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OD WYDAWCY

W 189. rocznicę wybuchu insurekcji listopadowej odbyła się w Kłodawie uroczystość 
patriotyczna zbiegająca się z zakończeniem prac renowacyjnych przy pomniku płk. Jó-
zefa Byszewskiego, ziemianina z pobliskiej Krzewaty, kawalerzysty wojen napoleońskich 
i powstania listopadowego, dowódcy 1. Pułku Mazurów. Odnowienie pomnika zostało 
zainicjowane i zrealizowane z udziałem Towarzystwa Samorządowego w Koninie. 

Temu podniosłemu wydarzeniu towarzyszyło postanowienie, aby jedną z kolejnych 
pozycji naszego cyklu wydawniczego, popularyzującego lokalną historię, poświęcić przybli-
żeniu postaci pułkownika Byszewskiego oraz innych uczestników powstania listopadowego 
związanych z Ziemią Kłodawską. Kilkumiesięczne prace i kwerendy autorów, chociaż bar-
dzo utrudniane przez pandemię koronawirusa, przyniosły interesujące rezultaty. Dlatego 
uznaliśmy, że warto je przedstawić Czytelnikowi.

Wśród kilku sylwetek powstańców znajdą Państwo także szkic poświęcony osobie Ferdy-
nanda Niesiołowskiego, kapitana 5. pułku piechoty liniowej, ziemianina ze Straszkowa pod 
Kłodawą, zesłańca Sybiru. Wspominam o tym m.in. dlatego, że 14 września 2020 r. zostały 
zakończone prace renowacyjne przy grobowcu rodziny Niesiołowskich, zrealizowane przy 
wsparciu �nansowym Instytutu Pamięci Narodowej. To dowód, że nasze działania nawet 
w tym trudnym 2020 roku nie osłabły, podobnie jak nie ustaje wspierająca je kwesta fun-
duszy na ratowanie zabytków kłodawskiego cmentarza.

Dzieje Kłodawy łączą się z losami Mazowsza i Wielkopolski, których historia miała wie-
lowiekowe i wyraziste związki. Do re�eksji na ten temat zainspiruje z pewnością Czytelnika 
artykuł Marka Rezlera, poświęcony udziałowi Wielkopolan w powstaniu listopadowym, 
uzupełniający i wzbogacający tę publikację. 

Dziękuję serdecznie wszystkim autorom, dziękuję instytucjom i osobom, których praca 
bądź wsparcie przyczyniły się do wydania tej książki. Życzę dobrej lektury.

 Prezes Towarzystwa Samorządowego
Ireneusz Niewiarowski
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Marek Rezler

POWSTANIE LISTOPADOWE I WOJNA POLSKOROSYJSKA 1831 ROKU

Przyczyny, przebieg, skutki

Główną przyczyną wewnętrzną wybuchu powstania listopadowego było stopniowe ogra-
niczanie autonomii Królestwa Polskiego i nieprzestrzeganie konstytucji. Już Aleksander 
I w 1819 roku zniósł wolność prasy i wprowadził cenzurę prewencyjną. W dwa lata później 
zlikwidowano większość działających swobodnie organizacji i stowarzyszeń, m.in. wolno-
mularstwa, zdecydowanie przystąpiono do likwidowania organizacji niepodległościowych. 
Po 1821 roku doszło do rozbicia Wolnomularstwa Narodowego i procesu Waleriana Łuka-
sińskiego, zlikwidowano sieć polskich organizacji niepodległościowych, m.in. �lomatów, 
�laretów i Towarzystwa Patriotycznego, a w 1825 roku zniesiono jawność obrad sejmowych.

W państwie narastał opór wobec postępowania i manier wielkiego księcia Konstantego 
- skądinąd Polakom życzliwego, chcącego z Królestwa Polskiego uczynić enklawę swojej 
władzy. W listopadzie 1830 roku pojawiło się niebezpieczeństwo rozbicia spisku zawiąza-
nego w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie. Wcześniej wybuchły rewolucje we 
Francji i w Belgii; wiele wskazywało na to, że armia Królestwa Polskiego zostanie wysłana 
do tłumienia tego ruchu, co pozwoli carowi na ostateczną likwidację autonomii Królestwa 
Polskiego. Samo powstanie wybuchło spontanicznie i nie było przygotowane, nie miało też 
gwarancji na uzyskanie pomocy z zewnątrz.
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Przebieg wydarzeń

Rok 1830.
• 29 listopada: wybuch powstania w Warszawie (tzw. Noc Listopadowa), nieudana 

próba zamachu na wielkiego księcia Konstantego.
• 5 grudnia: generał Józef Chłopicki dyktatorem powstania. 

18 grudnia: ogłoszenie powstania narodowego przez sejm.

Rok 1831.
• 20 stycznia – 26 lutego: generał Michał Radziwiłł Naczelnym Wodzem Wojsk Pol-

skiech.
• 25 stycznia: detronizacja cara Mikołaja I jako króla polskiego. Przekształcenie po-

wstania w wojnę polsko – rosyjską.
• 29 stycznia: powołanie Rządu Narodowego.
• 5 lutego: wkroczenie do Królestwa Polskiego rosyjskiej armii interwencyjnej pod 

wodzą feldmarszałka Iwana Dybicza.
• 14 lutego: potyczka pod Stoczkiem Łukowskim; zwycięstwo strony polskiej.
• 19 lutego: zwycięska dla strony polskiej bitwa pod Wawrem.
• 25 lutego: nierozstrzygnięta bitwa pod Grochowem, ale taktyczne zwycięstwo stro-

ny polskiej. Zatrzymanie rosyjskiej ofensywy na Warszawę.
• 31 marca: zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Dębem Wielkim i pod Wawrem 

(ponownie).
• 10 kwietnia: porażka wojsk rosyjskich pod Iganiami.
• 18–19 kwietnia: zwycięstwo polskich wojsk pod Boremlem.
• 27 kwietnia: przekroczenie granicy austriackiej i złożenie broni przez żołnierzy 

korpusu polskiego na Ukrainie.
• 26 maja: klęska wojsk powstańczych pod Ostrołęką. Punkt zwrotny w wojnie.
• 29 maja: zwycięskie dla polskich oddziałów starcie pod Rajgrodem.
• 13 lipca: przekroczenie granicy pruskiej i kapitulacja sił polskich na Litwie
• 15–16 sierpnia: spontaniczne manifestacje w Warszawie, samosąd na niektórych 

zdrajcach.
• 17 sierpnia: generał Jan Krukowiecki dyktatorem powstania.
• 6–8 września: szturm wojsk rosyjskich (dowodzonych przez feldmarszałka Iwana 

Paskiewicza) na Warszawę.
• 8 września: kapitulacja stolicy.
• 23 września: ostatnie posiedzenie Sejmu Królestwa Polskiego.
• 5 października: opuszczenie ziem polskich przez większość sił powstańczych wraz 

z najwyższymi władzami.
• 7 października: kapitulacja Modlina.
• 21 października: kapitulacja Zamościa.
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POWSTANIE LISTOPADOWE I WOJNA POLSKOROSYJSKA 1831 ROKU

Konsekwencje powstania listopadowego i wojny polsko – rosyjskiej 
lat 1830–1831

± Zniesienie Konstytucji Królestwa Polskiego i zastąpienie dokumentu Statutem Or-
ganicznym obowiązującym do 1841 roku.

± Rozwiązanie armii Królestwa Polskiego.
± Wprowadzenie stanu wojennego i okupacji. W 1837 roku zniesiono podział na wo-

jewództwa i wprowadzono gubernie.
± Nasilone represje wobec uczestników powstania (tzw. czarna noc Mikołajewska 

– od imienia panującego w Rosji cara Mikołaja I; realizatorem tych postanowień 
był feldmarszałek Iwan Paskiewicz). Kon�skata majątków uczestników powstania, 
zamknięcie większości klasztorów.

± Zamknięcie Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wileńskiej i Liceum w Krze-
mieńcu oraz Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wywiezienie w głąb Rosji 
polskich zbiorów bibliotecznych i niektórych pamiątek narodowych. 

± Początek budowy cytadeli w Warszawie oraz twierdz w Modlinie i w Dęblinie.
± Ograniczenie autonomii Wolnego Miasta Krakowa (zaangażowanego w udzielanie 

pomocy powstaniu).
± Opuszczenie Królestwa przez wielu o�cerów i przedstawicieli elity intelektualnej; 

początek Wielkiej Emigracji.
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Orzeł z czapki żołnierza 1. Pułku Mazurów 
(w zbiorach Muzeum na Zamku w Łęczycy).
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MĘŻNY W CZASACH WOJNY I POKOJU

Z biogra�i płk Józefa Byszewskiego

Józef Byszewski urodził się 17 marca 1787 roku w majątku rodzinnym w Krzewacie koło 
Kłodawy. Był synem Franciszka Byszewskiego, dziedzica tamtejszych dóbr, oraz Tekli z Po-
tockich (herbu Lubicz), córki Maksymiliana Potockiego, pułkownika kawalerii narodowej, 
i Katarzyny z Łętkowskich. Z kolei ojciec Józefa, Franciszek Byszewski (herbu Jastrzębiec), 
był majorem kawalerii narodowej; uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku oraz 
w powstaniu kościuszkowskim 1794 r., z którego nie powrócił. 

Owdowiała Tekla Potocka w 1802 r. powtórnie wyszła za mąż za Ignacego Konopnic-
kiego. Zmarła w 1808 r.

Krzewata (obecnie wieś w gminie Olszówka), której dobra liczyły przeszło 71 włók (ok. 
1200 hektarów), należała do para�i Kłodawa w ówczesnym województwie łęczyckim. 
Oprócz syna Józefa, późniejszego właściciela tego majątku, Franciszek i Tekla Byszewscy 
mieli córkę Magdalenę, która gdy dorosła poślubiła starszego znacznie od siebie szwagra 
matki – Józefa Konopnickiego, brata Ignacego.

Wychowany w domu o silnych kawaleryjskich tradycjach Józef Byszewski swoje pierwsze 
żołnierskie ostrogi przypiął w 1806 r., uczestnicząc w działaniach łęczyckiego pospolitego 
ruszenia, które powstało przeciwko Prusakom. Obywatelską kawalerią w walkach toczonych 
z powodzeniem w okolicach Łęczycy dowodził przyszły teść Józefa, Tomasz Byszewski.

Kiedy cesarz Napoleon Bonaparte w grudniu 1806 r. przybył do Warszawy, 19-letni Jó-
zef Byszewski znalazł się w szeregach cesarskiej gwardii honorowej. W latach 1806–1810 
uczestniczył w kampanii napoleońskiej. W 1809 r., podczas walk toczonych na terenie 
Wielkopolski z wojskami austriackimi, Józef Byszewski dowodził szwadronem pospolitego 
ruszenia szlachty łęczyckiej. Za wojenne zasługi otrzymał krzyż srebrny Orderu Virtuti Mi-
litari. Następnie znalazł się w szeregach 1. Pułku Huzarów armii Księstwa Warszawskiego, 
formowanego w listopadzie 1809 r. w Siedlcach, który następnie przemianowany został na 
13. Pułk Huzarów. W 1810 r.  Byszewski poprosił o dymisję z wojska i powrócił do Krzewaty.

W 1815 r. Józef Byszewski poślubił Franciszkę Teklę Byszewską (1789–1862), urodzoną 
w Rycerzewie w para�i Rdutów, córkę wspomnianego już Tomasza Byszewskiego z jego 
pierwszego małżeństwa z Rozalią z Szamowskich. Rodzina Szamowskich władała kilko-
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ma majątkami, m.in. w Straszkowie, Ry-
cerzewie i Wólce Czepowej.1 Małżonkowie 
Byszewcy nie mieli dzieci. Przez pewien 
czas opiekowali się osieroconą córką swo-
ich krewnych, Nimfą Marianną Byszewską, 
aż do jej zamążpójścia w 1833 r.

Józef Byszewski oprócz zajęć związa-
nych z doglądaniem majątku coraz silniej 
angażował się w działalność publiczną. 
W latach 20. XIX w. piastował funkcję sę-
dziego pokoju w Łęczycy, zasiadał w sej-
miku powiatu łęczyckiego, skąd był kilka 
razy wybierany do Rady Województwa 
Mazowieckiego. Rola samorządu teryto-
rialnego w Królestwie Kongresowym była 
jednak ograniczona. Rady te miały pra-
wo przedstawiać rządowi jedynie ogólne 
uwagi dotyczące dobra województwa oraz 
skargi dotyczące wykroczeń urzędników.
Po wybuchu powstania listopadowego, 
3 grudnia, Józef Byszewski w imieniu 
szlachty łęczyckiej wystąpił do Rady Ad-
ministracyjnej, a następnie do generała Jó-
zefa Chłopickiego z prośbą o utworzenie 
ochotniczych oddziałów jazdy na obszarze 
zachodnich powiatów województwa. Zgo-
dy takiej nie otrzymał, jednak inicjatywę 

ich tworzenia 6 grudnia podjął dowódca Gwardii Ruchomej Województwa Mazowieckiego, 
płk. Wincenty Dobiecki. Odtąd obydwaj o�cerowie ściśle współpracowali przy organizacji 
tzw. nowej jazdy, a później 1. Pułku Mazurów.

7 grudnia, podczas zebrania obywatelskiego w Łęczycy, Józef Byszewski został okrzyknięty 
„naczelnikiem powstania” na terenie powiatu i przez pewien czas angażował się w pracę 
miejscowej Rady Obywatelskiej. 9 grudnia Łęczyca została wyznaczona na miejsce organi-
zacji pułku jazdy ochotniczej. W styczniu Józef Byszewski objął dowództwo 1. szwadronu 
w nowotworzonym pułku. 10 lutego 1831 r. pułk został włączony do armii narodowej. 
W różnych okresach wojny polsko-rosyjskiej wchodził w różne struktury organizacyjne 
armii oraz uczestniczył w kilkunastu potyczkach i bitwach powstańczych, m.in. pod Bia-
łołęką, Wawrem, Janowem i Kockiem. 

Po bitwie pod Ostrołęką (26 maja 1831 r.), w której poważnie ranny został płk Wincenty 
Dobiecki, pułkową komendę przekazano płk. Józefowi Byszewskiemu. 

1  G. Niewiarowska, Obrazki dawnej Kłodawy, Konin–Kłodawa 2020, s. 17.

Tablica na pomniku nagrobnym 
pułkownika z sentencją łacińską, której 

treść można przełożyć następująco: 
Józefowi Byszewskiemu, dowódcy kawalerii, 

zasłużonemu w czasach pokoju i wojny.
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MĘŻNY W CZASACH WOJNY I POKOJU

Ułani pułku za swą dzielność w walce otrzymali łącznie 16 krzyży złotych Orderu Virtuti 
Militari oraz 13 srebrnych. Płk Józef Byszewski 9 czerwca 1831 r. otrzymał krzyż złoty.

Józef Byszewski dowodził 1 Pułkiem Mazurów do 28 września 1931 r., tj. do dnia ka-
pitulacji brygady Zygmunta Stryjeńskiego, złożonej Rosjanom w Sławkowie k. Olkusza.

Byszewski, podobnie jak inni uczestnicy powstania, narażony był na represje carskie. 
W przypadku udania się na emigrację groziła mu kon�skata majątku. 5 października ma-
jątek w Krzewacie został zajęty w sekwestr (przymusowy zarząd) przez generała Ksawerego 
Dąbrowskiego, ówczesnego organizatora prowincji Królestwa Polskiego. W grudniu jednak 
dobra Byszewskich zwolnione zostały spod zajęcia. Zadecydowały dwa powody. Pierwszy 
taki, że wszyscy podkomendni Stryjeńskiego, zgodnie z wynegocjowanymi przez generała 
warunkami, zostali objęci carską amnestią. Drugim powodem było złożenie w grudniu 
przysięgi na wierność carowi. To umożliwiło Byszewskiemu powrót do sprawowania funkcji 
sędziego pokoju. Tym okolicznościom towarzyszyło drobiazgowe śledztwo żandarmerii 
carskiej. W jego rezultacie stwierdzono, że Byszewski „nie należał do buntowników ani nie 
występuje na liście członków klubów Towarzystwa Patriotycznego”. Gospodarstwo w Krze-
wacie po powstaniu listopadowym funkcjonowało ze zmiennym szczęściem. W latach 30. 
XIX stulecia tamtejsze folwarki nękały m.in. pożary i nieurodzaje.

Franciszka i Józef Byszewscy po powstaniu listopadowym dwukrotnie (w 1837 r. oraz w 1840 r. 
(po śmierci ojca Franciszki – Tomasza Byszewskiego) wyjeżdżali za granicę „w celach familijnych”.
Płk Józef Byszewski zmarł 26 lipca 1841 r.

Pogrzeb pułkownika w osobliwy i wzruszający sposób opisuje autor nekrologu zamiesz-
czonego w „Gazecie Codziennej” (z 25 sierpnia 1831 r.): Śmierć z przeznaczenia swego jest 
wyrocznią okropną, tłumaczyć praw jej nie mam zamiaru; lecz zamilczeć o zgonie Józefa 
Byszewskiego, dziedzica dóbr Krzewaty w obwodzie Łęczyckim położonych, byłoby smut-
kiem dla serca prawdziwie szanującego człowieka, godnego wspomnienia z zasług wojsku 

Fragment karty z akt paszportowych Józefa Byszewskiego z własnoręczną parafką 
pułkownika. Fotokopia dokumentu ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych 

w Warszawie.
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Szpalta w „Kurierze Warszawskim” 
z 10 stycznia 1828 r. zawierająca informację o nominacjach na 

sędziów pokoju z nazwiskiem Józefa Byszewskiego.

Fragment informacji w „Kurierze Warszawskim” 
z 28 lutego 1828 r. o wyborze Józefa Byszewskiego do Rady 

Województwa Mazowieckiego.
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MĘŻNY W CZASACH WOJNY I POKOJU

i zawodzie cywilnym jako Sędziego Pokoju położonych, jako obywatela, rodaka – obywatela, 
którego strata w średnim wieku dla społeczeństwa ludzkiego jest niepowetowaną. Umierać 
musimy wszyscy; lecz umierać z pamięcią żalu współobywateli, z smutkiem wszystkich, co go 
znali, jest pociechą duszy. Podobnej godności uczuć prawdziwych przedstawił nam obchód 
żałobny zacnego i kochanego Józefa Byszewskiego. Dzień wyprowadzenia zwłok z wsi Krze-
waty do kościoła para�alnego miasta Kłodawy odkrył jawnie, ile Byszewski Józef za życia 
był kochanym i szanowanym; godni i dostojni obywatele z różnych okolic, gromem uczuć 
przyjacielskich zebrani, przedstawiali widok rodzący głos: takiego zgromadzenia nie widzia-
łem, a nieobliczona ilość osób mających skropione łzami lica odkryła rzetelny smutek. Płacz 
osieroconych włościan, łączących żal z desperacją, dał dowód, że to był żałobny obchód smut-
ku gnębiącego życie, towarzyszących przyjaciół i familii, orszak ten otaczających – zarazem 
odnowił naukę religijną: „Szanuj bliźniego swego”, poczciwego człowieka. Człowiek, którego 
zgon nie był obojętnym dla nikogo, którego śmierć przy obchodzie godnych kapłanów, obok 
wyniosłej celebracji JWX Goldtmana – Sufragana Kujawskiego, nadała okazałości żałobnej 
rzetelną postać, wzruszającą duszę całą, pobudziła glos ludu: „Boże daj, abyśmy na to zasłuży 
li”. Wspomnieć tu wypada cześć oddaną przez mieszkańców wyznania Mojżeszowego miasta 
Kłodawy, którzy wyszli naprzeciw zwłokom i odprowadzili [je] do świątyni Pańskiej z niema-
łym wzruszeniem widzów. Szanowny cieniu! Rozstałeś się na tej ziemi z najprzykładniejszą 
małżonką swoją i z osobami wielbiącymi twe cnoty, lecz rozstałeś się tylko w jestestwie ciała, 
uczucia żyjących poniosą żal z sobą do grobu, z prośbą do Najwyższego: „Boże, daj nam 
z pamiątką tak cnotliwą umierać.” A.K.

Postać Józefa Byszewskiego upamiętnia empirowy pomnik, wystawiony na jego grobie 
znajdującym się przy kościele para�alnym w Kłodawie. Monument ufundowany został 
przez wdowę po pułkowniku Franciszkę Byszewską. Na zachowanym fragmencie jednej 
z żeliwnych tablic widnieje napis odlany wypukłymi literami:

NIESKAŻONEY PAMIĘCI
JÓZEFA BYSZEWSKIEGO,

PODPUŁKOWNIKA B – WOYSK POLSKICH.
NAYLEPSZEGO MĘŻA.

TEN SKROMNY POMNIK,
WDZIĘCZNA ŻONA,

POŚWIĘCA.
UR 1787 + 26. LIPCA. 1841”.

Po śmierci męża Franciszka Tekla Byszewska sprzedała dobra krzewackie rodzinie Błę-
dowskich i zamieszkała w Kole, gdzie zmarła w 1862 r. Pomimo że w tak piękny i spektaku-
larny sposób przyczyniła się do utrwalenia zasług swojego małżonka, miejsce jej spoczynku 
pozostaje nieznane.

Ryszard Jałoszyński
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Alegoria powstania listopadowego, znana z wielu 
dziewiętnastowiecznych publikacji książkowych i prasowych.
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Ryszard Jałoszyński

ORGANIZACJA I SZLAK WOJENNY 1. PUŁKU MAZURÓW

Wszędzie w Polszcze łatwiej organizuje się kawaleria jak piechota. Przyczyny to charakter 
tego kraju, posiadającego obszerne równiny i pastwiska, po drugie „żywy charakter mieszkań-
ców” i po trzecie upodobanie szlachty, która wolała służyć konno niż pieszo – konstatował 
Maurycy Mochnacki w swej krytycznej pracy „Powstanie narodu polskiego 1830–1831”. 
Wymienione przez niego atuty kraju i jego mieszkańców z pewnością sprzyjały organizacji 
nowej jazdy na lewym brzegu Wisły w pierwszych tygodniach powstania listopadowego. 
Ważną siłą kawalerii Królestwa stał się ochotniczy 1. Pułk Mazurów sformowany w Łęczycy.

Jeszcze na warszawskiej ulicy nie opadły emocje po burzliwym „wielkim tygodniu” 
powstania listopadowego, zapoczątkowanym przez sprzysiężenie podchorążych, a w już 
w pierwszych dniach grudnia 1830 r. w wielu ośrodkach poza stolicą zaczęły rodzić się 
inicjatywy obywatelskie, wzmacniające nadzieje na pełną niezależność Królestwa Polskiego 
od rosyjskiego mocarstwa. Towarzyszył im. patriotyczny zapał ludności, zwłaszcza mło-
dzieży, oraz deklarowana o�arność na rzecz rozwijania własnej siły zbrojnej. W zachodnich 
powiatach Mazowsza, na pograniczu Wielkopolski i Kujaw brać szlachecka osiodłała konie 
wyhodowane w równinnych dolinach Bzury, Neru czy Rgilewki i przystąpiła do tworzenia 
ochotniczych formacji jazdy. Uzupełniał je zaciąg dymowy w dobrach szlacheckich i oko-
licznych miastach, kierujący do kawalerii młodych mieszczan, chłopów. Do ochotniczej 
służby w kawalerii garnęła się nawet młodzież izraelicka, zwolniona o�cjalnie od służby 
wojskowej. 

Mobilizacja

Pomimo próby rokowań z carem, podjętych na początku grudnia, dla większości elit 
politycznych Królestwa było oczywistym, że prędzej czy później trzeba będzie stawić czoła 
interwencji Rosji, która dysponowała znaczniejszą siłą zbrojną i rozleglejszym zapleczem 
dla jej formowania i uzupełniania.
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Armia Królestwa Polskiego w dniach wybuchu powstania listopadowego liczyła około 
27 500 żołnierzy. Do służby, która trwała sześć lat, powoływano mężczyzn pomiędzy 20 
a 30 rokiem życia. Wojsko Królestwa było dobrze wyszkolone, ale armia wymagała pilnej 
rozbudowy. Według statystycznych szacunków – w 4,5-milionowym Królestwie Polskim 
w 1830 r. znajdowało się ponad 200 000 mężczyzn zdolnych do służby wojskowej. Ale dla 
regimentarzy i powstańczych władz Królestwa było jasne, że pełne wykorzystanie tych za-
sobów ludzkich, a zwłaszcza utworzenie z nich zdolnych do walki formacji, będzie trudne 
i kosztowne. 

Pierwsze zarządzenia mobilizacyjne, przyjęte po 4 grudnia 1830 r., dotyczyły m.in. 
wzmocnienia oddziałów służby czynnej o�cerami i żołnierzami dymisjonowanymi. Po-
czątkowo zamierzano w ten sposób utworzyć trzecie i czwarte bataliony piechoty oraz piąte 
i szóste szwadrony tzw. „starych pułków” armii Królestwa.

W tych samych dniach wydano rozporządzenia ukierunkowane na zapewnienie bezpie-
czeństwa wewnętrznego. Ustanowiona została organizacja Straży Bezpieczeństwa z podzia-
łem na dziesiątki i setki. Ta paramilitarna formacja funkcjonująca lokalnie miała za zadanie 
troszczyć się o utrzymanie porządku publicznego i mienie mieszkańców. Powoływano do 
niej zdolnych do noszenia broni mężczyzn w wieku od lat 18 do 45. Decyzją dyktatora 
Józefa Chłopickiego z dnia 6 grudnia 1830 r. (generał był przeciwny idei oddolnej mobili-
zacji szlacheckiej) ustanowiona została Gwardia Ruchoma, wyodrębniona ze wspomnianej 
Straży Bezpieczeństwa. Jej zadaniem było wspieranie działań wojska. Gwardia ta miała 

Warszawska straż bezpieczeństwa 
(rys. J. N. Głowacki).
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Kawalerzyści z proporcami przy lancach 
(fragment rysunku F. K. Dietricha).
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Odezwy kierowane do obywateli województwa mazowieckiego 
w pierwszych dniach grudnia 1831 r.



21

ORGANIZACJA I SZLAK WOJENNY 1. PUŁKU MAZURÓW

docelowo składać się z 80 batalionów. Każde województwo było zobowiązane utworzyć 10 
batalionów po 1000 ludzi. Z szeregów gwardii zamierzano uzupełniać szeregi istniejących 
pułków oraz tworzyć nowe. Według instrukcji do obowiązków dowódców gwardii należa-
ło m. in. organizowanie wywiadu o ruchach nieprzyjacielskich, utrzymywanie łączności 
z innymi oddziałami, urabianie poprawnych stosunków z miejscową ludnością, szkolenie 
podkomendnych, organizacja zaopatrzenia.

Postanowieniem dyktatora Królestwo Polskie zostało podzielone na dwa obszary militar-
ne, dla których mianowani zostali regimentarze (dowódcy pospolitego ruszenia): senator 
Stanisław Aleksander Małachowski został regimentarzem1 w czterech województwach po 
lewej stronie Wisły, natomiast Roman Sołtyk w czterech po prawej.

Wyznaczono również dziesięciu dowódców wojewódzkich Gwardii Ruchomej. W wo-
jewództwie mazowieckim funkcję tę objął płk Wincenty Dobiecki.2 Do licznych zadań, 
które w pierwszym miesiącu insurekcji listopadowej powierzono temu doświadczonemu 
dowódcy i kawalerowi Legii Honorowej, należała organizacja ochotniczych pułków jazdy 
na Mazowszu. 

Wezwani do służby w kawalerii żołnierze i o�cerowie dymisjonowani mieli się zgłaszać 
w „punktach dawnych zakładów pułkowych”. Na Mazowszu takie zakłady znajdowały się 
m.in. w Łęczyczy, Gostyninie, Kutnie, Łowiczu. Nowa jazda, bo tak nazywano tworzone 
oddziały kawaleryjskie w odróżnieniu od już istniejących „starych” formacji, miała być 
organizowana przede wszystkim na lewym brzegu Wisły, czyli na obszarach najmniej za-
grożonych ze strony potencjalnego rosyjskiego natarcia. 

Petycje i prośby kierowane do władz wojskowych w Warszawie w sprawie zgody na od-
dolne tworzenie nowych oddziałów jazdy lekkiej na Mazowszu formułowane były jeszcze 
przed 6 grudnia. Tym inicjatywom przewodzili dymisjonowani o�cerowie oraz przedsta-
wiciele samorządu szlacheckiego, m.in. z dawnego obwodu orłowskiego (powiat kutnowski 
i gostyński) oraz powiatów łęczyckiego i rawskiego. Zgłaszali się też majętni fundatorzy, 
deklarujący organizowanie lub �nansowanie większych oddziałów. Mobilizację szlachty, 
oprócz patriotycznego odruchu, pobudzała także obawa przed niepokojami społecznymi. 

Duży napływ zgłoszeń indywidualnych spowodował, że dyktator 8 grudnia wydał w tej 
sprawie dekret zmody�kowany, a następnie rozszerzony 18 grudnia. Odtąd każdy, kto chciał 
formować pułk lub inny oddział na własny koszt, musiał złożyć pieniądze w Banku Polskim 
do dyspozycji Rządu Tymczasowego. W dekrecie z 18 grudnia zostało wprowadzone zastrze-

1  Regimentarz – dowódca większej grupy wojsk, zastępca lub pełnomocnik głównodowodzącego.
2  Wincenty Dobiecki (1778–1872) w roku 1807 zaciągnął się do pułku szwoleżerów gwardii, awansując na pod-
porucznika (1808). Uczestniczył w kampanii hiszpańskiej (1808–1812) oraz w wojnie z Austrią (1809). W 1811 r. 
otrzymał awans na porucznika. Brał udział w wyprawie na Moskwę (1812) oraz kampanii saskiej (1813). Walczył 
w bitwie pod Montmirail (1814), awansując na dowódcę szwadronu. W 1815 r. przeszedł do armii Królestwa Polskie-
go, gdzie dosłużył się stopnia podpułkownika. Po wybuchu powstania awansował na pułkownika. Był dowódcą nowej 
jazdy Województwa Mazowieckiego. Dowodził też 1. Pułkiem Mazurów, m.in. w trakcie walk pod Ostrołęką, gdzie 
został ciężko ranny. Po złożeniu dymisji, w lipcu 1831 roku otrzymał stopień generała brygady. (R. Bielecki, Słownik 
biogra�czny o�cerów…, t. I, s. 369; M. Tarczyński, Generalicja powstania listopadowego, s. 398; Encyklopedia Wojskowa, 
t. II, s. 254).
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żenie, że prywatne formacje nie mogą przeszkadzać tworzeniu pułków wojewódzkich i że 
pozostają na utrzymaniu fundatora aż do pełnego uformowania. To oczywiście zahamowało 
indywidualną inicjatywę obywateli. W całym Królestwie spośród rozpoczętych projektów 
utrzymały się jedynie dwie jednostki: pułk powstający kosztem Konstantego Zamoyskiego 
i dwa szwadrony ppłk. Szymańskiego.

Granatowa kawaleria z Łęczycy

Wśród organizatorów pospolitego ruszenia i powiatowego komitetu obywatelskiego 
w Łęczycy znalazł się Józef Byszewski (ziemianin z Krzewaty pod Kłodawą), radny lokalnego 
sejmiku, sędzia pokoju, dymisjonowany rotmistrz kawalerii Księstwa Warszawskiego. Już 
3 grudnia w piśmie adresowanym do władzy wojskowej w Warszawie informował, że wraz 
z obywatelami powiatu łęczyckiego postanowił utworzyć „siłę zbrojną konną”. 

Dowódca Gwardii Ruchomej na Mazowszu, płk Dobiecki tę inicjatywę oraz inne podobne 
zamierzenia szlachty mazowieckiej włączył w przyjęte projekty mobilizacyjne, zadecydował 
również, że miejscami formowania nowych oddziałów pozostaną dotychczasowe ośroki 
jazdy obywatelskiej. Tę decyzję potwierdził odezwą wydaną 8 grudnia 1830 r. Wzywał w niej 
obywateli i mieszkańców województwa, aby „ochotników umundurowanych i uzbrojonych 
w parę pistoletów i lancę” kierowali do Łęczycy. Na organizatora pułku jazdy, nazwanego 
odtąd 1. Pułkiem Mazurów3, wyznaczony został dymisjonowany o�cer major Roman hr. 
Sierakowski, późniejszy dowódcza szwadronu w tym pułku. 

Napływ ochotników był znaczny, dlatego równolegle wyznaczony został drugi ośrodek 
formowania jazdy lekkiej w nieodległym – bo oddalonym zaledwie o 32 kilometry od Łę-
czycy – Kutnie. Jeszcze do pierwszych dni grudnia znajdował się tam sztab i koszary 4 Pułku 
Strzelców Konnych, który na wezwanie gen. Józefa Chłopickiego udał się do Warszawy. 

Łęczyca, gdzie urządzony został pierwszy punkt werbunkowy nowej jazdy, w połowie 
XIX w. liczyła około 5 200 mieszkańców, w tym w przybliżeniu 60 proc. Polaków, 35 proc. 
Izraelitów, 5 proc. Niemców i Rosjan.4 Nie była największym miastem w powiecie. Pod 
względem liczby ludności ustępowała Łodzi (24 600 mieszkańców) oraz Zgierzowi (ok. 8 
300). W obydwu tych miastach poważny odsetek, sięgający niemal połowy liczby miesz-
kańców, stanowili Niemcy. Warto zaznaczyć, że Kłodawa wg statystyk z tego okresu liczyła 
2416 mieszkańców, w tym 565 Izraelitów i 153 Niemców. W Łęczycy, stanowiącej centrum 
handlowe i rzemieślnicze dla najbliższej okolicy, przed wybuchem powstania listopadowego 
stacjonowała bateria artylerii lekkiej oraz jeden ze szwadronów „starej jazdy”, przypisany 
do 4. Pułku Strzelców Konnych, którego sztab mieścił się w Kutnie.

Zajrzyjmy do „Kuriera Warszawskiego”, w którym opisano, jak mieszkańcy Łęczycy 
i okolic zareagowali w grudniu 1830 r. na informacje o powstaniu.

3  Mazurami nazywano wtedy potocznie mieszkańców Mazowsza.
4 Statystyka ruchu ludności Królestwa Polskiego od roku 1816 do 1856 włącznie. Warszawa 1858.
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Na pierwszą wieść o potrzebie podniesienia oręża w obronie konstytucji zebrali się oby-
watele w Łęczycy i po dziękczynnym nabożeństwie za szczęśliwe rozpoczęcie odrodzenia 
ojczyzny, zrobili uroczysty akt powstania, wykrzyknąwszy jednomyślnie naczelnikiem swoim 
byłego szefa szwadronu obyw [atela] Józefa Byszewskiego. Następnie, po czułym pożegnaniu 
przez obywateli wychodzącej stąd baterii artylerii konnej, weszło do miasta, śród radosnych 
okrzyków mieszkańców, 200 włościan zbrojnych w karabiny pod dowództwem Obyw[atela] 
Szamowskiego z chorągwią narodową. Obywatel Biesiekierski ogłosił z polecenia rządu w ko-
ściele i szkołach zaszłe wypadki w królestwie; mnóstwo obywateli pragnęło się zaraz zapisać 
w szeregi obrońców ojczyzny. Izraelici dostawili 200 ludzi do straży bezpieczeństwa.5

Wśród pierwszych rozporządzeń regimentarza oraz dowódcy Gwardii Ruchomej znalazły 
się szczegółowe wskazówki dotyczące umundurowania, uzbrojenia, wymogów związanych 
z końmi przeznaczonymi dla jazdy lekkiej, a także charakterystyki ekwipażu kawaleryj-
skiego. 

Mundur takowego pułku Mazurów ma być: wołoszka granatowa z wypustką sukna żółtego 
koło kołnierza i klapów od rękawów, na pamiątkę dawnego niegdyś munduru województwa 
Mazowieckiego, rajtuzy szare krojem zwyczajnym wojskowym zrobione, także z wypustka-
mi żółtymi na lampasach, do tego czapka czworograniasta pikowana granatowego koloru 
z daszkiem skórzanym czarnym i podobną podpinką pod brodę, niemniej [z] kokardą białą, 
do butów ostrogi, płaszcz szary kuczbają6 podszyty, guziki białe z literami W. M. 7

O zachowanie jednolitości munduru zatroszczył się rynek. Łódzcy sukiennicy szybko 
dostosowali swoją produkcję do zapotrzebowania wojska, a łęczyccy i okoliczni krawcy 
dobrze wiedzieli, jaki materiał i krój zaproponować wojskowej klienteli. 

Władze powstańcze uchyliły wszystkie ograniczenia dotyczące wyrobu broni przez 
rzemieślników. Na pełnych obrotach pracowały zarówno fabryki wyrobów żelaznych, jak 
i małe warsztaty. Ochotnicy zapatrywali się w pistolety i pałasze wydobyte z domowych 
lamusów, a także broń pochodzącą z przemytu. A co było w tym ekwipunku najważniejsze?

…pałasz na pendecie8 wiszący jaki Bóg dał, byle go można użyć w potrzebie, ładownica 
skórzana czarna bez żadnych ozdób do pomieszczenia dwunastu ładunków, pistolety dwa, 
o ile kto się na nie zdobyć może. Ale nade wszystko lanca ułańska doskonała na pięć łokci 
łącznie z grotem długa, który powinien być trójgraniasty, [z] dobrego żelaza i pół łokcia 
trzymać. Winien być mocno na drzewcu osadzony, obrączką żelazna ściśniony, dwa pręciki 
żelazne na półtora łokcia długie, po obu stronach lancy przymocowane, mają ją zabezpieczyć 
od ujęcia pałaszem… itd.

A do lancy ma być przytwierdzony:
Proporzec, czyli chorągiewka żółta z granatowym.9

Szyły te proporce kawalerzystom siostry i panny oraz dziewczęta z okolicznych szkół.
Od konia w kawalerii lekkiej oczekiwano nie tylko prezencji, ale dobrej kondycji, „żywego 

5 Z Łęczycy, „Kurier Warszawski” 1830-12-13, cytaty zamieszczamy w uwspółcześnionej pisowni.
6  Dawna kosmata tkanina wełniana.
7 Do obywateli i mieszkańców województwa mazowieckiego, „Gazeta Polska”, 1830-12-14.
8  Pendeta – rodzaj pochwy, pozwalającej na przytroczenie pałasza albo bagnetu.
9 Do obywateli…, op. cit..
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temperamentu” i „łagodnego charakteru”. Nie dziwi więc, że w instrukcjach i odezwach, 
adresowanych do potencjalnych ochotników, oczekiwania dotyczące koni formułowane 
były bardzo konkretnie, ale z pewną dozą elastyczności.

Koń jakiejkolwiek bądź maści, dobry manierami, ile możności młody, szybki. Uzdeczka lub 
munsztuk10 wedle potrzeby i możności, byle dobry i mocny. Siodło także wedle upodobania, 
byleby konia nie kaleczyło, do niego olstra dwa dobrze przypięte, jeśli kto znajdzie sposobność 
takowych nabycia. Mantelzak11 okrągły sukienny szary, w tyle siodła przypięty, a na przedzie 
torba skórzana do zgrzebła i szczotek, na koniec sakwy płócienne dla pomieszczenia i zawie-
szenia furażu, niemniej torba płócienna do dania tegoż furażu koniowi w polu i postronek 
do troczenia siana.12

Do służby w kawalerii nadawały się konie nie wyeksploatowane pracą pociągową ani 
sprzężajną. Najlepsze były zwierzęta cugowe, a więc stosowane w wielokonnych lekkich 
zaprzęgach, a szczególnie pożądane były konie wierzchowe. Kawaleria polska przed wybu-
chem powstania była uzależniona od dostaw remontowych koni z Rosji oraz Ukrainy. Po 
ogłoszeniu zaciągu ochotniczego, a następnie poborów dymowych, podaż koni nadających 
się do kawalerii w Królestwie spadała, a ich ceny były wysokie. 

O�arność i organizacja

Ochotniczy zaciąg podążał do Łęczycy większymi i mniejszymi grupami. Lokalny punkt 
werbunkowy 1. Pułku Mazurów funkcjonował np. w Rawie Mazowieckiej. Zaciągi inicjowa-
no w dobrach szlacheckich, a także w większych miastach, jak np. w Zgierzu i Łodzi, gdzie 
tra�ały m.in. odezwy sygnowane przez komisarza powiatu łęczyckiego i przedstawicieli 
rady obywatelskiej. 

Od pierwszych dni powstania o utworzenie szwadronu złożonego z Izraelitów zabiegał 
m.in. Józef Berkowicz, syn i spadkobierca kawaleryjskiej sławy Berka Joselewicza, który 
walczył w insurekcji kościuszkowskiej, a później dowodził eskadrą w oddziałach Księstwa 
Warszawskiego (poległ w walce z Austriakami pod Kockiem w 1809 r.). Berkowicza i jego 
kawalerzystów również skierowano do pułku w Łęczycy.13

30 ochotników, czyli ¾ kawaleryjskiego plutonu, zgromadził, uzbroił i wyposażył własnym 
sumptem Stanisław Biesiekierski spod Kłodawy. Równowartość koni oraz umundurowania 

10 Munsztuk albo inaczej kiełzno to część ogłowia, którą tworzy krótki, jedno- lub dwudzielny pałąk wkładany ko-
niowi do pyska. Kiełzna wykonane są z różnych materiałów jak metal, plastik czy guma. Służą do utrzymania kontroli 
jeźdźca nad koniem, do utrzymania kierunku jazdy oraz ustawiania głowy konia
Olstro, olstra (od niem. holster) – skórzany futerał na pistolet kawalerzysty przytroczony do przedniej części siodła.
11  Mantelzak (z niem. Mantelsack, „worek na płaszcz”) – pojemnik specjalnego kształtu (przeważnie tulei) troczo-
ny z tyłu sidła. Mantelzak służył do przewożenia zwiniętego płaszcza kawalerzysty i innych przedmiotów osobistego 
użytku.
12 Do obywateli…, op. cit.
13  Niepełny szwadron Berkowicza stal się częścią rezerw 1. Pułku Mazurów. Józef Berkowicz (1789–1846) wstąpił do 
Legii Litewskiej, dosłużył się stopnia majora. Po upadku powstania internowany został w Austrii, skąd przedostał się 
do Francji, a następnie osiadł w Anglii.
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i uzbrojenia dla kilku jeźdźców stanowiły niektóre o�ary pieniężne, m.in. od Onufrego i Sta-
nisława Bromirskich, którzy oprócz „obowiązkowej dostawy jeźdźców z 50 dymu” wpłacili 
6000 złotych, od Józefa Zalewskiego „na ten sam cel” 3000 złotych. O�ary napływały z daleka 
i z bliska: m.in. od cukiernika z Włocławka zł 20, od Egelmana, kupca z Włocławka, zł 50, 
od Złotkiewicza „łyżka srebrna do kawy ładna”, od X Kanonika Goldmana z Włocławka 
(tego samego, który w 1841 roku jako sufragan odprawi w Kłodawie mszę żałobną za śp. 
płk. Byszewskiego) – „dwie łyżek stołowych srebrnych”. Wśród darczyńców nie zabrakło 
też okolicznych ziemian i włościan oraz mieszczan kłodawskich. Na przykład obywatel 
Krajewski ze Straszkówka wpłacił zł 20, Jan Bogusz z Rgilewa zł 60, Bukowiecki z Kłodawy 
zł 25, Raszyński z Lubońka zł 36, Ziarnicki z Bierzwiennej zł 6 gr 20, Sołecka z Kęcerzyna 
zł 30 i „łyżek srebrnych 6”, Gorzeński ze Słupeczki zł 4, Cichocki z Borysławic zł 50, Ignacy 
Przeradzki z Grzegorzewa zł 600, Florian Byszewski z Drzewiec zł 56, oraz „łyżkę wazową 
i tackę ładną”. Starozakonna Zelmanowa z Sochaczewa wpłaciła zł 5, włościanie z Plowic 
zł 10, urzędnik przy fabryce soli w Ciechocinku zł 5, służące w domu Łowickich zł 814 oraz 
wielu, wielu innych. To tylko kilkanaście przykładów z list liczących setki a może nawet 
tysiące. nazwisk. Pieniądze i precjoza, starannie policzone i zaksięgowane, przewożono 
pocztą do Banku Polskiego w Warszawie, darczyńcy mogli też kierować je tam bezpośrednio. 

Dowody te zaszczytnej gorliwości obywateli powodują mnie do złożenia im w imieniu 
narodu podziękowania, a przy tym odezwania się do wszystkich rodaków, aby wskazane 
już liczne przykłady o�ar i poświecenia się dla świętej sprawy ojczyzny naśladować chcieli15

– odpowiadał na zaangażowanie obywateli na łamach „Gazety Polskiej” dowódca jazdy 
mazowieckiej W. Dobiecki.

Z zachowanych dokumentów wynika, że łączna wartość darowizn przekazanych na 
organizację pułków jazdy w Łęczycy oraz Kutnie przekroczyła 179 000 zł. Stanowiło to 
tylko część potrzeb. Gdyby nie konie dostarczone przez ochotników, ich umundurowanie, 
uzbrojenie czy własne racje żywnościowe, skonsumowane w pierwszych dniach skoszaro-
wania, pełny koszt formowania i utrzymania obydwu pułków byłby dwukrotnie wyższy.

Płk Dobiecki zapewniał, że każdemu, kto oprócz służby własnej zgromadzi lub wypo-
saży więcej niż 25 jeźdźców, „wystara się o stopień o�cerski”.16 Z tego zapewnienia, so-
lennie spełnionego, wynikły dla Mazurów również kłopoty, bo wkrótce pułk przekroczył 
etatowe stany o�cerskie, a rozdzielone szlify, zdaniem inspektorów armii, nie koniecznie 
odpowiadały potrzebom szwadronów i nie zawsze były miarą wojskowych talentów osób 
awansowanych.

Wszystkim mniejszym i większym o�arom na rzecz mazowieckiej nowej jazdy towarzy-
szyły zwykle podziękowania publikowane w gazetach przez organizatorów pułku. Wolna od 
cenzury proobywatelska prasa doby powstania jest dziś prawdziwą kopalnią interesujących 
szczegółów na temat przebiegu insurekcji, w tym także dotyczących formowania i losów 
1. Pułku Mazurów. Na tych samych łamach można było znaleźć zarówno podziękowania 
kierowane do Stanisława Augusta Potockiego za o�arowanie Mazurom 50. koni z jednej 

14  „Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego” 1831-05-30
15  „Gazeta Polska”, 1831-01-01.
16  „Gazeta Polska”, 1830-15-12.
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z najlepszych stadnin w Królestwie, jak też wzruszające słowa o ubogiej mieszkance Łęczy-
cy, która dostarczyła do koszar kawaleryjskich kilka kwart octu piwnego oraz 182 jabłka.

Podobną skrupulatność dostrzec można również w raportach organizatorów i pułkowych 
intendentów, raportach dowódcy Gwardii Ruchomej i wojskowych lustratorów. Obracano 
przecież niemałymi pieniędzmi. W poczet darowizn na rzecz pułku, oprócz pieniędzy 
„w gotowiźnie” i precjozów, wchodziły jeszcze listy zastawne, precjoza, broń, żywność dla 
żołnierzy oraz furaż dla koni. Nie wszystko w tamtych trudnych czasach łatwo było kupić, 
do de�cytowych towarów należała broń, mundury, elementy kawaleryjskiego oporządzenia, 
a nawet żołnierskie skarpetki i bielizna, którymi trzeba było zawczasu i na zapas zapełnić 
zakładowe magazyny w Łęczycy. Ważnym elementem przygotowania do działań wojennych 
i częścią wojskowej logistyki było właściwe zorganizowanie magazynów żywności i furażu 
dla pułkowych szwadronów. Obiekty takie rozlokowano m.in. w Łęczycy, Kłodawie, Brze-
zinach, i Strykowie.

Szwadrony i ich dowódcy

Przed wybuchem powstania listopadowego rzadko który pułk jazdy skoncentrowany 
był w jednym garnizonie. Na przykład szwadrony 4. Pułku Strzelców Konnych, którego 
sztab znajdował się w Kutnie, były rozlokowane następująco: 1. w Łęczycy, 2. w Kutnie, 
3. w Kłodawie, 4. w Kole, natomiast rezerwa pułku stacjonowała w Dąbrowicach. Takie 
rozproszenie z pewnością obniżało codzienne koszty intendentury pułkowej, chociażby 
z powodu dogodniejszego zaopatrzenia w żywność i furaż. Nie było to jednak korzystne 
dla utrzymania wartości bojowej, a w szczególności dla zapewnienia wysokiej jakości sys-
tematycznego szkolenia i musztry.  

Ulokowanie formowanych szwadronów 1. Pułku Mazurów w jednym miejscu, w Łęczycy, 
zostało z pewnością przemyślane i pozwoliło na efektywne wykorzystanie doświadczenia 
i wiedzy wojskowej szczupłej kadry, złożonej z dymisjonowanych o�cerów starej jazdy. 
Niektórzy z nich, jak Józef Byszewski, fachowość swą kształtowali jeszcze w armii Księstwa 
Warszawskiego. Młodzi o�cerowie i podo�cerowie, którzy proch wąchali tylko na ma-
newrach lub polowaniach, musieli przejść nie tylko szybki kurs dowodzenia na wyznaczo-
nym szczeblu, ale również podstaw kawaleryjskiego rzemiosła, na równi z podkomendnymi.

Wszyscy dowódcy szwadronów w łęczyckim pułku legitymowali się doskonałym woj-
skowym CV. Dowódca 1. szwadronu, ppłk Józef Byszewski, służbę kawaleryjską, mając 19 
lat, rozpoczął w gwardii honorowej samego Napoleona Bonaparte, gdy cesarz, na przełomie 
grudnia 1806 r. i stycznia1807 r. przebywał w Warszawie. Byszewski ponadto w 1807 r. brał 
udział w walkach z Prusakami, a w 1809 r. z Austriakami, dowodząc szwadronem pospo-
litego ruszenia w zgrupowaniu gen. Józefa Biernackiego. Służbę w kawalerii zakończył 
w 1810 r. w elitarnym 13. Pułku Huzarów. Dowodzenie 2. szwadronem łęczyckich Mazurów 
objął ppłk Fortunat Chotomowski, który doświadczenie wojenne zdobywał jako porucznik 
w 15. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego. Na czele 3. szwadronu stanął mjr Aleksy 
Jerzmanowski, który służbę w Armii Księstwa zakończył w 3. Pułku Piechoty w stopniu 
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porucznika. Komendę nad 4. szwadronem powierzono mjr. Romualdowi Sierakowskiemu, 
dymisjonowanemu kapitanowi z 7. Pułku Jazdy Księstwa Warszawskiego.

Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji Królestwa Polskiego, której podlegała 
Gwardia Ruchoma formującą nową jazdę, ustaliła 25 grudnia 1830 r. następujące etaty 
dla szwadronów: dowódca szwadronu – 1, kapitan – 1, porucznik – 2, podporucznik – 2, 
podo�cer – 11, trębacz – 1, jeźdźcy – 150; ogółem – 169.

Krzepnący regiment

„Łatwiej jest 300 koni i jeźdźców zaraz dostarczyć, jak żywić na miejscu choćby przez 
dni kilkanaście tylko sto koni” – dowodził Maurycy Mochnacki17 Szwadrony łęczyckich 
huzarów z początkiem 1831 r. powiększały się z dnia na dzień. Z rosnącymi z dnia na 
dzień potrzebami zastępu jeźdźców musieli sobie radzić także ich dowódcy. Ochotników 
uprzedzano, aby zabierali ze sobą co najmniej 8-dniowe racji żywności.

Początkowe opóźnienia w formowaniu pułku (pierwsi nowowcieleni nie otrzymali wy-
raźnego terminu stawienia się w koszarach) zapewne wyszły na dobre pułkowej kasie, choć 
wyszkoleniu to nie pomagało. 

Na drugiej dekadzie stycznia 1831 r. zaciąg przyspieszył jednak wyraźnie. Można to 
prześledzić w zachowanej ewidencji 1. Puku Mazurów. 9 stycznia odnotowano stan: ogó-
łem ludzi  – 484; 16 stycznia: o�cerów niższych – 92, żołnierzy – 523, ogółem – 615; 24 
stycznia: ogółem ludzi – 735 (znaczna nadwyżka mogła wynikać z porachowania jeźdźców 
zadeklarowanych), ogółem koni – 846; 26 stycznia: o�cerów niższych – 92, żołnierzy – 572, 
ogółem ludzi – 664; 27 stycznia: o�cerów wyższych – 5, o�cerów niższych – 38, podo�cerów 
i trębaczy – 48, żołnierzy 523, ogółem ludzi – 614, ogółem koni – 697; 5 lutego: o�cerów 
niższych – 60, żołnierzy – 743, ogółem ludzi – 803, koni ogółem – 930.

Zróżnicowane i niepełne dane na temat ilości, rodzaju i jakości uzbrojenia w różnych 
okresach formowania pułku nie tworzą jego pełnej charakterystyki. Podstawowym wy-
posażeniem kawalerzysty były: pałasz, lanca, pistolet (pistolety), karabinek. Jeszcze pod 
koniec stycznia kompletem tych akcesoriów nie dysponowała nawet połowa żołnierzy 1. 
Pułku Mazurów. Wszyscy kawalerzyści posiadali tylko pistolety, dobrze wyglądały zapasy 
i osobiste zaopatrzenie w ładunki strzeleckie, występowały jednak pewne braki w wypo-
sażeniu w pałasze i lance. Często wiązało się to z brakiem dostatecznych umiejętności we 
władaniu taką bronią. Dymisjonowani o�cerowie, pamiętający czasy napoleońskie, znali 
i chwalili białą broń, nakazując jednak, „aby całą ufność położyć w lancy, broni polskiej 
odwiecznej, która najskuteczniej linie nieprzyjacielskie łamie”. Można nią było nie tylko kłuć 
wroga, ale „w razie potrzeby walić po łbach”, a nawet ciskać z dystansu jak włócznię. Dlatego 
instruktorzy spędzali długie godziny z ochotnikami, aby wprawić ich w „robieniu” lancą. 
Parametrów lancy surowo pilnowano. Długa miała być na 2,88 m, w tym okucie – od 57 
do 86 cm, grot trójgraniasty – długi na 28 cm, grubość drzewca – ok., 4,8 cm. Na drzewce 

17  Zamojski W., Jenerał Zamoyski 1803–1869, Kraków 1962, T. 2, s. 19.
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znakomicie nadawały się suche tyczki chmielowe ze zdrowego drewna, których w kraju nie 
brakowało. Do lancy obowiązkowa była chorągiewka. Ich las w paradnych marszach czynił 
zawsze wrażenie na publiczności. Kawalerzysta w patrolu czy na czatach często odwracał 
lance chorągiewką ku ziemi „dla zmylenia przeciwnika”. 

Najgorzej przedstawiało się wyposażenie w karabinki. Dlatego ochotnicy często zaopatry-
wali się w broń myśliwską. Pistolety były różnych typów i kalibrów. Starano się zatem, przy-
najmniej pod względem kalibru, ujednolicać stan tej broni w ramach jednego szwadronu. 
Pod względem uzbrojenia nowe pulki znacząco ustępowały tzw. starym oddziałom jazdy. 

O sprawności kawalerii decydowały nie tylko indywidualne zdolności żołnierzy czy 
kondycja koni, ale także szybkość wykonywania komend, skoordynowanie ruchu, a przede 
wszystkim zdolność rozwijania różnych szyków, utrzymania lub zmiany tempa w marszu 
i natarciu, wykonywania manewrów grupowych. Zróżnicowanie �zyczne jeźdźców i koni 
starano się wyrównywać dobierając wierzchowca do postury, wagi i charakteru jeźdźca. 
W szyku marszowym i działaniach bojowych ustawiano szeregi i linie stosownie do po-
stury koni. Dobrze przygotowani i karni żołnierze musieli te reguły znać na wylot, a także 
rozpoznawać i reagować na sygnały trębaczy. 

Inspektorzy wojskowi, wywodzący się ze starych formacji, nie dostrzegali zbyt wielu 
wyżej opisanych bojowych zalet i sprawności w ochotniczych pułkach jazdy. Surowe oceny 
i przytyki nie omijały również łęczyckich Mazurów 

Nie zmieniało to w niczym postanowień o włączeniu nowej jazdy w szeregi armii Króle-
stwa. Nowo uformowany hu�ec łęczycki wkrótce miał wyruszyć do stolicy, aby tam wejść 
w skład korpusu rezerw jazdy dowodzonego przez gen. Jana Weyesenho�a.

Bon żywnościowy z czasów powstania listopadowego do realizacji 
w magazynie pułkowym.
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Jeszcze 20 stycznia 1830 r. w Łęczycy witano podążający w stronę Warszawy pułk kaliski, 
a kilka dni później komitet obywatelski województwa mazowieckiego w piśmie skierowa-
nym do Komisji Rządowej i Spraw Wewnętrznych i Policji prosił o wezwanie pułku do 
Warszawy, stwierdzając w uzasadnieniu, że „dotychczas żywione były obydwa pułki z pro-
duktów, jakie wedle rozkładu obywatele złożyli z o�ar, jakie niektóre osoby wyłącznie na 
pułki mazurów w ręce dowódców oddali”18, przestrzegając jednak, że dalsze pozostawanie 
w dotychczasowych miejscach jest niepożądane, zarówno dla samych żołnierzy, jak i okolicy, 
której i tak grożą dalsze dostawy dla organizujących się pułków piechoty. 

O przyspieszeniu decyzji o wymarszu zadecydowały także postanowienia sejmu, który 
25 stycznia przyjął akt detronizacji Mikołaja I. Wojna była nieunikniona.

 Na rządowym utrzymaniu

W pierwszych dniach lutego pułk wraz z taborami dotarł na przedpola stolicy i zakwa-
terował w Błoniu. W łęczyckich koszarach, które odtąd stały się zakładem pułkowym, 
pozostała grupa rezerwowych żołnierzy oraz kilkadziesiąt koni – może na wyrost nazy-
wana szwadronem zapasowym. Trzeba jednak zaznaczyć, że zaciąg ochotniczy oraz pobór 
dymowy do nowej jazdy wciąż trwał. 

Przejście pułku od 25 stycznia na utrzymanie rządowe (etat Komisji Rządowej Wojny) 
zdjęło wiele trosk z barków jego organizatorów i dowódców, takich jak zakupy żywności 
czy furażu.

 Przed przejściem na utrzymanie rządu mieli oni również obowiązek wypłacania żołdu, 
ale w obniżonych stawkach, np.: kapitanowi –1/3 żołdu, porucznikowi – 1/2 żołdu, podpo-
rucznik owi – 1/2 żołdu, podo�cerom – pełny żołd. Wypłaty odbywały się co 5 dni z zasobów 
gotówkowych oddawanych co miesiąc do dyspozycji dowódcom. W późniejszym okresie 
również nie były to stawki stuprocentowe. W lutym 1831 r. prasa informowała z uznaniem, 
że ochotnicy, „kierowani potrzebami ojczyzny” godzili się na obniżenie przysługującego 
im żołdu do ¾ stawki, a w kolejnych miesiącach nawet o połowę. Niektórzy zamożniejsi 
dowódcy rezygnowali całkowicie z uposażenia, zadowalając się np. przysługującą kwate-
rą czy racją żywności. Były to niebagatelne sumy, albowiem np. pułkownikowi kawalerii 
przysługiwał żołd w wysokości około 10 tys. złotych, o�cerom niższym np. porucznikom 
i podporucznikom ok. 3–4 tys. złotych.

Dowódcy, oprócz zryczałtowanej gotówki na wypłatę żołdu dla żołnierzy, otrzymywali 
również (stosownie do stanów jednostek) przydziały bonów żywnościowych do realizacji 
wg bieżącego zapotrzebowania w magazynach rządowych.  Dowódcom i o�cerom przy-
sługiwały z reguły wyższe racje, zapewne przyznawane z myślą o podległej służbie, np.: 
pułkownikom – 3, podpułkownikom i majorom – 2, kapitanom, porucznikom i podpo-
rucznikom – 1,5 – 2. podo�cerom i żołnierzom – 1.  

18  Cyt. Za: A. Barszczewska, Organizacja 1. i 2. pułku mazurów w powstaniu listopadowym, „Studia i materiały do 
historii wojskowości”, 1964, cześć 1, s. 138.
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Warto w tym miejscu zaspokoić ciekawość czytelnika podając, że pojedyncza racja ka-
walerzysty składała się z żywności, furażu, drewna i słomy. Na dzienną porcję żywności 
przypadało: 1,5 funta chleba (60 dkg) lub 20 dkg sucharów (od 24 lutego), 0,5 funta (ok. 
0,2 kg) mięsa wołowego lub baraniego, 1 kwarta legumin (np. 0,25 litra krup albo grochu), 
0,02 kg soli, 1/12 kwarty wódki w naturze lub gotówką (w sytuacjach nadzwyczajnych 1/8 
kwarty). Racja furażu składała się z 11 kwart owsa ewentualnie 6 kwart żyta lub 8 kwart 
jęczmienia, a także 10 funtów siana (ok. 4 kg) i 5 funtów słomy. Żołnierzowi przysługiwała 
również słoma na posłanie – 20 funtów (ok. 4 kg) na głowę miesięcznie w trakcie kwate-
rowania, a także opał – 2 szczapy drewna do gotowania (tylko w czasie obozowania lub 
kwaterowania).

Zawiłości dowodzenia

W komunikacie, opublikowanym na łamach „Gazety Polskiej”19, płk Wincenty Dobiecki 
dokonał krótkiego podsumowania swej pracy przy formowaniu ochotniczych pułków jaz-
dy oświadczając: Wskutek wyższych rozkazów odebrawszy przeznaczenie na dowódcę I-go 
i drugiego Mazurów jazdy, [Dowódca Gwardii Ruchomej na Mazowszu] ma za obowiązek 
złożyć najczulsze podziękowanie obywatelom województwa Mazowieckiego, a w szczególności 
[obywatelom]obwodu Łęczyckiego i Gostyńskiego, za poświęcenie i pomoc, której doznawałem 
z ich strony w czasie mojego urzędowania, a które ułatwiły i przyspieszyły organizację siły 
zbrojnej województwa Mazowieckiego. Również sztabso�cerom i o�cerom wszelkiego stopnia 
za punktualność i gorliwość w służbie, z jaką wypełniali polecone sobie rozkazy i wspierali 
moje usiłowania do ogólnego dobra ojczyzny dążące. Niech to świadectwo, oparte na rzetel-
nym przekonaniu, służy za dowód mojej wdzięczności i szacunku tak ku współziomkom, jak 
i towarzyszom broni. W Warszawie d. [dnia] 2 lutego.

Co oznaczało bycie „dowódcą I-go i drugiego Mazurów jazdy”? Na to pytanie nie sposób 
znaleźć jasnej odpowiedzi ani w źródłach wojskowych z tamtego okresu, ani w opraco-
waniach dotyczących organizacji kawalerii w dobie powstania listopadowego. Niemniej 
w większości tabel, przedstawiających struktury organizacyjne rezerw polskiej kawalerii 
w okresie od 10 lutego do początku kwietnia, płk Wincenty Dobiecki �guruje o�cjalnie 
jako dowódca 1. Pułku Mazurów, natomiast ppłk Józef Byszewski w wojennych relacjach 
z lutego i marca 1830 r. występuje jako dowódca 1. szwadronu tego pułku lub dowódca 
dywizjonu jazdy powstałego w wyniku połączenia dwóch lub trzech szwadronów oraz jako 
„dowódca pułku”. Nazwisko płk. Dobieckiego z całą pewnością nie jest łączone w zakresie 
dowodzenia z 2. Pułkiem Mazurów, którym od grudnia 1830 do 21 września 1831 r. do-
wodził płk Michał Walewski.

Nie sposób wyjaśnić wszystkich wątpliwości w tej kwestii w tym artykule, wszakże wia-
domo, że płk Dobiecki był z 1. Pułkiem Mazurów na polach bitewnych, m.in. w trakcie 
zimowo-wiosennej obrony Warszawy oraz pod Ostrołęką, gdzie został ciężko ranny. Pod 

19  „Gazeta Polska”, 1831-02-04.
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nieobecność Dobieckiego pułkiem zapewne dowodził Józef Byszewski, który w boju cieszył 
się zaufaniem kawalerzystów i jak na „starego huzara” przystało, przejawiał zdecydowanie 
i zaciętość w walce. Nie lubił natomiast – albo nie miał do tego zdolności – zajmować się 
wojskową administracją. Dobiecki złożył dymisję 24 czerwca 1831 r. W lipcu opuścił szeregi 
kawalerii, otrzymawszy nominację na generała brygady.

De�lada w Warszawie

Cofnijmy się jednak do wydarzeń poprzedzających bitewne kampanie. Po kilkudniowych 
przygotowaniach oraz inspekcjach, podczas których „starzy” kawalerzyści nie szczędzili 
kąśliwych uwag na temat nieporządnego umundurowania albo niejednolitego uzbrojenia 
nowej jazdy, 1. Pułk Mazurów dostąpił zaszczytu przede�lowania przed publicznością War-
szawy, a także przed sztabem armii (co było przywilejem również innych nowych pułków, 
które stawiły się w stolicy).

Reporter „Gazety Polskiej” w relacji   opublikowanej 11 lutego zanotował: Onegdaj wy-
szedł pułk Mazurów, widok jego wzniecał okrzyki radości gromadnie zbierającego się ludu 
po ulicach. Bardziej jednak rozczulił wychodzący pułk drugi, który miał na czele zakonnika 
bernardyna, podobno z Sękocina, z krucy�ksem w jednej, a z pałaszem w drugiej ręce.20

W jakiej kolejności pułki jazdy mazowieckiej de�lowały ulicami Warszawy, tego do-
kładnie nie wiemy, ale autor innego opisu tych wydarzeń jest przekonany, że bernardyn 
towarzyszył kolumnie 1. pułku: 

Przez cały Nowy Świat widno było las chorągiewek z żółtym bujający w powietrzu – to 1. 
Pułk Mazurów postępował. Na czele jechał pułkownik, po prawej jego ręce, na tęgim koniu 
po o�cersku okulbaczonym, postępował Bernardyn w kapturze na głowę nasuniętym, trzy-
mał krzyż, u boku szablę z felcechem.21 Po lewej zaś stronie dowódcy pułku na białym koniu 
jechała ślicznej urody kobieta w amazonce koloru i kroju pułku: na piersiach miała rabaty 
granatowe z żółtą wypustką i takimże kołnierzem, na głowie zaś niską czapeczkę ułańską 
żółtym pikowaną, z pod której spływały gęste loki jasno-blond włosów; była to żona pułkow-
nika. Kiedy dochodzili do Świętego Krzyża, w o�cynie namiestnikowskiego pałacu, co ulicy 
dotyka, rozwarły się drzwi szklane na balkon wiodące, i ukazał się na nim książę Radziwiłł, 
wódz naczelny z jenerałem Chłopickim, za nimi widno było kilku jenerałów i o�cerów sztabu. 
Dowódca Mazurów podjechał wraz z żoną pod balkon, oddał pokłon wojskowy stojącym na 
nim i stał tak długo, póki nie przeszedł pułk cały.22

Z bernardynami na czele wkraczały do stolicy także inne pułki nowej jazdy, m.in. san-
domierski i kaliski. Widziano ich nawet po drodze z krzyżami w ręku lub na habitach oraz 

20  „Gazeta Polska”, 1831-02-11.
21  Felcech, feldcech (od niem. Feldzeichen) to temblak o�cerski (dystynkcyjny) przy broni bocznej zawieszonej przy 
pendencie. Nazwa ta dotyczy jedynie temblaków noszonych przez o�cerów.
22  K. Su�czyński, Boje polskie i przygody żołnierskie, wyd. 1883, s. 71–72.
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bronią u boku. Miało to niewątpliwie ważny wydźwięk patriotyczny i propagandowy, dowo-
dzący, że podjęta walka o niepodległość wiąże się z obroną wiary i tożsamości narodowej. 
Prasa warszawska w wielu artykułach spekulowała, kim są i skąd przybyli ci zakonnicy 
oraz przedstawiała ich jako przykład zaangażowania w sprawy powstania innym kręgom 
polskiego duchowieństwa.

Niezależnie od faktów i spekulacji, wizerunek bernardyna na koniu, z krzyżem w ręku 
towarzyszącego szarżującemu oddziałowi, utrwalony m.in. dzięki szeroko reprodukowanym 
gra�kom Fryderyka Krzysztofa Dietricha (jedna z nich zdobi okładkę tej książki) złączył 
się z wizerunkiem i dziejami 1. Pułku Mazurów.

Zdaniem Aleksandra Krzysztofa Sitnika (OFM) udział Zakonu Braci Mniejszych w po-
wstaniu listopadowym istotnie był znaczący, chociaż w świetle źródeł historycznych piękną 
kartę w zrywie narodowym zapisali także reformaci i kapucyni. W Królestwie Kongreso-
wym w 32 klasztorach mieszkało łącznie 262 bernardynów (124 kapłanów, 60 kleryków 
i 78 braci zakonnych). Na podstawie fragmentarycznych wiadomości, ustalono, że około 
30 zakonników było bezpośrednio aktywnych w powstaniu listopadowym, a więc niewiele 
ponad 10 proc. całej wspólnoty. Jedynie trzy klasztory (w Warszawie, p.w. św. Anny, Jó-
zefowie i Piotrkowie Trybunalskim) w różnych formach wspierały powstanie. Bernardyni 
warszawscy, organizując żałobne nabożeństwa w intencji poległych żołnierzy, potra�li 
uczynić z nich wielkie patriotyczne spektakle. Trumny, kładzione na katafalkach okrytych 
kirem, przyozdabiano chorągwiami i bronią. W żałobną liturgię włączano patriotyczne ka-
zania i pieśni. Na Litwie, należącej do „ziem zabranych”, a więc po zaborze nie wchodzących 
w skład Królestwa, powstanie wspierali zakonnicy dziesięciu ośrodków: Słucka, Budsława, 
Datnowa, Cytowian, Telsz, Wilna, Mohylewa, Janowa, Jarmoliniec i Brześcia Litewskiego). 
W rezultacie bernardyni najbardziej ucierpieli tam podczas kasat klasztorów w 1832 roku.

Na polu walki

W pierwszych dniach lutego regiment dowodzony przez Wincentego Dobieckiego włą-
czony został do rezerw armii regularnej, łącznie z pozostałymi sformowanymi już pułkami 
jazdy ochotniczej oraz szesnastoma pułkami piechoty. Od 13 lutego w pułku obowiązywały 
takie same przepisy i regulaminy jak w innych formacjach kawalerii. Skierowanie nowej 
jazdy na pola bitewne poprzedzał okólnik przesłany do „panów dowódców pułków jazdy 
i w ogólności do wszystkich o�cerów tej broni”, z którym zapewne zapoznali się również 
szefowie mazowieckich szwadronów. Komunikat zwracał m.in. uwagę na działania ma-
jące na celu bezpieczeństwo wojska, korpusu lub oddziału, „do którego jazda ta należy”, 
podkreślano w nim, że kawaleria „nie ma wcale na celu bojowania albo też uganiania się 
za żołdactwem, tyle godnym pogardy, ile jest kozactwo”.23 Przestrzegano w nim, aby jazda 
nie wdawała się w bójki, gonitwy i podjazdy, zachowując ostrożność i oszczędzając siły 

23  Cyt. Za: A. Barszczewska, Organizacja 1. i 2. pułku mazurów w powstaniu listopadowym, „Studia i materiały do 
historii wojskowości”, 1964, cześć 1, s. 139.
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Plan bitwy pod Białołęką (24–25 lutego 1831 r.) z zaznaczeniem pozycji wyjściowej 
1. Pułku Mazurów.

Most pontonowy na Wiśle w 1831 r. – obraz Marcina Zaleskiego, 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
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do chwili rozstrzygającej bitwy. Dalsze przepisy, utrzymane również w podobnym duchu, 
podyktowane były przyjęciem przez gen. Chłopickiego ogólnego planu wojny polegającego 
na unikaniu pojedynczych starć, aż do chwili decydującej bitwy z nieprzyjacielem. 

W drugiej dekadzie lutego 1831 r. 1. Pułk Mazurów pod dowództwem Wincentego Do-
bieckiego został włączony do wojsk liniowych. W momencie rozpoczęcia działań wojennych 
na miejsce zgrupowania regimentu wyznaczono Radzymin. 

Po raz pierwszy łęczyccy Mazurzy znaleźli się w ogniu walki 24 lutego pod Białołęką. 
Stoczona tam bitwa była jedną z większych potyczek poprzedzających główne starcie obu 
armii w rejonie Olszynki Grochowskiej. Polskie oddziały piechoty i kawalerii pod Białołęką 
miały rozkaz obrony od północy przedpola praskiego, gdyby tam ewentualnie zaatakowali 
Rosjanie. Stanęły one na drodze marszu dużego zgrupowania rosyjskiego pod dowództwem 
gen. Iwana Szachowskiego, którego wcześniejszym planem było obejście polskiej obrony 

Jeńcy rosyjscy pojmani w II bitwie pod Wawrem (rys. F. K. Dietricha).
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i zaatakowanie Grochowa z kierunku północnego. Bitwa miała dwa oblicza. Początkowo 
przewagę zyskała strona rosyjska, co było skutkiem niefortunnego oddalenia się kawalerii 
gen. Antoniego Jankowskiego. Relacje i raporty świadczą o ogromnej zaciętości tych walk. 
Bito się o każdą piędź ziemi, każdy budynek. Dochodziło do starć na bagnety. Szwadrony 
Mazurów śmiałymi kontrnatarciami „idąc za przykładem płk. Byszewskiego” chroniły po-
zycje piechoty i artylerii. Pod wieczór 24 lutego oddziały polskie zmuszone zostały nawet 
do wycofania się w kierunku Bródna. Straty Rosjan wynosiły ok. 650 zabitych i rannych, 
Polaków do 450. Pułk 1. Mazurów stracił ponad 5 proc. swojego stanu – tj. 40 zabitych 
i rannych oraz 52 konie.

Następnego dnia rankiem oddziały polskie, wzmocnione siłami pierwszej dywi-
zji gen. Jana Krukowieckiego, odbiły Białołękę. Gen. Szachowski, przekonany wów-
czas, że ma przed sobą przeważające siły polskie, wycofał się i połączył swoje for-
macje z trzonem armii rosyjskiej dowodzonej przez feldmarszałka Iwana Dybicza.
Odgłos kanonady pod Białołęką rankiem 25 lutego 1831 r. zaskoczył głównodowodzącego 
Iwana Dybicza akurat w takcie nabożeństwa, które nakazał odprawić dla całej armii przed 
ostatecznym natarciem na pozycje polskie, planowanym na 26 lutego. Dowiedziawszy się 
o walkach, tego samego dnia, tj. 25 lutego, wydał rozkaz uderzenia na Olszynkę Grochowską. 

Bitwa pod Białołęką, stoczona 24 i 25 lutego 1831 r., pokrzyżowała plany operacyjne I. 
Dybicza, przyśpieszając o jeden dzień walną rozprawę wojsk rosyjskich z polską obroną, 
a tym samym udaremniła prawdopodobnie zwycięstwo Rosjan w walkach o Grochów 
oraz ich dotarcie do warszawskiej Pragi. Wojska polskie w bitwie o Olszynkę Grochowską 
liczyły ok. 36 000 żołnierzy i miały do dyspozycji tylko 115 dział. Siły rosyjskie nacierające 
na polskie pozycje liczyły ok. 59 000 żołnierzy i 178 dział, Bitwa ta, zakończona pod wie-
czór 26 lutego, nie została rozstrzygnięta, ale zatrzymała pochód wojsk rosyjskich w stronę 
Warszawy. Straty Rosjan wynosiły ok. 9 500 poległych i rannych, Polaków ok. 6 900–7 300 
poległych i rannych.

Kawaleria nie od parady

W czasie, gdy trwały zacięte walki na przedpolach Pragi, w stolicy, na lewym brzegu 
Wisły, życie toczyło się niemal zwykłym trybem. Wychodziły gazety, kwitł handel uliczny, 
otwarte były kawiarnie. Ówczesne media podtrzymywały ducha walki, uzasadniały potrzebę 
wyrzeczeń i o�arności na rzecz „siły zbrojnej”, przekazywały informacje praktyczne, np. 
o tym, jak unikać przenoszenia chorób zakaźnych, ale też prześcigały się w relacjach z

pól bitewnych. Czasami te sprawozdania były niedokładne, przesadzone, a nawet stron-
nicze, a często prowokowane zwykłymi ludzkimi animozjami. Świadczy o tym notatka, 
opublikowana na łamach „Kuriera Polskiego”:

Gdy nas doszły pogłoski rozchodzące się między publicznością, jakoby Mazury bez rozkazu 
25 t. m. ustąpili z placu bitwy i przyczynili się do zamieszania; poczytujemy sobie za obowią-
zek podać do wiadomości powszechnej że pułk 1. jazdy Mazurów po 4-dniowym znużeniu 
w ciągłem z nieprzyjacielem sąsiadowaniu i odbytej w dniu 24 t. m. batalii pod Białołęką, 
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w której będąc przeznaczonym do asekuracji armat, 40 ludzi i 52 konie utracił, z rozkazu 
jenerała Małachowskiego dla wypoczynku do Pragi się udał i z żalem dla wszystkich ten pułk 
składających do walki piątkowej wcale nie należał, a zatem i placu bitwy opuścić nie mógł.

[Podpisano] O�cerowie pułku I-go jazdy Mazurów.24

Nie był to jedyny przykład świadczący o krzywdzącym traktowaniu jazdy ochotniczej 
i to nie tylko przez tzw. „publiczność”, ale również przez przedstawicieli „starych” formacji. 
Byli zapewne, szczególnie wśród niesubordynowanej młodzieży żołnierskiej, tacy, którzy 
swoim brakiem karności na surowe opinie zasłużyli, jednak nie sposób było zaliczać do nich 
podkomendnych pułkownika Dobieckiego. Jego o�cerowi byli uczuleni także na wszelkie 
przejawy nadmiernego formalizmu i wojskowej służbistości w traktowaniu oddziałów 
nowej jazdy.

Potwierdza to publikacja, która kilka tygodni dni wcześniej ukazała się na łamach „No-
wej Polski”:

Zawistny duch rządów ex-dyktatora [gen. Chłopickiego] jeszcze nas ściga. Wiadomo jak 
wiele należy na pospiesznej organizacji 16-tu pułków piechoty nowej, do przypilnowania 
jej, jednakże ex-dyktator powysyłał takich jenerałów, którym albo na siłach, albo na dobrej 
chęci zbywa. Obywatele województwa mazowieckiego użalają się powszechnie na jenerała 
Przebendowskiego. Nie tylko że mowami swymi osłabia ducha i zapał wszystkich, ale czynami 
dopomaga silniej do rozprzężenia powstania zbrojnego. Mówiono nam, że pod pozorem nie-
jednostajnego ubioru, uzbrojenia itp., z czym się tylko na saskim placu przed cesarzewiczem 
popisywać można było, tak zniechęcił dwa pułki Mazurów województwa tutejszego, że wszyscy 
o�cerowie postanowili złe tego skutki radzie najwyższej przedłożyć i o zaradcze prosić środki.

Naszym obowiązkiem jest tego rodzaju postępowanie ogłosić publicznie i ostrzec wszystkich 
niechętnych sprawie odradzającej się ojczyzny, że ze swych czynów ścisły zdać muszą rachunek.25

Na kolejne potwierdzenie bojowych wartości nowej kawalerii przyszło poczekać niemal 
miesiąc. W marcu obie armie leczyły zadane sobie nawzajem rany, uzupełniały stany pułków, 
szkoliły rekruta, uzupełniały wojskowe magazyny. 

Na przełomie lutego i marca zachodziły poważne zmiany w strukturach polskiej armii, 
a w związku z tym również na wielu stanowiskach dowodzenia. W rezultacie 1. Pułk Ma-
zurów w ciągu niespełna trzech tygodni przydzielany był kolejno do trzech rożnych dywizji 
oraz brygad. Ostatecznie od 11 marca pułk ten został włączony do składu brygady dowodzo-
nej przez gen. Kamieńskiego, funkcjonującej w ramach II Korpusu Jazdy pod dowództwem 
gen. Tomasza Łubieńskiego. Liczne reorganizacje nie sprzyjały odbudowie sprawności pułku 
oraz niekorzystnie odbiły się na stanach rezerw i zapasów w zakładzie pułkowym w Łęczycy, 
do których chętnie sięgali nowi dowódcy. Jak stwierdzał gen. Henryk Dembiński, częste 
zmiany struktury brygad powodują nieznajomość wartości poszczególnych jej składników, 
skutkiem czego ich dowódcy nie wiedzą, na co stać przekazane im oddziały.

24  „Kurier Polski” 1831-03-04
25  „Nowa Polska” 1831-01-23
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Zwycięstwa i pochwały

Mijający marzec 1831 roku nie upływał bezczynnie. Mazurzy 1. Pułku w mniejszych lub 
większych oddziałach pełnili zadania patrolowe i konwojowe, uczestniczyli w działaniach 
rozpoznawczych. Kolejne chwile żołnierskiej próby zbliżały się jednak wielkimi krokami. 

Z końcem miesiąca rozpoczęła się operacja ofensywna zaplanowana przez gen. Igna-
cego Prądzyńskiego na kierunku wschodnim. 31 marca doszło do II bitwy pod Wawrem 
(nazywanej tak dla odróżnienia od starcia stoczonego w tej samej miejscowości w dniach 
19 – 20 lutego). Bitwa z udziałem piechoty i kawalerii była częścią planu Prądzyńskiego, 
który zakładał pobicie Rosjan „na raty”. W pierwszym etapie zniszczeniu miała ulec grupa 
osłonowa Fiodora Geismara oraz VI korpus Grigorija Rosena, w dalszej kolejności plano-
wano rozprawić się z głównymi siłami Iwana Dybicza. 

Mazurzy Dobieckiego i Byszewskiego wykazali się pod Wawrem zdecydowaniem i ogrom-
ną walecznością, zwłaszcza w trakcie zaciętych zmagań w okolicy karczmy wawerskiej. 
Rosjanie ponieśli w tej bitwie duże straty. Ich pułk litewski przestał praktycznie istnieć, 
zdziesiątkowany został 47. pułk jegrów. Polacy zdobyli 4 działa i wzięli do niewoli 900 jeń-
ców. Pod Wawrem i Dębem Wielkim można było za jednym uderzeniem pobić aktywne 
dotąd formacje Geismara i Rosena. Niestety, wojska polskie, pomimo zadania wrogowi 
ciężkich strat (około 2 tys. zabitych, 900 jeńców) nie podjęły za nim pościgu. 

Nadrobiono to z nawiązką pod Iganiami, gdzie poległo 1,5 tys. żołnierzy Rosena, a 3000 
Rosjan dostało się do niewoli. Prądzyński tym razem chciał ścigać i rozbić wroga, jednak 
głównodowodzący gen. Skrzynecki, w obawie przed zbliżającym się korpusem Dybicza, 
zarządził odwrót.

Mazurzy z 1. pułku jazdy chwaleni byli za swoje żołnierskie zaangażowanie oraz kre-
atywność na polu walki również w kolejnych dniach, m.in. w walkach pod Kałuszynem (2 
kwietnia) i Różą (4 kwietnia), w których uczestniczyli jedynie częścią swoich pododdziałów.

Próby przejęcia inicjatywy przez stronę polską w rejonach położonych na wschód od 
Warszawy oraz w kierunku przepraw na Bugu i Narwi trwały do początku maja. W trak-
cie tych walk 25 kwietnia i 1 maja pod Ku�ewem doszło do kolejnych starć z udziałem 
1. Pułku Mazurów. Do pierwszego boju w tamtym rejonie doszło, gdy przednia straż rosyj-
ska, dowodzona przez Karla Mandesterna, licząca 3500 żołnierzy, natknęła się na przednią 
straż polskiej armii dowodzoną przez gen. Henryka Dembińskiego. Wojska polskie w sile 
zbliżonej do rosyjskich broniły grobli koło wsi Kołacz. Obydwie strony straciły w starciu 
po około 400 żołnierzy. Kilkunastu stracił 1. Pułku Mazurów.

Kawaleryjskie umiejętności tego oddziału oraz jego dorobek bitewny dostrzeżone zostały 
przez przełożonych i naczelne dowództwo. Świadczy o tym wyjątkowy dokument podpisany 
przez gen. Skrzyneckiego:

Rozkaz Dzienny. W Kwaterze Głównej w Jędrzejowie d. 9 Maja r. 1831. Pułki Mazurów 
i Jazda Lubelska odznaczyły się dotąd w potyczkach z nieprzyjacielem stoczonych godną na-
śladowania walecznością. Ogłaszając wojsku, że pułki te wytrwałością w trudach wojennych 
i odwagą w boju wyrównywają dawnemu żołnierzowi, miło mi jest oddać im tę zasłużoną 
sprawiedliwość wobec całej armii.
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Naczelny Wódz Siły Zbrojnej Narodowej – Skrzynecki.26

Sukcesy wiązały się również z kosztami. Ich miarą w przypadku 1. Pułku mazurów był 
topniejący stan oddziału. Przed 25 kwietnia pułk liczył pełne 4 szwadrony, łącznie 654 
żołnierzy i 37 o�cerów. 8 maja stan ten stopniał do 633 żołnierzy i 36 o�cerów. Mieli oni 
do dyspozycji zaledwie 558 koni. 

Wytrwali pod gradem kul

Kolejny plan generała Prądzyńskiego zakładał rozbicie rozmieszczonych pomiędzy Łomżą 
a Ostrołęką rosyjskich pułków gwardyjskich. Zamysł ten doczekał się realizacji dopiero pod 
koniec maja, ale kiedy wódz naczelny gen. Skrzynecki zdecydował się wreszcie uderzyć na 
wojska Dybicza, dał się im zaskoczyć. Stało się to rankiem 26 maja pod Ostrołęką w trakcie 
przeprawy polskich oddziałów przez Narew. Wojska rosyjskie po zażartych walkach zajęły 
Ostrołękę. Ich czołowe oddziały przeprawiły się również na prawy brzeg Narwi. To spra-
wiło, że w zasięgu rosyjskiej artylerii, prowadzącej ogień z lewego, wyższego brzegu Narwi, 
znalazły się przeprawy polskie oraz pozostałe pozycje wojsk Skrzyneckiego.

Próba zepchnięcia do rzeki znajdujących się na prawym brzegu Rosjan przyniosła Pola-
kom bardzo ciężkie straty. Gdy po południu Dybicz przerzucił przez Narew dodatkowe siły, 
Rosjanie ruszyli do generalnego natarcia. Kontratakujące wojska polskie zdołały odrzucić 
Rosjan z powrotem do rzeki, jednak powstrzymane zostały przez silny ogień rosyjskiej 
artylerii i wycofały się z ciężkimi stratami. Kolejne natarcie Rosjan powstrzymał niezwykle 
śmiały atak 4. baterii artylerii lekkokonnej, dowodzonej przez podpułkownika Józefa Bema, 
co pozwoliło armii Skrzyneckiego wykonać odwrót na Warszawę. 

Mimo że w trwającej cały dzień bitwie obie strony poniosły równie duże straty (Skrzy-
necki stracił 6 tys. żołnierzy, w tym 4 tys. doświadczonej piechoty, Dybicz ok. 5 tys. ludzi) to 
Rosjanie byli zwycięzcami w tej bitwie, albowiem od tego momentu przejęli oni inicjatywę 
strategiczną w toczącej się wojnie.

Na pole bitwy pod Ostrołęką dotarły tylko 3 pełne szwadrony 1. Pułku Mazurów. Oddział 
tworzyło łącznie 408 żołnierzy. Wcześniej część żołnierzy została skierowana do zakładów 
pułkowych i tam pozostawała w oczekiwaniu na brakujące wierzchowce, część uformo-
wana w plutony wykonywała zadania ubezpieczające, jak zwiady czy straże przy mostach 
i przeprawach. 

Jazda polska w bitwie pod Ostrołęką nie miała wielu okazji do wykorzystania swojej 
wartości. „Z zimną krwią stali godzinami pod gradem kul” – tak w swoim pobitewnym 
raporcie opisał postawę żołnierzy obydwu pułków jazdy mazowieckiej gen. Jan Skrzynec-
ki. Warunki terenowe sprawiały, że funkcja kawalerii w tej bitwie sprowadzała się jedynie 
do ograniczonych działań osłonowych. 1. Pułk Mazurów poniósł bardzo dotkliwe straty 
w ludziach. Ciężko ranny w bitwie pod Ostrołęką został płk Wincenty Dobiecki.

26  „Kurier Warszawski, 1831-05-15
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Dramatycznie zmalała liczba koni pozostających do dyspozycji pułku. Po bitwie for-
macja została przesunięta do dywizji rezerw gen. Kazimierza Skarżyńskiego. 1 czerwca 
1831 r. Tworzyły ją zaledwie 3 szwadrony w łącznym składzie 303 żołnierzy. Dowództwo 
nad jednostką od tego momentu objął praktycznie Józef Byszewski. 

Funkcjonujący dotychczas nieformalny tandem dowódczy bardzo się sprawdzał i sprzyjał 
podnoszeniu wartości tej formacji. Dobiecki był dobrym organizatorem, skrupulatnym, 
ale uparcie dążącym do wyznaczonego celu. Byszewski pewniej natomiast czuł się na polu 
bitwy, gdzie wykazywał wszystkie cechy właściwe dowódcy jazdy lekkiej jak zdecydowanie, 
rozeznanie w sytuacji, przytomność umysłu oraz szybkość działania. Potra�ł w odpowied-
nim momencie stanąć na czele szwadronu i poprowadzić go do natarcia, jak również, gdy 
zaszła potrzeba, zeskoczyć z siodła i zaprząc wierzchowca do lawety działa, które ugrzęzło 
w błocie. Takimi gestami zjednywał sobie podziw i szacunek podkomendnych oraz „uzna-
nie publiczności”.

W ordynansach i markietance

Po bitwie ostrołęckiej przystąpiono do reorganizacji armii. Przywrócono w niej system 
dywizyjny, natomiast dywizje podzielono na dwupułkowe brygady. 1. Pułk Mazurów zna-
lazł się w brygadzie dowodzonej przez płk. Stanisława Gawrońskiego razem z 3. Pułkiem 
Strzelców Konnych. 

Przystępując do odbudowy swojego regimentu płk. Byszewski musiał się uciekać do 
dyscyplinowania podkomendnych nawet za pomocą ogłoszeń prasowych. 

Dowódca Pułku I Mazurów. Wzywa wszystkich którzy zaciągnęli się dobrowolnie do pułku 
I-go Mazurów, a przez oddalenie się lub zabłąkanie mimowolne, dotąd do pułku nie wrócili, 
aby przed 24 t.m. albo w pułku osobiście stawili się, lub przesłali dowód Dowódcy Rezerwy 
w Łęczycy znajdującej się jako w rezerwie są umieszczeni; w przeciwnym razie przymuszony 
będę z imion i nazwisk ogłosić w pismach publicznych niegodnie postępujących. 

Pułkownik Byszewski27

10 czerwca zmarł w obozie pod Pułtuskiem głównodowodzący sił rosyjskich feldmar-
szałek Iwan Dybicz. Polska armia zyskiwała czas do odbudowy swoich formacji. Ale zasoby 
kraju, w dużej części zajętego przez wroga były ograniczone. Spadało także morale wojsk 
polskich, znaczna część chłopów odmawiała udziału w wojnie, mnożyły się dezercje, prośby 
o dymisje, narastało niezadowolenie w nękanej epidemią cholery Warszawie. W lipcu część 
żołnierzy w pułkach ochotniczych myślała o żniwach, a nie o wojaczce.

W takich warunkach uzupełnianie zdziesiątkowanych w bitwach szwadronów przycho-
dziło płk. Byszewskiemu z ogromnym trudem. Jakość rezerw była niewystarczająca. Jeźdźcy 
kierowani z poboru dymowego do zakładów pułkowych nie mieli kompletnego uzbrojenia, 
dysponowali cherlawymi końmi. Dowódcy zależało zatem na pozyskaniu jak najlepszych 
koni oraz rezerw zaopatrzeniowych dla dotychczasowych podkomendnych. 

27  „Kurier Warszawski” 1831-06-18
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Bitwa pod Ostrołęką (rys. F. K. Dietricha).

J. KAMIEŃSKI

H. KAMIEŃSKI

RYBIŃSKI

SKARŻYŃSKI

ŁUBIEŃSKI

MAŁACHOWSKI

BEM

piechota

Pozycja 1. Pułku Mazurów

kawaleria

artyleria

BERG

WITT

BITWA POD OSTROŁĘKĄ 1831
Początkowo walki toczyły się na terenie miasta 
i lewym brzegu Narwi.
Wyróżnił się broniący Klasztoru 4. Pułk Piechoty 
Liniowej gen. Ludwika Bogusławskiego.
Po wycofaniu się na prawy brzeg Narwi
Polacy nieskutecznie atakowali.
U schyłku dnia ofensywę przeciwnika udaremnił
brawurowy atak 4. baterii Lekkokonnej Ppł. Józefa 
Bema. W bitwie polacy stracili 6500, a Rosjanie 5000 
żołnierzy. Przegrana bitwa zapoczątkowała upadek 
Powstania Listopadowego.
W bitwie polegli generałowie:
Ludwik Kicki i Henryk Kamieński.
Ranni zostali generałowie: Ludwik Bogusławski, 
Kazimierz Małachowski, Michał Pac, Michał Rybiński.

Wojsko Polskie

33000
80

Generał Jan Skrzynecki Feldmarszałek Iwan Dybicz 

Wojsko Rosyjskie

39000
20

- żołnierzy -

- dział -

- dowodzili -

Szkic wykonany wg tablicy informacyjnej na polu bitwy w Ostrołęce
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W lipcu 1831 r. wojska rosyjskie pod dowództwem feldmarszałka Iwana Paskiewicza, 
który zastąpił zmarłego Dybicza przekroczyły Wisłę w pobliżu granicy pruskiej i zbliżyły 
się od strony zachodniej do Warszawy. Część rezerw polskiej kawalerii stacjonujących 
w Łęczycy i Łowiczu przeznaczono do formacji, których celem było utrudnianie marszu 
sił rosyjskich, a w miarę przesuwania się ich w stronę Warszawy paraliżowanie ich zaopa-
trzenia i komunikacji. Były jednak zbyt słabe, aby podołać takiemu zadaniu zwłaszcza na 
terenach Kujaw i Mazowsza, coraz szczelniej kontrolowanych przez brygady Paskiewicza. 
Lepiej, jak pisał kąśliwie w swoich pamiętnikach Ludwik Mierosławski sprawdzały się one 
w prostych zadaniach, takich „jak ordynanse i markietanka”. Inne rezerwy kawaleryjskie 
trudniły się rekwizycjami koni oraz konwojowaniem żywności dla armii.

Pod koniec lipca, po ogromnych wysiłkach organizacyjnych, 1. Pułk Mazurów odbudo-
wany został do trzech pełnych szwadronów w sile 450 żołnierzy. W sierpniu dotychczasowa 
3. Dywizja Jazdy wraz z brygadą płk. Stanisława Gawrońskiego, do której był przydzielony 
pułk Byszewskiego weszła w skład nowopowstałego korpusu Straży Przedniej. 

Zwycięstwa bez wygranej

W połowie sierpnia w krótkim przedziale czasu doszło do dwóch reorganizacji kawalerii 
polskiej. Najpierw przeformowano ją na dwie dywizje złożone z trzech brygad każda, likwi-
dując dywizję rezerwową. Następnie przekształcone formacje rozdzielono pomiędzy trzy 
ugrupowania wojsk operujące na obszarze Królestwa. 1. Pułk Mazurów pozostał w składzie 
poszerzonej brygady płk. Stanisława Gawrońskiego (obok 3. Pułku Strzelców Konnych oraz 
dywizjonu wydzielonego z 1. Pułku Strzelców), która znalazła się w strukturach 3. Dywizji 
Jazdy. Dywizję tę włączono do II Korpusu i wysłano na prawy brzeg Wisły na Podlasie 
i w Lubelskie. Dowódcą II Korpusu o sile 20 tys. żołnierzy i 42 dział był włoski o�cer, gen. 
Antonio Ramorino. 

Korpus miał przewagę nad Rosjanami i zadawał im straty w starciach pod Żelechowem 
(27 sierpnia) i pod Krynką (28.sierpnia). Większą bitwę stoczył pod Międzyrzeczem Pod-
laskim wchodząc w bezpośredni bój z rosyjską kolumną generała Grigorija Rosena (11 
tys. żołnierzy, 52 działa). Ramorino nie skoordynował jednak działań polskich formacji 
i pomimo przewagi liczebnej stracił szansę na zniszczenie nieprzyjacielskiego ugrupowania. 
Jego korpus w bezskutecznym pościgu toczył zwycięskie potyczki, ale oddalił się od stolicy, 
której nie zdążył przyjść ze wsparciem w momencie decydujących walk. 

Po ciężkich bojach stoczonych 6–7 września 1831 r. Warszawa została zdobyta. 
II Korpus natomiast wyruszył na południe kraju. Maszerując w kierunku granicy au-

striackiej II Korpus walczył z Rosjanami jeszcze kilkakrotnie, m.in. pod Stężycą, Krasnym-
stawem (5wrzesnia) i Janowem (8 września), w których świetnymi szarżami mieli okazję 
po raz ostatni udowodnić swoją wartość bojową w tej wojnie żołnierze 1. Pułku Mazurów 
pod dowództwem Józefa Byszewskiego. 
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Kapitulacja przed carskim orłem

Ostania i nierozstrzygnięta walka z Rosjanami miała miejsce 12 września pod Kockiem. 
Gen. Ramorino z trzonem II Korpusu wbrew instrukcjom naczelnego dowództwa przekro-
czył granicę austriacką, gdzie wraz z częścią II Korpusu został internowany. 1. Pułk Mazurów 
nie opuścił granic Królestwa. Regiment zatrzymał się w Sławkowie pod Olkuszem, gdzie 
stacjonowało ugrupowanie gen. Zygmunta Stryjenskiego składające się 10 szwadronów re-
zerw kilku pułków. Jego dowódca nie zdecydował się przekroczyć granicy Wolnego Miasta 
Krakowa ani kordonu z Austrią, pomimo nakazu gen. Samuela Różyckiego, z którym spotkał 
się 26 września w Olkuszu. Każda z tych decyzji oznaczała przymusową emigrację, a tego 
nie chciała licznie reprezentowana w jego oddziałach młodzież ziemiańska ani sam gen. 
Stryjeński, który rozpoczął negocjacje z Rosjanami w sprawie kapitulacji. Po ustaleniach 

poczynionych z gen. rosyjskim Fiodo-
rem Rydygierem, w których uczestniczyli 
pułkownicy Maciej Dembiński i Fortunat 
Skarzyński, 28 września 1831 r. podpisano 
kapitulację całego, liczącego ponad 2000 
szabel ugrupowania, zyskując przyrze-
czenie amnestii dla wszystkich podko-
mendnych. W ten sposób zakończyły się 
również wojenne dzieje 1. Pułku Mazurów 
sformowanego w Łęczycy przez obywateli 
województwa mazowieckiego.

Akt ten miał dla Rosjan ważne zna-
czenie moralne i propagandowe. Trwały 
bowiem jeszcze walki o Modlin (twierdzę 
poddano 9 października) oraz Zamość 
(poddany 21 października). Kapitulacja 
Stryjeńskiego była szeroko komentowa-
na i krytykowana poza granicami kraju, 
wychwalana natomiast i pokazywana jako 
dowód łaski cesarskiej m.in. w prasie sto-
łecznej, już kontrolowanej przez Rosjan. 
Warunki kapitulacji Stryjeńskiego po-
twierdził wkrótce głównodowodzący ar-
mii rosyjskiej Iwan Paskiewicz. 

Obwieszczenie o kapitulacji zgrupowania 
gen. Stryjeńskiego, w skład którego 
wchodził 1. Pułk Mazurów („Korespondent 
Warszawski” 1831-11-05).
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Grażyna Niewiarowska

UCZESTNICY POWSTANIA LISTOPADOWEGO 
Z ZIEMI KŁODAWSKIEJ

Wśród uczestników Powstania listopadowego najbardziej chyba znanym i zapamiętanym 
reprezentantem Ziemi Kłodawskiej był płk Józef Byszewski, dziedzic Krzewaty, współtwór-
ca i dowódca 1. Pułku Mazurów. Warto jednak wspomnieć także innych ziemian z okolic 
Kłodawy, którzy odznaczyli się nie lada męstwem i o�arnością w tym narodowym zrywie. 
Przegrana powstania dla wielu z nich oznaczała utratę majątku, więzienie albo zesłanie.

Szamowski Alojzy Feliks h. Prus (1805–1869) urodził się we wsi Okoleniec w łęczyc-
kim. Był podchorążym w 6. Pułku Piechoty Liniowej do dnia 3 maja 1831 roku, kiedy to 
awansował na podporucznika. W bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku został wzięty do 
niewoli i skazany na zesłanie do Słobocka w guberni wiatskiej. Wolność odzyskał w maju 
1832 roku. Jak odnotowuje „Xsięga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania 1830”, dnia 
14 marca 1831 roku Szamowski został odznaczony złotym krzyżem Wojska Polskiego – 
Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. 

Po rodzicach odziedziczył Wólkę, a po śmierci brata Dominika został również właści-
cielem Rgielewa. Był dwukrotnie żonaty. Jego pierwsza żona, Antonina z Bojkowskich, 
zmarła w Wólce 18 grudnia 1843 roku w wieku zaledwie 21 lat. W 1846 roku Alojzy ożenił 
się powtórnie z 23-letnią Marianną Rudnicką, córką Tomasza i Felicjany z Szamowskich, 
urodzoną w Warszawie. Po ślubie, który odbył się 8 września 1846 roku w Witonii w łódz-
kim, stał się właścicielem dóbr Kamieniec z dezertą Kamieńczyk i wsią Wolą Zagajkową 
z przyległościami. Owocem jego drugiego małżeństwa była córka Felicja (ur. 1852) i syn 
Eugeniusz Alojzy (ur. 1855).

Zmarł w wieku 64 lat, 13 lipca 1869 roku, we wsi Modrzewek w gm. Wolbórz, łódzkie, 
pozostawiając owdowiałą żonę.1

1  Akta para�i Wolbórz, Modrzewek – 1869/112
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6. Pułk Piechoty Liniowej został utworzony w 1815 roku, a rozformowany w 1831. Jego 
dowódcą od 1829 roku był płk Julian Górski, a od lutego 1831 roku – płk Roman Wybra-
nowski. Bitwy i potyczki, w których pułk brał udział to: Warszawa, 29 listopada 1830, 
a w roku 1831 – Stoczek, 14 lutego; Grochów, 19 i 20 lutego; Nieporęt, 23 lutego; Białołęka, 
24 i 25 lutego; Boremel, 16 i 18 kwietnia; Nur, 22 maja; Ostrołęka, 25 i 26 maja; Karczew, 
23 sierpnia; Rachów, 16 września. Pułk w czasie wojny otrzymał 1 krzyż kawalerski, 24 
złote i 57 srebrnych.

Szamowski Dominik h. Prus (1800–1836), starszy brat Alojzego, był wychowankiem 
Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie. Po odbytym w 1824 roku egzaminie praktycz-
nym i awansowaniu na podporucznika został skierowany do 6. Pułku Piechoty Liniowej.2

W czasie powstania listopadowego od samego początku brał udział w zrywie Wysoc-
kiego. Został skazany na karę śmierci przez Najwyższy Sąd Kryminalny, ale do wykonania 
wyroku nie doszło. Znalazł się, w stopniu porucznika 6. Pułku Piechoty Liniowej, na liście 
skazańców na Sybir z powstania 1830/1831 – do Słobocka jak jego młodszy brat.

2  Gazeta Warszawska 1824-06-07

Umundurowanie żołnierza 
6. Pułku Piechoty Liniowej.
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Po powstaniu zamieszkał w odziedziczonym po rodzicach Rgielewie i tam też zmarł 
jako kawaler w wieku 36 lat, dnia 12 sierpnia 1836 roku. W akcie zgonu, sporządzonym 
w Kłodawie po zgłoszeniu śmierci dokonanym przez braci zmarłego, Napoleona i Alojzego 
Szamowskich, napisano: „były o�cer wojsk polskich, od Rządu pensjonowany”.

W dokumencie o tytule „Poczet skazańców na Sybir do guberni tylko Wiatskiej z po-
wstania roku 1830/1831, sporządzony w Wiatce 1832 r.” (a więc w miejscu jego zesłania) 
czytamy słowa, mogące posłużyć za epita�um udręczonym represjami powstańcom, którzy 
przeżyli walki, ale odeszli zbyt wcześnie:

„Straszne to nazwisko Sybir!... Sybir to kraj cierpień i łez polskich, oaza bezskutecznych 
nadziei, kopalnia dzikich rozpaczy – kraj, który widać wobec Boga jeszcze nie odpokutował.”

Błędowski Franciszek h. Nałęcz (1807–1889), syn Bonawentury i Marii z Mąkoszew-
skich, urodził się w Wierzchach, woj. mazowieckie.

Podobnie jak bracia Szamowscy służył w 6. Pułku Piechoty Liniowej, do którego wstąpił 
w 1928 roku. W czasie powstania listopadowego walczył w swoim pułku, a po bitwie pod 
Białołęką otrzymał stopień podporucznika. Dnia 4 października 1831 roku został odzna-
czony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari.

Po upadku powstania wyemigrował do Francji, gdzie zaciągnął się do Legii Cudzoziem-
skiej. Od 1835 roku służył m.in. w Hiszpanii, we Francji, a także na terenie Afryki. Przenie-
siony w 1857 roku do 73. Pułku Piechoty w Sedanie przebywał także w garnizonach Paryża 
i Condé. Od 1864 roku był o�cerem 54. Pułku Piechoty w Napoléon-Vendée. 

W trakcie służby odwiedzał rodzinne strony – i tak dnia 10 lipca 1858 roku w kłodawskim 
kościele odbył się jego ślub z bratanicą Anielą Nepomuceną Błędowską. Była to córka jego 
brata Józefa i Antoniny z Podczaskich oraz siostra Feliksa Bernarda, dziedziców Krzewaty. 
Urodzona w Gosławicach w 1831 roku miała w dniu ślubu 27 lat. Uroczystość odbyła się 
szybko, po jednej zapowiedzi, a dyspensę od drugiej udzielili młodym: Biskup Kataloński 

Nekrolog Franciszka Błędowskiego w krakowskim „Czasie”.
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ze strony pana młodego i Arcybiskup Metropolita Warszawski ze strony panny młodej. On 
także wydał dyspensę na zawarcie małżeństwa między stryjem a synowicą, a więc osobami 
spokrewnionymi w pierwszym stopniu, ponadto nowożeniec złożył pozwolenie na zaślubiny 
od swojej wojskowej władzy, Marszałka Francji Ministra Sekretarza Stanu Wojny. 

Małżonkowie mieli jednego syna Witolda, który 30 listopada 1867 roku zmarł w wieku 
sześciu lat w Józefowie, gdzie czasowo pomieszkiwali. Pochowano go w rodzinnym gro-
bowcu na kłodawskim cmentarzu. 

Niedługo po śmierci synka, w 1868 roku, mimo francuskiego obywatelstwa Franciszek 
wrócił na stałe do ojczystej ziemi, także ze względu na stan zdrowia żony. W nagrodę za 
swe bohaterstwo otrzymał pensję emerytalną od rządu francuskiego. Przyjechał do Polski 
jako podpułkownik odznaczony Orderem Legii Honorowej, a także uhonorowany m. in. 
tureckim krzyżem „Medżidije”, brytyjskim „Medalem Krymskim”, włoskim „Orderem św. 
Maurycego i Łazarza”. 

Zmarł 20 listopada 1875 roku w Krakowie, gdzie osiadł pod koniec życia. Na jego na-
grobku na krakowskim cmentarzu rakowickim czytamy: „o�cer w powstaniu 1830/1, emi-
grant, podpułkownik armii francuskiej, uczestnik wojny krymskiej i włoskiej”. Aniela po 
śmierci męża wstąpiła do zakonu Sacre Coeur (Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa) 
w Warszawie, a następnie przeniosła się do Krakowa. Tam zmarła 5 listopada 1889 roku.

Niesiołowski Ferdynand h. Korzbok (1806–1881), syn Mateusza i Marianny z Pia-
skowskich, urodził się w Jastrzębi w pow. gostynińskim. 

Gorący patriota, w czasie powstania listopadowego walczył w randze kapitana 
w 5. Pułku Piechoty Liniowej.  

Jego żoną była Katarzyna Cecylia Krzykowska z Krzykos h. Junosza, urodzona w Poma-
rzanach k. Krośniewic ok. 1808 roku, córka Michała h. Junosza i Małgorzaty z Górskich 
h. Bożawola. 

Dwoje pierwszych z pięciorga dzieci małżonków – Amelia (1835) i Tymoteusz Marek 
(1838) urodziło się w Krzepocinie, w pow. łęczyckim. Około 1840 roku Niesiołowscy osiedli 
w Straszkowie. Tutaj rodziły się ich kolejne dzieci: Antoni – w czerwcu 1841 roku (zmarł 
dzień po narodzinach), Konrad Marceli – w 1845 i najmłodsza córka Aniela Marianna – 
w 1848 r. 

Niesiołowscy prowadzili nowoczesne gospodarstwo w Straszkowie.
Przed Powstaniem Styczniowym Ferdynand organizował w Kłodawie manifestacje patrio-

tyczne. O tych działaniach donosi w raportach do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 
ówczesny burmistrz miasta Chorzelski. Jedna z demonstracji, inspirowana przez okoliczną 
szlachtę, miała miejsce w dniach 8 i 9 kwietnia 1861 roku w Kłodawie. Burmistrz Chorzelski3

w raporcie z dnia 10 kwietnia 1861 roku do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych wy-
mienia 14 uczestników demonstracji, której przewodził Ferdynand Niesiołowski, właściciel 
Straszkowa. Manifestacja miała narodowy i antycarski charakter. 

3  Burmistrz Chorzelski został uprowadzony z Kłodawy 27 lutego 1863 r. przez zbrojny oddział buntowników 
i powieszony jako zdrajca pod osadą Kiejsze, gm. Kościelec na mocy dekretu polskiego rządu powstańczego z dnia 25 
lutego 1863 r.
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Starszy syn Ferdynanda, Tymoteusz Marek, brał czynny udział w powstaniu styczniowym. 
Także młodszy syn, Konrad Marceli, uciekł do powstania jako uczeń 6 klasy w Piotrkowie, 
ale starania ojca sprowadziły 16-latka do domu. 

Sam Ferdynand za sprzyjanie powstaniu styczniowemu został wywieziony na Sybir do 
Krasnojarska.

Zmarł 14 grudnia 1881 roku w swoim majątku w Straszkowie, a pochowano go w gro-
bowcu rodzinnym na cmentarzu w Kłodawie. W tutejszym kościele para�alnym p.w. Wnie-
bowzięcia NMP znajduje się poświęcone mu epita�um. 

Orzełek 5. Pułku Piechoty Liniowej.

Żołnierz 5. Pułku Piechoty Liniowej.
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5. Pułk Piechoty Liniowej został sformowany w 1815 roku. Jego dowódcami w latach 
powstania listopadowego byli: płk Walenty Zawadzki – do 1 marca 1831, płk Joachim Pod-
czaski – do 1 sierpnia 1831. Bitwy i potyczki pułku: Warszawa, 29 listopada 1830; w roku 
1831: Stoczek, 14 lutego; Wawer, 19 lutego; Grochów, 20 lutego; Białołęka, 25 lutego; Wawer, 
31 marca; Iganie, 10 kwietnia; Boremel, 18 kwietnia; Firlej, 9 maja; Lubartów, 10 maja; 
Stary Zamość, 12 maja; Szymanów, 15 sierpnia; Rogoźnica, 29 sierpnia. W ciągu wojny pułk 
otrzymał 29 krzyży złotych i 58 srebrnych, nie licząc przedstawionych przez gen. Ramorino, 
lecz nieogłoszonych.

Byszewski Romuald Feliks h. Jastrzębiec (1800–1870), syn Józefa i Heleny z Polew-
skich, urodził się w Kotkowie. 

Był właścicielem majątku w Straszkówku, który jego matka odziedziczyła po zmarłych 
małżonkach Szamowskich, Antonim i Tekli z Polewskich, posiadaczach Rgielewa, Straszko-
wa, Straszkówka, Wólki i innych. Tam urodziło się pierwsze dziecko jego i jego żony Józefy 
z Koszutskich – Leonard Narcyz. Ochrzczono je w Kłodawie, a rodzicami chrzestnymi 
zostali Franciszka i Józef Byszewscy z Krzewaty. Kolejne dzieci małżonków to: Amelia 
Joanna (ur. 1829) i Ludwika Kaszylda (ur. 1830). 

Później małżonkowie przeprowadzili się do Kotkowa, para�a Sobótka.
Romuald przystąpił do powstania listopadowego jako ochotnik, dowódca pospolitego 

ruszenia4. Wziął udział w walkach w okolicach Kutna, Krośniewic i Łęczycy. Tra�ł do nie-
woli w sierpniu 1831 roku. W publikacji „Poczet skazańców na Sybir” odnotowano jego 
rangę wojskową – kapitan, a także miejsce zsyłki – Urzum w guberni Wiatskiej. Odzyskał 
wolność w czerwcu 1832 roku.

W 1831 roku, pod jego nieobecność w Kotkowie, zmarła w wieku 23 lat jego żona Józefa.
W 1834 roku w Leźnicy Małej ożenił się po raz drugi z Emilią Hewell. Małżonkowie mieli 

dzieci: Przemysław Korneli Konstanty (ur. 1835), Leokadia Nimfa (ur. 1836), Włodzimiera 
Franciszka Konstancja (ur. 1838), Antoni (ur. 1842), Dionizy.

Romuald zmarł w para�i Kosmów w powiecie kaliskim 18 sierpnia 1870 roku.

4  „Kurier Polski” 1831-08-05

Nazwisko Romualda Byszewskiego na liście zesłańców.
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Kiełczewski Karol Deograt Roch h. Pomian (ur. 1804), syn Kacpra Franciszka i Ma-
rianny z Russianów, urodził się w Cząstkowie, którego dziedzicem był jego ojciec. Wnuk 
Rocha Kiełczewskiego h. Pomian, stolnika w Kowalu, którego bratem był Dominik Józef 
Kiełczewski, biskup, konsekrator kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie.

Po ukończeniu Liceum Warszawskiego Karol studiował – od 24 września 1823 roku – na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas powstania listopadowego służył w randze porucznika w 1. Pułku Mazurów u płk. 
Józefa Byszewskiego. Został awansowany na kapitana 19 sierpnia 1831 roku. Był członkiem 
Towarzystwa Patriotycznego.5

Po upadku powstania pozostał w Kraju i zajął się gospodarowaniem w majątku w Cząst-
kowie. Jego majątek został wzięty w sekwestr, a w uzasadnieniu czytamy: „Z akademika 
zrobiony porucznikiem Mazurów w Wojsku Rewolucyjnym”.6

W 1832 roku ożenił się z Karoliną Komecką h. Ślepowron, córką Ksawerego i Karoliny 
z Goyskich. Ślub odbył się w Kowalu, a małżeństwo doczekało się dwójki dzieci urodzonych 
w Cząstkowie: Zygmunta Jana (1833) i Heleny Marianny Ewy (1835).

5  Towarzystwo Patriotyczne lub Klub Patriotyczny – organizacja powołana 1 grudnia 1830 w Warszawie w czasie 
powstania listopadowego domagająca się walki zbrojnej o niepodległość Polski, obrony swobód obywatelskich oraz 
reform społecznych. Jej prezesem został Joachim Lelewel,
6  Józef Kaczkowski: Kon�skaty na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim po powstaniach roku 1831 i 1863, str. 325

Guziki do mundurów jazdy 
mazowieckiej.

Żołnierz 1. Pułku Mazurów.
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Biesiekierski Ferdynand Erazm h. Pomian (1795–1852), syn Antoniego Dezyderego 
i jego drugiej żony Anieli Anny z Dąmbskich. Jego ojciec Antoni (1743–1818) był dziedzi-
cem dóbr m. in.: Grabie, Pomarzany, Koneck, Płowce, Pilichowo, Piołunowo, szambelanem  
Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1774 roku,  kasztelanem kowalskim, posłem na sejm, 
kawalerem Orderu Świętego Stanisława.

W 1820 roku ożenił się z Teklą Teresą z Kraszewskich h. Boleścic, z którą doczekał się 
córki Barbary Franciszki (1822) i dwóch synów: Włodzimierza (1821) i Jana Rudolfa (1826) 
urodzonych w Pomarzanach w para�i Kłodawa. 

W czasie powstania listopadowego służył w 11. Pułku Piechoty Liniowej w randze pod-
porucznika.7

7  Starszy brat Ferdynanda, Stanisław Biesiekierski, służył w randze majora w 1. Pułku Mazurów, dowodzonym przez 
płk. Józefa Byszewskiego, później awansował na pułkownika. W 1818 roku występuje w aktach para�i Kłodawa jako 
dziedzic Pomarzan.

Żołnierz 11. Pułku 
Piechoty Liniowej.
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W ramach represji po powstaniu Pomarzany zostały wzięte w sekwestr, a w uzasadnieniu 
napisano o Ferdynandzie: „Rewolucjonista, członek Komitetu Wojew-go i O-go”.

W późniejszych latach zakupił majątek Siekierki pod Warszawą.
Zmarł w 1852 roku we wsi Płowce w powiecie włocławskim.8

11. Pułk Piechoty Liniowej został utworzony w 1830 roku pierwotnie pod nazwą 1. Pułku 
wojew. Sandomierskiego. Dowódcami byli płk Franciszek Młokosiewicz i ppłk Józef Odolski. 
Bitwy i potyczki pułku: Józefów, 4 kwietnia; Słupia, 6 kwietnia; Kamień, 7 kwietnia; Solec, 
11 i 29 kwietnia; Wronów, 17 kwietnia; Kazimierz nad Wisłą, 18 kwietnia; Regów, 18 maja; 
Mińsk, 14 lipca; Szymanów, 15 sierpnia; Rogoźnica, 29 sierpnia 1831. Pułk otrzymał 7 
krzyży złotych i 4 srebrne.

Winnicki Antoni (1800–1833), syn Franciszka Salezego i Anny z Lankiewiczów, urodził 
się w Kłodawie. 

Po nauce w Kłodawie, Łęczycy i Bydgoszczy wstąpił w 1814 roku do armii Królestwa 
Polskiego. Został przydzielony do 2 baterii lekkiej artylerii konnej stacjonującej w Piątku 
k. Kutna. W 1818 roku wysłano go do Szkoły Artylerii w Warszawie. Dwa lata później 
otrzymał stopień podporucznika. Po ukończeniu dwuletniej Szkoły Aplikacyjnej został 
skierowany do pracy w Kompanii Rzemieślniczej Dyrekcji Artylerii. 

8  O swoim wuju Ferdynandzie pisze Kajetan Kraszewski: „(…) uczony i erudyta, historyk i etnograf, agronom 
i ekonomista, którego wiele prac drukowały pisma współczesne, pozostawił jeszcze po sobie kilkaset arkuszy rękopisów, 
odnoszących się do nauk mających związek z prawem, ekonomią i administracyą, gdzie szczególnie z benedyktyńską 
pracą zebrany dział bibliogra�czny ma wartość niepospolitą”. (Kraszewski Kajetan: Ze wspomnień kasztelanica, 
Petersburg 1896, str. 7)

Słuchacze Szkoły Aplikacyjnej.
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Ożenił się 15 stycznia 1829 roku z Agata Teklą Dorota Mierosławską, stryjeczną siostrą 
Ludwika Mierosławskiego, znanego późniejszego generała i działacza niepodległościowe-
go. Tekla pochodziła z majątku Lubrańczyk pod Lubrańcem na Kujawach. Ze względu na 
chorobę teścia Antoni poprosił o dymisję z wojska i zajął się gospodarstwem. W listopadzie 
1830 roku urodził mu się syn Franciszek. 

Na wieść o powstaniu, w kilka tygodni po narodzinach syna, zgłosił się do Komisji Wojny 
(Ministerstwo Spraw Wojskowych), służył w Kompanii Rzemieślniczej, ale też, na własną 
prośbę, zrzekając się należnego mu żołdu, w pułku liniowym. 

W czasie wojny 1831 r. dosłużył się stopnia kapitana.
W okresie powstania był członkiem Towarzystwa Patriotycznego.
Po upadku powstania wyemigrował do Francji, osiedlając się w Avignon, a później 

w Paryżu. Został tam członkiem Komitetu Narodowego, kierowanego przez Joachima 
Lelewela, a później jednym z członków Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Brał 
udział w przygotowaniu wyprawy „Zemsta Ludu” w 1833 roku i został wyznaczony przez 
płk. Józefa Zaliwskiego9 na okręgowego dowódcę kujawsko-gostynińskiego. 

W dniu 4 marca 1833 roku przekroczył granicę Królestwa pod fałszywym nazwi-
skiem „Wannocki, mechanik”. We wsi Łubna otrzymał nowe dokumenty na nazwisko 

9  Józef Zaliwski herbu Junosza (ur. 1797 w Jurborku, zm. 1 kwietnia 1855 w Paryżu) – polski działacz niepodległo-
ściowy, pułkownik armii Królestwa Polskiego, organizator partyzantki w roku 1833.

płk Józef Zaliwski
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„Jan Górski, pisarz gminny”. Antoni liczył, że utworzy oddział partyzancki z kolegami 
dowódcami sąsiednich okręgów, głównie z Arturem Zawiszą z okręgu warszawsko-so-
chaczewskiego. 

Dla odwiedzenia domu i w poszukiwaniu Artura Zawiszy odbył długa, mozolną wędrów-
kę po Mazowszu i Kujawach. Dzięki pomocy wielu sprzyjających mu ludzi na początku 
marca 1833 roku udał się do rodziny do Lubrańczyka. Użyczonymi końmi przyjechał tam 
na parę godzin wieczorem 7 marca. Zastał żonę Teklę, jej siostrę, teściową, uścisnął śpiącego 
syna Franciszka. 

Z żoną Teklą spędził kilka dni w majątku Zbijewo u Juliana Ujazdowskiego (dziadka 
Aleksandra Zaborowskiego z Rgielewa). Ze Zbijewa w poszukiwaniu wieści o Zawiszy udał 
się do Soboty na plebanię, mając nadzieję spotkać ks. Antoniego Ojrzanowskiego10, ale ten 
został przeniesiony na para�ę pod Zgierz. 

10  Antoni Ojrzanowski – ksiądz rzymsko-katolicki, uczestnik partyzantki 1833 r. Był proboszczem w miejscowości 
Sobota w woj. mazowieckim, należącej do dóbr rodziny Zawiszów. Od 1833 r. był proboszczem w Zgierzu. W cza-
sie partyzantki polistopadowej 1833 r. utrzymywał kontakty z partyzantami Artura Zawiszy, głównie z Antonim 
Winnickim. Ostrzeżony przez ks. Lewandowskiego zniszczył korespondencję z A. Zawiszą i inne dokumenty, które 
mogły obciążać go w oczach władz rosyjskich. Nie ustrzegł się jednak kary ze strony rządu carskiego. W 1835 r. został 
zesłany do guberni irkuckiej, gdzie przybył 22 lutego. Od maja do lipca 1835 roku przebywał we wsi Tunka w guberni 
irkuckiej, a od sierpnia 1835 roku do maja 1842 roku w miejscowości Bałagańsk. W czasie pobytu na zesłaniu bardzo 
chorował. Wielokrotnie zwracał się do władz syberyjskich o prawo wykonywania powinności religijnych, jako że nie 
był pozbawiony święceń kapłańskich. W dniu 16 maja 1842 r. wyjechał z Irkucka do kraju.

Kompania Rzemieślnicza
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W czasie wędrówki Antoni odwiedzał też swoją siostrę Eufrozynę Więckowską, miesz-
kającą w Obrzydkach k. Piotrkowa Kujawskiego. Tam, w kwietniu 1833 roku, został aresz-
towany przez policję carską i przesłany do Kalisza. Po przewiezieniu do Warszawy został 
postawiony przed Komisją Śledczą powołaną do badania „zaliwszczyków” i skazany na 
śmierć. Wyrok przez rozstrzelanie wykonano 18 listopada 1833 roku w Kaliszu. 

Jedyny syn Antoniego, Franciszek Ksawery, zmarł w 1840 roku w wieku 10 lat.

Kompania Rzemieślnicza Artylerii, stacjonowała w Warszawie, jej dowódcą był kapitan 
(od 1828 roku ppłk, później płk) Teodor Jaworski. Kompania zajmowała się naprawianiem 
uszkodzonej broni artyleryjskiej.

Winnicki Ignacy (ok. 1802–1882), syn Franciszka Salezego i Anny z Lankiewiczów, brat 
Antoniego, urodził się w Kłodawie.

Figuruje na liście studentów Uniwersytetu Warszawskiego z 1820 roku na Wydziale Nauk 
i Sztuk Pięknych.

Był uczestnikiem kampanii 1830/31. Dnia 6 lutego 1831 roku awansował z podporucznika 
1. Pułku Piechoty Liniowej na porucznika 2. Pułku Piechoty Liniowej. 

Po upadku powstania pracował w Zarządzie Dróg Lądowych i Wodnych. 
Ożenił się z Marianną z Białobrzeskich, ich ślub odbył się 15 sierpnia 1840 roku w Nie-

poręcie. 

Żołnierze 1. i 2. Pułku Piechoty Liniowej.



55

UCZESTNICY POWSTANIA LISTOPADOWEGO Z ZIEMI KŁODAWSKIEJ

W 1842 jako inżynier prowadził roboty przy budowie mostu łyżwowego pod Płockiem. 
Zmarł 13 listopada 1882 roku w Nieporęcie. 

2. Pułk Piechoty Liniowej został sformowany w 1815 roku.  Brał udział w walkach w czasie 
powstania listopadowego. Stacjonujące w Warszawie kompanie wyborcze wzięły udział w wal-
kach Nocy Listopadowej 29 listopada 1830 roku. W grudniu zreorganizowany pułk skoncentro-
wał się w rejonie Warszawy. W lutym walczył pod Wiśniewem i Wawrem. Następnie osłaniał 
prawe skrzydło obrony stolicy w bitwie pod Białołęką i pod Grochowem. Podczas wiosennej 
ofensywy wzdłuż szosy brzeskiej walczył ponownie pod Wawrem, a podczas wyprawy w Lubel-
skie pod Wronowem. W wyprawie na gwardię rosyjską potykał się pod Długosiodłem, Rutkami 
i Tykocinem. W maju walczył pod Ostrołęką, w czerwcu pod Paprotnią, a we wrześniu bronił 
Warszawy. Tu zakończył swój szlak bojowy. W 1831 roku, w czasie wojny z Rosją, żołnierze 
pułku otrzymali 38 złotych i 64 srebrne krzyże Orderu Virtuti Militari. 

Winnicki Franciszek Salezy (1765–1845), ojciec Antoniego i Franciszka.
Był burmistrzem Kłodawy w latach 1801– 1806.
Służył jako pułkownik Wojsk Polskich.
Po upadku powstania listopadowego wraz z grupą innych o�cerów udał się na emigrację 

do Francji. Jego nazwisko (podobnie jak syna Antoniego) znajduje się na liście imiennej 
osób, które wyemigrowały z Królestwa lub zostały wydalone za granicę i którym został 
wzbroniony powrót, kon�skata zaś majątku nakazana.11

Był członkiem Towarzystwa Demokratycznego12 we Francji.
Jego żona Anna zmarła w 1844 roku i jest pochowana na cmentarzu powązkowskim 

w Warszawie, a sam Franciszek zmarł 17 listopada 1845 roku w Saint Etienne we Francji.

Prażmowski Nestor (1809–1872), syn Józefa i Marianny z Jerzmanowskich, urodził 
się w Turzynowie.

Dziedzic Złotej.
Walczył w powstaniu listopadowym. Jego majątek w Turzynowie został wzięty w sekwestr 

przez gen. Ksawerego Dąbrowskiego na mocy rozkazu feldmarszałka Cesarstwa Rosyjskiego 
Paskiewicza-Erywańskiego. Uzasadnienie decyzji z 4 października 1831 roku brzmi: „Od 
początku Rewolucji służy w wojsku buntowniczem”.

Założył rodzinę w 1835 roku. Ślub jego i Karoliny Wężyk odbył się 25 listopada 1835 
roku w Kazimierzu (gmina Lutomiersk, pow. pabianicki, woj. łódzkie). Pan młody miał 26 
lat, jego rodzice już nie żyli. Dwudziestoletnia panna młoda, córka Leonarda i Eleonory 
z Mystkowskich, urodziła się w Jastrzębi, mieszkała zaś z rodzicami w Babicach. Przed ślu-
bem małżonkowie podpisali intercyzę, a po ślubie zamieszkali w Złotej, para�a Borysławice 

11  Józef Kaczkowski: Kon�skaty na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim po powstaniach roku 1831 i 1863, 
str. 334.
12  Towarzystwo Demokratyczne Polskie – jedno z najważniejszych stronnictw politycznych Wielkiej Emigracji, 
utworzone w Paryżu 17 marca 1832. Było to najliczniejsze ugrupowanie. demokratyczne emigracji polskiej, zbliżone 
organizacyjnie do partii politycznej. Zamierzało odbudować Rzeczpospolitą siłami samych Polaków.
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Kościelne. Rodziły im się dzieci, mieli ich dziewięcioro, niestety, umierały w niemowlęctwie 
bądź we wczesnym dzieciństwie. Wychował się tylko jeden syn – Artur Józef Emilian uro-
dzony w 1848 roku w Złotej. Pozostałe dzieci to: Felicyanna (ur. 1837 – żyła rok), Aurelia 
Marianna (ur. 1839 – żyła 2 lata), Adela Tekla (ur. 1840 – żyła 11 miesięcy), Otolia Adamina 
(ur. 1841 – żyła 5 miesięcy), Józefa Zuzanna (ur. 1843 – żyła rok), Adamina Eustachia (ur. 
1845 – data śmierci nieznana), Ignacy Apolinary (ur. 1853 – żył 8 miesięcy), Józef Ignacy 
(ur. 1857 – żył 2 miesiące).  

W 1857 rodzina przeniosła się do Rawy Mazowieckiej.
Nestor zmarł w 1872 roku we Włocławku.
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Marek Rezler

O WIELKOPOLANACH W POWSTANIU LISTOPADOWYM

Postanowienia Kongresu Wiedeńskiego 
z 1815 roku na ziemiach polskich przeważ-
nie zostały przyjęte z ulgą. Skończył się około 
dwudziestoletni okres ciągłych wojen, naresz-
cie można było żyć spokojnie. Zdawano sobie 
sprawę z niemożności odrodzenia państwa 
polskiego w granicach sprzed pierwszego roz-
bioru, ale utworzenie Królestwa Polskiego, 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Rzeczypo-
spolitej Krakowskiej odebrano jako namiast-
kę państwowości i zapowiedź stabilizacji na 
ziemiach polskich. Jednak z czasem wszyscy 
trzej zaborcy zaostrzyli kurs wobec Polaków, 
co niemal natychmiast zaowocowało konspi-
racją, spiskami. Z kolei władze państw zabor-
czych, świadome, że postanowienia z Wiednia 
są rozwiązaniem tymczasowym i że prędzej 
czy później dojdzie między nimi do wielkiej 
konfrontacji, sprawę polską traktowały jako 
doskonały parawan dla wzajemnych przygo-
towań wojennych. Dodajmy, że obszar Wiel-
kopolski rozciągał się na obydwa zabory; 
Wielkopolska Wschodnia, z Koninem i Kali-
szem, leżała w granicach Królestwa Polskiego.

W latach dwudziestych XIX wieku w Wiel-
kim Księstwie Poznańskim stopniowo narastał ferment wśród młodzieży. Na uniwersytecie 
w Berlinie powstało zakonspirowane koło samokształceniowe „Polonia”, w 1822 roku rozbite 
aresztowaniami przez policję. Jednym z działaczy tej organizacji był Karol Marcinkowski, 
w przyszłości najpierw żołnierz wojny polsko-rosyjskiej lat 1830–1831, a potem duchowy 
przywódca ruchu organicznikowskiego w Poznaniu.

Karol Marcinkowski
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Jednak rzeczywista konspiracja niepodległościowa rozpoczęła się w Poznańskiem po 
1819 roku, z chwilą zwrócenia na Wielkopolskę uwagi przez mjr. Waleriana Łukasińskiego, 
założyciela Wolnomularstwa Narodowego. Później nastąpiło przekształcenie tej organizacji 
w Towarzystwo Patriotyczne, które wchłonęło poznańską organizację. Był to pierwszy, a za-
razem wyjątkowy przypadek funkcjonowania organizacji niepodległościowej obejmującej 
równocześnie dwa zabory.

Po wybuchu powstania listopadowego w Królestwie Polskim (29 XI 1830 r.) administra-
cja pruska przystąpiła do zdecydowanego pacy�kowania nastrojów w Wielkim Księstwie 
Poznańskim. Zawieszono w obowiązkach, a potem zdymisjonowano namiestnika A. Ra-
dziwiłła pod pretekstem, że jego brat, Michał, był wtedy naczelnym wodzem wojsk polskich 
w Królestwie. Nowego namiestnika już nie mianowano. Naczelnym prezesem prowincji 
poznańskiej został zdecydowany w działaniu Eduard Heinrich Flottwell. Wzdłuż grani-
cy z Królestwem rozciągnięto kordon wojskowy. W marcu 1831 r. dowództwo nad tymi 
siłami (a także wszystkich sił zbrojnych korpusów armijnych graniczących z Królestwem 
Polskim) objął feldmarszałek August Neidthardt von Gneisenau, pruski bohater z okresu 
wojen napoleońskich.

Wiadomość o wydarzeniach Nocy Listopadowej bardzo szybko dotarła do Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego. W początkach grudnia 1830 roku przez granicę ruszyli do War-
szawy ochotnicy, licząc na rychłe włączenie w szeregi formującej się armii powstańczej 
i już istniejących pułków armii Królestwa. Administracja pruska natychmiast zareagowała 
utrudnieniami, niemniej w ciągu kilku kolejnych miesięcy do powstania przedostało się 
około 4000 ochotników z Wielkiego Księstwa Poznańskiego (prawie 300 z samego Pozna-

Andrzej Niegolewski Tytus Działyński
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nia), co było znaczną liczbą zważywszy ówczesny stan świadomości narodowej. Za kordon 
ruszyła większa część działaczy ówczesnego polskiego środowiska przywódczego Księstwa 
– niezależnie od klasy i warstwy społecznej, m.in. Tytus Działyński, Andrzej Niegolewski, 
Edward Potworowski, Adolf Bniński, Karol Marcinkowski, Jan Nepomucen Umiński, Ma-
ciej i Seweryn Mielżyńscy, Karol Libelt, Ludwik Sczaniecki. Miejsca zbiórki ochotników 
znajdowały się w Kaliszu, Pyzdrach i w Warszawie. 

W początkach grudnia 1830 roku do Królestwa udała się delegacja z Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego: ppłk L. Sczaniecki, płk A. Niegolewski i kpt. Edward Potworowski, 
która zamierzała władzom powstańczym przedstawić propozycję sformowania oddziałów 
złożonych z Wielkopolan. W dniu 8 grudnia dyktator, gen. Chłopicki, przyjął publicznie 
delegatów i zdecydowanie odmówił przyjęcia propozycji, równocześnie deklarując cał-
kowitą neutralność wobec Prus i Poznańskiego. W rzeczywistości był to jedynie o�cjalny 
krok, mający na celu uniknięcie kon�iktu z zachodnim sąsiadem i zarazem wojny na dwa 
fronty. Już bowiem następnego dnia Chłopicki, w znacznie spokojniejszej formie, najo-
gólniej przedstawił Sczanieckiemu motywy swego postępowania, a 13 grudnia delegatowi 
z Wielkopolski dano do zrozumienia, by udał się w Kaliskie i tam tworzył miejscowe od-
działy, równocześnie organizując poznańczyków. Do Królestwa napływali oni stosunkowo 
licznie, różnymi drogami, a przy tym jak na ochotników – i to przybyłych spoza granicy 
– byli dość dobrze uzbrojeni i wyposażeni. Ich punkty zborne znajdowały się w Kaliszu, 
Pyzdrach i w Warszawie.

Początkowo ochotnicy z Wielkiego Księstwa Poznańskiego wstępowali do różnych pułków 
armii powstańczej i dopiero z chwilą przystąpienia do formowania pułku jazdy poznańskiej 

Tytus Nepomucen Umiński
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– Wielkopolanie z zaboru pruskiego zaczęli się skupiać w tym oddziale. Kaliszanie takich 
trudności nie mieli, gdyż ich region, znajdujący się w granicach Królestwa Kongresowego, 
niejako „z urzędu” zobowiązany był (poza służbą w pułkach istniejących do chwili wybuchu 
powstania) do wystawienia dodatkowych oddziałów oraz powołania Straży Bezpieczeństwa 
i Gwardii Ruchomej.

Pułk jazdy poznańskiej nie powstał od razu jako oddział samodzielny. Już 18 grudnia 
1830 roku istniał zalążek „pułku połączonych braci kawalerii narodowej”, złożony z 24 
ochotników zza kordonu. Równocześnie, choć niechętnie, wycofał się z inicjatywy two-
rzenia oddziału z poznańczyków w Pyzdrach płk L. Sczaniecki. W rezultacie sformowano 
i z dużym wysiłkiem wyekwipowano dwa szwadrony jazdy złożone z Wielkopolan, nad 
którymi komendę oddano płk. Augustynowi Brzeżańskiemu. Nie było to zadanie łatwe, 
jako że do czasu przyjęcia oddziału na etat armii utrzymanie i zaopatrzenie oddziału spadło 
na barki samych ochotników. 

Już 7 stycznia 1831 roku, a więc dziesięć dni po uzyskaniu zgody na utworzenie, oddział 
liczył 201 szeregowych i sto koni. W jego skład weszli głównie przedstawiciele ziemiaństwa 
wielkopolskiego: Koczorowscy, Mielżyńscy, Mycielscy, Potuliccy, Potworowscy, Radońscy 
oraz Sczanieccy, a także przedstawiciele szlachty i o�cjaliści dworscy, których stać było na 
wyekwipowanie własnym kosztem. To ważne, gdyż przed przyjęciem pułku na stan armii 
wszelkie wydatki, związane z formowaniem i wyposażeniem oddziału, żołnierze pokrywać 
musieli sami. W marcu 1831 roku sformowane były już dwa pełne szwadrony, liczące razem 
ponad 380 ludzi. Jednak w pierwszych miesiącach istnienia oddziału wartość bojowa pułku 
jazdy poznańskiej była nikła i dowództwo unikało wysyłania oddziału na pierwszą linię. 

W bitwach pod Grochowem i Dębem Wielkim w lutym i w marcu 1831 roku jazda po-
znańska była wykorzystywana jedynie do osłony dział i w bezpośrednim boju nie wzięła 
udziału. W tym czasie w obydwu szwadronach i zakładzie (czyli oddziale zapasowym, 
pozostałym w Warszawie) było 382 ludzi i 359 koni. 

W kwietniu 1831 roku wybuchło powstanie na Litwie. Dowództwo powstańcze posta-
nowiło tam wysłać korpus wojska dowodzonego przez gen. D. Chłapowskiego. Do wypra-
wy dołączyli o�cerowie z jazdy poznańskiej: Maciej Mielżyński, K. Marcinkowski, Leon 
Smitkowski i ks. Adam Loga, niegdyś prefekt gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. 
Po stoczeniu kilku pomyślnych potyczek i nieudanej próbie realizacji planu zaatakowania 
Wilna, korpus Chłapowskiego został podporządkowany gen. Antoniemu Giełgudowi, 
głównodowodzącemu wojskami powstańczymi na Litwie, a poznańczyk został jego sze-
fem sztabu. Niestety, musiał się podporządkować decyzjom tego niezbyt utalentowanego 
dowódcy, co bardzo źle wpłynęło na przebieg powstania na Litwie.

Wkrótce po wymarszu D. Chłapowskiego rozeszła się wieść o planowanym wysłaniu 
w ślad za nim zgrupowania dowodzonego przez gen. H. Dembińskiego. Mimo obiekcji 
Brzeżańskiego, ostatecznie jego oddział został dołączony do tego korpusu. W czasie bitwy 
pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku jazda poznańska stała w odwodzie nad Omulewem. Po 
nocnym marszu 27 maja pod Łomżą dołączono do dywizji A. Giełguda. W Warszawie 
pozostał zakład, czyli oddział uzupełniający – czasowo przydzielony do 5. pułku ułanów 
im. Zamoyskich.
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W dwa dni później, 29 maja, doszło do potyczki z korpusem gen. Dmitrija Osten-Sackena 
pod Rajgrodem. Pierwszy szwadron jazdy poznańskiej, dowodzony przez mjr. Franciszka 
Mycielskiego, walnie przyczynił się do polskiego zwycięstwa, szarżując na piechotę rosyj-
ską i zmuszając ją do kapitulacji; straty strony polskiej wyniosły 27 żołnierzy, poległ też 
dowódca ataku.

Znaczne oddalenie oddziału od Warszawy uniemożliwiało pełnienie przez zakład jego 
normalnej funkcji, szeregi nie były uzupełniane Wielkopolanami – zatem wkrótce zaczęto 
do jazdy poznańskiej włączać ochotników z Litwy, przyjmowanych zresztą przez Brze-
żańskiego z niechęcią jako słabo wyszkolonych i wyposażonych. Z czasem jednak nowi 
przybysze liczebnie zdominowali poznańczyków; w rezultacie w wojsku zaczęto wprost 
mówić o istnieniu oddziału jazdy polsko – litewskiej. Po nieudanej wyprawie na Wilno 
poznańczycy osłaniali prawe skrzydło korpusu gen. Henryka Dembińskiego. Wtedy już 
oddział jazdy poznańskiej składał się z czterech szwadronów po stu żołnierzy – ale rodowici 
Wielkopolanie liczyli w nim tylko ¼ stanu osobowego.

W nieudanych walkach o Szawle 7 lipca 1831 r. poznańczycy nie wzięli udziału, poza 
kilkoma o�cerami, którzy sami się w nie zaangażowali. Polegli wtedy Ignacy Mielżyński 
i ks. A. Loga, który uczestniczył w ataku 7. pułku piechoty liniowej. 

Dalsze walki na Litwie jazda poznańska prowadziła ze zmiennym szczęściem, głównie 
były to luźne potyczki pod Mieszkociami, Podbrodziem, Święcianami i Dzięciołem. Wreszcie 

Jazda poznańska
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3 sierpnia 1831 roku odbył się uroczysty powrót do Warszawy, z całym korpusem Dem-
bińskiego. Tutaj nastąpiło połączenie szwadronów bojowych z zakładem i podniesienie 
oddziału do rangi pułku. W początku września w szeregach były cztery szwadrony złożone 
z prawie 470 o�cerów i szeregowych; rodowitych Wielkopolan było tylko 90.

W tym okresie jazda poznańska, już w kompletnym składzie, w dalszym ciągu pozo-
stawała pod rozkazami gen. H. Dembińskiego; o�cjalnie był to Pułk Jazdy Ochotników 
Poznańskich. Podczas walk o Warszawę w dniach 6–8 września 1831 r. oddział uczestniczył 
w osłonie prawego skrzydła polskiego w okolicach Marymontu. Po kapitulacji stolicy jazda 
poznańska z całą armią wyruszyła do Modlina, a stamtąd do Płocka i Gąbina. W dniu 6 
października 1831 r. nastąpiło przekroczenie granicy pruskiej i złożenie broni pod Brodni-
cą. Już wcześniej większość o�cerów postarała się o przeniesienie w stan spoczynku, przez 
co wprawdzie uniknęli ceremonii rozbrajania oraz internowania, jednak nie uszli karze, 
przewidzianej przez władze pruskie dla powstańców z Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

Jazda poznańska była jedynym oddziałem, który przynajmniej w początkowym okresie 
istnienia prawie w całości składał się z ochotników przybyłych z Księstwa. Chociaż zasługi 
bojowe tego pułku, na tle innych oddziałów jazdy nowej formacji, były raczej przeciętne, 
jego żołnierzom przyznano 32 złote i 42 srebrne Krzyże Virtuti Militari.

Oprócz jazdy poznańskiej sporo Wielkopolan służyło w innych pułkach armii powstań-
czej. Jednak faktem jest, że niemal do końca powstania na ogół niezbyt chętnie głoszono 
istnienie odrębnego oddziału złożonego z mieszkańców Wielkiego Księstwa Poznańskiego 
– nie tyle z przyczyn związanych z partykularyzmem regionalnym, ile ze względu na obawy 
przed interwencją zbrojną Prus. W momencie przekroczenia granicy pruskiej oddział liczył 
już tylko 242 szeregowych i trzech o�cerów, gdyż Wielkopolanie, z których głównie składał 
się korpus o�cerski pułku, w obawie przed represjami wojskowymi wcześniej postarali się 
o przejście w stan spoczynku. Natychmiast po przekroczeniu granicy zostali oni skierowani 
do Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

Korpus gen. D. Chłapowskiego, który przekroczył granicę pruską w okolicach Kłajpedy 
już 13 lipca 1831 roku, miał w swoim składzie około 70 Wielkopolan. Wszystkich po po-
wrocie w ojczyste strony objęto śledztwem i z czasem postawiono przed sądem.

Kaliskie organizowało się w powstaniu listopadowym i w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 
roku zupełnie inaczej niż Wielkie Księstwo Poznańskie. Po wybuchu walk napływ ochotni-
ków przez granicę był tak duży, że władze Kalisza – głównie z braku funduszy – nie bardzo 
wiedziały, gdzie ich kierować i jak wykorzystać. Ostatecznie włączano ich do tak zwanych 
jednostek nowej formacji. 

Już 3 grudnia na wieść o wydarzeniach w Warszawie przybyło do Kalisza grono najak-
tywniejszych patriotów, którzy wystosowali do komisji wojewódzkiej pismo sugerujące 
powołanie lokalnej siły zbrojnej. Zaskoczeni Rosjanie bez oporu złożyli broń, a formowa-
niem straży obywatelskiej zajął się m.in. weteran powstań z lat 1806 i 1809 Józef Gabriel 
Biernacki. Podobne działania nastąpiły w Koninie, Kole, Sieradzu i Piotrkowie. Wkrótce 
zaczęto organizować pułki nowej formacji zgodnie z zasadami ustalonymi dla całego obsza-
ru Królestwa Polskiego. Objęto nimi zarówno żołnierzy z województwa, jak i ochotników 
z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, którzy znaleźli się w Kaliskiem. 
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Ziemia Kaliska w sumie wystawiła dwa pułki jazdy, dwa pułki piechoty, półbatalion 
strzelców celnych, Straż Bezpieczeństwa i Gwardię Ruchomą. Na podstawie 13. artykułu 
rozporządzenia Rządu Tymczasowego z 6 grudnia 1830 roku zaczęto formować ochotnicze 
pułki jazdy, równocześnie legalizując oddziały już istniejące.

Obydwa pułki jazdy kaliskiej, 13. i 14. pułki piechoty liniowej oraz półbatalion celnych 
strzelców kaliskich działały w zasadzie poza obszarem macierzystego województwa. Były 
to oddziały przeznaczone do ścisłej współpracy w składzie armii regularnej. Natomiast na 
terenie województwa kaliskiego powołano do istnienia dwie organizacje, również o woj-
skowym charakterze: Straż Bezpieczeństwa i Gwardię Ruchomą.

Wśród czołowych dowódców powstania, a potem wojny polsko-rosyjskiej, o czym nie-
rzadko się zapomina, też byli Wielkopolanie. Pochodzili stąd m.in. minister wojny gen. 
Franciszek Morawski (z Pudliszek) oraz najwybitniejszy wojskowy planista polski, zwycięzca 
spod Igań, gen. Ignacy Prądzyński – urodzony w Sannikach w Poznańskiem. Rodowitym 
poznaniakiem był gen. Klemens Kołaczkowski, szef wojsk inżynieryjnych armii Królestwa 
Polskiego. Przez granicę przybył z Wielkopolski pułkownik, później generał Dezydery 
Chłapowski, w przyszłości dowódca korpusu działającego na Litwie. Niezwykle barwną 
postacią był gen. J. N. Umiński (rodem z Czeluścina, osiadły w Smolicach), powstaniec 
kościuszkowski, potem dowódca huzarów w armii Księstwa Warszawskiego, wreszcie 
przywódca Związku Kosynierów i więzień twierdzy w Głogowie. W sumie (łącznie z o�-
cerami ochotniczo przybyłymi zza kordonu) około 1/3 generalicji walczącego Królestwa 
pochodziła z Wielkopolski. Spośród ochotników wyższych stopni z Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego należy wymienić niegdysiejszego uczestnika szarży pod Somosierrą, płk. A. 
Niegolewskiego, który w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 roku dowodził jazdą sandomierską. 

Dezydery Chłapowski
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Odrębnym zagadnieniem – doniosłego znaczenia – była organizacja systemu zaopatrzenia 
z macierzystego regionu Wielkopolan walczących w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 roku. 
Początkowo, jak wspomniano, poznańczycy, którzy chcieli zachować odrębność w ramach 
jednego oddziału, zanim zostali przyjęci na etat armii musieli zaopatrywać się i zdobywać 
wyposażenie własnym kosztem. Większość z nich pochodziła z warstw społecznych, które 
stać było na taki wydatek. Ale wyruszając za kordon nie spodziewano się przeszkód i za-
bierano ze sobą tylko tyle środków (przede wszystkim �nansowych), ile mogło wystarczyć 
na kilka-kilkanaście pierwszych dni pobytu w Królestwie Polskim. Zachodziła więc pilna 
potrzeba zorganizowania pomocy dla braci już znajdujących się poza kordonem. Zajęły się 
tym przede wszystkim panie z Wielkopolski (wśród nich Emilia Sczaniecka), które z wielkim 
poświęceniem prowadziły zbiórkę pieniędzy i „efektów” wojskowych, a potem organizowały 
ich przerzut przez granicę do Warszawy. Większość z tych ochotniczek prędzej czy później 
i tak przedostała się do Królestwa, a potem zaangażowała w lazaretach i szpitalach woj-
skowych. Jeden z takich zakładów znajdował się w pałacu Raczyńskich w Warszawie. Sam 
Edward Raczyński, twórca słynnej Biblioteki, dawny żołnierz napoleoński, bez entuzjazmu 
podchodził do szans powstania listopadowego, ale nie przeszkadzał w zorganizowaniu szpi-
tala dla chorych i rannych żołnierzy. We wspomnianym szpitalu pielęgniarki działały pod 
przywództwem znanej pisarki i działaczki Klementyny z Tańskich Ho�manowej. W zespole 
były ochotniczki z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, wśród nich E. Sczaniecka i Klaudy-
na z Działyńskich Potocka – siostra Tytusa Działyńskiego, w tym czasie żołnierza jazdy 
poznańskiej. Dla Sczanieckiej doświadczenia wojenne, zwłaszcza po bitwie grochowskiej 
z lutego 1831 roku, miały ogromne znaczenie psychologiczne i praktyczne. Po nich region 

Franciszek Morawski Ignacy Prądzyński
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zyskał w niej ogromnie zaangażowaną organizatorkę działalności niepodległościowej, ale 
też i samarytańskiej. Emilia Sczaniecka, bez wątpienia najwybitniejsza Wielkopolanka 
dziewiętnastego stulecia, po swym zaangażowaniu w powstaniach lat 1831 oraz później 
1848 i 1863, w pełni zasłużyła na opinię polskiej Florence Nightingale.

W Wielkim Księstwie Poznańskim stosowano spektakularne formy represji, zrealizowano 
też groźbę kon�skaty majątków uczestników powstania z zaboru pruskiego. Dużo czasu 
minęło, zanim Tytus Działyński, w powstaniu listopadowym o�cer 2. Pułku Strzelców Kon-
nych, potem jeden z adiutantów gen. Skrzyneckiego i w sztabie korpusu generała Ramorino, 
odzyskał swój majątek w Kórniku; musiał zamieszkać w majątku żony w Galicji. Gen. D. 
Chłapowski nie utracił majątku, ale musiał odbyć karę twierdzy w Szczecinie – wykorzystał 
ten czas na opracowanie nowatorskiego podręcznika rolnictwa. Niektórzy Wielkopolanie 
– powstańcy, wśród nich K. Marcinkowski, udali się na emigrację i stanęli przed sądem 
pruskim po powrocie w rodzinne strony.

Specy�czny, dość już wtedy staroświecki zwyczaj zastosowali Prusacy w Poznaniu: w po-
bliżu dzisiejszego placu Wielkopolskiego wystawili szubienicę z portretami uczestników 
powstania listopadowego, którzy nie wrócili po ukończeniu walk. Owo powieszenie in e�-
gie zamieniano na areszt, gdy delikwent wracał do Księstwa, portret zaś był ceremonialnie 
zdejmowany i niszczony przez kata. 

Represje, zastosowane wobec Wielkopolan – uczestników powstania listopadowego 
i wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku, z perspektywy czasu nie okazały się nazbyt uciążliwe. 
Władze pruskie doszły do wniosku, że wpływ powstańczych wydarzeń za kordonem na ogół 
ludności polskiej w Księstwie nie był wielki. Nie można było jednak zrezygnować z ukara-

Emilia Szczaniecka
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nia powstańców, którzy w ogromnej większości byli o�cerami, urzędnikami, żołnierzami 
rezerwy armii pruskiej, związanymi przysięgą z państwem pruskim. Śledztwa i sądu nie 
uniknęli także ci byli powstańcy, którzy nie wrócili dobrowolnie w rodzinne strony przed 
1 kwietnia 1832 roku.

Kon�skaty i sekwestry z czasem zniesiono, zastępując je grzywnami w wysokości 20% 
wartości majątku. Część ukaranych załatwiła sobie rozłożenie kary na raty; ci, którzy nie 
spłacili całej kwoty do 1840 roku, i tak mieli zaległą kwotę umorzoną. Konsekwentnie 
natomiast podtrzymano zakaz pełnienia przez ukaranych urzędów wójtów, landratów, 
deputowanych powiatowych i posłów sejmowych przez okres pięciu lat. Byli o�cerowie 
armii Księstwa Warszawskiego, którzy (na mocy postanowień traktatu wiedeńskiego) dotąd 
pobierali z tego tytułu pensję od rządu pruskiego, po udziale w powstaniu listopadowym 
przywilej ten utracili.

Surowo ukarano uczniów gimnazjalnych – uczestników wydarzeń lat 1830–1831 w Kró-
lestwie Polskim. Otrzymali oni – z nielicznymi wyjątkami po 1833 roku – zakaz powrotu 
do swoich szkół i przyjmowania do innych szkół w Księstwie. Duchowni – powstańcy, pod 
naciskiem rządu suspendowani przez arcybiskupa Dunina, zostali przymusowo internowani 
w klasztorach i do 1934 roku pozostawieni bez środków �nansowych. Łącznie represjami 
objęto około 2000 osób w różnej formie zaangażowanych w powstanie, z tego ok. 1300 
czynnych uczestników walk.

Zdarzały się jednak sytuacje wyjątkowe. Postanowiono np. oszczędzić p. Annę Mycielską, 
której trzej synowie - spośród pięciu uczestniczących w wojnie polsko – rosyjskiej 1831 
roku – polegli: Ludwik 25 lutego pod Grochowem, Józef (Gajewski) 26 maja pod Ostrołęką 
i Franciszek pod Rajgrodem w trzy dni później. Panią Mycielską nazywano odtąd matką 
Machabeuszów. 

Trwałą konsekwencją udziału Wielkopolan w wydarzeniach powstańczych za kordonem 
było zniesienie urzędu namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego, zwołanie pierwszego 
po powstaniu sejmu stanowego dopiero w 1837 roku, ograniczenie praw języka polskiego 
w administracji, pozbawienie stanów powiatowych prawa proponowania starostów, a w 1833 
roku uniezależniono miasta prywatne od ich właścicieli. Przyspieszono likwidację klaszto-
rów i wprowadzono odrębny fundusz zajmujący się wykupywaniem ziemi z rąk polskich, 
tzw. Güterbetriebsfonds. Odtąd decydujący wpływ na wydarzenia w Księstwie zyskał swoisty 
„triumwirat” złożony z E. H. Flottwella – naczelnego prezesa prowincji, gen. Karla von 
Grolmana – dowódcy V Korpusu Armijnego oraz prezesa sądu apelacyjnego w Poznaniu 
Leopolda von Frankenberg-Ludwigsdorfa.

Weterani powstania listopadowego z Wielkopolski do końca życia zachowali kontakt ze 
sobą, w kolejne rocznice wydarzeń z lat 1830 – 1831 regularnie spotykali się w Poznaniu, 
a szczególnym szacunkiem, wręcz kultem, darzyli „czarną panią” – Emilię Sczaniecką.

Najtrwalszym jednak dorobkiem doświadczeń powstania listopadowego i wojny polsko 
– rosyjskiej lat 1830 – 1831 było utrwalenie się w Wielkopolsce, zupełnie innej od dotych-
czasowych, drogi do niepodległości: pojawienie się idei pracy organicznej. Od 1833 roku 
lekturą szczególnie popularną, a ściganą przez policję pruską, stały się Księgi Narodu Pol-
skiego i Pielgrzymstwa Polskiego Adama Mickiewicza, zawierające m.in. modlitwę o wojnę 
narodów. Była to zapowiedź nowego sposobu myślenia.
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Grażyna Niewiarowska

ARTUR ZAWISZA CZARNY I JEGO POJMANIE

Gdybym miał sto lat żyć, wszystkie bym o�arował mojej Ojczyźnie
Ostatnie słowa wypowiedziane przez Artura Zawiszę tuż przed egzekucją

Czarny Artur Zawisza (1809–1833), syn radcy departamentu warszawskiego Jana Gwal-
berta Cypriana Zawiszy Czarnego i kasztelanki Marii Karnkowskiej, urodził się w Sobocie 
w łowickiem. W 1827 ukończył Szkołę Wojewódzką w Kaliszu i wstąpił na Wydział Prawa 
i Administracji Królewskiego Uniwersytetu w Warszawie. Po wybuchu powstania listopa-
dowego pracował w „Kurierze Polskim” a następnie w „Nowej Polsce”. 

W styczniu 1831 zaciągnął się do 1. pułku Jazdy Płockiej (późniejszy 8. pułk ułanów). 
Brał udział w bitwach pod Białołęką, o Olszynkę Grochowską, pod Ostrołęką oraz Balicami. 
Awansował do stopnia kapitana. Za waleczność otrzymał krzyż Virtuti Militari. 

Artur Zawisza Czarny (rycina angielska z 1841 r.)
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Po upadku powstania udał się na emigrację do Francji, gdzie należał do Towarzystwa 
Demokratycznego Polskiego, loży wolnomularskiej „Trójcy Nierozdzielnej” oraz związku 
„Namiot Sekwany”. Pułkownik Józef Zaliwski, organizator wyprawy partyzanckiej do 
Królestwa Polskiego, mianował go dowódcą okręgowym w woj. mazowieckim na obwody 
warszawski i sochaczewski. 

W lutym 1833 Zawisza opuścił Paryż i przez Belgię i Niemcy dotarł do miejscowości 
Turzno k. Torunia, gdzie po spotkaniu z matką i bratem napisał testament. 

Po kilku miesiącach działań ostatni obóz partyzanci założyli w lasach pod Krośniewicami. 
Tutaj Zawisza przedstawił śmiały plan: jego ludzie w strojach chłopskich mieli udać się do 
Warszawy z zamiarem zamachu na namiestnika Królestwa Polskiego, Iwana Paskiewicza, 
którego to zamachu miał dokonać sam Zawisza. Plan ten nie powiódł się, Dnia 14 czerwca 
1833 partyzanci zostali otoczeni przez szwadron carskich huzarów, wspierany prawdo-
podobnie przez grupę okolicznych mieszkańców wrogo nastawionych do buntowników. 
Zawisza został schwytany wraz z kilkuosobowym oddziałem. Kilkorgu z nich udało się 
zbiec, sam zaś Zawisza został osadzony w więzieniu w dawnym klasztorze Karmelitów 
w Warszawie. Sąd Wojenny skazał go na śmierć tzw. hańbiącą, to jest przez powieszenie. 
Egzekucja odbyła się publicznie 26 listopada 1833 roku na placu znajdującym się przy 
rogatkach Jerozolimskich w Warszawie. 

Dziś ten plac nosi imię Artura Zawiszy.

Scena egzekucji Artura Zawisza (gra�ka francuska z poł. XIX w.).
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W setną rocznicę jego śmierci, w listopadzie 1933 roku, w „Kurierze Warszawskim” ukazał 
się poświęcony mu artykuł. Jego autor Andrzej Ziemęcki przedstawił postać bohatera, jego 
pochwycenie w lasach w okolicach Krośniewic oraz udział kłodawian i rdutowian w tym 
incydencie. Opisał także okoliczności śmierci Zawiszy oraz tzw. „klątwę” matki, która jednak 
była raczej narosłą przez lata legendą.

Według artykułu w Kłodawie podczas rozbiórki starego domu odnaleziono archiwalne 
dokumenty – resztki aktów policyjnych dotyczących okresu, kiedy w okolicznych lasach 
ukrywali się partyzanci „Zemsty Ludu”. W rozporządzeniach żandarmerii znajdują się 
wytyczne dla wójtów, aby zebrali zbrojnych ludzi w celu pochwycenia „bandy”. W rozkazie 
skierowanym do wójta Rdutowa czytamy: Do ujęcia dostarczyć z gminy Rdutów ludzi 160; 
z Rycerzewa 40; z Dzierzbic 80. Wójt wykazał się niezwykłą gorliwością i zgromadził do 
pomocy wojsku 510 ludzi (?), w tym 122 z Kłodawy. Trudno uwierzyć, że dla ujęcia kilkuna-
stoosobowej grupki partyzantów oprócz uzbrojonych kozaków potrzebne były takie rzesze 
obywateli. Faktem jest, że za schwytanie Zawiszy wyznaczono wysoką nagrodę, może więc 
to ona była powodem tak dużego zainteresowania obławą na partyzantów, a może autora 
artykułu poniosła fantazja. 

Wersja ta może jednak zawierać elementy prawdy, gdyż nie wszyscy Polacy wierzyli 
w słuszność sprawy i sprzyjali działaniom partyzanckim. Duża część rodaków była obojętna 
wobec prób oporu bądź posłuszna zaborczej władzy w obawie represji i kar, a zdarzali się 
też denuncjatorzy i renegaci.
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Alegoria powstania listopadowego 
autorstwa Kajetana Wincentego Kiesielińskiego z 1834 r.
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POMNIK DOWÓDCY MAZURÓW 
W NOWEJ ODSŁONIE

Żelazny pomnik płk. Józefa Byszewskiego (1787–1841), stojący przed kościołem pa-
ra�alnym w Kłodawie, został odrestaurowany dzięki inicjatywie społeczników oraz 
wsparciu instytucji państwowych. Uroczystość poświecenia monumentu odbyła się 
30 listopada 2019 r. 

Pomnik zaprojektowany w stylu francuskiego późnego klasycyzmu znajduje się na ogrójcu 
kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie. Upamiętnia ziemianina, dawnego właści-
ciela pobliskiej Krzewaty, kawalerzystę, uczestnika kampanii napoleońskiej i powstania 
listopadowego. Fundatorką, w latach 40. XIX stulecia, była wdowa po pułkowniku – Fran-
ciszka Tekla Byszewska.

Prace renowacyjne podjęto w 2019 r. na skutek starań gospodarza para�i kłodawskiej, 
ks. prałata Jerzego Dylewskiego i prezesa Towarzystwa Samorządowego, Ireneusza Nie-
wiarowskiego. 

Skuteczna i zgodna z wymogami sztuki konserwatorskiej realizacja przedsięwzięcia byłaby 
niemożliwa bez wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskanego 
za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (30 000 zł), 
Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Poznaniu (29 800 zł), swoją cegiełkę dołożyli też 
mieszkańcy Kłodawy podczas kwesty zorganizowanej 28 i 29 września przez Towarzystwo 
Samorządowe z udziałem 30 wolontariuszy. Zebrano 2 695,57 zł.

Przygotowania i starania organizacyjne trwały 3 lata.  Ich oczekiwany �nał przyspieszyła 
pomoc udzielona prze pracowników delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Koninie. Prace renowacyjne zrealizował zespół konserwatorski w składzie: Małgorzata 
Marszałek, Jakub Pawlak (kowal) i Robert Szewczyk. Prace archeologiczne, których re-
zultatem było potwierdzenie pochówku pułkownika w krypcie grobowej zlokalizowanej 
w przykościelnym ogrójcu, przeprowadził Eryk Schellner. W demontażu oraz montażu 
pomnika uczestniczyła pro pulico bono �rma budowlana „Król” Janusza Króla z Kłodawy.

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia monumentu, zorganizowana 30 listopada 2019 r.,  
była okazją do złożenia podziękowań osobom oraz instytucjom zaangażowanym w jego od-
nowienie. Pamiętano m.in. o kłodawskich regionalistach i społecznikach na czele z Adamem 
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Malińskim oraz grupie osób, które spontanicznie formowały warty przy pomniku, chroniąc 
zabytek od dewastacji. Osobami, które w ten sposób – jak podkreślał prezes TS – tworzy-
ły atmosferę dopingującą uczestników całego szeregu przedsięwzięć, byli: Włodzimierz 
Kowalczyk, Paweł Witkowski oraz Tomasz Barański z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą.

Akt poświęcenia odrestaurowanego pomnika nagrobnego płk. Józefa Byszewskiego – zie-
mianina, bohatera powstania listopadowego, kawalera Orderu Virtuti Militari – połączony 
z oddaniem hołdu bohaterskiemu dowódcy 1. Pułku Mazurów stał się pierwszoplanowym 
wydarzeniem obchodów 189. rocznicy powstania listopadowego w Kłodawie.

W uroczystej mszy św. uczestniczyły liczne delegacji i poczty sztandarowe szkół, straży 
oraz instytucji z gmin Kłodawa i Olszówka, a także mieszkańców Kłodawy. Ks. prałat 
Jerzy Dylewski przybliżył zebranym sylwetkę bohaterskiego dowódcy 1. Pułku Mazurów, 
w homilii nawiązał do współczesnych znaczeń słowa patriotyzm w życiu jednostek i zbio-
rowości. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra górnicza oraz organista Jacek 
Grzanka, a o scenariusz zgodny z ceremoniałem wojskowym zadbał płk rezerwy Włodzi-
mierz Sarnociński. 

W uroczystościach uczestniczyli: wicewojewoda wielkopolski – Aneta Niestrawska, 
burmistrz Kłodawy – Piotr Michalak, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej – Woj-
ciech Chałupka, Ireneusz Niewiarowski – prezes Towarzystwa Samorządowego, inicjator 
przedsięwzięcia i koordynator działań renowacyjnych.

Przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Salwą honorową cześć płk. Byszew-
skiemu oddali żołnierze z 1. Dywizjonu Lotnictwa w Leźnicy Wielkiej. 

Część artystyczna uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie. 
W programie artystycznym uczestniczyła młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Kłodawie, a nad ich przygotowaniem czuwał zespól opiekunów na czele 
z Mariolą Główczyńską.
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Odnowiony pomnik jest częścią zabytkowego kompleksu w ogrójcu kościoła para�alnego 
w Kłodawie.

Uroczyste poświęcenie pomnika łączyło się ze 189. rocznicą powstania listopadowego.
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Fragment pomnika Józefa Byszewskiego przed renowacją i po zakończeniu prac 
konserwatorskich w 2019 r.
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WSPÓLNIE TROSZCZYMY SIĘ 
O CMENTARNE ZABYTKI I POMNIKI

Dzięki hojności uczestników kwesty organizowanej z inicjatywy Towarzystwa Samo-
rządowego na Cmentarzu Para�alnym w Kłodawie odnawiane są cenne pamiątki naszej 
historii. W latach 2015–2020 dokonaliśmy renowacji 12 obiektów, wydaliśmy 5 publikacji, 
zorganizowaliśmy wystawę, przygotowaliśmy prezentacje edukacyjne. Wartość zrealizo-
wanych działań przekroczyła 250 tys. zł. To znacznie więcej niż wynosi bilans listopado-
wych zbiórek (55 tys. zł), ale pieniądze od Państwa mają moc szczególną – inicjują kolejne 
przedsięwzięcia i dają nam ważny argument w rozmowach ze sponsorami oraz donatorami.  
Chcemy dotychczasową działalność kontynuować. Niestety, pandemia uniemożliwia nam 
kwestę w tym roku. Prosimy zatem o wsparcie naszych działań przez wpłatę na konto: 
59 1320 1016 2783 0783 2000 0004 z tytułem KWESTA KŁODAWA. Zbiórka zarejestro-
wana jest pod numerem: 2015/3993/0R

Każdą złotówkę dobrze wykorzystamy i pomnożymy dla przywracania pamięci o naszej 
historii, dla zachowania zabytków naszych nekropolii. 

www.klodawskiecmentarze.pl

Puszki, identy�katory wolontariuszy oraz skromne ulotki przygotowane 
na pierwszą kwestę kłodawska w 2014 r.
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Dotychczasowe renowacje zrealizowane w Kłodawie
oraz inne działania Towarzystwa Samorządowego

± Nagrobek Adama Rustejki Pieńkiewicza
± Płyty nagrobne: Wincentego Cygańskiego, Fran-

ciszki Głuchowskiej
± Kompleks trzech grobów: Walentego Witanowskie-

go, Marii z Ciesiołkiewiczów Witanowskiej, Kazi-
miery Pawlak z Witanowskich

± Książka „Kłodawskie cmentarze”
± Grób Leopolda Płaczkiewicza, powstańca 1863 roku
± Strona internetowa www.klodawskiecmentarze.pl
± Grób Stanisława Markowskiego, żołnierza Armii 

Krajowej
± Grób Doktorstwa Mysłowskich
± Grób Zaborowskich
± Grób Ignacego Ochendalskiego i Antoniny z Jezier-

skich (najstarszy nagrobek na cmentarzu)
± Grób Czerniewiczów
± Publikacja o Saturninie Czerniewiczu (1890–1961) 

„Życie pracą wypełnione”
± Publikacja „Ludzie kłodawskich sołectw”
± Renowacja grobowca Błędowskich
± Prezentacje edukacyjne pt.  „Gospodarze i obywa-

tele, z dziejów ziemiaństwa w okolicach Kłodawy 
oraz rodziny Błędowskich osiadłej w Krzewacie 
i Pomarzanach”

± Publikacja „Walka i praca. Szkice biogra�czne 
i przyczynki do lokalnej historii”

± Renowacja pomnika płk. Józefa Byszewskiego
± Renowacja grobowca Niesiołowskich
± Wystawa „Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewic-

kiej w latach 1919–1921”
± Publikacja „Kłodawianie w wojnie polsko-bolsze-

wickiej w latach 1919–1921”
± Dziękujemy za wsparcie w dotychczasowych dzia-

łaniach. Jest ono wyrazem wspólnej troski o nasz 
stary kłodawski cmentarz, a także dowodem pamię-
ci o lokalnej przeszłości, o osobach i zdarzeniach 
z naszej historii.
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Za męstwo i odwagę w boju

W 1. Pułku Mazurów za przykładną i godną żołnierza postawę wykazaną podczas 
wojny polsko-rosyjskiej 1831 r. krzyżami złotymi Orderu Virtuti Militari uhonorowa-
nych zostało 16 osób, natomiast krzyżami srebrnymi Orderu Virtuti Militari 21 osób.

Zdołaliśmy odtworzyć znaczną część listy odznaczonych. 
Krzyże złote otrzymali m.in.:  płk Józef Byszewski, mjr Aleksy Jerzmanowski, kapita-

nowie: Edward Poniner, Józef Strzemborski, Wincenty Skarżyński, Eustachy Dzierzbic-
ki, porucznik Józef Chobrzyński, podporucznik Zachariasz Suchorzewski oraz lekarz 
pułku Stanisław Storczyński.

Krzyże srebrne: wachmistrzowie: Karol Muszalski, Feliks Rudnicki, podchorąży 
Józef Grembecki, podo�cerowie: Józef Polakowski, Józef Marcinkowski, Knobich, 
Józef Cielecki, Walenty Rudzki, żołnierze: August Arendt, Wincenty Niepokojczycki.
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TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE – organizacja pożytku publicznego 
wspierająca współdziałanie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych 
środowisk, zgodnie z ideą społeczeństwa obywatelskiego. Od momentu powstania 
w 1996 r. upowszechnia wiedzę o samorządzie terytorialnym oraz wspiera orga-
nizacje działające na rzecz dobra wspólnego. Jest m.in. współzałożycielem Banku 
Żywności w Koninie. Podejmuje liczne działania służące wyrównaniu startu eduka-
cyjnego młodzieży, a od 2001 r. prowadzi Fundusz Stypendialny. Znaczące miejsce 
w działalności TS zajmuje promocja wiedzy obywatelskiej oraz historycznej wśród 
młodzieży szkolnej.
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Jeszcze na warszawskiej ulicy nie opadły emocje po burzliwym „wielkim tygodniu” powstania 
listopadowego, zapoczątkowanym przez sprzysiężenie podchorążych, a w już w pierwszych 
dniach grudnia 1830 r. w zachodnich powiatach Mazowsza, na pograniczu Wielkopolski 
i Kujaw, brać szlachecka osiodłała konie wyhodowane w równinnych dolinach Bzury, Neru 
czy Rgilewki i przystąpiła do tworzenia formacji jazdy.  Ważną siłą kawalerii Królestwa stał 
się ochotniczy 1. Pułk Mazurów sformowany w Łęczycy.

Ryszard Jałoszyńki
(Z rozdziału Organizacja i szlak wojenny 1. Pułku Mazurów)

Wśród uczestników powstania listopadowego najbardziej chyba znanym i zapamiętanym 
reprezentantem Ziemi Kłodawskiej był płk Józef Byszewski, dziedzic Krzewaty, współtwór-
ca i dowódca 1 Pułku Mazurów. Warto jednak wspomnieć także innych ziemian z okolic 
Kłodawy, którzy odznaczyli się nie lada męstwem i o� arnością w tym narodowym zrywie. 
Przegrana powstania dla wielu z nich oznaczała utratę majątku, więzienie albo zesłanie.

Grażyna Niewiarowska
(Z rozdziału Uczestnicy powstania listopadowego z Ziemi Kłodawskiej)

Weterani powstania listopadowego z Wielkopolski do końca życia zachowali kontakt ze 
sobą, w kolejne rocznice wydarzeń z lat 1830–1831 regularnie spotykali się w Poznaniu, 
a szczególnym szacunkiem, wręcz kultem, darzyli „czarną panią” – Emilię Sczaniecką.

Najtrwalszym jednak dorobkiem doświadczeń powstania listopadowego i wojny polsko– 
rosyjskiej lat 1830–1831 było utrwalenie się w Wielkopolsce, zupełnie innej od dotychcza-
sowych, drogi do niepodległości: pojawienie się idei pracy organicznej.

Marek Rezler
(Z rozdziału O Wielkopolanach w powstaniu listopadowym)

Wydawca: Towarzystwo Samorządowe w Koninie
ul. Zo� i Urbanowskiej 8

62-500 Konin
www.ts.konin
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