
Cytadela piotrkowska 

Piotrkowskie więzienie polityczne zwane Cytadelą mieściło 

się w Rynku Trybunalskim. Przez gmach ten przeszło 

tysiące osób obwinionych o udział w powstaniu. Tutaj 

wykonywano egzekucje na skazanych, stąd wysyłano do 

Cytadeli warszawskiej, na Sybir i na szubienicę. Że             

w przybytku tym nie szczędzono bohaterom zgryzot             

i boleści dowodzi fakt wyskoczenia z okna na bruk dwóch 

powstańców, w celu samobójczym, gdzie potłuczeni, dobici 

zostali kolbami   i nahajkami. Oni to, wraz z trzema innymi, 

pochowani są pod krzyżem powstańczym na starym 

cmentarzu w Piotrkowie. 

  



Gimnazjum Rządowe 

Szczególną rolę w fazie przedpowstaniowych, agitacyjnych 

działań, odegrali nauczyciele oraz uczniowie gimnazjum 

piotrkowskiego. Do ludzi, którzy posiadali rozległe kontakty 

z warszawskim ruchem spiskowym, należał niewątpliwie 

Antoni Rogowski, dyrektor gimnazjum, który inspirował 

wystąpienia młodzieży w mieście, a po wybuchu powstania 

kierował ją do oddziałów powstańczych. Analogiczną rolę 

odgrywał też nauczyciel Leon Kucharski, późniejszy 

powstaniec z oddziałów Mierosławskiego i Topora oraz 

Adolf Dutkiewicz, sekretarz gimnazjalny. Wśród uczniów, 

którzy zajmowali sie agitacją w tym okresie, na uwagę 

zasługuje działalność Antoniego Szczawińskiego, Andrzeja 

Dzierżanowskiego i Władysława Wojciechowskiego. 

Niemałą rolę w tej działalności odegrali absolwenci 

gimnazjum w Piotrkowie, studenci warszawskich szkół, 

którzy systematycznie utrzymywali kontakty z Piotrkowem. 

Namiestnikowi Królestwa Polskiego przekazano także 

informacje o tym, że pod kierunkiem miejscowego 

nauczyciela zawiązał się spisek uczniów gimnazjum 

piotrkowskiego, którzy skupowali kosy, noże itp. Uczniowie 

ci uzbrojeni w te narzędzia czekali na rozkaz z Warszawy, 

aby uderzyć na miejscowe wojska rosyjskie, oddziały 

Kozaków i urzędy państwowe. 



Demonstracje 

patriotyczne 

Do rozruchów ulicznych w Piotrkowie doszło na przełomie 

marca i kwietnia 1861 r. Niezadowolenie demonstrujących 

skierowało się głównie przeciwko lokalnym notablom, 

którzy byli obwiniani o lojalizm wobec cara i realizację 

rosyjskiej polityki ucisku narodowego. 4 kwietnia 1861 r. 

grupa młodzieży i wyrobników przed domem aptekarza 

Timego i przed domem nadzorcy magazynu powiatowego 

urządziła kocią muzykę i powybijała im szyby w oknach. 

Gdy tłum kierował się w stronę mieszkania Cywińskiego, 

znanego w mieście z lojalizmu wobec zaborcy, drogę 

zagrodził demonstrantom inspektor miejski policji z grupą 

żandarmów. Demonstrantów rozproszono. Naczelnik 

komendy żandarmów stacjonujących w Piotrkowie zwrócił 

się do naczelnika powiatu piotrkowskiego Aleksandra 

Maryewskego z propozycją ściągnięcia strzelców 

stacjonujących w Wolborzu dla wsparcia miejscowych sił 

porządkowych. Naczelnik jednak odmówił nie chcąc 

rozdrażniać dodatkowo piotrkowian. Kolejne wystąpienia    

w Piotrkowie miały miejsce na jesieni W dniu 7 września 

podczas nabożeństwa odprawianego w kościele parafialnym 

(Fara) w intencji cara zamiast hymnu "Te Deum" 

odśpiewano przy dźwięku organów "Boże coś Polskę". 

Inspiratorem tego był miejscowy nauczyciel Władysław 

Listopad, który chciał zaprotestować w ten sposób 



przeciwko modłom za cara i jego rodzinę z powodu 

wypadków warszawskich.  

  



Dworzec kolei 

warszawsko – 

wiedeńskiej 

Polityczne znaczenie Piotrkowa podnosił fakt połączenia 

kolejowego z Warszawą. Szlaki komunikacyjne,                  

a zwłaszcza drogi żelazne wyznaczały wtedy często kierunki 

oddziaływania rewolucyjnego i zawiązywania sie 

organizacji konspiracyjnych. Stacja kolei dostarczała też 

możliwości organizowania innych form demonstracji 

patriotycznych. Specjalizował się w tym urzędnik 

magistratu Adolf Stępowski, który organizował młodzież 

różnych piotrkowskich szkół i w czasie przyjazdu 

osobistości z urzędniczych i wojskowych sfer carskich 

urządzał tzw. kocią muzykę. 27 marca 1861 r. doszło           

w Piotrkowie do wielkiej demonstracji, wywołanej 

wzburzeniem na wieść o stłumieniu przez wojska rosyjskie 

demonstracji w Warszawie. Demonstranci dotarli do dworca 

kolejowego, gdzie wywoływali hałas i wznosili wrogie 

okrzyki pod adresem przejeżdżających pociągiem 

dygnitarzy carskich.   

  



Lokalne organizacje 

konspiracyjne 

Najprawdopodobniej już w październiku 1862r. na terenie 

powiatu działała scentralizowana organizacja konspiracyjna, 

skupiająca, rozproszone dotychczas, lokalne grupy 

spiskowców. Akcją gromadzenia funduszów na rzecz 

powstania w Piotrkowie zajmował się Hipolit Szaffer, syn 

byłego dyrektora gimnazjum. Propagandę na rzecz 

powstania prowadziło wielu działaczy w Piotrkowie. 

Wybitna funkcję w tym zakresie spełniał telegrafista ze 

stacji Piotrków Marceli Mniszewski, który zajmował się 

rozprowadzaniem nielegalnych papierów broszur                  

i wiadomości oraz Jakub Sztejnike. Organizowaniem            

i odsyłaniem ludzi do partii powstańczych zajmowali się: 

urzędnik Władysław Orczewski, dyrektor gimnazjum 

Antoni Rogowski, ks. wikary Jan Michalski, sekretarz 

gimnazjum Adolf Dutkiewicz i ks. Józef Ludwiński.  

  



Piotrkowscy 

powstańcy 

Młodzież Piotrkowa zbiegała do oddziału Józefa 

Oxińskiego, dowodzącego w powiatach wieluńskim, 

piotrkowskim i sieradzkim. Od czerwca 1863r. na tych 

terenach działał również oddział Antoniego Korotyńskiego   

i Tatara. Nazwiska piotrkowian odnajdujemy w oddziałach 

Topora, Rogalińskiego, Celińskiego, Oxińskiego                   

i Mierosławskiego. Pod dowództwem Rogalińskiego 

walczył m.in. absolwent gimnazjum w Piotrkowie 

Konstanty Sękowski, losy oddziału Oxińskiego dzielił 

Wincenty Dobrowolski, biorąc udział w wielu bitwach         

i potyczkach. W oddziale Mierosławskiego służył 

nauczyciel Leon Kucharski. Z bronią w ręku schwytano 

również Marcelego Mniszewskiego, Hipolita Szaffera, 

Marcelego Gardowskiego, Wilhelma Głassę, Franciszka 

Imocińskiego, Władysława Kondziakiewicza, Aleksandra 

Kozłowskiego, Marcina Olesińskiego, Jana Unofnera           

i Macieja Winklera. Schwytani zostali zesłani na Syberię, 

wcieleni do armii rosyjskiej bądź zesłani w głąb Rosji.  

  



Teodor Cieszkowski             

w Piotrkowskiem 

Generał Langiewicz skierował w Piotrkowskie Teodora 

Cieszkowskiego w celu sformowania nowych oddziałów 

powstańczych.  Cieszkowski zebrawszy niewielki oddział 

14 marca wszedł do Radomska, gdzie rozbroił 8 żołnierzy 

rosyjskich z oddziału Inwalidów, zabrał kilka koni i 600 

rubli z kasy i ruszył ku Maluszynowi. Stąd wykonał szereg 

wypadów w kierunku Wielunia i Pajęczna, gdzie zabrano 

kasę rządową. Częsta zmiana miejsca postoju stwarzała       

u rosyjskich władz przeświadczenie o dużej liczbie i sile 

oddziału. Dlatego do spacyfikowania okolicy objętej 

działalnością powstańczą władze zebrały znaczne siły          

z Radomska, Wielunia i Pajęczna. Wojsku carskiemu udało 

sie zaatakować obóz powstańczy pod Radoszewicami. 

Strzelcy pod dowództwem kapitana Skalskiego odparli atak 

majora Pisarenki. W obawie, że Pisarenko otrzyma posiłki    

z Wielunia, Cieszkowski cofnął się i dopiero pod 

Kieczygłowem postanowił uderzyć na naciskających go 

Rosjan. Uderzenie Cieszkowskiego zmusiło nieprzyjaciela 

do cofnięcia się na północ do Rząśni, a Cieszkowski 

wycofał się w kierunku na Kamyk. 



Pierwsze strzały 

powstania 

styczniowego 

Pierwszą ofiarą powstania styczniowego był 16-letni Adolf 

Zawadzki, syn burmistrza Kamieńska. Młody powstaniec 

został zastrzelony w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. na 

radomszczańskim rynku przed kamienicą swego dziadka. 

Adolfa zastrzelił carski żandarm Jakuta, który zresztą był 

lokatorem w kamienicy jego dziadka. Nocą z 21 na 22 

stycznia w lasach między Rozprzą a Kamieńskiem zebrał się 

oddział powstańczy. Dowództwo tego oddziału (liczącego 

dzień później już 300 osób) objął Józef Grekowicz. 

Zorganizowany oddział wkroczył do Kamieńska, witany      

z ogromnym entuzjazmem przez mieszkańców. Następnej 

nocy w strugach ulewnego deszczu doszło do nieudanej 

próby zdobycia Radomska. Zrazu wszystko szło zgodnie      

z planem. Gdy powstańcom wydawało się, że już opanowali 

miasto, zebrali się w rynku, aby hałaśliwie świętować swój 

triumf. Zostali wtedy otoczeni przez pochowane wojsko 

rosyjskie. Jedni padli od kul, inni bezładnie uciekali,            

a jeszcze inni zostali wzięci do niewoli. Wtedy właśnie 

zginął 16-letni Adolf. Uczestników ataku na Radomsko 



pojmano w Pajęcznie. Jako carscy oficerowie zostali 

oskarżeni o zdradę stanu i rozstrzelani w Piotrkowie. 

  



Po upadku powstania 

Praktycznie powstanie styczniowe w Piotrkowie nie doszło 

do skutku. Po upadku powstania sądzono natomiast jego 

uczestników. Kilkunastu z nich skazano na karę śmierci        

i rozstrzelano. Upamiętnia ich pomnik stojący na 

piotrkowskim Starym Cmentarzu. Represje popowstaniowe 

polegały na całkowitej likwidacji autonomii Królestwa 

Polskiego, rusyfikacji szkół, urzędów, represjach wobec 

Kościoła katolickiego, likwidacji zakonów i klasztorów. Po 

Powstaniu Styczniowym wywieziono m.in. siostry 

dominikanki z Piotrkowa do Św. Anny pod Częstochową. 

 

  



Działania Józefa 

Oxińskiego 

W zachodniej części powiatu piotrkowskiego działaniami 

bojowymi powstańców kierował Józef Oxiński.                  

W początkowym okresie działał w Sieradzkiem, gdzie 

zebrał oddział w sile 300 osób. Po kilkutygodniowych 

utarczkach ze ścigającymi go wojskami rosyjskimi, 

naciskany przez znaczne siły nieprzyjaciela, przeniósł sie    

w okolice Bełchatowa, ścigany przez nieprzyjaciela 

zmuszony był do częstej zmiany miejsca pobytu. 5 marca 

pod Brodnią oddział carski zaatakował powstańców, którzy 

z trudem odparli atak silniejszego nieprzyjaciela. Oddział 

Oxińskiego wycofał się w kierunku Złotego Potoku            

k. Częstochowy. W końcu marca na czele 150 ludzi 

powrócił w Piotrkowskie. Jednak, nie będąc w stanie 

przeciwstawić sie naciskowi przeważających sił rosyjskich, 

zmuszony został do opuszczenia tego terenu. W Kuźnicy 

Rosjanie niespodziewanie uderzyli na powstańców. Oxiński 

zdecydował się na odwrót. W pierwszych dniach maja  

pojawił się ponownie w Piotrkowskiem. Jego 

zainteresowanie wzbudziła kolej warszawsko – wiedeńska 

jako ważny punkt strategiczny, nie udało się jednak 

powstańcom przejąć nad nim kontroli. 27 czerwca 

powstańcy zajęli Przedbórz. Jednak atak wojsk rosyjskich 



zmusił Oxińskiego do wycofania się z miasta. W południe 

28 czerwca na powstańców uderzyły ścigające ich oddziały 

rosyjskie. Do kolejnej potyczki doszło w lesie pod 

Skotnikami. Oddział Oxińskiego poszedł w rozsypkę. 

Nasilający się napór wojsk rosyjskich utwierdził dowódcę   

w przekonaniu, że dalsze prowadzenie walki w oparciu         

o piechotę i kosynierów staje się niemożliwe. Po naradzie     

z dowódcami oddziałów pod Dobromierzem Oxiński podjął 

decyzję o rozpuszczeniu piechoty.       


