
UCHWAŁA NR LI.409.2023 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 20 stycznia 2023 r. 

w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie Gminy Kowala 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., 
poz. 40) Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się dla ronda u zbiegu ulic: Radomskiej, Marii Walewskiej, Jana Pawła II i Parkowej 
w miejscowości Kowala-Stępocina, gm. Kowala nazwę: 

"Bohaterów Powstania Styczniowego Bitwy pod Kowalą 1863". 

§ 2. Lokalizację ronda przedstawia fragment mapy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Załącznik do uchwały Nr LI.409.2023 

Rady Gminy Kowala 

z dnia 20 stycznia 2023 r. 

 
 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie 

Propozycja nadania nazw wymienionych w projekcie uchwały związana jest z upamiętnieniem wydarzeń 
powstania styczniowego, kiedy to powstańcy zatrzymali się w Kowali na wypoczynek w południe 21 sierpnia 
1863 r., biwakując w zabudowaniach dworskich i we wsi. Przyjęci bardzo gościnnie przez właścicielkę majątku 
- Klementynę Deskur, współpracującą zresztą z powstańczą organizacją cywilną, czuli się bezpiecznie, gdyż 
nie spodziewali się szybkiej akcji wojsk rosyjskich z Radomia. Oficerowie zebrali się we dworze, gdzie po 
obiedzie w beztroskiej atmosferze bawiono się i tańczono. Powstańców zaatakowały z marszu ścigające ich od 
Iłży wojska rosyjskie wysłane wcześniej z Radomia dla zwalczania buntu. Siłami ekspedycji, którą tworzyły 
3 roty piechoty i szwadron dragonów, dowodził major Tichockij. Atak przypuszczony ok. godz. 19.00 na 
zaskoczonych powstańców przyniósł Rosjanom powodzenie. Zajęli dwór i prawie całą wieś. Powstańcy po 
nieskoordynowanej obronie opuścili wieś, wycofując się pod pobliski las. Na skraju wsi pozostała jednak 
kompania strzelców najpewniej kapitana Aleksandra Macharskiego, która związana walką z atakującymi 
Rosjanami, nie zdążyła się od nich oderwać i, aż do drugiej fazy bitwy w Kowali, otoczona, broniła się w kilku 
zagrodach, absorbując siły napastnika. W tym czasie niezaatakowane główne siły powstańcze uporządkowały 
szeregi, sformowały 3 grupy uderzeniowe - Eminowicz w środku, Rudowski na prawym skrzydle, Ćwiek na 
lewym i zaatakowały wroga w palonej wsi. Poszli jak burza kosynierzy Sztoka, strzelcy Gromejki, żuawi 
Ćwieka prowadzeni przez majora Murdelio. Rozkosz było patrzeć - wspominał po latach adiutant Eminowicza 
- jak szli na bagnety, w których blask pożaru odbijał krwawe refleksy, na paręset kroków przed wsią bagnety 
pochyliły się i z gromkim: jeszcze Polska nie zginęła! - kolumna runęła pędem. Atakujący przyjęli ogień 
rosyjski. Padł wśród innych por. Zaręba. Ale i żołnierze rosyjscy, świetnie widoczni na tle ognia i płomieni 
palonej wsi, byli stosunkowo dostępnym celem. Powstańcy wdarli się do wsi, zwarli się z wrogiem na bagnety, 
kolby i kosy, walcząc wśród blasku płomieni, dymu i żaru palących się zabudowań. Zaatakował także resztą sił 
kapitan Macharski. Piechota rosyjska śpiesznie wycofała się ze wsi. Tichockij rzucił jeszcze do walki 
dragonów, ale, kiedy i ta szarża zakończyła się dużymi stratami, Rosjanie, pozostawiając zabitych i rannych, 
cofnęli się do Radomia. Powstańcy zostali panami placu boju i ruin dopalającej się wsi. W czasie pierwszej 
fazy bitwy większość mieszkańców opuściła swoje zagrody, ale pozostałych i całą wieś spacyfikowali 
zwycięzcy. Według raportu wójta gminy Kowala, sporządzonego 22 sierpnia a więc bezpośrednio po 
wydarzeniach, Rosjanie pomimo błagań miejscowych spokojnych mieszkańców, nie mających żadnego udziału 
z powstańcami, rozszedłszy się po wsi podpalali budynki. W czasie pożaru tego 3 osoby utraciło życie, a 1 
dziewczyna została postrzelona kulą w nogę. Włościanka Magdalena Strzecha spaliła się żywcem, zmarł skłuty 
bagnetami przez sołdatów karczmarz Jan Kalinowski, o trzeciej ofierze brak danych. Spłonęły zabudowania 
dworskie (owczarnia, piwnice, spichlerz, 2 stodoły, szopa, 2 obory, kurnik, stajnia i czworaki) razem ze 
zbożem, inwentarzem żywym, ruchomościami i sprzętami dworskimi. To samo spotkało zabudowania 
gospodarcze plebanii (chlewy, stajnia, 2 stodoły, wozownia) razem ze zbożem, ruchomościami i sprzętem 
gospodarskim proboszcza ks. Stanisława Fijałkowskiego. Sołdaci spalili także 12 zagród włościańskich: 
Błażeja Janczyka, Jana Grzyba, Wojciecha Kąckiego, Andrzeja Woźniaka, Jana Podrygały, Pawła 
Głogowskiego, Piotra Grudnia i Józefa Grzyba oraz 4 dworskich po Józefie Zawadzkim, Kazimierzu Balcerze, 
Konstantym Lipińskim i użytkowanej przez Wojciecha Woźniaka. Łącznie spłonęło 7 chłopskich domów 
mieszkalnych, 7 obór, 8 stodół i dwa domy z oborami. W następstwie pożaru 38 rodzin pozostało bez dachu 
nad głową i środków do życia. W ten sposób Kowala, jak żadna wieś w Królestwie, została tragicznie 
spacyfikowana. Powstańcy nie mogąc nic zmienić w nieszczęściu, zebrali swoich rannych i zabitych i opuścili 
wieś. Mieszkańcy gminy Kowala chcąc uhonorować poległych w bitwie pod Kowalą powstańców 
styczniowych, w miejscu mogiły powstańczej wznieśli przy drodze ,,na Załawie” pomnik (obecnie znajdujący 
się przy ul. Powstańców  Styczniowych). Jest on utrzymywany przez władze Gminy Kowala i placówki 
działające na jej terenie.Ponadto na placu przykościelnym parafii p.w. Św. Wojciecha w Kowali stoi obelisk 
poświęcony pamięci proboszcza z Kowali, ks. Stanisława Fijałkowskiego, zesłanego na Sybir przez władze 
cesarskie za pomoc powstańcom styczniowym.  

Nadanie nazwy będzie formą uhonorowania walecznej Bitwy pod Kowalą 1863 roku. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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