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Termin realizacji zadania1.
10 października – 30 listopada 2021

2. Czas trwania zajęć
1h

3. Ilość spotkań
5 spotkań

4. Grupa wiekowa
13 – 18 lat

5. Miejsce realizacji zadania
Dwór z Gościeradowa - Siedziba Działu Historii i Kultury Regionu

6. Cele zajęć
Uczestnik:
- potrafi umiejscowić w czasie powstanie listopadowe
- wymienia cele walki powstańców jako formy walk
niepodległościowych
- rozróżnia bezpośrednie i długofalowe następstwa powstańczych
ruchów narodowych
- przedstawia przyczyny, przebieg i skutki wybuchu powstania
listopadowego
- charakteryzuje bohaterów powstania listopadowego na ziemi
kazimierskiej
- zna pojęcia: powstanie, niepodległość, zaborca, kongres wiedeński,
sejm Królestwa Polskiego, Kaliszanie, rewolucja lipcowa we Francji,
rewolucja w Niderlandach, Szkoła Podchorążych Piechoty w
Warszawie, bitwy pod Wronowem i Kazimierzem Dolnym, twierdza
Zamość
- zna postaci – car Aleksander I, car Mikołaj I, Wielki Książę
Konstanty, Piotr Wysocki, gen. Jan Sierawski, ppłk Juliusz
Małachowski, gen. Józef Sowiński, Józef Chłopicki,



7. Rezultaty zajęć
- rozwój umiejętności kreatywnych
- umiejętność pracy w grupie
- wzrost zainteresowania historią regionalną
- wykonywanie ciekawych, oryginalnych i pomysłowych prac
- rozwój wyobraźni

8. Metody pracy
- praca z ikonografią
- praca indywidualna
- praca z tekstem źródłowym
- praca z mapą

9. Materiały, narzędzia
-karty pracy
-duży karton (A3 lub A2) z narysowana osią czasu
- karteczki z taśmą dwustronną z datami i wydarzeniami
- zdjęcia bohaterów powstania oraz ich opisy

10. Przebieg zajęć
- Przywitanie uczestników
-I część teoretyczna- oprowadzanie po wystawie czasowej
-II część praktyczna- uzupełnienie karty pracy (indywidualnie)
oraz uzupełnienie wydarzeń na osi czasu oraz dopasowanie postaci do
opisów (grupowe)

11. Realizowane wymagania podstawy programowej
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej
przedmiotu historia klas VI-VIII: XIX 1-2; XX 1-5
Klas ponadpodstawowych: XXIII 1-4



"Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach
programu "Patriotyzm Jutra" 

Bitwa pod Kazimierzem 

16 kwietnia Sierawski wysłał z Chodla dla osłony gen. Pacowi jeden ze swoich
oddziałów pod dowództwem płk Piotra Łagowskiego. 
W drodze doszło do rozbicia tylnej straży rosyjskiej pod Babinem. Rosjanie
wycofali się w kierunku Lublina. Korpus gen. Sierawskiego wyruszył w tym
czasie do Wronowa. W okolicy Wronowa  Sierawski ustawił batalion strzelców
celnych sandomierskich mjr Stanisława Krzesimowskiego. Sam słysząc odgłosy
artylerii ruszył do Bełżyc ze wsparciem płk Łagowskiemu. 

Pod Bełżycami stacjonowały główne siły gen. Kreutza ponad 6600 ludzi.
Sierawski znając liczebność rosyjskiego korpusu wycofał wojsko do Wronowa,
gdzie 17 kwietnia doszło do bitwy. Zakończyła się ona odwrotem wojsk polskich
w stronę Opola Lubelskiego i dalej do Kazimierza Dolnego.

17 kwietnia po południu polski korpus dotarł do Kazimierza Dolnego. Żołnierze
byli zmęczeni długim marszem i walką, głodni oraz bez zapasów amunicji. 
W starciu pod Wronowem zginęło ok 450 ludzi. 
Gen. Sierawski w pierwszym odruchu nakazał dowódcom przeprawę przez Wisłę
nocą z 17 na 18 kwietnia, ale widząc wyczerpane oddziały zgodził się na
odpoczynek w Kazimierzu. Rano 18 kwietnia tempo przeprawy przez Wisłę było
oporne z  powodu braku statków przewozowych wysłanych wcześniej gen.
Pacowi.

Przypuszczalnie w okolicach fary do walki z Rosjanami ponownie stanęli
żołnierze z 10. Pułku Piechoty i kosynierzy pod wodzą ppłk Juliusza
Małachowskiego. Było to mordercze starcie. Polakom brakowało amunicji.
Małachowski uzbrojony w kosę z kosynierami ruszył na żołnierzy rosyjskich.
Trafiony trzema kulami zginął na miejscu.

Śmierć młodego podpułkownika była przykładem odwagi, oddania sprawie
polskiej i heroizmu. U wylotu jednego z kazimierskich wąwozów, w pobliżu
którego toczyły się walki, znajduje się płyta poświęcona pamięci bohatera. 
 Można do niej dojść ulicą i wąwozem Juliusza Małachowskiego. 
Przez 190 lat nie zachowała się w Kazimierzu tak żywa pamięć o żadnym innym
polskim oficerze walczącym pod Kazimierzem jak właśnie o ppłk Małachowskim. 


