa podstawa źródłowa dla dziejów Rozprzy i okolic w
średniowieczu utrudnia, a wręcz uniemożliwia nawet w najbardziej podstawowym stopniu wskazanie konfliktów zbrojnych w które zaangażowane było okoliczne rycerstwo, a w tym jak też panowie na Rozprzy161. Tym
bardziej nie jesteśmy również zidentyfikować i wskazać poszczególnych
rycerzy biorących udział w kampaniach i bitwach. Jedynie możemy odwoływać się do ogólnych stwierdzeń.
Rycerz posiadający ziemię prawem feudalnym (bez względu czy
otrzymał ją osobiście czy też odziedziczył) był zobowiązany do różnych
świadczeń na rzecz swego suwerena. Podstawowym obowiązkiem było
osobiste stawiennictwo na pospolitym ruszeniu. Szlachta starała się ograniczyć ten ciężar, wymuszając w ramach uzyskiwanych przywilejów stanowych np. opłacanie uczestników pospolitego ruszenia podczas wypraw
poza granice państwa. Przymus udziału w wyprawie wojennej był po160

J. Szymczak, Straty ludnościowe i materialne w konfliktach międzydzielnicowych w
Polsce XIII wieku. (Próba oceny), „Acta UniversitatisLodziensis. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Folia Historica” 1978, Ser.
I, z. 29, s. 43-59.
161
W źródłach pojawiają się osoby które można identyfikować z właścicielami Rozprzy
(np. Mszczuj z Rozprzy żonaty z Świętochną, córką Jana z Krośniewic wzmiankowany
w latach 1392-1402 (zob. A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici
et generosi, Łódź 1998, s. 242-246), czy Anna, żona Klemensa z Rozprzy wzmiankowana w 1455 r. (A. Szymczakowa, NobilesSiradienses. Ród Porajów, Pomianów, Gryfów,
Kopaczów i Pobogów, Warszawa 2011, s. 342), i Marcin z Kisieli i Rozprzy, wzmiankowany w 1482 r. (zob. Ibidem, s. 440); zob. J. Szyszka, Osadnictwo…,; Idem, Gród…,
s. 63-69.
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wszechny. Od obowiązku tego z mocy konstytucji przyjmowanych u
schyłku XV w. zwolnieni byli jedynie starcy niezdolni do noszenia broni,
obłożnie chorzy oraz kaleki. Istniało prawo wystawiania na pospolite ruszenie zastępców, zazwyczaj sług mających zająć miejsce pana w chorągwi. Jednak zastępców wystawiać mogli jedynie duchowni i kobiety
dzierżący prawem lennym dobra. Od uczestnictwa w wyprawie zwalniały
również imienne przywileje królewskie. Zazwyczaj w zamian za udział w
pospolitym ruszeniu król nakładał obowiązek stawienia się w razie wojny
w pobliskim zamku. W ten sposób obsadzano załogami warownie. Kara
za nieobecność podczas wyprawy była jedna i surowa - konfiskata dóbr
ziemskich. Decyzję o konfiskacie podejmował król. Informację o tym, kto
nie zjawił się na pospolitym ruszeniu, przynosili do monarchy szlacheccy
współbracia. To donosicielstwo nie wynikało bynajmniej ze słusznego
gniewu na tych, którzy unikają służby wojskowej, lecz z bardziej przyziemnych pobudek - donosiciel otrzymywał skonfiskowane dezerterowi
dobra. Utrata dóbr posiadanych prawem lennym de facto oznaczała pozbawienie szlachectwa i wykluczenie ze stanu rycerskiego162.
Zgodnie z organizacją pospolitego ruszenia rycerstwo każdej ziemi walczyło razem pod swoją chorągwią, którą dowodził nią wojewoda
lub w jego zastępstwie – podwojewodzi. Szlachta ziemi sieradzkiej najprawdopodobniej zbierała się na pospolite ruszenie w stołecznym Sieradzu. Dzięki Janowi Długoszowi, który opisując w swej kronice dzieje
wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim (1409-1411) wiemy jak wyglądała chorągiew pod którą walczyło rycerstwo z okolic Rozprzy. Według

162

K. Ginter, Udział szlachty polskiej w pospolitym ruszeniu w XIV i XV wieku. Aspekty
prawne i stan faktyczny, Kraków 2008, passim.
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dziejopisa jednej połowie znajdowało się pół białego orła na czerwonym
polu, a w drugiej połowie pół ognistego lwa na białym polu.
Pod tą chorągwią prawdopodobnie walczyła większość rycerstwa
z okolic Rozprzy. Część jednak mogła stanąć pod chorągwią prywatną
wojewody sieradzkiego Jakuba z Koniecpola. Nie wiemy jakie miejsce w
szyku bitewnym na polach Grunwaldu zajęły wymienione chorągwie, nie
znamy też imion rycerzy, którzy pod tymi znakami walczyli. Nie jest to
sytuacja odosobniona. Imię rycerza, który był uczestnikiem bitwy mogło
dochować się do naszych czasów na dobrą sprawę w trzech przypadkach:
jeśli zginął na polu bitwy, jeśli dostał się do niewoli lub zapisał się czynem utrwalonym przez kronikarzy. Do tego dochodzi jeszcze jeden czynnik – muszą szczęśliwie do naszych czasów dotrwać źródła historyczne. Z
tego powodu większość uczestników średniowiecznych batalii pozostaje
dla nas anonimowa.
Więcej szczęścia mamy w przypadku kolejnej wielkiej bitwy z
Zakonem Krzyżackim, która w przeciwieństwie do grunwaldzkiej wiktorii skończyła się sromotną klęską. W bitwie pod Chojnicami (18 września
1454 r.) podczas wojny trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim wzięło
udział rycerstwo z ziemi sieradzkiej. W liście jeńców którzy dostali się po
klęsce do niewoli krzyżackiej163 zidentyfikowano kilkunastu rycerzy z
ziemi sieradzkiej. Wśród nich znalazł się Piotr Zajączek z Wrzącej h.
Świnka (zm. ok. 1468), kasztelan rozpierski. Pochodził on z możnego
rodu mającego liczne dobra w sieradzkiem. Był synem Adama z Charłupi
Małej, kasztelana sieradzkiego. Po śmierci ojca (ok. r. 1400) opiekę nad
Piotrem i jego majątkiem sprawowała początkowo matka, a w r. 1402,

163

M. Biskup, Spisy jeńców polskich z bitwy pod Chojnicami, „Przegląd Historyczny”, R.
51, 1965, z. 1, s. 88-103.
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jego stryj Piotr Wolipiwo z Charłupi Małej, podstoli łęczycki. Pierwszym
urzędem który piastował było objęte około 1440 roku podkomorstwo sieradzkie . Był członkiem poselstwa polskiego, które w sierpniu 1453 roku
pertraktowało małżeństwo króla Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą
Rakuszanką. Udział w poselstwie zawdzięczał z pewnością kanclerzowi
kor. Janowi Koniecpolskiemu, z którym pozostawał w bliskich stosunkach, podtrzymywanych również przez dzieci obydwu, jak na to wskazują
wzajemne poręczenia zobowiązań finansowych. Po klęsce chojnickiej
spędził w niewoli ponad rok (do grudnia 1454 r.). Urząd kasztelana rozpierskiego objął już po powrocie z niewoli w 1455 r. do śmierci nie angażował się w sprawy polityczne, zadawalając się zarządem rozległymi dobrami i sporadycznym zasiadaniem w sądach ziemskich. Zmarł około 1468
roku.164
Możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że rycerstwo z
okolic Rozprzy brało udział we wszystkich większych konfliktach zbrojnych doby średniowiecza ze względu na obowiązek wstawiennictwa w
pospolitym ruszeniu. Co prawda rycerze ci pozostają dla nas anonimowi,
lecz ich udział w wojnach i bitwach tych czasów, na czele z bitwą grunwaldzką, nie budzi wątpliwości.

164

A. Szymczakowa, Jeńcy sieradzcy spod Chojnic w 1454 r., [w:] Polska, Prusy, Ruś.
Rozprawy ofiarowane prof. zw. dr. hab. Janowi Powierskiemu w trzydziestolecie pracy
naukowej, red. B. Śliwiński [Gdańskie studia z dziejów średniowiecza, nr 2], Gdańsk
1995, s. 178–179.
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Rozprza i okolice pod zaborami, w Wielkiej Wojnie
i w przededniu niepodległości.
1. Pod pruskim zaborem (1793-1806)

W XVIII i XIX w.o znaczeniu militarnym Rozprzy decydowało jej
położenie i połączenia drogowe z innymi miastami. W tamtym czasie z
Rozprzy można było dotrzeć: drogą na północ do Piotrkowa Trybunalskiego i dalej do Warszawy oraz przez Łódź do Torunia i Gdańska; drogą
na wschód do Sulejowa i do przeprawy przez Pilicę i dalej do Opoczna i
Radomia lub przez Białaczów do Sandomierza czy Krakowa; drogą na
południowy wschód do przeprawy przez Pilicę w Przedborzu i dalej na
Kraków; na południe drogą przez Kamieńsk lub Gorzkowice do Radomska i dalej do Częstochowy i na Śląsk; drogą na zachód przez Grocholice
na Sieradz do Kalisza lub na Wieluń do Wrocławia165.
W 1793 r., w wyniku II rozbioru Rzeczpospolitej, do Królestwa Prus
włączone zostały kolejne ziemie polskie. Do już wcześniej zaanektowanych dołączono: resztę województw Prowincji Wielkopolskiej oraz przylegającą do Śląskaczęść Prowincji Małopolskiej. Ziemie te w Królestwie
Prus tworzyły nową jednostkę administracyjną o nazwie Prusy Południowe. W ten sposób Rozprza, leżąca koło Piotrkowa Trybunalskiego w
165

Na podst. mapy: Sieć osadnicza w Piotrkowskiem, oprac. A. Szymczak. Dołączona
do: B. Baranowski, Ziemia piotrkowska do końca XVIII wieku, [w:] Województwo piotrkowskie. Monografia regionalna. Zarys dziejów. obraz współczesny, perspektywy rozwoju, Łódź-Piotrków Trybunalski 1979, s. 97.
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Ziemi Sieradzkiej znalazła się pod panowaniem pruskim. Wojska zaborcze wkroczyły do Piotrkowa Trybunalskiego 12 kwietnia 1793 r. W tym
też mieścieulokował swoją kwaterę dowódca całości sił wojskowych rozlokowanych w nowej prowincji, inspektor piechoty Prus Zachodnich –
gen. lejtn. Wilhelm Schwerin166.
W tym czasie Rozprza była niewielkim miasteczkiem.Liczyła 335
mieszkańców167,posiadała prawa miejskie i była siedzibą władz gminnych. Szczyciła się nowym murowanym kościołem ufundowanym przez
Szymona Zarębę kasztelana sieradzkiego. Kościół został ukończony w
1763 roku. Zastąpił drewnianą świątynię z XV wieku która spłonęła. Do
nowego Kościoła przeniesiono obraz Najświętszej Marii Panny. W świątyni pochowany został fundator168. Rozprza początkowo należała do departamentu łęczyckiego a od 1795 r., do departamentu piotrkowskiego.Po
kolejnej zmianie w 1796 r., w składzie powiatu piotrkowskiego, weszła w
skład departamentu kaliskiego169.
Władze pruskie początkowo przywiązywały wiele wagi do podkreślenia zainteresowania nowo pozyskanymi ziemiami. W 1793 r. król Fryderyk Wilhelm II przybył do Piotrkowa Trybunalskiego. Aby uczcić jego
wizytę nowe władze wydały w ratuszu bal, na który zaproszono 500
osób170. W niektórych środowiskach pojawiły się nawet projekty powoła-

166

S. Herbst, Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego, Warszawa 1983, s.
28.
167
B. Wachowska, Lata 1793-1945, [w:] Województwo piotrkowskie…, s. 95.
168
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 9, Warszawa 1888, s. 843.
169
D. Kacperczyk, P. J. Łaski, M. Tokarski, Rozprza. 950 lat historii: 1065-2015, Rozprza 2015, s. 11.
170
Z. Anusik, Życie społeczno-polityczne w latach 1793-1866, [w:] Dzieje Piotrkowa
Trybunalskiego, pod red. B. Baranowskiego, Łódź 1989, s. 286.
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nia w mieście wyższej uczelni171. Niezakłócone panowanie pruskie na
nowo zdobytych ziemiach trwało tylko rok. W 1794 r. wybuchło powstanie kościuszkowskie. Było wyrazem desperacji i sprzeciwu kolejnemu
rozbiorowi i dalszemu osłabianiu Rzeczpospolitej. Choć decydujące wydarzenia militarne tego zrywu niepodległościowego rozegrały się z dala
od okolic Rozprzy, to część, choć nie pierwszorzędnych, miała odbicie na
tym terenie a i w samej Rozprzy.
Powstanie rozpoczęło się buntem Brygady I Wielkopolskiej dowodzonej przez Antoniego Madalińskiego, która stacjonowała w tym czasie
na północnym Podlasiu. Jej dowódca odmówił wykonania rozkazu polecającego redukcję stanu żołnierzy. W dniu 12 marca wyruszył z Ostrołęki.
Wzbudził tym niepokój władz i dowódców rosyjskich. Obawiano się, że
będzie podążał ku Warszawie by tam wywołać powstanie. Jednak Madaliński skierował swoje siły na zachód, wkroczył na ziemie zajęte przez
Prusy, przekroczył Wisłę (w nocy z 17 na 18 marca) i skierował się ku
środkowej Pilicy172. Jego celem był Kraków. Garnizony pruskie, dopiero
co rozlokowane na tym terenie, nie były liczne i zostały kompletnie zaskoczone rozwojem sytuacji. Rozciągnięte kordonowo wzdłuż nowej granicy zaczęły się pospiesznie koncentrować, aby stanąć do walki z brygadą
Madalińskiego. Na interesującym nas obszarze garnizony pruskie stały w
tym czasie w Piotrkowie (batalion piechoty i półbateria artylerii) oraz w
Radomsku (batalion piechoty). Dowodzący nimi gen. lejtn. W. Schwerin
otrzymał wiadomości o ruchu brygady Madalińskiego już 14 marca173.
Początkowo nakazał obserwację działań Madalińskiego. W rezultacie
171

Pisali o tym: A. Kempa, Szkice trybunalskie, Piotrków Trybunalski 1997, s. 74-75; J.
Kisson-Jaszczyński, Sensacje z tej ziemi, Piotrków Trybunalski 1997, s. 47-50.
172
W. Tokarz, Marsz Madalińskiego, „Przegląd Wiedzy Wojskowej”, R. II (1925), s.
210.
173
S. Herbst, op. cit., s. 47-48.
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kolejnych meldunków rozkazał skierować jednostki pruskie z Łęczycy i
Łowicza do Sochaczewa. Aby je zastąpić przesunął do Łowicza siły z
Piotrkowa Trybunalskiego174. Kolejne meldunki spowodowały, że nakazał wymarsz batalionu z Radomska. Miał on wzmocnić pruskie siły broniące przeprawy przez Pilicę w Inowłodzu. Aby przyspieszyć marsz batalionu Prusacy zarekwirowali podwody i przewieźli wojsko. Konwój ten
przemieszczał się m.in. przez Rozprzę, ale nie zdołał wyprzedzić brygadę
Madalińskiego175.
Czasowe opuszczenie terenu piotrkowskiego przez siły pruskie pozwoliło na zorganizowanie tłumnych zjazdów patriotycznej szlachty. Podejmowano na nich uchwały z poparciem dla powstania. Zjazd taki odbył
się między innymi pod Piotrkowem Trybunalskim, w dobrach Józefa Rokitnickiego176, byłego rotmistrza Brygady I Wielkopolskiej. Władze pruskie obawiały się zbrojnych wystąpień. W związku z tym wydały ostrzeżenia, że będą karały śmiercią każdego, kto zostanie ujęty z bronią w ręku. Mimo to atmosfera była nadal napięta.
Insurekcja skierowana przeciwko garnizonowi rosyjskiemu wybuchła
w Warszawie 17 kwietnia. W ciągu dwóch dni uwolniono stolicę. Prusy z
niepokojem obserwowały rozwój wypadków. 18 kwietnia dowódcą całości sił w Prusach Południowych został gen. lejtn. Favrat. Siły jakimi rozporządzał zostały znacznie wzmocnione i skoncentrowane w rejonie Częstochowy. Miały działać w kierunku Krakowa, gdzie skupiły się siły powstańcze, które odniosły zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi pod Ra-

174

Ibidem.
Brygada Madalińskiego przekroczyła Pilicę 21 marca i przez Opoczno podążyła do
Krakowa. Szerzej: Ibidem, s. 213.
176
Ibidem. Szerzej na temat Józefa Rokitnickiego patrz:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Rokitnicki (dostęp08. 07. 2018).
175

120

Rozprza i jej okolice na kartach militarnych dziejów Polski. Do 1918 roku

cławicami177. Część jednostek pruskich przemieszczała się traktem z
Piotrkowa Trybunalskiego do Częstochowy i maszerowała przez Rozprzę.
W maju siły pruskie skupiły się na utrzymywaniu i dozorowaniu linii Pilicy. W tym czasie garnizon piotrkowski został wzmocniony i liczył dwa
bataliony piechoty i dwa szwadrony kawalerii. Poza tym w Przedborzu
wystawiono posterunek a w Inowłodzu stał batalion fizylierów i szwadron
kawalerii. W maju siły pruskie dalej powiększono. W Piotrkowie zakwaterował korpus składający się z trzech batalionów piechoty i dwóch szwadronów kawalerii – razem ponad 2500 żołnierzy. Dowodził nim gen. mjr.
Anhalta. W mieście ulokowano również główne magazyny korpusu178. 16
maja Prusy, które do tej nie podejmowały działań ofensywnych przeciw
powstaniu, wystąpiły czynnie. Rozciągnęły swoje siły na terenie Śląska,
nad środkową Pilicą oraz na zachód od Warszawy i na północnym Mazowszu. Jednak nie zapobiegło to rozszerzaniu się powstania. Trwające
od połowy lipca do początku września oblężenie Warszawy skończyło się
dla Prus i Rosji niepowodzeniem. W sierpniu do insurekcji przystąpiła
Wielkopolska. Władze pruskie musiały skupić się na obronie tego terytorium, bowiem siły powstańcze zajęły m. in. Gniezno i Bydgoszcz. W
związku z tym Prusacy przejściowo ewakuowali swoją administrację z
Prus Południowych, w tym z PiotrkowaTrybunalskiego179. Mimo początkowych sukcesów, od końca lata 1794 r. rozpoczął się powolny upadek
powstania. W końcu czerwca do walki przystąpiła Austria. Siły powstańcze poniosły klęskę 10 października pod Maciejowicami (Kościuszko
został ranny i dostał się do niewoli) i praktycznie w połowie listopada

177

S. Herbst, op. cit., s. 130.
Ibidem, s. 158-159.
179
Z. Anusik, op. cit., s. 287.
178
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skapitulowały ostatnie oddziały. W 1795 r. został dokonany III, ostateczny rozbiór pozostałych ziem polskich.
Cywilne władze pruskie powróciły do Piotrkowa dopiero w październiku, gdy powstanie chyliło się ku upadkowi. Jego klęska i kolejny rozbiór podkopał wśród Polaków nadzieje na odzyskanie niepodległości.
Nieugięci obrońcy emigrowali do Francji i Włoch i stawali w szeregi Legionów Polskich. Na ich czele stał jeden z najwybitniejszych generałów
insurekcji – Henryk Dąbrowski.
Kolejne lata panowania pruskiego były dla piotrkowskiej ziemi okresem zastoju i regresu. Przeprowadzenie podziału ziem polskich i wyznaczenie nowych granic państwowych zerwało poprzednie kontakty gospodarcze i administracyjne. Piotrków Trybunalski leżał na pograniczu prowincji - Wielkopolski i Małopolski, na ważnych szlakach komunikacyjnych. Korzystał na pośrednictwie między tymi krainami. Teraz został
odcięty od Małopolski granicą ustanowioną na pobliskiej Pilicy i stracił
na znaczeniu.

2. W czasach Księstwa Warszawskiego
W pierwszych latach XIX w. państwa, które dokonały rozbiorów Polski, doznały szeregu klęsk militarnych w wyniku wojen prowadzonych z
Francją napoleońską. W 1806 r., pojawiły się nowe nadzieje na odrodzenie państwowości polskiej. Cesarz Napoleon, po zwycięstwie nad wojskami pruskimi i rosyjskimi pod Jeną i Auerstedt, zachęcił Polaków, którzy walczyli w składzie jego armii, do wywołania powstania przeciw Prusakom. Polscy emisariusze wyruszyli do departamentu poznańskiego i
kaliskiego, gdzie rozpoczęli intensywną agitację antypruską. Spotkała się
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ona z gorącym wsparciem, zwłaszcza wśród mieszkańców miast. 6 listopada generał Henryk Dąbrowski, na czele polskich oddziałów wkroczył
do Poznania. Dało to sygnał do wybuchu powstania przeciw Prusakom.
Napoleon nazwał ten zryw na użytek propagandy „wojną polską”. Już w
połowie listopada powstanie objęło wszystkie ziemie włączone do Prus
w wyniku II i III rozbioru. Administracja pruska straciła kontrolę nad
prowincją. Nowe władze polskie rozpoczęływkrótce w departamencie
poznańskimpobór do tworzących się czterech pułków piechoty.W grudniu
wojewoda zwołał do Łowicza pospolite ruszenie szlachty z tego regionu.
Na wezwanie, w dniu 25 grudnia, stawiło się na nie ponad 4 tys. jazdy180.
Powstańcy w dniu 13 listopada opanowali Sieradz i rozpoczęło się
powstanie w tym województwie. Dzięki fortelowi 18 listopada zdobyta
została Częstochowa. Pierwszym komendantem twierdzy został kapitan
Wosiński181. Pobór do wojska objął kolejne departamenty – kaliski, a
później warszawski. Każdy departament miał sformować po cztery pułki
piechoty. Jeden z pułków z departamentu kaliskiego (Pułk 7 Piechoty)
organizowany był w Radomsku a poborowi do niego pochodzili z okolicy182. Polacy sprawnie przejmowali władzę administracyjną i energicznie
organizowali, wyposażali oraz szkolili kolejne oddziały wojskowe. Już w
styczniu 1807 r. oddziały powołane w poborze regularnym liczyły ponad
20 tysiące żołnierzy. Część z nich wiosną wzięła udział w walkach na
Pomorzu i uczestniczyła w ostatecznym zwycięstwie nad Prusami i Rosją
pod Frydlandem. Wojnę zakończyła kapitulacja Królewca i pokój podpisany w Tylży. Jedną z decyzji jaką podjęto w trakcie rozmów pokojo180

M. Kukiel, Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej 1795-1815, Poznań 1912, s.
125.
181
B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo warszawskie 1807-1814, Warszawa
1905, s. 2.
182
J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do 1864 roku, Warszawa 1978, s. 413.
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wych było utworzenie Księstwa Warszawskiego – ograniczonej politycznie i terytorialnie namiastki państwowości polskiej. Księstwo było połączone unią personalną z Saksonią, a wspólnym władcą został Fryderyk
Wilhelm I Wettyn. Oba państwa łączył również sojusz wojskowy. Nie
posiadały wspólnej granicy i dlatego dla komunikacji wojskowej wyznaczona została eksterytorialna „droga wojskowa” przez teren pruskiego
Śląska. Jeden z jej wariantów prowadził z Warszawy przez Piotrków,
Sieradz i dalej przez Wrocław lub Kalisz, Leszno, Wschowę - ku Dreznu183.
Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego jak i jego okolic włączyli się
czynnie w organizację armii. Stanęli w pospolitym ruszeniu 1806 r., w
kolejnych poborach do armii a gdy w listopadzie 1807 r. ustanowiono
Gwardię Narodową, która miała zapewniać porządek wewnątrz kraju,
wystawili 50 osobowy oddział. Łożyli na tworzenie, wyposażanie oraz
wyżywienie kolejnych oddziałów wojskowych. Przyjęli i wspierali sojusznicze oddziały francuskie, które zatrzymywały się w mieście. Wiązało
się to z udostępnieniem kwater oraz dostarczaniem żywności dla żołnierzy oraz furażu (obroku, paszy) dla koni.
Wiosną 1809 r. wybuchła wojna pomiędzy Francją a Austrią. Choć
główne bitwy toczone były na terenie Austrii, z dala od ziem polskich, to
Księstwo Warszawskie, jako sojusznik francuski, zostało zaatakowane
przez 30 tysięczny korpus austriacki dowodzony przez arcyksięcia Ferdy183

Artykuł XVI Traktatu tylżyckiego z dnia 9 lipca 1807 r. mówił:Dla swobodnej komunikacji pomiędzy Królestwem Saksonii i Księstwem Warszawskim Jego Królewska
Mość Król Saksonii będzie miał zapewniony wolny dostęp do drogi wojskowej, przecinającej terytoria Jego Królewskiej Mości Króla Prus. Przebieg rzeczonej drogi, dokładna
liczba oddziałów wojskowych, które mogły by się nią przemieszczać za jednym razem i
miejsca postojów zostaną określone w specjalnej konwencji zawartej pomiędzy Ich Królewskimi Mościami przy mediacji Francji. Szerzej:
https://pl.wikisource.org/wiki/Traktat_tylżycki_9_lipca_1807 (dostęp 25. 07. 2018).
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nanda d’Este. Granica Księstwa z Austrią przebiegała w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego, po Pilicy, a część południową Księstwa stanowił obszar w kształcie stosunkowo wąskiego klina wciśniętego między Pruski
Śląsk a Austrię. Odległość między tymi granicami wynosiła od 50 do 100
kilometrów a jedynym obiektem umocnionym na tym obszarze była Częstochowa. Austriakom wydawało się że łatwo zdobędą ten teren.
Austriacy większością swych sił, w dniu 14 kwietnia przekroczyli Pilicę w Nowym Mieście i skierowali się ku Warszawie. Równocześnie,
uderzając z Krakowa wydzieloną brygadą, którą dowodził gen. Bronovadsky, podjęli próbę zdobycia Częstochowy. Mimo pięciokrotnej
przewagi nad obrońcami twierdzy, po kilkudniowej próbie jej zdobycia a
później blokowania twierdzy, odstąpili od tego zamiaru i pomaszerowali
przez Radomsko, Kamieńsk, Rozprzę, Piotrków – na Warszawę184.
Do głównej bitwy doszło w dniu 19 kwietnia na groblach pod Raszynem, na przedpolu Warszawy. Mimo dwukrotnej przewagi Austriakom
nie udało się rozbić wojsk polskich. Jednak straty zmusiły Polaków do
wycofania się, a później opuszczenia stolicy. Siły polskie przeszły na
prawy brzeg Wisły i do połowy maja z powodzeniem udaremniały przeciwnikowi próby forsowania rzeki.
Brygada gen. Bronovadsk,ego w dniu 26 kwietnia dotarła do
Chrzczonowic (między Rawą a Mszczonowem). W tym dniu głównodowodzący wojsk austriackich wydał rozkaz, w którym zdymisjonował gen.
Bronovadsk,ego ze stanowiska za nieudolne działania. Nakazał powrót do
Częstochowy i ponowny atak na twierdzę jasnogórską. To zadanie powierzył płk. Gramontowi. Przydzielił mu batalion piechoty, pułk kawalerii i
pododdział artylerzystów. Pozostałe siły gen. Bronovadsk,ego miały roz184

Szerzej: http://www.jura-pilica.com/?obrona-czestochowy,372. (dostęp 18. 07. 2018)
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poznawać teren w kierunku Kalisza. Ich działania napotkały opór ze strony Gwardii Narodowej powiatów radomszczańskiego, piotrkowskiego i
pilickiego. Mimo tego Austriacy zajęli znaczne tereny na zachód od Wisły, w tym Piotrków i okolice. Okupacyjne wojska austriackie dokonywały rekwizycji i grabieży. W początku maja, przez Piotrków, Rozprzę, Radomsko, ponownie przeszły oddziały austriackie kierujące się na Częstochowę. Tym razem walki o twierdzę trwały dwa tygodnie. Rezultat ich
był jednak identyczny jak poprzednio. W rezultacie porażki Austriacy, w
dniu 17 maja, wycofali się w kierunku Krakowa. Ścigali ich obrońcy
twierdzy185.
W drugiej połowie maja oddziały polskie skupione na prawym brzegu
Wisły podjęły zwycięską ofensywę na Lubelszczyznę. Zdobyto Sandomierz i Zamość.Mimo porażek na prawym brzegu Wisły oraz braku powodzenia w ofensywie na Toruń i Wielkopolskę siły austriackie zajmowały dużą część Księstwa z Warszawą. Przełom nastąpił dopiero po zajęciu przez Polaków Sandomierza. Austriacy poczuli się zagrożeni i wycofali z Warszawy część sił, a ostatecznie opuścili miasto w nocy z 2 na 3
czerwca. Ustępującego agresora ścigały siły polskie z Wielkopolski oraz
nowo sformowane pułki. Wśród nich był Pułk 7 Ułanów (do 28 grudnia
1809 r. nosił nazwę - Pułk 1 Jazdy wojsk francusko-galicyjskich)186. Został sformowany w kwietniu i maju 1809 r. w departamencie Łomżyńskim i Płockim. W czerwcu toczył walki z wycofującymi się Austriakami.
Do ważnego starcia doszło w dniu 16 czerwca pod Sulejowem nad Pilicą.
Tego samego dnia do Piotrkowa Trybunalskiego wkroczyło Wojsko Pol-

185

Ibidem.
B. Gembarzewski, Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717
do r. 1831, Warszawa 1925, s. 67.
186
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skie pod dowództwem gen. Dąbrowskiego187. W Galicji Wojsko Polskie
zajęło Lwów a kampania uwieńczona została wkroczenie do Krakowa.
Klęski wojsk austriackich w Galicji, oraz ostateczna - pod Wagram, doprowadziły do wycofania się z Księstwa Warszawskiego oraz do oddania
ziem uzyskanych w wyniku III rozbioru. Wojnę zakończył pokój podpisany w październiku w Schönbrunn188.
Zwycięstwo nad Austrią i powiększenie państwa miało wysoką cenę koszty wojny zrujnowały Księstwo Warszawskie. Trzeba było wystawić
kolejne pułki, rozwinąć wojsko do 60 tysięcy żołnierzy. Przez dwa następne lata trwał pokój, ale konieczność utrzymywania licznej armii nie
sprzyjała odbudowie gospodarki. W Piotrkowie Trybunalskiego początkowo stacjonował Pułk 6 Piechoty. Po zakończeniu walk, w dniu 11 lutego 1810 r., odbyła się defilada i uroczysta dekoracja zasłużonych żołnierzy189. Od sierpnia 1810 r. do wiosny następnego stacjonował w mieście
znany z walk pod Sulejowem Pułk 7 Ułanów. Pododdziały wojska często
ćwiczyły w okolicach Piotrkowa. Widywano je podczas przemarszów
oraz uroczystości190.
Od wiosny 1812 r. widoczny był zbliżający się konflikt z Rosją. Na
linii Wisły koncentrowały się wojska napoleońskiej koalicji. Już w marcu
stacjonowało na tym terenie ok. 350 tys. żołnierzy i 100 tys. koni. W następnych miesiącach nadciągały kolejne oddziały. W połowie kwietnia
przez PiotrkówTrybunalski przemaszerowała dywizja saska ciągnąca w
kierunku Radomia i Puław191. Utrzymanie wszystkich wojsk jakie masze187

A. Kempa, op. cit., s. 78.
E Kozłowski, M. Wrzosek, Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984, s.
96-104.
189
A. Kempa, op. cit., s. 78-79.
190
B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo…, s. 146.
191
M. Kukiel, Wojna 1812 roku, Kraków 1937, t. 1, s. 210.
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rowały czy zatrzymywały się na terenie Księstwa spadało na barki jego
mieszkańców. Kulejąca do tej pory gospodarka stanęła przed widmem
bankructwa192.
Dla Polaków wojna z Rosją była z jednej strony nadzieją na odbudowę państwa, z drugiej niosła dalsze wysiłki finansowe i powołanie kolejnych tysięcy żołnierzy. Armia została powiększona i w czerwcu, wraz z
innymi wojskami koalicji (Wielka Armia), na „drugą wojnę polską” ruszyło ponad 70 tysięcy polskich żołnierzy. Początkowe, acz krwawe zwycięstwa (Smoleńsk, Borodino), pozwoliły zająć Moskwę. Jednak brak
propozycji pokojowych zmusił Wielką Armię do odwrotu. Warunki pogodowe oraz seria niepowodzeń i klęsk późną jesienią i na progu zimą
zdziesiątkowały wycofujące się wojska koalicji napoleońskiej. Napoleon
w Smorgoniach na Litwie, w dniu 5 grudnia przekazał dowództwo Muratowi a sam podążył do Francji organizować nową armię. Wojska Księstwa Warszawskiego w bojach obronnych wycofały się częścią do Wielkopolski a częścią do Warszawy. Mimo klęski starano się odtworzyć po
raz kolejny armię. Ponownie ogłoszono pospolite ruszenie i kolejny pobór. Do wojska wcielano również część Gwardii Narodowej. W ostatnich
dniach grudnia do Warszawy zaczęły przybywać resztki zdziesiątkowanych pułków polskich193. Liczono, że do kraju wróciło wtedy ok 6 tysięcy
żołnierzy a wyruszyło ich na wojnę ponad 70 tysięcy.
W wyniku podjętych działań powoli armia zaczynała się odtwarzać.
Licząc chorych w szpitalach, rekrutów z nowych poborów, oddziały z
Litwy oraz tych, którzy pozostali w garnizonach krajowych, w szeregach

192

M. Klimecki, Armia Księstwa Warszawskiego i wojsko polskie w latach 1806-1815,
[w:] Polskie tradycje wojskowe, t. 3: Tradycje walk wyzwoleńczych „Za naszą i waszą
wolność”, pod red. J. W. Dyskanta, Warszawa 1995, s.126.
193
M. Łukasiewicz, Armia księcia Józefa 1813, Warszawa 1986, s. 49.
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było około 22 tysiące żołnierzy. Nie stanowili jednak zwartej siły. Wiele
jednostek było w stanie szczątkowym, brakowało umundurowania, uzbrojenia, wyposażenia, koni. Wielu żołnierzy wymagało dłuższego pobytu w
szpitalach, inni wypoczynku fizycznego lub psychicznego194. Możliwość
uzupełniania pułków ograniczona była do tych departamentów, które nie
zostały jeszcze zajęte przez wojska rosyjskie (warszawski, radomski, krakowski, kaliski i poznański) . Poborowi z interesującego nas regionu trafiali do odtwarzającego się w Piotrkowie i Mogielnicy Pułku 14 Piechoty
lub do Pułku 4 Strzelców Konnych, który uzupełniał swoje stany w pobliskim Radomsku195. Działania te z konieczności były pospieszne gdyż od
wschodu nadciągali Rosjanie. Praktycznie trwały tylko 2-3 tygodnie.
Terytorium Księstwa, gdzie odtwarzały się pułki polskie miał osłaniać
i bronić korpus saski (na północ od Warszawy) i austriacki (na południe).
Jednak ci ostatni sojusznicy okazali się niepewni, gdyż prowadzili tajne
rozmowy z Rosjanami. Chcieli podobnie jak Prusacy, wycofać się z wojny. W dniu 10 lutego armia rosyjska podjęła marsz na zachód w kierunku
Wielkopolski. Austriacy w porozumieniu z Rosjanami zaczęli wycofywać
się z Księstwa na południe, ku Galicji. Rosnące zagrożenie rosyjskie
spowodowało, że w dniu 3 lutego Warszawę musiał opuścić Rząd. Tego
samego dnia wyruszył ze stolicy książę Poniatowski z resztą wojsk. W
mieście dla ochrony pozostawionych szpitali zostały nieliczne pododdziały składające się z inwalidów. Na terenach, na które wkraczali Rosjanie
pozostały, obsadzone polskimi załogami twierdze w Modlinie i Zamo-
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Ibidem, s. 51.
Ibidem, s. 64.
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ściu. Miały stawiać jak najdłużej opór i w ten sposób osłabiać siły i spowalniać marsz przeciwnika196.
Władze cywilne, jak i wojskowe Księstwa Warszawskiego podążyły
do Piotrkowa, dokąd dotarły 7 lutego. Planowano, że w rejonie tego miasta nastąpi koncentracja sił polskich. Według rozkazu z 2 lutego do Piotrkowa miał dotrzeć z Warszawy Pułk 1 Piechoty. Jednak wobec rozwijającej się ofensywy rosyjskiej zaniechano koncentracji, a odtwarzające się
pułki miały podążać dalej na zachód. Część z nich w tym marszu przechodziła bądź zatrzymywała się w Piotrkowie i jego okolicy. Z Solca
przybył Pułk 11 Piechoty. W drodze z Sandomierza do Kalisza przeszedł
tędy Pułk 6 Piechoty. Do Sulejowa z Kielc przemieścił się Pułk 12 Ułanów. Również do Sulejowa z Końskich przybył Pułk 13 Huzarów. Z Nowego Miasta do Krotoszyna przez Piotrków przemaszerował Pułk 14 Kirasjerów197. Żaden z tych pułków nie miał pełnych stanów, w wielu brakowało koni i wyposażenia, a część żołnierzy nie miała mundurów i broni. Poziom wyszkolenia wśród nowo wcielonych z ostatniego poboru był
niski. Wkrótce okazało się, że na wieść o marszu Rosjan wielu z nich
zdezerterowało198.
Odtwarzające się pułki 7 lutego zostały połączone w dwie dwubrygadowe dywizje piechoty, a kawalerię w dwubrygadową dywizję oraz dwie
brygady samodzielne. Na interesującym nas obszarze 9 lutego stacjonowały: w Piotrkowie – Pułk 1 Piechoty, w Radomsku - Pułk 15 Piechoty.
Kawaleria stała – Pułk 10 Huzarów i Pułk 11 Ułanów w Będkowie, Pułk

196

Podobne znaczenie miały spełnić twierdze w Gdańsku, Grudziądzu i Toruniu. Broniły
się po kilka miesięcy, a Gdańsk kapitulował dopiero w końcu listopada 1813 r.
197
M. Łukasiewicz, op. cit., s. 112.
198
B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo…, s. 131.
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12 Ułanów w Sulejowie, Pułk 13 Huzarów w Kole a Pułk 18 Ułanów w
Wolbromiu.
Wojsko Polskie cofające się pod naporem rosyjskim było zorganizowane w dwa zgrupowania. Jedno - pod dowództwem księcia Poniatowskiego, w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Drugie - nad którym komendę objął gen Dąbrowski, w Wielkopolsce. Zgrupowanie z rejonu
Piotrkowa wycofywało się na Kalisz, a to z Wielkopolski na Głogów.
Książę Poniatowski opuścił Piotrków 12 lutego. Następnego dnia została
przecięta łączność między polskimi zgrupowaniami, gdyż Rosjanie podeszli pod Kalisz199. W związku z tym książę Poniatowski ze swoimi siłami
w miejscowości Rusiec, skręcił na Pajęczno i 16 lutego dotarł do Częstochowy. Tu wkrótce zebrały się wszystkie siły, które wcześniej maszerowały na Kalisz. Liczyły one ok. 10,5 tysiąca żołnierzy z czego tylko ok.
6,5 tysiąca było uzbrojonych200.
Po opuszczeniu rejonu Piotrkowa Trybunalskiego przez jednostki polskie nadeszli Austriacy. Oddziały te stanowiły lewe skrzydło korpusu,
który w porozumieniu z Rosjanami wycofywał się do Galicji. Początkowo, w dniu 9 lutego, zajmowali linię biegnącą przez Brzeziny – Jeżów –
Rawę. W trzy dni później przesunęli się na linię: Moszczenica – rzeczka
Wolbórka – rzeka Pilica (do Inowłodza). W tym czasie dowództwo korpusu austriackiego stanęło w Końskich. Całość sił obsadzała obszar na
południe od Pilicy. Lewe, zachodnie skrzydło zajęło Piotrków, Rozprzę i
Sulejów. Miało utrzymywać swoje pozycje a potem ruszyć ku Galicji.
Wojsko austriackie nie tylko grabiło ludność z resztek żywności ale rozsiewało wieści o upadku Napoleona i przeszkadzało poborowi rekru199

Było to wynikiem porażki jaką poniósł korpus gen. Reyniera w dniu 13 lutego. E.
Kozłowski, M. Wrzosek, op. cit., s. 136.
200
M. Łukasiewicz, op. cit., s. 119.
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tów201. Austriacy wycofali się z rejonu Piotrkowa Trybunalskiego na
przełomie lutego i marca. Za nimi wolno posuwali się Rosjanie. Korpus
gen. Sacena wyruszył z Warszawy na Rawę i Piotrków dopiero 9 marca.
Rejon Piotrkowa został zajęty około połowy marca. Wtedy też Rosjanie
przeszli przez Rozprzę kierując się na Częstochowę, pod którą podeszli
25 marca. Walki o twierdzę trwały do 4 kwietnia. Wobec wyczerpania
możliwości dalszej obrony obrońcy skapitulowali.
W następnych miesiącach informacje docierające do Piotrkowa Trybunalskiego i Rozprzy mówiły o koncentracji polskich sił koło Krakowa,
o ich powiększeniu i wzmocnieniu. Utworzono z nich dwa korpusy - VIII
i IV. Oddziały polskie wyruszyły z Krakowa 7 maja i podążyły do Saksonii, gdzie połączyły się z wojskami napoleońskimi. Początkowo nadchodziły wieści o ich zwycięstwach pod Dreznem, Budziszynem, ale w październiku dotarła informacja o klęsce pod Lipskiem. Był to faktyczny kres
wojsk Księstwa Warszawskiego. W końcu listopada skapitulowała twierdza w Zamościu a w grudniu – Gdańsk. W 1814 r. u boku Napoleona biły
się ostanie, symboliczne oddziały polskie. Swoją postawą zasłużyły sobie
na pamięć Napoleona ale i na uznanie w oczach cara Aleksandra I. W
czerwcu 1814 r. te szczątki armii ruszyły do Polski.

3. W czasach Królestwa Polskiego, powstania listopadowego i
wojny polsko-rosyjskiej (1815-1831)
W maju 1815 r., w trakcie Kongresu w Wiedniu, zwycięskie mocarstwa zgodziły się na utworzenie z większości ziem Księstwa Warszawskiego nowego państwa – Królestwa Polskiego. Miało być monarchią
201

Ibidem, s. 108-109.
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konstytucyjną złączoną osobą władcy z Cesarstwem Rosyjskim. Królestwo posiadało własną armię, która liczyła ok. 30 tysięcy żołnierzy. W jej
skład wchodziły dwie dywizje piechoty i dwie dywizje jazdy. Były one
równo rozdzielone po obu stronach Wisły. We wschodniej części Królestwa stacjonowała Dywizja 2 Piechoty i Dywizja Ułanów. Na zachód od
rzeki stała Dywizja 1 Piechoty i Dywizja Strzelców Konnych. Dywizje
jazdy składały się z dwóch dwupułkowych brygad a dywizje piechoty - z
trzech dwupułkowych brygad.
Na intersującym nas terenie stacjonowała 1 Brygada Strzelców Konnych. Jej sztab ulokowany został w Piotrkowie Trybunalskim. Dowódcą
brygady był początkowo gen. bryg. Jan Nepomucen Umiński202, później
gen. bryg. Konstanty Przebendowski203. Poza tym w mieście znajdowało
się dowództwo Pułku 1 Strzelców Konnych oraz 3 szwadron tego pułku.
Pozostałe szwadrony stacjonowały: 1 – w Wolborzu, 2 – w Brzezinach, 4
– w Radomsku a szwadron rezerwowy w Kowalu204. Pułk posiadał ujednolicone co do maści konie – gniade. Mundur strzelców konnych był zielony a pułk pierwszy wyróżniały karmazynowe ozdoby205. Dowódcą pułku w 1815 r. był płk Antoni Potocki, później płk. Antoni Jankowski206.
Pułk stacjonował w trybunalskim grodzie przez 15 lat. Przez ten czas sil202

Był adiutantem gen. Madalińskiego w powstaniu kościuszkowskim.W 1806 r. ponownie w Wojsku Polskim w formacjach kawaleryjskich jako dowódca szwadronu,
później pułku (Pułk 10 Huzarów) a wreszcie brygady. Po bitwie pod Lipskiem w niewoli
rosyjskiej. W armii Królestwa od 20 I do 3 XII 1815 r. Od lutego 1831 ponownie w
służbie – dowodził korpusem; powołany został przez Sejm na stanowisko naczelnego
wodza (nie objął). Szerzej: M. Tarczyński, Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1988, s. 272.
203
Szerzej: Ibidem, s. 266.
204
B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo Polskie 1815-1830, Warszawa 1903, s.
102.
205
Rozkazem z 4 lutego 1826 r. otrzymał nazwę „Pułk Strzelców Konnych Jego Cesarzewiczowskiej Mości Wielkiego Xięcia Aleksandra Następcy Tronu Nr 1” (nosił tę
nazwę do wybuchu powstania).
206
B. Gembarzewski, Rodowody…, s. 80.
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nie wrósł w świadomość mieszkańców miasta i okolic. Poborowi do pułku pochodzili z okolic jego stacjonowania. Na co dzień widywano żołnierzy w trakcie ćwiczeń, przemarszów i manewrów. Należy podkreślić, że
poziom wyszkolenia żołnierzy był bardzo wysoki. Osiągnięto to poprzez
systematyczne, intensywne ćwiczenia zarówno pojedynczego żołnierza
jak i pododdziałów207. Społeczeństwo widziało swój pułk również podczas parad oraz uroczystości państwowych i religijnych.
W trzecim dziesięcioleci XIX wieku Rozprza była małym miasteczkiem. Posiadała 44 domy w tym 3 były murowane. Zamieszkiwało ją 448
mieszkańców w tym 213 osób ludności żydowskiej208. W 1828 roku źródła odnotowały, że na 445 mieszkańców było 217 mężczyzn i 228 kobiet209. Jej rola gospodarcza nie była wielka i związana była z bliskim
położeniem w stosunku do powiatowego miasta jakim był Piotrków. Sama Rozprza posiadała prawa miejskie i była siedzibą gminy. Lokalizacja
miasta na głównym i jednocześnie starym szlaku komunikacyjnym, łączącym północ Polski z południem, wpływała tryb życia mieszkańców.
Większość z nich trudniła się rzemiosłem, handlem, usługami.
Już w początkach lat dwudziestych, w sprzeciwie do sposobu sprawowania władzy przez cara i nierespektowania postanowień konstytucji
zaczęły się zawiązywać w Królestwie tajne organizacje patriotyczne. Nie
tylko stolica, ale i miasta jak Piotrków były objęte taką działalnością. Narastała niechęć, która kierowała się przeciw Księciu Konstantemu. Ich

207

Szerzej: W. Tokarz, Armia Królestwa Polskiego (1815-1830), Piotrków 1917, passim.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego …, s.842.
209
Obraz Statystyki na rok 1828 Gminy Miasta Rozprzy, 19. 01. 1828 r., [w:] T. Matuszak, A. Piasta, M. Hubka, Dzieje Rozprzy w źródłach archiwalnych. Dokumenty z
zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski –
Rozprza 2016, dok. 25 B, s. 49 (na płycie CD).
208
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początkiem był bunt podchorążych 29 listopada 1830 r. Wkrótce oczyszczono stolicę z wojsk wiernych Konstantemu.
Wiadomości o wydarzeniach w Warszawie dotarły do Piotrkowa już 4
grudnia. Entuzjastyczne przyjęcie wieści zaowocowało wystawieniem 90
osobowego oddziału ochotników, który wyruszył do Warszawy. Wkrótce
sformowano kolejny 70 osobowy oddział. Należy domniemywać, że byli
to członkowie tzw. Straży Bezpieczeństwa, nowej formacji powołanej do
zapewnienia porządku publicznego, przez władze powstańcze 2 grudnia210. Ochotnicy pochodzili nie tylko z Piotrkowa Trybunalskiego ale i
pobliskich miejscowości. Wywodzili się głównie spośród młodzieży
uczącej się, rzemieślników, wyrobników, służących i niższych urzędników211. Trzeba jednak pamiętać, że w pierwszych dniach po wypadkach
warszawskich postawa wielu oficerów i żołnierzy nie pokrywała się z
poglądami i emocjami ulicy. Wojsko w wielu wypadkach albo zachowywało się biernie albo czasami, wręcz lojalnie w stosunku do Księcia Konstantego. Dopiero z czasem pod powszechną presją nastąpiła zmiana postaw. W początkach grudnia naczelnym wodzem, a wkrótce dyktatorem
został gen. Józef Chłopicki. Kolejne kroki uczynił Sejm ogłaszając 20
grudnia powstanie narodowe i detronizując cara 25 stycznia 1831 r. W
początkach lutego wojsko rosyjskie przekroczyło granicę Królestwa Polskiego. Rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska.
Władze powstańcze w przewidywaniu agresji rosyjskiej liczyły nie
tylko na spontaniczny napływ ochotników. Przede wszystkim powołano
do armii tzw. wysłużonych żołnierzy, to jest tych, którzy po odsłużeniu
sześciu lat wrócili do cywila. Ich ponowne włączenie w skład wojska po-

210
211

J. Wojtasik, Powstanie Listopadowe 1830-1831, [w:] Polskie tradycje …, s. 148-149.
Z. Anusik, op. cit., s. 289.
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zwoliło na utworzenie kolejnych batalionów i szwadronów. W ten sposób
zasilono armię w pełni wyszkolonym żołnierzem. Najczęściej mieszkali
oni w pobliżu swoich jednostek i szybko zgłosili się do macierzystych
pułków. W końcu stycznia 1831 r. armia liczyła około 38 tys. żołnierzy.
Niestety wyposażenie i uzbrojenie nowo wcielonych nie było pełne a wielu ochotnikom brakowało wyszkolenia212.
Naczelne dowództwo zdawało sobie sprawę, że głównym terenem
zmagań zbrojnych będą województwa leżące na wschód od Wisły oraz
przedpole Warszawy. W związku z tym ściągnięto do rejonu stolicy
większość jednostek Wojska Polskiego. Szwadrony 1 Pułku Strzelców
Konnych, który do tej pory był tak silnie związany z regionem piotrkowskim, wymaszerowały na wojnę. W następnych miesiącach biły się bardzo dzielnie i spośród jednostek jazdy najwięcej żołnierzy pułku zostało
uhonorowanych Orderami Virtuti Militari (2 krzyże kawalerskie, 44 złote
i 42 srebrne)213.
Władze powstańcze dążyły do jak najszybszego pomnożenie sił
zbrojnych. Z powołanej w grudniu Straży Bezpieczeństwa wydzielono
Gwardię Ruchomą, którą zorganizowano w bataliony. Już wkrótce w
Piotrkowie utworzono 40 osobowy oddział konny i 120 osobowy oddział
pieszy214. Miały one wejść w skład nowych pułków. Zaopatrzenie i wyposażenie dostarczyli mieszkańcy miasta i okolic. Między innymi rzemieślnicy uszyli mundury i obuwie. Obwód piotrkowski składał się z po212

Szerzej: J. Dutkiewicz, Wojsko i sztuka wojenna w okresie Królestwa Kongresowego
i powstania listopadowego (1815-1831), [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej do
roku 1864, t. II: 1648-1864, pod red. J. Sikorskiego, Warszawa 1966. s. 396-398.
213
B. Gembarzewski, Rodowody…, s. 80.
214
Pododdział konny wszedł w skład szwadronu Pułku 1 Jazdy Kaliskiej a pododdział
pieszy w skład Pułku 8 Strzelców Pieszych. Por. A. Barszczewska, Udział Piotrkowa
Trybunalskiego w powstaniu listopadowym i styczniowym, [w:] 750 lat Piotrkowa Trybunalskiego, Piotrków 1967, s. 80.
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wiatu piotrkowskiego i powiatu radomszczańskiego (do tego pierwszego
należała Rozprza). W ramach kolejnych powołań mieszkańcy z tego terenu zasilali następujące jednostki wystawiane w ramach województwa
kaliskiego – Pułki 13 i 14 Piechoty Liniowej (początkowo nosiły nazwę:
1 i 2 Pułk Województwa Kaliskiego), Pułk 8 Strzelców Pieszych215 oraz
Pułk 1 i 2 Jazdy Kaliskiej. Jednostki te wzięły wybitny udział w walkach
powstańczych, ale z dala od swoich domów. Jedynie 1 Pułk Jazdy Kaliskiej walczył na ziemi piotrkowskiej. Pułk ten, liczył ok. 800 żołnierzy.
Osiągnął gotowość w grudniu 1830 r. i w styczniu przybył do Warszawy.
W lutym wziął udział w bitwie pod Grochowem. Okazało się, że choć
prezentował się bardzo dobrze, to miał braki w wyszkoleniu i dyscyplinie.
Z tej przyczyny poniósł duże straty i dopiero w kwietniu odtworzył gotowość bojową. Następnie wziął udział w nieudanej wyprawie na Litwę i ze
znacznymi stratami powrócił z niej w korpusie gen. Dembińskiego216. W
sierpniu 1831 r. pułk został odesłany na lewy brzeg Wisły, gdzie odtwarzał swoje siły. Poza tym stanowił wraz z innymi jednostkami osłonę zachodnich województw Królestwa przed wojskami rosyjskimi, które w
lipcu, pod Osiekiem, przeprawiły się na lewy brzeg Wisły.
W pierwszych dniach sierpnia Rosjanie zajęli Łowicz i Sochaczew. W
połowie sierpnia główne siły Rosjan podeszły od zachodu pod Warszawę
a ich pododdziały rozpoznawcze zapuszczały się aż nad Pilicę. Równocześnie 6 i 7 sierpnia, pod Sandomierzem, na lewy brzeg Wisły, przepra-

215

W zbiorach Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim zachował się:
„Spis składki na raz jeden opłacić się mający na wystawienie w skutek Uchwały Izby
Sejmowej z dnia 20 maja 1831 r. nowych Pułków Strzelców pieszych i czasowe onych
utrzymanie”., Patrz: T. Matuszak, Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego w źródłach archiwalnych, Piotrków Trybunalski 2017, sygn. 665, s. 167-169.
216
B. Polak, W powstaniu listopadowym 1830-1831 r., [w:] Lance do boju. Szkice historyczne z dziejów jazdy wielkopolskiej X wiek-1945 r., pod red. B. Polaka, s. 102-103.
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wił się korpus rosyjski gen. Kreutza liczący ok. 12 tys. żołnierzy217. Wojskom tym miał przeciwstawić się korpus dowodzony przez gen. Samuela
Różyckiego. Podporządkowano mu wszystkie jednostki, które organizowały się lub odzyskiwały sprawność w województwie krakowskim, sandomierskim i kaliskim. Siły te były jednak słabe i rozrzucone na rozległym obszarze218. Wśród nich był szwadron jazdy kaliskiej dowodzony
przez Bobowskiego. Jego zadanie polegało na dozorowaniu przeprawy
przez Pilicę w Sulejowie. Dowódca szwadronu dowiedział się, że do
Piotrkowa wkroczył pododdział huzarów rosyjskich. W dniu 3 września o
świcie, na nie zdających sobie sprawy z zagrożenia Rosjan uderzyli Polacy. Atak był błyskawiczny i zaskoczeni huzarzy rzucili się w popłochu do
ucieczki drogą w kierunku Łodzi. Sytuacje próbowała opanować kolejna
grupa huzarów ale i ją pokonano i rozproszono. Do niewoli trafił generał
medyk Tyszyn219. W kilka dni później jazda kaliska wzięła udział w walce o Kalisz220. Mimo zwycięskich potyczek powstanie chyliło się ku
upadkowi. Kapitulowała Warszawa, przez granicę Prus i Austrii przechodziły kolejne oddziały Wojska Polskiego i składały broń. Nastały czasy
emigracji i prześladowań.Car Mikołaj I wprowadził ostre represje. Szczególnie dolegliwa była kontrybucja, którą obłożono Królestwo Polskie.
Dodatkowo ludność musiała ponosić koszty okupacji, żywić armię rosyjską. Armia polska została rozwiązana. Ujętychżołnierzy, uczestników
powstania, wcielono do wojska rosyjskiego i wysłano w głąb Rosji. Ci,
którzy stanowili grupę przywódczą – generałowie, oficerowie, politycy,
217

J. Wojtasik, op. cit., s. 171.
Szerzej na temat działań korpusu gen. S. Różyckiego:
http://goryhistorii.pl/rozyckiego/ (dostęp 26. 07. 2018).
219
E. Callier, Bitwy i potyczki stoczone przez Wojsko Polskie w roku 1831, Poznań 1887,
s. 274-275.
220
Ibidem, s. 276-277.
218
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urzędnicy administracji, działacze społeczni - wszyscy, którzy spodziewali się represji za udział w powstaniu - uchodzili na emigrację. Car zniósł
konstytucję Królestwa Polskiego.W jej miejsce wprowadził tzw. Statut
Organiczny, który znacznie ograniczał autonomię Królestwa.Dokonano
reformy administracji iw miejsce województw utworzono gubernie. Administrację obsadzono Rosjanami bądź osobami zaufanymi. Upowszechniano język rosyjski w szkołach i urzędach. Zmieniono polski system
miar i wag na rosyjskioraz wprowadzono rosyjską walutę.

4. Pod rosyjskimi rządami i podczas powstania styczniowego
(1832-1914)
W wyniku upadku powstania na zachodzie Europy znalazła się wielotysięczna grupa polskich emigrantów politycznych. Wszyscy byli rozgoryczeni klęską, szukali winnych, zadawali sobie pytania o jej przyczyny.
Jednocześnie pytali, co należy zrobić, aby kolejne powstanie, bo nikt nie
myślał o zaniechaniu walki o niepodległość, Prowadzone analizy owocowały pisemnymi opracowaniami wniosków i postulatów. Często miały
one utopijny charakter ale wiele z nich trafnie wskazywało na przyczyny
klęski i sposoby uniknięcia ich w przyszłości221. Przede wszystkim wskazywano na konieczność umasowienia powstania poprzez włączenie chłopów, którzy za realizację postulatu uwłaszczenia staną do walki. Drugim
często podnoszonym projektem było nadanie masowemu powstaniu, z
udziałem włościan, charakteru wojny partyzanckiej. Wynikał z braku

221

Szerzej na ten temat: J. Wojtasik, Polska myśl wojskowa i próby powstańcze w latach
1832-1848. Polacy na barykadach Wiosny Ludów, [w:] Polskie tradycje…, s. 177 i nast.
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możliwości toczenia wojny regularnej. Cechą wspólną wszystkich projektów była improwizacja, nierealne oceny oraz niedostatek sił i środków.
Praktycznie już na przełomie 1831 i 1832 r. na teren Królestwa przenikali emisariusze przygotowujący powstanie. Wiosną 1833 r. podjęta
została próba rozpoczęcia walki partyzanckiej przez kadrowe oddziały.
Na czele spisku stał Józef Zaliwski. Kilka kilkunastoosobowych grup
przeniknęło z Galicji i Wielkopolski z zamiarem rozpalenia powstania. Z
tego ostatniego kierunku w rejon Piotrkowa przybył oddział Antoniego
Winnickiego. Próba nawiązania kontaktów politycznych i rozszerzenia
działań zbrojnych, podobnie się działo na innych terenach, skończyła się
niepowodzeniem. Winnicki został aresztowany w Piotrkowie i z wyroku
sądu wojskowego został stracony w Kaliszu a jego żołnierze zostali rozproszeni bądź aresztowani222.
Okolice Piotrkowa Trybunalskiego, ze względu na swoje położenie w
stosunku do granic państwowych, ukształtowanie, zalesienie, sprzyjający
stosunek ludności do walki o niepodległość oraz inne własności zwracały
na siebie uwagę osób opracowujących plany powstańcze na emigracji. W
połowie lat czterdziestych, w związku z dojrzewającymi w całej Europie
nastrojami rewolucyjnymi podjęto przygotowania do walki również na
ziemiach polskich. Miało to być ogólnonarodowe powstanie. Autorem
planu był Ludwik Mierosławski223. W planach tych pewne znaczenia odgrywały okolice Piotrkowa. W pierwszej fazie miała zostać uwolniona
Galicja i Wielkopolska. W drugiej fazie, z Wielkopolski (z rejonu Poznania) miało wyruszyć uderzenie, które miało dotrzeć do rejonu Piotrkowa.
W tym czasie uderzenie z Galicji (z rejonu Krakowa) miało osiągnąć re222

Szerzej: A. Barszczewska, op. cit., s. 82.
Szerzej: E. Kozłowski, Wojskowość polska w latach 1832-1864,[w:] Zarys dziejów
wojskowości polskiej do roku 1864, t. II: 1648-1864…, s. 459-461.
223
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jon Kielc. Z tych obszarów miał zostać wyprowadzony kolejny atak na
środkową Wisłę (w kierunku Dęblina). Plany te, jak i wiele innych, nie
zostały zrealizowane gdyż okazały się nierealne.
Lata czterdzieste nie były czasem spokoju dla zaborców. Dorastały
kolejne pokolenia dla których walka o niepodległość nie była obojętnym
sloganem. Sprzeciw wyrażano zaborcom w różny sposób. Młodzież w
trybunalskim grodzie prowadziła działania propagandowe posługując się
zarówno pismami jak i słownie zwalczając rusofilstwo224.
Jedną z form represji popowstaniowych było powoływanie młodych
mężczyzn do wojska rosyjskiego. Służba w armii carskiej trwała 25 lat a
poborowych z Królestwa odsyłano do pułków stacjonujących w głębi
Rosji, na Kaukazie, na Syberii i na Dalekim Wschodzie. Praktycznie tylko nieliczni po odbyciu służby wracali w rodzinne strony. Czas ich pobytu poza rodziną zrywał wszelkie więzy i dla wielu był tragedią osobistą.
Było to także sposobem wynarodowienia, oderwaniem od religii, języka i
kultury. Z powiatu piotrkowskiego jednorazowo powoływano do wojska
rosyjskiego około 200 rekrutów. Władze musiały ich eskortować i pilnować, gdyż wielu próbowało ucieczki przed poborem. Obliczono, że w
latach 1833-1856 powiat piotrkowski dostarczył ponad 11 tysięcy rekrutów a powróciło ich jedynie 500225. Udział mieszkańców Rozprzy w tym
poborze był proporcjonalny do ludności całego powiatu.
Rozprza w połowie XIX w. wkroczyła w nowy etap rozwoju gospodarczego226. Zadecydowało o tym przeprowadzenie przez miasto linii
224

Szerzej: A. Kempa, op. cit., s.104-105.
Ibidem, s. 92-93.
226
W 1845 r. Rozprza, należąca do powiatu piotrkowskiego, po połączeniu guberni
kaliskiej z gubernią mazowiecką weszła w skład guberni warszawskiej. Szerzej: M.
Bandurka, Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i
XX wieku, Warszawa 1974, s. 33.
225
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kolejowej, tzw. warszawsko–wiedeńskiej oraz budowa przystanku.
Uatrakcyjniło to znaczenie komunikacyjne i gospodarcze połączenia miasta. Uroczyste otwarcie połączenia z Warszawy do Piotrkowa Trybunalskiego odbyło się 7 października 1846 roku, a w cztery dni później rozpoczął się normalny ruch227. Dalsza budowa linii postępowała szybko. Inauguracja kolejnego odcinka z Piotrkowa do Częstochowy nastąpiła 17 listopada, a 1 grudnia ruszył normalny ruch. W końcu następnego roku
pociągi dojeżdżały już do Ząbkowic w Zagłębiu Dąbrowskim. Wiosną
1848 roku można było już przekraczać granicę i dojechać, choć z kilkoma
przesiadkami, do Wiednia228.Wkrótce linię połączono z kolejami dojeżdżającymi do wielu miast Prus i Austrii229.
Po uruchomieniu linii na całej trasie rozmieszczonych było 21 stacji
oraz 9 przystanków. W pierwszych latach połączenie kolejowe pozwalało
z przystanku w Rozprzy, w ciągu 20 minut dojechać do Piotrkowa, a w
godzinę i pięć minut do Radomska. Już w 1848 roku kolej przewiozła 365
tysięcy pasażerów i 2,5 mln pudów ładunku230. W kolejnych latach dokonano modernizacji torowiska, co pozwalało przyśpieszyć jazdę i przewozić więcej towarów. W latach 1860-1880 wybudowano drugi tor. W dalszych latach linia była rozwijana, łączona z innymi, zwiększały się przewozy osobowe i towarowe.
Poza znaczeniem gospodarczym kolej wywarła wpływ na działania
militarne. W niektórych krajach przywiązywano dużą wagę do możliwości szybkiego przewozu wojsk. Pierwszym państwem, które doceniło
możliwości i znaczenie kolei dla prowadzenia działań zbrojnych były
227

Obszerny opis: A. Paszke, M. Jerczyński, S. M. Koziarski, 150 lat Drogi Żelaznej
Warszawsko-Wiedeńskiej, Warszawa 1995, s. 74-76.
228
Szerzej: Ibidem, s. 76-80.
229
Szerzej na temat połączenia z innymi liniami: Ibidem, s.81-96.
230
1 pud = 16,38 kg
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Prusy. Stąd władze cywilne i wojskowe tego kraju włożyły wiele wysiłku
w rozbudowę sieci linii kolejowych. Pierwszym dużym konfliktem zbrojnym, który wskazał jak należy wykorzystać koleje podczas zmagań
zbrojnych, była wojna secesyjna. Wnioski płynące z tych działań wykorzystały Prusy. Wkład kolei pruskich, w zwycięstwie nad Austrią w 1866
roku, a następnie w wojnie z Francją w latach 1870-1871, jest olbrzymi.
Doceniły to wszystkie państwa i wyciągnęły odpowiednie wnioski. Widać
to we wszystkich konfliktach zbrojnych aż po czasy współczesne.231
Położenie Rozprzy na traktach komunikacyjnych drogowych i kolejowych wpływało w kolejnych latach zarówno na rozwój ekonomiczny
miasta, jak również na to, że podczas konfliktów zbrojnych rosło jej znaczenie. Warunki te, a także ukształtowanie terenu, zalesienie, sprawiły,
że miasto w następnych latach znalazło się ponownie na kartach historii
wojskowości.
Gmina Rozprza w 1859 r. liczyła 1320 mieszkańców, w tym 634
mężczyzn i 686 kobiet. Poziom wykształcenia był bardzo niski, bo aż
1285 osób nie umiało wcale pisać i czytać232. Natomiast samo miasto
Rozprza w tym czasie (1861 r.) liczyło 457 mieszkańców233. Polaków
było 167 osób (76 mężczyzn i 91 kobiet), a Żydów 290 osób (143 męż-

231

J. Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca XIX wieku, Warszawa
1975, s. 536, 565.
232
Wykaz statystyczny z Gminy Rozprza za rok 1859, [w:] T. Matuszak, A. Piasta, M.
Hubka, Dzieje Rozprzy…, dok. 49 D, s. 130 (na płycie CD).
233
W ciągu ponad 30 lat liczba ludności prawie się nie zmieniła. Por. przypisy 44, 45.
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czyzn i 147 kobiet)234. W 1836 r. w mieście był murowany kościół i 43
domu w tym 1 murowany235.
Od porażki Rosji w wojnie krymskiej (1853-1856) rozpoczęła się dekompozycja panującego do tej pory układu politycznego rządzącego Europą. W tej nowej sytuacji i wobec klęski najsilniejszego z zaborców rosły nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Przybierały wyraz
masowych manifestacji patriotyczno-religijnych (pierwsza miała miejsce
11 czerwca 1860 r.), demonstracji przeciw zaborcy. Łączyły się w nich
różne grupy społeczne i wyznaniowe. Demonstracje miały charakter uroczystości narodowych, podkreślały przywiązanie do dziedzictwa historycznego i kulturowego, były manifestacją postawy patriotycznej. Zachowanie do nich dystansu narażało na infamię. Codziennym wyrazem
postaw było przywdziewanie stroju narodowego. Po masakrach demonstrantów w lutym i kwietniu 1861 roku przywdziewano czarne stroje na
znak „żałoby narodowej”. Starsi najczęściej ograniczali się do manifestacji zewnętrznych natomiast młodsi łączyli się w koła spiskowe, które początkowo były forami dyskusji. Po brutalnych działaniach władz carskich
przeradzały się w organizacje konspiracyjne przygotowujące się do walki
zbrojnej. Najaktywniejsza w tych działaniach była młodzież gimnazjalna,
akademicka, rzemieślnicza236. Warstwy zamożne obawiały się wybuchu
rewolucji i szukały porozumienia z zaborcą. Rosyjska reakcja na demonstracje w postaci strzelania do manifestantów (w lutym i kwietniu 1861
234

Wykaz ludności podług pochodzenia narodowego ukształcenia i sposobu zarobkowania w Mieście Rozprzy za rok 1861, 19/31.12.1861 r., [w:] T. Matuszak, A. Piasta,

M. Hubka, Dzieje Rozprzy…, dok. 36, s. 98 (na płycie CD).
235

Wiadomości Wojenno-Statystyczne niektórych Wsiów i Miast w Obwodzie Piotrkowskim położonych, 5/17.06.1836 r. [w:] T. Matuszak, A. Piasta, M. Hubka, Dzieje

Rozprzy…, dok. 26 C, s. 60 (na płycie CD).
236

Por. A. Barszczewska, op. cit., s. 84.
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roku) nie tylko nie doprowadziła do pacyfikacji nastrojów ale wręcz je
podsyciła. Z Warszawy przeniosły się one na prowincję i ogarnęły całe
Królestwo. Tak stało się i w powiecie piotrkowskim, o czym donosiły
władze237. Masakra demonstrantów w dniu 7 kwietnia 1861 roku na placu
Zamkowym doprowadziła do radykalizacji nastrojów a konsekwencją
było rozpoczęcie przygotowań do zbrojnego wystąpienia, powstania mającego mieć formę wojny partyzanckiej238.
Połączenie kolejowe Piotrkowa i Rozprzy ze stolicą ułatwiło kontakty
z Warszawą i wszelkie wiadomości docierały tu niemal natychmiast.
Łączność z organizacjami konspiracyjnymi, przesyłanie wiadomości, rozszerzanie idei, przekazywanie druków i instrukcji ułatwiali pracownicy
kolei239.
Za pierwszą organizację w Piotrkowie należy uznać porozumienie
zorganizowane wśród młodzieży szkolnej. Było odpowiedzią na wieści o
masakrze demonstrantów w dniu 7 kwietnia 1861 r. w Warszawie. Spisek
zawiązany przez gimnazjalistów oraz ich aktywność w gromadzeniu kos i
noży mocno zaniepokoił władze. Obawiały się napadu na garnizon w
Piotrkowie Trybunalskim. W celu jego wzmocnienia pospiesznie ściągnięto batalion strzelców z Wolborza240. W sierpniu 1861 r. zawiązane
zostało kolejne sprzysiężenie grupujące niższych urzędników. Przynależność do tej organizacji kilku pracowników kolejowych pozwalała na
utrzymywanie stałej i intensywnej łączności z organizacjami w Warsza-

237

Szerzej: J. Kukulski, Piotrkowskie w okresie Powstania Styczniowego, [w:] Z dziejów
powstania styczniowego w piotrkowskiem, Piotrków Trybunalski 1991, s. 7.
238
Szerzej: L. Ratajczyk, Polska wojna partyzancka 1863-1864, [w:] Historia wojskowości polskiej. Wybrane zagadnienia, red. W. Biegański, P. Stawecki, J. Wojtasik, Warszawa 1972, s. 299 i nast.
239
Por. A. Barszczewska, op. cit., s. 85.
240
Ibidem.
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wie. Szybko rozszerzono zasięg oddziaływania sięgając swoimi komórkami po Łęczycę, Zgierz, Radomsko, Opoczno, Częstochowę i Wieluń.
Obydwie organizacje wielokrotnie organizowały manifestacje patriotyczne związane z upamiętnianiem rocznic wydarzeń historycznych oraz
demonstracje przeciwko urzędnikom wysługującym się władzom carskim, realizującym politykę ucisku narodowego. Czasami posuwano się
do wybijania szyb w ich mieszkaniach i czynnych napaści241. Manifestowano na dworcu kolejowym wznosząc okrzyki gdy przejeżdżali przedstawiciele władz. Najbardziej spektakularną akcją zorganizowaną w
Piotrkowie było obrzucenie kamieniami wagonu pociągu wiozącego namiestnika carskiego generała Suchozameta. Zamachu dokonano poza
miastem, aby represje nie spadły na mieszkańców242.
W październiku 1861 r. władze carskie wprowadziły na terenie całego
Królestwa stan wojenny. Nie spacyfikowało to nastrojów i nie powstrzymało manifestacji. Po roku, w grudniu, jako wyraz ustępstw wobec postulatów zachowawczych sfer społeczeństwa polskiego dążących do porozumienia z zaborcą, zniesiono restrykcje na części terytorium. Nie dotyczyło to jednak powiatu piotrkowskiego oraz miejscowości położonych
wzdłuż kolei warszawsko–wiedeńskiej, w tym Rozprzy.
W 1862 r.przygotowania do powstania wkroczyły w kolejną fazę.
Rozpoczęto opracowywanie planów działań. Zakładano, że wybuch nastąpi wiosną 1863 roku. Głównym warunkiem powodzenia akcji zbrojnej
było pozyskanie odpowiedniej ilości broni oraz przygotowanie kadr dowódczych. W planach powstańczych początkowo przewidywano, że broń
zostanie zdobyta w magazynach mieszczących się w twierdzy w Modlinie

241
242

J. Kukulski, op. cit., s. 7-9.
Z. Anusik, op. cit., s. 292- 293.

146

Rozprza i jej okolice na kartach militarnych dziejów Polski. Do 1918 roku

oraz w cytadeli w Warszawie. Powodzenie tej akcji mieli zapewnić oficerowie rosyjscy sprzyjający bądź nawet należący do spisków. Kadrę dowódczą miały wyszkolić utworzone za granicą, w Liege, Paryżu, Genui i
Cuneo konspiracyjne szkoły. Kursy tam zorganizowane ukończyło około
300 osób. Brakiem tego szkolenia było niezaznajomienie kursantów z
zasadami i metodami wojny partyzanckiej243.
Władze carskie odkryły powiązania oficerów rosyjskich z konspiracją.
Część spiskowców aresztowano i skazano na karę śmierci. Innych, którym nie udowodniono zdrady przeniesiono do garnizonów w głębi Rosji.
Te wypadki wpłynęły na konieczność opracowania nowego planu. Zamierzano zakupić broń za granicą w Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii a następnie przemycić ja do Królestwa. Fundusze na ten cel miały pochodzić
ze składek społecznych, które zaczęto zbierać jesienią 1862 roku. Plan ten
nie został w pełni zrealizowany i ostatecznie w pierwszym okresie walk
broni palnej zabrakło244. Próbowano zastąpić ją doraźnie przygotowaną
bronią białą (kosy bojowe, piki). Jedyną bronią palną jaką wykorzystano
była nieliczna broń myśliwska. Wszystkie przygotowywania powstańcze
skłaniały się do rozpoczęcia akcji zbrojnej na wiosnę 1863 r.
W trakcie przygotowań do powstania wiele uwagi poświęcano zapewnieniu licznego udziału w walce chłopów. Bez ich masowego uczestnictwa i poparcia nie można było myśleć o prowadzeniu skutecznej wojny
partyzanckiej. Wielką wagę przywiązywało do tego zwłaszcza stronnictwo Czerwonych. Temu celowi służyła wcześniejsza agitacja oraz, zgod243

J. Wojtasik, Powstanie styczniowe 1863-1864, [w:] Polskie tradycje …, s. 214-215.
Początkowo zgromadzono 50 lub 60 tys. franków, które przekazano do komisji zakupów we Francji. Fundusze te przejęła policja francuska i na dodatek poinformowała
władze rosyjskie o drogach przerzutu broni i punktach kontaktowych. Szerzej na temat
okoliczności zakupu broni patrz: W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, t. I, Kraków 1892,
s. 8 i nast.
244
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nie z wcześniejszymi zapowiedziami, dekrety ogłoszone 22 stycznia
przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Znosiłyone przywileje stanowe i
wprowadzały, w trybie natychmiastowym, uwłaszczenie. Właścicielom
obiecano odszkodowanie, które mieli płacić nie chłopi, ale przyszłe odrodzone państwo polskie. Zapowiadano również nadanie trzech mórg ziemi
bezrolnym, którzy wezmą udział w powstaniu styczniowym. Jednak mimo nakazów władz powstańczych nie we wszystkich rejonach kraju dekrety zostały ogłoszone i spopularyzowane. Część szlachty opierała się
nim a nawet je bojkotowała. Już od początków lat sześćdziesiątych konflikty własnościowe na wsi narastały, przeradzając się w bierny opór a
nawet bunty. Dekrety władz powstańczych nie mogły natychmiast zmienić tego stanu rzeczy. W pierwszym etapie powstania gdy władze rosyjskie wycofywały się z terenu, nawet dochodziło do nieprzyjaznych wystąpień chłopów przeciw powstańcom. Odnotowywano denuncjacji, a
nawet pojedyncze przypadki chwytania powstańców i przekazywania ich
Rosjanom. Były jednak i sytuacje odwrotne. Na niektórych terenach
chłopi masowo wstępowali do oddziałów i z pełnym poświęceniem brali
udział w walce z zaborcą. W powiecie piotrkowskim nastoje ludności
wiejskiej w początkowym okresie powstania nie sprzyjały powstańcom.
Geneza takich postaw wynikała z wcześniejszych bardzo ostrych sporów
społecznych245.
Piotrków i jego okolice miały odegrać, według koncepcji powstańczych, przygotowanych jesienią 1862 r., znaczącą rolę. Opracowany
przez Zygmunta Padlewskiego plan zakładał między innymi, że po opanowaniu w pierwszym uderzeniu przez siły województwa kaliskiego

245

Szerzej tematykę tę poruszają w swoich pracach: J. Kukulski, op. cit., passim; S.
Kieniewicz, Postanie styczniowe, Warszawa 1983, s. 339-341.
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Piotrkowa, dalsze działania zostaną podjęte w kierunku Warszawy. Poza
oddziałami z piotrkowskiego miały być wykorzystane siły skupione między Olkuszem a Częstochową oraz w Górach Świętokrzyskich246. Jeszcze
jesienią 1862 r. zakładano, że w początkowym uderzeniu na garnizon w
Piotrkowie Trybunalskim wezmą udział spiskowcy z organizacji miejskiej wsparci członkami z najbliższej okolicy. Atak miał być skorelowany
z akcją grupy sprzysiężonych młodszych oficerów pułku piechoty, który
stacjonował w mieście. Podjęto intensywne działania przygotowawcze.
Zbierano pieniądze, przygotowywano zastępczą broń białą (kosy), gromadzono zapasy, wyposażenie. Przygotowywano się do rozpoczęcia akcji
zbrojnej na wiosnę 1863 r.
Konspiracyjne władze - Komitet Narodowy Centralny - rozpoczęły w
końcu 1862 roku tworzenie podziemnych struktur terenowych. Przywróciły dawny podział na województwa a Piotrków, jako stolica powiatu,
wchodził w skład województwa kaliskiego. Powstały dwa piony władzy cywilny i wojskowy. Na czele wojewódzkich władz cywilnych stanął jako
naczelnik – ks. kanonik Wawrzyniec Cent z Piotrkowa247. Początkowo
nie mianowano naczelnika wojskowego z braku odpowiedniego kandydata. Ostatecznie został na to stanowisko powołany Józef Adam Grekowicz248. Naczelnikiem miasta mianowany został Adolf Stępowski pseud.
Bazylewski. Naczelnikiem powiatu piotrkowskiego został początkowo
Ignacy Szmidt a później był nim Stanisław Sulimirski249. Od kwietnia

246

Szerzej plan Padlewskiego: S. Kieniewicz, op. cit., passim.
R. Szwed podaje, że był proboszczem w Sulejowie. Por.: R. Szwed, Powstanie styczniowe w radomszczańskiem, Radomsko 1987, s. 12; Idem, Rok 1863/64 w Radomszczańskiem, [w:] Z dziejów powstania styczniowego w piotrkowskiem, Piotrków Trybunalski
1991, s. 62.
248
S. Kieniewicz, op. cit., s. 347.
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J. Kukulski, op. cit.,, s. 10, 17; A. Kempa, op. cit., s. 117.
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1863 roku funkcję tę pełnił– Józef Oxiński, absolwent szkoły w Cuneo250.
Po klęsce pod Przedborzem (w lipcu) złożył urząd.
Na decyzję o wyborze terminu wybuchu powstania wpłynęła ogłoszona w październiku 1862 r. zapowiedź o przeprowadzeniu poboru - branki,
wśród młodzieży miejskiej. Uderzało to w najwyższym stopniu w najbardziej zaangażowaną grupę spiskowców. W Warszawie przeprowadzono ją
nocą z 14 na 15 stycznia a na prowincji miała się odbyć 25 stycznia. Mimo, że termin branki był przez władze carskie utrzymywany w głębokiej
tajemnicy, to i tak informacja dotarła do zagrożonych spiskowców. Wielu
spośród nich uciekło z Warszawy i ukryło się w Puszczy Kampinoskiej
lub lasach koło Serocka. Informacje ze stolicy szybko dotarły do Piotrkowa Trybunalskiego. Wielu spiskowców uciekło z miasta i ukryło się w
pobliskich lasach251. Władze powstańcze chcąc uniknąć dalszych strat
wśród sprzysiężonych i sympatyków zdecydowały o wybuchu powstania
na noc z 22 na 23 stycznia. W dniu 22 stycznia 1863 r. powstał Tymczasowy Rząd Narodowy (od maja nosił nazwę - Rząd Narodowy).
Wymuszony decyzjami przeciwnika termin przystąpienia do walki był
z wielu powodów niekorzystny. Pospieszna i chaotyczna ewakuacja z
dotychczasowych miejsc zamieszkania wielu spiskowców, spowodowała
zerwania więzi organizacyjne. Wcześniej organizacja była oparta o dziesięcioosobowe zespoły, na których czele stał dziesiętnik. Wyższym
szczeblem organizacji skupiającym 10 dziesiątek dowodził setnik. Drugą
niekorzystną okolicznością był niedostatek broni palnej. Planowane zakupy i transporty z wielu powodów nie dotarły do kraju. Kolejną niekorzystną okolicznością były nieukończone przygotowania organizacyjnych
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J. Oxiński, Wspomnienia z powstania polskiego 1863-1864, s. 5.
A. Barszczewska, op. cit., s. 90.

150

Rozprza i jej okolice na kartach militarnych dziejów Polski. Do 1918 roku

w wielu regionach. Wielu wyznaczonych dowódców w ostatniej chwili
dotarło w okolice, gdzie mieli organizować oddziały i prowadzić walki.
Nie znali ani ludzi ani terenu252. Podjęciu walki nie sprzyjały również
zimowe warunki jakie narzucała aura. Praktycznie uniemożliwiały bytowanie w terenie i znacznie utrudniały możliwości przemieszczania się
oddziałów.
Praktycznie do boju w noc styczniową wystąpiło około 4,5 tysiąca
bardzo słabo uzbrojonych powstańców. Broni palnej było bardzo mało i
najczęściej była to broń myśliwska. Przeciw powstańcom Rosjanie mogli
użyć około 112 tysięcy żołnierzy. Nic też dziwnego, że w tej sytuacji dokonano tylko 19 ataków na mniejsze garnizony rosyjskie a w 14 wypadkach nastąpiła jedynie zbiórka spiskowców. W pełni powiodło się tylko 8
akcji a 7 dalszych jedynie częściowo253. Rozkład intensywności akcji w
skali kraju był zróżnicowany. Najwięcej działań podjęto na Podlasiu, w
płockim i radomskim. W kaliskim odbyła się tylko jedna akcja i to w nocy z 23 na 24 stycznia (w Radomsku). W wyniku ataków oraz zarządzenia koncentracji sił, wojsko rosyjskie opuściło 14 z 39 miast powiatowych. Skupiono je w garnizonach licznych nie mniej niż dwa bataliony.
Najliczniejszy garnizon był w Warszawie w cytadeli. Powstańcy opanowali linię kolejową z Warszawy do Petersburga. W ten sposób została
przerwana bezpośrednia łączność z naczelnym ośrodkiem władzy. Dopiero po kilku dniach (1 lutego) Rosjanie odzyskali nad nią panowanie a i tak
co pewien czas tory i linie telegraficzne były zrywane a pociągi atakowane.
252

Opisuje to szerzej: J. Oxiński, op. cit., s. 17.
W literaturze tematu istnieją rozbieżności co do liczby akcji i opanowanych miejscowości porównaj:. S. Kieniewicz, op. cit., s. 369 i przypis 26; S. Kieniewicz, A. Zahorski,
W. Zajewski, Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe i styczniowe,
Warszawa 1992, s. 354; L. Ratajczyk, op. cit., s. 301.
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Przed wybuchem powstania w powiecie piotrkowskim stacjonowały
pododdziały rosyjskiej 7 Dywizji Piechoty. W samym mieście stał batalion z 28 Połockiego Pułku Piechoty, 7 batalion strzelców, ośmiodziałowa
bateria armat polowych oraz sotnia (stu) kozaków. Garnizon liczył około
1200 żołnierzy. W Częstochowie, w powiecie wieluńskim, stacjonował
batalion z 27 Witebskiego Pułku Piechoty. W Radomsku w styczniu 1863
roku znalazła się jedna kompania detaszowana z Częstochowy w celu
przeprowadzenia branki254.
Po wybuchu powstania wprowadzony został ponownie stan wojenny
na terenie całego Królestwa. Rozpoczęły działalność komisje wojennośledcze prowadzące brutalne dochodzenia na schwytanych powstańcach.
Równie bezwzględnie traktowano osoby, które w różny sposób wspierały
walkę - opiekowały się rannymi, dostarczały żywność czy ubrania. W
Piotrkowie, komisja śledcza jak i tymczasowe więzienie znajdowało się w
kamienicy nr 7 na rynku. Miejsce to cieszyło się złą sławą. Wielu uwięzionych, często bez udowodnienia winy czy wyroku sądowego. zostało
stamtąd wyprowadzanych na miejsce kaźni i skrycie rozstrzelanych.
Jak wspomniano wyżej w województwie kaliskim głównym obiektem
ataku powstańców miał być Piotrków. Na kilka dni przed jego wybuchem
powstania w mieście odbyła się narada, w której udział wzięli: Gustaw
Wasilewski - komisarz wojewódzki255, A. Stępkowski pseud. Bazylewski
- naczelnik miasta oraz włączeni do konspiracji Polacy, oficerowie i podoficerowie z 27 Witebskiego i 28 Połockiego Pułku Piechoty (Józef
Adam Grekowicz, Franciszek Francewicz, Władysław Jerzy Rakowski,
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W. Przyborowski, op. cit., s. 110.
W. Przyborowski, op. cit., t. I, s. 109. Był wychowankiem uniwersytetu kijowskiego i
ukończył szkołę podchorążych w Cuneo, miał 25 lat.
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Witold Udymowski, Rudowski, Gromejko)256. Podczas spotkania opracowany został plan ataku na garnizon piotrkowski. Miały go dokonać
skoncentrowane w pobliżu miasta siły powstańcze. W momencie ataku,
do akcji miała również wejść grupa konspiratorów z Piotrkowa atakując
przeciwnika od środka. Zamierzano zdobyć broń, w tym baterię dział. Po
uzbrojeniu kolejnych grup powstańców miano uderzyć na Radomsko,
gdzie stała kompania pułku witebskiego. Celem następnego ataku miała
być Częstochowa. Całością sił miał dowodzić porucznik J. A. Grekorowicz. Kolejnymi kolumnami powstańców mieli komenderować pozostali
oficerowie włączeni do spisku. Miano również zawładnąć odcinkiem kolei żelaznej i przeciąć komunikację z południową częścią Królestwa. Na
podstawie planu A. Stępowski ps. Bazylewski przekazał do dowódców
niższych szczebli rozkaz, by zebrali sprzysiężonych 22 stycznia w Rozprzy. Po pobraniu broni mieli sformować kolumny i uderzyć na Piotrków.
W ostatniej chwili, rano 22 stycznia odbyła się kolejna narada. Brali w
niej udział, poza uczestnikami poprzedniego zebrania, kolejni dwaj Polacy - oficerowie armii rosyjskiej (Rząśnicki i junkier Stawecki). Ponieważ
do punktów zbornych nie dotarły obiecane karabiny, to nierealny stał się
plan ataku na garnizon piotrkowski. Zdawano sobie sprawę z tego, że
próba takiej akcji, bez odpowiedniej broni, skończy się masakrą. W tej
sytuacji zdecydowano o ataku na Radomsko, gdzie stała tylko kompania
piechoty257. Zakładano, że zadanie to będzie łatwiejsze a po zdobyciu
broni będzie można zdecydować o akcji na Piotrków lub Częstochowę.
W nocy z 22 na 23 stycznia konspiratorzy z piotrkowscy zebrali się za
miastem. Komendę nad nimi objął podporucznik W. J. Rakowski. Około
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J. Kukulski, op. cit., s.17.
W. Przyborowski, op. cit., t. I, s. 110-111.
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1/3 tej grupy stanowili uczniowie miejscowego gimnazjum. Przybył Gustaw Wasielewski komisarz wojewódzki oraz Stępkowski-ps. Bazylewski
– komisarz miasta. Wygłoszono mowy a Józef Turczynowicz, znany z
kierowania wieloma manifestacjami w latach poprzednich, odczytał manifest Tymczasowego Rządu Narodowego. Nowy plan spowodował. że
konspiratorzy wyruszyli do Rozprzy. Marsz był uciążliwy, padał deszcz.
Po dotarciu do Rozprzy poszli dalej do Kamieńska, gdzie koncentrowały
się wszystkie oddziały. W dniu 23 stycznia nadchodziły kolejne grupy,
zebrało się ok 300 powstańców. Dowództwo nad całością objął Adam
Grekowicz. Uroczyście przybito płat sztandaru z orłem i pogonią do
drzewca, odczytano manifest Komitetu Centralnego, wygłoszono mowy258 W trakcie organizacji oddziału okazało się że posiadano tylko 40
strzelb myśliwskich. Resztę uzbrojenia stanowiły kosy, siekiery i drągi.
W tej sytuacji oddział podzielono na strzelców, kosynierów i pionierów.
Dokonano zniszczeń na trasie kolejowej, wymontowano odcinek toru,
oraz zerwano druty telegraficzne. W trakcie marszu na Radomsko zatrzymano, dymisjonowanego podoficera gwardii litewskiej – Sabaczyńskiego. Udało mu się zbiec i uprzedził garnizon rosyjski w Radomsku o
przygotowywanej akcji powstańców. Rosjanami dowodził porucznik
Liubicki, który gdy dowiedział się o planowanym ataku wyprowadził
żołnierzy z miasta (wcześniej kwaterowali w jednym budynku) i obsadził
nimi cmentarz otoczony murem. W tej sytuacji atak praktycznie uderzył
w próżnię a powstańcy rozbiegli się chaotycznie po mieście. Grupka odciętych od swoich Rosjan, gdy zorientowała się w sytuacji, z głośnym
krzykiem zaatakowała powstańców. Doprowadziła to do paniki i bezładnej ucieczki. Rano Rosjanie zajęli miasto, zaczęli rewizje i schwytali 27
258

W. Przyborowski, op. cit., t. I, s. 111.
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osób z bronią. Reszta oddziału rozpierzchła się259. Wielu załamało się po
nieudanej akcji. Część wróciła do domu, część ruszyła w Góry Świętokrzyskie lub w rejon Opoczna i tam dołączyła do miejscowych oddziałów. Tragiczny był los Polaków, oficerów armii rosyjskiej, którzy wzięli
udział w walce. Udymowski wrócił do jednostki do Częstochowy i przyznał się władzom że brał udziału w walce260. Francewicz został zaaresztowany w Częstochowie261. Rakowski został rozpoznany na dworcu w
Radomsku gdy wsiadał do pociągu. Aresztowano go i zidentyfikowano na
podstawie zeznań innych aresztantów262. Aresztowano również Grekowicz. Wszyscy stanęli przed sądem wojennym i zostali wkrótce rozstrzelani263.
Nieudany atak na Radomsko doprowadził do rozproszenia sił powstańczych z powiatu piotrkowskiego. Główny ośrodek oporu w tym
regionie, przeniósł się w rejon Opoczna. Miasto to, opuszczone przez
garnizon rosyjski, zostało przejściowo opanowane przez powstańców ale
nie udało się go dłużej utrzymać. Kolejny region intensywnych walk w
styczniu to okolice Rawy Mazowieckiej a później Tomaszowa Mazowieckiego. Po pierwszych często zwycięskich potyczkach nastąpił silniejszy nacisk wojsk rosyjskich. Choć w kilku bitwach został odparty, to
spowodował odejście tych pierwszych oddziałów powstańczych w kierunku Gór Świętokrzyskich, do zgrupowania Langiewicza.
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Trochę inną wersję przebiegu akcji na Radomsko, w oparciu o mało znaną relację
uczestnika zdarzeń przedstawia R. Szwed. Por. R. Szwed, Powstanie…, s.18-19.
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W. Przyborowski, op. cit., t. I, s. 114.
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W. Przyborowski, op. cit., t. I, s. 114; H. Stępnicki, Imionospis poległych i straconych
ofiar powstania 1863 i 1864, Lwów 1865, s. 23.
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W. Przyborowski, op. cit., t. I, s. 114; Prawdopodobnie chodzi tu o Jerzego Rakowskiego. Por. H. Stępnicki, op. cit., s. 69.
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Wiosną w bardziej sprzyjających warunkach odżyły działania partyzanckie. W dniu 14 marca Teodor Cieszkowski z małym oddziałem opanował Radomsko, rozbroił kilku rosyjskich żołnierzy, zabrał kilka koni
oraz 6. tysięcy rubli z kasy miejskiej. Później działał na pograniczu powiatu piotrkowskiego i wieluńskiego264.
Kolejnym oddziałem, który zaznaczył swoje działania w interesującym nas rejonie dowodził J. Oxiński. Początkowo organizował się w rejonie Sieradza a później Uniejowa265. Po wcieleniu ochotników przeszedł
w początkach lutego w rejon Zduńskiej Woli i dalej w lasy koło Bełchatowa266. Oddział nie był zbyt liczny ale niezwykle ruchliwy i ciągle przenosił się w nowe rejony działania pokonując po kilkanaście a nawet kilkadziesiąt kilometrów. Wykorzystywał do tego celu podwody. Na przełomie marca i kwietniu oddział operował wzdłuż Pilicy od Sulejowa po
Przedbórz i dalej na południe w rejonie Częstochowy. Oczekiwał na przejęcie transportu broni w rejonie Praszki. Oxiński jako naczelnik powiatu
piotrkowskiego ponownie znalazł się na tym terenie w początkach maja.
Wiele uwagi poświęcał atakom mającym przerwać linię kolei warszawsko-wiedeńskiej. W dniu 3 maja jego patrol zniszczył most kolejowy koło
miejscowości Baby (kilkanaście km na północ od Piotrkowa). Naciskany
pogonią oddział przeniósł się w rejon między Radomskiem a Częstochową. W końcu maja pod Kłomnicami zaatakował pociąg wiozący żołnierzy
rosyjskich. Przewaga wroga zmusiła jednak partyzantów do wycofania
się. Pogoń za oddziałem doprowadziła do kolejnego starcia pod Kruszyną. W czasie odwrotu zniszczony został most, co zatrzymało pościg.
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R. Szwed, Powstanie…, s. 17.
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Ataki na linię kolejową warszawsko-wiedeńska były szczególnie dotkliwe dla zaborców. Według wyliczeń badaczy tej tematyki, w latach
1863-1864 przeprowadzono 22 takie akcje. Wojsko rosyjskie musiało
wydzielić wielotysięczne siły do ochrony linii i zwalczania powstańców.
Wzdłuż niej utworzono specjalne bazy, z których w razie zagrożenia wysyłano odpowiednie siły. Bazy takie rozmieszczono m. in. w Piotrkowie,
Gorzkowicach, Radomsku, Częstochowie267. Ważne dla władz było także
utrzymanie łączności telegraficznej. Pozwalało na szybką komunikację.
Przesyłanie wiadomości gońcami, w niektórych regionach kraju zostało
całkowicie sparaliżowane a poczta była przejmowana przez powstańców268.
W końcu kwietnia, według relacji J. Oxińskiego na terenie województwa kaliskiego operowały oddziały powstańcze o łącznej sile ponad 3700
żołnierzy269. W tym czasie uwagę sił rosyjskich skupił oddział pod dowództwem Edmunda Taczanowskiego, który przeszedł przez granicę z
poznańskiego i był dobrze uzbrojony. Operował w północnej części województwa kaliskiego, w powiecie konińskim. Pod koniec kwietnia, po
włączeniu ochotników, liczył ok. 1,2 tysiąca żołnierzy270. Rozrastające się
siły powstańców na tym obszarze stały się obiektem ataku wojska rosyjskiego. W kolejnych starciach zostało rozbitych w kwietnia kilka mniej-
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R. Szwed, Powstanie…, s. 18-20.
O wadze ochrony kolei, telegrafu i kurierów pocztowych świadczy pismo Naczelnika
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szych oddziałów a 29 kwietnia zaatakowano obóz Taczanowskiego w
Pyzdrach. Siły powstańcze przemieściły się w rejon Koła a później na
północ, gdzie 8 maja w bitwie pod Ignacewem zostały rozproszone. Spieszący na pomoc oddział Oxińskiego również został rozproszony271.
W końcu maja i czerwcu ponowne działania w piotrkowskim podjął J.
Oxiński. Jego oddział, po wchłonięciu mniejszych, rozrósł się do 1000
ludzi z liczną kawalerią. Operował w nad Pilicą w rejonie Koniecpola –
Chrząstowa272. W połowie czerwca zaplanowana została akcja wysadzenia pociągu wiozącego wojsko rosyjskie. Miało się to odbyć o kilka kilometrów na północ od Radomska. Choć wszystko zostało przygotowane,
to ostatecznie nie wykonano tego ataku273.
W dniu 24 czerwca niewielki oddział konny, który dotarł z sieradzkiego do Radomska, zaatakował za miastem pociąg konwojowany przez
80 osobowy oddział piechoty. Po rozkręceniu szyn pociąg się wykoleił.
W trakcie wymiany ognia okazało się że przeciwnik był liczniejszy niż
zakładano i powstańcy musieli się wycofać274.
Zgrupowanie Oxińskiego kwaterujące nad Pilicą w okolicy Maluszyna powiększyło się do ponad 1800 żołnierzy. Wyruszyły przeciw niemu
kolumny rosyjskie z Piotrkowa i Kielc. Przeciwnik był liczniejszy i dysonował artylerią. Zdecydowano aby stoczyć walkę z Rosjanami na przedmościu w Przedborzu. Bitwa odbyła się 27 czerwca wieczorem i w nocy.
Początkowe kilkakrotne ataki rosyjskie zostały odparte ale obejście
skrzydła polskiej obrony zmusiło do wycofania. Powstańcy wycofali się
271

Ibidem, s.159-162. Por. J. Oxiński, op. cit., s. 151-159.
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189.
272

158

Rozprza i jej okolice na kartach militarnych dziejów Polski. Do 1918 roku

na północ w kierunku Bąkowej Góry a następnie Trzepnicy. Tu stoczono
kolejną bitwę ze ścigającymi Rosjanami. Powstańcy wycofali się w kierunku Pilicy i 29 czerwca pod Skotnikami oddział został rozwiązany. Piechota się rozproszyła a oddział jazdy, zachowując spójność, przedostała
się przez Ręczno, Trzepnicę Gorzkowice w rejon Kaszewic. Tu 3 lipca
połączył się z organizującym się w tym rejonie pułkiem dowodzonym
przez podpułkownika Franciszka Kopernickiego275. Operując w tym terenie stoczył potyczki z kozakami, zadając im straty, biorąc zdobycz wojenną i jeńców. Do takich walk doszło pod Kaszewicami, Wólką Łękińską. Jednak pod Chorzenicami oddział doznał porażki.
Latem 1863 roku w radomszczańskie wkroczyła silna jednostka kawaleryjska pod dowództwem E. Taczanowskiego. Liczyła w dwóch pułkach
prawie 500 konnych276. Oddział F. Kopernickiego połączył się z brygadą
jazdy Taczanowskiego w Rząśni w dniu 27 sierpnia. Następnego dnia siły
Kopernickiego stoczyły zwycięską potyczkę pod Borównem277. Kolejny
dzień, 29 sierpnia, przyniósł wielogodzinną krwawą bitwę w rejonie Nieznanic- Kruszyny. W wyniku tego boju brygada Taczanowskiego została
rozbita podobnie jak oddział Kopernickiego. Straty były ciężkie - zabitych, rannych i wziętych do niewoli było ponad 200 osób. Reszta została
rozproszona i nie zebrała się ponownie w takim składzie. Jesienią w pełni
udane akcje zbrojne stawały się rzadkością. Oddziały partyzanckie były
konsekwentnie ścigane i rozbijane. Tak stało się we wrześniu gdy oddział
składający się z mieszkańców piotrkowskiego i radomszczańskiego a dowodzony przez Krąkowskiego, przejściowo opanował Radomsko. Z rzą275

Szerzej na temat tej postaci: F. Kopernicki, Pamiętnik z powstania styczniowego.
Notatnik z powstania w województwie kaliskim 1863 i 1864 r., Warszawa 1959, s. III-V.
276
Szerzej: B. Polak, W powstaniu styczniowym 1863-1864 r.,[w:] Lance do boju…,
s.158-172.
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S. Zieliński, Bitwy i potyczki…, s. 210.
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dowego składu solnego skonfiskowano ponad 5 tys. złotych i wycofano
się z miasta. Za powstańcami ruszyła pogoń i rozbiła oddział a dowódca
poległ278. Jesienią 1863 roku siły powstańcze próbowały się ponownie
gromadzić w piotrkowskim. W dniu 6 października zebrany konny oddział pod dowództwem pułkownika Słupskiego odniósł zwycięstwo nad
Rosjanami pod Wiewcem279 (na zachód od Radomska). Mimo pojedynczych sukcesów jesienią i zimą z 1863 na 1864 rok, walki powstańcze
powoli zamierały. Władze carskie robiły wszystko, aby osłabić siły powstańców. Między innymi obawiały się, że żołnierze, którzy odsłużyli
służbę wojskową w armii carskiej lub przebywają w domu na urlopach
mogą zasilić szeregi powstańców. Dlatego też powołano ich ponownie do
służby. W powiecie piotrkowskim powołano 76 takich osób280, w Rozprzy mieszkały 3 z nich281.
Nieliczne oddziały, które jeszcze prowadziły działania były konsekwentnie ścigane i zwalczane przez wojsko rosyjskie. Nie miały czasu ani
możliwości organizacji i wyszkolenia coraz mniej licznych ochotników.
W dniu 11 października pod Bąkową Górą został zaatakowany i rozproszony organizujący się oddział porucznika Rudzkiego282. W końcu grud278

R. Szwed, Powstanie…, s. 17-18.
S. Zieliński, Bitwy i potyczki…, s.213
280
Pismo okólne Naczelnika Powiatu Piotrkowskiego do wójtów gmin i magistratów
miast w sprawie cofnięcia urlopów osób wojskowych, 16/28 grudnia 1863 r., [w:] M.
Hubka, K. Łapiński, A. Wróbel, Powstanie styczniowe w źródłach archiwalnych. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim, Piotrków Trybunalski-Tomaszów Mazowiecki 2013, dok. 35-1,
s. 66 (na płycie CD).
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nia, w dwudniowych potyczkach pod Łękami Szlacheckimi i Ręcznem
został całkowicie zniszczony oddział Heremskiego283. Kolejny rok przyniósł kolejne starcia i porażki powstańców. Aktywność bojowa zamierała
i powstanie wyraźnie chyliło się ku upadkowi. Tylko nieliczni stawali do
boju. W pierwszych dniach marca, nad Widawką w rejonie Kuźnicy i
Kaszewic, całkowicie został zniszczony oddział dowodzony przez Żubra284.
Próba aktywizacji powiatu piotrkowskiego, poprzez skierowanie na
ten teren oddziałów z innych rejonów kraju, skończyła się niepomyślnie.
Tak się stało gdy w rejonie Rozprzy, przez linię kolejową z kielecczyzny
w kaliskie, próbował przedostać się oddział Rumowskiego. Był śledzony
przez patrole kozackie. W starciu 22 stycznia ten oddział jazdy został
rozbity i rozproszony285. Podobnie stało się z oddziałem majora Dąbrowskiego, który przybył z Lubelszczyzny. W dniu 23 stycznia został całkowicie rozbity pod Przedborzem286.
Za ostatnią walkę stoczoną w powiecie piotrkowskim w trakcie powstania, należy uznać potyczkę, która rozegrała się 30 kwietnia 1864 r. w
Żeleźnicy (kilkanaście kilometrów na południowy wschód od Przedborza). Konny oddział dowodzony przez Junoszę podążał z kaliskiego w
sandomierskie. Gdy przekroczył Pilicę zabiegł mu drogę 130 osobowy
oddział jazdy rosyjskiej. Doszło do starcia, w którym po stronie powstańców poległy 2 osoby a 3 były ciężko ranne. Rosjanie stracili dowódcę, 5
żołnierzy a oddział został rozproszony. Starcie było zwycięskie dla powstańców. Nie ścigano rozbitego przeciwnika, gdyż w pobliżu operowały
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inne silne oddziały rosyjskie287. Oddział powstańczy skierował się w sandomierskie.

5. Rozprza w drugiej połowie XIX wieku. Działania zbrojne
w rejonie Rozprzy w pierwszym roku Wielkiej Wojny
W czasie powstania styczniowego stoczono około 1200 bitew i potyczek. Należy szacować, że około 200 z nich miało miejsce na terenie województwa kaliskiego. W powiecie piotrkowskim można odnotować kilkadziesiąt takich zdarzeń. Kilka z nich bezpośrednio toczyło się w pobliżu Rozprzy. W szeregu innych, miasto było bliższym lub dalszym zapleczem, okolicą. Mieszkańcy w miarę możliwości i w różny sposób w nich
uczestniczyli. Jedni aktywnie wspomagali powstańców, inni tylko wspierali ich finansowo lub moralnie. Okres powstania zapisał się dla wszystkich mieszkańców jako ciągły niepokój i obawa o to - czy, kiedy i w jaki
sposób - za okazywane postawy obywatelskie, za pomoc niesioną dla
sprawy narodowej, zostaną ukarani.
Po upadku powstania styczniowego władze carskie wprowadziły terror tropiąc powracających do domu bojowników. Prześladowano również
tych, którzy wspierali powstanie. Poza terrorem indywidualnym zastosowano odpowiedzialność zbiorową. Zlikwidowano wszelkie odrębności
polityczne, administracyjne, gospodarcze i prawne Królestwa. Usunięto
nazwę Królestwo Polskie, wprowadzono – Kraj Przywiślański. Celem
tego działania było całkowite zunifikowanie tych ziem z resztą Cesarstwa.
W 1867 r. wśród wielu decyzji dotyczących zmian struktur administracyjnych i sądowniczych dokonano nowego podziału na gubernie. Zmniej287
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szono ich obszar, co pozwalało na bardziej wnikliwą kontrolę i nadzór. Z
guberni warszawskiej wydzielono gubernię kaliską oraz piotrkowską. Z
części guberni płockiej i suwalskiej utworzono gubernię łomżyńską. Gubernię lubelską podzielono na lubelską i siedlecką, a radomską na radomską i kielecką. W ramach tych zmian wiele miast pozbawiono praw miejskich nadając im status osad. Było to karą za wsparcie i współpracę, jaką
mieszkańcy tych miejscowości udzielali powstańcom.
W ramach represji popowstaniowych ludność polska poddawana był
różnorodnym prześladowaniom. Dokonywano konfiskaty majątków,
przymusowo wysiedlano w głąb Rosji, nakładano wysokie kary pieniężne
– kontrybucje, zmuszano do utrzymywania kwaterującego wojska.
Wprowadzono wiele zakazów administracyjnych dotyczących m. in. publikacji, działalności społecznej, życia religijnego, działalności kulturalnej.Jednym z istotnych nakazów, który miał na celu wynarodowienie,
było używanie języka rosyjskiego jako urzędowego. Stał się on również
językiem wykładowym (poza nielicznymi przedmiotami) początkowo w
gimnazjach, a później w całym szkolnictwie. Miało to szybko doprowadzić do wynarodowienia młodego pokolenia i wyrugowania kultury polskiej. Prześladowania spadły także na Kościół katolicki i unicki. Likwidowano zakony i parafie, odbierano budynki i majątek. Wielu duchownych za aktywne wsparcie powstańców skazano na karę śmierci, więzienie, zsyłkę.
W ramach restrykcji po powstaniu styczniowym, w 1870 roku, Rozprza utraciła prawa miejskie288. Z punktu widzenia prawa była wsią, a
jednocześnie siedzibą gminy. Jednak zupełnie odmienna od wiejskiej
struktura gospodarcza, podstawowe zajęcia ludności, stosunek po288

Szerzej na temat tych zmian: M. Bandurka, op. cit., s. 55.
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wierzchni uprawnych do całości powierzchni, stawiały Rozprzę w randze
miejscowości. W końcu XIX wieku składało się na nią 58 domów mieszkalnych w tym 10 murowanych. Posiadała murowany kościół parafialny,
szkołę początkową, urząd i sąd gminny. Zamieszkiwało ją 955 mieszkańców. Wśród nich, 60 % (593 osób) było Żydami. Taki skład społeczny
wskazywał na handlowo-usługowy charakter miejscowości289. Porównując te dane z wcześniejszymi, z 1861 roku, można stwierdzić, że w ciągu
około 25 lat miejscowość rozwinęła się, wybudowano nowe domy a ludność się podwoiła (w niewielkim stopniu zmniejszył się odsetek ludności
żydowskiej). Te zmiany łączyć należy z migracją ludności wiejskiej do
miast i zmianą ich sposobów utrzymania290. Nie mamy danych z następnych lat, ale można przypuszczać, że tendencja ta utrzymała się i trwała
do wybuchu wojny światowej.
Duże znaczenie dla rozwoju i życia gospodarczego Rozprzy miało
bliskie sąsiedztwo gubernialnego Piotrkowa. Gubernia piotrkowska była
najbogatszą w Królestwie i najgęściej zaludnioną w całym Cesarstwie. To
na jej terenie żywiołowo rozwijała się Łódź i włókienniczy okręg przemysłowy oraz Zagłębie Dąbrowskie. Wpływało to bezpośrednio na pozycję, znaczenie i rozwój bezpośredniego zaplecza. To z Rozprzy rekrutowali się pracownicy do rozwijającego się przemysłu piotrkowskiego.
Rozbudowujące się miasto potrzebowało robotników budowlanych a
warsztaty rzemieślnicze czeladników. Rozwijał się handel. Gmina Rozprza zaopatrywała duże i ruchliwe gubernialne miasto w produkty żywnościowe. Do Piotrkowa przyjeżdżało wielu interesantów z bliższych i dalszych okolic, którzy w urzędach gubernialnych załatwiali swoje sprawy
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administracyjne, skarbowe i prawne. Umożliwiało to nawiązywanie i
rozwijanie kontaktów gospodarczych. Dzięki kolei rolnicy z Rozprzy
mogli swoje plony wysyłać do Zagłębia Dąbrowskiego, Łodzi czy Warszawy. Piotrków miał dla Rozprzy również znaczenie jako rozwijający się
ośrodek oświatowy, w którym po 1905 roku funkcjonowało ponad 20
szkół. Poza gimnazjami rządowymi działały szkoły miejskie i prywatne z
polskim językiem wykładowym oraz szkoły rzemieślnicze, pozwalające
uboższej młodzieży zdobywać kwalifikacje zawodowe291.
Rozwój gubernialnego miasta wpłynąłpowiększenie wielokulturowego mieszczaństwa, które poza dbałością o swój status materialny, przejawiało szerokie zainteresowania kulturalne. Nic więc dziwnego, że na
przełomie wieków w Piotrkowierozwijało się życie muzyczne, literackie,
oświatowe. Bardzo aktywne były amatorskie organizacje i instytucje kulturalno-oświatowe - chóry, zespoły instrumentalne, teatralne, taneczne.
Miasto gubernialne przyciągało również zawodowych artystów. Spektakle muzyczne, czy teatralne budziły żywe zainteresowanie publiczności.
Spośród bardzo licznych artystów, którzy występowali w Piotrkowie a ich
postacie są do dziś powszechnie znane należy co najmniej wymienić
Ignacego Paderewskiego, Helenę Modrzejewską czy Ludwika Solskiego.
Nie tylko „wysoka kultura” była obecna na scenach Piotrkowa. Dla wielu
mniej zamożnych wystawiane były operetki, wodewile, czy koncerty popularnej sztuki292.
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Przedstawiony wyżej obraz nie może przesłaniać olbrzymich dysproporcji w warunkach życia społecznego oraz braku swobód obywatelskich.
Zaostrzała się walka polityczna w warunkach postępującej pauperyzacji
szerokich warstw narodu. Wielki kapitał, wykorzystując poparcie władz
zaborczych. maksymalizował swoje zyski kosztem pracowników. Równocześnie władze zaborcze prowadziły i zaostrzały proces rusyfikacji (lub
germanizacji w zaborze pruskim). Jedynie w Galicji (wyzysk ekonomiczny nie był mniejszy) społeczeństwo polskie cieszyło się większymi swobodami. W tym czasie dorastało pokolenie, dla którego dramat powstania
styczniowego był tylko wspomnieniem przodków, a warunki w jakich
przyszło im dorastać były na tyle nie do zniesienia, że dojrzewała w nich
chęć buntu.
Od początku XX wieku narastało napięcie w stosunkach międzynarodowych. Coraz bardziej widoczne konflikty potęgował wyścig zbrojeń. Główne spory wpłynęły na ukształtowanie dwóch systemów sojuszy.
Pierwszy to trójprzymierze niemiecko-austriacko-włoskie (1879 i 1882).
Drugi znany jest jako „Ententecordiale” (Porozumienie serdeczne) łączące Wielką Brytanię z Francją (1904), wspierające się o przymierze francusko-rosyjskie (1891 i 1894) oraz konwencję angielsko-rosyjską
(1907)293.
Państwa skonfliktowane, dysponowały olbrzymimi potencjałami
gospodarczymi i ludzkimi, co pozwalało na wystawienie olbrzymich sił
zbrojnych294. Niemcy rozporządzały w 1914 roku armią liczącą 800 tysięcy żołnierzy, a także przeszkolonymi rezerwami – 4,9 miliona mężczyzn
293

Dokładną analizą sprzeczności i konfliktów przedstawia praca: J. Pajewski, Pierwsza
wojna światowa 1914-1918, Warszawa 1991.
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a możliwości mobilizacyjne pozwalały wcielić 9,75 miliona obywateli.
Armia Austro-Węgier na stopie pokojowej liczyła 450 tysięcy żołnierzy a
po mobilizacji w jej szeregach znalazło się 3,35 miliona mężczyzn. Francja dysponowała w czasie pokoju około 900 tysiącami żołnierzy a rezerwy pozwalały rozwinąć siły zbrojne do 4,8 miliona żołnierzy. Rosyjska
armia w czasie pokoju liczyła co najmniej 1,5 miliona żołnierzy. Po przeprowadzeniu mobilizacji można było zwiększyć jej liczebność o dalsze
3,5 miliona a ograniczenia wynikały jedynie z braku broni i wyposażenia.
Wielka Brytania, mimo niekwestionowanej mocarstwowej pozycji, posiadała skromne siły zbrojne.W tym kraju w czasie pokoju nie było obowiązkowej służby wojskowej. W metropolii służyło 138 tysięcy żołnierzy, a w koloniach kolejne 110 tysięcy. Armia terytorialna o charakterze
milicji przeznaczonej do doraźnej obrony kraju liczyła 250 tysięcy ludzi295.
Uważni obserwatorzy życia politycznego zdawali sobie sprawę z
tego, że ziemie polskie będą terenem głównych zmagań wojennych.
Świadczyły o tym rozbudowywane systemy umocnień i fortyfikacji, rozmieszczenie garnizonów, budowa linii kolejowych, przepraw przez rzeki296.

295

Szerszą analizę sił zbrojnych mocarstw europejskich: J. Dąbrowski, Wielka Wojna
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Polacy podzieleni granicami zaborów żywo interesowali się zmianami w układach politycznych. Wielu miało nadzieję, że w tych nowych
warunkach politycznych „sprawa polska” będzie miała szansę powrócić
na arenę międzynarodową i nie będzie traktowana jako wyłącznie wewnętrzny problem mocarstw rozbiorowych

297

. Państwa, które dokonały

rozbiorów Rzeczypospolitej znalazły się bowiem w ostrym konflikcie a
dotychczasowa umowa między nimi w „sprawie polskiej”, uległa unieważnieniu. Widoczne to było zwłaszcza w napiętych stosunkach między
Rosją a Austro-Węgrami.
W tej sytuacji Polacy zadawali sobie pytanie: Co należ czynić i
czy biernie oczekiwać na rozwój wypadków? Odpowiedź na te pytania
doprowadziła do tego, że na dotychczasowe podziały oparte o „orientacje” - prorosyjską i proaustriacką, nałożył się dodatkowy podział na stosunek, co do sposobu odzyskania niepodległości - pokojowej ewolucji,
czy czynu zbrojnego. Powszechnie powtarzana była fraza z popularnej
wówczas "Litanii Pielgrzymskiej" A. Mickiewicza:
...O wojnę powszechną za wolność ludów,
Prosimy Cię, Panie.
O broń i orły narodowe,
Prosimy Cię, Panie...
Idea zbrojnego wywalczenia wolności, po dramatycznych doświadczeniach powstania styczniowego nie mogła od razu uzyskać szerokiego poparcia. Pierwsze hasło, do podjęcia prac nad przygotowaniem
własnych sił powstańczych i rozpoczęcia konkretnych działań zbrojnych
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przeciw caratowi, przyniosła wojna rosyjsko – japońska298. Na czoło działaczy, którzy byli zwolennikami idei powstańczej, wysunął się Józef Piłsudski, który przystąpił do tworzenia grup bojowców. Pierwszą, liczącą
około 50 ludzi, utworzono w połowie 1904 roku w Warszawie, a kolejne
powstały wkrótce m. in. w Łodzi, Radomiu, Siedlcach. Były słabo uzbrojone, ale mimo tego wystąpiły zbrojnie podczas manifestacji i starć w
1905 i 1906 roku.
Piotrków, a zwłaszcza starsza młodzież, żywo włączała się w akcje samokształceniowe, patriotyczne, protestacyjne. Już 1 lutego 1905
roku zaczął się w mieście strajk szkolny. Kolportowano odezwy i ulotki.
Władze represjonowały prawie 500 uczniów. Efektem protestów młodzieży, które trwały w różnych formach do czerwca były ustępstwa władz
i częściowe przywrócenie języka polskiego w szkołach państwowych oraz
zgoda na powołanie prywatnych szkól uczących całkowicie w języku
polskim. Na wieść o czerwcowych walkach w Łodzi wystąpili również
robotnicy piotrkowscy. W czasie demonstracji doszło do wymiany ognia
z interweniującą policją. W latach 1905-1907 Piotrków był widownią
masowych często dramatycznych wystąpień. Ich wymowę podkreślał fakt
kierowania żądań przez protestujących wobec władz gubernialnych299.
Choć władze stłumiły masowe protesty to wielu ich uczestników przeszło
od jawnych manifestacji do działalności w konspiracyjnych organizacjach
niepodległościowych. Zwłaszcza wśród młodych osób zdobyły wpływy
Związki Strzeleckie, Polskie Drużyny Strzeleckie i scauting.
298

Szerzej: W. Suleja, Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948. Zarys dziejów, Warszawa 1988, s. 60-69; J. Wojtasik, Z problematyki polskiej myśli wojskowej XIX i początków
XX w. [w:] Idea niepodległości i suwerenności narodowej w polskiej myśli politycznej
XIX i XX wieku, red. J. Maternicki, Warszawa 1989,s. 310-315.
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Szerzej: P. Samuś, Życie społeczno-polityczne w latach 1867-1914, [w:] Dzieje Piotrkowa…, s. 308-320.
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Doświadczenia i wnioski wyciągnięte wystąpień w latach 19051907 doprowadziło Józefa Piłsudskiego i kierownictwo organizacji niepodległościowych do wniosku, że należy utworzyć organizację ściśle
wzorowaną na wojskowej, szkolić i przygotować kadry, gromadzić broń,
nauczyć się dokładnego planowania i wykonywania skomplikowanych
akcji o charakterze wojskowym.W odpowiednim momencie można będzie ponownie stanąć do walki300. Droga do tego celu prowadziła poprzez
intensywną pracę szkoleniową i zdobycie odpowiednich środków finansowych. Temu ostatniemu służył ostatni akord walki w Królestwie, napad
na pociąg pocztowy pod Bezdanami301.
Warunki do utworzenia organizacji przygotowującej kadry dla oddziałów typu wojskowego i rozwijania jej działalności istniały jedynie na
terenie Galicji,która wkrótce stała się głównym terenem działalności niepodległościowej. Na jego czele choć nie zawsze jawnie, stanął Józef Piłsudski. W 1908 roku powstał Związek Walki Czynnej a wkrótce jego
jawna emanacją stały się Związki Strzeleckie. Młodzież z innych nurtów
politycznych utworzyła podobną organizację – Polskie Drużyny Strzeleckie. Ruch przygotowujący kadry dla przyszłego Wojska Polskiego, które
miało stanąć do walki o wolną Polskę, ogarniał kolejne środowiska polityczne i społeczne. Tak powstały Drużyny Bartoszowe, Polowe Drużyny
Sokole, Drużyny Podhalańskie. Młodzież szkoliła się w ramach ruchu
skautowego. Nie wszystkie z tych organizacji uznawały zwierzchnictwo
J. Piłsudskiego tak jak Związki Strzeleckie i Polskie Drużyny Strzeleckie.
300

Szerzej na ten temat: A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1990, s. 131 i
nn.
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Akcja ekspropriacyjna pod Bezdanami wykonana została 26 IX 1908 r. Uczestniczyło
w niej 19 bojowców pod dowództwem J. Piłsudskiego. W jej efekcie zdobyto 200 tys.
rubli. Była to najwyższa kwota zdobyta w jednej akcji. Szerzej: J. Wojtasik, Idea walki
zbrojnej o niepodległość Polski 1864-1907, Warszawa 1987, s. 217.
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W sumie we wszystkich polskich formacjach niepodległościowych przygotowujących się do czynnego wystąpienia przeciw Rosji było, według
szacunków, ponad 30 tysięcy członków. Jednak tylko około połowy przeszło przez bardzo ograniczone szkolenie podstawowe. Najlepiej pod tym
względem byli wyszkoleni członkowie organizacji podporządkowanych J.
Piłsudskiemu i dla nich zostały opracowane. plany powstańcze na wypadek wojny. Zakładano, w porozumieniu z władzami austro-węgierskimi,
że strzelcy, bo tak ich nazywano, zmobilizują około 20 kompanii kadrowych i po uzbrojeniu ich w broń ze składów wojskowych, wkroczą do
Królestwa. J. Piłsudski obiecywał władzom austro-węgierskim, że na to
hasło wybuchnie powstanie na tyłach wojsk rosyjskich.
W tym miejscu powinniśmy rozpatrzyć znaczenie jakie mogła
odegrać Rozprza w zbliżającym się konflikcie wojennym. Miejscowość
leży na zachodnim skraju Równiny Piotrkowskiej. Na zachód od niej rozciąga się Wysoczyzna Bełchatowska, dość obficie, choć nie jednostajnie,
zalesiona. Na południu ciągną się pokryte lasami Wzgórza Radomszczańskie. Na wschód, w kierunku Pilicy rozciąga się pradolina Pilicy, częściami zabagniona, a częścią pokrywa ją obszar leśny będący pozostałością po puszczy Pilickiej. Część nadrzecznych terenów, w wyniku gospodarki rolnej, zamieniona została w łąki i pastwiska. Przez Rozprzę przepływa Bogdanówka, która jest lewym dopływem Luciąży i wpada do niej
niedaleko na wschód od Rozprzy. Obydwie rzeki płyną wolno a ich brzegi są płaskie i zabagnione. Luciąża wpada do Pilicy poniżej Sulejowa.
Zarówno Luciąża jak i Bogdanówka nadawały się do wykorzystania gospodarczego i od dawna budowano na nich młyny wodne.
Znaczenie Rozprzy wynikałoz jej bezpośredniego położenia(o
około 10 kilometrów) od Piotrkowa. To stamtąd rozchodziły się gwiaź171
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dziście drogi wiodące: na zachód - na Wieluń; na północny zachód na
Sieradz; na północ przez Łódź na Toruń; na północny wschód przez Tomaszów i Rawę do Warszawy; na wschód – do Opoczna i dalej Radomia,
z odgałęzieniem w kierunku Kielc. Z Piotrkowa do Sulejowa (z przeprawą przez Pilicę) biegła także kolej wąskotorowa. Woziła zarówno pasażerów jak i towary – głownie wapno (w różnej postaci) potrzebne w budownictwie oraz niektórych gałęziach przemysłu.
Z samej Rozprzy wiodły bezpośrednie, choć boczne, drogi do Bełchatowa oraz do ważnych, z punktu widzenia gospodarczego i militarnego, przepraw przez Pilicę w Sulejowie oraz Przedborzu. Dodatkowo znaczenie miał fakt przebiegu przez Rozprzę linii kolejowa biegnącej z Warszawy do granicy z Austro-Węgrami a dalej do Krakowa i do Wiednia.
Do 1910 roku,zlokalizowany w Rozprzy przystanek kolejowy został rozbudowany o budynki dla podróżnych, skład towarów, bocznice i tory załadunkowe. W związku z tym podniosła się jego ranga iotrzymał status
półstacji302.
Reasumując można stwierdzić, że sama Rozprza nie miała wielkiego znaczenia militarnego. Natomiast jej położenie obok Piotrkowa,
miasta gubernialnego i ważnego węzła komunikacyjnego, leżącego w
odległości ok 100 km od granicy, takie znaczenie podnosiło.

For-

malne rozpoczęcie wojny między państwami zaborczymi nastąpiło w dniu
1 sierpnia, kiedy to Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, a Austro-Węgry
uczyniły to samo 6 sierpnia. Te fakty nie oznaczały natychmiastowego
podjęcia działań zbrojnych. Prowadzona była pospieszna mobilizacja, a
jeśli dochodziło w tym czasie do przekraczania granic, to robiły to nieliczne patrole kawalerii dokonujące zwiadu.
302
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Rosyjskie plany wojenne wynikały z analizy ukształtowania granic, położenia własnych twierdz, możliwości mobilizacji i przewozu
wojsk. Doprowadziło to do wniosku, że większość sił należy skupić na
południu Królestwa Polskiego, na wschód od Wisły, bo główne zagrożenie stanowić mogą wojska austro-węgierskie uderzające z terenu Galicji.
W związku z tym, aby skutecznie przeciwstawić się tej agresji planowano
wystawienie pięciu armii na tym obszarze. Przeciwko słabym, osłonowym siłom niemieckim zgromadzonym na terenie Prus Wschodnich
(większość sił Niemcy zgromadzili na froncie zachodnim do działań
przeciw Francji) Rosjanie wystawili dwie armie i zamierzali na tym kierunku działać ofensywnie.
Dowództwo rosyjskie przewidywało, że zachodnie tereny Królestwa, oddzielone Wisłą, zostaną w wypadku konfliktu z Niemcami przejściowo opuszczone. Do wybuchu wojny na tym terenie stacjonowały (poza garnizonem Warszawy) ograniczone siły. Granicę strzegły pododdziały
straży granicznej, natomiast obszar wewnętrzny obsadzały dwa mieszane
zgrupowania składające się z kawalerii i piechoty. Główną siłę północnego zgrupowania stanowiła 15 Dywizja Kawalerii. Jej dowództwo stacjonowało w Płocku, a cztery pułki stały w Płocku i Włocławku. Drugim
związkiem taktycznym zgrupowania była 1 Brygada Strzelców. Jej dowództwo stało w Łodzi i tam też stacjonowały wszystkie cztery pułki.
Południowe zgrupowanie składało się z 14 Dywizji Kawalerii.Jej dowódca, gen. Aleksander Nowikow, wraz ze sztabem, stacjonował w Częstochowie a cztery pułki rozlokowane były w Kaliszu, Kielcach, Częstochowie i Będzinie.Kawalerię wspierała 2 Brygady Strzelców, której dowództwo ulokowane było w Radomiu. Oddziały tej brygady stacjonowały: 5
Pułk Strzelców -w Radomiu, 6 Pułk Strzelców - w Kielcach, 7 Pułk
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Strzelców - w Częstochowie a 8 Pułk Strzelców - w Piotrkowie. Siły obydwu zgrupowań miały jedynie osłonić mobilizację oraz ewakuację administracji, urządzeń przemysłowych oraz surowców.
Przeciwko tym siłom, na lewym brzegu Wisły, wystąpiła grupa
wojsk austro-węgierskich dowodzona przez generała Henryka Kummera
von Falkenfelda. W jej skład wchodziły: 7 Dywizja Kawalerii AustroWęgier, 95 Dywizja Piechoty Landsturmu (wydzielona do obrony Twierdzy Kraków), 106 Dywizja Piechoty Landsturmu, 100 Brygada Piechoty
Landsturmu oraz przydzielony później Legion Zachodni z Legionów Polskich.

Zadaniem

tych

sił

było

opanowanie

Jury

Krakowsko-

Częstochowskiej. Ponadto miały zapewnić łączność i osłonić styk z wojskami sojuszniczymi posuwającymi się ze Śląska.
Niemieckie wojska, które miały działać na terenie Królestwa stanowił, utworzony 2 sierpnia, operujący z Górnego Śląska - Korpus Armijny Landwehry (obrony krajowej) dowodzony przez gen. dyw. piechoty Remusa von Woyrscha . W jego skład wchodziła: 3 i 4 Dywizja Landwehry wsparte - 1 i 2 Pułkiem Kawalerii Landwehry, dwoma bateriami
artylerii Landsturmu i pododdziałami zapasowymi303. Korpus ten był rozciągnięty od styku z granicą austro-węgierską aż po Wielkopolskę. Po
rozpoczęciu wojny przekroczył granicę i nie napotykając na większy opór
(poza starciami patroli) ruszył w kierunku Radomia. Posuwał się trzema
kolumnami. Na południu, z rejonu Lublińca, posuwała się 4 Dywizja Pie303

3 Dywizję Landwehry tworzyła: 17 Brygada Piechoty Landwehry (6 i 7 Pułk Piechoty
Landwehry), 18 Brygada Piechoty Landwehry (37 i 46 Pułk Piechoty Landwehry), 17
Zapasowa Brygada Piechoty (17,18,19, 20 i 77 Batalion Zapasowy. 4 Dywizję Landwehry tworzyła 21 Brygada Piechoty Landwehry (11 i 51 Pułk Piechoty Landwehry),
23 Brygada Piechoty Landwehry (22 i 23 Pułk Piechoty Landwehry), 21 Zapasowa Brygada Piechoty Landwehry. P. Orman, K. Orman, Wielka Wojna na Jurze; Przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej między Krakowem a Częstochową, Kraków 2008, s. 33.
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choty Landwehry, która 3 sierpnia zajęła Częstochowę i Będzin. Kierowała się na Radomsko i dalej na Piotrków i Końskie. Z rejonu Ostrowa
Wielkopolskiego ruszyła na wschód 3 Dywizja Piechoty Landwehry. Do
Kalisza pierwszy oddział niemiecki wkroczył 3 sierpnia a w cztery dni
później dotarła tam 3 Dywizja Piechoty Landwehry. Dalej dywizja posuwała się dwoma kolumnami, kierując się jedną na Łódź, a drugą na Piotrków i Opoczno304.
Pierwsze dni sierpnia w guberni piotrkowskiej przebiegały pod
znakiem paniki, chaosu i gremialnej ucieczki. Rosjanie ogłosili mobilizację 30 lipca, ale w wielu wypadkach jej nie ukończyli, a czasami, jak to
miało miejsce w Kaliszu, nawet jej nie rozpoczęli. Pospiesznie wycofywało się wojsko i administracja. Z Częstochowy władze cywilne i wojskowewyjechały rano 3 sierpnia. Hasło do wycofania administracji z
Piotrkowa dało zarządzenie gubernatora wydane 1 sierpnia. Wykonano je
do 11 sierpnia. Razem z administracją wyjechał z miasta 8 Pułk Strzelców.
Powolny marsz Niemców ze Śląska na wschód był spowodowany
raczej zabezpieczaniem się od niespodziewanego ataku, niż rzeczywistym
oporem Rosjan. Niemcy posuwali się ostrożnie. Z Częstochowy do Radomska (30 km) posuwali się dziewięć dni. 4 Dywizja Piechoty Landwehry zajęła to miasto dopiero 12 sierpnia. Przedbórz został zajęty 17
sierpnia a w kolejnych dniach Niemcy rozpoznawali przedpole za Pilicą
kawalerią. Do Paradyża dotarli 20 sierpnia. Dalej na wschód wysłali kolejne podjazdy, które 23 sierpnia próbowały, bez sukcesu, zająć most
przez Pilicę w Nowym Mieście. W tym czasie oddziały z 3 Dywizji Pie-
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P. Budziński, Wielka wojna 1914-1917 w regionie opoczyńskim, Opoczno 2014, s. 25
i nast.

175

Marek Dutkiewicz

choty Landwehry, południową kolumną, zajęły 13 sierpnia Piotrków. Należy sądzić, że tego samego dnia dotarły do Rozprzy. Północna kolumna
dywizji wkroczyła 20 sierpnia do Łodzi a 24 sierpnia do Tomaszowa Mazowieckiego. Na północ od Pilicy oddziały niemieckie dotarły do linii
Łowicz- Skierniewice i tam niespodziewanie napotkały konne oddziały
rosyjskie – Kaukaską Dywizję Kawalerii gen. Charpentiera. Niemcy zostali zatrzymani w kilkunastu potyczkach, a gdy jazda rosyjska przeniknęła na ich tyły rozpoczęli pospieszny odwrót. Kawaleria rosyjska 25 sierpnia weszła do Łodzi a 26 sierpnia podeszła pod Kalisz. Poszerzając klin,
Rosjanie 29 sierpnia wkroczyli do Piotrkowa i należy sądzić, że tego dnia,
lub następnego, zajęli Rozprzę. Dalej posuwali się na Radomsko.Rejon
ten broniła 21 Brygada Piechoty Landwehry, pospiesznie skierowana z
Wrocławia. We wrześniu, na pewien czas, front na tym odcinku ustabilizował się.Obydwie strony nie posiadały dostatecznych sił, aby utworzyć
ciągłą linię frontu. Dlatego utrzymywały miejscowości a teren między
nimi
dozorowały patrolami. Linia jaką zajęły obydwie strony ciągnęła się na
południu od lasów między Radomskiem a Częstochową, po środkową
Wartę na zachodzie.
W tym czasie na wschód i południe od Pilicy 3 Dywizja Piechoty
Landwehry z powodzeniem kontynuowała marsz i 30 sierpnia zajęła Radom. Od południa na kielecczyznę wkroczyły wojska austro-węgierskie i
osiągnęły linię ciągnącą się od miejsca gdzie San wpadał do Wisły po
lasy między Radomskiem a Częstochową
Rosjanie początkowo skupiali się na uporczywej obronie podejść
do twierdzy w Dęblinie305. W końcu sierpnia, po otrzymaniu posiłków z
305
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głębi Rosji, zaatakowali i zepchnęli wojska austro-węgierskie na linię
rzeki Nidy. Siły niemieckie wycofały się, nie dały się rozbić.Utrzymując
łączność z jednostkami austro-węgierskimi i zachowały linię obrony w
rejonie Częstochowy, a dalej wzdłuż Warty. Tak ukształtowany front zagrażał jednak Krakowowi a jednocześnie niemieckiemu Śląsku. W końcu
września rozpoczęła się ofensywa mająca na celu zmianę przebiegu frontu w południowo-zachodniej części Królestwa. Nowa 9 Armia niemiecka,
28 września ruszyła do ataku z linii Warty. Jej wojska kierowały się ku
środkowej Wiśle. Równocześnie, znad Nidy, na wschód w kierunku Wisły, ruszyły wojska austro-węgierskie. Na kierunku Radomsko-PiotrkówTomaszów, wzdłuż lewego brzegu Pilicy, posuwał się III Korpus Kawalerii gen. Rudolfa von Frommela. Jego oddziały weszły 3 października do
Piotrkowa i Rozprzy, a pięć dni później do Łodzi306. Panowanie wojsk
państw centralnych na południowo zachodnich terenach Królestwa nie
trwało jednak długo. W połowie października ruszyła spod Warszawy
kolejna ofensywa rosyjska. Po zaciekłych bojach, zarówno wojska niemieckie jak i austro-węgierskie, zostały zmuszone do odwrotu.
Poprzednie odwroty wojsk zarówno jednej jak i drugiej strony
konfliktu, odbywały się pośpiesznie. Wynikało to niewielkiej liczebności
zaangażowanych sił. Były one za małe w stosunku do obszaru na jakim
musiały operować. W związku z tym większe znaczenie miał manewr na
skrzydła przeciwnika, niż siła przełamująca. Obydwie strony unikały bezpośrednich starć w generalnych bitwach.Warto zauważyć, że walki toczyły się wzdłuż linii kolejowych: Kalisz-Łódź-Warszawa, WarszawaGranica, Dęblin-Zagłębie, Warszawa-Łowicz-Aleksandrów. Przy słabej
jakości dróg, ułatwiało to stronie atakującej dowóz zaopatrzenia i pozwa306
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lało na utrzymanie tempa działań. Wycofujący się nie mieli czasu, ani
wyspecjalizowanych jednostek do niszczenia urządzeń kolejowych - torów, zwrotnic, mostów, sieci łączności oraz urządzeń stacyjnych (wież
ciśnień, budynków) wszystkich obiektów, które mogły spowolnić atak.
Podczas letnich bojów wycofujący się Rosjanie dokonali jedynie zniszczeń ważniejszych mostów. Jesienne walki przybrały odmienny charakter. Strona niemiecka już dysponowały wyspecjalizowanymi kompaniami
kolejowymi, które w krótkim czasie naprawiły uszkodzenia, a jednocześnie przygotowała plan zniszczeń na wypadek odwrotu. Co ciekawego,
dokonały równocześnie destrukcji na liniach bocznych, po to, aby uniemożliwić przeciwnikowi ewentualne ataki na skrzydła.Podczas rosyjskiejofensywy w październiku, kompanie niemieckie w sposób systematyczny
i kompleksowy,niszczyły kolejne odcinki sieci kolejowej. Początkowo
wysadzono obiekty w rejonie Skierniewic. Od 28 października przystąpiono do destrukcjiurządzeń w Koluszkach i na odcinku do Piotrkowa.
Następnego dnia rozpoczęto dalsze wysadzanie obiektów w Piotrkowie,
Rozprzy i na odcinku do Gorzkowic. Rosjanie weszli do Rozprzy 3 listopada307. Tego samego dnia Niemcy zrujnowali stacje w Radomsku i Częstochowie. Przed tym ostatnim miastem Rosjanie zatrzymali się, z powodu wyczerpania zapasów. Przez ostatnie dni ofensywy wojsko rosyjskie
posuwało się już tylko po 12 km dziennie, mimo tego że przeciwnik nie
stawiał oporu308.
W początkach listopada Niemcy zajmowali linię obrony na Warcie a ich sojusznicy zostali zepchnięci pod sam Kraków. Sytuacja była
dramatyczna.Z przechwyconych rosyjskich depesz Niemcydowiedzieli się

307
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A. Paszke, M. Jerczyński, S. M. Koziarski, op. cit., s.243-246.
Ibidem.

178

Rozprza i jej okolice na kartach militarnych dziejów Polski. Do 1918 roku

o przygotowaniach do wielkiej ofensywy z Królestwa na Śląsk i na Berlin. Zgromadzone w ostatnim momencie siły byłyjedynie równe atakującym. Powodzenie można było upatrywać jedynie w zaskakującym kontrataku i manewrze. Początkiem operacji było natarcie niemieckich wojsk
spod Włocławka. Po ciężkich walkach pod Kutnem Niemcy podeszli pod
Łódź. Obydwie strony konfliktu zdając sobie sprawę z wagi zmagań
przystąpiły do walki, która później została nazwana operacją łódzką i
uznawana jest za jedną z najważniejszych w bojach na froncie wschodnim. Niemiecka próba okrążenia sił przeciwnika pod Brzezinami, spowodowała rosyjski kontratak i okrążenie sił atakujących. Tylko dzięki maksymalnemu wysiłkowi, z olbrzymimi stratami udało się jednostkom niemieckim wyrwać z okrążenia. Łódź okolona była z zachodu, północy i ze
wschodu. Rosyjska próba ataku od południa nie powiodła się i ich wojska
musiały wycofać się. Niemcy wkroczyli do Łodzi 6 grudnia. W związku z
odejściem z tego rejonu sił rosyjskich, na odcinku do Piotrkowa, powstała
luka w obronie grożąca obejściem gubernialnego miasta od północy. Odcinka tego skutecznie bronił korpus kawalerii gen. Nowikowa. Próba ataku niemieckiego spod Tuszyna w kierunku Bab została powstrzymana.
Rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero w wyniku wyparcia Rosjan spod Łowicza. Spowodowało to konieczność przejścia sił rosyjskich na pozycję
obronną ciągnącą się od dolnej Bzury przez Rawkę do środkowej Pilicy309.
W czasie zmagań pod Łodzią, na południu, znad górnej Warty ruszyły siły niemieckie i austro-węgierskie. Trwały również ciężkie walki o
Kraków. Ostatecznie Rosjanie zostali wyparci za Pilicę a front w tej czę-
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Dokładną analizę operacji łódzkiej przedstawił: W. Bortnowski, Ziemia łódzka w
ogniu, Łódź 1969, s. 129-183
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ści Królestwa ustabilizował się na linii przebiegającej na wschód od Tomaszowa, na zachód od Opoczna i Końskich po Nidę310. Do Rozprzy,
Piotrkowa i Tomaszowa w dniu 14 grudnia weszły oddziały austrowęgierskie.
Linia frontu ukształtowana w grudniu przetrwała z niewielkimi
korektami do wiosny 1915 roku, kiedy to w wyniku ofensywy państw
centralnych,Rosjanie zostali wyparci za Wisłę a jesienią zajęty został obszar całego Królestwa Polskiego. Zdobyte tereny zostały podzielone przez
nowych okupantów na dwie strefy. Linia podziału na obszarach na zachód od Wisły przebiegała po Pilicy, Wolbórce, do Warty a stamtąd, pozostawiając Częstochowę i Zagłębie po niemieckiej stronie, do styku granic niemieckiej i austro-węgierskiej.
Działania wojenne w rejonie Piotrkowa i Rozprzy zakończyły się.
W porównaniu do niektórych regionów i miejsc, gdzie trwały zacięte i
długotrwałe walki, zniszczenia nie były zbyt duże. Jednak naprawa, czy
odbudowa domów wymagały nakładów pieniężnych i czasu311. Nie dotyczy to linii kolejowej przebiegającej przez Rozprzę, bo ta została zniszczona kompletnie.
W ten sposób Piotrków i Rozprza znalazły się pod okupacją austro-węgierską,
która trwała do listopada 1918 roku. Choć nie była ona tak restrykcyjna
jak niemiecka, to i tak była dotkliwa. Głównym celem okupanta było
maksymalne eksploatowanie zdobytych terenów. Polegało to przede
wszystkim na grabieży żywności.Służył temu system kontyngentów na310

Szerzej na temat walk armii austro-węgierskiej na południowych terenach Królestwa:
J. Bator, Wojna galicyjska, Kraków 2008.
311
Szerzej stan zniszczeń w gminie Rozprza przedstawiają dokumenty opublikowane: T.
Matuszak, A. Piasta, M. Hubka,Dzieje Rozprzy…,dok. 6 B, 7, 8, s. !9-21 (na płycie
CD).
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kładanych na gospodarstwa rolne. Kolejnym celem było odebranie wszelkich surowców, które mogły zostać użyte do produkcji wojennej. Szczególne znaczenie przywiązywano do konfiskaty metali kolorowych (mosiądz, brąz, miedź).Doświadczyła tego i gmina Rozprza. Zrabowano
dzwony z kościoła w Rozprzy i Mierzynie oraz z parafii ewangelickoaugsburskiej w Gieskach312. Prowadzono również wycinkę lasów. W
1916 roku z Rozprzy do Lubienia władze okupacyjne wybudowały gospodarczą kolej wąskotorową o rozstawie szyn 600 mm. Trasa miała długość około 8 km i kończyła się na stacji kolei normalnotorowej w Rozprzy, gdzie była możliwość przeładunku drewna na wagony normalnotorowe. Służyła eksploatacji zasobów drewna z dużego kompleksu leśnego
leżącego w pobliżu linii kolejowej313. Nic więc dziwnego, że stosunek
ludności polskiej do okupantów był wrogi.

6. Na legionowym szlaku. Rozprza i okolice jako ośrodek
formowania i szkolenia 4 i 6 pułku piechoty III Brygady
Legionów Polskich.
Po omówieniu ogólnych działań wojennych na terenie Królestwa
w 1914 roku, prześledzimy, jaki w nich udział wzięły polskie organizacje
niepodległościowe. J. Piłsudski z uwagą obserwował wzrost napięcia w
końcu lipca 1914 roku i po konsultacjach zdecydował o mobilizacji do
podkrakowskich Oleandrów podległych mu strzelców na 2 sierpnia.
312

Zniszczenia wojenne w zabytkach i pamiątkach przeszłości w gminie Rozprza,[w:] T.
Matuszak, A. Piasta, M. Hubka, Dzieje Rozprzy…, dok. 9, s. 22 (na płycie CD).
313
A. Ciechański, Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce w latach 18812010, Warszawa 2013, s. 102, 104. Do tej pory nie odnaleziono dokumentów w pełni
wyjaśniających okoliczności powstania tej inwestycji. Linia była wykorzystywana przez
następne pół wieku. Rozbudowano ją w 1927 roku, gdy powstała 9-km odnoga do
Młynka Poduchownego. Ostatecznie została rozebrana w 1967 roku
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Przybywające tam grupy organizowane były w kompanie i pierwsza z
nich przekroczyła granicę Królestwa 6 sierpnia. Jednym z żołnierzy I
Kompanii Kadrowej był Kazimierz Strzelecki ps. Kazik, który urodził się
w Rozprzy w 1893 roku314. W kompanii znaleźli się jeszcze inni, którzy
związani byli z ziemią piotrkowską. Z samego miasta wywodził się Marian Ludwik Frydrych ur. w 1897315. Z Bukowa, leżącego między Rozprzą a Bełchatowem pochodził Janusz Głuchowski. Uczestniczył w patrolach Władysława Beliny Prażmowskiego, które pierwsze przekroczyły
granicę Królestwa316. Wśród tych, którzy wyruszyli z Oleandrów było
kilkunastu, którzy swoje korzenie wywodzili z ziemi piotrkowskiej.
Pierwsza Kompania Kadrowa maszerowała do Kielce bez styczności z nieprzyjacielem. Za nią podążały kolejne pododdziały. Pierwszy
oddział strzelecki wkroczył do Kielc 12 sierpnia. Ale po starciu z patrolem rosyjskim strzelcy musieli się cofnąć i poczekać na dołączenie reszty
sił. Ostatecznie miasto zostało zajęte 19 sierpnia.
W tym czasie doszło do przemianowania i przeorganizowania oddziałów strzeleckich w Legiony Polskie (dalej LP). Były ochotniczą formacją polską walczącą przy boku armii austro-węgierskiej i pod względem wojskowym były jej w pełni podporządkowane. Natomiast
zwierzchnictwo polityczne stanowił Naczelny Komitet Narodowy (dalej
NKN). Był on utworzony z reprezentacji wszystkich polskich stronnictw
politycznych działających legalnie w Galicji. Początkowo, w ramach
Legionów Polskich, planowano utworzenie dwóch związków taktycz314

J. M. Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa; Portret oddziału, Kraków 2002, s.
144. K. Strzelecki służył w II plutonie. Po kampanii kieleckiej awansował i jako kapral
walczył pod Łowczówkiem. Poległ 22 grudnia. Pośmiertnie został awansowany do stopnia sierżanta. Por. J. Cisek, K. Stepan, Lista strat legionów Polskich 1914-1918, Kraków
2006, s. 196.
315
J. M. Majchrowski, op. cit., s. 97-98.
316
Ibidem, s. 62-63.
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nych. W Krakowie miał zostać sformowany Legion Zachodni a we Lwowie – Legion Wschodni317. W myśl tych postanowień We wrześniu, w
Krakowie z kolejnych ochotników, rozpoczęło się formowanie 2 pułk
piechoty LP318.
Do końca sierpnia na kielecczyźnie znalazło się około 3 tysiąca
strzelców poporządkowanych J. Piłsudskiemu. Zorganizowani zostali: w
pięć batalionów piechoty, szwadron kawalerii, batalion rekrucki oraz
pododdziały służb. Siły te tworzyły 1 pułk piechoty LP.
W tym samym czasie co w Krakowie, (w początkach sierpnia)
rozpoczęła się mobilizacja członków Sokoła i Drużyn Bartoszowych we
Lwowie. Zgromadziło się około 4 tysięcy ochotników, ale tylko 800 posiadało broń. Prowadzono intensywne szkolenie, aby wyrównać poziom
wiedzy i umiejętności wojskowych. Siły te podporządkowane były działaczom Narodowej Demokracji, którzy zwlekali z wystąpieniem zbrojnym przeciw Rosji. Ostatecznie w obliczu ofensywy rosyjskiej i zagrożenia Lwowa rozpoczęto marsz na zachód. Po dotarciu do Mszany Dolnej,
w wyniku agitacji przeciwko tworzeniu Legionu Wschodniego, który
miał wejść w skład Legionów Polskich, doszło do rozproszenia większości oddziału. Pozostali, którzy zdeklarowali pozostanie w szeregach, weszli w skład 3 pułku piechoty LP. Praktycznie nie doszło do utworzenia
Legionu Wschodniego.
We wrześniu uformowały się struktury Legionów. Na czele stała
Komenda Legionów, jako organ dowodzący. Przy NKN powołano Departament Wojskowy NKN, który odpowiadał za propagowanie idei legio-

317

Każdy miał liczyć po około 10 tysięcy żołnierzy, zorganizowanych w dwa pułki piechoty, wspierane artylerią, kawalerią oraz służbami.
318
Szerzej na ten temat: W. Milewska, J. T. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 19141918. Zarys historii militarnej i politycznej, Kraków 1998, passsim.
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nowej, werbowanie ochotników, ich szkolenie, zaopatrywanie oddziałów
oraz opiekę medyczną nad rannymi i chorymi. Wiele nieporozumień i
problemów wynikało z braku precyzyjnego opisania zależności od austrowęgierskich władz wojskowych.
W dniu 6 września 1 pp LP w związku z odwrotem wojsk austrowęgierskich wymaszerował z Kielc nad Wisłę i obsadził odcinek obrony
u ujścia Dunajca. Z powodzeniem obronił pozycje a w końcu września
wziął udział w ofensywie na Dęblin. Bataliony pułku walczyły w rozdzieleniu a zamiarem J. Piłsudskiego było by wydzielona grupa weszła do
Warszawy. Ostatecznie legioniści dotarli do Grójca. Wobec odwrotu
wojsk niemieckich trzeba było pospiesznie ewakuować się na zachód i
południe. Część sił udało się skupić pod Wolbromiem i przedostać między liniami wroga do Krakowa. Tam dotarł batalion, który wycofał się
poprzez Kalisz oraz bataliony, które stoczyły niezwykle krwawy bój pod
Krzywopłotami319. W połowie listopada 1 pp LP został w trybie alarmowym skierowany na Podhale, aby zatrzymać wdzierające się od wschodu
siły rosyjskie które dążyły do okrążenia Krakowa. Wywiązała się seria
niezwykle krwawych bojów m. in. pod Limanową i Łowczówkiem. Prowadzono je w skrajnie ciężkich zimowych warunkach. Podczas przerwy
w działaniach i koncentracji sił w Nowym Sączu, (18 grudnia) doszło do
reorganizacji pułku i utworzenia I Brygady Legionów Polskich. W połowie stycznia 1915 roku, wyczerpane i skrwawione oddziały skierowano
na odpoczynek i uzupełnienie stanów do rejonu Kęt. Formalnie I Brygadę
LP tworzyły 1 i 5 pp LP (każdy liczył po trzy bataliony). Jednak J. Piłsudski pragnął przeszkolić jak największą grupę oficerów oraz stworzyć
zawiązki nowych oddziałów. W związku z tym siły brygady dzielone
319

Ibidem, passim.
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były na trzy dwubatalionowe pułki (o stosowanej numeracji 1, 2 i 3 pp
lub później używanej - 1, 5 i 7 pp).
Jak wspomniano wcześniej, jesienią 1914 roku formował się w
Krakowie 2 pp LP a w rejonie Mszany Dolnej organizowano 3 pp LP.
Każdy z pułków składał się z czterech batalionów. Poza żołnierzami którzy stawili się na mobilizację we Lwowie i Krakowie, do szeregów zostali
włączeni ochotnicy z Zachodniej Galicji, Podhala, Śląska Cieszyńskiego
oraz z Królestwa. W ostatnich dniach września, wobec rosyjskiej ofensywy zagrażającej Węgrom, aby zablokować przełęcze karpackie, przewieziono świeżo sformowane 2 i 3 pp LP w Karpaty. Do marca 1915 roku
bataliony pułków tworzyły dwie grupy, które przerzucane były w zagrożone rejony. Najkrwawsze walki, w ciężkich warunkach jakie powodowały góry i zima, toczono o: Rafajłową, Zieloną, Nadwórną, Mołotków,
Kirlibabę. W połowie marca skrwawione bataliony 2 i 3 pp LP zostały
skierowane do Kołomyi w celu odpoczynku, uzupełnienia stanów i reorganizacji. Dokonano przesunięć żołnierzy między batalionami, których
liczbę zredukowano do trzech w pułku. Resztę żołnierzy odesłano do
Królestwa. Obydwa pułki weszły w skład II Brygady LP. W kwietniu
skierowano II Brygadę LP na front do Besarabii. W czerwcu Brygada
stoczyła krwawą bitwę pod Rarańczą, a kawaleria zasłynęła z szarży pod
Rokitną. Na tym froncie II Brygada LP przebywała do końca października 1915 roku.
W lutym 1915 roku I Brygada LP ruszyła z Kęt do Królestwa i objęła odcinek frontu nad Nidą. Ofensywa ruszyła w maju i I Brygada LP
stoczyła kilka krwawych bitew nad środkową Wisłą. W pierwszych
dniach lipca 1915 roku przekroczyła Wisłę i wkroczyła na Lubelszczyznę.
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Po wyparciu Rosjan z zachodniej części Królestwa jesienią 1914
roku, można było przystąpić do szerokiej agitacji na rzecz wstępowania
do Legionów Polskich. Trzeba podkreślić, że początkowo ludność Królestwa odnosiła się do tej idei z dużą rezerwą. Wielu, spośród tych, którzy
obserwowali ciągłe zmiany na froncie uważało, że Rosjanie jeszcze wrócą
i zemszczą się jak po powstaniu styczniowy. Inni słabo orientujący się w
wydarzeniach nie wiedzieli nic albo bardzo niewiele o Legionach Polskich. Dostęp do prasy miała jedynie nieliczna grupa odbiorców a emisariusze legionowi którzy od jesieni byli wysyłani na teren zachodniego
Królestwa docierali do niewielkiej grupy ludności i tylko wtedy gdy państwa centralne zajmowały te rejony kraju. Gdy wojska ustępowały przed
ofensywami rosyjskimi, emisariusze opuszczali również te tereny.
Zmienne losy wojny doprowadziły wielu do kompletnej ruiny materialnej, stąd dla wielu osób podstawowym wyzwaniem było zapewnienie
choćby minimalnej egzystencji swoim rodzinom.
Jednak nastroje ludności powoli zaczęły się zmieniać. W początkach 1915 roku, do wyzwolonej części Królestwa, do Zagłębia Dąbrowskiego, do Sławkowa, Bolesławia i pobliskich miejscowości przybyły
agendy Departamentu Wojskowego NKN oraz pododdziały uzupełniające
i szkolące ochotników do Legionów Polskich320. Przebywały tu do ostatnich dni lutego. Później przeniosły się do Piotrkowa Trybunalskiego i
miejscowości okolicznych – Radomska, Rozprzy, Kamieńska, Gorzkowic. Wybór tych miejscowości dla dalszej działalności nie był przypadkowy. Władze niemieckie i austro-węgierskie podzieliły w lutym 1915
roku Królestwo na dwie strefy okupacyjne. Linia rozgraniczenia przebie-
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Szerzej: Przez Sławków do Niepodległej Polski. Legiony Polskie w Sławkowie i Zagłębiu Dąbrowskim, Sławków 2010, passim.
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gała na północ od Piotrkowa. Zamiarem władz NKN było wkroczenie do
Warszawy, co byłoby symbolicznym uwieńczeniem walk przeciw zaborcy rosyjskiemu. Możliwości w miarę swobodnego działania NKN i Legiony Polskie miały pod okupacją austro-węgierską. Natomiast władze
niemieckie nie zawsze popierały polskie dążenia niepodległościowe. Zatrzymanie się agend instytucji Legionowych i NKN w Piotrkowie, spowodowane było oczekiwaniem na wkroczenie do Warszawy (wojska
niemieckie zajęły miasto w początku sierpnia 1915 r.). Piotrków jako duże miasto gubernialne posiadał wiele gmachów, które dawniej zajmowała
administracja i władze rosyjskie, a teraz stały puste. Poza tym ludność
miasta zawsze była zaangażowana w działalność niepodległościową,
czemu wielokrotnie dawał wyraz.
Przeniesieniu do Królestwa agend NKN, a zwłaszcza Departamentu Wojskowego, przyświecał plan dalszego rozwoju formacji legionowych. czego gorącym zwolennikiem był szef tego departamentu - ppłk
Władysław Sikorski. Wspierał go w tym cały zespól współpracowników.
Już wiosną 1915 roku zaczął się zarysowywać konflikt o dalszą
rozbudowę Legionów. Józef Piłsudski reprezentował pogląd, że nie należy nadmiernie rozbudowywać formacji. Podkreślał że władze austrowęgierskie szafowały krwią polskich ochotników nie dając żadnych korzyści sprawie polskiej. Odmienne zdanie reprezentował Departament
Wojskowy NKN i jego szef - ppłk W. Sikorski. Uważał, że tylko powołanie licznej formacji, która na frontach da świadectwo przywiązania do
monarchii, spowoduje realizację koncepcji trójczęściowego państwa –
Austro-Węgier-Polski. Podobne poglądy reprezentowała komenda Legionów Polskich. Realnie oceniając tę postawę, trzeba pamiętać, że AustroWęgry w 1914 roku wystawiły około 170 brygad piechoty. Legiony Pol187
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skie liczyły trzy brygady, które stanowiły około 2,5 %. Nie mogły więc
być ważnym i decydującym elementem militarnym dla monarchii. Miały
głównie wartość propagandową i polityczną w wojnie z Rosją. Oczywiście, dla społeczeństwa polskiego podzielonego między trzy państwa ich
znaczenie było decydujące dla sprawy odzyskania niepodległości. Była to
pierwsza i najbardziej zasłużona w walce formacja. Tak też postrzegał ich
znaczenie, z punktu widzenia polityki, Józef Piłsudski. Uważał, że przelewanie „polskiej krwi”, bez wyraźnych deklaracji i decyzji, jest bezcelowe przynosi jedynie niepotrzebne straty.
Jeszcze jesienią 1914 roku Komenda Legionów Polskich podjęła
decyzję o sformowaniu 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich. Rozkaz w
tej sprawie został wydany 30 września. Pułk miał być formowany w
Żywcu, a jego dowództwo miał objąć ppłk Władysław Sikorski (jednocześnie pełnił funkcję szefa DW NKN). Podstawą formowania oddziału
miał być batalion uzupełniający kpt. Andrzeja Galicy składający się
głównie z ochotników z Podhala. Wspierali ich ochotnicy ze Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. Jednak organizacja pułku nie została ukończona. Część już przeszkolonych żołnierzy została wysłana na front jako
uzupełnienia do pułków już walczących w Królestwie i w Karpatach.
Równocześnie nie napływało aż tylu nowych ochotników, aby można
było formować kolejne bataliony321. W następnych, zimowych miesiącach walki na froncie były tak krwawe, a straty tak duże, że głównym
zadaniem stało się uzupełnianie stanów już istniejących pułków.
Jak wspomniano wyżej, po listopadowej ofensywie państw centralnych, wyparto Rosjan z zachodniej części Królestwa. Działający tam
321

Władze austro-węgierskie wydały w listopadzie zakaz prowadzenia werbunku wśród
obywateli monarchii. Można było prowadzić takie działania tylko wśród obywateli Królestwa
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już wcześniej emisariusz legionowi, okresowo, gdy tereny te opanowywały wojska państw centralnych, prowadzili agitację mającą na celu zachęcanie ochotników do wstępowania w szeregi Legionów Polskich. Starali
się przedstawić cele, które przyświecała walce tej formacji. W pierwszych
miesiącach wojny docierali do środowisk, które już wcześniej, włączyły
się w konspiracyjną działalność niepodległościową. Jesienią znacznie
rozszerzyli zakres pracy. Organizowali otwarte spotkania, drukowali
ulotki, odezwy, wydawali własną prasę, starali się docierać do wszystkich, regionów i grup społecznych aby przedstawić program obozu niepodległościowego oraz dotychczasowe boje i zasługi Legionów Polskich.
Wiosną 1915 roku, po reorganizacji sił podległych J. Piłsudskiemu
w I Brygadę LP oraz walczących w Karpatach pułków w II Brygadę LP,
w dniu 8 maja 1915 roku, Komenda Legionów Polskich wydała rozkaz w
sprawie ustanowienia III Brygady LP. W jej skład miały wejść 4 i 6 pp
LP, dwa szwadrony kawalerii oraz dwie baterie artylerii322. Terenem organizacji brygady miał być obszar rozciągający się między Piotrowem a
Radomskiem. Wybrano go z wielu względów: dogodnej komunikacji,
opartej o linię kolejową, przychylności ludności dla idei niepodległościowej, możliwości lokalowych – różnych budynków, w których można było
zakwaterować pododdziały, oraz terenów nadających się do prowadzenia
szkolenia.
Pierwszym oddziałem, od którego rozpoczęto tworzenie brygady,
był pułk piechoty, któremu nadano kolejny w ramach Legionów Polskich,
numer 4. Jego początki należy upatrywać w trakcie reorganizacji II brygady LP. w Kołomyi, gdy redukowano liczbę batalionów w pułkach (z
322

Spis polskich organizacyj wojskowych przedwojennych i formacyj z wojny światowej
(1904-1921), opr. pod kier. L. Widerszala, Archiwum Wojskowe , Warszawa 1937, s.
86.
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czterech do trzech). Z inicjatywą organizacji nowego oddziału wystąpił
mjr Bolesław Roja (w marcu został mianowany podpułkownikiem). Był
dowódcą IV batalionu 2 pp LP i po przekazaniu części podległych mu
żołnierzy, jako uzupełnienie do innych batalionów macierzystego pułku
zaproponował, że zajmie się tworzeniem nowego 4 pp LP. Był doświadczonym dowódcą, który sprawdził się podczas walk w Karpatach. Pułk
miał być formowany w rejonie Piotrkowa, praktycznie odbywało się to
we wsiach wokół Rozprzy.
Pułk powinien liczyć prawie 3 tysiące żołnierzy. Miał się składać z trzech
batalionów a te z czterech kompanii. Batalion etatowo liczył 24 oficerów
734 podoficerów i żołnierzy uzbrojonych oraz ponad 80 nieuzbrojonych pełniących funkcje gospodarcze, w tym 21 sanitariuszy. Jednak nigdy
stan pułku nie został wypełniony i najczęściej oscylował około 600 żołnierzy, których można było wystawić do walki. Tylko gdy kończono organizację i wysyłano pułki na front oraz po zakończeniu walk w 1917
roku, stany pułków zbliżyły się do ok. 1,5 tys. żołnierzy323. Wynikało to
ze strat bojowych (ranni i zabici), dużej zachorowalności wskutek bytowania w trudnych warunkach polowych i niedożywienia a przede wszystkim braku uzupełnień.
Formowanie batalionów 4 pp LP rozpoczęło się prawie jednocześnie, choć każdy z nich miał inną genezę i wynikające stąd trudności w
osiąganiu gotowości bojowej. Inny był skład oficerów i żołnierzy, ich
stopień wyszkolenia i doświadczenia. Wszystkie formowane były w samej Rozprzy albo w okolicznych wsiach. Ludność tego regionu ciepło
przyjęła pod swoje dachy legionistów. Żywiła ich i wspomagała w trakcie

323

M. Walak, Niepodległością naznaczeni. Z dziejów powstania i walk III Brygady Legionów Polskich (1915-1917), Bełchatów 2010, s. 99 (Tabela 4).
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szkolenia. Śmiało można stwierdzić, że powstający w maju, czerwcu i do
połowy lipca 4 pułk LP na trwale związał się z Rozprzą i okolicznymi
wsiami.
I batalion powstał na bazie istniejącego od jesieni 1914 roku batalionu uzupełniającego kpt A. Galicy324. Powstał jeszcze jesienią w 1914 roku
z ochotników z Podhala. Planowano wtedy, że wejdzie w skład kolejnego - 4 pp
LP. Po decyzji o zaniechaniu tworzenia nowego oddziału, służył jako jednostka
szkoląca i dostarczająca uzupełnienia do innych pułków walczących na froncie.
Stacjonował do 23 X 1914 r. w Krakowie, kiedy to z zagrożonego ofensywą
rosyjska miasta przeniesiony został do Suchej gdzie przebywał do 11 XI. W
wyniku kolejnej ewakuacji na Śląsk Cieszyński, ulokowany został w Bystrzycy.
Stacjonował tam do 6 I 1915 r. Później został przeniesiony do Zagłębia Dąbrowskiego, do Bolesławia gdzie stacjonował do 21 I a następnie do Radomska. Tam
rozpoczął się proces reorganizacji w batalion nowego - 4 pp LP. Po wydziele-

niu zaczątków nowych batalionów uzupełniających nr 1 i 2, przystąpiono
do reorganizacji. Resztę pododdziału, po wchłonięciu uzupełnień podzielono na cztery kompanie. Były początkowo rozrzucone w miejscowościach
wzdłuż linii kolejowej. Stacjonowały w Radomsku, Widzowie, i Kamieńsku.Utrudniało to proces organizacji. W połowie maja, już jako I batalion 4 pp
LP,przeniesiony został do Rozprzy.Dowódcą batalionu pozostał kpt. Andrzej

Galica.Brak odpowiednich pomieszczeń w samej miejscowości spowodował że kompanie rozlokowane zostały w pobliskich Łazach, Ignacowie
i Cekanowie
Kolejny, II batalion 4 pp LP, tworzył się na bazie pododdziałów,
jakie pozostały w wyniku przekształceń batalionów 2 i 3 pp LP, których
dokonano w Kołomyi. Zmniejszono wtedy ilość batalionów w pułkach z
czterech do trzech i uzupełniono straty. Z resztek II batalionu 2 pp, resz324

Spis polskich…, s. 87-89.
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tek IV batalionu 3 pp oraz z najliczniejszego pododdziału - batalionu
uzupełniającego, wydzielono zaczątki batalionu uzupełniającego nr 3.
Natomiast pozostałą kadrę oficerską i żołnierzy, transportem kolejowym,
przez Węgry i Dziedzice, przewieziono do Królestwa. Reorganizację
pododdziałów i zmiany dowódców dokonywano w trakcie transportu. Do
celu podróży, do Rozprzy transport dotarł 21 IV. W kilka dni później, 27
IV dowództwo nad tymi pododdziałami objął kpt. Franciszek Sikorski. W
ramach dalszych reorganizacji, wydzielono grupę oficerów, podoficerów i
żołnierzy, którzy weszli w skład Komendy Grupy Legionów Polskich. Po
tych reorganizacjach ustalił się skład II batalionu 4 pp LP.
III batalion 4 pp LP powstał z części batalionu uzupełniającego,
którym wcześniej dowodził kpt Tadeusz Terlecki. Pododdział ten powstał
w końcu kwietnia 1915 roku i stacjonował w Krzyżanowie (ok. 5 km na
płn. od Rozprzy). Stał się bazą nowego batalionu a uzupełnili go nowi
ochotnicy z Królestwa, rekonwalescenci powracający po kuracjach do
szeregów (ośrodek, gdzie prowadzono zabiegi znajdował się w Gomunicach koło Kamieńska) oraz legioniści wracający z urlopów. Organizacja
batalionu przebiegała z problemami. Brakowało wyposażenia, a część
żołnierzy, nie podporządkowywała się rygorom służby wojskowej. Stąd
też dowódcą batalionu został mianowany kpt. Edward Szerauc, który
wcześniej dowodził kompaniami w batalionie kpt. F Sikorskiego oraz kpt.
A. Galicy.
Poza batalionami piechoty powstawały niezbędne dla pułku pododdziały. Siłę ognia pułku miały wzmacniać karabiny maszynowe. Pod
dowództwem ppor. Józefa Klisiewicz powstał oddział karabinów maszynowych. Organizował się w Milejowie. Posiadał na swoim stanie osiem
karabinów maszynowych. Pułk powinien wg etatu posiadać pododdział
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pionierów (saperów). Jego organizacja i wyszkolenie opóźniła się i nie
był w pełni gotowy. Wyruszył na front bez wyposażenia. Brakowało również pododdziału łączności (telefonicznego), Ostatecznie przydzielono do
4 pp LP pododdział, który był formowany był dla dowództwa III Brygady. Służba zdrowia pułku i w batalionach została w pełni zorganizowana.
Lekarzem pułku został dr Emil Bobrowski a funkcję lekarzy batalionowych pełnili: w 1 – dr Ryszard. Zacharski, w II – dr Leon Sternberg, w III
– dr Teofil Kucharski. Podoficerowie sanitarni i sanitariusze częściowo
wywodzili się z innych pułków i mieli doświadczenie frontowe, inni zostali odpowiednio przeszkoleni.
W połowie lipca 1915 roku, pomimo, że 4 pułk LP nie ukończył
szkolenia, nie był w pełni zorganizowany, brakowało mu wielu żołnierzy
do uzupełnienia stanów, nie dostarczono wielu elementów wyposażenia i
uzbrojenia, Komenda Legionów Polskich zdecydowała o wysłaniu pułku
na front. Przed ostatecznym podjęciem decyzji dokonano 12 lipca przeglądu i mimo widocznych braków podtrzymano decyzję.
Rozprza żegnała się z odchodzącymi na front legionistami, z którymi zżyła się przez kilka miesięcy ich pobytu w tej okolicy, uroczystą
mszą w miejscowym kościele. Intencją mszy było by wszyscy powrócili
do domów po zakończonej wojnie. Bataliony wymaszerowały kolejno do
Piotrkowa. Dalsze uroczystości pożegnania pułku odbyły się 15 lipca.
Odprawiono polową mszę, wręczono sztandar, ufundowany dla pułku
przez Ligę Kobiet wspierającą ideę legionową. Pułk odbył defiladę i pożegnał się z ludnością Piotrkowa. Potem nastąpił załadunek do pociągów,
które wyruszyły w kierunku frontu. Transporty wyładowały się w
Ostrowcu Świętokrzyskim. Przez Ożarów podążyły ku Wiśle, którą przekroczyły pod Annopolem. Na terenie Lubelszczyzny 4 pp LP został włą193
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czony w skład I Brygady LP. Nastąpiło to 19 lipca pod Urzędowem. W
tym rejonie stanęła również Komenda Legionów Polskich z gen. Karolem
Trzaską- Durskim na czele. Austriackie dowództwo pomimo starań legionistów nie wyraziło zgody, na natarcie w kierunku Lublina, ale skierowało ich do walki o Jastków325. W bitwie tej 4 pp LP przeszedł swój krwawy
chrzest bojowy. W trakcie trwających kilka dni zmagań, pod huraganowym ogniem artylerii, walcząc o pozycje na bagnety, stracił wielu zabitych i rannych326.
Wymarsz 4 pp LP z Rozprzy nie kończył związków miejscowości
i regionu z Legionami Polskimi. Utworzony 8 maja batalion uzupełniający nr 3, który pozostał w miejscowości stał się zaczątkiem kolejnego pułku . Batalion przyjmował kolejnych ochotników a jego kompanie powiększały się. Do czerwca składał się z trzech kompanii a potem, w połowie lipca rozrósł się do pięciu kompanii. Prowadzono intensywne szkolenie i w końcu lipca zadecydowano o utworzeniu 6 pułku piechoty Legionów Polskich. Jego dowódcą mianowano mjr. Witolda Rylskiego. Oficjalnie pułk powstał 27 lipca 1915 roku. Początkowo tworzyły go trzy
bataliony po dwie kompanie. Do 12 sierpnia zostały rozwinięte w kolejne
kompanie tak, że nominalnie bataliony liczyły po cztery kompanie. Nie
miały jednak pełnych składów i nie były gotowe do wypełnienia zadań.
Dalej trwało wcielanie kolejnych ochotników i ich szkolenie. Dowódcami
batalionów zostali: por. Tadeusz Müller, kpt. Jan Kozicki i por. Tadeusz
Jakubowski. Poza piechotą organizowano pododdział karabinów maszynowych i techniczny. Naczelnym lekarzem pułku został dr Stefan Bu-

325

Pomimo tego, do Lublina jako pierwsza wkroczyła kawaleria legionowa, dowodzona
przez W. Belinę Prażmowskiego
326
J. A. Teslar, Czwarty pułk. Rok działań wojennych 4-go p. p. Legionów Polskich od
dnia 10 maja 1915 roku do dnia 10 maja 1916 roku, Lwów 1916, s. 8-12.
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chowiecki a lekarzami batalionowymi – dr Jan Stopczański, dr Zygmunt
Rehan i dr Marcin Zieliński. W składzie pułku znalazł się również pododdział składający się z młodocianych skautów pochodzących z Łodzi i
okolic. Organizowany był początkowo w Piotrkowie a później został
przeniesiony w Rozprzy327.
Równolegle z formowaniem 6 pp LP tworzono jednostki, które
były podporządkowane dowództwu III Brygady LP. Były to dwa szwadrony kawalerii oraz dwie baterie artylerii. Kawaleria formowała się w
Milejowie a artyleria we wsi Belzatka koło Piotrkowa. W połowie września, a więc po dwóch miesiącach istnienia 6 pp LP, zdecydowano o wymarszu oddziału na front. Zabrakło czasu do ukończenia szkolenia oraz
pełnego wyposażenia i uzbrojenia. Artyleria posiadała jedynie cztery armaty, brakowało również karabinów maszynowych.
Uroczyste pożegnanie pułku oraz pododdziałów brygadowych odbyło się w Rozprzy i w Piotrkowie 14 i 15 września. Rozstawali się z
miejscami i ludnością która ich ciepło przyjmowała i życzyła żołnierskiego szczęści na frontowym szlaku. Na dworcach w Piotrkowie i Rozprzy
załadowano żołnierzy, uzbrojenie i sprzęt do pociągów. Ich droga wiodła
do Kowla na Wołyniu.

7. Legiony w walkach na Wołyniu. Kryzys przysięgowy.
U schyłku Wielkiej Wojny.
W czasie gdy w Rozprzy kończono szkolenie i organizację 6 pp LP.
pozostałe pułki prowadziły intensywne działania. I Brygada LP w raz z 4
pp z Lubelszczyzny maszerowała za uchodzącym przeciwnikiem na
327
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Brześć Litewski. W ostatnich dniach sierpnia została odwołana z tego
kierunku i skierowana do Kowla. Przybyła tam w początku września. Rosjanie cofali się za rzekę Stochód a zadaniem oddziałów legionowych
było ubezpieczenie tego kierunku. Józef Piłsudski zdecydował, że podległe mu siły nie tylko będą prowadzić obronę ale podejmą działania ofensywne. W szeregu potyczek wyparto przeciwnika na linię rzeki Styr. Toczono walki m. in. pod : Hulewiczami, Kołkami, Kołodią, Gałuzją, Kuklami, Kamieniuchą.
W trakcie walk jesienią na Wołyniu następowała koncentracja w tym
rejonie wszystkich pułków legionowych . W drugiej połowie września
dołączył 6 pp LP a w październiku pułki II Brygady LP. W listopadzie i
początkach grudnia nastąpiła seria ciężkich i krwawych zmagań w rejonie
Kostiuchnówki. Brały w nich udział pułki II i III Brygady LP.
W grudniu front ustabilizował się a pułki legionowe przygotowały
zimowe pozycje obronne. Na zapleczu wybudowano drewniane koszary
pozwalające przetrwać w terenie mimo niekorzystnych warunków pogodowych. Na pierwszej linii wymieniano oddziały. Prowadzono działania
niewielkimi siłami patroli. Intensyfikacja walk nastąpiła w czerwcu 1916
roku, w związku z podjętą przez Rosjan wielką ofensywą. Legiony stoczyły w początku lipca na pozycjach pod Kostiuchnówką krwawą, czterodniową bitwę. W efekcie ataków rosyjskich front musiał się cofnąć i
legioniści zajęli pozycje nad Stochodem. Na tym odcinku walki trwały do
końca września. Później zdecydowano o wycofaniu skrwawionych oddziałów na odpoczynek i reorganizację do Baranowicz.
W trakcie letnich i jesiennych walk na Wołyniu straty w pułkach były
olbrzymie. W wielu wypadkach w linii pozostało mniej niż połowa żoł-
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nierzy. Jednocześnie narastał kryzys moralny gdyż zadawano sobie pytanie, czemu służyła tak wielka ofiara przelanej krwi.
Państwa centralne, które również ponosiły straty na frontach, chcąc
zachęcić społeczeństwo polskie do dalszego wysiłku wojennego, w dniu 5
listopada 1916 roku ogłosiły powstanie Królestwa Polskiego. Miało być
sprzymierzone z Niemcami i Austro-Węgrami. Polacy zostali silnie ograniczeni w rządzeniu krajem. Królestwo miało być monarchią, ale do czasu
wyboru władcy na czele państwa stała rada regencyjna. Praktycznie Królestwo było nadal eksploatowane z żywności i surowców a władza Polaków odgraniczona do dziedzin, które nie kolidowały z interesem państw
centralnych. Dążyły one do utworzenia silnego liczebnie Wojska Polskiego, które mogłoby częściowo przejąć ciężar walk z Rosją. Legiony stały
się wiosną 1917 roku podstawą tej formacji. Jednak ocena postepowania
państw centralnych przez legionistów i większości społeczeństwa polskiego była negatywna. Doprowadziło to latem do głębokiego kryzysu,
którego efektem była odmowa złożenia przez żołnierzy, obywateli Królestwa Polskiego, przysięgi na wierność sojuszowi z Niemcami i AustroWęgrami. Zostali za to internowani i osadzeni w obozach. Oficerowie
trafili do Beniaminowa koło Zegrz a podoficerowie i szeregowcy do
Szczypiorna koło Kalisza. Niewielu, którzy złożyli przysięgę włączono w
skład Polskiej Siły Zbrojnej.
W geście solidarności, wielu Polaków z Galicji również zrezygnowało
z ochotniczej służby w formacji stojącej u boku państw centralnych.
Część z nich wcielono do armii austro-węgierskiej. Inni, którzy pozostali
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w szeregach weszli w skład Polskiego Korpusu Posiłkowego i zostali wysłani na front na Bukowinę, w okolice Rarańczy328.
Na przełomie 1917 i 1918 roku stawało się jasne, że państwa centralne, po serii klęsk zdążają ku upadkowi. Załamywała się ich gospodarka,
brakowało rezerw do odtworzenia strat na froncie. Natomiast blok Ententy powiększył się o Stany Zjednoczone. Sprawa polska po rewolucji w
Rosji, rozpoczęciu organizacji armii polskiej we Francji i we Włoszech,
wejściu do wojny Stanów Zjednoczonych, ponownie stanęła na forum
międzynarodowym.
Na ziemiach polskich, okupowanych przez państwa centralne, działała
konspiracyjna Polska Organizacja Wojskowa. Skupiała dawnych legionistów i osoby związane z ruchem niepodległościowym. Jednak choć liczyła kilkanaście tysięcy członków, to rozporządzała tylko niewielka ilością
broni krótkiej. W tych warunkach nie można było rozpocząć konfrontacji
z wojskami regularnymi. Trzeba było czekać na dogodne warunki.
W Piotrkowie i jego okolicy istniały prężne struktury POW. Również
i w Rozprzy należało do nich kilka osób, a można było liczyć na poparcie
wielu następnych. Na razie gromadzono broń i amunicję, ćwiczono tych
którzy nie przeszli szkolenia wojskowego, prowadzono szerokie działania
rozpoznawcze i wywiadowcze skierowane przeciwko władzom okupacyjnym. Prowadzono skrytą działalność propagandową przygotowującą społeczeństwo do wystąpienia, gdy nastąpią odpowiednie okoliczności i nadejdzie odpowiedni czas.

328

Wytrwali w służbie do lutego, kiedy to w proteście przeciwko oddaniu Chełmszczyzny Ukraińskiej Republice Ludowej, przerwali front i połączyli się z II Korpusem Polskim.
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Grupa oficerów 6 pułku piechoty w Rozprzy, na czele mjr Rylski, Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 1936r.

Bolesław Roja 1876-1940, dowódca 4 pp, po 1918r generał
WP, zamordowany w Sachsenhausen, Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918,
Warszawa 1936r.
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Zjazd lekarzy legionowych w Łochyńsku z ppłk. dr. Rogalskim na czele,
Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 1936r.

Kpt. Andrzej Galica z oficerami w Rozprzy, Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 1936r.
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Wyjazd 4 pułku piechoty na front. Piotrków lipiec 1915r., Ilustrowana
kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 1936r.

Msza święta przed wyjazdem 4 pułku piechoty na front. Na pierwszym
planie ppłk. Bolesław Roja. Piotrków 15 lipiec 1915r., Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 1936r.
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Andrzej Galica 1873-1945 dowódca batalionów 4 i 6 pułku piechoty, po
1918 generał WP, poseł do sejmu RP, senator, Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 1936r.

Mjr Witold Rylski w otoczeniu oficerów Komendy Legionów, Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 1936r.Ilustrowana
kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 1936r.
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Legioniści z 9 kompanii 4 pułku piechoty w drodze do kąpieli, Krzyżanów wiosna 1915r. Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918,
Warszawa 1936r.

Oddział kawalerii podczas ćwiczeń w okolicy Rozprzy, 9 lipca
1915r.Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa
1936r.
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Mjr Witold Rylski pierwszy dowódca 6 pułku piechoty. Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 1936r.

Nabożeństwo w kapliczce na cmentarzu w „Polskim Lasku” pod Kostiuchnówką, wiosna 1916r.Ilustrowana kronika Legionów Polskich
1914-1918, Warszawa 1936r.
210

2 batalion 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich kpt. Franciszka Sikorskiegona zbiórce. Rozprza.Kwiecień, 1915 r.

2 batalion 4 Pułku Piechoty Legionów Polskichkpt. Franciszka Sikorskiego na zbiórce. Rozprza. Kwiecień, 1915 r.
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2 batalion 4 Pułku Piechoty Legionów na rynku w Rozprzy. Kwiecień,
1915 r.

2 batalion 4 Pułku Piechoty Legionów Polskichkpt. Franciszka Sikorskiego na zbiórce. Rozprza. Kwiecień, 1915 r.
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Oficerowie 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich na rynku w Rozprzy.W
pierwszym rzędzie od lewej stoją: kpt. Edward Szerauc, kpt. Franciszek
Sikorski, por. Ferdynand Zarzycki (siódmy). Kwiecień, 1915 r.

Żołnierze 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich na rynku w Rozprzy. Lipiec, 1915 r.
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Brygadier Józef Piłsudski w Karasinie na Wołyniu wiosna
1916r.Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa
1936r.
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Brygadier Józef Piłsudski, dowódca I Brygady Legionów i płk. Bolesław
Roja, dowódca 4 pułku piechoty podczas zawodów piłki nożnej. Optowa
29.V.1916r.Legenda Legionów. Opowieść o legionach oraz ludziach Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2013r.

Ppłk Mieczysław Norwid-Neugebauer, dowódca 6 pułku piechoty ze
sztabem. Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa
1936r.
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Cmentarz w Wołczecku, groby kpt. Tarkowskiego, por. Łyska, chor. Majewskiego, pchor.Lejczaka i legionistów 3 pułku piechoty polegli w dniu
4.11.1915.na Polskiej Górze.Ilustrowana kronika Legionów Polskich
1914-1918, Warszawa 1936r.

Kompania por. Ruckemana z 6 pułku piechoty. Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 1936r.
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Dekoracja legionistów 6 pułku piechoty przez dowódcę pułku ppłk. Mieczysława Norwid-Neugebauera.

Grupa oficerów 6 pułku piechoty na Wołyniu w 1916r.Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 1936r.
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Okopy ryglowe 6 pułku piechoty pod Optową na Wołyniu 1916r.. Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 1936r.

Major Andrzej Galica dowódca I batalionu 4 pułku piechoty wraz z oficerami batalionu, Wołyń 1916r.Ilustrowana kronika Legionów Polskich
1914-1918, Warszawa 1936r.
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Oficerowie II batalionu 4 pułku piechoty wraz ze swym dowódcą (siedzi)
kpt. Franciszkiem Sikorskim (w 1940 zginął jako generał WP zamordowany w Charkowie), Wołyń wiosna 1916r.Ilustrowana kronika Legionów
Polskich 1914-1918, Warszawa 1936r.

Oficerowie III batalionu 4 pułku piechoty wraz ze swym dowódcą (stoi w
środku) kpt. Edwardem Szeraucem, Wołyń wiosna 1916r. Ilustrowana
kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 1936r.
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Stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego Schwarzlose na pozycji 4
pp pod Jastkowem 1.08.15r. Źródło: CAW

Sztandar 6 pułku piechoty ofiarowany przez mieszkańców Warszawy.
Rozprza 12 wrzesień 1915. Źródło: CAW
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Żołnierze 4 pułku piechoty legionów śpią w okopie na Wołyniu. Jesień
1916r. Źródło: CAW

Żołnierze Legionów Polskich w czasie przemarszu przez Maniewicze na
pozycje bojowe pod Kostiuchnówką 28.04.16r. Źródło: CAW
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Okopy Legionów Polskich na Wołyniu; 1916; wł. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Poczet sztandarowy 6 pułku piechoty Legionów Polskich ; wł Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

222

Pokaz ćwiczeń żołnierzy 6 pułku piechoty legionów; 1916-1917; wł Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Zbiórka żołnierzy ze sztandarem przed komendą 4 pułku piechoty Legionów ; Wołyń; 1915-1916; fotografia; wł Muzeum Józefa Piłsudskiego w
Sulejówku
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