
Henryka Pustowójtówna 

Gdy w 1861r. rozpoczęły się manifestacje patriotyczne, stanęła wśród 

najodważniejszych, wzbudzając podziw i szacunek wśród rodaków,           

a nienawiść u sług caratu. Z chwilą wybuchu powstania, w Staszowie 

zgłosiła się w przebraniu męskim, jako Michał Smok, do Mariana 

Langiewicza. Została mianowana adiutantem dowódcy batalionu, majora 

Dionizego Czachowskiego. Pierwszą jej próbą bojową była bitwa pod 

Małogoszczem 24 lutego 1863r, gdzie dzięki jej odwadze uratowano 

armatki, pod którymi wróg już wystrzelał konie. Brała też udział we 

wszystkich późniejszych potyczkach, z bronią w ręku. Była zawsze 

przykładem dla walczących, cechowała ja wytrzymałość i hart ducha. Po 

bitwie pod Grochowiskami, w której brała czynny udział, zagrzewając 

swoim przykładem kosynierów do męstwa, przekroczyła wraz                    

z Langiewiczem granicę państwa i została internowana.  

                                                                                                                                 

_______________________________________________________  

 

 



Maria Piotrowiczowa 

Gdy Komitet Centralny Narodowy jako Tymczasowy Rząd 

Narodowy wyznaczył termin wybuchu powstania, młodzież 

pospieszyła do lasów, gdzie tworzyła oddziały. Mąż Marii 

Konstanty postanowił wyruszyć do oddziału, który stacjonował    

w lesie pod wsią Dobrą, a z nim Maria. Zebrała ona ludzi 

chętnych do powstania, przygotowała furgony z żywnością oraz 

broń. 24 lutego 1863r. rozegrała się pomiędzy oddziałem dra 

Dworaczka     i przeważającymi siłami wroga bitwa, od początku 

niekorzystna dla strony polskiej. Gdy Konstanty Piotrowicz padł 

ranny, Maria rzuciła się w największy wir walki. Otoczona przez 

kozaków, odrzuciła wezwanie do poddania się. Pchnięta 

bagnetem, jeszcze w ostatniej chwili życia strzeliła do napastnika 

z rewolweru. Kozacy pastwili się nad jej martwym ciałem, które 

zostało pokłute pikami i szablami.  

 

______________________________________________ 

  



Aniela Radzicka 

Na wieść o powstaniu pospieszyła z pomocą Tomaszowi Kolbemu, stojącemu na czele oddziału 

powstańczego. W Czarnocinku, w jej niewielkiej dzierżawie, była główna kwatera wojsk powstańczych, 

były tam posyłane i stamtąd wysyłane rozkazy i korespondencje, dostarczano ochotników do partii 

powstańczych. Gdy dowiedziała się o tym żandarmeria rosyjska, Aniela została aresztowana i postawiona 

najpierw przed komisja śledczą, a następnie przed sądem wojennym. Otrzymała wyrok dożywotnich 

ciężkich robót na Syberii, który później zamieniono na osiedlenie na Syberii. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  



Maria Krasuska 

Gdy w maju rozniosła się po Warszawie wiadomość, że w Puszczy Kampinoskiej formuje się oddział Dzieci 

Warszawskich, pod dowództwem Ludwika Żychlińskiego, postanowiła udać się tam. Miała wówczas 18 lat. 

Gdy dowódca dowiedział sie, że w jego partii znajdują się kobiety, radził im zostać opiekunkami rannych. 

Dziewczęta jednak pozostały dalej w szeregach. 16 lipca nastąpiło spotkanie z nieprzyjacielem pod wsią 

Brenicą. Powstańcy ponieśli klęskę. Maria po bitwie udała się z częścią rozbitego oddziału do wsi Gołkowo, 

gdyż Żychliński obiecał tam powrócić i nakazał formować oddział powstańczy, Maria nie zdołała jednak 

dołączyć do Dzieci Warszawskich. Wiosną 1864r. została aresztowana i przewieziona do Cytadeli               

w Warszawie, Nikogo na śledztwie nie wydała. Została ukarana dwumiesięcznym aresztem. 

 

________________________________________________________  

  



Apolonia Fijałkowska  

Do powstania zgłosiła się wraz z mężem. W partii pułkownika Leona Czechowskiego otrzymała mundur      

i została Staszkiem. Uchodziła za starszego syna Fijałkowskiego z pierwszego małżeństwa. Staszek umiał 

jeździć konno i strzelał celnie, dostał przydział do karabinierów. Apolonia Fijałkowska wzięła udział           

w bitwie pod potokiem i w potyczkach pod Suszkami i Ciosmami. Po bitwie od Potokiem, gdy przybyła do 

Galicji, zobaczyła kawalerzystów i myśląc, że to powstańcy, pobiegła ku nim. Byli to jednak Austriacy, 

którzy ją aresztowali. Odbili ją Węgrzy i zaprowadzili do polskiego dworu. Jej czapkę żołnierską zabrali ze 

sobą na pamiątkę dzielnej Polki. 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

  



Emilia Cieszkowska 

Walczyła w oddziale swego męża Kajetana Ćwieka-Cieszkowskiego. Gdy wybuchło powstanie 

małżonkowie postanowili wystawić oddział powstańczy złożony z ochotników. Inicjatywa należała do 

Emilii. To ona zamieniła swój elegancko urządzony dom na kwaterę wojskową. Gdy oddział wyruszył        

w pole, Emilia, zostawiwszy synka pod opieką swej matki, wyruszyła z nim. Jeździła do zaboru 

austriackiego po broń i rynsztunek, była wiele razy zatrzymywana, ale zawsze zdołała sie wymknąć. 

Walczyła również w największej bitwie, jaką Ćwiek stoczył 21 sierpnia 1863r. pod Kowalą Stępocką. Po 

bitwie zajęła sie rannymi. Gdy Ćwiek opuścił kraj jego żona pozostała, pomagając powstańcom z innych 

oddziałów. Została aresztowana w Rozwadowie, przy pomocy przyjaciół uciekła jednak z więzienia i zdołała 

dotrzeć do Francji. 

 

________________________________________________________ 

  



Ewelina Pruszakowa 

Naczelnik cywilny powiatu gostyńskiego. Walczyła z generałem Wittgensteinem, który był dowódcą 

oddziałów walczących w służbie Wielkiego Księcia Konstantego na Pradze i zapisał się w pamięci 

mieszkańców okrutnymi rozporządzeniami. Pruszakowa nie ulękła się jednak krwawego generała. Od chwili 

wybuchu powstania była przewodniczącą Komitetu Niewiast, do niej znoszono podatki, zwożono zboże, 

przybywały transporty amunicji i broni. Gdy w powiecie zjawili się żandarmi narodowi, którzy surowo 

karali szpiegów Wittgensteina, Pruszakowa użyczyła im dachu nad głową i otoczyła serdeczna opieką, 

znalazł w niej oparcie i pomoc Komisarz Rządu Narodowego. Jeden z listów przez nią adresowanych wpadł    

w ręce Wittgensteina. Została aresztowana i osadzona w więzieniu we Włocławku. Wyrokiem sądu 

wojennego w Warszawie została skazana na 6 lat robót na Syberii. 

 

________________________________________________________ 

  



Józefa Lipartowska 

Dwudziestoletnia służąca u właścicielki majątku w Bączalu. Gdy do Bączala dotarła wiadomość                    

o powstaniu, udała się do Krakowa, gdzie werbował ochotników Miaskowski. Jego oddział stoczył dwie 

potyczki – pod Gałęzowicami i Mrzygłodem. Józefa została 7 czerwca aresztowana przez władze 

austriackie, które odesłały ją do Gromca, gdzie poddano ja pod nadzór policji. Po dwóch miesiącach udała 

się powtórnie do Krakowa, gdzie odnalazła rozbitków z oddziału Miaskowskiego i udała się z nimi do 

Bączala Dolnego, gdzie ich zakwaterowano. 15 września aresztowano 6 spośród nich, w tym Lipartowską. 

Osadzono ich w więzieniu w Jaśle. Proces odbył się 5 maja 1864r. w Tarnowie. Józefę skazano na 8 tygodni 

więzienia ze względu na jej młody wiek, brak wykształcenia i stan zdrowia.   

 

________________________________________________ 

 


