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Wstęp
Historyczny szlak korpusu gen. Jana Kantego Sierawskiego ma długość 68 km, rozpoczyna się 
przy zabytkowym dworze w Babinie, kończy przy Dworze Wójtowskim z Modliborzyc i Spichlerzu 
Mikołaja Przybyły w Kazimierzu Dolnym. Prowadzi przez cztery mezoregiony fizycznogeograficz-
ne, w tym trzy na Wyżynie Lubelskiej: Równinę Bełżycką, Kotlinę Chodelską, Płaskowyż Nałęczow-
ski oraz Małopolski Przełom Wisły. Szlak łączy trzy powiaty: lubelski, opolski, puławski, sześć 
gmin: Bełżyce, Poniatową, Opole Lubelskie, Karczmiska, Wilków, Kazimierz Dolny, trzy miasta: 
Bełżyce, Opole Lubelskie, Kazimierz Dolny i kilkanaście wsi. Obszar, przez który biegnie szlak, 
charakteryzuje się bogactwem przyrodniczym, geologicznym, historycznym i zabytkowym. 

Ideą wytyczenia szlaku była chęć przybliżenia i uczczenia żołnierzy powstania listopadowego 
z korpusu gen. Sierawskiego, uczestników walk na zachodniej Lubelszczyźnie: pod Babinem, 
Wronowem i Kazimierzem Dolnym. Korpus Sierawskiego w połowie kwietnia 1831 roku ruszył na 
prawy brzeg Wisły, aby wesprzeć działania korpusu gen. Dwernickiego i opóźnić marsz armii ro-
syjskiej na Warszawę. 17 kwietnia 1831 roku pod Wronowem stanęły naprzeciw siebie dwa korpusy 
polski i rosyjski gen. Cypriana Kreutza. Przez kilka godzin trwała wyrównana walka zakończona 
wycofaniem się powstańców w kierunku Opola. Apogeum krótkiej kampanii korpusu nastąpiło 
następnego dnia w Kazimierzu Dolnym. 

W walkach na prawym brzegu Wisły, na zachodniej Lubelszczyźnie, oprócz pełnych pułków re-
krutujących się z terenów województwa sandomierskiego, krakowskiego i kaliskiego walczyły 
mniejsze oddziały jazdy i piechoty lubelskiej werbowanej również z terenów zachodniej Lubel-
szczyzny. Wśród pułków jazdy sandomierskiej i kaliskiej były m.in. szwadrony jazdy lubelskiej 
i Wolnego Orła Białego. Pułki 10., 11. Piechoty Liniowej z województw krakowskiego i sandomier-
skiego wspomagał Batalion 5. Partyzantów tzw. zbiorczy utworzony z żołnierzy lubelskich pułków 
15. i 16. oraz podlaskiego 21. Bataliony Pułku 15., początkowo zwanego 1. województwa lubelskiego, 
formowały się i stacjonowały, przed zajęciem województwa lubelskiego przez wojska rosyjskie, 
w Końskowoli, Wąwolnicy i Kazimierzu. Bataliony Pułku 16., zwanego wcześniej 2. województwa 
lubelskiego, w Kraśniku, Opolu i Józefowie nad Wisłą. 

W związku z brakiem precyzyjnych informacji o przebiegu marszruty korpusu, zaproponowana 
trasa szlaku na niektórych odcinkach jest umowna. Szlak korpusu gen. Sierawskiego został wy-
tyczony przez Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lublinie z ini-
cjatywy Działu Historii i Kultury Regionu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na odcinku 
Wronów — Kazimierz Dolny oraz Urzędu Miasta Bełżyce na odcinku Babin — Wronów. Szlak otrzy-
mał oznakowanie biało-czarno-białe. Do Przewodnika dołączona jest mapa pieszego szlaku w skali 
1:75000 wraz z planem Kazimierza Dolnego w skali 1:9000. 
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Wiadomości ogólne
Pierwszym z subregionów, przez które prowadzi szlak, jest Równina Bełżycka. Powstała na sku-
tek degradacyjnych procesów powierzchni Ziemi, w efekcie których nastąpiło wyrównywanie 
i sukcesywne obniżanie terenu. W części centralnej i zachodniej ukształtowały się skupiska 
piaszczystych wydm. Ku Kotlinie Chodelskiej równina kończy się formą kuesty o cechach strefy 
dyslokacji tektonicznej. W części zachodniej, w okolicy wsi Dobre, kuesta wznosi się na względną 
wysokość 100 m. Krawędź opada ku południowemu wschodowi i w rejonie Karczmisk sięga 15 m. 

Z Równiny Bełżyckiej szlak przechodzi do Kotliny Chodelskiej. Kotlina posiada kształt trójkąta 
rozszerzającego się ku dolinie Wisły. Została ukształtowana na skutek erozji jako forma inwer-
syjna budowy geologicznej obszaru. Jej oś wyznacza dolina rzeki Chodelki odsłaniającej anty-
klinę miękkich skał, w rodzaju kredy piszącej, podlegających procesom erozyjnym i krasowym. 
W części zachodniej regionu występują rozległe terasy rzeczne powstałe pod wpływem proce-
sów fluwialnych zachodzących w dolinie Wisły. Na obszarze nadzalewowym uformowały się ze-
społy piaszczystych wydm. W części wschodniej o charakterze denudacyjnym występuje krasowa 
rzeźba terenu.

Trzecim obszarem o wyróżniającej się strukturze geologicznej jest Płaskowyż Nałęczowski roz-
ciągający się w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Jego charakterystyczna rzeźba 
terenu uformowała się w zwartej pokrywie lessowej dochodzącej do 30 m na powierzchni bli-
sko 90% powierzchni regionu. Teren płaskowyżu wyróżnia się dużym zagęszczeniem suchych 
 dolin oraz siecią wąwozów o najgęstszym w Europie występowaniu dochodzącym do 10 km/1 km². 
Płaskowyż przecinają doliny rzeczne w części zachodniej rzeki Bystrej, we wschodniej Ciemięgi 
wpadającej do Bystrzycy. Doliny rzek są głęboko wypłukane, wąskie, o zboczach poprzecinanych 
licznymi wąwozami.

Ostatnim z regionów jest Małopolski Przełom Wisły rozmieszczony wąskim pasem wzdłuż 
 brzegów Wisły na długości około 82 km od okolic Zawichostu do Puław. Jego szerokość wynosi 
od 1,5-10 km. Dno doliny położone jest na wysokości 135-115 m n.p.m., nad nim górują strome 
zbocza skał kredowych na wysokości 60-80 m. Najwęższy odcinek doliny szerokości 1 km znaj-
duje się pod Kazimierzem Dolnym, tam jest najwyższe zbocze sięgające ponad 90 m. Dno doliny 
pokrywają mady rzeczne. Zbocza skał wapiennych dawniej były eksploatowane przez liczne ka-
mieniołomy. 

Na opisywanych terenach występuje bogata szata roślinna od naturalnych łąk z roślinnością 
kserotermiczną, poprzez zarośla wierzbowe, łęgi topolowe i wierzbowe, wiązowo-jesionowe, 
 jesionowo-olszowe w dolinach rzek. Na terenach podmokłych można napotkać siedliska olsów, 
na piaszczystych tarasach rzecznych wikliny nadrzecznej. W dalszej odległości rosną lasy grą-
dowe z dębem szypułkowym, grabem i lipą drobnolistną oraz lasy mieszane z przewagą sosny 
i dębów, siedliska dąbrowy świetlistej, kontynentalnego boru mieszanego i boru świeżego.
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Wprowadzenie w sytuację korpusu 
gen. Sierawskiego w marcu i kwietniu 1831 roku

„… czyż ja się dla nagród lub pochwał biję? Żebym życiem mojem mógł okupić szczęście kraju, 
położyć tamę klęskom, które barbarzyńcy w nim wyrządzają, czyż bym się wahał? A cóż w grobie 
po znakach, po chwale? Tysiące innych walecznych męczenników nastaje, przemija, a dla wielkich 
ich mnogości, historya nawet nazwisk nie wspomina. — Walczymy wszyscy nie dla odznaczenia się, 
lecz w tem przekonaniu, że masa tych ofiar musi przed Bogiem litość wzbudzić; i dać na koniec 
Ojczyźnie to czego ginąc żądamy.”

Juliusz Małachowski, List do Matki z dn. 14 marca 1831 roku, Radom

Na rozkaz cara Mikołaja I feldmarszałek gen. Iwan Dybicz przygotował w marcu plan opera-
cyjny przeprawy wojska na lewy brzeg Wisły, wydania walnej bitwy armii powstańczej i zdoby-
cia Warszawy. Rosjanie, po wiosennych roztopach, mieli przeprawić się przez rzekę w Tyrzynie, 
Puławach (z Puław zrezygnowano na rzecz Kazimierza) i w Rachowie. Główne siły, tj. 68 tys. 
żołnierzy i 266 dział, miały przejść Wisłę w Tyrzynie, zająć województwo sandomierskie i w po-
łowie kwietnia rozpocząć marsz na Warszawę. Przeprawę od Rachowa miał osłaniać korpus gen. 
Kreutza, od Kazimierza gen. Tolla, od północy z terenu międzyrzecza Narwi i Bugu Korpus Gwar-
dii i oddział gen. Osten Sackena. Pod koniec marca gen. Dybicz rozpoczął przygotowania do 
przeprawy. 31 marca główne siły rosyjskie stanęły w pobliżu ujścia Wieprza. Do kontrofensywy 
przygotowywał się również sztab powstańczy wodza naczelnego gen. Skrzyneckiego z jego do-
radcami: płk. Chrzanowskim oraz płk. Prądzyńskim. Początkowo Skrzynecki zgodnie z propozy-
cją Chrzanowskiego planował głównymi siłami zaatakować korpus Osten Sackena zmierzający 
w kierunku na Łomżę i Ostrołękę. Ostatecznie przystał na plan Prądzyńskiego. Korpusy gen. Paca 
i gen. Sierawskiego miały zabezpieczać lewy brzeg Wisły od Potyczy do Zawichostu na długości 
około 135 km, z czego 75 km od Gniewoszowa scedowano na korpus Sierawskiego. Główne siły 
polskie miały zaatakować oddziały rosyjskie znajdujące się na trakcie brzeskim na linii War-
szawa-Wawer-Mińsk-Siedlce-Brześć Litewski. Celem uderzenia było zagrożenie rosyjskim liniom 
komunikacyjnym i operacyjnym, i zmuszenie Dybicza do rezygnacji z planów przekroczenia Wisły. 
Za ustępującymi siłami Rosjan miały podążać oddziały Paca i Sierawskiego. 

Sierawski po długich wahaniach zdecydował się ruszyć na Wołyń, aby wesprzeć korpus gen. 
Józefa Dwernickiego. Działania jego korpusu na prawym brzegu Wisły rozpoczęły się 13 kwietnia.

Korpus zgodnie z założeniami wojskowymi tworzyły trzy formacje: kawaleria, piechota i artyle-
ria, organizowane z oddziałów utworzonych po wybuchu powstania. Nie było wśród nich starych 
pułków zaprawionych w służbie wojskowej. Kawalerię stanowiły dwa pułki jazdy sandomierskiej 
i kaliskiej oraz sześć pojedynczych szwadronów z innych pułków. Trzon korpusu tworzyła pie-
chota liniowa składająca się z dwóch pułków: 10. i 11. oraz dwóch samodzielnych batalionów: 
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4.  Batalionu Pułku 2. Piechoty Liniowej i zbior-
czego Batalionu 5. Partyzantów. Pułki nowe 
miały inne umundurowanie niż tzw. pułki sta-
re. Nie miały płaszczy, mundurów i typowych 
dla starej piechoty kaszkietów. Ubrani byli 
w wołoszki lub chłopskie sukmany i furażer-
ki lub rogatywki. Wszystkie nowe pułki miały 
znaczne niedobory nie tylko w wyszkoleniu, 
ale także w uzbrojeniu, umundurowaniu i opo-
rządzeniu. Piechotę uzupełniały dwa bata-
liony strzelców sandomierskich. Wsparciem 
korpusu był niewielki oddział artylerii lekkiej.

Brak wyposażenia piechoty w karabiny wy-
muszał dozbrajanie żołnierzy w kosy. Kosy 
wzmagały siłę natarcia białą bronią i były 
skuteczne w starciu wręcz. W połowie kwiet-
nia 1831 61% żołnierzy korpusu dysponowało 
karabinami, reszta natomiast wyposażona 
była w kosy. Jeszcze gorzej wyglądało to 
w pułkach liniowych w 10. i 11. w nich 58% 
podoficerów i szeregowych posiadało kosy, 
a 42% karabiny. Korpus Sierawskiego miał 
nieustanne problemy z zaopatrzeniem zwłasz-
cza z wyżywieniem i furażem. Brak właściwe-
go odżywiania koni powodował utratę kondy-
cji i częstsze kontuzje. Żołnierze przez kilka 
dni nie otrzymywali racji żywnościowych lub 
były one w zmniejszonych porcjach.

Ryc. 3. Kosynier
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Składy korpusów gen. Jana Kantego Sierawskiego 
i gen. Cypriana Kreutza
Skład korpusu gen. Jana Kantego Sierawskiego 
Ogólny stan osobowy na dzień 16 kwietnia 1831: 7160
Szef sztabu – mjr Teofil Trzebiński
Piechota – stan liczebny: 5315
4. Batalion 2. ppl 
 - stan liczebny: 724 – dowódca mjr Michał Sakowski 
Batalion 5. Partyzantów tzw. zbiorczy z 15., 16., 21. ppl 
 – stan liczebny: 724 – dowódca mjr Paweł Malczewski
Pułk 10. Piechoty Liniowej 
 – stan liczebny: 1618 
 –  dowódca płk Stanisław Spytek Jordan,  

następnie ppłk Józef Wędrychowski
Pułk 11. Piechoty Liniowej – stan liczebny: 1642 
 - dowódca ppłk Franciszek Młokosiewicz 
Batalion Strzelców Celnych Sandomierskich  
 – stan liczebny: 300 
 - dowódca mjr Stanisław Krzesimowski
Batalion Wolnych Strzelców Sandomierskich 
 – stan liczebny: 289 
 - dowódca ppłk Juliusz Małachowski
Jazda – stan liczebny: 1734
Pułk 2. Jazdy Kaliskiej – pięć szwadronów 
 - stan liczebny: 857 
 - dowódca ppłk Korneli Grodzicki
Pułk 2. Jazdy Sandomierskiej - trzy szwadrony 
 - stan liczebny: 437 
 -  dowódca płk Piotr Łagowski (dowódca Jazdy Korpusu 

gen. Sierawskiego) 
Szwadron Imienia Księcia Józefa Poniatowskiego 
 - stan liczebny: 94 
 - dowódca mjr Piotr Madaliński
Szwadron zbiorczy 
 - stan liczebny: 100 – dowódca kpt. Józef Smoleński
Pułk 2. Jazdy Krakowskiej – jeden szwadron 
 - stan liczebny: 51
Pułk Krakusów 2. Województwa Lubelskiego Wolnego Orła 
Białego – jeden szwadron 
 - stan liczebny: 246 
 -  dowódca ppłk Kazimierz Oborski  

i mjr Konstanty Wieniawski
Artyleria lekka 
 - 6 dział 
 – dowódca kpt. Medard Radowicki 

Skład rosyjskiego korpusu gen. Kreutza
Ogólny stan osobowy: 6769
Szef sztabu – gen. Iwan Fedorowicz Dellingshausen
Piechota
Litewska Brygada Grenadierów 
 – dowódca gen. mjr Nikołaj N. Murawjow 
 - stan liczebny: 3141 żołnierzy
Żmudzki Pułk Grenadierów 
Łucki Pułk Grenadierów 
Nieświeski Pułk Karabinierów 
2. Rota Lekka Litewskiej Grenadierskiej 
 Artyleryjskiej Brygady – 8 dział
Jazda
2. Dywizja Dragonów – dowódca gen. Aleksander 
Nikiforowicz Zaboriński 
 - stan liczebny: 2008 żołnierzy
1. Brygada 
 – dowódca gen. mjr Aleksiej Pietrowicz Tołstoj II 
 - stan liczebny 1167
Kazański Pułk Dragonów 
Ks. Aleksandra Wirtemberskiego Pułk Dragonów 
2. Brygada:
Twerski Pułk Dragonów
2. Dywizja Strzelców Konnych:
1. Brygada 
 – dowódca gen. Aleksandr Wasiliewicz Paszkow  
 - stan liczebny: 1167 żołnierzy
Perejasławski Pułk Strzelców Konnych 
Króla Wirtemberskiego Pułk Strzelców Konnych 
Kozacy - stan liczebny: 850
Doński Choperskiego nr 20 pułk 
Doński Grekowa V nr 5 pułk 
Artyleria
14. Brygada Artylerii Konnej – dowódca gen. mjr August 
Bogdanowicz Braker:
27. Rota Artylerii Konnej (bateryjna) – 12 dział
28. Rota Artylerii Konnej (lekka) – 7 dział
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Trasa pieszego szlaku historycznego 
korpusu gen. Jana Kantego Sierawskiego

Pieszy szlak historyczny korpusu gen. Sierawskiego rozpoczyna się w Babinie, w pobliżu daw-
nego dworu z 2 poł. XIX wieku, gdzie miała miejsce pierwsza potyczka oddziałów z korpusu 
gen. Sierawskiego. 

Babin — wieś w gminie Bełżyce, wzmiankowana w dokumentach księcia Władysława Ło-
kietka z 1311 roku, jako własność Zdzisława syna komesa Zęborzy. W 1352 roku wieś stała się 
własnością Piotra Pszonki herbu Janina. W XVI wieku Babin odziedziczył Stanisław Pszon-
ka, sędzia lubelski, założyciel humorystyczno-literackiej Rzeczypospolitej Babińskiej, do 
której należał m.in. Piotr Kaszowski, sędzia lubelski. Babin wybrany został na stolicę nowego 
państwa, z jego królem, urzędnikami i dostojnikami. Na określonych urzędników wybiera-
no osoby o charakterystycznych wadach, stanowiących przeciwieństwo cnót i przymiotów 
oczekiwanych na danym urzędzie. Była nimi większość dostojników i zasłużonych osobi-
stości w Polsce jak np. Jan Zamoyski, Mikołaj Rej, Bartosz Paprocki, Mikołaj Sęp Szarzyński, 
Jan Kochanowski. Tradycję Rzeczypospolitej Babińskiej pielęgnowali po śmierci Stanisława 
Pszonki jego następcy do 1677 roku. W Babinie warto zobaczyć dwór z końca XIX wieku. 

16 kwietnia 1831. Walki pod Babinem 
Pierwsze walki oddziałów gen. Sierawskiego i gen. Kreutza miały miejsce pod Radawczykiem i Babi-
nem. Rano 16 kwietnia 1831 roku z Chodla wyruszyła brygada kawalerii pod dowództwem płk. Piotra 
Łagowskiego z Batalionem 5. Partyzantów mjr. Pawła Malczewskiego. Pod Borowem natknięto się 
na pierwszy posterunek żołnierzy rosyjskich, którzy po krótkiej walce wycofali się. W awangardzie 
Łagowskiego znajdował się Pułk 2. Jazdy Sandomierskiej, szwadron Pułku Krakusów Orła Białego, 
Batalion 5. Partyzantów mjr. Malczewskiego. Przed Babinem obozowała w tym czasie część oddzia-
łów rosyjskiej awangardy gen. Tołstoja: dragonów, strzelców konnych i Kozaków.

Walka rozpoczęła się od odciągnięcia przez Kozaków pięciu plutonów polskiej kawalerii pod wodzą 
mjr. Wielhorskiego pod Bełżyce i wyprowadzenia ich na dwa rosyjskie szwadrony dragonów lub 
strzelców konnych. W tym czasie Bełżyce zostały zajęte przez Batalion 5. Partyzantów, jego dwie 
kompanie z Bełżyc ruszyły na Babin. Wsparciem dla nich był pluton jazdy sandomierskiej. Szybki 
szturm pozwolił opanować wieś. Do natarcia ruszyły oddziały gen. Tołstoja. Ataki Rosjan na Babin, 
wspartych dwoma batalionami Żmudzkiego Pułku Grenadierów, doprowadziły wkrótce do zajęcia 
wsi. Walkę przerwała zapadająca noc. Polacy nie atakowani wycofali się do Bełżyc. W walkach pod 
Babinem powstańcy stracili 100 zabitych, rannych i wziętych do niewoli. Straty rosyjskie, zdaniem 
Sierawskiego, szacowano na około 80 żołnierzy kawalerii, chociaż przesłanki statystyczne mogą 
sugerować liczbę około 150 żołnierzy.
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Trasa szlaku biegnie wzdłuż drogi gminnej przez Jaroszewice do Bełżyc, tutaj ul. Słonecz-
ną, skręcając w lewo w ul. Łączną, w pobliżu mało czytelnych reliktów zamku, dochodzi do 
ul. Lubelskiej. Szlak skręca w prawo i podąża na zachód do ul. Zielonej, mija kościół para-
fialny pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Prebendarskiej (skręcając w lewą stronę dotrzemy 
do zabytkowego cmentarza rzymskokatolickiego i usypanego w 1905 roku kopca Kościuszki, 
a około 400 m dalej na południe do cmentarza żydowskiego). Następnie marszruta odbywa 
się ul. Wzgórze i dalej prosto aż do skrzyżowania z ul. Szkolną. Tutaj następuje zejście w lewą 
stronę do ul. Kościuszki i następnie, skręcając w prawo, szlak opuszcza Bełżyce w kierunku 
Krężnicy Okrągłej. 

Bełżyce — miasto powiatowe. Położone przy szlaku handlowym z Krakowa na Litwę przez 
Zawichost i Lublin. Ślady osadnictwa neolitycznego i początków epoki brązu z przełomu 
III i II tysiąclecia p.n.e. wskazują na prehistoryczną genezę Bełżyc. Pierwsza wzmianka 
w źródłach pisanych pochodzi z 1349 roku i dotyczy przeniesienia osady Bełżyce z prawa 
polskiego na prawo niemieckie przez Rafała z Tarnowa herbu Leliwa. W 1417 roku Jan z Tar-
nowa wojewoda krakowski i jego brat Spytek z Tarnowa nadają Bełżycom prawo miejskie 
magdeburskie. 

Około 1430 roku wybudowano tutaj zamek, około 1446 roku Bełżyce nabył Jan Pilecki wo-
jewoda i kasztelan krakowski. 24 kwietnia tego samego roku z inicjatywy królowej Zofii, 
wdowy po Władysławie Jagielle, Pilecki wraz Piotrem z Kurowa Kurowskim zorganizowali 
w Bełżycach powszechny zjazd szlachty małopolskiej, na który zjechała się przeważnie 
szlachta lubelska. Na zjeździe obwołano Kazimierza Jagiellończyka nowym królem Polski. 
Przez niemal 100 lat Bełżyce znajdowały się w domenie Pileckich. W 1551 roku Anna Pilec-
ka otrzymała w posagu część Bełżyc i zawarła związek małżeński z kalwinem Andrzejem 
z  Bzitego Bzickim kasztelanem chełmskim. 

W XVI i XVII wieku miasto rozwinęło się dzięki handlowi. Po odebraniu katolikom przez Bzic-
kiego około 1565 roku kościoła parafialnego i przekształceniu go na zbór kalwiński Bełżyce 
stały się znaczącym ośrodkiem innowierczym w Rzeczypospolitej. Od 1567 roku rozwijała się 
w mieście gmina ariańska, powstał zbór i szkoła ariańska, organizowane były synody ariań-
skie. Pod koniec XVI  wieku w Bełżycach osiedlili się w znacznej liczbie Żydzi, założyli syna-
gogę i szkołę, z której wywodził się Jakub z Bełżyc Nachmanowicz, uczony i kaznodzieja. 

W XVII wieku czterokrotnie: w 1625, 1643, 1689, 1691 roku, odbył się w mieście Sejm Czterech 
Ziem — stanowiący przedstawicielstwo autonomii Żydów w Rzeczypospolitej. W Bełżycach 
w 1615 roku założono gimnazjum kalwińskie prowincji małopolskiej. Po upadku powstania 
styczniowego Bełżyce utraciły prawa miejskie. Odzyskały je w 1958 roku. 
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Zabytki Bełżyc:
Kościół parafialny pw. Nawrócenia św. Pawła z 2 poł. XVII wieku. Przy kościele dzwon-
nica z 2 poł. XVII wieku, plebania z XIX wieku, we wschodniej pierzei Placu Kościelnego 
organistówka, przypuszczalnie z końca lat 20. XX wieku. Przy wschodniej części ogrodzenia 
kościoła miejsce zwane Zdrojem Jagiełły z 1719 roku. 
Dawny budynek zamkowy — w środkowej części ulicy Zamkowej. Wybudowano go zapewne 
w XV wieku. Wielokrotnie był przebudowywany aż do zatarcia pierwotnego wyglądu. 
Dawny dwór Brzezińskich usytuowany w północnej części miasta u zbiegu ulic Grażewicza i 
Szpitalnej. Wybudowany został w 1. poł. XIX wieku przez Franciszka i Ignacego Brzezińskich. 
Cmentarz rzymsko-katolicki w południowo-zachodniej części miasta przy ulicy Kościuszki. 
Założony w 1808 roku.
Dawny cmentarz żydowski kirkut przy ulicy Przemysłowej.

17 kwietnia 1831. Bełżyce
Przed świtem 17 kwietnia 1831 dywizjon rosyjskich dragonów i Kozaków pod dowództwem gen. Del-
lingshausena natknął się za Babinem na oddział polskiej piechoty 5. Batalionu Partyzantów wyco-
fujący się od Jaroszewicz. Polacy doszli do Bełżyc i na obrzeżach ostrzelali Rosjan. Szturm rosyjskiej 
piechoty wyparł powstańców, którzy cofnęli się do wsi Wzgórze (dzisiaj Zagórze), za wsią uszyko-
wani w plutony ruszyli traktem na Krężnicę Okrągłą. Na trakcie dogonił ich oddział kawalerii gen. 
Tołstoja z Kozakami. Osaczeni i ostrzeliwani piechurzy uformowali czworobok. Szarża 1. Dywizjonu 
Dragonów Kazańskich prowadzonych przez mjr. Obnińskiego rozbiła szyk powstańczy i cały oddział. 
Zabitych i rannych było około 200 powstańców. 2-6 oficerów, 100-120 podoficerów i szeregowych 
dostało się do niewoli, większość należała do 16. Pułku Piechoty Liniowej. 

W Krężnicy Okrągłej przy skrzyżowaniu za posesją nr 222 szlak skręca w lewo, dociera do ścia-
ny lasu i jego wschodnim obrzeżem mija od wschodu malowniczo położone źródełko rzeczki 
Skrzyniczanki, prawego dopływu Chodelki. Szlak przechodzi przez Zalesie i dalej biegnie połu-
dniowymi obrzeżami kompleksu leśnego, granicą powiatów lubelskiego i opolskiego, mijając 
znajdującą się w odległości około 500 m na południe wieś Trzciniec ze słynnym grodziskiem 
Kultury Trzcinieckiej z okresu wczesnej epoki brązu. Następnie szlak prowadzi przez Malinow-
szczyznę i Dylążki, tam łączy się z drogą wojewódzką 747, skręca w prawą stronę ku Krężnicy 
Okrągłej, wchodzi w kompleks leśny w kierunku północno-zachodnim i prowadzi do drogi na 
Cuple. Skręca w nią w prawą stronę, by po około 700 m zejść z niej w lewo i wejść w kierunku 
zachodnim w leśny dukt, którym szlak dochodzi do Wronowa. We Wronowie można odwiedzić 
cmentarzyk wojenny żołnierzy austro-węgierskich z okresu I wojny światowej z mogiłą party-
zanta Jurka ps. „Góral” z oddziału mjr. Henryka Dekutowskiego „Zapory”. W północnej części 
wsi usytuowana jest kaplica z wmurowaną tablicą pamiątkową poświęconą powstańcom listo-
padowym, uczestnikom bitwy pod Wronowem w dniu 17 kwietnia 1831 roku. Szlak przechodzi 
przez centrum miejscowości dawnym gościńcem, mija w pobliżu pozostałości dawnego parku 
dworskiego z XIX wieku i dalej prowadzi drogą gminną do Dąbrowy Wronowskiej. 
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Wronów — wieś położona w gminie Bełżyce, wzdłuż prawego brzegu rzeczki Bełczącej, 
dopływu Chodelki, przy dawnym trakcie z Bełżyc do Opola Lubelskiego. Na pobliskim wynie-
sieniu pomiędzy stawami na lewym brzegu rzeki wzniesiony był dwór. W okresie średnio-
wiecza Wronów znajdował się w rękach rodu Toporczyków: Dobiesława, Andrzeja i Zegata. 
Późniejsi właściciele przyjęli nazwisko Wronowskich i do połowy XVII wieku byli dziedzicami 
wsi. Oprócz Wronowskich: Stefana, Mateusza i Jana, właścicielami Wronowa byli m.in. An-
drzej i Stefan Poniatowscy z pobliskiego Poniatowa. W XVI i XVII wieku Wronów był częścią 
dóbr bełżyckich. Od 1648 roku do 1. poł. XVIII wieku część wsi należała do kalwińskiej rodziny 
Orzechowskich, a część do Stefana Sobiechowicza, a następnie Feliksa Szaniawskiego. 

Ryc. 4.  T. Vivier, Oficer Jazdy Lekkiej  
woj. sandomierskiego

Ryc. 5.  H. Ch. Loeillot, Bracia Gihaut, Ułani polscy atakują  
grenadierów rosyjskich, po 1831

17 kwietnia 1831. Wronów. Przebieg bitwy
Walki rozpoczęły się około godz. 10.00 od ostrzału oddziałów gen. Tołstoja wychodzących z lasu 
wronowskiego. Kreutz, poznawszy ustawienie polskiego wojska zdecydował się na wydłużenie linii 
natarcia w kierunku północno-zachodnim z zamiarem oskrzydlenia od północy i obejścia Polaków 
od strony Poniatowej. Naprzeciw nadjeżdżającym Kozakom ruszyły 1. i 5. Szwadrony Jazdy Kaliskiej 
i szwadron kpt. Smoleńskiego. Rosjanie zagrozili sztabowi korpusu i samemu Sierawskiemu, którego 
z niebezpieczeństwa uratowali jego sztabowcy i strzelcy konni z osobistej ochrony dowódcy oraz 
kawalerzyści pod wodzą ppłk. Jaskólskiego i ppor. Krzysztoporskiego. Kreutz, znając usytuowanie 
Wronowa, polecił zająć i rozlokować na północno-zachodnich wzniesieniach artylerię. Rozkaz wy-
konany przez gen. Dellingshausena i jego dragonów umożliwił ustawienie tam dział 27. Roty Pozy-
cyjnej. Rozpoczęła ona skuteczny ukośny ostrzał maszerującej piechoty Sierawskiego oraz traktu 
i zabudowań Wronowa. Przypuszczony na nią atak żołnierzy 5. Batalionu Partyzantów i dwóch ka-
liskich plutonów 1. Szwadronu ppłk. Jaskólskiego, wsparty ostrzałem z dwóch armat 3-funtowych 
nie powiódł się. 



12

Ataki Rosjan stopniowo przesuwały linię frontu na zachód. Zajęte zostały wschodnie obrzeża wsi 
zajmowane dotychczas przez strzelców Krzesimowskiego. Główne natarcie polskiej piechoty po-
prowadził na środkowe pozycje rosyjskie ppłk. Franciszek Młokosiewicz dowódca 11. Pułku Piecho-
ty. Walki rozgorzały na całej linii frontu. Od północy Batalion 5. Partyzantów atakował tyralierami 
2. Batalion Nieświeskiego Pułku Karabinierów. Na skutek szturmu piechoty polskiej 1. Batalion Ka-
rabinierów Nieświeskich wycofał się na lewe skrzydło, a 2. Rota zaprzestała ostrzału i również za-
częła szykować się do odwrotu. Brak oddziałów odwodowych i większego wsparcia artyleryjskiego 
uniemożliwił kontynuowanie natarcia powstańcom, którzy słabli pod ostrzałem 27. Roty. Sierawski 
widząc załamujący się szturm i przewagę oddziałów rosyjskich, zdecydował o zahamowaniu natar-
cia i odwrocie. Włączenie się do boju rosyjskich tyralierów i dwóch dział 27. Roty Konnej zmieniło 
przebieg starcia. Przypuszczalnie w drugiej fazie bitwy ranny został płk Stanisław Jordan dowódca 
10. Pułku Piechoty Liniowej. Bitwa mocno nadwątliła siły wojsk Sierawskiego, ale też i oddziały 
Kreutza. Korpus powstańczy z zachowaniem szyku bojowego rozpoczął stopniowy odwrót w stronę 
Opola. 

Ryc. 6. J. Suchodolski, Potyczka w okolicy Dębego, 1859
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Odwrót spod Wronowa 
Powstańcy wycofywali się w porządku 
bitewnym, skrzydła osłaniali od po-
łudnia strzelcy Małachowskiego, od 
północy Batalion 5. Partyzantów mjr. 
Malczewskiego. Środek wsi zajmowali 
strzelcy Krzesimowskiego i tyralierzy 
z pułków liniowych. Centralne kolum-
ny formowały 10. i 11. Pułk Piechoty, 
w odwodzie znajdował się 4. Batalion 
2. Pułku Piechoty. Jazda powstań-
cza ubezpieczała obydwa skrzydła 
korpusu. Z artylerii powstańczej 
z sześciu jedynie dwa działa plutonu 
ppor. Klickiego prowadziły ostrzał 
oddziałów rosyjskich. Usytuowane 
na trakcie na wysokości dworu wro-
nowskiego prowadziły nierówny po-
jedynek z osiemnastoma rosyjskimi 
armatami ulokowanymi na wzgórzu 
w pobliżu karczmy. 

Ostatni żołnierze wycofali się z pola bitwy około godz. 16.00, byli to strzelcy Małachowskiego i Krze-
simowskiego z piechurami 2. Pułku. Korpus Sierawskiego pod Wronowem uległ przeważającej sile 
korpusu rosyjskiego i zmuszony był się cofnąć. W raporcie do naczelnego dowództwa powstania 
Sierawski podał, że pod Wronowem korpus stracił ponad 200 podoficerów i szeregowych oraz kilku 
oficerów przede wszystkim w wyniku ostrzału artylerii rosyjskiej. Korpus rosyjski miał stracić ponad 
300 zabitych i 40 jeńców. Jedynym ciężko rannym wyższym oficerem był płk Jordan, po amputacji 
nogi zmarł 17 maja w szpitalu w Radomiu. Znaczne straty poniosła powstańcza artyleria, która utra-
ciła wielu kanonierów i znaczną liczbę koni.

W Dąbrowie Wronowskiej szlak przechodzi przez drogę Poniatowa — Chodel, mija kapliczkę i rzecz-
kę Bełczącą płynącą od Wronowa. Piaszczystym gościńcem przechodzącym w leśny dukt wzdłuż 
północnej krawędzi lasu biegnie malowniczo na zachód wśród lasu, pól i łąk. Po około 3 km prze-
cina drogę Plizin-Dębiny i ponownie wchodzi na piaszczysty gościniec, aby po około 500 m przejść 
w leśny dukt. Szlak ponownie przecina rzeczka Bełcząca na wysokości Darownego, która nieba-
wem wpada do płynącej opodal rzeki Chodelki. Trasa wychodzi z lasu wśród stawów w Grabówce, 
tam mija krzyż z tablicą pamiątkową poświęconą obrońcom ziemi z lat 1939-1947 i wśród stawów 
dochodzi do Zajączkowa. Z Zajączkowa ul. Rybacką wchodzi do Opola Lubelskiego. Z ul. Rybackiej 
prowadzi ul. Kolejową, ul. Lipową w pobliżu dawnego pałacu Lubomirskich, obecnie Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama Mickiewicza. 

Ryc. 7. T. Mielcarzewicz, K. A. Simon, Artyleria piesza, 1831 
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Opole Lubelskie — założycielem XIV-wiecznego grodu z drewnianym zamkiem i kościołem 
był książę opolski Władysław Opolczyk. W 1368 Kazimierz Wielki przeniósł Opole z prawa 
polskiego na prawo niemieckie. W 2. poł. XV wieku miasto przejęła rodzina Słupeckich. 
W 1478 roku Jan z Konar herbu Rawicz otrzymał potwierdzenie przywilejów miejskich. 
W 2. poł. XVI wieku był tutaj prężny ośrodek innowierczy. W 2. poł. XVII wieku Opole trafi-
ło w ręce rodziny Butlerów i Dunin-Borkowskich. Od 1701 roku należało do rodziny Tarłów. 
W 1743 roku Jan Tarło sprowadził do Opola zakon pijarów, którzy zaangażowali się w rozwój 
edukacji poprzez założenie szkoły rzemieślniczej i szkoły parafialnej. Rozbudowano wów-
czas kościół, przebudowano pałac i wybudowano klasztor i szpital. W 1754 roku Opole jako 
wiano Zofii z Krasińskich Tarłowej przeszło we władanie Antoniego Lubomirskiego woje-
wody lubelskiego i rodziny Lubomirskich. W 1854 roku Rozalia z Lubomirskich Rzewuska 
sprzedała miasto Kazimierzowi Wydrychiewiczowi. 

W centrum zachował się tzw. Stary  Rynek w północno-zachodniej części miasta o częścio-
wo zatartym pierwotnym kształcie oraz tzw. Nowy Rynek w północnej części miasta z prze-
łomu XVIII/XIX wieku.

Wybrane zabytki Opola Lubelskiego:
Kościół pw. Wniebowzięcia NPM (ul. Popijarska 2) z lat 1650-75, wzniesiony prawdopodob-
nie z fundacji Słupeckich. 
Dawny klasztor pijarów (ul. Popijarska 4) proj. Franciszka Magiera, z fundacji Jana Tarły, 
budowany w 2. tercji XVIII wieku. 
Dawny pałac (ul. Lipowa 23 — obecnie Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza) pier-
wotny pałac wybudowany przez Słupeckich prawdopodobnie w 1. poł. XVII wieku. Około roku 
1740 przebudowany przez Franciszka Magiera z fundacji Jana Tarły. W latach około 1766-73 
ponownie przebudowany z inicjatywy Zofii z Krasińskich Tarłowej Lubomirskiej na rezyden-
cję barokowo-wczesnoklasycystyczną według proj. Dominika Merliniego i zapewne Jakuba 
Fontany z udziałem Franciszka Ferdynanda Naxa. 
Dawny spichlerz (ul. Lubelskiej 26 — obecnie Opolskie Centrum Kultury) z 2. poł. XVIII  wieku.
Dawny ratusz (Nowy Rynek 6) wybudowany w XVIII wieku. 
Dawny zajazd (Stary Rynek 17) z 1. poł. XIX wieku. 

Od ul. Lipowej szlak skręca w lewo w ul. Partyzancką, prowadzi obok dawnego klasztoru 
popijarskiego z XVIII wieku, kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, w którym można m.in. zoba-
czyć tablicę poświęconą pamięci ks. Piotra Ściegiennego wychowanka klasztoru i opiekuna 
duchowego powstańców listopadowych, późniejszego krzewiciela idei narodowych i socjali-
stycznych, zesłańca syberyjskiego. Kościół usytuowany jest przy Starym Rynku, od którego 
wychodzi na zachód ul. Józefowska, którą szlak wiedzie do Alei 600-lecia do Parku Miejskie-
go. W Parku Miejskim usytuowany jest jeden z najpiękniejszych pałaców Lubelszczyzny — 
XVIII-wieczny Pałac Lubomirskich i Kleniewskich w Niezdowie.
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Niezdów — wieś od 1626 roku należąca do Słupeckich, w 2. poł. XVII wieku przeszła w ręce Butle-
rów, Dunin-Borkowskich, od 1701 Tarłów. Od około 1754 właścicielami byli Lubomirscy, objęli oni 
również klucz opolski dzięki zawarciu małżeństwa przez Antoniego Lubomirskiego wojewodę 
lubelskiego, wojewodę i kasztelana krakowskiego z Zofią z Krasińskich Tarłową. W XIX wieku 
właścicielami Niezdowa zostali Rzewuscy, następnie Wydrychiewiczowie i Kleniewscy.

Zespół pałacowy wzniesiony w 4. ćwierci XVIII i początkach XIX wieku obejmował dawny 
pałac, dwa pawilony, dawną kuchnię i pozostałości założenia parkowego.
Dawny pałac — wybudowany w latach 1776-1804 przez Aleksandra Lubomirskiego kaszte-
lana kijowskiego w stylu klasycystycznym wg projektu architekta Lubomirskich Franciszka 
Degena. W pobliżu pałacu zachowały się pozostałości dworu obronnego z 2. poł. XVI wieku.

Od Parku Miejskiego szlak prowadzi Aleją 600-lecia do ul. Pomorskiej, ul. Pomorską skręca 
w prawo na północ, przez mostek na rzeczce Leonce, przez Jankową, wśród pól i Opolskiego 
Lasu dociera do Pomorza. W Pomorzu można zwiedzić dawny młyn wodny „Pomorze” oraz 
odbyć spacer wzdłuż przyrodniczej ścieżki dydaktycznej „Kleniewo”, prowadzącej wzdłuż 
brzegów miejscowego stawu i Chodelki. Z Pomorza trasa wiedzie na północny-wschód do 
skrzyżowania z drogą Bielsko — Kazimierzów, na skrzyżowaniu skręca w prawo do Kazimie-
rzowa. W Kazimierzowie szlak schodzi z drogi głównej w lewą stronę w kierunku Solca, z Sol-
ca leśnymi duktami wiedzie do Głuska Dużego.

Marsz korpusu gen. Sierawskiego 
do Kazimierza Dolnego
Po krótkim odpoczynku w Opolu 
oddziały powstańcze wyruszyły 
przez lasy na północ w kierunku 
Karczmisk, Uściąża do Kazimierza. 
Niszczono po drodze mosty. Na pod-
stawie wpisów w dzienniku działań 
korpusu można przypuszczać, 
że przemarsz oddziałów z Wro-
nowa do Kazimierza trwał sześć 
godzin. Oddziały przemieszczały 
się kilkoma trasami. Łagowski z 3. 
Szwadronem Jazdy Sandomierskiej 
przejechał drogami wzdłuż Wisły 
przez Dobre i Podgórz. Szwadron 
Krakusów Poniatowskiego mjr. Ma-
dalińskiego wraz ze szwadronem 

Ryc. 8.   T. Mielcarzewicz, K. A. Simon, Jazda Kaliska, Płocka, 
Sandomierska, Podlaska, Lubelska i Augustowska, ok. 1831
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kpt.  Smoleńskiego i trzema plutonami 1. Szwadronu Jazdy Sandomierskiej mjr. Wielhorskiego za-
bezpieczał gościniec z Opola do Kazimierza. Mjr Karczewski na czele pięciu plutonów z  Pułku 2. 
Jazdy Sandomierskiej z taborami i luźnymi końmi z Opola wyruszył do Kamienia, gdzie przeprawił 
się przez Wisłę i wzdłuż lewego brzegu dotarł do Janowca.

Do Kazimierza nocą przybyły oddziały piechoty, artylerii, krakusów Orła Białego i ułanów kaliskich. 
Piechota liniowa dotarła na kazimierski rynek na godz. 22.00, Batalion 5. Partyzantów na godz. 
23.00, szwadrony ariergardy na godz. 24.00 Rozlokowano posterunki. Na rozpoznanie do Puław 
wysłano Szwadron Krakusów Poniatowskiego, 1. Szwadron Pułku 2. Jazdy Sandomierskiej mjr. Wiel-
horskiego wyruszył na południe w kierunku Wilkowa, 6. Szwadron Pułku 2. Jazdy Kaliskiej stanowił 
grandgardę w okolicy Uściąża i Rzeczycy. Małachowski ze swoimi żołnierzami przybył do Kazimie-
rza przed świtem. W Kazimierzu na Sierawskiego czekał gen. Piotr Szembek wysłany przez prezesa 
Rządu Narodowego ks. Czartoryskiego w roli doradcy. W nocy z 17 na 18 kwietnia Sierawski podjął 
decyzję o pozostaniu w Kazimierzu i jego obronie. 

Kreutz po kilkugodzinnym odpoczynku pod Wronowem ruszył śladem polskiego korpusu przez 
 Opole i Karczmiska. Marsz przez podmokłe tereny utrudniały zniszczone przez powstańców mosty 
i zwalone na drogi drzewa. Do Opola oddziały rosyjskiego korpusu docierały od około godz. 23.00. 
Dopiero około godz. 5.30 18 kwietnia pełen skład korpusu zebrał się w miasteczku. Kreutz zarządził 
wymarsz do Kazimierza po godz. 7.00 rano.

Głusko — w gminie Karczmiska, w XVII wieku własność Głuskich. Pozostałości osady neo-
litycznej i wczesnośredniowiecznej z końca VI — poł. X wieku. Wał podłużny (?) datowany 
na koniec VI — poł. VIII wieku, materiały archeologiczne z VIII-X wieku. Z Głuskiem opol-
skim wiąże się legenda średniowieczna o stoczonej tutaj w 1278 roku bitwie rycerstwa pol-
skiego dowodzonego przez Ottona Jastrzębczyka, które pokonało Tatarów. W tym czasie 
tatarskie tabory z wziętymi w jasyr ludźmi stały w Kęble koło Wąwolnicy. Tam dokonał 
się cud przeniesienia się bezczeszczonej przez Tatarów figury Matki Bożej na pobliskie 
wzgórze, co spowodowało ucieczkę najeźdźców i porzucenie wziętych w niewolę ludzi i 
zdobyczy.

Z Głuska szlak prowadzi do Górek brzegiem Chodelskiego Lasu, w którym w odległości 2-3 km 
na zachód usytuowana jest Kapliczka Zjawienie oraz nieco dalej cmentarzysko kurhanowe 
z wczesnego średniowiecza. Z Górek szlak przecina drogę wojewódzką nr 824, doprowadza 
do stacji Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej w Karczmiskach. Kilkaset metrów szlak bie-
gnie równolegle do torów na wschód, następnie skręca w prawo w ul. Ogrodową w kierunku 
północnym. W Karczmiskach Pierwszych prowadzi ul. Centralną w pobliżu późnoklasycy-
stycznego zespołu dworsko-parkowego z XIX wieku.
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Karczmiska — własność królewska 1457-1510 tenuta należąca do Kazimierza. W 1468 Grot 
tenutariusz kazimierski odstąpił wieś Karczmiska bratu Janowi oficjałowi lubelskiemu. W 
XV-XVI wieku był tutaj folwark. W 1450 wybudowano kościół należący do archidiakonatu 
lubelskiego. W 1603 roku kościół pw. św. Wawrzyńca przyłączono do parafii w Kazimierzu. 
Na początku XX wieku znaleziono skarb monet z okresu XI-XII  wieku. Prawdopodobnie w XIII 
wieku w pobliżu Karczmisk mogła znajdować się wieś o nazwie Krępa, po raz pierwszy od-
notowana w dokumentach archiwalnych w 1254 roku. Należała ona do parafii w Kazimierzu 
i była wsią klasztoru zwierzynieckiego, nadaną norbertankom przez Kazimierza Sprawiedli-
wego. Pomiędzy 1287 a 1325 przeszła w ręce królewskie. W XV wieku stała się częścią te-
nuty kazimierskiej. Przypuszcza się, że Krępę wchłonęła rozrastająca się wieś Karczmiska. 
Część jej gruntów mogła zniszczyć Wisła.

17-18 kwietnia 1831 r. Karczmiska
Pod koniec bitwy pod Wronowem 17 kwietnia 1831 r. na trakt z Opola do Kazimierza ruszył szwadron 
Krakusów Poniatowskiego pod dowództwem mjr. Madalińskiego, szwadron kpt. Smoleńskiego oraz 
trzy plutony 1. Szwadronu Jazdy Sandomierskiej mjr. Wielhorskiego. Oddziały przeprowadziły roz-
poznanie w celu zabezpieczania drogi odwrotu korpusu Sierawskiego. Wymarsz korpusu z Opola 
w kierunku Karczmisk i dalej na Kazimierz nastąpił wieczorem 17 kwietnia. 

Następnego dnia o świcie oddziały rosyjskie dowodzone przez gen. Aleksieja Tołstoja ruszyły z  Opola 
w stronę Karczmisk w pościg za powstańcami gen. Sierawskiego. Awangardę stanowiły dwa pułki 
dragonów: kazański i księcia Wirtemberskiego, oddział Kozaków pod wodzą gen. Josifa Anrepa oraz 
batalion piechoty i 12 dział z 27. Roty Artylerii Konnej. W sumie było to około 2,5 tys. żołnierzy. Do 
Kazimierza podążali Traktem Opolskim i Drogą Polanowską. Kreutz wyznaczył im zadanie dogonie-
nia wycofujących się powstańców i związanie ich walką. Chciał w ten sposób odwrócić uwagę Sie-
rawskiego od głównego kierunku natarcia korpusu rosyjskiego w sile około 4 tys. piechoty i jazdy. 
Główne oddziały Rosjan zmierzały do Kazimierza przez Kowalę, Słotwiny i Rzeczycę, aby wkroczyć 
do Kazimierza przez Wylągi i zaatakować oddziały polskie od tyłu. Kreutz chciał odciąć Polakom 
odwrót na Puławy i uniemożliwić Sierawskiemu połączenie się z korpusem gen. Paca.

Pierwsze starcie nastąpiło około godz. 8.00 w okolicy Uściąża między Kozakami i jazdą kaliską. 
Sierawski na drogę opolską w kierunku Opola wysłał 2. Szwadron 1. Dywizjonu z kpt. Karolem Rzewu-
skim. W Karczmiskach około godz. 9.00 doszło do potyczki kaliszan z Kozakami gen. Anrepa w wyni-
ku, której do niewoli dostał się dowódca szwadronu kpt. Piotr Kramarkiewicz z kilkoma żołnierzami. 

W Karczmiskach szlak z ul. Centralnej przecina drogę wojewódzką 824 i przechodzi 
w ul. Nadrzeczną, z ul. Nadrzecznej odbija na północ, omija w odległości około 400 m  pomnik 
przyrody Dąb Władek. Z Karczmisk trasa szlaku biegnie duktem wśród lasu, a następnie prze-
chodzi w gościniec prowadzący pomiędzy sadami do Rogowa. 
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Rogów — położony jest w gminie Wilków na krawędzi Równiny Bełżyckiej i Kotliny Chodel-
skiej oraz Płaskowyżu Nałęczowskiego. Poprzecinany licznymi wąwozami tworzącymi układ 
promieniście rozchodzących się z doliny Jaworzanki, płynącej przez osadę, odnóg nazywa-
nych „ośmiornicą rogowską”. W rejonie Rogowa występują skały mastrychtu — osady ostat-
niego piętra kredy górnej, widoczne na krawędzi kuesty ciągnącej się w kierunku Dobrego 
i Podgórza. Dawniej była to wieś królewska. Na początku XV wieku dziedzicem był Dziersław 
z Rogowa i Podgórza. W XVI wieku król Zygmunt I nadał Rogów w wieczyste posiadanie Miko-
łajowi Firlejowi. W 1827 roku wieś liczyła 50 domów i 354 mieszkańców.

Z Rogowa szlak biegnie drogą utwardzoną do Zagajdzia, następnie kompleksem leśnym przez 
Nowy Las i Cholewiankę, Traktem Rogowskim przecina ul. Słoneczną i dochodzi do Wąwo-
zu Małachowskiego. Ul. Małachowskiego szlak prowadzi do centrum Kazimierza Dolnego, 
przez Mały Rynek, Rynek, ul. Puławską do Dworu Wójtowskiego z Modliborzyc i spichlerzy 
 Przybyłów. 

17 kwietnia 1831. Kazimierz Dolny
Kazimierz Dolny stanowił dogodny do obrony teren. Poprzecinany ciasnymi i głębokimi wąwozami 
i dolinami był trudny do zastosowania w nim kawalerii i artylerii. Niewielkimi oddziałami piechoty 
można było skutecznie blokować zawalone drzewami lub wozami drogi dostępu do miasteczka. Dla 
gen. Sierawskiego najważniejsze do obrony były przeprawa rzeczna oraz trakt do Puław. Pierwszą 
linię obrony powstańcy utworzyli na przedpolach Kazimierza w dolinie Grodarza i na wysoczyźnie na 
południe od Kazimierza skąd można było wejść do miasta kilkoma drogami. 

18 kwietnia 1831. Linie obrony korpusu gen. Sierawskiego na przedpolach miasta
O świcie 18 kwietnia z Opola wyruszyła w stronę Karczmisk awangarda pod dowództwem gen. Toł-
stoja z dwoma pułkami dragonów: kazańskim i księcia Wirtemberskiego, oddział Kozaków pod 
wodzą gen. Anrepa oraz z batalionem piechoty i 12 działami z 27. roty artylerii konnej. Ogólny stan 
liczebny awangardy Tołstoja wynosił około 2,5 tys. żołnierzy. Do Kazimierza kolumna zbliżała się 
traktem opolskim i Drogą Polanowską. 

Zadaniem oddziału było związać Polaków walką i odwrócić ich uwagę od głównego kierunku natar-
cia korpusu rosyjskiego w sile około 4 tys. piechoty i jazdy. Kreutz, kierując korpus przez Kowalę, 
Słotwiny, Rzeczycę zamierzał wkroczyć do Kazimierza przez Wylągi, zaatakować oddziały polskie 
od tyłu i odciąć odwrót na Puławy, uniemożliwiając Sierawskiemu połączenie się z korpusem gen. 
Paca. Od godzin południowych w okolicach Uściąża grandgarda jazdy kaliskiej pod komendą por. 
Byszewskiego brała udział w potyczkach z jazdą gen. Tołstoja. Byszewski dysponował 160 ułanami 
wyposażonymi w lance, szable i pistolety oraz około 40 flankierami uzbrojonymi w karabiny. Pierw-
sze ataki Kozaków, dragonów i strzelców konnych były skutecznie odpierane. Swoją walecznością 
wyróżniali się por. Byszewski i ppor. Melchior Białoskórski. Pod rosnącym naporem oddziałów rosyj-
skich kaliszanie około godz. 14. zostali zmuszeni do odwrotu. 
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18 kwietnia po godz. 10.00 Sierawski wydał rozkazy dotyczące sformułowania ostatecznych linii 
obrony. W rezerwie pozostał 11. Pułk Piechoty w sile około 1500 żołnierzy w tym 700 posiadają-
cych karabiny oraz 400-450 kosynierów z Pułku 10. Piechoty Liniowej. Jego dowódca ppłk Franci-
szek Młokosiewicz objął komendę nad wszystkimi pieszymi formacjami korpusu. Dowództwo nad 
10.  Pułkiem Piechoty przejął w zastępstwie płk. Stanisława Jordana ppłk Józef Wędrychowski. Od 
strony Podgórza na prawe skrzydło w okolice karczmy na Podgórzu posłał Batalion 5. Partyzantów 
mjr. Pawła Malczewskiego, który miał strzec drogi nadbrzeżnej i przewozu janowieckiego. Mjr. Sta-
nisławowi Krzesimowskiemu poruczono odcinek długości około 1-1,5 km między Wietrzną Górą, na 
której stał wiatrak przy folwarku Księżykowizna, a wzniesieniem nad Wąwozem Plebanka. 

Krzesimowski miał do dyspozycji batalion strzelców w sile około 250-300 ludzi, 2. Batalion 10. Pułku 
Piechoty liczący około 250 żołnierzy z karabinami i około 500 z kosami, dowodzony przez kpt. Wi-
talisa Jelskiego. 2. Batalion 10. Pułku wraz z 3-funtowym działem i ¼-pudowym jednorogiem zajął 
początkowo pozycje przy wiatraku na Wietrznej Górze, następnie przesunął się wiorstę na południe 
do dolinki przy drodze Poprzecznej. Powstańcy objęli swym zasięgiem ostrzału brzegi lasu, z które-
go wychodziły gościńce od Dobrego i Polanówki. Do piechoty i strzelców dołączył 1. Szwadron Pułku 
2. Jazdy Sandomierskiej mjr. Jana Wielhorskiego w około 100 krakusów.

Sierawski obronę południowo-wschodniego przedpola Kazimierza powierzył ppłk. Juliuszowi Ma-
łachowskiemu. W ten sposób zabezpieczono drogi dojazdu do Kazimierza przez Wąwóz Czerniawy 
i wąwóz pod Drabową Górą oraz kontrolowano drogi dojazdu od strony Rzeczycy i Uściąża. Polacy 
tarasowali drogi dojazdowe zwałami drzew i kamieni. Na najmniej oczekiwanym kierunku natarcia 
od strony Wylągów Sierawski ustawił jeden posterunek z półbatalionu 11. Pułku piechoty liczącego 
80 żołnierzy oraz jeden lub dwa szwadrony jazdy sandomierskiej prawdopodobnie w zakolu doliny 
Grodarza. 

Ryc. 10.  J. Kossak, E. W. Radzikowski, Pułk V, VI I VII pl., pułk X pl.  
mjr. S. Jordana, pułk XIV I XV pl. ppłk. J. Łempickiego,  
pułk III I IV strzelców konnych, Poznań 1887

Ryc. 9.  F.K. Dietrich,  
Jazda Kaliska, akwatinta
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Przebieg walk na przedpolu Kazimierza. 
Jeziorszczyzna i Wylągi
Do dyspozycji Małachowskiemu gen. Sierawski 
przydzielił Batalion Wolnych Strzelców Sando-
mierskich, około 250-300 strzelców, 4. Batalion 
2. Pułku Piechoty mjr. Michała Sakowskiego, 
około 700 żołnierzy i 1. Batalion 10. Pułku Pie-
choty, około 250 piechurów pod dowództwem 
kpt. Jakuba Krasuskiego. W sumie około 
1200-1300 żołnierzy. Małachowski przesunął 
oddziały na obszar Jeziorszczyzny na odcinek 
łączący odnogę traktu lubelskiego ciągnącą 
się od podnóża Kwaskowej Góry do rozwidlenia 
dróg w stronę Rzeczycy i Dobrego, gdzie znaj-
dował się folwark kazimierskiego probostwa. 
Pierwsza linia obrony rozmieszczona została 
w zadrzewionej dolince na Jeziorszczyźnie. 

18 kwietnia na naradzie wojennej korpusu 
o godz. 8.30 gen. Sierawski zdecydował o prze-
prawie rannych, chorych, taborów i części dział 
na lewy brzeg. Do wieczora powstańcy mieli 
bronić się w oparciu o piechotę, a następnie 
wycofać się na Puławy. Po naradzie rozpoczęto 
przeprawę na 19 statkach. 

Po wyparciu z Uściąża 6. Szwadronu Pułku 
2. Jazdy Kaliskiej kawaleria Tołstoja zatrzyma-
ła się na linii obrony piechoty Małachowskiego. 

Całość oddziałów lewego skrzydła liczyła ogółem około 2800 żołnierzy. Były to Łucki Pułk Gre-
nadierów, dwa Pułki Dragonów Kazańskich i Księcia Wirtemberskiego, około 500 Kozaków i 27. Rota 
Artylerii Konnej z 12 działami. 

Kolumnę Kreutza stanowiło 3600 żołnierzy oraz 15 dział artylerii lekkokonnej i lekkopieszej. Był to 
Pułk Strzelców Konnych Króla Wirtemberskiego, Pułk Dragonów Twerskich, Pułk Kozaków Choper-
skiego, dwa bataliony grenadierów żmudzkich i dwa bataliony karabinierów nieświeskich. Do Kazi-
mierza wchodzili od strony Rzeczycy, Skowieszynka i Wylągów. Na Wylągach Rosjanie znieśli poste-
runek 11. Pułku Piechoty i wzięli do niewoli 30 powstańców. Pozostali w liczbie około 50 zdołali się 
wycofać do miasta. Około godz. 14.00 walki na przedpolach weszły w fazę przełomową. Rosjanom 
udało się wyprzeć polską piechotę ze stanowisk w przerzedzonym lesie w Jeziorszczyźnie, ostrze-
liwaną granatami półpudowymi.

Ryc. 11.  F. K. Dietrich, A. Dal Trozzo,  
Wolny Strzelec Pieszy, 1831
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Kazimierz Dolny — Kazimierz Dolny od początków swego istnienia był związany administra-
cyjnie i gospodarczo z województwem sandomierskim. Pierwsze wzmianki o Wietrznej Górze 
i Skowiszynie wskazują na władzę sprawowaną nad tym terenem przez książąt sandomier-
skich począwszy od Kazimierza Sprawiedliwego. Osada Kazimierz za Władysława I Łokietka 
(około 1260-1333) mogła funkcjonować jako miasto królewskie. Ulokowana została w ziemi 
lubelskiej i dawnym województwie sandomierskim na średniowiecznym szlaku z krajów ru-
skich na zachód, w miejscu zwanym niegdyś Wietrzną Górą. 

Miasto osadzone na prawie polskim posiadało murowaną wieżę obronną jako strażnicę dla 
ochrony poboru cła wiślanego. W Kazimierzu istniała parafia, z której proboszcz kazimier-
ski Vincentinus około 1325 roku płacił świętopietrze, i kościół, odnotowany w wykazach 
parafii zwanych Acta Camerae Apostolicae z lat 1325-1328. W 1351 roku ziemię sandomier-
ską i  ziemię lubelską najechali Litwini, Rusini i Tatarzy pod wodzą Lubarta Gedyminowi-
cza. Zniszczenia wzmogły starania króla o bezpieczeństwo i rozwój miasta. Władca około 
1350 roku odnowił miasto i wybudował murowany zamek, miasto obdarzył prawem loka-
cyjnym, którego dokument niestety nie zachował się do naszych czasów. W 1406 roku pod-
czas pobytu w Sandomierzu, stolicy Województwa Sandomierskiego, do którego należała 
wówczas Ziemia Lubelska, król Władysław III Jagiełło nadał przywileje miejskie i przeniósł 
miasto Kazimierz Dolny z prawa polskiego na niemieckie. 

Lokalizacja Kazimierza na skrzyżowaniu szlaków handlowych i spław towarów Wisłą spowo-
dowały utworzenie starostwa niegrodowego z siedzibą w Kazimierzu. Po wstąpieniu na tron 
Zygmunta I Starego starostwo wraz z prawem poboru cła i portowego w Kazimierzu objął 
Mikołaj Firlej z Dąbrowicy. Kazimierz w XVI wieku zaczął stawać się dochodowym miastem. 
Głównym źródłem zysku była przeprawa wiślana. Przy przeprawie woyszyńskiej prawdo-
podobnie był port kazimierski, wokół którego koncentrowała się znaczna ilość spichlerzy. 
W 2 poł. XVI wieku Kazimierz Dolny zaczął intensywnie przeobrażać się. Odnotowane dwa 
wielkie pożary miasteczka około 1561 roku i przed 1585 rokiem wymusiły na mieszkańcach 
inwestycje na większą skalę w zabudowę murowaną. Po pożarach szybko odbudowano kazi-
mierską farę, ufundowano nowy murowany kościół NMP na Wietrznej Górze. 

Kazimierz Dolny i jego mieszkańcy bardzo ucierpieli podczas Potopu Szwedzkiego.  Podczas 
najazdów złupiono dużo szlacheckich i miejskich depozytów na sumę ponad miliona 
 złotych. Doprowadziło to do nędzy wielu kazimierzan i dobrodziejów klasztoru. W XVIII wie-
ku zaginęły rody patrycjuszowskie XVII wieku, wyzbywające się resztek dawnych fortun. 

Po powstaniu styczniowym w 1869 roku Kazimierz utracił prawa miejskie. Odzyskał je 
w 1927 roku. Podczas II wojny światowej w Kazimierzu istniało getto założone w 1940 roku, 
a zlikwidowane w marcu 1942 roku. W tym samym roku Niemcy przeprowadzili w listopadzie 
akcję egzekucyjną, która przeszła do historii pod nazwą „Krwawej Środy”.
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Przebieg walk na przedpolu Kazimierza: Góra Wojaszowa, Góra Drabowa, Łysa Góra, Dębowe 
Góry, Plebanka, Kościół i klasztor OO. Franciszkanów
Około godz. 15.00 ppłk Młokosiewicz po otrzymaniu wiadomości o zbliżaniu się oddziałów rosyjskich 
od strony Wylągów wysłał tam odwodowy zbiorczy batalion 11. Pułku Piechoty w sile 700 żołnierzy 
z karabinami. Podzielili się na dwa oddziały. Dwie kompanie pomaszerowały ul. Szkolną w kierunku 
Wylągów, a dwie ruszyły ze wsparciem dla 1. Batalionu 10. Pułku Piechoty walczącego przed Je-
ziorszczyzną przy trakcie opolskim. Dzięki temu powstańcy zdołali spowolnić natarcie przeciwnika. 
Nie na długo, brak zapasów amunicji u walczących żołnierzy nie dawał szans na dłuższą obronę. 
Rozpoczęto odwrót w stronę Kazimierza przez porośnięte lasami wzgórza. Małachowski zdołał sfor-
mować kolejną linię obrony na Górze Wojaszowej, ale zapewne także na wierzchowinach na Górze 
Drabowej i Łysej Górze, skąd strzelcy i piechurzy 2. Pułku z dwóch stron blokowali natarcie głównym 
wąwozem. W dzienniku działań korpusu podano, że w boju o Górę Wojaszową poległ Małachowski. 
Nie potwierdzili tego w swoich relacjach inni uczestnicy bitwy.

Na odcinku południowo-zachodnim walki rozpoczęły się najpóźniej. Dragoni i Kozacy wsparci ogniem 
dział 27. Roty natarli na linie obrony mjr. Krzesimowskiego wzdłuż dróg biegnących pod Wietrzną Górą 
i sąsiednim wzniesieniem. 

Krzesimowski ze swoimi oddziałami ostrzeliwał się przed dwoma szwadronami Pułku Dragonów 
Księcia Wirtemberskiego i Kozakami Grekowa. Dopiero sprowadzone działa 27. Roty zagroziły pozy-
cjom powstańców. Próba przedarcia się przez szyki piechoty rosyjskiej w pobliżu ulicy Reformackiej 
 (Klasztornej) nie powiodła się najpierw 1. Szwadronowi Pułku 2. Jazdy  Sandomierskiej pod dowódz-
twem mjr. Jana Wielhorskiego, jadącemu Drogą Dobrską. U wylotu  wąwozu koło wiatraka szwadron 

Ryc. 12.  W. Motty, Pułk 5. Ułanów, Pułk 11. Piechoty, Pułk 5. Strzelców Pieszych, 1889
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natknął się na żołnierzy z dwóch kompanii 11. Pułku Piechoty mjr. Koryckiego i z 2. Batalionu 10. Pułku 
Piechoty kpt. Jelskiego, którzy szli za Krzesimowskim Wąwozem Plebanka.

Wielhorski z krakusami pojechał w stronę Wisły. Na drodze do przystani janowieckiej dostępu bro-
nili już rosyjscy dragoni i Kozacy. Jedynym sposobem przedostania się na drugi brzeg dla krakusów 
Wielhorskiego była próba przepłynięcia Wisły wpław. Większość szwadronu z kpt. Sobolewskim uto-
nęła w nurtach wezbranej rzeki lub zginęła od ostrzału rosyjskiej artylerii ulokowanej na Wietrznej 
Górze. Nielicznym udało się przepłynąć, część z mjr. Wielhorskim zawróciła na prawy brzeg i oddała 
się w niewolę Rosjanom. 

Przebieg walk na przedpolu Kazimierza i w centrum. Kościół pw. św. Anny, 
Przeprawa, Rynek, kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja
Po półtoragodzinnej walce wyparci z wierzchowin wąwozów powstańcy Małachowskiego wycofali się 
do miasteczka w okolice kościoła św. Anny walcząc z nacierającymi od południa i wschodu Rosjanami. 
Zgromadzili się tam żołnierze 1. Batalionu 10. Pułku Piechoty, 4. Batalion 2. Pułku Piechoty i Batalion 
 Wolnych Strzelców Sandomierskich oraz dwie kompanie 11. Pułku Piechoty wyparte przez Rosjan z Do-
łów. Bataliony piechoty powstańców niebawem zostały zaatakowane i rozbite przez szwadrony strzelców 
konnych Pułku Króla Wirtemberskiego prowadzone przez gen. Paszkowa. Resztki formacji cofnęły się do 
rynku. Zaczęto pośpieszne przygotowania do obrony rynku i uliczek prowadzących do przeprawy wiślanej 
i drogi na Puławy. Wznoszono barykady, zajmowano domy, teren przy kościele farnym i cmentarz pod 
zamkiem. Przy rogatce dawnej ulicy Podzamcze (obecnie Górnej Puławskiej) ustawiono dwa działa po-
wstańcze, dwa inne zdołano przeprawić na lewy brzeg Wisły skąd ostrzeliwały pozycje rosyjskie. 

Między godz. 17.00 a 18.00 do ataku ruszyły oddziały rosyjskiej piechoty dowodzonej przez gen. 
Nikołaja Murawjowa w liczbie 4 lub 6 batalionów, wśród których znajdowali się również wcieleni 
do armii rosyjskiej Polacy. Ulicą Lubelską batalion karabinierów nieświeskich prowadził do rynku 
gen. Murawjow, ulicą Ku Farze (Krzywe Koło) w kierunku cmentarza nacierał batalion grenadierów 
żmudzkich. Zdaniem Józefa Mazurkiewicza strzelca w oddziale wolnych strzelców sandomierskich 
przy farze od strony szlabanu dowodził obroną Małachowski. Z kosą w rękach zagrzewał do walki 
wycofujących się powstańców i usiłował zatrzymać uciekających żołnierzy 10. Pułku Piechoty. Tra-
fiony dwiema kulami zginął na miejscu. 

Ryc. 13.  H. Ch. Loeillot, Bracia Gihaut, Potyczka między 
jazdą rosyjską a kosynierami, po 1831

Ryc. 14. Autor nieznany, K. D. Pirscher, Na wieść 
o klęsce żołnierze polscy rzucają się w nurt Wisły, 1831 
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Powstańcy utracili farę i cmentarz, i zaczęli zbliżać się do przystani. Ostatnimi ładunkami ostrzeli-
wali się i osłaniali resztki oddziałów Sierawskiego wycofujące się w kierunku Puław. Z Sierawskim 
Kazimierz opuściło od 600 do 1000 powstańców ściganych przez Kozaków z Pułku Grekowa.

Ostatnie walki i epilog bitwy 
Pod koniec dnia bliżej nieustalona liczba powstańców zgromadziła się przy przystani usiłując do-
stać się na statki po raz ostatni odpływające na drugi brzeg Wisły. Według rosyjskiego kpt. Bülowa 
trzy przeładowane statki zatonęły wraz ze znajdującymi się na nich powstańcami. Ci, którzy nie 
zdołali się dostać na statki, rzucali się wpław, byle nie trafić do rosyjskiej niewoli. Silniejsi przepły-
wali rzekę na drugi brzeg, duża liczba żołnierzy zginęła w rzecznej toni. Znaczna część powstańców 
ukryła się, dzięki temu, że nie posiadali żołnierskiego umundurowania lecz cywilne ubrania, w tym 
chłopskie sukmany, mogli ukryć się wśród miejscowej ludności. 

Na trakcie nadwiślańskim do godzin wieczornych bronił się Batalion 5. Partyzantów mjr. Malczew-
skiego atakowany z kilku stron przez rosyjskich dragonów. Ostatecznie piechurzy zdołali wyco-
fać się do przeprawy janowieckiej i na statkach bezpiecznie przepłynęli późnym wieczorem około 
godz. 8.00 do Janowca.

Do późnych godzin nocnych powstańcy z Krzesimowskim bronili się do wyczerpania amunicji w koś-
ciele i klasztorze franciszkańskim, nadwiślańskich spichlerzach i na wzgórzach. Ostrzeliwani przez 
rosyjską artylerię swoją wytrwałą walką umożliwiali odwrót resztkom korpusu spod Kazimierza. 
W jednym ze spichlerzy bronił się m.in. mjr Antoni Korycki z żołnierzami z 11. Pułku Piechoty, prawdo-
podobnie w innym spichlerzu walczył ppor. Wiktor Fijałkowski z batalionu strzelców Krzesimowskiego. 

Na zamku strzegli drogi północnej żołnierze z kompanii ppor. Eustachego Fijałkowskiego z 11. Pułku 
Piechoty. 80-osobowy oddział bronił się na zamku całą noc, poddali się następnego dnia 19 kwietnia.

Po wygaśnięciu walk Kreutz w urzędowym raporcie podał, że do niewoli trafiło 4 oficerów wyższych, 
52 oficerów niższych i ponad 2 tys. podoficerów i szeregowych. Spośród oficerów wyższych byli to: 

Ryc. 15.  Szarża oddziałów polskich  
na rosyjską gwardię cesarską, po 1831

Ryc. 16.  ficer wyższy rosyjskiego pułku 
wołyńskiego, 1 poł. XIX w.
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mjr Stanisław Krzesimowski dowódca batalionu strzelców sandomierskich, mjr Michał Sakowski 
z 2. Pułku Piechoty, mjr hrabia Jan Wielhorski z Pułku 2. Jazdy Sandomierskiej, mjr Antoni Korycki 
z 11. Pułku Piechoty. 

Kreutz podał w raporcie, że jedno z dział powstańcy zatopili w Wiśle. Strona rosyjska straciła około 
600 żołnierzy, powstańcza 466 zabitych, 1554 jeńców. Urzędowe dane o stanie osobowym korpusu 
rosyjskiego w okresie 16 kwietnia — 2 maja podają ogólny brak 909 żołnierzy bez wyszczególniania 
zabitych, rannych, jeńców, chorych i innych pozostających poza korpusem, co może wskazywać na 
rzeczywiste straty korpusu podczas walk z korpusem Sierawskiego. Korpus Sierawskiego natomiast 
na początku maja 1831 wykazywał brak około 2 200 zabitych, rannych, jeńców i zaginionych. Była to 
proporcjonalnie największa przegrana bitwa powstania listopadowego, w wyniku której z pełnego 
składu około 7 tys. żołnierzy utracono w przybliżeniu 31% przy minimalnym szacunku strat tj. 2 200. 

Na klęskę korpusu Sierawskiego złożyły się liczne okoliczności. Podstawowymi były braki żołnier-
skiego wyszkolenia i obycia z polem walki. Kreutz posiadał lepiej wyszkolone i wyposażone oddziały 
oraz informatorów dostarczających mu dokładniejsze informacje pozwalające lepiej oceniać sy-
tuację taktyczną i podejmować trafniejsze decyzje. Główną odpowiedzialność za klęskę ponosił 
dowódca korpusu gen. Sierawski, który również nie posiadał doświadczenia w kierowaniu tak  liczną 
jednostką taktyczną, jaką był korpus. Brak właściwego wyposażenia i zaopatrzenia powstańcy 
nadrabiali gotowością i zapałem do walki. Dzięki swej ofiarnej walce i zadaniu znacznych strat 
korpusowi gen. Kreutza przyczynili się w pewnym stopniu do opóźnienia marszu armii rosyjskiej 
na Warszawę. Pomogli opóźnić o kilka miesięcy natarcie armii rosyjskiej na Warszawę. Rozbicie 
polskiego korpusu fatalnie odcisnęło się na morale ocalałych uczestników bitwy, zachwiało wiarą 
w społeczeństwie w zwycięstwo powstania. Dramatyzm bitwy pod Kazimierzem pogłębiło stanięcie 
naprzeciw siebie formacji rekrutowanych z ziem wcześniej tworzących jedno państwo Rzeczpospo-
litą Obojga Narodów. 

Ryc. 17. Smierć ppłk. Juliusza Małachowskiego
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Biogramy wybranych dowódców korpusu gen. Sierawskiego

płk Jordan Stanisław Spytek (1787-1831), 
absolwent Akademii Krakowskiej, w 1809 roku 
w wieku 22 lat rozpoczął służbę wojsko-
wą w armii Księstwa Warszawskiego. Służył 
w 15. i 2. Pułku Piechoty. Brał udział w kam-
paniach w latach 1809 i 1812-1814. Odniósł rany 
w bitwach pod Berezyną i pod Lipskiem. Po 
wybuchu powstania listopadowego zgłosił się 
do służby czynnej i po zakończeniu organiza-
cji 10. Pułku Piechoty Liniowej, formowanego 
z Gwardii Ruchomej Województwa Krakowskie-
go, został jego dowódcą w stopniu majora lub 
pułkownika. Brał udział w bitwie pod Wrono-
wem 17 kwietnia, podczas której został ranny. 
Zmarł 17 maja 1831 roku w Radomiu po odcięciu 
nogi w wyniku odniesionej pod Wronowem rany. 

ppłk Grodzicki Korneli (1787-?) — urodzo-
ny w 1787 roku w Talenczynie, odznaczony 
Legią Honorową nr 31330 i krzyżem złotym. 
W powstaniu listopadowym w stopniu podpuł-
kownika należał do 2. Pułku Jazdy Kaliskiej. 
W 1831 roku został przekazany do dyspozycji 
Komisji Rządowej Wojny. Po scaleniu pułków 
kaliskich dowódca 2. Pułku Jazdy Kaliskiej.

mjr Krzesimowski Stanisław (1787-1865) 
— urodzony 8 maja 1787 roku w Sandomier-
skiem, syn Kazimierza. Ukończył w 1808 roku 
uniwersytet w Wiedniu. Oficer wojsk Księstwa 
Warszawskiego, major w roku 1831, generał 
w powstaniu 1863 roku. W 1809 roku wszedł do 
służby w armii Księstwa Warszawskiego, naj-
pierw do gidów księcia Józefa Poniatowskiego, 
następnie przeszedł do artylerii jako prosty ka-
nonier. Odznaczony krzyżem Legii Honorowej. 
Był uczestnikiem kampanii 1812, 1813 i 1814 roku. 
Po wybuchu powstania listopadowego Krzesi-
mowski, powrócił do czynnej służby i awanso-

wany na majora, zajął się organizacją Batalionu 
Celnych Strzelców Sandomierskich, dowodził 
nim do kwietnia 1831 roku. Początkowo walczył 
samodzielnie, współdziałając z korpusem gen. 
J. Sierawskiego. Brał udział w potyczkach pod 
Księżomyszą 23 marca i Kosinem 25 marca, pod 
Zawichostem 7 kwietnia oraz w bitwie pod Wro-
nowem 17 kwietnia i pod Kazimierzem Dolnym 
18 kwietnia. W bitwie pod Kazimierzem Krze-
simowski wraz ze swymi żołnierzami wykazali 
wyjątkowe męstwo broniąc klasztoru francisz-
kanów do wyczerpania amunicji. Krzesimowski 
wzięty tam do niewoli, początkowo był więziony 
w Lublinie, następnie został zesłany do Wiatki, 
gdzie przebywał do 1833 roku. Po powrocie do 
kraju wrócił do swego majątku, pełnił funk-
cje sędziego powiatu staszowskiego. Mimo 
podeszłego wieku zaangażował się czynnie 
w konspirację przed 1863 rokiem. Po wybuchu 
powstania styczniowego rozpoczął organizację 
oddziału jazdy (kozaków polskich). Na wniosek 
gen. M. Langiewicza otrzymał awans na gene-
rała. Po upadku dyktatora schronił się w Galicji, 
działał w Krakowie jako organizator wojenny 
woj. krakowskiego. Aresztowany przez Austria-
ków w kwietniu 1863 roku został osadzony 
w więzieniu na zamku krakowskim. Po upadku 
powstania w lutym 1864 zmuszony przez wła-
dze austriackie do opuszczenia kraju. Wyjechał 
do Drezna, gdzie wspierał uchodźców. Oże-
niony był z Marią Reklewską. Zmarł w Dreźnie 
2 kwietnia 1865 roku i tam został pochowany.

ppłk Łagowski Piotr Ludomir (1776–1843), 
pułkownik, uczestnik wojny z Rosją 1792 roku, 
wojny armii Księstwa Warszawskiego w 2. Pułku 
Ułanów i w Pułku Krakusów, powstań: kościusz-
kowskiego i listopadowego. Urodził się w Żyż-
nikowcach na Wołyniu, był synem Alexandra, 
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pułkownika artylerii koronnej. W 1792 roku za-
ciągnął się do brygady jazdy Gerlicza i uczest-
niczył w bitwach pod Zieleńcami i Dubienką. 
28 lipca tegoż roku odznaczył się w bitwie pod 
Markuszowem, w której został pięć razy ciężko 
ranny, ozdobiony na placu bitwy przez księcia 
Józefa Poniatowskiego krzyżem wojskowym 
Virtuti Militari. W czasie insurekcji kościusz-
kowskiej brał udział w walkach pod dowódz-
twem gen. Józefa Sierakowskiego. 17 września 
1794 roku został ciężko ranny w bitwie pod 
Krupczycami. Po upadku powstania wyjechał 
do Turcji, ale wrócił w 1800 roku. Uczestniczył 
w kampanii 1807, 1809, 1812-14, ponownie ran-
ny w 1809 roku pod Grochowem. W 1809 roku 
brał udział w bitwie pod Raszynem. W woj-
nie 1812 roku odznaczył się w bitwach pod 
Brylowem i Mirem, za co otrzymał awans na 
 podpułkownika. Sławę zdobył  szarżami pod 
Pragą (21 maja 1809 rozpędził niemal trzykrotnie 
liczniejszy oddziałek huzarów austriackich), pod 
Jüterborgiem (18 maja 1813) ze swoim szwadro-

nem stawił czoła sześciu szwadronom pruskim. 
W 1813 roku odznaczony został Krzyżem Kawa-
lerskim Legii Honorowej. W 1819 roku wstąpił do 
Związku Templariuszy na Wołyniu, w 1825 został 
aresztowany w Warszawie. Więziony u karme-
litów i w klasztorze marcinkanek, skazany na 
Sybir próbował popełnić samobójstwo. W cza-
sie powstania listopadowego dowódca Gwardii 
Honorowej oraz 2. Pułku Jazdy Sandomierskiej, 
wykazywał się walecznością, odwagą, zdecydo-
waniem i inicjatywą. Walczył w korpusach gen. 
Dziekońskiego, gen. Dwernickiego, gen. Ramo-
rino. Wziął udział w potyczkach pod Puława-
mi 26 lutego 1831 r., Markuszowem i Kurowem 
3 marca. W kwietniu odkomenderowany został 
do grupy gen. Juliana Sierawskiego, skierowa-
nej w Lubelskie w celu związania sił Kreutza 
w czasie wyprawy Dwernickiego na Wołyń. Wal-
czył pod Solcem (14 kwietnia), Babinem i Bełży-
cami (16 kwietnia), pod Wronowem (17 kwietnia) 
i Kazimierzem (18 kwietnia). Pod gen. Ramorino 
walczył jako dowódca brygady pod Gołębiem 
(28 maja) i Siennicą. Po upadku Warszawy 
przeszedł wraz z głównymi siłami armii po-
wstańczej granicę Prus. W 1832 roku wyjechał 
do Francji, gdzie pełnił funkcję prezesa Rady 
Polaków (Vauban). Na emigracji związany był 
z Zakładem Paryskim. Zmarł w Paryżu 25 maja 
1843 roku i tam został pochowany na cmentarzu 
Montmartre w zbiorowym grobie polskim.

mjr Malczewski Paweł — w Wojsku Pol-
skim Księstwa Warszawskiego od 16 grudnia 
1806, podporucznik 7. Pułku Piechoty, odbył 
kampanie 1807, 1808-12 w Hiszpanii, 1812-14, 
ranny 11 sierpnia 1809 roku pod Almonacid. 
W  powstaniu major gwardii ruchomej woje-
wództwa sandomierskiego, w korpusie gen. Sie-
rawskiego dowódca Batalionu 5.  Partyzantów 
tzw. zbiorczego, 7 sierpnia 1831 roku przenie-
siony do 5. Pułku Piechoty Liniowej.
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ppłk Małachowski Juliusz (1801-1831) — do-
wódca Batalionu Wolnych Strzelców San-
domierskich, ochotnik w roku 1831, poeta. 
Urodzony prawdopodobnie w Końskich koło 
Radomia, był synem Stanisława, generała 
Wojska Polskiego i regimentarza zachodniej 
Polski w okresie powstania listopadowego, 
oraz bratem Gustawa, ministra spraw zagra-
nicznych w Rządzie Narodowym. Po wybuchu 
powstania 1830 roku Małachowski przystąpił 
do organizowania lokalnej gwardii narodo-
wej, a w końcu grudnia sformował i uzbroił 
własnym kosztem Batalion Strzelców Celnych 
(Wolnych) Sandomierskich, dla którego ułożył 
hymn pt. „Marsz strzelców wolnych sandomir-
skich” będący naśladownictwem mickiewi-
czowskiego „Chóru strzelców”. Uczestniczył 
ze swym batalionem w zwycięskim starciu 
oddziału pułkownika Piotra Łagowskiego 
z dywizjonem dragonów pod Puławami 26 lu-
tego podczas, którego wsławił się bohaterską 
postawą w czasie ataku na koszary, za co 
został przedstawiony do krzyża Virtuti Milita-
ri. W kwietniu wszedł ponownie pod rozkazy 
płk. Łagowskiego dowodzącego strażą przed-

nią korpusu gen. J. Sierawskiego, walczył na 
czele swego batalionu w krwawym starciu 
pod Wronowem 17 kwietnia, a następnie dnia 
18 kwietnia, osłaniając odwrót resztek pol-
skiego korpusu, poległ prowadząc kosynierów 
do ataku w  toczeniu swoich strzelców i garst-
ki kosynierów przy kościele farnym w Kazi-
mierzu Dolnym.

ppłk Młokosiewicz Franciszek (1769-1845), 
późniejszy generał brygady Wojska Polskie-
go. Urodził się w Koźminku w woj. kaliskim, 
był synem mieszczan Feliksa i Agnieszki Szy-
mańskiej. W roku 1789 wstąpił do 7. Regimentu 
Piechoty P. Potockiego i jako sierżant brał 
udział w wojnie z Rosją w 1792 roku. Uczestnik 
powstania kościuszkowskiego. W 1806 roku 
wszedł jako porucznik do 4. Pułku Piechoty 
F. Potockiego. Za udział w wojnie 1807 roku 
(Serock i Pułtusk) otrzymał Krzyż Virtuti 
Militari. Brał udział w walkach 4. Korpusu 
H. Sébastianiego pod Talaverą (27-28 lipca 
1808), Almonacid (11 sierpnia). Po zajęciu przez 
Polaków Malagi (1810) Młokosiewiczowi ze 150 
żołnierzami 4. Pułku Piechoty i 4 działami 
powierzono obronę starego, nadmorskiego 
Castillo de Fuengirola, zasłaniającego (od-
ległą o 37 km) Malagę od Gibraltaru. Boha-
terska obrona twierdzy przed połączonymi 
siłami angielsko-hiszpańskimi, mającymi na 
celu odbić Andaluzję, zakończyła się zdoby-
ciem baterii angielskich, wzięciem do niewoli 
głównodowodzącego siłami ekspedycyjnymi 
gen. mjra A. Blayneya z 8 oficerami i 177 żoł-
nierzami. Za ten czyn Młokosiewicz otrzymał 
Legię Honorową. Brał udział w wyprawie 
na Moskwę 1812 roku. W bitwie lipskiej (paź-
dziernik 1813 roku) dostał się do niewoli ro-
syjskiej. W okresie powstania listopadowego 
został powołany na organizatora formujące-
go się w Sandomierskiem 11. Pułku Piechoty. 
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W  czasie wyprawy gen. J. Sierawskiego dobrze 
spisał się w bitwach pod Wronowem i Kazimie-
rzem, za co otrzymał nominację na pułkowni-
ka. Dowodził brygadą w korpusie gen. A. Jan-
kowskiego w czasie wyprawy łysobyckiej 
i w korpusie gen. K. Dziekońskiego. Podczas 
bitwy pod Kałuszynem (14 lipca 1831) zniósł 
straż tylną rosyjską i wziął 1200 jeńców, za co 
otrzymał awans na generała brygady. W cza-
sie szturmu Paskiewicza na Warszawę dowo-
dził 2. Brygadą dywizji gen. F.  Bogusławskiego 
na  odcinku Woli. W 1842 roku otrzymał prawa 
nowego szlachectwa, a w 1844 roku zatwier-
dzenie  herbu Fuengirola. Zmarł w Warszawie 
23 marca 1845 roku.

ppłk Oborski Kazimierz (1780(?)-1840) — w ar-
mii Królestwa Polskiego służył jako kapitan 
w Pułku Grenadierów Gwardii, a następnie 
jako podpułkownik w 3. Pułku Piechoty Linio-
wej. W powstaniu listopadowym mianowany 
na stopień pułkownika i obdarzony funkcją 
szefa sztabu pospolitego ruszenia woje-
wództwa lubelskiego, następnie w oficerskiej 
gwardii honorowej. Dowódca Pułku Krakusów 
2. Województwa Lubelskiego Jazdy Lubelskiej 
Wolnego Orła Białego. 3 października 1831 roku 
odznaczony krzyżem złotym nr 3622. 5 paź-
dziernika wraz z korpusem gen. Rybińskiego 
przeszedł do Prus, gdzie został internowa-
ny z innymi żołnierzami. Zmarł  8  listopada 
1840 roku w Leamington w Anglii. 

gen. Sierawski Jan Kanty Julian (1777-1849) 
— służbę w wojsku rozpoczął w 1791 lub 
1793 roku w korpusie inżynierów. Brał udział 
w powstaniu kościuszkowskim, walczył pod 
Opatowem, Racławicami, Szczekocinami, 
Błoniem, Różanem, Magnuszewem, Makowem 
i Ostrołęką. Walczył w Legionach Polskich we 
Włoszech i w Legii Naddunajskiej. W  kampanii 

1806-1807  uczestniczył w bitwach pod Tcze-
wem, Gdańskiem i  Frydlandem. W wojnie z Au-
strią w 1809 roku dowodził 6. Pułkiem Piechoty 
walczącym pod Raszynem, Radzyminem, Górą, 
Ostrówkiem, o Sandomierz. Odznaczony zo-
stał kawalerskim krzyżem orderu Virturi Mi-
litari i Legią Honorową. W kampanii rosyjskiej 
1812-1813 w dywizji Dąbrowskiego walczył pod 
Bobrujskiem i Borysowem. W 1813 roku jako ge-
nerał brygady brał udział w bitwie pod Penig 
nad Muldą i pod Lipskiem, gdzie został ranny. 
Otrzymał order kawalerski Legii Honorowej. 
W armii Królestwa Kongresowego dowodził ko-
lejno 2. Brygadą Dywizji Gwardii, Pułkiem Gre-
nadierów  Gwardii, twierdzą w Modlinie. W cza-
sie powstania listopadowego był gubernatorem 
Warszawy, następnie komendantem twierdzy 
w Zamościu. Dowódca korpusu osłaniającego 
przeprawy na Wiśle na odcinku południowym. 
Po klęsce korpusu pod Kazimierzem i wybro-
nieniu się z części zarzutów mianowany do-
wódcą 5. Dywizji Piechoty armii powstańczej.

mjr Trzebiński Teofil (1796-1867) — szef sztabu 
korpusu Sierawskiego, w wojsku służył od 1815 
w szwadronach wzorowych strzelców kon-
nych. W 1819 roku mianowany na porucznika. 
W 1829 roku zrezygnował ze służby. Należał 
do Towarzystwa Patriotycznego. W powstaniu 
mianowany przez regimentarza na majora. 
Organizował szwadron kawalerii w wojewódz-
twie krakowskim. 

ppłk Wędrychowski Józef (1792-?), artylerzy-
sta, dowodził 2. batalionem uczestnik kampa-
nii 1812 roku, mianowany wówczas kapitanem. 
W powstaniu awansowany przez regimentarza 
na stopień podpułkownika. Po bitwie pod Wro-
nowem, w której ranny został dowódca pułku 
Jordan, Wędrychowski objął dowodzenie Puł-
kiem 10.



Wybrane utwory powstania listopadowego

I Na odgłos narodu 
I wodza i brata, 
Na burzę z zachodu 
Już dobądź bułata 
Na koniu, co w cwale 
Sokoli ma lot, 
I z bronią, co w strzale 
Huczniejsza nad grzmot. 
Uderzmy, wybijmy 
Wrogów, wrogów, wrogów, wrogów. 

II Jak wesół, tak mężny,
Krwi Polak nie chciwy;
Jednością potężny,
Wolnością szczęśliwy.
Czy kniazie wypędza,
Czy kraj broni swój,
Krwi swej nie oszczędza,
Gdy idzie na bój.
Uderzmy, wybijmy
Wrogów, wrogów, wrogów, wrogów.

III Czyj oręż jak gromem
Gnał Moskali chmury,
I czyj wstępnym bojem
Wziął Kremlina mury?
Hej, Bracia do bitwy
Tak idźmy, jak mur!
Do Litwy, do Litwy,
Do Wałdajskich gór!
Uderzmy, wybijmy
Wrogów, wrogów, wrogów, wrogów.

Po jednym brzegu Wisły sterczy wał namiotów,
Po drugim stoi las ciemny;
A środkiem lasu, i Wisły, i grotów,
Przemknął się goniec tajemny.
Niedługo wrócił, i z radością powie:
„Chwała wam! Polski wodzowie!
Ci, co nam niosą jarzmo i niewolę,
Przy godowym huczą stole,
Wolni od trudu, wolni od obawy,
Grzmią ich okrzykiem Puławy;
A brańcy stoją jak grobowe słupy,
Patrząc na zdarte z nich łupy.”
„Więc dzielmy ucztę!” rzekł Juliusz młody;
„Odbierzmy puchar z ich dłoni;
Czas na rycerskie zaprosić ich gody;
Do broni bracia! do broni!”
I pośli... głucho, jakby w otchłań wpadli...
Bracia co na czatach stali, 
To się cieszą nadzieją, to w trwodze pobladli,
Bo Bóg wojny często gniewny,
Bo los wojny jest nie pewny.
Wtem ich uderzył okrzyk hurra! znany,
I od zachodniej strony krąg nieba się pali,
Hej! to nasi proszą w tany,
I do najeźdźców przepijają zdrowiem...
Lecz w mgle nocnej odwagi czynów nie opowiem,
Słyszysz tylko jęki dzwonów,
Jak wrą bębny, grzmią wystrzały,
W naszych ręku obóz cały,
I w więzach trzysta dragonów,
Przed którymi nie dawno półksiężyce drżały.
Co za tryumf, o! bracia; cudów męztwa bliska,
Praprawnuka Jagiellonów,
Patrzała z okien zamku matka Czartoryska,
Jak za gwiazdą nadziei, co w pomroce świeci,
Młodzież polska w ogień leci,
Sercem pełnem natchnienia, bijącem tęsknotą,
Kołysała przyszłość złotą.
Każdy wystrzał, w jej serca powtórzył się głębi,

Każda niepewność, trwogą jak lód piersi ziębi,
A każdy okrzyk hurra! pieśń wesela wtórzy. 
Patrz, już powraca orszak nadwiślańskiej burzy,
Wiatrem zwycięztwa rozwiany wspaniale,
Narodowe nuci śpiewki,
W takt mu szumią chorągiewki,
I w uroczystej postępuje chwale.
Stanęły zamku podwoje otworem,
W nich matka książąt, z pięknych dziewic zbiorem,
Drogę zwycięzcom potrząsa kwiatami,
I radości, wdzięczności, zalewa się łzami.
Rozbite hufce odbiegło już męztwo;
Czczy opór w polach Wronowa.
I tu Polaków czekało zwycięztwo,
Juliusza chwała nowa.
Wtem wódz rosyjski, z przeszłych wojen dumny,
Stawia na grę Cara sprawę;
Blisko Kazimierza gromadzi kolumny,
I na boje wzywa krwawe.
Lecz garstka naszych potrzykroć krzyknęła:
„Jeszcze Polska nie zginęła!”
Po tym okrzyku, jak piorun uderza
W warowny gród Kazimierza.
Trzykroć odparci... śmierć przerzedza szyki,
Juliusz z pogodą czoła,
Kiedy nań bije tłum nawałem dziki,
Porywa kosę i woła:
„Bracia! tą bronią Kościuszko zwyciężył,
Tych samych, co widzim, wrogów;
Kiedy najezdca, co nasz ród ciemiężył,
Do naszych wdzierał się progów,”
„Kto Polak, za mną!” wtem głos w piersiach kona,
Broń z omdlałej pada ręki,
A wzdłuż szeregów, jakby z mogił łona,
Powstał nagle krzyk i jęki.
Jako kwiat polny zgasł młodzian waleczny;
Los mu tego nie darował,
Że nam przypomniał oręż niebezpieczny,
Którym Kościuszko wojował...

Juliusz Małachowski (za: „Przyjaciel Ludu”, 10 czerwca 1843, R. IX, nr 50)

Marsz wolnych strzelców sandomirskich Małachowskiego, sł. Juliusz Małachowski
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