
        
Powstanie Styczniowe 1863 – 1864 to zbrojne wystąpienie przeciwko Rosji, największe polskie 

powstanie narodowe. Za jego początek przyjmuje się datę 22 stycznia 1863 roku.  

Przyczyną Powstania Styczniowego był nasilający się rosyjski ucisk narodowy na Polaków. Sam wybuch 

został poprzedzony wieloma manifestacjami patriotycznymi na terenie Warszawy, które były krwawo 

tłumione przez Imperium Rosyjskie i jego wojsko. W tym czasie uformowały się dwa przeciwstawne 

obozy: czerwonych – dążących do wybuchu powstania oraz białych – przeciwników jakichkolwiek 

zrywów zbrojnych.  

Powstanie Styczniowe zostało przyspieszone przez pobór do wojska rosyjskiego ludności polskiej – tzw. 

branka. Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił manifest powstańczy, w którym wzywał do walki  

z zaborcami, jednocześnie gwarantując pewne dobra, m. in. zniesienie różnic stanowych 

Powstanie Styczniowe objęło swym zasięgiem Królestwo Polskie, a także Litwę, Białoruś oraz część Ukrainy. Istotną rolę w powstanie, jeśli 

chodzi o działania zbrojne odegrał Romuald Traugutt, który zyskał wielką sławę jako dyktator powstania. Dowodził on jednym z oddziałów, 

a wszystkie swoje działania poświęcił ratowaniu tego zrywu, do końca walczył o niepodległość. 

 Bitwa pod Kobylanką 

    Na północ od Nowego Lublińca w kierunku Huty Różanieckiej, na skraju Puszczy Solskiej. 
W dniach od 1 do 6 maja 1863 roku w lasach, już nieistniejącej wsi Kobylanka, rozegrała się 
jedna z największych bitew leśnych powstania styczniowego. Tam oddział składający się  
z około 800 żołnierzy polskich, dowodzonych przez gen. Antoniego Jeziorańskiego, pokonał 
w dwóch bitwach wojska zaborcy rosyjskiego. Pierwszy atak wojsk rosyjskich pod 
dowództwem kapitana Nikołaja Sternberga nastąpił 1 maja o świcie. Po kilku godzinach 
walki Rosjanie zaczęli się wycofywać zostawiając 23 zabitych, broń i amunicję. Wieść  
o zwycięstwie rozeszła się błyskawicznie po Galicji. Pod Kobylankę zaczęli nadciągać nowi 
ochotnicy, między innymi kapitan Albert Potocki z 49 ludźmi. Kilkuset powstańców 
przyprowadził Karol Sieniawski. Żywność i amunicję dostarczono z Chotylubia i Lublińca.  
Przez trzy dni w obozie powstańczym panował spokój, można wręcz ironicznie powiedzieć  
o staropolskiej sielance. Do obozu przybył m.in. książę Sapieha, „główny inicjator i niejako 

sponsor wyprawy Jeziorańskiego". Przyjechał on tu także po raz drugi. 3 maja uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych 
poległych powstańców. Wystawiono im krzyż z napisem: „Tu spoczywają bohaterowie polegli 1 maja 1863 r.”  na drugiej, 
większej mogile Rosjan postawiono napis: „Tu leżą słudzy despoty”. 
6 maja nastąpił drugi atak Rosjan. Podczas tego natarcia Polacy mieli przeciwko sobie 5 tyś. żołnierzy rosyjskich pod 
dowództwem płk. Jurija Miednikowa i 18 armat. Jednak i to natarcie nie złamało polskiego oporu. Straty w ludziach po obu 
stronach były poważne (Polacy 59 zabitych i 49 rannych, Rosjanie ok. 400 zabitych i rannych). Po tej bitwie gen. Jeziorański 
wraz z oddziałem wycofał się do Galicji. Ranny ukrył się w chłopskiej chacie, a następnie pojechał leczyć się do Przemyśla. 
Oddział dostał się pod inną komendę, w późniejszym czasie został rozwiązany. Płk. Miednikow rozpoczął w tym czasie trzeci 
atak jednak powstańców już tam nie było. Powstańcze władze gen. Jeziorańskiemu zarzuciły dezercję.  W niedługim czasie 
został z tych zarzutów oczyszczony. 
 

        

 

W  1913 roku na 50-lecie nieopodal  mogiły odsłonięto pomnik ufundowany przez właściciela dóbr E. Parnasa 
a w 1933 dokonano renowacji  zmieniając nieco jego kształt (nie jest znana jego pierwotna forma, prawdopodobnie był niższy i nie 

posiadał tak długiego graniastosłupowego zwieńczenia). 
 
W 1963 roku ówczesne władze organizują uroczyste obchody setnej rocznicy Bitwy pod Kobylanką dokonując kolejnej 
renowacji pomnika między innymi  likwidują krzyż /patrz  fot. z 1933r,/ oraz zmieniają treść napisu na „ Pamięci poległych  
w boju za Wolną Ojczyznę pod Kobylanką dnia 2 maja 1863 roku” (jak wiadomo jest to błędna data) oraz poniżej umieszczają 
dodatkowo mniejszą tabliczkę z napisem  „ Cześć i chwała Powstańcom 1863 r. Odnowiono 5 maja 1963.” 
 

gen. Antoni  Jeziorański 



           

 

           

      Prawdopodobnie w tym okresie napis brzmiał: 

„Boże pamiętaj o poległym w boju za Wolną Ojczyznę 
pod Kobylanką w dniu 1 maja 1863” 

Mszę Św. sprawował ówczesny ks. proboszcz z  Cieszanowa 


