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Stanisław Ryszard Dobrowolski (1907-1986)  

Fragment dzwonów 

Ojczyzna? - profesorze! Jeśli było czem to 
słowo komu, to jakby duszę mu wyjęto 
i wywleczono trupa za nogi z salonów  
belwederskich w huk wiatru, w mrok i w granie dzwonów, 
w listopadowe świsty, w płacz, w echo w Łazienkach,  
nad królewski staw, w akord szumów, wzdychań, jęków,  
w plusk deszczu, w jedwabisty szelest ptasich skrzydeł  
i wepchnięto pod wodę – na samo dno... wstydu.  

W kraju, gdzie gdy wiatr szumi, to jakby grał Chopin,  
 gdzie dziewczyny idące przez pole ze snopem  
 na ramieniu tak komuś wydały się śliczne, 
że brał mazurskie chłopki za muzy klasyczne,  
pod drzewem tak mi bardzo tamto przywodzącym 
na pamięć – czarnoleskie to drzewo grające, 
rozśpiewane, kwitnące – pod tym drzewem złotym 
usiadłszy, za ojczyzną usechłbyś z tęsknoty.  

(1934) 



 

34 

CISZYCA – dawny folwark Speranda 
Tutaj znajdował się posterunek strzegący granicy za-
borów rosyjskiego i austriackiego. Mjr F. Boczkowski 
z Poznańskiego i mjr J. Rosenbach, wbrew decyzjom 
dowództwa, wydali rozkaz marszu w kierunku Sando-
mierza, z zamiarem przekroczenia granicy i złożenia 
broni przed Austriakami. 

15 marca 1864 r. powstańcy, pozbawieni dowództwa   
(Boczkowski i Rosenbach opuścili swych żołnierzy),  
usiłowali przeprawić się przez Wisłę, lecz wkrótce 
pojawił się oddział kozaków, który wspomagał żołnie-
rzy ze strażnicy w Sperandzie. 

Część powstańców zdołała wycofać się, część dostała 
się do niewoli, pięciu poległo. Nie wiadomo, ilu uto-
nęło w Wiśle. Liczebność oddziału powstańczego nie 
została ostatecznie ustalona (400, 550-700 ludzi). Za 

mjr. Julianem 
Rosenbachem 
władze po-
wstańcze roze-
słały list goń-
czy. 
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Powstanie styczniowe  - 1863-1864 
Powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, 
ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w 
Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowo-
dowane narastającym rosyjskim terrorem polskiego 
biernego oporu, wybuchło 22 stycznia 1863 r. w Króle-
stwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesie-
ni 1864. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyj-
skiego: Królestwo Polskie oraz Ziemie Zabrane. 
Było największym polskim powstaniem narodowym, 
spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii pu-
blicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której 
stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały po-
wstania styczniowego przewinęło się około 200 000 
ludzi. Jednak poza Żmudzią i rozrzuconymi ośrodkami 
na Białorusi, w Inflantach Polskich oraz innych Zie-
miach Zabranych, masa społeczeństwa nie była gotowa 
poprzeć „pańskiego” zrywu. Mimo początkowych suk-
cesów zakończyło się klęską powstańców, z których 
kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 
1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub 
zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Zda-
rzały się przypadki, że Rosjanie zabijali pojmanych po-
wstańców, dobijali rannych, mordowali lekarzy spieszą-
cych im z pomocą, obdzierali do naga zabitych. Po bi-
twach zaborcy palili miejscowości, które udzieliły 
schronienia powstańcom, dokonywali rzezi ludności 
cywilnej.  
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Maria Konopnicka (1842-1910) 

Tam, w moim kraju… 

Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie 
Sto gwiazd zgaszonych stoi w koronie, 
Sto gwiazd zgaszonych nad polem stoi 
Jak stu rycerzy w żelaznej zbroi. 

Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie 
Sto serc gorących tęsknotą płonie, 
Sto serc gorących w piersi uderza 
Jak duch w żelazne blachy pancerza. 

Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie 
Sto wichrów tętni przez puste błonie, 
Sto wichrów tętni przez szlak stepowy 
Jak stu rumaków w złote podkowy. 
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Klimontów 
Tutaj przywożono poległych w bitwie pod Rybnicą, 
ciała układano koło kościoła. Ksiądz sporządzał akty 
zgonu 23 października 1863 r. W 27 dokumentach 
zapisał Rybnicę jako miejsce zgonu, godzinę trzecią 
po południu 20 października jako datę śmierci. 

Część rannych pod Rybnicą  umieszczono w szpitalu 
w Klimontowie, spośród nich 15 zmarło. Poległych i 
zmarłych z ran pogrzebano na cmentarzu. 

Ofiarę powstańców upamiętnia obelisk wzniesiony w 
1924 roku. 
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Niszczono dobra kultury, np. spalono archiwum Ordynacji 
Zamojskiej w Zwierzyńcu. Wilno zostało spacyfikowane 
przez oddziały Murawjowa Wieszatiela, na Litwie zginęło 
10 tys. szlachty polskiej (na ogólną liczbę 40 tys.). 
Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie 
narodowej. W roku 1867 zniesiono autonomię Królestwa 
Polskiego, jego nazwę i budżet,w 1868 wprowadzono 
nakaz prowadzenia ksiąg parafialnych w języku rosyj-
skim, w 1869 zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską, 
w latach 1869–1870 setkom miast wspierających powsta-
nie odebrano prawa miejskie doprowadzając je tym sa-
mym do upadku. W roku 1874 zniesiono urząd namiestni-
ka, w 1886 zlikwidowano Bank Polski. Skasowano klasz-
tory katolickie w Królestwie, skonfiskowano ok. 1600 
majątków ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację 
ziem polskich. Po stłumieniu powstania znaczna część 
społeczeństwa Królestwa i Litwy uznała dalszą walkę 
zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową i zwróciła się 
ku pracy organicznej. 
Powstanie przyczyniło się do korzystniejszego niż  
w dwóch pozostałych zaborach uwłaszczenia chłopów. 
Pozostawiło trwały ślad w polskiej literaturze XIX  
i XX w. (m.in. E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, M. Dą-
browska, Noce i dnie, S. Żeromski, Wierna rzeka, M. Ro-
dziewiczówna, Pożary i zgliszcza, A. Grottger, Polonia  
i Lithuania, J. Matejko, Polonia, T. Konwicki, Kompleks 
polski, W. Terlecki,  Dwie głowy ptaka).  

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe 
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Maria Konopnicka (1842-1910) 

Pieśń o domu 

Kochasz ty dom, rodzinny dom,  
Co w letnią noc, skroś srebrnej mgły,  
Szumem swych lip wtórzy twym snom,  
A ciszą swą koi twe łzy?  

Kochasz ty dom, ten stary dach,  
Co prawi baśń o dawnych dniach,  
Omszałych wrót rodzinny próg,  
Co wita cię z cierniowych dróg?  

Kochasz ty dom, rzeźwiącą woń  
Skoszonych traw i płowych zbóż,  
Wilgotnych olch i dzikich róż,  
Co głogom kwiat wplatają w skroń? 

Kochasz ty dom, ten ciemny bór,  
Co szumów swych potężny śpiew  
I duchów jęk, i wichrów chór  
Przelewa w twą kipiącą krew?  
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Adam Asnyk (1838-1897) 

Nad głębiami (XXIX) 

Póki w narodzie myśl swobody żyje,  
Wola i godność, i męstwo człowiecze,  
Póki sam w ręce nie odda się czyje  
I praw się swoich do życia nie zrzecze.  

To ani łańcuch, co mu ściska szyję,  
Ani utkwione w jego piersiach miecze,  
Ani go przemoc żadna nie zabije -  
I w noc dziejowej hańby nie zawlecze.  

Zginąć on może z własnej tylko ręki,  
Gdy nim owładnie rozpacz senna, głucha,  
Co mu spoczynek wskaże w grobie miękki. 

I to zwątpienie, co szepce do ucha, 
Że jednym tylko lekarstwem na męki  
Jest dobrowolne samobójstwo ducha.  
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RYBNICA  

Mogiła żołnierzy rosyjskich poległych w bitwie 20 
października 1863 r. 

Pomnik na mogile wzniósł Aleksander Pietrow, radca 
stanu, sympatyk walki o polskość w okresie powstania 
styczniowego. Podobno wśród urzędników warszaw-
skich nosił przydomek „Powstański”. 

Okoliczni mieszkańcy traktowali to miejsce jako po-
mnik poległych w tej bitwie Polaków, którzy odbywa-
li służbę w wojsku rosyjskim. 
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Kochasz ty dom, rodzinny dom,  
Co wpośród burz, w zwątpienia dnie,  
Gdy w duszę ci uderzy grom,  
Wspomnieniem swym ocala cię?  

O, jeśli kochasz, jeśli chcesz  
Żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż,  
Sercem ojczystych progów strzeż,  
Serce w ojczystych ścianach złóż!... 
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Sandomierz – w okresie przedpowstaniowym Klasztor 
Reformatów był silnym ośrodkiem ruchu patriotycznego. 

Księża i bracia bezpośrednio uczestniczyli w narodowym 
zrywie: do powstania poszedł ks. Wojciech Elgiett, który 
pod pseudonimem Wieniawa walczył jako kapitan - do-
wódca oddziału kosynierów, zginął 20 X 1863 r. w bitwie 
pod Rybnicą;  ks. Emilian Małobęcki był kapelanem w 
powstańczym oddziale Stamirowskiego, wzięty do niewoli 
i zesłany na Sybir. Za patriotyczną postawę na zsyłkę trafi-
li również inni sandomierscy reformaci: ks. Michał Janecz-
kiewicz do Wiatki, ks. Wincenty Markiewicz skazany na 
12 lat katorgi w Nerczyńsku, gdzie zmarł (ks. J. Wiśniew-
ski twierdzi, że ks. Józef Wincenty Markiewicz, gwardian 
Reformatów Sandomierskich, został powieszony w maju 
1863 r.), brat Ambroży Ostrowski został zesłany na Sybir, 
skąd powrócił ok. 1888 roku. O patriotyczne agitacje pod-

czas kazań oskarżani byli 
również ks. Paweł Słowi-
kowski i br. Tadeusz Jani-
kowski.  

W podziemiach klasztoru 
szyto powstańcze mundury. 
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Franciszek Ksawery Bartkowski (1832-1911) 
 
Bitwa pod Rybnicą  
 
... Tutaj położył swój żywot zwycięski,  
Porucznik Anczyc i hrabia Bocheński. 
Jeden miał ramię strzaskane od kuli, 
Drugiego bagnetem na wylot przekłuli, 
I tyś tu poległ Wojciechu Elgiecie, 
Coś światło wiary siał w naszym powiecie, 
Kapłan, zakonnik i rycerz zarazem,  
Cóż służył Bogu i walczył żelazem. 
A w tej ustroni dalecy od domu, 
Nawet zapłakać nie ma po was komu. 
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Rybnica - 20 października 1863 r. oddział powstań-
czy dowodzony przez płk. Dionizego Czachowskiego 
starł się z żołnierzami rosyjskimi mjr. Czuti, którzy 
przygotowali zasadzkę w Rybnicy. 

Siły obu stron były wyrównane. Doszło do zaciętej 
walki w wąwozie i na wzgórzu, gdzie atak prowadził 
ks. kapelan Wojciech Elgiett, który zginął. Po półtora-
godzinnej walce oddział rosyjski wycofał się. Bitwa 
zakończyła się wygraną Polaków. Zginęło w niej 27 
powstańców, 7 zmarło z ran wkrótce po bitwie, a 15 w 
późniejszym czasie. Wszystkich pochowano w Kli-
montowie.  
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Ignacy Krasicki (1735-1801) 
 
Hymn do miłości ojczyzny  
 
Święta miłości kochanej ojczyzny,  
Czują cię tylko umysły poczciwe!  
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, 
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.  
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,  
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe,  
Byle cię można wspomóc, byle wspierać, 
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.. 

(1774) 
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Dwikozy - Pomnik powstańców 1863 r. 
Pomnik upamiętnia bitwę w Słupczy i Dwikozach 
stoczoną 8 lutego 1863 r. przez oddział „puławiaków” 
Leona Frankowskiego. Powstańcy, prowadzeni przez 
A. Zdanowicza, zmuszeni zostali do przyjęcia bitwy 
na wzgórzach w Słupczy. Po krótkim oporze, gdy 
Zdanowicz uciekł z pola bitwy, oddział poszedł w 
rozsypkę, a walka zakończyła się całkowitą klęską 
powstańców.  
Rozbitków, wśród których był Adam Chmielowski - 

późniejszy święty 
Brat Albert, wypro-
wadził Ulatowski do 
Sandomierza. 
W wyniku potyczki 
odnotowano 66 zgo-
nów powstańców.  
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Franciszek Ksawery Bartkowski (1832-1911) 
 
Bitwa pod Jurkowicami 
...  
Skończona bitka a na wszystkie strony, 
Jęczą żałośnie rozmachane dzwony. 
Tłum wielki ludu zewsząd się gromadzi, 
Ze czcią największą w żałobę przybrani 
Panowie szlachta, chłopi i kapłani 
Śpiewają hymny, łzy obfite leją, 
Jeden po drugim składają koleją. 
Pięćdziesiąt kilku złożono pospołu, 
W Olbierzowicach do jednego dołu, 
W wspólnej mogile wszystkich ułożyli, 
I świeżą ziemią ojczystą przykryli. 
I krzyż, znak wiary, stanął na mogile  
Kosztem współbraci za poświęceń tyle, 
Będzie pamiątka w najpóźniejsze lata, 
Choć Moskwa zdjęła z niego emblemata. 
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Jurkowice 
21 października 1863 r. (po bitwie pod Rybnicą) od-
dział 400 powstańców został zaatakowany przez 1300 
żołnierzy rosyjskich. Polakami dowodził August Ro-
sner – kpt. Gustaw Róża. Polacy ponieśli klęskę – 
zginęło ich ok. 90 z kpt. Rosnerem na czele.  

Poległych przewieziono na cmentarz parafialny w 
Olbierzowicach.  

W 2003 r. odsłonięto i poświęcono pomnik ku czci 
bohaterów bitwy pod Jurkowicami.  
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Anonim (1830-1831) 

Pożegnanie 
Bywaj dziewczę zdrowe, Ojczyzna mnie woła! 
Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła; 
I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga, 
Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga. 
Po cóż ta łza w oku, po cóż serca bicie? 
Tobiem winien miłość, a Ojczyźnie życie! 
Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka, 
Niepodległość Polski, to twoja rywalka. 
Czuję to, bom Polka: Ojczyzna w potrzebie, 
Nie pamiętaj o mnie, nie oszczędzaj siebie; 
Kto nie zna jej cierpień i głos jej przytłumi, 
Niegodzien miłości i kochać nie umie. 
Nie mów o rozpaczy, bo to słabość duszy, 
Bo mię tylko jarzmo mego kraju wzruszy. 
Gdzie bądź się spotkamy, spotkamy się przecie: 
Zawsze Polakami, chociaż w innym świecie! 
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Góry Wysokie   
Na cmentarzu parafialnym w Górach Wysokich znaj-
duje się mogiła zbiorowa 28 poległych powstańców 
1863 roku.  

Na mogile położono dwie tablice z czerwonego pia-
skowca: na jednym wykuto znak krzyża, na drugiej 
płycie znajduje się wypukły napis: 

BOHATERSKIM POWSTAŃCOM /POLEGŁYM W BI-
T W I E  / Z  M O S K A L A M I  P O D  S Ł U P C Z Ą  
/8 LUTEGO 1863 R  
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Wincenty Pol (1807-1872) 

Śpiew z mogiły (fragment) 

Leci liście z drzewa,  
Со urosło wolne;  
Nad mogiłą śpiewa  
Jakieś ptaszę роlne:  
Nie było, nie było,  
Polsko dobra tobie!  
Wszystko się prześniło,  
A twa dziatwa w groble.  

Popalone miasta,  
Spustoszone sioła,  
А w polu niewiasta  
Zawodzi dokoła. 
Wszyscy poszli z domu  
Wzięli z sobą kosy;  
Robić nie ma komu,  
Giną w polu kłosy.   
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OLBIERZOWICE – mogiła powstańców pole-
głych pod Jurkowicami 21 października 1863 r. 

Zabitych w walce przywieziono 3 grudnia do Olbie-
rzowic i tu bardzo cicho na cmentarzu miejscowym w 
bratnim grobie pochowano, przysypując wapnem. 

Spośród 52 poległych zidentyfikowano tylko zwłoki 
dowódcy Gustawa Rosnera – kpt. Gustawa Róży 
(pseudonim powstańczy). 

W 2013 roku odbudowano dotychczas bezimienną, 
zanikającą mogiłę ziemną.  

http://pamiec.sandomierz.pl  
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Kornel Ujejski (1823-1897) 
 
Ostatnia strofa 
 
Na ziemi mogił pogasły ognie, 

Słychać w ciemnościach syk węży; 
Cięży nam ręka straszna, o, cięży, 

Lecz nas nie złamie, nie pognie! 
Nie płacze naród na trupie syna, 

Choć z niego proch i glina. 
Gdy przyjdzie pora, 
Jutro jak wczora  

Proch – na proch weźmiem, glinę na ołów – 
Pożary wstaną z popiołów! 
 

(1864) 
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Opatów  
Obok nowego budynku szpitala, w obniżeniu przepły-
wającej niedaleko Opatówki, znajduje się mogiła po-
wstańców, którzy zostali zdradzeni, a następnie skaza-
ni na karę śmierci. 
Krzyż na ich mogile poświęcił ks. kanonik Szymon 
Pióro – 25 stycznia 1920 r. W czasie uroczystości po-
wiedział:  
Krzyż ten, ilekroć nań spojrzymy, niech nam mówi, że 
powstańcom, bohaterom polskim, należy się od nas 
cześć, wdzięczna pamięć i modlitwa do Boga o 
wieczną dla nich nagrodę. 
P O W S T A Ń C Y / S T R A C E N I / 3 0 . I V . 1 8 6 4 R . /  
A. BIELSKI - L. 20 / J. GRDEŃ - L. 20 / ST. JAGIEŁO - L. 20 / 
A. WAŻYCKI - L. 20 / J. WĄSIKIEWICZ - L. 18 / L. WYSZO-
MIRSKI - / L. 26  
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Lechoń Jan (1899-1956) 
 
Z cyklu „Polonia Resurecta” 
 
Da Bóg nam kiedyś zasiąść w Polsce wolnej,  
Od żyta złotej, od lasów szumiącej,  
Da Bóg, a przyjdzie dzień nieustający  
Dla srebrnych pługów udręki mozolnej.  
 
Jeszcze oddźwiękną kamienie na młoty  
I z twardym ziemia pogada lemieszem,  
I z wszystkich jeszcze kamieni wykrzeszem  
Iskier snop złoty.  
 
Więc gdy wiosennym oglądam wieczorem  
W mgły otuloną zagonów szarzyznę,  
Ktoś w moim sercu wykuwa toporem  
Moją ojczyznę. 
 

(1917) 
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OLBIERZOWICE - na placu przed kościołem, 
okazały kamienny pomnik z formie kolumny, na któ-
rej umieszczono znak krzyża. W podstawie kolumny, 
na tablicy, utworzonej w postumencie pomnika, znaj-
duje się płaskorzeźba orła, pod którą wykonano napis: 

BOHATEROM - POWSTAŃCOM /W/ LICZBIE 52, POLE-
GŁYM POD JURKOWICAMI ZA WOLNOŚĆ / NARODU D. 
21. X. 1863 R. / Z GUSTAWEM ROZNERE/ DOWÓDCĄ OD-
DZIAŁU NA CZELE. 

Nieco niżej, w co-
kole pomnika, wy-
kuty jest mniej za-
uważalny napis: 
RODACY / 1930 R  

http://pamiec.sandomierz.pl  
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Wincenty Pol (1807-1872) 

Sygnał 

W krwawym polu srebrne ptaszę, 
Poszli w boje chłopcy nasze. 
Hu! Ha! Krew gra, duch gra, hu! ha! 
Niechaj Polska zna, jakich synów ma! 

Obok Orła znak Pogoni, 
Poszli nasi w bój bez broni. 
Hu! Ha! Krew gra, duch gra, hu! ha! 
Matko-Polsko, żyj! 
Jezus, Maria! Bij! 

Naszym braciom dopomagaj, 
Nieprzyjaciół naszych zmagaj. 
Hu! Ha! Wiatr gra, krew gra, hu! ha! 
Niechaj Polska zna, 
Jakich synów ma 
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Opatów - upamiętnienie Bitwy Opatowskiej z 21 
lutego 1864 r. 

Miejsce związane głównie z ks. Franciszkiem Przyby-
łowskim, który dołączył do powstania. Według relacji 
świadków, gdy powstańcy nie mogli zdobyć bramy, 
ksiądz, wziąwszy w rękę krzyż zawołał: za mną bra-
cia, w imię Boże zdobędziemy bramę. Ruszył pierw-
szy, a za nim inni. Ksiądz padł od kuli.  

Miejsca pochówku bohaterskiego kapłana nie odnale-
ziono. 
W HOŁDZIE BOHATEROM /POWSTANIA STYCZNIOWE-
GO /W 150 ROCZNICĘ BITWY OPATOWSKIEJ /
MIESZKACY/ MIASTA I GMINY OPATÓW /Opatów, 21 luty 
2014 r.  

http://pamiec.sandomierz.pl  
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Bolesław Czerwiński (1851-1888) 
 
Dwóch rannych (fragment) 
 
Ojczyzno! Nie płacz swych dzieci co giną, 
Niechaj krew płynie i łzy niech płyną. 
Niechaj się ziemi wstrząsają krawędzie, 
Jest Bóg nad nimi, więc i Polska będzie! 
Gromy po gromach biją w świat spróchniały, 
Co złe jak wąż się rozpadnie w kawały, 
A każda kropla krwi polskiej wylana, 
Niedługo w jad się zmieni dla tyrana! 
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SZCZEGLICE – 25 stycznia 1864 r. doszło tutaj 
do potyczki ok. 400 powstańców, dowodzonych przez 
rtm. Wojciecha Turowskiego i rtm. Józefa Wysockie-
go z lotnym oddziałem kozackim pod wodzą esauła 
Machina. 

Powstańcy ponieśli klęskę, wielu zostało zabitych, ok. 
40 rannych, w tym dowódcy oddziału. Ten dramatycz-
ny epizod upamiętnia tablica przytwierdzona do ścia-
ny kościoła parafialnego. 

Na tablicy mosiężnej wyryto napis: Boże zbaw Polskę  

W 140 ROCZNICĘ / 
POWSTANIA STYCZ-
NIOWEGO / PAMIĘCI / 
BOHATERÓW POLE-
GŁYCH W BITWIE /
POD SZCZEGLICAMI/ 
STOCZONEJ POD DO-
WÓDZTWEM /GEN. J. 
WYSOCKIEGO I RTM. 
T U R S K I E G O  
25.I.1864 R.  REQU-
IESCANT IN PACE! /
RODACY / SZCZEGLI-
CE 25. I. 2004 R.  

http://pamiec.sandomierz.pl  
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Mieczysław Romanowski (1834-1863) 
 
Kiedyż? 
 
Nam dzisiaj tak w duszach, jak kiedy się wiosna 
     Z zimowej wyrywa niemocy: 
To smutek i żałość, to zorza radosna, 
     To rozpacz jak wicher północy. 
Ach, kiedyż za ciebie w bój skoczym spragnieni, 
    O! Polsko, ty matko miłości? 
I kiedyż przy huku dział, trzasku płomieni 
    Podniesiem okrzyki wolności? 
I kiedyż uczynim, swobodni oracze, 
   Lemiesze z pałaszy skrwawionych? 
Ach! kiedyż na ziemi już nikt nie zapłacze, 
   Prócz rosy pól naszych zielonych! 



 

18 

Opatów - cmentarz 

Tu znajduje się mogiła z tablicą, na której wypisano: 
P O L E G Ł Y M / Z A / O J C Z Y Z N Ę / 1 8 6 3  
Przed cokołem położona płyta granitowa (słabo czy-
telna) z wyrytym napisem: 
TU LEŻY /46 BEZIMIENNYCH/ POWSTAŃCÓW /I 3-CH 
OFICERÓW/ KPT. BELA BATORY /WĘGIER POR. WŁAD. 
REJMAN/ POR. WŁAD. CHRUŚCIŃSKI  

Powstańcy polegli w czasie ataku na Opatów w dniu 
21 lutego 1864 r., gdy ponad 1000-osobowy oddział 
pod dowództwem płk. L. Topora-Zwierzdowskiego  
i płk. A. Kurowskiego próbował opanować miasto. 

http://pamiec.sandomierz.pl  
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Władysław Ludwik Anczyc (1823-1883) 

Pieśń strzelców 

Hej, strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały, 
A przeciw nam śmiertelny stoi wróg. 
Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały, 
Niech lotem kul kieruje Zbawca Bóg! 

Więc gotuj broń i kulę bij głęboko, 
O ojców grób bagnetów poostrz stal, 
Na odgłos trąb twój sztucer bierz na oko, 
Hej, baczność! cel i w łeb lub serce pal. 

Hej, trąb, hej trąb,  
Strzelecka trąbko, w dal! 
A kłuj, a rąb 
I w łeb lub serce pal! 


