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                                                                                   Lechosław Wąsik 

Rotmistrz Jan Prendowski (1839-1905) 

Jan Chrzciciel Wojciech Prendowski urodził się w dniu 24 czerwca 1839 roku w Mirowie (woj. 
mazowieckie, pow. szydłowiecki). Zapewne dzieo urodzenia zdecydował o jego imieniu. 
Ponadto kościół w Jastrzębiu, w którym był ochrzczony,  także za patrona ma św. Jana 
Chrzciciela. Ojcem przyszłego rotmistrza był Ludwik Prendowski (1790-1862) h. Korwin,  
dzierżawca części dóbr rządowych Mirów oraz właściciel wsi Kiełczyna z przyległościami (woj. 
świętokrzyskie, pow. staszowski). Wcześniej, w latach 1822 -1833 sprawował urząd 
burmistrza miasta Łask (woj. łódzkie). Dzierżawione przez niego dobra Mirów  wchodziły w 
skład Majoratu Mirów – Zalesice. Oprócz Mirowa i 21 innych wsi do tego majoratu należały 
miasta Jastrząb i Wierzbica (woj. maz., pow. radomski).  W aktach metrykalnych Ludwik 
tytułowany jest naddzierżawcą. Takim tytułem określano osobę, która dzierżawione dobra 
poddzierżawiała komuś innemu. Prawdopodobnie, oprócz Mirca Ludwik Prendowski posiadał  
prawo dzierżawy innych dóbr lub uposażeo(np. wójtostwa), które okresowo poddzierżawiał. 
Około 1840 r. wydzierżawił (z trzecich rąk) dobra Mirzec (woj. świętokrzyskie, pow. 
starachowicki), których pierwszym dzierżawcą został w 1851r. Po roku scedował dzierżawę 
na syna Józefa. Do dóbr tych należały także folwarki w Osinach i Tychowie. 
Matką Jana była Wiktoria Wiśniewska(1810?-1846). Zmarła ona 19 grudnia 1846 r. w 
Mirowie. Ludwik miał 2  siostry: Melanię(1834?-1890), Annę Teklę (1836- ?) oraz 2 braci:  
Józefa(1829-1872) i Czesława(1838-1912). Anna i Czesław urodzili się w Mirowie. Z 
młodszym bratem był bardzo zżyty. Razem w 1856 r. ukooczyli siedmioklasowe gimnazjum w 
Radomiu(woj. mazowieckie), co dawało im możliwośd studiowania, ale nie wiadomo, czy 
podjęli studia. W marcu 1859 roku byli świadkami na ślubie siostry  Anny Tekli  z Juliuszem 
Ostrowskim. W akcie ślubu, który odbył się w Warszawie zapisano, że są obywatelami 
ziemskimi.  Jan miał mieszkad w  Czyżowie (Czyżów Szlachecki, woj. świętokrzyskie, pow. 
sandomierski) zaś Czesław w Warszawie. Dwa miesiące później odbył się ślub starszej siostry 
Melanii z Karolem Sosnowskim. Zamieszkiwała ona wraz z ojcem Ludwikiem w Warszawie 
przy ulicy Szpitalnej.  
Kurier Warszawski z dnia 8 czerwca 1860 r. podał, że do Warszawy przybyli  m.in. Jan i 
Czesław Prendowscy z Czyżowa. Miejscowośd ta stanowiła własnośd Henryka Prendowskiego 
- syna zmarłego w 1855 r. ich stryja płk. Wojciecha Prendowskiego. W czerwcu 1860 r. 
odbyły się w naszej stolicy dwie wielkie uroczystości. Pierwsza to procesja w dniu 7 czerwca z 
okazji Święta Bożego Ciała, w której brało udział dwadzieścia kilka tysięcy osób. Druga miała 
miejsce cztery dni później. Był nią  pogrzeb znanej działaczki i patriotki Katarzyny Sowioskiej 
wdowy po obroocy Woli z 1831 r.  generale Józefie Sowioskim. W uroczystościach 
pogrzebowych wzięło udział kilkanaście tysięcy osób. Studenci ze Szkoły Sztuk Pięknych 
przekształcili je w manifestację patriotyczną – pierwszą od 1831 roku. Przeglądając 
kilkanaście numerów Kuriera Warszawski po 8 czerwca 1860 r. nie znalazłem wzmianki o 
opuszczeniu Warszawy przez Jana i Czesława Prendowskich. Prawdopodobnie, zatrzymali się 
na dłużej u rodziny. Na pewno o wspomnianych  manifestacjach wiedzieli i jeśli nie w 
uroczystościach Bożego Ciała to w pogrzebie Katarzyny Sowioskiej uczestniczyli. Ponownie 
Kurier Warszawski z 17 marca 1861 r. poinformował o ich przybyciu do stolicy, ale tym razem 
nie z Czyżowa a z Mirca (woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki). Naddzierżawcą dóbr 
Mirzec był Józef Prendowski starszy brat Jana i Czesława. Ich przyjazd do Warszawy zbiegł sie 
z „chwilową odwilżą polityczną”. W dniu 17 marca 1861 r.  Delegacja Miejska wynegocjowała 
u carskiego namiestnika Gorczakowa zwolnienie większości więźniów politycznych z Cytadeli. 
Zostali oni aresztowani m.in. podczas dwóch warszawskich manifestacji : pierwszej w dniu 25 



2 
 

lutego 1861 r. zorganizowanej dla uczczenia najkrwawszej bitwy (nierozstrzygniętej) 
powstania listopadowego pod Olszynką Grochowską, drugiej krwawej w dniu 27 lutego 1861 
r., w której domagano się uwolnienia osób aresztowanych dwa dni wcześniej.  Delegacja 
Miejska w Warszawie jako namiastka samorządu powstała w odpowiedzi na zabicie w tej 
drugiej manifestacji pięciu mężczyzn.  W skład jej wchodziło początkowo 14 osób, m.in. : 
najbogatszy obywatel Królestwa Kongresowego Leopold Kronenberg, Józef Ignacy 
Kraszewski, dr Tytus Chałubioski. Zorganizowała ona w dniu 2 marca pogrzeb Pięciu 
Poległych. Wśród zabitych był czeladnik ślusarski Karol Brendel z Chlewisk k. Szydłowca (woj. 
mazowieckie, pow. szydłowiecki). W uroczystościach wzięło udział ok. 100 tysięcy osób. 
Warszawa liczyła wówczas około dwa razy tyle mieszkaoców.  Na pogrzebie Pięciu Poległych  
województwo sandomierskie reprezentował Dionizy Czachowski, prawdopodobnie dlatego, 
że Brendel pochodził  z terenu jego działalności konspiracyjnej. Wydarzenie to spowodowało 
wzrost patriotycznych nastrojów i nazwano je iskrą zapalną, która wysadziła „beczkę z 
prochem” zwaną powstaniem styczniowym. O tym co działo się w Warszawie na przełomie 
lutego i marca 1861 r. Jan i Czesław poinformowani zostali przez brata Józefa, który 
uczestniczył w obradach Towarzystwa Rolniczego i jego żonę Jadwigę. Prendowska brała 
udział zarówno w manifestacji w dniu 27 lutego jak i pogrzebie Pięciu Poległych . Zapewne, 
wyżej wymienione informacje skłoniły Jana i Czesława  do odwiedzenia stolicy w marcu 1861 
r. Po pogrzebie Pięciu Poległych nasiliły się patriotyczne manifestacje, nawiedzano zbiorowo 
ich grób. Organizowano wiece w Akademii Medyko-Chirurgicznej i Szkole Sztuk Pięknych. 
Studenci tej ostatniej szkoły przewodzili w organizacji patriotycznych i  rewolucyjnych 
wystąpieo. Zbierano się przy ulicznych  figurach, urządzano „kocią muzykę” pod oknami 
znienawidzonych carskich urzędników. Zamawiano patriotyczne nabożeostwa. Na pewno w 
wielu tych wydarzeniach uczestniczył Jan Prendowski. Prawdopodobnie zawarł wtedy też 
znajomości z radykalnymi działaczami, którzy później tworzyli ugrupowanie Czerwonych, 
gdyż należał do zorganizowanej przez nich Organizacji Narodowej. Wszystkie  patriotyczne 
nastroje przygasiła masakra, jaka miała miejsce w Warszawie  w dniu    8 kwietnia 1861 r. 
Ponad tysiąc rosyjskich żołnierzy otworzyło wówczas ogieo do tłumu zgromadzonego na 
Placu Zamkowym i na sąsiednich ulicach. Demonstranci zostali także ostrzelani przez 
artylerię z Cytadeli. Generał  Chrulew, który rozkazał strzelad do manifestujących,  zrobił to 
po trzykrotnym wezwaniu do rozejścia się. Takie działanie było zgodne z uchwalonym w nocy 
z 7/8 kwietnia 1861 r. prawem, które nie było znane organizatorom protestów. Władze 
oficjalnie podały, że poległych i śmiertelnie rannych było 47 osób, a rannych 240. Według 
innych wyliczeo  zabitych mogło byd nawet ok. 200. Bardzo szybko wiadomośd o masakrze 
dotarła do Józefa Prendowskiego wraz z informacją, że zginął w niej jego brat Jan. 
Prendowscy natychmiast udali się do Radomia, aby od znajomych osób wracających z 
Warszawie dowiedzied się prawdy. Okazało się, że Jan „cudem uniknął bagnetu” i nic mu się 
złego nie stało.   Po opuszczeniu Warszawy udał się do brata Józefa mieszkającego w Mircu.  
W dniu 14 września 1861 r. zorganizowano  na Świętym Krzyżu uroczystości z okazji Święta 
Podwyższenia Krzyża. W Mircu warszawską pielgrzymkę zdążającą na tę uroczystośd  witał ze 
sztandarem  Jan Prendowski. Sztandar ten wykonała  Jadwiga żona jego brata Józefa i był on 
podczas uroczystości wywieszony  wraz z innymi sztandarami na wieży Świętokrzyskiego 
Klasztoru. Służył później Czachowczykom i został pozostawiony po zwycięskiej bitwie 21 
sierpnia 1863 r. na plebani w Kowali- Stępocinie (woj. mazowieckie, pow. radomski). 
Wojskowy obyczaj nakazuje rozwiązanie oddziału, który utracił sztandar. „Dokonali tego 
Moskale” dwa dni później pod Wirem (woj. mazow., pow. przysuski) rozbijając zgrupowanie 
Czachowczyków i Dwieków. Wracając do uroczystości na Świętym Krzyżu to zgromadziły one   
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kilkadziesiąt tys. wiernych z „całej Polski” oraz od 200 do 300 księży. Mszę Świętą sprawował 
biskup sandomierski Józef Michał  Juszyoski. Kazanie ks. Zakrzewskiego było bardzo 
emocjonalne i wywołało płacz przechodzący nawet w jęk. Księdza niesiono na rękach, a szaty 
jego „porwano na pamiątkę”. Niestety, na wezwanie kaznodziei do złożenia przysięgi i bicia 
się za ojczyznę do ostatniej kropli krwi, częśd mężczyzn opuściła uroczystośd. Prendowscy po 
ugoszczeniu ok. 400 warszawskich pielgrzymów i osób, które do nich dołączyły m.in. z 
Szydłowca w dwudziestoosobowej grupie też udali się na Święty Krzyż.  Uczestniczył w tej 
pielgrzymce i Jan. Innym ważnym wydarzeniem było utworzenie w Warszawie w dniu 17 
października 1861 r. przez Czerwonych Komitetu Miejskiego (Komitetu Ruchu). Była to 
odpowiedź na wprowadzenie trzy dni wcześniej stanu wojennego w Królestwie Polskim. W 
założycielskim zebraniu uczestniczył Ignacy Maciejowski „Sewer” – późniejszy komisarz woj. 
sandomierskiego. Był on przyjacielem i stałym bywalcem w domu Józefa i Jadwigi 
Prendowskich. Nie przeszkadzało mu to, że Józef działał w organizacji Białych. 
Prawdopodobnie w następnym roku (1862) Jan przeprowadził się wraz z bratem Czesławem 
do Szydłówka(woj. mazow., pow. szydłowiecki) oddalonego o kilkanaście kilometrów(w linii 
prostej) na płn. – zach. od Mirca. W dniu 23 lipca 1861 zmarł dzierżawca Dóbr Rządowych 
Szydłówek i Sadek w Ekonomii Rządowo Górniczej Szydłowiec  Antoni Jasioski. Po wielu 
zabiegach i pod kilkoma warunkami dzierżawę przepisano na wdowę Małgorzatę Jasioską. 
Jednym z warunków , który musiała spełnid było wybudowanie szynku. Czesław Prendowski 
został zarządcą  ww. dóbr (prawdopodobnie była to nieformalna dzierżawa).  W pracy 
pomagał mu Jan. Większośd jednak swojego czasu poświęcał zapewne na działalnośd 
konspiracyjną . Jadwiga Prendowska  pisze w książce Moje wspomnienia, że zajmował on 
wysokie stanowisko w Organizacji Narodowej. Cytat z ww. publikacji : „Wiśniewski był także 
w Kowali, był to mieszczanin z miasteczka Jastrzębia, którego poświęcenia, energii i sprytu 
nie umiał dośd zachwalid brat (jej męża) Jan w czasach sprzysiężenia, był setnikiem i jego 
prawą ręką”. Kazimierz  Wiśniewski (1840-1863) utrzymywał się z gospodarstwa chod był 
mieszczaninem. Od innych gospodarzy odróżniało go to, że był wśród tych kilku procent, 
którzy umieli pisad. Został w Kowali-Stępocinie mianowany w maju 1863 r. przez komisarza 
woj. sandomierskiego Józefa Prendowskiego dowódcą konnego oddziału żandarmerii 
narodowej („żandarmów wieszających”). Oddział ten rozbił  „partyzant” Assiejew  w dniu 
30.06.1863 r. pod Goździkowem(woj. mazow., pow. przysuski). Rotmistrza Wiśniewskiego 
powieszono 16 lipca 1863 r. na rynku w Radomiu. W czasach sprzysiężenia podlegał Janowi 
Prendowskiemu. Z tego wynika, że Prendowski w Organizacji Narodowej miał wyższe 
stanowisko niż setnik. Mógł byd tysiącznikiem ( zwanym także okręgowym) lub naczelnikiem 
okręgu. Teoretycznie dziesiętnik kierował - dowodził  dziesięcioma osobami, setnik stoma, 
tysiącznik (okręgowy) tysiącem, wydziałowemu podlegało 2 – 3 okręgowych. Ponadto 
funkcjonował drugi system podporządkowania złożony z naczelników: miejskich, 
okręgowych, powiatowych, wojewódzkich. Naczelną władzę stanowił Komitet Miejski, który 
później przekształcił się (czerwiec 1862 r.) w Komitet Centralny Narodowy. KCN podjął 
decyzję o rozpoczęciu powstaniu w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. Na  naczelnika 
wojennego woj. sandomierskiego wyznaczył  Mariana Melchiora Antoniego Langiewicza,  
jednocześnie awansował go do stopnia pułkownika. Jego przewodnikiem i wprowadzającym 
w sprawy sandomierskiego sprzysiężenia był komisarz Ignacy Maciejowski  „Sewer”. Na 
pierwszy swój pobyt  w Sandomierskiem wybrali  dom Prendowskich w Mircu, gdzie przybyli 
nocą  z 12 na 13 stycznia 1863 r. Przed wybuchem powstania płk. Langiewicz jeszcze 
kilkakrotnie  ich odwiedził.  Częstym gościem u brata był także Jan i dzięki temu miał 
możliwośd zapoznad się  z przyszłym dyktatorem powstania styczniowego. W czwartek 22 
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stycznia Prendowski udał się z Mirca do Szydłówka, aby zebrad  swoich sprzysiężonych przed 
nocnym atakiem na Szydłowiec (woj. mazowieckie). Dwudziestu pięciu z nich pochodziło z 
Mirca. Całością sił rosyjskich tj. 2 rotami liczącymi 400 żołnierzy dowodził  mjr RÜdiger, zaś 
powstaocami w podobnej ilości płk Langiewicz. Podczas walk o Szydłowiec prawdopodobnie 
to jemu wraz ze swoim oddziałem towarzyszył Jan Prendowski. Pułkownik osobiście kierował 
atakiem na skoszarowaną w starej rzeźni rotę piechoty dowodzoną przez por. Olędzkiego. 
Powstaocami atakującymi rotę mjr. RÜdigera kwaterującą w rynku dowodził kpt. August 
Jasioski (Jasieoski). Trzeci oddział z pod dowództwem inż. Bernarda Klimaszewskiego miał 
zaatakowad magazyn wojskowy, ale z nieznanych przyczyn nie uczynił tego. Magazyn mieścił 
się w budynku „Starego Browaru”. Początkowo powstaocy odnieśli sukces. Moskale wycofali 
się z miasta. Wtedy nastąpiło rozprężenie  wśród powstaoczych szeregów. Rankiem mjr   
RÜdiger  zebrał siły i przystąpił do kontrataku. Naczelnik  płk Langiewicz  przerwał 
„świętowanie zwycięstwa” i zarządził odwrót do Wąchocka (woj.świętokrzyskie, pow. 
starachowicki).  Przed wymarszem Jan udzielił  jemu i towarzyszącej mu grupie powstaoców  
kilkugodzinnej gościny w Szydłówku.  Następnie udał się z powstaocami do Wąchocka.  
Wieczorem odwiedziła go szwagierka Jadwiga Prendowska, aby się z nim pożegnad i 
zaopatrzyd go w odzież, bieliznę i pieniądze.  Ponadto, z jej podpowiedzi, odradził on 
naczelnikowi wyjazd dla odpoczynku do Mirca, ponieważ mogłoby to źle wpłynąd na nastroje 
powstaoców. W Wąchocku pułkownik Langiewicz zaproponował Janowi  dowództwo 
jednego z oddziałów. Ten jednak nie chciał się zgodzid, gdyż nie miał wojskowego 
wyszkolenia. Z powodu braku oficerów na dowódców batalionów naczelnik wyznaczył  
Bernarda Klimaszewskiego - inżyniera, Ignacego  Dawidowicza – majstra suchedniowskich 
kuźnicy, Dionizego Czachowskiego – ziemianina. Oni także nie mieli wojskowego 
wyszkolenia, wobec czego Jan uległ  namowom i zgodził się dowodzid oddziałem jazdy bez 
określonego wojskowego stopnia, używał określenia komendant.  Stopieo oficerski, 
prawdopodobnie porucznika lub podporucznika, przyjął po kilku(kilkunastu?) dniach, gdy 
przekonał się, że potrafi wywiązywad się z powierzonych obowiązków. Ponadto zdobył sobie 
zaufanie podwładnych. Dzielił się z nimi wszystkim, co posiadał , razem z nimi spał, najcięższe 
zadania „brał na siebie”. W swoich wspomnieniach Jadwiga Prendowska napisała:  „ Jego to 
wysyłał jenerał (Langiewicz) z różnymi poleceniami, bo sobie dobrał do swojego plutonu 
najdzielniejszych ludzi i wybornie ich wyrobił. Szli za nim w ogieo i wodę, a kochali go do 
ubóstwienia”. Początkowo powstaocza kawaleria niezbyt często była wykorzystywana do 
walki. Zazwyczaj wykonywała zadania pomocnicze takie jak: zwiad(rekognoskowanie), 
ubezpieczenie marszu, pomoc przy zaopatrzenia, zdobywanie środków finansowych, nabór 
rekruta, ochrona działaczy ogłaszających dekrety Rządu Narodowego, zwalczanie 
bandytyzmu itp. W czasach pokoju wyszkolenie do walki żołnierza i konia trwało 2 lata, a to 
nie było możliwe do zrealizowania w powstaoczych warunkach.  Nieraz zdobyczne 
wyszkolone rosyjskie konie  reagowały na sygnały wrogiej trąbki i galopem zdążały  w 
kierunku trębacza, co zmuszało powstaoca do zabicia konia np. poprzez oddanie strzału z 
pistoletu w ucho. Taka sytuacja przytrafiła się  Stanisławowi Szukiewiczowi z Radomia, który 
zdobył konia w zwycięskiej  bitwie pod Stefankowem (22.04.1863 r.). 
Zachowały się wspomnienia powstaoców (m.in. Lucjana Wolskiego) o tym, że Jan 
Prendowski dostarczał do obozu w Wąchocku rekrutów i  koni. Jadwiga Prendowska 
zapamiętała to, że jego obecnośd wraz z kawalerzystami była nieodzowna przy 
egzekwowaniu  należności od ziemian. W dniu 31 stycznia 1863 r. o godz. 20.30 przybył on 
do Szydłowca i zarekwirował miejską kasę. W raporcie do Naczelnika Powiatu Opoczyoskiego 
burmistrz napisał, że: „ oddział powstaoców konnych w liczbie ok. 100  uzbrojonych  
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pistoletami, pałaszami, dubeltówkami przybył do Szydłowca”. Oczywiście Jan Prendowski 
podpisał się jako komendant oddziału i zaznaczył, że działa w imieniu i z polecenia Naczelnika 
Wojennego Województwa Sandomierskiego. W kasie było w 776 rubli. Aby tyle zarobid 
robotnik  musiał pracowad ok. 10 lat. Dzienny żołd szeregowego powstaoca, wg zaleceo 
Wydziału Wojny Rządu Narodowego, wynosił 15 groszy (7,5 kopiejki). Wg działacza 
cywilnego i wojskowego Władysława Zapałowskiego Prendowski  następnego dnia po 
„wizycie” w Szydłowcu, stanął na czele ochotników udających się pod Suchedniów (woj. 
świętokrzyskie, pow. skarżyski). Mieli oni za zadanie zaatakowad rosyjski oddział 
przemieszczający się do Kielc. Podczas walki powstaocy zdobyli kilkanaście koni i trochę 
broni, a ponadto wzięli do niewoli rosyjskiego porucznika Ksawerego Łuskinę (Litwina) – 
adiutanta gen. Marka. Wiózł  on z Radomia do Kielc rozkaz gen. Uszakowa dla płk. Ksawerego 
Czengierego, który dotyczył ataku na obóz powstaoców w Wąchocku. Rosjanie podejrzewali 
Łuskinę, że specjalnie jechał przez Suchedniów, aby poinformowad Langiewicza o ww. planie 
ataku. Powstaocy doprowadzili Łuskinę do kwatery płk. Langiewicza. W dniach 1 i 2 lutego 
por. Jan Prendowski wraz z kawalerzystami towarzyszył oddziałowi mjr. Dionizego 
Czachowskiego, który walczył koło Suchedniowa pod Błotem  (1.02) i Bzinem (2.02).  W dniu 
3 lutego Prendowski wraz z częścią ugrupowania Langiewicza wziął udział w walkach pod 
Wąchockiem. Tak opisuje to wydarzenie por. Jan Słowacki we „Wspomnieniach z czasów 
Langiewicza: ” Dowiedziałem się również od nich o śmierci mojego kolegi Kazimierza 
Skrzyneckiego służącego w kawalerii pod dowództwem Prendowskiego, który dostawszy 
rozkaz wstrzymania moskali pod Wąchockiem, wyjechał z miasta ze swym plutonem, a 
ujrzawszy idących szosą moskali, których awangarda składała się z sotni kozaków, przypuścił 
szarżę. Kozacy zdawali się szarżę przyjmowad, lecz gdy Prendowski, jadący na czele, 
wystrzałem z pistoletu zwalił z konia ich dowódcę, a inni z plutonu dawszy ognia zsadzili 
również kilku kozaków, wówczas kozacy rozsypawszy się w prawo i w lewo odsłonili front 
piechoty, która dała ognia do naszych. Przez ten czas kozacy starali się półkolem obejśd 
naszych, co zobaczywszy Prendowski zakomenderował odwrót. Nie chcąc sobie dad wziąd 
tyłów nasi galopem wracali do miasta, co zobaczywszy kozacy dali ognia z janczarek i 
nieszczęście chciało, że koo Kazimierza Skrzyneckiego, kolegi mego, ugodzony kulą padł. K. 
Skrzynecki zerwał się natychmiast i piechotą  starał się dostad do miasta, ale niestety droga 
była zbyt daleka, a kozacy natychmiast puścili się za nim w pogoo. Widząc  K.S. , że ucieczką 
się nie uratuje, obrócił się więc do kozaków i przygotował do obrony. Pierwszego 
nacierającego na siebie położył trupem strzeliwszy z pistoletu, a odrzuciwszy go zaraz na 
stronę chwycił za pałasz w obronie przeciwko innym. Kozacy starali się go zmęczyd, ale 
mężczyznę kolosalnego jak on wzrostu i siły odpowiedniej, niełatwo było tym sposobem 
pokonad. Wówczas jeden z kozaków strzelił do niego i ugodził go w lewy policzek. Skrzynecki 
czując słabnące siły przykląkł na jedno kolano, ale słabnąc coraz bardziej, otoczony ze 
wszystkich stron, od kozaków najokrutniej zarąbany został”.  Kazimierz Skrzynecki w 
przedpowstaniowych czasach pełnił  funkcję setnika w warszawskich zakładach Evansa i  
podlegał tysiącznikowi Janowi Słowackiemu.  Obaj byli zagrożeni aresztowaniem, więc w 
1862 r. zostali skierowani do działalności na teren woj. sandomierskiego.   
Trudno określid,  iloma kawalerzystami dowodził Prendowski  podczas „wąchockiego 
okresu”, ale przypuszczalnie od 100 do 150. Stanisław Zielioski w swojej książce „Bitwy i 
potyczki 1863-1864” podaje, że Jan  w tamtym okresie dowodził całą kawalerią płk. 
Langiewicza w liczbie 300(?). Jego szwagierka Jadwiga Prendowska (kurierka Langiewicza) 
opisuje  go jako dowódcę plutonu. Powstaocze plutony kawalerii liczyły zazwyczaj od 
kilkunastu do czterdziestu żołnierzy. Wg późniejszego zalecenia Wydziału Wojny R. N. mogły 
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liczyd nawet 60 jeźdźców. Kiedy 3 lutego 1863 r. Jadwiga Prendowska wraz z powstaocami 
opuszczała Wąchock, była  świadkiem  podjazdu, jaki w kierunku Suchedniowa wykonał 
oddział Jana – częściowo (powyżej) opisany  przez Jana Słowackiego. Na jej prośbę 
Langiewicz zgodził się, aby została w Wąchocku do powrotu oddziału  por. Prendowskiego. 
Przy jego powrocie zauważyła,  konia biegnącego luzem, z czego wywnioskowała, że zginął 
jeden powstaniec . Wg  W. Zapałowskiego w potyczce zginęło kilku powstaoców.  Stanisław 
Zielioski  podaje, że Prendowski pod Suchedniowem został ranny. Rana musiała byd niezbyt 
groźna, bo nie przeszkodziła mu w dalszym dowodzeniu. Dowódcą oddziału kawalerii u 
Langiewicza był także major Narcyz Figietti i wydaje się, że ze względu na wyższy stopieo nie 
mógł podlegad Prendowskiemu. W Bodzentynie (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki) major z 
powodu choroby otrzymał urlop. Jego oddział liczył ok. 50 koni. Kawalerzyści Figiettiego przy 
opuszczania Wąchocka stanowili awangardę (przednie ubezpieczenie) przemieszczającej się 
pod Święty Krzyż powstaoczej kolumny. Prawdopodobnie ariergardą (tylnym 
ubezpieczeniem) byli ułani Prendowskiego. Po noclegu w Bodzentynie  4  lutego powstaocy 
dotarli do Nowej Słupi(woj. świętokrzyskie, pow. kielecki). Obóz założono na stoku Łysej 
Góry, między miasteczkiem a klasztorem świętokrzyskim. W dniu 11 bądź 12 lutego  1863 r.  
około godz. 8.00 zgrupowanie płk. Langiewicza liczące ok. 1000 powstaoców zostało 
zaatakowane przez dobrze wyszkolonych i uzbrojonych 1200 Moskali dowodzonych przez 
płk. Ksawerego Czengiery. Większośd źródeł podaje, że walka miała miejsce w 12 lutego, ale 
np. uczestnik bitwy Jan Słowacki podaje datę 11 lutego. W archiwum w Radomiu znajduje się  
korespondencja oraz pokwitowanie  z  zajęcia miejskiej kasy w Łagowie(woj. świętokrzyskie, 
pow. kielecki). Miało ono miejsce 12 lutego, w godzinach porannych, co potwierdza tezę, że 
bitwę stoczono 11 lutego.  Zaboru gotówki w kwocie 250 rubli dokonali czterej oficerowie.  
Byli to: mjr Leonard Łepkowicz, dowódca I batalionu mjr Paweł Bogdan , porucznik kawalerii 
Jan Prendowski i adiutant  płk. Langiewicza ppor. Zygmunt Brockhausen.  
Wracając do bitwy pod Świętym Krzyżem, to główne powstaocze siły rozmieszczone były na 
skraju lasu w pobliżu obozu. Na lewym skrzydle znajdowała się kawaleria, która ochraniała 4 
drewniane działka. Została ona na początku ostrzelana przez moskiewskie działo, a następnie 
zaatakowana przez 50 - 60 kozaków i rotę piechoty liczącą ok. 200 żołnierzy. Jeśli nie 
wszyscy, to przynajmniej częśd kawalerzystów została spieszona,  gdyż doszło do walki wręcz. 
Całą powstaoczą kawalerią liczącą 5 plutonów dowodził por. Jan Prendowski. Główny ciężar 
obrony spoczął na pierwszej linii, którą stanowiła piechota dowodzona przez mjr. 
Czachowskiego. Powstaocy musieli zrezygnowad z długotrwałej obrony płonącego obozu, 
aby wesprzed kilkudziesięciu (50 kosynierów i 30 strzelców) obrooców Klasztoru na Św. 
Krzyżu. Zaatakowało ich 400 (2 roty piechoty) Moskali. Zostali podprowadzenie pod klasztor 
mało znanymi  ścieżkami przez Walentego Janicę z Krajna. W 1844 r. Janic "wsławił się” 
zadenuncjowaniem ks. Piotra Ściegiennego. Tym razem, Rosjanie nie byli zadowoleni z jego 
usługi i ponod został zakuty bagnetami.  Po południu Czengiery zaprzestał walki i cofnął się 
do Nowej Słupi. Po północy zaś płk. Langiewicz zarządził wymarsz do Rakowa (woj. 
świętokrzyskie, pow. kielecki). Teren przemarszu wcześniej rekognoskowała(sprawdzała) 
kawaleria Prendowskiego. Podczas przemarszu gwałtowny pożar lasu przyjęto  za  atak 
Rosjan i w powstaocze szeregi wkradł się chaos. Po opanowaniu sytuacji pierwszy 
odpoczynek miał miejsce na rynku w Łagowie. Wtedy to dokonano zajęcia miejskiej kasy. W 
miasteczku tym Langiewicz otrzymał informację, że  chłopi (zapis Jana Słowackiego) grabią 
klasztor na Św. Krzyżu. Natychmiast wysłał tam oddział kawalerii pod dowództwem 
Prendowskiego. Interwencja okazała się skuteczna, a rabusie przykładnie ukarani. Powstaocy 
na nocleg stanęli obozem w Rakowie. Tu też do plutonu por. Prendowskiego wcielono m.in. 
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Marcina Kwiatkowego – kleryka z sandomierskiego seminarium. Jego i kilku innych kleryków 
za zgodą bp. Juszyoskiego zwerbował do powstania mjr Dionizy Czachowski. Do zgrupowania 
jeszcze przed Rakowem k. Łagowa dołączyły także major Piotr Ulatowski  z  60 powstaocami.  
Ponadto w tym samym czasie, prawdopodobnie razem z nim, przybyli  prowadzeni przez 
Jana Nepomucena Rayskiego „Puławiacy” z rozbitego oddziału pod Słupczą i Dwikozami. 
Wśród tych ostatnich był przyszły święty Adam Chmielowski – Brat Albert. Trafił on wraz z 
przyjacielem Franciszkiem Piotrowskim (brat znanego malarza Antoniego) do kawalerii pod 
rozkazy Jana Prendowskiego. Prawdopodobnie ich przyjaciel malarz Maksymilian Gierymski 
także trafił do powstaoczej jazdy. Po przybyciu majora Ulatowskiego, który był oficerem z 
powstania listopadowego,  Marian Langiewicz powierzył mu dowodzenie całą swoją 
kawalerią i awansował go na pułkownika. W dniach 13-14.02.1863 powstaocy z Rakowa 
przemieścili się do Staszowa(woj. świętokrzyskie).  Batalion mjr. Czachowskiego rozlokowany 
został za młynem w  Staszówku (obecnie dzielnica Staszowa). W niedzielę  15 lutego odbyła 
się w tym mieście powstaocza defilada. Ponadto naczelnik awansował na stopieo rotmistrza 
porucznika Jana Prendowskiego, a pułkownik z czasów powstania listopadowego Stanisław 
Krzesimowski otrzymał od przedstawicieli Rządu Narodowego( Józefa Kajetana Janowskiego, 
ks. Karola Mikoszewskiego „Sykstusa”) stopieo  generała. Gen. Krzesimowski (1787-1865) 
zorganizował w Staszowie oddział polskich kozaków i z nimi przyłączył się do Langiewicza. 
Podczas pobytu w Staszowie 100 kawalerzystów pod dowództwem rotmistrza Jana 
Prendowskiego udało się do pobliskich dóbr Osiek. W pałacu „Dzięki” k. Wiązownicy 
Kolonii(woj. świętokrzyskie, pow. staszowski) zostali  godnie przyjęci przez światowej sławy 
teoretyka szachów, senatora  Aleksandra Petrowa i otrzymali wiele  prowiantu . Mimo tego  
zabrali (aresztowali?) Rosjanina do kwatery Langiewicza i skonfiskowali 2 śmigownice 
(armatki). Naczelnik nałożył na Petrowa kontrybucję. Zwolnił go 20 lutego 1863 r. k. 
Sobkowa. Aleksander Petrow był  podsekretarzem stanu, zięciem senatora - „zapalonego 
szachisty” generała Wasilija Pogodina. Senator w 1835 r. otrzymał majorat Osiek. Można 
powiedzied, że był polskim Rosjaninem. Serce i wszystkie pieniądze zainwestował w ten 
skrawek Polski. W roku 2017 r. prawnuk i imiennik Petrowa  Aleksander Pietrow ogłosił, że 
zamierza w pałacu „Dzięki” urządzid muzeum powstania styczniowego ( w roku 2020 nie było 
jeszcze utworzone z uwagi na trudności  finansowe i pandemię.  A. Pietrow uważa, że jego 
pradziadek przyjaźnił się z Langiewiczem, a całe to aresztowanie i kontrybucja to była 
„ustawka”. Chodziło o to, aby Petrow bez konsekwencji mógł przekazad powstaocom 
pieniądze. Wg rosyjskiego historyka Nikołaja Wasiljewicza Berga Aleksander Petrow miał 
pośredniczyd w korespondencji między gen. M. Langiewiczem a namiestnikiem Królestwa 
Kongresowego wielkim księciem Konstantym. Niektórzy polscy działacze wysunęli propozycję 
koronowania liberalnego księcia Konstantego Romanowa na króla Polski. Miało to zapewnid 
Polsce większą samodzielnośd w porównaniu z rządami cara i króla polskiego Aleksandra II 
oraz z honorem zakooczyd powstanie styczniowe. 
Po prawie trzydniowym odpoczynku w Staszowie w dniu 17 lutego powstaocy zostali 
zaatakowani przez  mjr Zagriażskiego. Rota piechoty lub dwie (w zależności od źródła 
informacji), czyli 200 lub 400 strzelców i szwadron dragonów (120 kawalerzystów) uderzyło 
na Staszówek. Powstaocze pikiety zauważyły zbliżających się kawalerzystów w czapkach 
krakuskach i nie zareagowały właściwie, gdyż wzięły  ich za powstaoców. Byli to jednak 
rosyjscy dragoni. Po walce na bagnety Polacy cofnęli się za rzekę Czarną. Następnie przez ok. 
2 godziny obie strony ostrzeliwały się z broni długolufowej.  Główną rolę w walce pod 
Staszowem odegrał batalion, w którym przeważali mieszkaocy ziemi radomskiej. Dowodził 
nim mjr Dionizy Czachowski. On jako pierwszy stawił się na plac alarmowy i natychmiast 
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przystąpił do walki. Siły powstaocze liczyły wprawdzie od 600 do 700 żołnierzy, ale większośd 
stanowili kosynierzy, którzy w walce strzeleckiej, pozycyjnej nie mogli byd wykorzystani. 
Kiedy płk Langiewicz kwaterujący w Staszowie usłyszał pierwsze strzały,  posłał  do 
Staszówka także kawalerię pod dowództwem rtm. Prendowskiego. Ci, którzy posiadali broo 
długą(myśliwską) na pewno wzięli udział w pojedynku strzeleckim. Po wycofaniu się Rosjan 
w kierunku Stopnicy ruszyli za nimi kawalerzyści Prendowskiego. Zobaczyli ich kilka 
kilometrów dalej we wsi Grzybów, gdzie Rosjanie  zatrzymali się na odpoczynek. Powstaocy 
ostrzelali Moskali z daleka. Nie zaryzykowali  starcia z dragonami mjr. Zagriażskiego, chociaż 
dorównywali im liczebnie, ale byli gorzej wyszkoleni i uzbrojeni. Wg jednego wpisu z 
„Genealogii Okiem” w bitwie pod Staszowem kawalerią dowodził rtm. Prendowski i składała 
się ona z 8 plutonów. Mogło tak byd, bo dowódca  kawalerii  Langiewicza pułkownik 
Ulatowski, jak na ówczesne standardy, był starcem mającym 63 lata. Lepiej więc było 
chwilowo powierzyd dowództwo nad całą jazdą młodemu, sprawdzonemu już w walce  
rotmistrzowi Janowi Prendowskiemu. W starciu pod Staszowem poległo 4 powstaoców, w 
tym jeden oficer, radomianin ppor. Gustaw Lazzerini.  Dostał śmiertelny postrzał w usta. 
Pochodził z uzdolnionej muzycznie rodziny. Ojciec jego uczył śpiewu.  Siostra była żoną 
światowej sławy pianisty i kompozytora Antoniego Kątskiego(1817-1899), który 
skomponował ponad 400 utworów i koncertował w ponad 20 krajach na wszystkich 
kontynentach oprócz Ameryki Południowej. 
18 lutego Marian Langiewicz już jako generał poprowadził  powstaoców  w kierunku Kielc 
(woj. świętokrzyskie). Po 2 dniach dotarli oni do oddalonej o kilkanaście kilometrów  
Morawicy. Stąd 20 lutego przemieścili się nieco dalej do Sobkowa. To markowanie ataku na 
Kielce  miało na celu skupienie rosyjskich wojsk w tym mieście, aby Langiewicz mógł 
bezpiecznie poruszad się po woj. krakowskim i łączyd się z innymi powstaoczymi oddziałami. 
Podczas tych marszów kawaleria wykonywała rutynowe działania: ubezpieczanie piechoty, 
zwiad, pomoc w dostawach żywności, „wzięcie języka”, dezinformacja. Ta ostatnia czynnośd 
miała miejsce np. kiedy Langiewicz zamierzał zatrzymad się w Łagowie (w drodze do 
Staszowa) z oddziałem liczącym 1000 – 1500 żołnierzy. Wysłał on  polecenie do władz 
miasteczka o przygotowanie zaopatrzenia dla 5 tysięcy. Byd może i tym razem posłużył się 
niezastąpionym rotmistrzem Prendowskim.   
W dniu 21 lutego powstaocy generała Langiewicza przybyli do Małogoszcza (woj. 
świętokrzyskie, pow. jędrzejowski), gdzie 23 lutego dołączył do nich lepiej uzbrojony i 
liczniejszy oddział płk.  Antoniego  Jezioraoskiego. Od naczelnika Mariana Langiewicza 
otrzymał on nominację na stopieo generalski. Następnego dnia (24.02.1863 r.) miała miejsce 
najkrwawsza i jedna z największych bitew powstania styczniowego pod Małogoszczem.  
Liczebnie Rosjanie (ok. 2100) ustępowali  nieco powstaocom( ok. 2500), ale wyszkoleniem i 
uzbrojeniem znacznie ich  przewyższali.  Wobec ognia artyleryjskiego i karabinowego 
powstaocy byli bezradni. Nasi strzelcy w większości posiadający dubeltówki  mogli razid 
wroga na maksymalnie 200 kroków (1 krok =75 cm). Donośnośd karabinów  wynosiła ok. 
1000 kroków. Ważną rolę w tym starciu odegrała kawaleria. Wykonała ona 2 lub 3 szarże, 
które umożliwiły odwrót powstaoczej piechoty. Pierwszą szarżę wykonała kawaleria gen. 
Antoniego Jezioraoskiego. Langiewicz oszczędzał swoich żołnierzy, więc nie chciał użyd jazdy 
dowodzonej przez Ulatowskiego i Prendowskiego, mimo że znajdowała się ona bliżej 
Moskali. Ponadto i płk Ulatowski wyraził sprzeciw. Początkowo rotmistrz Stanisław Jaszowski 
także odmówił wykonania rozkazu gen. Langiewicza, ale zmusił go do tego  rozkaz gen. 
Jezioraoskiego. Jaszowski poprowadził  szarżę i zginął. Opis tej szarży zamieścił w swoich 
wspomnieniach lekarz Feliks Bijejko - urodzony w Radomiu i po powstaniu praktykujący w 



9 
 

tym mieście: ”Armaty grzmiały. Nasz rotmistrz Jaszowski otrzymuje rozkaz uderzenia w 
piechotę stojąca na górze i osłaniającą artylerię. Wyruszyliśmy dla spełnienia rozkazu, ale 
niestety, kilkunastu padło zabitych, wielu w popłochu się cofnęło tak, że obejrzawszy się poza 
siebie na górze, skonstatowaliśmy, iż nas jest zaledwie kilku. Niepodobna więc było nacierad 
na nieprzyjaciela; z żalem i wstydem wykonaliśmy odwrót, a nieprzyjaciel słał za nami kule, 
które jeszcze w tej małej gromadce luki szczerbiły”. Drugą lub trzecią szarżę kawaleria 
wykonała pod dowództwem rtm. Prendowskiego. Tak opisuje ją kawalerzysta od gen. 
Jezioraoskiego, a wcześniej walczący u płk. Kurowskiego, Franciszek Gorczycki w swoich 
Notatkach z Opoczyoskiego: ”Powstaocy zaraz jednak zaczęli uciekad za miasto ostrzeliwując 
się nader mało, a wojska rosyjskie, częścią rozsypane w tyraliery, a częścią w zwartych 
kolumnach, silnie i szybko zaczęły atakowad pozycje powstaocze. Wówczas kawaleria nasza 
dwa czy trzy razy szła do ataku na zwarte kolumny rosyjskie, przy czym atak szwadronu 
Prendowskiego był świetny, gdyż nieomal rozbił kolumnę nieprzyjacielską i ułatwił odwrót 
wykonany w największym nieładzie przez naszych”.  Jego kawalerzyści ubezpieczali w tej 
bitwie także strzelców Czachowskiego. Jeden z nich Lucjan Wolski z Gulinka k. Radomia 
otrzymał postrzał w lewą nogę. Strzelcy mjr. Czachowskiego  wraz z kosynierami płk. 
Śmiechowskiego (z oddziału  Jezioraoskiego) pod koniec bitwy powstrzymali atak prawie 
całych sił rosyjskich. Powstaocy ponieśli duże straty, nawet ok. 300 z nich mogło zostad 
zabitych lub otrzymad śmiertelne ranny, a ok. 500 doznad średnich i lżejszych obrażeo. Straty 
moskiewskie można oszacowad  przynajmniej  na połowę naszych strat. Ponadto kilkuset 
powstaoców rozproszyło się, zostało wziętych do niewoli. Moskale przejęli także cały tabor – 
30 wozów z amunicją, bronią, żywnością i kasą. Mimo to, zgrupowanie Langiewicza nie 
zostało rozbite i zdołało wymknąd się Rosjanom. Odwrót powstaoców w kierunku 
wschodnio-południowym, a następnie zmieniony w miejscowości Mosty k. Chęcin na 
południowo-zachodni, był dla Rosjan zaskoczeniem. Oczekiwali oni na Langiewicza koło 
Włoszczowy, czyli na zachód od Małogoszcza,  gdyż tam odnaleźli powstaoczy tabor. 
Tymczasem powstaocy posuwali się, klucząc równolegle do rzeki Wisły, z daleka omijając 
Jędrzejów(woj. świętokrzyskie), Miechów(woj. małopolskie). W dniu 28 lutego w 
miejscowości Sulisławice(woj. małopolskie, pow. olkuski) k. Uniejowa( Wolbromia) doszło do 
potyczki  przedniego ubezpieczenia oddziałów Jezioraoskiego i Langiewicza z kozakami. W 
potyczce tej brał udział Jan Prendowski, zapewne jako dowódca awangardy. W dniu 2 marca 
powstaocy dotarli do Pieskowej Skały (woj. małopolskie, pow. krakowski) położonej kilka 
kilometrów na północ od Ojcowa. Dowództwo i sztab zakwaterowano w zamku, piechota 
nocowała w zamku i sąsiednich budynkach oraz  w lesie. Natomiast  ok. 200 kawalerzystów z 
koomi wraz z dowódcami rtm. Janem Prendowskim, mjr. Narcyzem Figiettym spało w 
owczarni.  Nad ranem 4 marca, kiedy jeszcze było ciemno, kozacy z grupy mjr. Medema jako 
pierwsi zbliżyli się do Pieskowej Skały i natknęli się na owczarnię pełną koni i ludzi. 
Postanowili zabarykadowad wrota i ją podpalid. Doszłoby do tragedii. Oprócz płonących ludzi 
i koni eksplodowałaby amunicja . Podczas powstania podobna sytuacja miała miejsce kilka 
miesięcy później w oddziale Władysława Sokołowskiego „Iskry”.  W tym przypadku 
owczarnia w Woli Wiśniowej (k. Włoszczowej) z koomi i żołnierzami nie została podpalona 
przez moskali lecz zapaliła się od świecy. Żołnierze Langiewicza mieli więcej szczęścia, któryś 
z kawalerzystów  wyszedł i zobaczył, że Rosjanie barykadują sąsiednie wrota. Wejśd do 
budynku było kilka i nie wszystkie zdążyli zabarykadowad. Powstaocy wybiegli w kierunku 
zamku i zostali ostrzelani. Następnie zamek skutecznie zaatakowała piechota mjr. Medema. 
Moskali było ok. 1000, a naszych od 1000 do 1200. Główną rolę odegrał w tej bitwie oddział 
Jezioraoskiego. Po walce obie strony opuściły Pieskową Skałę.  Langiewicz dopiero o godz. 
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22.00 udał się do oddalonej o 7 km Skały. Szpicę i awangardę stanowiła jego jazda. Rosjan 
przebywających na miejscowym cmentarzu zmusił do ucieczki batalion Czachowskiego. Po 
naszej stronie zginął główny organizator spisku wśród rosyjskich oficerów Andrej Potiebnia. 
Jadąc do Warszawy na spotkanie z przedstawicielami Rządu Narodowego przypadkowo (?) 
trafił na zgrupowanie Langiewicza.   
Następnie powstaocy udali się do Goszczy (woj. małopolskie, pow. krakowski), gdzie przybyli 
wieczorem 5 marca. Położona jest ona ok. 20 km od Krakowa. Z tego miasta powstaocy byli 
zaopatrywani w broo, prowiant, przybywali nowi ochotnicy.  Obóz w  Goszczy kilkakrotnie 
odwiedzali przedstawiciele Białych, z których inicjatywy gen. Langiewicz ogłosił się 
dyktatorem powstania. Wg gen. A. Jezioraoskiego dopomógł mu w tym członek sztabu 
dyktatora Prendowski, który trzykrotnie  spotykał się w Krakowie z takimi działaczami jak: 
Leon Chrzanowskim, hr. Adam Grabowski, gen. Józef Wysocki. Miał nawet jakoby 
potwierdzid, że A. Grabowski posiada pełnomocnictwo od Rządu Narodowego na powołanie 
dyktatora, co nie było prawdą. W innych wspomnieniach z tego okresu też można przeczytad 
o roli Prendowskiego w tej sprawie. Problem polega na tym, że ich autorzy nie podali imienia 
opisywanej osoby. W tym okresie w Goszczy przebywał rtm. Jan oraz jego brat Józef – 
działacz Białych.  Jadwiga Prendowska w Moich Wspomnieniach pisze, że kiedy dowiedzieli 
się wraz z mężem (Józefem), 16 marca (kilka dni po fakcie) , o objęciu dyktatury przez 
Langiewicza (11 marca 1863 r.) byli tym zaskoczeni. Nie umieli sobie tego wytłumaczyd. 
Jezioraoski znał obu Prendowskich.   Józefa, bo według Jadwigi Prendowskiej jej mąż 
kilkakrotnie jeździł  do niego w dniach 22, 23 lutego 1863 r. i namawiał go do połączenia się z 
Langiewiczem. Jana, gdyż ten po połączeniu oddziałów i śmierci rtm. Stanisława 
Jaszowskiego otrzymał po nim dowództwo szwadronu  karych. Przez całą kampanię 
Langiewicza Jan Prendowski dosiadał karego konia. Kawaleria Jezioraoskiego składała się z 4 
szwadronów , każdy miał konie o innym umaszczeniu. Były to szwadrony: karych (czarnych), 
kasztanowców,  siwych i gniadych (brąz, czarne grzywy, ogony i dolne części kooczyn). W 
tych ostatnich służył Karol Czachowski – starszy syn Dionizego. Ten podział został zachowany 
po przejęciu dowództwa nad całym zgrupowaniem przez Langiewicza. Jezioraoski w swoich 
Pamiętnikach pisze, że Prendowski w dniach 7-9 oraz 10 i 11 marca przebywał w Krakowie. 
Kawalerzysta Lucjan Wolski  w pozostawionych wspomnieniach  pisze, że trzeciego dnia 
pobytu w Goszczy (8-9 marca) Langiewicz wysłał do wsi Niedźwiedzicy (raczej Niedźwiedź k. 
Słomnik) 100 koni pod dowództwem rtm. Jana Prendowskiego. Nie mógł więc on w tym 
czasie przebywad w Krakowie. Kawalerzyści mieli „ podziękowad  chłopom za gościnnośd”. 
Według przybyłych z Galicji ochotników chłopi ci oddawali Rosjanom schwytanych 
powstaoców i niszczyli nawet małe oddziałki.  Po przybyciu Prendowskiego zaczęli odgrażad 
się kosami, cepami, a nawet bronią palną. Do rozgonienia zbiegowiska powstaocy chcieli 
użyd ślepych ładunków, ale pod wpływem agresywnego tłumu użyli ostrej amunicji. Kilka 
osób zginęło i tłum pierzchnął. Ponadto wg Jadwigi Prendowskiej Jan unikał wizyt w sztabie, 
wolał walczyd z bronią w ręku. Powyżej opisane fakty nie pozwalają na 100% potwierdzid, 
który z braci Prendowskich pomógł Langiewiczowi w objęciu dyktatury. Wydaje się bardziej 
prawdopodobne , że był to Józef, jeżeli Antoniego Jezioraoskiego nie zawiodła pamięd.  
Z dnia 12 na 13 marca powstaocze zgrupowanie przeszło z Goszczy do Sosnówki(woj. 
małopolskie, pow. krakowski), gdzie Langiewicz złożył przysięgę na wiernośd Ojczyźnie, a  
wojsko przyrzekło wiernośd jemu i Ojczyźnie. Zanim jednak  nastąpiły te uroczystości, wg. L. 
Wolskiego,  pod miejscowością Uniejów doszło do potyczki. W tym przypadku autor pomylił 
miejscowośd. Potyczka miała miejsce, ale pod Szczepanowicami (woj. małopolskie, pow. 
miechowski).Pod tą miejscowością na nocleg zatrzymała grupa(ubezpieczenie zgrupowania 
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gen. Langiewicza) złożona z plutonu kawalerzystów (ok. 30 koni) pod dowództwem Jana 
Prendowskiego oraz  pluton ( 25 żołnierzy) żuawów śmierci. Kiedy kozacy zlikwidowali 
stojącego na pikiecie  żuawa, Prendowski  rozkazał pozrzucad torby z kooskich głów i 
zaatakowad  ok. 40 kozuni (kozaków). Po krótkotrwałym obustronnym kłusie doszło do walki. 
Padł kozacki esauł (oficer) i kilku jego żołnierzy. Po polskiej stronie też były ofiary. Zginął 
jeden żuaw, a trzech powstaoców zostało rannych - w tym śmiertelnie szesnastoletni uczeo z 
radomskiego gimnazjum Władysław Węgierkiewicz. W dniach 13 – 16 marca zgrupowanie 
Langiewicza przemieściło się z Sosnówki do miejscowości Chroberz (woj. świętokrzyskie, 
pow. pioczowski). Zamierzano zaatakowad Rosjan stacjonujących w Stopnicy, aby przez tą 
miejscowośd udad się w góry Świętokrzyskie. Podczas przemarszu kawaleria wykonywała 
rutynowe czynności, dodatkowo potykając  się z podjazdami wroga. Z Chrobrza 17 marca 
powstaocy  nieśpiesznie  wycofali się przed moskalami . Do bitwy jednak doszło kilka 
kilometrów dalej. Moskiewscy dragoni zamierzali wykonad szarżę na naszych żuawów, wtedy 
polska jazda zamarkowała atak lub też dokonała przegrupowania,  czym zmusiła ich do 
zatrzymania się. Nasi także stanęli i następnie rozjechali się na boki, a żuawi skuteczni 
ostrzelali dragonów. Jest to tylko fragment przebiegu  bitwy pod Chrobrzem dotyczący 
udziału kawalerii.  Przypuszczam, że uczestniczył w niej także rtm. Jan Prendowski. Niestety 
nie pozostawił wspomnieo, a inni też nie wymienili go wśród jej uczestników, więc 100% 
pewności nie mam. Nasza jazda w tej i następnej bitwie nie odegrała większej roli. Dzieo 
później - 18 marca powstaocy stoczyli drugą bitwę pod Grochowiskami(woj. świętokrzyskie, 
pow. pioczowski). Nasza kawaleria została ustawiona w lesie na mokrym terenie, co 
utrudniło jej poruszanie się, ponadto została ostrzelana kartaczami. W trakcie bitwy z 
trudem opuściła ten teren i została przez Moskali odcięta od głównych sił. Wobec 
powyższego jej dowódca generała Józef Hutten Czapski poprowadził ją do Galicji. Częśd 
kawalerzystów dowodzonych przez płk. Ulatowskiego pozostała przy Langiewiczu. Z niej 
sformowano oddział pod dowództwem rtm.  Łukasza(?) Dobrzaoskiego, który ochraniał  
zdążającego do Galicji dyktatora Mariana Langiewicza. Prawdopodobnie rtm.  Jan 
Prendowski znajdował się w grupie gen. Czapskiego, gdyż w innymi przypadku to raczej jemu  
powierzono by  dowodzenie ochroną dyktatora, a nie rotmistrzowi Dobrzaoskiemu. Po 
przekroczeniu granicy Jan udał się do Krakowa. Tam wraz z kilkudziesięcioma innymi 
powstaocami znalazł schronienie w klasztorze Reformatów. Za miejsce pobytu służył im 
refektarz. Czasami Prendowski odwiedzał  brata Józefa, który wraz z żoną także przebywał w 
Krakowie. Wtedy nocował  w „luksusowych warunkach”, w pokoju przeora Kamedułów z 
Bielan, który znajdował się w budynku zamieszkiwanym przez Jadwigę i Józefa Prendowskich. 
Pokojem przeora opiekowała się jego szwagierka . Podczas pobytu w Krakowie  Jan 
utrzymywał bardzo dobre stosunki z Janem  Zglinickim (który przez pewien okres był 
adiutantem gen. Langiewicza) oraz  kuzynem Zglinickiego szesnastoletnim kawalerzystą  
Mieczysławem  Łabęckim. Razem z małżeostwem Prendowskich, Walerym Tomczyoskim 
byłym sekretarzem Langiewicza i Kazimierzem(?)  Kozickim stanowili  grono przyjaciół. 
Kozicki wcześniej pracował jako rządca w Mircu, a w powstaniu otrzymał dowództwo nad 
oddziałem mającym zaatakowad  22/23 stycznia Opatów. Z uwagi na szczupłośd sił tego 
ataku nie wykonał, a powstaoców  doprowadził do obozu w Wąchocku. „Po drodze” zajął 
kasę miasta Kunowa.  
Ponadto w ówczesnym Krakowie przebywało sporo znajomych i kuzynów Prendowskich, 
m.in. Koleta Prendowska - wdowa po stryju Wojciechu. Przekazała ona 200 rubli dla Józefa.   
Z tej kwoty kilkadziesiąt rubli otrzymał Jan. Były to pieniądze przysłane z Rzymu przez syna 
Kolety Henryka (Waleriana Henryka). Prendowscy nie chcieli przyjąd tej zapomogi , ale 
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stryjenka uznała to za „próbę wyparcia się rodziny”, więc nie mieli wyjścia. Prawdopodobnie 
Jan jeszcze wielokrotnie korzystał z pomocy Henryka, który mieszkał w Rzymie, a ponadto 
miał  zamek położony  w Lacio - kilkadziesiąt kilometrów od dzisiejszej stolicy Włoch.  Zakupił 
go w 1858 r. od księżniczki del Drago. Był honorowym komendantem gwardii papieskiej. 
Zorganizował oddział papieskich żuawów. Bronił ojca świętego Piusa IX przed Giuseppe 
Garibaldim.  Jego żona -  markiza Cavaletti była kuzynką papieża. Od ojca św. otrzymał tytuł 
hrabiowski. Majątki, jakie Henryk posiadał w Królestwie Kongresowym to: Zawichost, Czyżów 
Szlachecki, Ojców.     
Podczas pobytu w Krakowie Józef Prendowski otrzymał (w pierwszych dniach kwietnia) od 
Przewodniczącego Tymczasowego Rządu Tymczasowego Stefana Bobrowskiego nominację 
na komisarza  województwa sandomierskiego. W związku z tym niezwłocznie musiał 
powrócid do Kongresówki. Granicę na Wiśle między zaborem austriacki, a rosyjskim  miał 
przekroczyd koło Szczucina. W Lubaszu czekał na przerzut . Tu otrzymał niespodziewaną 
informację, że brat Jan został w Krakowie aresztowany (ok. 10 kwietnia) przez austriacką 
policję. Po tej wiadomości zrezygnował z przekroczenia granicy i wrócił do Krakowa. Kilka dni 
zabrało mu wydostanie Jana z więzienia i wyprawienie go poza granice (?) Austrii. Nie 
wiadomo jednak gdzie wyjechał i jak długo przebywał na tej emigracji. Prawdopodobnie udał 
się do mieszkającego w Rzymie i wspomnianego powyżej Henryka. W dniu 22 sierpnia 1863 
roku w Rozkazie dziennym do wojsk narodowych Wydział Wojny Rządu Narodowego wezwał 
nowo mianowanych oficerów do stawienia się w powstaoczych oddziałach. Ostatecznym 
terminem stawienia się, pod groźbą degradacji, był dzieo 13 września 1863 r. W rozkazie tym 
Jan Prendowski awansowany został na stopieo porucznika i wymieniony był wśród oficerów z 
woj. krakowskiego. Można się domyślad, że langiewiczowski awans  z dnia 15 lutego na 
rotmistrza nie został uznany lub zaginęły dokumenty dotyczące tej nominacji. Z ww. rozkazu 
wynika, że Prendowski najpóźniej pod koniec lipca lub na początku sierpnia znajdował się na 
terenie Galicji. Bez wątpienia oddział, do którego miał się stawid, organizowany był przez płk. 
Dionizego Czachowskiego. Pułkownik osobiście dobierał  oficerów i żołnierzy oraz starał się  o 
dobre uzbrojenie i wyposażenie. Za konkurenta miał ulubieoca Białych  generała Zygmunta 
Jordana. Czachowski też był generałem, ale głównie w oczach swoich żołnierzy i  Mariana 
Langiewicza. W liście pisanym podczas uwięzienia w  twierdzy Josephstadt  gen. Langiewicz 
pisał, że Czachowski otrzymał generalski awans wcześnie niż Zygmunt Jordan. Ten ostatni  
otrzymał go w połowie kwietnia 1863 roku. Jan Prendowski, mimo że nie był zawodowym 
wojskowym, znalazł uznanie u  gen. Czachowskiego. Dowodził całą jego jazdą. Szkolił 
kawalerzystów nowego oddziału. Szkolenie to odbywało się w Mielcu (woj. podkarpackie) i 
jego okolicach. Dowództwo, sztab zakwaterowani byli w dworku Ignacego Suchorzewskiego, 
żołnierze zaś - w pobliskich wsiach. Prendowski sypiał nie z kadrą, a ze szkolonymi 
żołnierzami. Suchorzewski jako właściciel Mielca(wg. siostrzeoca Józefa Ożegalskiego) był też  
naczelnikiem powstaoczej organizacji powiatu mieleckiego. Na terenie jego włości 
wykonywano naboje, składano sztucery, których elementy przemycane były   w beczkach z 
cukrem. W dniu 17 października 1863 r. wieczorem oddział zebrał się i klucząc, trzy dni 
później przeprawił się wpław przez Wisłę koło Osieka. Liczył on ok. 650 powstaoców - w tym 
ok. 100 kawalerzystów i ok. 550 piechurów. Wejście na teren zaboru rosyjskiego wyznaczone 
było na 23 października, ale płk. Czachowski przyśpieszył przekroczenie granicy, aby Moskale 
mieli mniej czasu na zebranie sił przeciwko Polakom. Częściowo się to udało.Rosjanami, 
którzy zaatakowali jego oddział, tuż po przekroczeniu granicy pod Rybnicą(woj. 
świętokrzyskie, pow. sandomierski) dowodził major Czuti. Było ich ok. 520 i zostali pokonani. 
Wg uczestnika bitwy Marcina Kwiatkowskiego nasza kawaleria pobiła i zadała duże straty 
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rosyjskiej jeździe. Pod koniec walki Czachowski wraz z prawie całą swoją kawalerią oraz 
rannymi opuścił oddział i udał się do oddalonego o kilka kilometrów Klimontowa. W mieście 
tym zorganizował szpital, a następnie udał się na nocleg do pobliskich  Przybysławic. 
Powstaocza piechota w liczbie ok. 450 osób na nocleg pomaszerowała do niedalekich 
Jurkowic. Następnego dnia została w tej miejscowości zaatakowana ponownie przez mjr. 
Czutiego, którego wspomógł liczący 700 osób oddział ppłk. Gołubowa. Wobec miażdżącej 
przewagi nieprzyjaciela jazda płk. Czachowskiego była bez szans i tym samym nie włączyła się 
do bitwy. Niestety, powstaocza piechota została rozbita. Prawdopodobnie  rotmistrz 
Prendowski pozostał na dzieo - dwa w okolicach Jurkowic , aby zorganizowad pomoc dla 
rannych. Większośd powstaoczej jazdy udał się pod dowództwem Dionizego Czachowskiego 
na północ do Kunowa. Następnie przez Wierzchowiska, Solec do Kamienia (woj. lubelskie, 
pow. opolski) . Zanim dotarli do tej ostatniej miejscowości przyszło im stoczyd potyczkę w 
Solcu ( woj. mazowieckie, pow. lipski).  W dniu 27 października gen. Uszakow na wieśd o 
pojawieniu się Czachowskiego w pobliżu Lipska (woj. mazowieckie) wysłał z Radomia ppłk. 
Protopopowa z trzema rotami i szwadronem dragonów (razem ok. 720 żołnierzy). Moskale  
dogonili polski oddział  w Solcu. Mieszczanie pomogli powstaocom w przeprawie przez 
Wisłę, wskazując brody. Oddział Czachowskiego po przebyciu rzeki ukrył się w nadbrzeżnej 
wiklinie. Części rosyjskich dragonów próbowało sforsowad Wisłę. Doszli nawet do środka 
koryta rzeki, ale wtedy zostali przywitani powstaoczym ogniem. Kilku z nich spadło z koni, a 
reszta uciekła. W Kamieniu  Czachowski starał się powiększyd swój oddział złożony z ponad 
100 koni o piechotę . Oddział powstaoczej piechoty odmówił jednak współpracy. Byd może, 
wpłynęła na to opinia o surowości  i „twardej ręce” pułkownika. Dzieo 1 listopada powstaocy 
spędzili w  klasztorze o.o. Bernardynów w Józefowie (woj. lubelskie, pow. opolski), gdzie wg 
słów pułkownika mieli przygotowad się na śmierd. Można to było odebrad jako zapowiedź 
przystąpienia do zdecydowanej walki z Rosjanami. Po Zaduszkach powstaocy powrócili do 
Kamienia i odbyli dwudniowe dwiczenia. Następnie przeprawili się przez Wisłę w 
Sandomierskie. Noc z 5 na 6 listopada oddział spędził  w Krępie Kościelnej/Górnej (pow. 
lipski, woj. mazowieckie). W pobliskiej wsi Wierzchowiska mieszkała córka Czachowskiego 
Julia Leszczyoska i tam też nocował pułkownik z synem Adolfem i kilkoma towarzyszami. Wg 
Jadwigi Prendowskiej był wśród nich i rtm. Prendowski. O świcie od strony Lipska (wschodu) 
powstaoców zaatakował oddział  Rosjan pod dowództwem por. Assiejewa i por. 
Miedianowa. Składał się on ok. 150 żołnierzy. Połowę z nich stanowili piesi strzelcy jadący na 
chłopskich wozach. Pozostali to dragoni i trochę kozaków. Płk. Czachowski na odgłos 
strzałów pikiet wraz z towarzyszącymi mu oficerami pośpieszył do Krępy. Po drodze ustawił 
przed budynkami folwarku plutony swojej jazdy. Pierwsze uderzenie przyjął na siebie 
dyżurny  pluton (nr 4) hrabiego Józefa Gabriela Męcioskiego, który kwaterował za 
folwarkiem. Kiedy wachmistrz Adolf Wink rozpłatał głowę młodemu rosyjskiemu oficerowi, 
na odgłos trąbki zjechała na boki kawaleria, a piechota sypnęła do powstaoców ogniem z 
karabinów. Wobec kilkukrotnej przewagi Rosjan płk. Czachowski zarządził odwrót celem 
połączenia się z plutonami będącymi przed folwarcznym budynkami. Niestety zastał tam 
tylko kilku (kilkunastu?) jeźdźców w tym  Jana Prendowskiego. Reszta „dała drapaka”. Grupa 
dwudziestu kilku powstaoczych kawalerzystów walcząc z trzykrotnie większą liczbą 
moskiewskiej jazdy, usiłowała doścignąd uciekających w kierunku Wierzchowisk towarzyszy. 
Pułkownik wysłał nawet jeźdźca z najlepszym koniem z rozkazem powrotu. Na nic się to 
zdało. Dopóki w rewolwerach były ładunki, dopóty Moskale trzymali się w pewnej odległości 
od powstaoców. Kiedy ich zabrakło, dragoni zwalili się jak taran, a jeszcze inni zaatakowali z 
boków powstaoczą kolumnę. Postrzelono konia płk. Czachowskiego. Męcioski podał 
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pułkownikowi konia po rannym podoficerze Auguście Charzewskim (przeżył). Kiedy go 
dosiadał dostał postrzał w szyję. Instynktownie  grupa kilku (kilkunastu?) powstaoczych 
kawalerzystów otoczyła swojego dowódcę, ale nie byli w stanie go obronid . Assiejew 
krzyczał: „brat’ żywym”, „nie rubi, eto Czachowski”. Nikt go jednak nie słuchał. Każdy dragon 
chciał uderzyd w „króla Polski”. Dionizy Czachowski został przez nich rozsiekany. Miało to 
miejsce koło  Jaworu Soleckigo. Ww. opis pochodzi (w skrócie) z pamiętnika hrabiego J. G. 
Męcioskiego.  Inaczej opisał przebieg tej walki A. Charzewski . Hrabia w tym starciu omal nie 
zastrzelił Assiejewa, ale ten miał  szczęście. Pocisk(ostatni) z rewolweru trafił w jego 
dragooską ładownicę i rykoszetował. Męcioski praktycznie bez życia, z kilkunastoma ranami, 
zaległ na pobojowisku. Kozacy uznali go za zabitego, ograbili go i zostawili w samej koszuli. 
Taka zakrwawiona koszula nie miała wartości handlowej. Po kozakach nadciągnęła rosyjska 
piechota i widząc u Męcioskiego oznaki życia wzięła go do niewoli. W pozbyciu się takich  
niepotrzebnych miatieżników (powstaoców) pomagali jej kozunie , podrzynając rannym 
saszkami (rodzaj szabli) gardła. Kiedy doszli do hrabiego, pojawił się Assiejew i zabronił im 
tego barbarzyostwa. Męcioskiego kazał opatrzyd, nakryd płaszczem i nieprzytomnego  
odwieźd do dworu córki Czachowskiego w Wierzchowiskach. Następnie chronił go przed 
aresztowaniem, umożliwił mu wyjazd do Galicji i legalne tam zamieszkanie. Czerkies Assiejew 
na początku powstania walczył w oddziale ppłk. Władysława Kononowicza, który podlegał 
płk. Dionizemu Czachowskiemu. Niewiele brakowało, aby Czachowski w dniu 28 maja 1863 r. 
koło Zagożdżonu (obecnie Pionki, pow. radomski, woj. mazowieckie) za odmowę wykonania 
rozkazu zastrzelił go. Nie tylko płk Czachowski „zawdzięcza” mu utratę życia, ale także 
żandarm narodowy rtm. Kazimierz Wiśniewski, płk  Zygmunt Chmieleoski, mjr Antoni 
Wielobycki i wielu innych. Byd może, Assiejew to pierwowzór Wiesnicyna z „Wiernej rzeki” 
Stefana Żeromskiego.  
 Męcioski po odzyskaniu przytomności  sam dokonał na sobie nożyczkami amputacji wiszącej 
dłoni. Świadkiem tego miał byd rtm. Jan Prendowski. On także został ranny w tej bitwie i 
zapewne też we dworze Julii Leszczyoskiej był na kilkudniowej rekonwalescencji. 
Prawdopodobnie  schronienie znalazł tam  także ranny Adolf Czachowski. Rana,  jaką 
otrzymał Prendowski, nie mogła byd groźna, bo to on po pułkowniku objął dowództwo 
oddziału.  W ciągu kilku, bądź kilkunastu dni dołączył  do zgrupowania gen. Józefa Hauke – 
Bosaka. Generał  20 listopada zaczął planowad atak na Opatów (woj., świętokrzyskie). Ważną 
rolę miał odegrad w nim szwadron (kawaleria po Czachowskim) dowodzony przez rtm. 
Prendowskiego. Bosak w rejonie Lipy, Krępy, Wierzchowisk skoncentrował jazdę  złożoną z 
trzech szwadronów w sumie 210 kawalerzystów dowodzonych przez rotmistrzów: Jana 
Prendowskiego, Juliusza Solbacha i  Wojciecha Turskiego. W dniu 25 listopada już o godzinie 
5.00 rano cała jazda znalazła się pod Opatowem. Po zniesieniu pikiet pieszej i konnej 
powstaocy wdarli się do miasta. Zarekwirowali kasę w kwocie 35 tys. złotych ( 5,3 tys. Rubli), 
wzięli do niewoli 5 żandarmów. W tym miejscu przytoczę fragment Raportu gen. Bosaka do 
Rządu Narodowego o okupowaniu Opatowa z dnia 27 listopada: „Najwięcej odznaczyli się: 
rtm. Prędowski i czasowo zostający pod jego komendą ppor. Bromirski. Rtm. Prędowski 
dzielnym i szybkim atakiem wykonał trudne dane mu polecenie bez najmniejszej straty. Sam 
na czele oddziału pierwszy wpadł do koszar żandarmerii i 5 wziął do niewoli”. Z tej i innych 
bitew wynika, że Prendowski nie bał się stawad do walki w pierwszym szeregu i że nie był 
tchórzem. Jednak po zabiciu Czachowskiego pod Jaworem Soleckim próbowano obciążyd go 
odpowiedzialnością za śmierd pułkownika. Ostatecznie został jednak uniewinniony.  Trzy dni 
po bitwie w Opatowie ponownie Prendowski walczył, tym razem pod Ociesękami(woj. 
świętokrzyskie, pow. kielecki). Większośd jazdy gen. Bosak skierował do pobliskiego 



15 
 

Rembowa. Częśd zostawił – podjazd, który  cofając się przed atakującymi  moskalami, miał 
wprowadzid ich w zasadzkę zastawioną przez piechotę. Ponadto 50 dragonów, którzy 
stanowili jego osobistą ochronę spieszono i walczyli oni wspólnie z oddziałem majora Pawła 
Bogdana. Zasadzka się udała. Rosjanie ponieśli duże straty. Nie wiadomo, jaki był udział 
Prendowskiego w tej bitwie. Kawaleria nie odegrała w niej decydującej roli.  Główny ciężar 
walki spoczął na piechocie. Po bitwie większośd powstaoców udała się wraz z gen. Bosakiem 
przez Rembów w kierunku Chmielnika(woj. świętokrzyskie, pow. kielecki). Kilkanaście dni po 
Ociesękach, tj. 16 grudnia 1863 r. miała miejsce ważna dla losów powstania w województwie 
sandomierskim i krakowskim bitwa pod Bodzechowem (woj. świętokrzyskie, pow. 
ostrowiecki). Utracono w niej najlepszego dowódcę na tych terenach płk. Zygmunta 
Chmieleoskiego. Gen. Hauke-Bosak postanowił prowadzid walkę przede wszystkim przy 
pomocy dużego oddziału kawalerii, a większośd piechoty utrzymywad na zimowych leżach. 
Całą swoją kawalerię pod dowództwem mjr. Jana Markowskiego zgrupował w Mychowie 
(woj. świętokrzyskie, pow. ostrowiecki gm. Bodzechów). Składała się ona z 5 szwadronów i 
liczyła ok. 450 koni. Jednym ze szwadronów dowodził rtm. Jan Prendowski. Plan bitwy 
opracował płk. Zygmunt Chmieleoski, który przewidywał także wsparcie dla jazdy ze strony 
oddziału piechoty dowodzonego przez mjr. Karola Zaykowskiego-Liwocza. O świcie 
powstaocza kawaleria udała się w kierunku wsi Gromadzice, po minięciu której została 
zaatakowana przez Rosjan. Powstaocy dzielnie walcząc,  cofali się przez ok. 9 km w kierunku 
Bodzechowa, skąd spodziewali  się nadejścia oddziału  mjr. Liwocza. Miał on przybyd z lasów 
ciągnących się na wschód od Bodzechowa, Ostrowca Św. Niestety po drodze związany został 
walką przez niewielki moskiewski oddział, co zniweczyło plan Chmieleoskiego. Jazda Bosaka 
po dotarciu do Bodzechowa zaatakowana została także z boku przez dragonów Assiejewa. 
Uległa panice. Rosyjscy dragoni wmieszali się w szeregi naszej jazdy. Ścisk był taki, że 
kawaleryjska walka nie była możliwa.  Moskiewscy piechurzy zza opłotków  kłuli bagnetami i 
strzelali na oślep, często raniąc i zabijając przy tym swoich. Przód tej kawalkady kierował się 
na mostek na rzece Kamiennej, za którą w niewielkiej odległości znajdował się las. Płk 
Chmieleoski zaraz za mostkiem skręcił w prawo i usiłował opanowad ucieczkę, głośno 
krzycząc. Zgromadził zaledwie kilkunastu kawalerzystów w tym rtm. Prendowskiego. Może, 
w ten sposób uratował gen. Bosaka, gdyż ściągnął na siebie atak Moskali. Generał zatrzymał 
się z kilkoma oficerami kilkaset metrów dalej. Oczywiście, po krótkiej walce grupka płk. 
Chmieleoskiego spróbowała odwrotu. Niestety na przeszkodzie stanął rów. Klacz 
Chmieleoskiego wpadła do niego zrzucając pułkownika. Cięty pałaszem przez dragona został 
ciężko ranny. Następnie Rosjanie  wzięli go do niewoli i w dniu 23 grudnia 1863 r. rozstrzelali 
w Radomiu. Chmieleoski jest uznawany za jednego z najlepszych powstaoczych dowódców. 
Więcej szczęścia miał Jan Prendowski. Cięty pałaszem w głowę ostatnim wysiłkiem spiął 
ostrogami wierzchowca, a ten pokonał feralny rów.  Koo pędząc na „oślep”, dowiózł go do 
gajówki, gdzie rotmistrz stracił przytomnośd i spadł na ziemię. Upadek usłyszał gajowy i zajął 
się rannym. Jest to opis podany przez por. Włodzimierza Witowskiego, który był pod 
Bodzechowem , a ponadto znał Prendowskiego, gdyż razem walczyli w zgrupowaniu 
Langiewicza i drugim oddziale Czachowskiego. W bitwie Witowski stracił konia i pieszo dotarł 
do wspomnianej wyżej gajówki. Zbliżając się do okna, nieopacznie brzdąknął pałaszem. 
Dopiero po dłuższym czasie wyszedł gajowy. Okazało się, że w międzyczasie ukrył on 
Prendowskiego w komorze, bo brzdęk pałasza wziął za obecnośd rosyjskiego patrolu. Inaczej 
opisuje te chwile Jadwiga Prendowska. Wg niej rotmistrz otrzymał 2 cięcia pałaszem w 
głowę. Wpółprzytomnego uniósł w las i opatrzył jego rany Józef Bromirski. Był on adiutantem 
Chmieleoskiego. Następnie pomocy udzielił im leśniczy. Prendowski został odwieziony do 
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Michała Leszczyoskiego właściciela majątku Buszkowice oddalonego ok. 10 km od 
Bodzechowa. Leszczyoski był zięciem działaczki, znajomej Jadwigi Prendowskiej - Teresy 
Zglinickiej. To ona zaopiekowała się Prendowskim, gdyż akurat była w odwiedzinach u córki. 
Tutaj ponownie rotmistrz i domownicy przeżyli chwile grozy. Ktoś doniósł, że we dworze 
ukrywany jest  ranny powstaniec. W nocy przybyła sotnia kozaków i jej dowódca osobiście 
przeglądał dom. Pod koniec rewizji zwrócił jeszcze uwagę na niepozorny korytarzyk. Wszedł 
do niego i zauważył drzwi. Kiedy zamierzał je otworzyd pani Zglinicka z płaczem ujęła go za 
ręce błagając, aby tam nie wchodził. Nie wszedł. W pomieszczeniu leżał ranny Prendowski. 
Po wizycie Rosjan pospiesznie ewakuowano go do Galicji. Tam znalazł opiekę u Ignacego 
Suchorzewskiego, u  którego kilka miesięcy wcześniej przebywał, gdy pomagał płk. 
Czachowskiemu w formowaniu nowego oddziału. W jego mieleckim dworze mieszkał razem 
z rannymi: hr. J.G. Męcioskim, rtm. Wojciechem Turskim, por. Adolfem Czachowskim, por. 
Mitrofanem Podchaluzinem – „Uraganem”, naczelnikiem powiatu Jarosławem Skotnickim, 
Zygmuntem Piotrowskim. Przez kilka miesięcy było to bezpieczne schronienie. W Mielcu 
stacjonowali przyjaźnie nastawieni do Polaków węgierscy huzarzy. Tu też rtm. Prendowski 
sformował oddziałek liczący 15 koni.  Pułkownik Sawa szykujący wyprawę w Lubelskie, chciał 
tych kawalerzystów zabrad ze sobą. W piśmie z dnia 9 lutego 1864 r. Naczelnika Okręgu 
Krakowskiego do Naczelnika Obwodu Rzeszowskiego nie wyrażono zgody na to posunięcie. 
Motywowano to tym, że Jan Prendowski jest podkomendnym oficerem gen. Bosaka i to 
mogłoby wywoład niezadowolenie generała. W drugiej połowie lutego 1864 roku austriacki 
rząd ogłosił stan oblężenia. Wszyscy powstaocy nie posiadający austriackiego obywatelstwa 
musieli zgłosid się na policję i opuścid Austrię. Złapani mieli byd deportowani do Rosji. Nie 
wolno było nieleganie posiadad broni, amunicji.  M.in. chodziło o aresztowanie wszystkich 
powstaoców styczniowych z Kongresówki i osób im pomagających. Na miejsce 
stacjonujących Węgrów przybyli żołnierze dowodzeni przez nieprzychylnych Polakom 
Niemców i Czechów. Kilka dni po ogłoszeniu stanu oblężenia wojsko austriackie otoczyło 
dwór Suchorzewskiego. Udało im się zatrzymad 3 powstaoców w tym Jana Prendowskiego. 
Byli oni ukryci na terenie ogrodu w budkach kloacznych. Zdradził ich kaszel jednego z nich. 
Suchorzewski przekupił kaprala pilnującego powstaoców. Na ich miejsce podstawiono 
domowników. Fortel się udał, ale powstaocy  musieli opuścid Mielec. Prendowski wyjechał za 
granicę, gdzie tułał się kilka lat. Najwięcej czasu przebywał w Rzymie. Tam zamieszkiwał jego, 
wspominany już, brat stryjeczny Henryk Prendowski. Nostalgia, tęsknota za Ojczyznąi brak 
wspólnego języka z nieco ekscentrycznym hrabią Korwin Prendowskim skutkowały 
powrotem Jana do kraju. Ryzykował bardzo dużo. Za „przestępstwa” jakie popełnił groziła 
mu kara śmierci. Mimo wszystko, na początku 1866 r. stanął na granicy zaboru rosyjskiego. 
Od razu został aresztowany i uwięziony w Cytadeli. Mieszkająca w Warszawie siostra Anna 
Tekla Ostrowska nie żałowała pieniędzy i czasu, aby mu pomóc i uwolnid go. Oskarżony był o: 
czynny udział w szeregach walczących, zagarnięcie kas rządowych(w Szydłowcu, Łagowie i ?) 
na sumę ok. 1400 rubli, napad na koszary w Opatowie i rozstrzelanie 3 żandarmów po 
sumarycznym ich zbadaniu.  
W dniu 3 marca 1866 r. Audytoriat Polowy  uwzględniając dobrowolne przybycie z zagranicy, 
złożenie wyczerpujących zeznao, zrezygnował z orzeczenia kary śmierci i skazał Jana 
Prendowskiego na 10 lat ciężkich robót w twierdzach syberyjskich oraz pozbawił praw stanu. 
Kara ta zrujnowałaby mu zdrowie albo nawet doprowadziła do śmierci. Na szczęście, 5 marca 
1866 r. namiestnik Teodor Berg karę ciężkich robót zamienił na osiedlenie w Syberii. Kiedy 
brat Józef z żoną Jadwigą wiosną 1866 r. wracali z zsyłki z Kungur, Jan przygotowywał się do 
wyjazdu do Tomska. Niezmordowana Anna Ostrowska doprowadziła do ich spotkania w 
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Cytadeli. Trasa podróży Jana była dłuższa niż szwagierki i brata o ok. 2 tys. km. Nie zostawił 
on żadnych wspomnieo, więc nie wiemy, jak pokonał te prawie  5 tys. kilometrów. Na pewno 
„podróżował” kilka miesięcy. Wg wpisu w Genealogii Okiem nie przebywał on w Tomsku lecz 
w oddalonym o 700 – 800 km  Minusiosku nad Jenisejem w Kraju Krasnojarskim. W tym 
samym czasie w tym mieście lub okolicy  odbywał karę zsyłki Kazimierz Kozicki. Skazany 
został za zorganizowanie powstaoczego oddziału i zajęcie kasy w Ostrowcu. Wprawdzie wg 
Jadwigi Prendowskiej Kozicki dokonał zajęcia kasy nie w tym mieście, a w pobliskim Kunowie, 
ale może carskim urzędnikom bardziej znany był większy Ostrowiec. Nie ulega wątpliwości, 
że Sybirak Kazimierz Kozicki to znajomy Jana Prendowskiego z okresu kampanii Langiewicza i 
pobytu w Krakowie.  Na zesłaniu Jan Prendowski zajmował się handlem galanterią 
sprowadzaną z Warszawy. Nie było to zbyt pasjonujące zajęcie dla romantyka  żyjącego 
miłością do ojczyzny. Musiał jednak z czegoś żyd, bo 6 rubli urzędowo wypłacane miesięcznie 
zesłanemu szlachcicowi, nie pozwalało na przeżycie w Syberii. Nie wiadomo nawet, czy 
Predowski je otrzymywał. Nieszlachcic musiał zadowolid się tylko dwoma rublami z okładem.  
Majątku na handlu Jan Prendowski nie zrobił. W maju 1870 roku komornik licytujący 
rodzinną wieś Prendowskich Kiełczynę z przyległościami poszukiwał go poprzez ogłoszenie w 
Dzienniku Warszawskim nr 91. Wątpię, aby  informacja ta dotarła do Jana na Syberię. W 
następnym roku (1871 r.) otrzymał on zgodę na powrót do Polski. W kraju przebywał tylko 
kilka miesięcy. Odwiedził Prendowskich w Mircu. Na pewno ciężka sytuacja materialna 
najbliższych, ogólne przygnębienie wśród ludzi, niechęd wobec powstaoców spowodowały, 
że wyjechał do brata Czesława przebywającego w Galicji. Byd może i Czesław w pewnym 
stopniu zaangażowany był w powstaoczą działalnośd i dlatego opuścił ( nie wcześniej niż pod 
koniec 1866 r.) teren zaboru rosyjskiego. Następnie przez kilkanaście lat wraz z bratem 
Janem zarządzał  majątkiem w Dźwiniaczu Górnym (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, 
gm. Lutowiska). W 1881 r. majątek Dźwiniacz Górny zakupił ich brat stryjeczny Henryk hrabia 
Korwin Prendowski de Collado . Zwyczajowo został on kolatorem miejscowej cerkwi. Wieś w 
większości zamieszkiwana była przez prawosławnych Bojków (Rusinów). W  1881 r. liczyła 
885 mieszkaoców, w tym rzymskich kat.-7. greko-kat.-775 i 73 Izraelitów.  Dziesięd lat później  
Henryk Prendowski  zbył Dźwiniacz Górny.  W ciągu następnych kilkunastu lat właściciele 
często się zmieniali. Po II wojnie światowej (1946 r.) wieś została podzielona  między Polskę i 
Związek Radziecki, a ludnośd została wysiedlona. Podczas zamieszkiwania w Dźwiniaczu 
Górnym  Prendowscy zgodnie żyli z sąsiadami i cieszyli się ich szacunkiem. Na pewno 
kontaktowali się z weteranami powstania styczniowego, których kilkunastu zamieszkiwało w 
okolicy. Prawdopodobnie wkrótce po sprzedaży majątku przez Henryka Prendowskiego Jan i 
Czesław opuścili Dźwiniacz.  Jan Prendowski  zmarł 9 września 1905 r. w Dąbrowicy k. 
Janowa (woj. lwowskie, pow. gródecki). Czesław  zaś 23 czerwca 1912 r. w Krakowie (?). 
Możliwe, że mieszkał pod Krakowem , a tylko uroczystości żałobne odbyły się w tym mieście. 
Gloria Victis! 
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Fotografia rotmistrza Jana Chrzciciela Wojciecha Prendowskiego. Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie                                                                                                                                                      
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Rosyjska piechota atakuje demonstrantów na Placu Zamkowym w Warszawie, 8 kwietnia 
1861 roku.(Obraz z Wikipedii „Masakry w Warszawie 1861 .”, autor nieznany) 
 

 

 

Portret szwagierki J. Prendowskiego Jadwigi Prendowskiej, rys. ks. prałat Stanisław Drąg 
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Akt Chrztu  Jana Prendowskiego(Archiwum Paostwowe w Radomiu) 
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Informacja w Kurierze Warszawskim o otrzymaniu patentów z ukooczenia nauk 
gimnazjalnych m.in. przez Czesława i Jana Prendowskich. (Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego). 
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Manifest z dnia 22 stycznia 1863 r. Biblioteka Narodowa w Warszawie. 
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Kopia pokwitowania , jakie pozostawił Jan Prendowski po zajęciu gotówki w kwocie 776 rubli 
z  kasy miejskiej w Szydłowcu w dniu 31 stycznia 1863 r.(Archiwum Paostwowe w Radomiu) 
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Pokwitowanie pozostawione przez powstaoców  w dniu 12 lutego 1863 r. po zajęciu 250 
rubli srebrem z kasy miasta Łagowa. Porucznik Prendowski figuruje jako „świadek”. Pośrodku 
pokwitowania przebijają napisy WOLNOŚD , RÓWNOSD z pieczęci nabitej z drugiej strony. 
(Archiwum Paostwowe w Radomiu) 
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Powstaocza pieczęd z odwrotnej strony pokwitowania za zajęcie kasy miasta Łagowa w dniu 
12 lutego 1863 r. Widnieją na niej herby Polski, Litwy i Rusi oraz dewiza, pod jaką wybuchło 
powstanie styczniowe RÓWNOŚD WOLNOŚD NIEPODLEGŁOŚD. Jest to lustrzane odbicie. Z 
czego ono wynika, nie wiem. Data pod pieczęcią dotyczy przeprowadzonej rewizji kasy w 
dniu 28 kwietnia 1863 r. 
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Bitwa na świętym Krzyżu (11.02.1863 r.), mal. Stanisław Prauss. Własnośd Ojców Oblatów. 
Oraz znajduje się w Świętokrzyskim Klasztorze. Fot. J. Pernal. 
 

 
 
Święcenie kos w obozie gen. Mariana Langiewicza przez o. Serafina Szulca. Fot. Nasz Kraj z 
1906 r. , zeszyt 4. Biblioteka Narodowa w Warszawie. 
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  Pocztówka i Krzyż związane z 1863r  
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