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        Park we wsi Łomno należący 
kiedyś do rodziny  Woyciechowskich 
 

Tutaj  22.12.1832r. w nieistniejącym dziś dworze  
przyszła na świat  Eufenia Wiktoria Jadwiga 

Woyciechowska – córka Kajetana 
Woyciechowskiego herbu Jelita i Brygidy 

Reklewskiej 

    Figura św. Jana Nepomucena pozostała z dawnego  

                             dworu w Łomnie  



Rodzinna parafia Woyciechowskich w 
Świętomarzy 

        Przy tej chrzcielnicy Jadwiga została 
ochrzczona 

Metryka chrztu  Eufenii Wiktorii Jadwigi Woyciechowskiej – 
obecnie  

w Archiwum Paostwowym w Kielcach 



Grób  ojca Jadwigi – Kajetana, pułkownika 
wojsk napoleooskich, dziedzica dóbr Łomna, na 
cmentarzu przykościelnym we wsi Świętomarz 

Fundatorką nagrobka była żona z 
dziedmi 



Obok ojca spoczywa jedna z sióstr Jadwigi – Izabela 
Kłokocka 



Widok na Łysicę z okien dworu 
towarzyszył  dzieciostwu Jadwigi 

Zdjęcie Jadwigi Prendowskiej zaczerpnięte z 
książki  „Moje wspomnienia” jej autorstwa 



Mirzec. Na tym miejscu stał dwór, w którym 
zamieszkała Jadwiga po  wyjściu za mąż za 

Józefa Prendowskiego. Spotykała się w nim z 
Marianem Langiewiczem, dyktatorem 

powstania. 

Mirzec. Kopia sztandaru wykonanego dla 
powstaoców przez     Jadwigę Prendowską. 

Kosy  na wzór tych z powstania. 



 

„Kącik pamięci” poświęcony patronom na 
pierwszym piętrze szkoły 

 To ja w gimnazjum w Mircu w czasie 
zbierania materiałów 



Tablica przy wejściu  do gimnazjum w Mircu 

                  Tablica poświęcona patronom 
gimnazjum 



Kościół pod wezwaniem  św. Leonarda w 
Mircu. Wewnątrz znajduje się tablica 

poświęcona  Jadwidze 
 i Józefowi Prendowskim. 

Tablica w kościele w Mircu 

Mury tego kościoła mogłyby wiele 
„powiedzied”   

o bohaterach powstania 

         Mirzec. Grób Józefa 
Prendowskiego zmarłego 

24.10.1872r.  



Radom, ulica Żeromskiego – dawniej Lubelska, 
sklep Konstancji Jagioskiej. Miejsce skrzynki 

kontaktowej dla powstaoców.  



Radom. Kościół ojców bernardynów. 
Główne miejsce konspiracji powstaoczej. 

Pod tą figurą spotykali się patrioci 
Radomia. Tu śpiewali narodowe 

pieśni, już w 1861r. 

Napis pod figurą 



Książka  będąca materiałem 
szkoleniowym dla powstaoców - ze 

zbioru muzeum ojców cystersów 
w Wąchocku. 

Takich prochownic używano w 
powstaniu 1863 roku 

Mogił powstaoczych jest bardzo wiele 



W tym domu w Wąchocku mieścił 
się centralny sztab powstaoczy.  

Tablica na domu w którym przebywał 
generał Marian Langiewicz  



Pałac w Czyżowie Szlacheckim koło  
Zawichostu gdzie Jadwiga spędziła ostatnie 

dni życia 
Tablica na mogile w Czyżowie  

Szlacheckim  



W Kielcach pamiętają o Jadwidze Prendowskiej 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Zdjęcia zamieszczone w prezentacji 
wykonali:  

Mateusz Szwed i Krzysztof Szwed 


