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Dnia 10 września 1831 roku, w czasie dogasającego powstania listopadowego, blisko 5- tysięczny 
korpus gen. Samuela Różyckiego, prowadzący „małą wojnę” na ziemi sandomierskiej,  starł się pod 
Chotczą i Lipskiem z liczącym ok. 12 tysięcy żołnierzy, wojskiem rosyjskiego gen. Teodora Rüdigera. 
Była to największa bitwa powstania listopadowego stoczona na południu Królestwa Polskiego w 
końcowym jego etapie. Celem gen. Samuela Różyckiego było wycofanie wojsk polskich do Galicji 
przy jak najmniejszych stratach, natomiast zadaniem gen. Teodora Rüdigera było rozbicie polskiego 
korpusu. Prezentowana rysunkowa opowieść oparta jest na wspomnieniach uczestników walk, które 

zostały odnalezione w XIX - wiecznych publikacjach:
Autorami tych wspomnień byli żołnierze – uczestnicy bitwy pod Chotczą i Lipskiem: Samuel 

Różycki,  Alfred Młocki, Franciszek Gajewski, Ignacy Komorowski, Ezechiel Berzewiczy, Edmund 
Callierii, Henryk Bogdański, Michał Czajkowski, Aleksandr Puzyrevskij, Michał Budzyński, 

Sebastian Gidliński, Seweryn Ostaszewski
i Jan Nepomucen Niemojewski.

Komiks - Bitwa pod Chotczą i Lipskiem – 10 września 1831r. ,
 scenariusz – Marek Łata, Zbigniew Trysiński

 rysunki – Jacek Przybylski

Film rysunkowy „BITWA LIPSKA”
(foniks)
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Wspomnienia
uczestników

bitwy pod
Chotczą i Lipskiem

Zachowano styl i ortografię autorów
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Dzień 10 września. Chotcza Górna — Wola Solecka — Lipsko
(…) S. Różycki dnia 10 września minąwszy Gniazdów i  Chotczę, o  milkę od licznego 

nieprzyjaciela, spostrzegł niebezpieczne 
dla korpusu swego  przejście przez Iłżankę; 
marszem bowiem flankowym trzeba 
było przechodzić przez trytwę kilka, set 
sążni długą, u  stóp wznoszącego się tam 
pasma wzgórz, które w  ręku nieprzyjaciela 
zagrażałyby przeprawie korpusu.Wobec 
tego niebezpieczeństwa nakazał Różycki 
Kwiatkowskiemu zająć te wzgórza  legią 
Litewsko-Ruską, i  strzelcami Podlaskimi. 
Kwiatkowski bronił dzielnie przystępu do 
nich, a  korpus przeprawił się szczęśliwie, 
kilku tylko straciwszy ludzi.
 „Przewidując, mówi Różycki, przy 
takiej przeprawie, pod ogniem nieprzyjaciela 
musi się wkraść nieład zostałem w  końcu 
trytwy, pod laskiem na wzgórzu, z  dwoma 
działami, strzelcami Grotusa i  dwoma 
szwadronami, a widząc że dragoni szarżują 
na prawem skrzydle na strzelców Podlaskich, 
posiałem na odsiecz majora Wendorfa 
z  jednym szwadronem, dając mu rozkaz, 
aby strzeli prawego skrzydło; całemu zaś 

korpusowi kazałem iść do Woli Soleckiej i tam zająć pozycję.
Party siłą gdy opuścił wzgórza Kwiatkowski, rzucił się na prawo na błota; dragony 
nacierając na strzelców Podlaskich, wstrzymani przez naszą jazdę, uderzyli wraz z piechotą 
na pułkownika Kwiatkowskiemu i zabrali go, jako też kapitana Hanowskiego, porucznika 
Seweryna Garczyńskiego, który ukazał tam męstwo i zimną krew - lekarza Chrząszcza i cały 
oddział, wynoszący stu czterdziestu ludzi. Nie wyszło kilka minut, spostrzegliśmy kolumnę 
nieprzyjacielską, szybko, szybko postępującą po trytwie, lecz już korzyść pozycyi była po 
naszej stronie. Ogień z dział naszych wstrzymał tę kolumnę, która w miejscu stanąwszy, 
stała jak mur, bo naprzód iść nie chciała, a cofać się nie mogła, bo w tyle wstrzymywali ją 
oficerowie. Korzystając z tego, daliśmy do tej masy kilkanaście razy ognia, lecz gdy major 
Wendorf dał znać, że od prawego nasado skrzydła ukazuje się nieprzyjaciel, który atakował 
i  wziął pułkownika Kwiatkowskiego, opuściliśmy więc zaraz tę pozycyę, Pułkownik 

(Karol) Różycki usłyszawszy huk dział, wrócił się z drogi na czas bitwy. W tej przeprawie 
ponieśliśmy stratę w zabitych, rannych i wziętych do niewoli do trzystu ludzi… Stanąwszy 
na wzgórkach Woli Soleckiej, kazałem spocząć strudzonemu żołnierzowi, sam zaś udałem 
się na najwyższy punkt, to jest na szczyt stodoły, dla obserwacy nieprzyjaciela, który cofnął 
się z trytwy i stanął na wzgórzach Chotczy. Tam dopiero, ale za późno, spostrzegł generał 
Rydiger korzyści, jakie mu tamtejsze położenie nastręczało. Ja zaś jak na dłoni widziałem 
siły nieprzyjaciela, wynoszące  najmniej 12,000 i około 40 dział. Kazałem więc kapitanowi 
Radzimińskiemu ciągle z  punktu tego obserwować i  zawiadomić mnie o  każdym ruchu 
nieprzyjaciela.
 Gdy mi dał znać, że nieprzyjaciel zwija swój obóz, kazałem i ja natychmiast stanąć 
a znajdując pod Wola Solecką najpilniejsze wzgórza dla, jazdy i artyleryi, w której to do 
liczby nie przewyższał nas, opuściłem tę pozycye i udałem się ku miasteczku Lipsku, oddając 
Ledóchowskiemu posłowi prowadzenie czoła kolumny, sam zaś zostałem z  batalionem 
22- go pułku piechoty liniowej z dwiema działami, jazdą Wołyńską i legią Litewsko-Ruską 
konną dla wstrzymania nieprzyjaciela. Ruszywszy z  miejsca (t. j. korpus Różyckiego), 
zaraz ukazała się jazda nieprzyjacielska z działami. Za tą wsią stanąłem na pozycyi, a po 
kilkunastu strzałach z dział, gdy nieprzyjaciel okazał siłę, zeszliśmy z pozycyi.
 Przed Lipskiem wstrzymałem się znowu, aby dać czas korpusowi przebyć tam 
trudną przeprawę, za którą, na wzgórzu, kazałem postawić działa, żebyśmy się mogli 
cofać pod cofać pod ich zasłoną… w tem miejscu nieprzyjaciel nie mógł większym frontem 
rozwinąć się na pozycyę jak jednym szwadronem i parą działami bo z obudwóch stron były 
laski gęste, w których tylko piechota, mogła działać, a ta jeszcze, rachując czas, nadejść nie 
mogła. Mimo tak małego miejsca jazda nieprzyjacielska rozwinęła się, do których porucznik 
Freze tak skutecznie z dwóch dział dawał ognia, że żadnego strzału nie było chybnego …. 
Spostrzegłszy przybywające świeże działa, nakazałem odwrót w  szachownicę Wołyńcom 
i  legii konnej Litewsko-Ruskiej, która pierwszy raz w ogniu granatów i kartaczy słuchała 
jak na mustrze komendy i gdzie rozkazano, stała niewzruszenie. Jazdę wspierał czworobok 
batalionu 22-go pułku piechoty liniowej pod komendą kapitana, Gąsiorowskiego, który 
równie szedł w  porządku. Tym sposobem po krótkim ogniu strzelców Grotusa, którego 
znowu wspierał batalion 6-go pułku strzelców pieszych, zasłaniany przez dwa działa, 
ustawione przez pułkownika Różyckiego na górze pod wsią Lipą, stanęliśmy późno w nocy 
w Rzecznowie, skąd rano dnia 11 wyruszyliśmy do Grabowca.
 „Pod Lipskiem polegli Kaszowski, Matusiewicz i Sobolewski; do niewoli dostali 
się Tytus Starżyrński, Ostaszewski i  Witkowski; czynny udział brali między innymi 
Brzeziński, Chmielewski, Chwedko, Dunin Stanisław, Grudziński Michał, Januszkiewicz  
Eustachy, Iłowiecki z Poznańskiego, Łagowski, Myśliwski Teodor, Omieciński Jan, Owsiej 
Hryćko, Poniatowski i Przyborowski.
 

E. Callier. Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831. Poznań 
1887. str.349-351(wpis w  publikacji został opracowany przez E. Callier na 
podstawie książki – Samuela Różyckiego – Zdanie sprawy narodowi z czynności 

w roku 1831r. Bourges 1832)

Gen. Samuel Różycki
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(…) Stanowisko nasze było takie: przed 
sobą mieliśmy Wisłę, na lewo wielkie 
lasy, które dochodziły aż do Tymienicy 
i  dotykały jedną stroną Wisły, a  drugą 
bagien, ciągnących się w prawo naszego 
obozu także aż do Wisły, po nad rzeką 
Ilża. Byliśmy więc zamknięci 
w trójkącie, mieliśmy do działania tylko 
niewielkie pole, do odwrotu zaś tylko 
długą wąską groblę w Chotczy. Rudiger, 
jak dochodziły doniesienia, był 
w Tymienicy, a jednym pochodem mógł 
zająć te lasy i  zagrodzić nam przejście 
przez groblę w  niedalekiej Chotczy; 
szybki więc tylko i  natychmiastowy 
odwrót mógł nas uratować. Ale Jenerał 
nie przyjął wniosku uderzenia na most 
w  nocy i  postanowił przenocować na 
miejscu, w nocy uwiadomiono jenerała, 
że oddział jazdy moskiewskiej wpadł do 

Solca. Jenerał dał więc rozkaz Karolowi Różyckiemu, aby tamże poszedł o  świcie 
z Wołyńcami. Gdy Wołyńcy w pochodzie ku Solcowi weszli już za Chotczą w las, spotkał 
kolo karczemki kapitana Łagowskiego. Opowiadał on, że wysłany z raportami z Kielc do 
jenerała Różyckiego, jadąc bryczką, został w tym lesie schwytany przez Dońców. Szamocąc 
się nimi, z  bryczki został zrzuconym, gdy wtem Dońcy, spłoszeni pojawieniem się 
Wołyńców, umknęli, zabierając jednak wróżek, w którym były powierzone mu papiery. 
Natychmiast porucznik Jan Ośmieciński poskoczył z  jednym plutonem w ślad za nimi, 
dognawszy ich, odebrał bryczkę, trzech Dońców wziął w niewolę, a kilku położył trupem; 
reszta uciekła, sam zaś wrócił bez szkody. Pojmani Dońce wyznali przed półkownikiem, 
że korpus Roudigera, złożony z  l6 szwadronów jazdy, 8 batalionów piechoty i 12 dział, 
idzie spiesznie od Tymienicy ku Janowcowi na odgłos tam tejszych strzałów działowych 
i  że jenerał Kwietnicki ciągnie z  dwoma półkami dragonów i  z Dońcami Floryana 
Rzewuskiego, dla przecięcia od Chotczy drogi naszemu korpusowi. Karol Różycki posłał 
natychmiast posłańca z  tą wiadomością do jenerała, a  sam ruszył ku Solcowi. Lecz 
spotkawszy w drodze batalion celnych strzelców Sandomierskich i dowiedziawszy się od 
nich, że gdy w  pochodzie do korpusu w  Solcu odpoczywali, wpadło tam kilkunastu 
dragonów, dla zabrania soli ze składu, ale, przepłoszeni przez nich, prędko się wynieśli, że 
więc pogłoska o wejściu dragonów do Solca z tego tylko powodu urosła, weszli Wołyńcy 

dalej, ale wraz ze strzelcami stanęli na odpoczynek, w odległości półtorej mili od Chotczy. 
Zaraz po odejściu Wołyńców, ze świtem dnia 10 września, jenerał nasz nie zważając już na 
przeciwne żądania niektórych dowódców, dał rozkaz do pochodu i opuściliśmy Janowiec 
i jego okolicę, z wielką radością żołnierzy. Szliśmy wzdłuż Wisły, niedaleko od niej, gdy 
wtem koło Gniazdkowa, pokazali się nam na górach pod wsią Tymienica, moskiewscy 
harcownicy, a za nimi większa moskiewska siła. Jenerał wysłał do rozpoznania silny patrol, 
złożony z części strzelców Krakowskich i świeżo przybyłych Krakusów; korpus zaś szedł 
dalej. patrol wrócił i  doniósł o  wielkim obozie, stojącym pod Tymienicą. Był to sam 
Rudiger, który, jakeśmy się później dowiedzieli, zostawiwszy w  Radomiu 
ks. Wirtemberskiego z 1 batalionami, 2 szwadronami i 4 działami, wyruszył osobiście za 
nami w  pogoń, z  najmniej 12000 żołnierza i  około 30 działami. Kazano przyspieszyć 
pochodu, aby nas nie napadnięto przed przejściem błotnistej rzeki Iłży, a  tak szliśmy 
szybko ku wsi Chotczy, bo nie było już dla nas innej drogi, choć ta, któreśmy iść musieli, 
była dla nas niekorzystną. Potrzeba było bowiem przechodzić groblę wąską, kilkaset sążni 
długą, obok rzeczki, wśród moczarów i niedaleko wysokiej góry, od strony zbliżających 
się Moskali, którym dość było postawić na górze kilka dział, aby nam zadać wielką klęskę 
jeżeli nie zniszczyć nas zupełnie. Gdyśmy weszli do Chotczy, obsadził jenerał młynek przy 
wstępie na tę groblę celnymi strzelcami Krakowskimi, dla przeszkodzenia zajściu korpusu 
z  drugiej strony, a  szwadronowi konnej legii Litewsko- ruskiej kazał postąpić ku 
nieprzyjacielowi, rozpuścić harcowników i  trzymać się jak najdłużej; naszą zaś legię 
pieszą, wraz z  celnymi strzelcami Podlaskimi półkownika Michała Kuszla, pod 
dowództwem naszego pułkownika Kwiatkowskiego, posłał na wzgórza, do których dążył 
nieprzyjaciel, dla wzbronienia mu opanowania ich, przynajmniej dopóty, dopóki korpus 
przez rzeczoną groblę nie przejdzie. Legia konna Litewsko-ruska ucierała się dzielnie 
z bardzo przeważającą silą nieprzyjaciół, jednak gdy Moskale odsłonili artylerię i sypnęli 
kartaczami legia, straciwszy kilku łudzi, cofnęła się na górę gdzie były dworskie budynki 
gospodarcze i gdzie postawiono dwa nasze działa do odstrzeliwania się. Obok tej góry, 
pod którą stanęła nasza legia piesza z  Podlaskimi strzelcami, odsłonięta artylerja 
moskiewska rozrzuciła także mocny ogień działowy na kolumny naszego korpusu, 
cofającego się groblą, ale nie wiele im szkodziła; przecież granaty, przenoszące naszą 
konnicę i piechotę, które stały na rzeczonych górach, wyrwały im kilku ludzi. Oprócz tego 
bicia z  dział, cały nawal konnicy i  piechoty moskiewskiej ruszył ku górze, obsadzonej 
u podnóża przez naszą pieszą legię i strzelców Podlaskich, aby szybkim pochodem zajść 
drogę długiemu szeregowi naszego korpusu, znajdującego się właśnie na grobli. Lecz 
zastąpili nieprzyjacielowi drogę tyralierzy, złożeni z kompanii naszej legii i  z kompanii 
Podlaskich strzelców i  pokazali się im na wierzchu góry. Moskale wstrzymali się 
i rozpoczęła się karabinowa pukanina z moskiewską piechotą, a tymczasem korpus nasz 
powoli postępował naprzód, ale już bezpieczniejszy, bo nas właśnie dla zasłonięcia jego 
odwrotu postawiono na tej górze. Żwawo utrzymywaliśmy ogień tyralierski, nie schodząc 
z góry, a nasze dwa działa na drugiej górze odpowiadały ciągle gorącemu ogniowi artyleryi 
nieprzyjacielskiej, i  chociaż parci mocno nie ustępowaliśmy z miejsca. Gdy już korpus 
nasz przeszedł szczęśliwie przez groblę i cofał się ku Woli Soleckiej, a wysłaniec jenerała 

Zbiór pamiętników do historii powstania polskiego z roku 1830—1831,
Pamiętnik Henryka Bogdańskiego, str. 201-211, Lwów 1902.
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przypadł do legii konnej, z rozkazem cofania się z działami, przestały strzelać działa nasze 
i legia konna rozpoczęła pochód z góry drogą ku legii pieszej i strzelcom Podlaskim. My 
zeszliśmy także na dół, ku tej samej drodze, nie przerywając karabinowego ognia — 
Moskale, ośmieleni milczeniem dział naszych i  odwrotem konnej legii, puścili na nią 
swoich harcowników i zaczęli ją z bliska razić kartaczami. Legia ta, na wąskiej drodze nie 
mając już miejsca odpowiedniego do ustawienia dział i  do rozwinięcia się dla odporu 
parta mocno, w wielkim nieładzie wpadła na nas z działami, gdyśmy już zeszli na drogę 
i  szykowali się do pochodu na bliski mostek. Rozbici tym sposobem, już nie mieliśmy 
czasu sformować się, bo tuż za nami leciała pędem konnica i piechota moskiewska. Legia 
konna z działami, utraciwszy po drodze kilku zabitych, przebyła szczęśliwie mostek i już 
potem w  porządku szła dałej. — Ale legia piesza i  strzelcy Podlascy nie mieli innego 
ratunku, jak wyłamać płot na lewo koło drogi i rozpierzchnąć się po obszernym moczarze, 
zwanym łąką jarontowską i dążyć samopas ku dość daleko odległemu lasowi. Kazano nam 
się na tej łące rozpierzchnąć, aby nas nie tak bardzo raziły kule działowe ciągłe strzelającej 
artyleryi moskiewskiej i aby moskiewska konnica, która się formowała do prześladowania 
nas, nie zniszczyła nas do reszty. Po moczarach i  bagnach wyciągaliśmy nogi, jak kto 
mógł, wśród świstu kuł działowych i warczenia granatów, które gęsto między nami pękały, 
lecz przy rozstrzeleniu się naszem nie wiele nam szkodziły. W ten sposób przybyliśmy nad 
szeroko płynący potok; miała to być młynówka, wprawdzie z dość wysokimi brzegami, ale 
niegłęboką. Jednak wówczas — jak nam później opowiadano — w  skutek nagłego 
spuszczenia stawu przez Moskali, przepełniona była wodą. Wtem ucichł huk dział, a major 
Szumski, który na koniu leciał za nami, zawołał: „Formujcie się, konnica nieprzyjacielska 
goni nas!” Naprędce sformowała się garstka naszych i daliśmy kilka razy ognia do jadących 
kłusem długim szeregiem dragonów. Byli już blisko nas, a od wystrzałów naszych padło 
ich kilku. Gdy się dragoni trochę wstrzymali i stępo iść poczęli, usłyszeliśmy nagle z lewego 
boku od wsi karabinowe wystrzały. Była to moskiewska piechota, która nam zachodziła 
od lasu, z drugiej strony potoku, ale wstrzymana przez strzelców celnych Krakowskich, 
postawionych koło młyna, to się mierzyła z nimi, to strzelała do nas. Będąc tym sposobem 
między konnicą i ogniem karabinowym, wskoczyliśmy wszyscy w potok, w którym woda 
dosięgała mi ramion. Tam zginęło wielu z naszych, jedni od kul, inni potonęli. Bardzo 
niesporo szedł pochód przez wodę — nareszcie, przebrnąwszy ją, mała tylko część naszych 
weszła do niedalekiego już lasu, gdzieśmy odpoczęli. — Strzelcy Krakowscy, nie mogąc się 
oprzeć naciskowi nieprzyjaciół, straciwszy kilkunastu i położywszy także wielu Moskali, 
niebawem również złączyli się z naszym korpusem. Gdyśmy połamali płot i byli już na 
Jarontowskiej łące, przybył tam także i nasz półkownik Kwiatkowski na koniu, otoczony 
oficerami. Gdy oficerowie nalegali na niego i najusilniej prosili, aby się udał za żołnierzami 
na bagna, ku lasowi, odpowiedział z niechęcią, że uciekać nie będzie, ale zsiadłszy z konia, 
wezwał Boguckiego, aby na nim jechał za nami, bo nam jeszcze będzie potrzebnym; 
Bogucki odpowiedział na to, że półkownika nie opuści. Wtem dragoni, którzy za nami 
gonili, zatrzymali się nasamprzód koło naszej starszyzny i  otoczyli pułkownika 
Kwiatkowskiego, kapitana Józefa Chanowskiego, dowódcę kompanii nadwiślańskiej, 
lekarza Chrząszcza i  kilku oficerów, a  między nimi i  mojego Boguckiego. Komendant 

dragonów wezwał ich do oddania broni, oni poodpinali na to pałasze i  zostali 
przyprowadzeni jako jeńcy wojenni do Rudigera. Rudiger siedział na górze na krześle, 
przypatrywał się walce i stamtąd wydawał rozkazy. Na powitanie półkownika wstał, podał 
mu rękę i  powiedział, że chociaż nie jest obowiązanym do uważania ich jako jeńców 
wojennych, tylko za buntowników, przecież poszanuje ich smutne położenie, bo 
dzielnością swoją zasłużył na to i znajdą u niego obejście się odpowiednie ich wojskowym 
stopniom, aby zadać kłam fałszywym po pismach rozszerzanym wieściom 
o  barbarzyńskiem obchodzeniu się z  polskimi jeńcami. Oprócz tych oficerów 
przyprowadzono jako jeńców jeszcze kilku innych z naszej pieszej legii i kilku także ze 
strzelców Podlaskich. Pojmanych oficerów z  naszym półkownikiem było, jak nam 
mówiono, dziesięciu. Stratę naszą w tem nieszczęsnem spotkaniu w zabranych do niewoli, 
zabitych, rannych i  tych, którzy dopiero później z  nami się połączyli, liczono około 
pięciuset. Jak na nasz mały korpus był to wielki ubytek. Wielu później wracało do korpusu 
i opowiadało o swoich przygodach. Gdy legia nasza weszła do lasu, policzyliśmy się; było 
nas na razie tylko 65 i major Szumski; z oficerów zaś nie było nikogo. Razem z nami weszli 
do lasu i  strzelcy Podlascy, również znacznie zdziesiątkowani. Do zagubionych należał 
także podoficer August Bielowski, który, nie mogąc zdążyć za nami do potoka, skrył się 
w gęstą i wysoką trzcinę, czyli szuwar w moczarze gdzie mu woda sięgała powyżej pasa. 
Gdy Moskale pogonili za naszym korpusem, a  tylko kozacy rozbiegli się po łące, dla 
obdzierania trupów i  wyłowienia ukrytych i  rannych, spostrzegli go z  brzegu potoku 
w gęstwinie tych wodnych zarośli i wołali na niego, by wyszedł, ale on posuwał się coraz 
głębiej, aby się ukryć; strzelali do niego, lecz na próżno, a żaden z nich nie chciał pójść do 
wody. Wtem nawinął im się chłop z Chotczy na czółnie, któren także szukał łupu. Pokazali 
mu więc, gdzie siedzi i  kazali go sprowadzić. Chłop popłynął w  zarośla, zobaczył 
Bielowskiego i powiedział mu, ażeby się ukrył głębiej, a kozakom oświadczył, że nie ma 
nikogo. Ci zagrozili mu śmiercią i kazali szukać lepiej; chłop się wrócił, Bielowskiego dalej 
posunął i  polecił mu, aby tam spokojnie siedział do nocy a  on do niego przypłynie 
i weźmie go, kozakom zaś powtórnie odpowiedział, że nie ma nikogo, a  jeżeli kto był, 
musiał utonąć i  pomimo ich gróźb nie powracał już więcej w  to miejsce. W  nocy zaś 
rzeczywiście przypłynął, wziął Bielowskiego na czółno, przyprowadził go do swego domu, 
ogrzał, przebrał i za kilka dni wyprawił. Ale Bielowski już nie wrócił do naszego korpusu, 
lecz przeprawiwszy się gdzieś przez Wisłę, wszedł podobno z  korpusem Romarina do 
Galicyi. Gdyśmy już przeszli groblę, jenerał Różycki z obawy, aby się do naszego korpusu 
nie wkradł nieład pod ogniem nieprzyjacielskim, stanął osobiście na końcu grobli na 
wzgórzu z dwoma działami, dwoma szwadronami jazdy i z celnymi strzelcami Grotusa 
— któren po rozbiciu kapitana Gedroica pod Zwoleniem wrócił do nas ze swoimi- aby 
wstrzymać napieranie Moskali. Gdy spostrzegł, że się dragoni szykują do gonienia za 
nami na łące Jarontowskiej, wysłał kapitana Ignacego Wendorfa z szwadronem strzelców 
konnych na odsiecz, z poleceniem, aby strzegł prawego skrzydła korpusu, Ale do odsieczy 
nie przyszło, i przyjść nie mogło, za dragonami bowiem waliła się cała masa nieprzyjaciela. 
Ledwie Wendorf odszedł z rozkazem jenerała, spostrzegł  tenże kolumnę moskiewskiej 
piechoty, postępującą szybko po grobli ku naszemu korpusowi. Dał więc do nich ognia 
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z dwóch działa postawionych na końcu grobli i wstrzymał jej pochód. Moskale nie chcieli 
już iść naprzód, a  cofać się nie mogli, bo ich wstrzymywali ich oficerowie, stali więc 
w miejscu, jenerał nasz ciągle do nich strzelał i padła ich tam znaczna liczba. Wtem dał 
znać Wendorf, że od prawego skrzydła naszego korpusu okazuje się nieprzyjaciel 
w znacznej sile i że po rozbiciu naszej pieszej legii i strzelców Podlaskich spieszy na nasz 
korpus. Opuścił więc jenerał zajęte stanowisko i posunął się dalej drogą ku Woli Soleckiej. 
Gdy się to działo pod Chotczą, usłyszeli Wołyńcy, którzy nie doszedłszy do Solca, 
spoczywali w  lesie wraz z  batalionem celnych strzelców Sandomierskich, huk dział od 
strony Chotczy. Półkownik Karol Różycki wyruszył natychmiast w tę stronę, a strzelcom 
wskazał do obsadzenia lasek na drodze z Chotczy ku Woli Soleckiej, gdzie się rzeczywiście 
z korpusem złączyli. Wołyńcy przybyli na sam czas, jak gdyby z ułożonego naprzód planu, 
bo w tej właśnie chwili, gdy Wendorf uwiadomił jenerała, że nieprzyjaciel zagraża naszemu 
prawemu skrzydłu ukazali się Moskalom ze strony dla nich zupełnie niespodziewanej, 
a  nieprzyjaciel, albo bojąc się zasadzki, albo sądząc, że półki te były daleko większe, 
wstrzymał swoją pogoń. Korpus nasz już spokojniej szedł do Woli Soleckiej, w którym to 
pochodzie zajmowali Wołyńcy straż tylną. Tam korpus stanął na spoczynek, a Moskale 
tak byli opieszali w pochodzie, że zostawili nam dosyć czasu do odetchnienia, pozbierania 
i połączenia się tak pojedynczo rozpierzchłych, jak w tyle pozostałych oddziałów, a nawet 
jeździe do nakarmienia koni; tylko Dońcy rozbiegli się swoim zwyczajem po polach, 
Rudiger zapewne nie bardzo ufał dzielności swoich żołnierzy i dla tego nie ścigał nas dalej, 
bo inaczej mógłby nam jeszcze dotkliwszy cios zadać, miał bowiem niezłą konnicę 
i ogromnie przewyższającą liczbę dział, ale jak mówiono, piechota jego była najlichsza. 
Nie odważył się więc postawić jej przeciw nam w linii bojowej, a tem mniej prowadzić jej 
na bagnety. W Woli Soleckiej zatrzymał się nieco nasz korpus, a odpocząwszy wyruszył ku 
miasteczku Lipskowi. Kiedy jeden szwadron Wołyńców z Karolem Różyckim wszedł do 
miasta — rozległ się tam krzyk, że nasze działa biorą! Natychmiast wyprowadził Różycki 
swój szwadron za miasto, rozpędził moskiewskich harcowników, nacierających w nieładzie 
na naszą artyleryję i  rozwinął go na drodze przed miastem, jenerał zaś spostrzegłszy 
przybywanie świeżych dział nieprzyjacielskich, postawił resztę Wołyńców w  miejscu, 
zajmowanem dotąd przez piechotę dla wspierania artyleryi, częścią piechoty obsadził 
stodoły i cegielnię, a sam na czele licznych tyralierów udał się ku nieprzyjacielowi, któren 
całą siłą opanował lasek — zdawało się, jakby tam chciał zginąć. Nieprzyjaciel rozwinął 
swoją konnicę w znacznej liczbie, a mnóstwo dział ustawił pod laskiem tak, że jedną ich 
połową raził naszą piechotę, a drugą jazdę na drodze; harcownicy moskiewscy rozsypali 
się w  tej stronie, gdzie stał szwadron Wołyńców z  Karolem Różyckim. Część piechoty 
i  szwadron konnej legii Litewsko-wołyńskiej były już w  mieście, a  podpułkownik 
Chmielewski spiesznie uprowadził starą jazdę za miasto i szedł dalej, nie troszcząc się o to, 
co się z korpusem dzieje. I tak gdy jenerał nie chciał przyjąć bitwy w porządnym szyku, 
musiał ją przyjąć w nieładzie. Kartacze wyrywały Wołyńców na drodze stojących, bo gdy 
jazda nieprzyjacielska na nich nacierać nie chciała, wojowali Moskale tylko przewagą 
dział. Ten szwadron Wołyńców upominał się u  swego półkownika o  natarcie na 
harcowników, Dońców, dragonów i strzelców konnych, którzy ciągle, chociaż bezskutecznie 

pukając z  karabinków, oskrzydlali ich i  dosięgali miasta, ale Karol Różycki nie dawał 
rozkazu, bo uważał go za niewczesny i Wołyńcy stali nieporuszeni, chociaż między nimi 
padały ofiary. Niedaleko szwadronu Wołyńców stał przerzedzony szwadron jazdy 
Podlaskiej, bez oficerów, którzy częścią wyginęli, częścią się gdzieś zapodzieli; jeden tylko 
podporucznik Iłowiecki, akademik z  Berlina, stał przed ich frontem, ten szwadron, 
z  młodych żołnierzy złożony wołał na Karola Różyckiego, by mu dał swoich oficerów, 
a oni wszędzie z Wołyńcami pójdą. Różycki przypadł do nich, kazał wystąpić podoficerom 
i zastąpić miejsce oficerów i zostawił przy nich swego adjutanta. Szwadron ten nie chciał 
się potem odłączyć od Wołyńców. Drugi szwadron jazdy Podlaskiej stał także obok innych 
dwóch szwadronów jazdy Wołyńskiej, które strzegły naszej artyleryi. Gdy na lewem 
skrzydle, mimo silnego działowego ognia nieprzyjacielskiego i wielu zabitych i rannych, 
panował zupełny porządek, utrzymywany przez półkownika Karola Różyckiego, prawe 
skrzydło naszego korpusu było w wielkiem zamieszaniu. Jenerał Różycki był ciągle przy 
tyralierach koło cegielni, którzy tak dzielnie strzelali, że zabijali kanonierów moskiewskich 
koło dział i  wiele Moskalom zrobili szkody. Gdy częściami występowały coraz nowe 
szwadrony moskiewskie, dwa szwadrony Wołyńców, które zasłaniały działa, prosiły 
jenerała o pozwolenie natarcia na nie, ale jenerał nie zezwolił i rozkazał cofać się, sam nie 
opuszczając tyralierów. Cofanie odbywało się w największym nieporządku, bo piechota 
i jazda darły się porozrywane na części do miasta, gdzie wszyscy razem dostać się chcieli, 
nie przestrzegając kolei i  środków ostrożności. Piechota nie tylko szła drożyną między 
opłotkami od cegielni i stodół, gdzie stała na prawem skrzydle, ale pościła się także na 
lewe skrzydło ku głównej drodze, gdzie był Karol Różycki ze swoim szwadronem. Gdy 
i  artylerya na główną drogę zjechała, nie ruszył się Karol Różycki z  miejsca ze swoim 
szwadronem i  ze szwadronem jazdy Podlaskiej, ale kazał się rozstąpić piechocie, aby 
przepuścić działa. Inne zaś dwa szwadrony Wołyńców, z  drugim szwadronem jazdy 
Podlaskiej, na prawem skrzydle szły drożyną od stodoły kłusem ku miastu. Jazda 
nieprzyjacielska widząc taki nieporządek na naszem prawem skrzydle, puściła się za niem 
w pogoń z kilkoma działami. Zaczęła się żwawa utarczka; część piechoty, która nie zdążyła 
jeszcze do miasta, formowała się kupkami w czworoboki i tak bezpieczniejsza od natarcia 
konnicy wchodziła powoli do miasta, odstrzeliwując się ciągle, a  dwa szwadrony 
Wołynców ze szwadronem jazdy Podlaskiej obróciły się ku nieprzyjacielowi i dopóty się 
mu opierały i wstrzymywały go, dopóki jazda, będąca w mieście i piechota nie wyszły 
przeciwną stroną z  miasta. Jednak wielu zginęło tu, tak z  piechoty, jak z  jazdy, 
a kilkudziesięciu dostało się do niewoli. Garstka ta piechoty i te trzy szwadrony, odpierając 
napady, cofnęły się do miasta, dokąd weszli także Moskale z  prawej strony. Na lewem 
skrzydle, gdy harcownicy moskiewscy już wpadli do miasta, rozkazał Karol Różycki cofać 
się obydwom szwadronom Wołyńców i jazdy Podlaskiej. Moskale wybiegali na nich już 
w  mieście z  pałaszami w  ręku, ale odpędzeni lancami, nie śmieli natrzeć silniej, tylko 
kartacze wyrywały naszych. Na końcu miasta był i  most na rzece, który przejść było 
potrzeba. Wojsko nasze z miasta i z prawego skrzydła już go przeszło, tylko szwadrony 
lewego skrzydła zbliżały się ku niemu przez miasto, w którem już był nieprzyjaciel. Aby 
więc zapewnić przejście, rozkazał Karol Różycki kilkunastu strzelcom Sandomierskim, 
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którzy byli także 
na lewem 
skrzydle i  cofali 
się razem ze 
s z w a d r o n e m , 
obsadzić skrajne 
domy i  odpierać 
cisnących się ku 
mostowi Moskali, 
Przeszło więc 
tym sposobem 
i  cale lewe 
skrzydło przez 
most za miasto. 
Gdy się wszyscy 
za mostem 
z g r o m a d z i l i , 
a  nie widzieli 

między sobą jenerała Różyckiego, rozeszła się w korpusie wieść, że jenerał zginął; ponieważ 
zaś dowódca w  tak niebezpiecznem położeniu był natychmiast potrzebny, zażądali 
wszyscy oficerowie sztabowi różnych broni od pułkownika Karola Różyckiego, aby objął 
dowództwo ; on też bez wahania stanął na czele korpusu. Teraz Karol Różycki już wedle 
swej myśli wydawał rozkazy, a myślą jego nie było cofanie się, ale wypędzenie Moskali 
z miasta i wyszukanie zwłok jenerała, albo wydarcie go żywego nieprzyjacielowi. Zatrzymał 
więc cofające się kolumny i  kazał im się odwrócić przodem do miasta. Cztery działa 
Kaczanowskiego i Frezego ustawił na wzgórzu na lewem skrzydle, a szwadron konnej legii 
Litewsko-ruskiej w  obronie dział. Szwadron jazdy Podlaskiej przeznaczył na rezerwę 
i umieścił za szwadronem legii Litewsko-ruskiej dodawszy mu dwa działa dla omamienia 
Moskali, bo działa te były popsute i nie używano ich prawie nigdy. Rezerwa ta, wysunięta 
z  działami z  za wzgórza, wydawała się jakby czoło silniejszej kolumny. Reszta jazdy, 
z wyjątkiem pierwszego szwadronu Wołyńców, stanęła na prawem skrzydle. W środku 
postawił piechotę i uformował z niej kolumny do natarcia, a pierwszy szwadron Wołyńców, 
przy którym sam był obecnym obrócił ku mostowi koło piechoty, dla jej zasłony. Jeszcze 
słychać było w  mieście odstrzeliwanie się pojedynczych żołnierzy od piechoty, którzy 
pierwej nie zdążyli wyjść z miasta, gdy już konne kolumny moskiewskie wysuwały się ku 
mostowi. Nasze działa raziły je mocno i mnóstwo padło Moskali. Uderzono w bębny do 
natarcia i  piechota nasza szła z  bagnetem naprzód na most, przeciw pokazującej się 
piechocie nieprzyjacielskiej; jazda naszego prawego skrzydła poczęła przechodzić płytką 
rzekę i formowała się za piechotą. Moskiewskie kolumny wstrzymały się, lecz gdy nasza 
piechota już przeszła most natarła na nią konnica moskiewska, której miało być 
10 szwadronów. Piechota odparła ją strzałami i bagnetem; konnica powtórzyła natarcie 
i znowu została odpartą, mocno napierana z boku przez jazdę naszą. Moskale cofnęli się 

do miasta, a jazda nasza z prawego skrzydła otrzymała rozkaz iść w lewo po za miasto, dla 
niepokojenia Moskali, którzy już zaczęli miasto opuszczać. — Gdy tak piechota nasza 
wykraczała do miasta, konnica już miasto z  lewego boku obiegła, a  działa nasze inne, 
odpowiedniejsze dla rażenia Moskali wychodzących z  miasta, zajmowały stanowisko, 
położenie w okamgnieniu tak się zmieniło, iż nieprzyjaciel się cofał, a korpus nasz szedł 
do natarcia; wtem nagle zjawił się jenerał Różycki na czele swoich tyralierów, z którymi 
będąc odciętym, przerznął się do korpusu po rozpaczliwej walce. Kochało wojsko jenerała 
i  gdy go zobaczyło, powitało najserdeczniej i  z największem uniesieniem jenerał objął 
napowrót dowództwo i  pochwalił to natarczywe wyparcie Moskali z  miasta, głównie 
z  tego powodu, że korpus spokojniejszy będzie miał odwrót. Jednak dla bardzo 
przeważającej liczby dział moskiewskich, którym jedynie nieprzyjaciel zawdzięcza 
korzyści dnia tego i z powodu mocno już przerzedzonych szeregów naszych — bo w dniu 
tem pod Chotczą i pod Lipskiem prawie czwartą część stracił nasz korpus — uznał za 
niestosowne dalsze nacieranie i zatrzymał atakujące kolumny. Huk dział z obu stron trwał 
jeszcze czas jakiś, jeszcze nieprzyjaciel próbował nowego natarcia, widząc już rzeczywisty 
nasz odwrót, ale czworobok  batalionu 22 pólku piechoty liniowej pod dowództwem 
kapitana Gąsiorowskiego wspierający jazdę, tudzież ogień celnych strzelców Grotusa, 
wspieranych przez batalion 6 pólku strzelców pieszych i dwa działa, ustawione na górze 
pod wsią Lipa, wstrzymały te zapędy, a korpus nasz rozpoczął dalsze cofanie się, ścigany 
jeszcze wprawdzie przez Moskali, ale już bez natarczywości i tylko przez Dońców, którzy 
pochodowi naszemu z  daleka towarzyszyli. Jenerał Różycki w  walce tej pod Lipskiem 
żadnego nie doznał uszkodzenia, lecz półkownik Karol Różycki otrzymał lekką kontuzję 
w szczękę. Rudiger mówił później parlamentarzowi naszemu, że w tym dniu miał dwóch 
dowódców półkowych ciężko rannych, ale ilości całego ubytku swojego korpusu nie chciał 
wyjawić. Resztki naszej pieszej legii Litewsko-ruskiej i  celnych strzelców Podlaskich, 
tudzież kompanii strzelców Nadwiślańskich, rozbitych pod Chotczą szły ztamtąd, 
prowadzone przez majora Szumskiego lasami, okrążając z  daleka pochód Rudigera, 
goniącego za naszym korpusem. I  tak manowcami, nałożywszy kilka razy więcej drogi 
i odpocząwszy raz wśród dnia, przyszliśmy już wieczorem do Lipska, po ukończonem już 
tam krwawym starciu, po odejściu ztamtąd naszych nieprzyjaciół. W mieście nalegano na 
nas, abyśmy jak najprędzej szli dalej, bo niebawem mogli tam wpaść Moskale, a my byśmy 
się dostali w ich ręce, bo było nas za mało, abyśmy skuteczny mogli stawić opór. Odeszliśmy 
też wskazaną nam przez mieszczan drogą i już w późną noc złączyliśmy się z korpusem, 
zbliżającym się do Rzeczniowa, w odległości dwóch mil od Lipska.
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 Nazajutrz dnia 10 września, na usilne 
dopiero nalegania naszego dowódcy, 
podpółkownika Jutrzenki, generał 
o  godzinie 8 rano odwrót nakazał. 
Na drodze, którąśmy mieli obecnie 
przebywać — gdyż tą, którąśmy do 
Janowca przybyli, odwrót uskuteczniony 
być już nie mógł — jest wieś Chotcza 
górna, w której ciągnąca się długa i wąska 
grobla pomiędzy stawem i  moczarami, 
jakie tworzy przepływająca tamże rzeka 
Chotcza, mogła się była stać grobem dla 
nas w razie ubiegnięcia jej przez Moskali, 
którzy nawet bliżej byli od niej, jak my. Ale 
na szczęście nasze i w otoczeniu Rudigera 
musieli się znajdować Kaczanowscy 
i  adjutanci podobni do naszych, którym 
nic spieszno było opuszczać legowisko. To 
też bagaże i  przednia straż nasza zastała 
ową groblę, ten jedyny przesmyk, przez 
który wymknąć mogliśmy się, wolnym 
i  bez szwanku go przebyła, również jak 

i część jazdy i półk 22 piechoty. Lecz gdy 6 półk strzelców zbliżał się ku grobli, ujrzeliśmy 
wysuwający się z  za wzgórza, rozciągającego się przed wsią po prawej stronie drogi, 
którąśmy maszerowali oddział wojska który się w tejże chwili ukrył za wzgórza. Zwróciłem 
na to uwagę naszego majora Obiedzińskiego, a sam poskoczyłem ku wzgórkowi. Major 
wysłał za mną pluton jazdy, który wyjechawszy na wzgórze ujrzał wraz ze mną kolumny 
moskiewskie, biegiem prawie pędzące ku wsi i  grobli, lecz pośpiech ten byt za późny, 
bo staw od prawej właśnie strony zasłaniający groblę, bronił Moskalom przystępu do 
niej. Legia piesza Litewsko-wołyńska wraz z strzelcami celnymi Krakowskimi obsadziła 
wieś, dla zasłonienia naszego odwrotu, a dwa nasze działa, ustawione na wzgórzu, zaczęły 
ogień do kolumn nieprzyjacielskich, który jednak niedługo trwał, gdyż działa nasze, 
pozostawione bez asekuracyi musiały się cofnąć. Artylerya nieprzyjacielska, zająwszy 
w półkole wzgórza, wznoszące się poza stawem i strychujące groblą, zaczęła ją z zwykłą 
sobie szybkością ostrzeliwać. Właśnie w  chwili rozpoczęcia tego morderczego ognia 
wszedł na groblę i dla szczupłości miejsca maszerować musiał sekcyami batalion drugi 
półku 6 strzelców pieszych.
 Spacer ten przez groblę pod strzałami kilkunastu dział, z  wielką szybkością 

miotających pociski, groził nam okropną klęską, zwłaszcza biorąc miarę z  tego, iż 
wstępując na groblę, za pierwszym strzałem w szeregu, poprzedzającym mnie, czterech 
ludzi zostało zabitych. Lecz posuwając się dalej, przypadki śmierci lub skaleczenia były 
rzadsze, gdyż gęsto rzucane granaty i  kule, albo przelatując nad głowami naszemi, 
rykoszetowały po bagnie, po lewej stronie grobli będącem, albo też nie doszedłszy do 
grobli, pękały w stawie, wyrzucając słupy wody do góry; czasami tylko jęk ostrzegał, iż 
ktoś się z nogą lub ręką, albo i z życiem pożegnał. Przed znajdującym się w pół grobli 
mostem, półkownik nasz Jutrzenka kazał nam się zatrzymać; rozkaz ten nie przypadł 
nikomu do smaku, bo każdy pragnął jak najprędzej wydobyć się z tej gorącej łaźni, którą 
nam Moskale sprawiali. Pomimo niewielkiej ochoty trzeba było jednak stać w tem nader 
niewygodnem stanowisku, w  którem służyliśmy za bezbronny cel artylerzystom 
moskiewskim. Nie wiem, jak ja tam wyglądałem, bom nie miał zwierciadła, abym się 
mógł zobaczyć, ale moi koledzy nie bardzo mieli pocieszne facyaty, a  nasz major 
Obiedziński, zsiadłszy z konia mienił się jak kameleon, a nie tylko broda mu drżała, ale 
i szlify trzęsły się. Zrobiwszy to spostrzeżenie, wzięła mnie ciekawość dowiedzieć się od 
pułkownika, dlaczego przyszła mu ochota raptem samemu się zatrzymać przed mostem 
i  nas na taką dyabelską wystawić próbę. Posunąłem się więc ku mostowi; półkownik 
siedział sobie na koniu z  tak spokojną miną, jak gdyby najmniejsze nie groziło 
niebezpieczeństwo, patrząc na wzgórza, z których prażyła do nas artylerya moskiewska. 
Przysunąwszy się do niego, odezwałem się : „Za pozwoleniem półkownika, nie łaskaw by 
mi był półkownik powiedzieć, dla czego nas tu półkownik zatrzymał. — Oto dlatego, że 
dochodząc do mostu spostrzegłem, iż nieprzyjaciel cały swój ogień „skierował na most 
i jak pan widzisz, poręcze na nim pogruchotał; „nie chciałem więc w ten war pocisków 
wprowadzać batalionu i na „ próżno tracić ludzi i właśnie dla tego wstrzymałem go, bo po 
pewnej „liczbie strzałów armaty kierunek zmienią z powodu samych strzałów, „a natenczas 
bez straty przejdziemy most”. Niebawem też po wróceniu mojem na miejsce, usłyszeliśmy 
komendę: „Baczność! — naprzód-biegiem-marsz!” — która z  ochotą i  z  precyzyą 
wypełnioną została. Przejście grobli, które przy większej zręczności artylerzystów 
moskiewskich mogło nasz batalion grubo kosztować, opłacił on stratą kilkunastu ludzi. 
Po za groblą grunt nieznacznie wznosił się i  tworzył wyżynę, w  pewnej części okrytą 
lasem; droga idąca wprost z  grobli prowadziła na wzgórze lesiste. Oddziałom naszym, 
które się po przejściu grobli formowały na płaszczyźnie, nakazał generał dalszy pochód, 
a postawiwszy dwa działa na wzgórzu, na drodze na prost grobli, zostawił drugą kompanię 
karabinierów 6 półku strzelców w asekuracyi; mnie z jednym plutonem tyralierskim kazał 
obsadzić na lewo od drogi w nizinie będącą olszynę, a na prawo od drogi moczary zarosłe 
obsadził trzema plutonami tyralierów z 2 batalionu 6 pólku strzelców pieszych. Działa 
nasze ustawione na drodze, będącej przedłużeniem grobli, w  całej długości takową 
strychowały, to też dosyć długi czas kolumny moskiewskie, usiłujące przebyć groblę, za 
każdym posunięciem się na nią rażone morderczym ogniem, w nieładzie z niej uchodziły; 
— wreszcie Moskale, przekonawszy się, iż pochód przez groblę opłacić by musieli 
ogromnemi stratami, przeprawili na prawo od grobli przez błota znaczną część swoich 
tyralierów, którzy pod zasłoną zarośli przebrnąwszy strumień od stawu płynący, zaczęli 
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się ucierać z  trzema plutonami naszymi, które zajmowały brzeg lasu. Generał kazał 
natenczas działom naszym zejść z pozycyi i dalej odwrót uskuteczniać; trzy nasze plutony, 
ostrzeżone o cofnięciu się dział, odparłszy tyralierów nieprzyjacielskich, udały się w dalszy 
pochód za działami. Z lewej strony drogi piechota moskiewska, okrążywszy staw, rozsypała 
swoich tyralierów w zaroślach naprzeciw olszyny, której ja z moim plutonem strzegłem. 
Przedzielało mnie od Moskali kilkadziesiąt do stu kroków szerokości mające trzęsawisko, 
przez nie więc zaczęliśmy się odstrzeliwać Moskalom. Położenie nasze było korzystniejsze, 
bo gruba olszyna i wysokie kępiny służyły nam za ochronę, a który Moskal wychylił się na 
obnażoną trzęsawicę, tegośmy zaraz sprzątnęli; nic mogli także odgadnąć, jaką siłą 
zajmujemy olszynę, przeto i  nie bardzo kwapili się naprzód. Aby nas więc wyparować 
z olszyny, artylerya ich zaczęła z wzgórza, ponad stawem ciągnącego się, rzucać granaty 
w olszynę. Wśród ognia z ręcznej broni, huku dział i pękających granatów nie mogłem 
usłyszeć, że nasze działa przestały strzelać i cofnęły się, a nie będąc ostrzeżony o odwrocie 
naszych i nie wiedząc, jakie mi grozi niebezpieczeństwo, z moim tylko plutonem, z którego 
czterech mi ubito łudzi, przez blisko trzy kwadranse po zupełnem cofnięciu się naszych, 
przeciągnąłem w tym punkcie walkę. Dopiero gdy się opatrzono, że mnie nie ma, dowódca 
batalionu naszego wysłał po mnie podoficera Gerharda, który przybiegłszy do olszyny, 
ostrzegł mnie, abym minuty czasu nie tracił, gdyż korpus już o ćwierć mili się znajduje. 
Zebrawszy więc czemprędzej ludzi, wyległem z  olszyny na pole i  ujrzałem dragonów 
i kozaków zwolna postępujących drogą, którą poprzednio zajmowały działa nasze. Jazda 
ta jednak, chociaż najwyżej czterysta kroków oddaloną była ode mnie, nie ścigała mnie, 
i już moim plutonem wolnym maszerując przed nią krokiem, nie zaczepiony dostałem się 
do tylnej naszej straży, a  następnie do pułku. Wypoczywanie sztabowców w  Janowcu 
drogośmy opłacili. Legia piesza Litewsko-wołyńska wraz z  strzelcami celnymi 
Krakowskimi, która zajęła wieś dla wstrzymania pochodu moskiewskiego i zapewnienia 
odwroty korpusowi, nie wsparta i zostawiona bez wytkniętego kierunku i rażona przez 
artyleryę nieprzyjacielską, a następnie odcięta od grobli i obskoczona przez przeważne 
siły moskiewskie, po mężnej obronie cała prawie zniszczoną została. Dowódca jej, 
podpułkownik Kwiatkowski dostał się do niewoli, a z pięciuset ludzi 80 tylko uszło. Ten 
sam los spotkał 149 strzelców celnych Krakowskich, z których 20 wydobyło się z tej gorącej 
łaźni. Dowódca ich, Wacław Gaszyński, bacząc zapewne, iż nadal może być użytecznym 
ojczyźnie, zawczasu pomyślał o odwrocie i bez szwanku wycofał się z niebezpieczeństwa. 
Gdyby był korpus godziną tylko wcześniej wyruszył z Janowca, byłby uniknął zupełnie tej 
ciężkiej, a  nie dającej się powetować straty. Ale gdy przez lekkomyślne dogadzanie 
wywczasom swoim, sztab narażał na oczywistą klęskę korpus, powinien był przynajmniej 
dołożyć wszelkiego starania, aby jak najmniejszą stratą okupić swoją nieoględność 
winowajczą. Tymczasem całe działanie generała Różyckiego i jego sztabu odznaczało się 
zupełną nieporadnością i rzec można bezmyślnością. Kazano legii i strzelcom zająć wieś 
i  trzymać się w  niej, ale o  wsparciu jej i  umożliwieniu odwrotu — jedynego, jaki jej 
pozostawał, przez groblę, nikt się nie troszczył. Zostawiona legia za groblą znikła z  ich 
myśli, znikając im z  oczu, a  przypomnieli sobie o  niej dopiero, gdy osiemdziesiąt jej 
niedobitków wróciwszy, złączyło się z resztą wojska. Po półgodzinnym wypoczynku, za 

zbliżeniem się przedniej straży moskiewskiej, nakazano odwrót. Odbywał on się 
w  szachownicę w  największym porządku. Zatrzymywano się na każdej dogodniejszej 
pozycyi, z której działa nasze raziły nadchodzące kolumny moskiewskie. Ustępując w ten 
sposób zwolna przed nieprzyjacielem, przyciągnęliśmy pod miasteczko Lipsko. Tu jazda 
nasza, która dotąd stanowiła tylną straż naszą, otrzymała rozkaz cofania się naprzód, dla 
utworzenia przedniej straży; minąwszy więc piechotę, przeszła przez miasteczko 
pozostawiwszy szwadron jazdy Wołyńskiej, szwadron jazdy Podlaskiej i szwadron 2 pułku 
strzelców konnych dla asekuracyi dział, które w tylnej straży postępując, zająwszy pozycyę 
pod samem miastem przy krzyżu stojącym nad drogą, ogniem swoim wstrzymywały 
natarczywość pochodu moskiewskiego, a tymczasem korpus, przez miasto i przez wąwóz 
znajdujący się za miastem, uskuteczniał swój dalszy odwrót. Dla tem skuteczniejszego 
zabezpieczenia dział obsadzono cmętarz, znajdujący się pod miastem na lewem skrzydle 
dział naszych, czterema plutonami tyralierskimi z 6 półku strzelców pieszych, a miasto 
samo oddziałem strzelców celnych Kuszla i Grotusa. Półkowi naszemu, który minąwszy 
miasto, puścił się w wąwóz, rozkazał generał wziąć się na prawo i wyjść na wzgórze, a gdy 
to uskutecznionem zostało, kazał obydwu batalionom sformować się w kolumny do ataku 
po lewej stronie cmętarza, w  niewielkiej od niego odległości; na lewem zaś naszem 
skrzydle uszykował się szwadron 2 półku strzelców konnych. Gdyśmy wychodzili z miasta, 
jazda nieprzyjacielska z  głośnem „hura!” uderzyła na działa nasze, lecz przywitana 
kartaczami i ogniem tyralierów naszych ukrytych na cmętarzu, a w chwili zamieszania, 
sprawionego w jej szeregach tem przywitaniem, napadnięta przez nasze dwa szwadrony, 
poniósłszy dotkliwe straty, cofnęła się w największym nieładzie. Z tego korzystając działa 
nasze, opuściwszy zbyt niebezpieczne stanowisko, przeszły przez miasto udając się 
w dalszy pochód. Niebawem nadbiegła artylerya moskiewska i zaczęła walić do miasta, 
w  którem znajdowały się cofające oddziały naszej jazdy i  strzelców celnych. Działa 
moskiewskie uszykowały się na polu przed miastem w niewielkiej odległości od nas, lecz 
ogień i cała ich baczność skierowane były ku miastu. Wtem generał Różycki nadjechał do 
naszych dwóch batalionów i zaśpiewawszy – „Jeszcze Polska nie zginęła”, rozkazał czterem 
naszym plutonom tyralierskim ruszyć wprost na działa. Pewniśmy więc byli, że ten rozkaz 
wydany nam został w celu zabrania rzeczonych dział i że wsparci będziemy przez nasze 
dwa bataliony i  szwadron jazdy, stojący na naszem lewem skrzydle. Ruszyliśmy więc 
ochoczo: ja, Mierosławski, Dietz i Szczepanowski Franciszek, na czele naszych plutonów 
wprost ku działom nieprzyjacielskim, których paszcze, wówczas zwrócone do miasta, 
w  ukośnym do nas były kierunku. Wkrótce jednak nieprzyjaciel, dostrzegłszy nas, 
odwrócił działa ku nam. Na ten jego manewr Mierosławski, 17-letni ale żwawy chłopaczek, 
zawołał; „Patrz, jak nas poczęstują kartaczami;” — na co mu odpowiedziałem, że niedługo 
im się to uda. Przyspieszyliśmy więc kroku, a wtem otrzymaliśmy pierwsze poczestne, na 
które szwadron, postępujący na naszem lewem skrzydle, zamiast, co koń wyskoczy, ruszyć 
naprzód, ruszył w tył, zostawiając swego dowódcę który załamawszy ręce zaklął i zawrócił 
za nimi. Ucieczka strzelców konnych nie odjęła nam jednak otuchy i pomimo szybkich 
strzałów Moskali posuwaliśmy się rączo naprzód, a doszedłszy tak, żeśmy widzieli, jak 
jeden z  kanonierów nabijających działo, nie mógł z  ładunkiem do wylotu trafić, 
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zakomenderowaliśmy „biegiem” i  w tej chwili obejrzawszy się, nie ujrzeliśmy za sobą 
nikogo. Rażenie piorunem nie byłoby tak strasznem, jak to opuszczenie od swoich; 
wrażenie, jakiegośmy w  tej chwili doznali, nie da się wysłowić. Rozpacz, zwątpienie, 
wstyd, wszystkie męki moralne spotęgowane upokorzeniem wobec wrogów, których 
szydercze wycia dolatywały do uszów naszych, moralnie zniweczyły nas w  tej chwili. 
Przejście w  jednej chwili z  największej otuchy do najrozpaczliwszego zwątpienia jest 
zabijającem. Nie pozostawało więc, jak ratować się ucieczką. Moskale, zamiast złapać nas, 
zrobili nam ten zaszczyt, iż za uciekającymi trzy razy z sześciu dział kartaczami sypnęli. 
Gdyśmy w pewnych od siebie odstępach zaczęli uciekać, ja, jakby siłą jaką pchnięty z tyłu, 
padłem na ziemię; zaledwiem się wywrócił, gdy cały strzał kartaczowy przeleciał nade 
mną, o dziesięć kroków od głowy mojej wybił dziurę głęboką w ziemi. Podziękowałem 
Bogu Najwyższemu za to mimowolne padnięcie moje, bo gdybym był stal, ten nabój 
rdzenny kartaczowy byłby mnie w  pół przeciął. Uszedłszy łaską Bożą od nieochybnej 
śmierci, znękany moralnie i fizycznie, dostałem się szczęśliwie do swoich. Nie mogłem się 
jednak dowiedzieć, co było przyczyną tej komedyi z atakiem na działa i nie ostrzeżenia 
nas, iż to była demonstracya tylko. Zauważano jednak, iż gdzie była gorętsza rozprawa, 
zwykle sztab cały znikał i generał pozostawał sam, nie mając się kim posłużyć, tak też do 
naszych dwóch batalionów sam przyjechawszy, adjutanta naszego półkowego i  dwóch 
adjutantów batalionowych posłał z  rozkazami do miasta i do cofających się oddziałów 
naszych, a  następnie nakazawszy odwrót, nie miał już nikogo do nas posłać 
z uwiadomieniem o term swojem postanowieniu. 
 Korpus nasz cofał się wąwozem czyli drogą głęboką, która się ciągnie 
z miasteczka Lipsko ku wsi Lipie; — na skręcie tej drogi, wychodzącej na dolinę, generał, 
który zatrzymał się przyspieszając pochód oddziałów naszych ciągnących od miasta, 
wezwał mnie do siebie i kazał mi z 200 ludźmi zatrzymać się w  tym punkcie i  strzedz 
wąwozu, który oddzielał wyżynę ciągnącą się na prawo od drogi, po której nasz odwrót 
się odbywał, dopóki oddziały strzelców celnych Kuszla i Grotusa stanowiących ostatnią 
kończynę tylnej straży naszej nie nadciągną do tego punktu. W zamiarze ostrzeliwania 
drogi, po której uskutecznialiśmy nasz odwrót, Moskale zbliżyli się na pochyłość wyżyny, 
na której stoi Lipsko i  ustawiwszy działa swoje, gęsto puszczali granaty, nad naszemi 
głowami, bo nie widzieli oddziału naszego, który ustawiłem za wzgórzem, sam tylko od 
czasu do czasu na wierzch onego wychodząc, dla obserwowania ich ruchów. Kanonada 
ta trwała przeszło godzinę; ani jazda nieprzyjacielska, ani nawet piechota, która powoli 
nadciągnęła, nie odważyła się zapuścić w  wąwóz, dla odcięcia cofających się naszych 
oddziałów. Po nadciągnięciu naszych strzelców celnych, uskuteczniliśmy jak najwolniej 
dalszy odwrót. Kanonada ta acz nader głośna, szkody nam w ludziach nie zrobiła, ja tylko, 
stojąc na obserwacyi na wzgórzu, ogłuszony zostałem od granatu, który, przeleciawszy 
z szumem straszliwym koło głowy mojej, pękł zaraz w bliskości, nie uszkodziwszy mnie; 
przez 48 godzin nic jednak nie słyszałem. Nadchodzący wieczór wstrzymał dalszy pochód 
nader ostrożnego nieprzyjaciela, z którym od godziny wpół do dziesiątej przed południem, 
aż do zachodu słońca wciąż walczyliśmy. Strata nasza w  zabitych po wydobyciu się 
z Chotczy, była prawie nic nieznaczącą, nieprzyjaciel przeciwnie musiał znaczny ponieść 

uszczerbek w  zabitych i  rannych, 
bo artylerya nasza z  szczególną 
celnością rdzennymi strzałami 
przez cały nasz odwrót ciągle 
przeciw nadciągającym kolumnom 
jego działała; temu też przypisać 
należy nader oględne i  opieszałe 
następowanie nieprzyjaciela na nas, 
przy duchu, jaki ożywiał żołnierzy 
naszych, a  biorąc na uwagę, że 
korpus Rudigera w  większej części 
składał się z  rekrutów i  z lada 
jakiej zbieraniny, można było 
śmiało się z  nim zmierzyć. Lecz 
generał Samuel Różycki, ulegając 
jakiemuś przesadnemu wyobrażeniu 
o przewadze liczebnej nieprzyjaciela, 
nie postarawszy się o  pewne pod 
tym względem wiadości, wyrzekł się zaczepnego działania, a przybrawszy rolę odporną, 
najnieodpowiedniejszą w  wojnie powstańczej, uczynił się zawisłym od ruchów i  woli 
nieprzyjaciela, co musiało sprowadzić najsmutniejsze dla nas rozwiązanie tej krótkiej pod 
jego dowództwem prowadzonej kampanii. 
 Po długim pochodzie stanęliśmy około północy pod wsią Rzeczniowem, 
spragnieni wypoczynku po całodziennych trudach o  głodzie. Lecz wypoczynek był 
nader krótkim, bo zaledwie się rozwidniło, ruszyliśmy do Kunowa. W  pochodzie tym 
Moskale posuwali się za nami, ale tak oględniej iż nigdzie do starcia nie przyszło. Za 
wejściem naszem do lasu rozległego za miasteczkiem Grabowcem, ozwały się działa 
moskiewskie, wszelako strzelcy celni, rozstawieni na brzegu lasu, wstrzymali pochód 
Moskali, niezbyt kwapiących się w nacieraniu i korpusowi dozwolono wypocząć przez 
godzinę. W  czasie tego wypoczynku działa moskiewskie, puszczające w  las granaty, 
umilkły, gdyż przybył do naszej tylnej straży wysłaniec moskiewski z oświadczeniem, iż 
w  tej chwili generał Rudiger otrzymał kuryerem przesłaną mu wiadomość o poddaniu 
się Warszawy; komunikując ją przeto, uważa wojnę za skończoną i  wzywa uprzejmie 
generała Różyckiego, aby zaniechawszy nadaremnego już krwi rozlewu, wszedł z  nim 
w  układy i  zdał się z  korpusem swoim na laskę prawego monarchy, jak to już uczynił 
naczelny wódz wojska polskiego, generał Kazimierz Małachowski. Różycki na propozycye 
Rudigera odpowiedział iż nie wierzy, aby Warszawa zdobytą została, a  tem mniej, aby 
się wódz naczelny poddał, że zresztą, gdyby i tak było, on póki nie utrzyma rozkazu od 
Rządu narodowego, Cesarza Mikołaja za pana nie uzna i broni nie złoży, lecz przeciwnie 
ma sobie za najświętszy obowiązek bronić niepodległości ojczyzny do ostatniej kropli 
krwi. Po udzieleniu tej odpowiedzi wysłannikowi moskiewskiemu ruszyliśmy w dalszy 
pochód i o godzinie pierwszej z południa rozłożyliśmy obóz nasz tuż za miasteczkiem 
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Kunowem, w  stanowisku jak najodpowiedniejszem do odparcia wszelkiej napaści. 
W dniu 14 września odstawionym został z obozu moskiewskiego, przez który miał wolny 
przejazd, do przednich czat naszych Nieszokoć, oficer artyleryi naszej, wysłany przez 
naczelnego wodza Małachowskiego z  urzędową do korpusu naszego wiadomością, iż 
Warszawa rzeczywiście kapitulowała, że zawartem zostało zawieszenie broni pomiędzy 
głównemi armiami, nie obowiązujące jednak w niczem odrębnie działających korpusów 
i  że generał Krukowiecki zdradziwszy zaufanie narodu przestał był prezesem Rządu, 
wszelkie więc mogące wyjść od niego rozkazy, nikogo tem samem nie obowiązują. Generał 
Różycki udzielił zwołanemu przez siebie korpusowi oficerów tej rozpaczą przyjmującej 
wiadomości. 

(Iskander Pasz - Antoni Iliński) (….) Dziecinne 
swoje  lata przebył bez żadnych szczególnych 
wypadków - w  roku 1831-Ojciec obydwóch 
bliźniaków wyprawił przez Galicyę do wojska 
polskiego. Obydwa weszli do szwadronu Legii 
Litewsko Ruskiej, który organizował pod kierunkiem 
i  dowództwem Majora Bohdanowicza, starego 
Napoleońskiego żołnierza, rodem z  Wołynia. 
Dzielna to była młodzież w  tym szwadronie, 
Anastazy Podhorski, Leon Lipkowski, Eustachy 
Jałowicki, Trzech Podhorodyńskich, Mieczysław 
i  dwóch Aleksandrów, Poeta Gosławski, Poeta 
Olizarowski, Poeta Słowacki - Ilińscy - Wątróbka, 
Rewera - sama szlachta, dzieci najznamienitszych 
obywateli i Alexander Pausza z Miłostowa. Szwadron 
ten wyszedł na linię bojową już pod koniec wojny, 
pod dowództwem Generała Szeptyckiego. Szwadron 
ten pierwszy raz był w  boju pod Chodczą, blisko 
Janowca. Jenerał Samuel Różycki miał główną 
komendę pod swojemi rozkazami Generaów 
Szembeka i Szeptyckiego - był to dziwnie piękny szwadron, i ludźmi i końmi sama szlachta, 
ani jednego urodzonego we Froncie, urodzeni byli do czyszczenia koni i  do ubierania 
paniczów i z luźnem i jucznemi końmi, z Takociami i z napitkami stali daleko za Frontem. 
- Panicze, jak młode charciaki rwały się ze smyczy, rotmistrz Cybulski ledwie ich mógł 
powstrzymać. - Jenerał Samuel Różycki widział te dziarskość - kazał szwadronowi wyjść 
naprzód. 
 Jenerał Samuel Różycki wysłał pułkownika Karola Różyckiego z  jego jazdą 
kozacką - do Solca a  sam został w  Chodźcy z  ośmioma batalionami piechoty, bateryą 
artyleryi i  ośmioma szwadronami jazdy. - Wazką a  długą groblą przeszedł bagna 
i uszykował swoje wojsko na niewielkiej płaszczyźnie,  przeciwko Janowca. - w Janowcu 
była osada Moskiewska z  dwóch batalionów i  bateryi artyleryi, a  na mościew na 
Wiśle, który znachodził wprost naszego prawego skrzydła, było dwa drugie bataliony 
Moskiewskie z pół  bateryą  artyleryi i dwoma szwadronami Dragonów; przed naszym 
Frontem były lasy Temnickie i  ztamtąd się spodziewano Jenerała Rudigera, dziewięciu 
batalionami piechoty, ośmnastu szwadronami Dragonów i konnych strzelców a z pułkiem 
dońskich Kozaków. - Trzech było Generałów i wszyscy radzili - a dobrze mówi przysłowie, 
gdzie wiele nianiek, tam dziecko bez reki albo nogi, tak i wojskiem, postanowiono czekać 
i przyjąć bitwę.- Szwaron Jazdy Litewsko - Ruskiej wysunięto naprzód, kazano zakrywać 

Pisma Michała Czajkowskiego. Dziwne życie Polaków i Polek, Iskander
Pasz—Antoni Iliński, str. 140-142, Lipsk 1865
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wojsko. - Pokazali się dońce pod lasem, panicze ich w mig spędzili, pokazali się konni 
strzelcy i Dragoni i tym łupnia dali panicze - stanęli Moskiewskie harmaty na pozycyi, 
zatrąbiono odwrót i panicze wrócili do Frontu jak stare wojsko. - Wtenczas przyjechał 
Samuel Różycki przed Front - popatrzył - Tu stać i do ostatniego zginąć - Stoją, jakby 
z kamienia, a granaty Moskiewskie pękają i wyrzucają z szeregu i ludzie i konie i pięciu 
minut nietrwało, a  już ośmnastu paniczów niezobaczy ani Mamuni ani siostruni, ale 
zmykają się w  szereg i  stoją - harmaty Moskiewskie grzmią -.cała ich konnica szykuje 
się w kolumny do ataku. - Już trąbki zagrały a oni stoją. - Wtenczas, niestety jeden oficer 
i dzielny i szlachcic - ale źartowniś - przyjechał przed Front. - „Słyszeliście panowie, co 
Jenerał mówił - Stać i do ostatniego zginąć - co trzeba, żeby niezginąć - i ćwierć obrotem 
tylko odwrócił konia do Frontu; konie paniczów jakby zelektryzowane, zwróciły się takoż - 
Moskiewskie harmaty okropnie huknęły - konnica Moskiewska zakrzyczała hura ! i konie 
z paniczami wleciały między swoją piechotę, a za niemi Dragoni konni strzelcy i Dońce - 
w jednem mgnieniu oka, z płaszczyzny wszystko zmiecione, bitwa na bagnach i na grobli 
- Bitwa - nieład - ucieczka, przez groblę przez las na płaszczyzny pod Lipsk.  i ten Lipsk 
Sandomirski, nad jakimeś wyschłym, lichym ruczajem, mógłby być świadkiem klęski 
Polaków — jak Lipsk Saxoński, nad Elsterą byt świadkiem klęski Francuzów i Polaków. 
— i  Samuel Różycki mógłby się utopić, gdyby było gdzie, jak się utopił Książę Józef 
Poniatowski w Elsterze. - Ale od Solca wezwał przyskoczyła Jazda Kozacka i z nimi Karol 
Różycki. - Sława Bohu i już Moskwa w tył pierzchła, gromadzi się za swojemi harmatami 
- a  Polacy poznają się, zbierają się, bezpiecznie, jak pod skrzydłem Anioła. — Darmo 
Rudiger każe trąbić do natarcia, sierdzi się, harmatami grozi, klnie w ojca, w matkę — 
po Moskiewsku, szable w górze błyszczą, krzyczą hura i w miejsca stoją. Ani z miejsca 
wieruszyć tej massy - wszędzie jeden głos - „Tam bielcy - niepójdziemy”.  Bielcami 
nazywano jazdę kozacką Różyckiego Karola, z powodu białych czapek, i oznak białych 

na mundurach - przed bitwą Jenerał Rudigier, który miał 
doskonałych szpiegów zapowiedział rozkazem dziennym, 
że bielców niemesz w  wojsku Samuela Różyckiego — 
i dla tego szli tak walecznie w  taniec wojenny — ale za 
ukazaniem się bielców zgubili takt. - Bielce ocalili wojsko 
trzech Generałów. - Kiedy przy wieczornych ogniach 
rozprawiano o  tem, co się stalo w  dzień — Aleksander 
Pausza zwalał całą winę na nazwisko Rotmistrza 
Cybulskiego, mówiąc — „Jak że to miało być dobrze, 
kiedy nami dowodził Cybulus — ze szkół wiecie, co to 
znaczy Cybulus — Tak raz pierwszy był zaprawionym 
Antoni Iliński. — Ale szwadron Litewsko-Ruski tego 
dnia był wcielonym do Kozaków Karola Różyckiego — 
i choć w amarancie od tego dnie taki był tęgi jaki Bielcy 
— w pochodzie spiewali — : Hej Kozacze, w imię Boha 
— a w boju — Stawa Bohu — i pod sławnym Atamanem 
i on został sławnym. — 

 (…) Przybywszy pod wieś Lipek, (Lipsko) 
zatrzymał się Różycki. Zdawało się, że  przyjdzie 
do bitwy, a  Rydyger radował się podobno, że 
mu Różycki tym razem nie ujdzie. Inaczej się 
wszakże stało. Cały dzień bowiem utrzymaliśmy 
się na naszem stanowisku pomimo rozwinięcia 
się nieprzyjaciela w  całkowitej sile i  ognia 
dwudziestu armat ze strony nieprzyjaciela. 
Piechota pułkownika Jutrzenki stawiła dzielny 
opór nacierającej piechocie rosyjskiej, a  nasze 
cztery armatki, przybliżywszy się o  pół strzału 
do kolumny, wprowadziły nieład, co widząc 
major Potocki, wpadł na nią i  rozbił. Gdyby 
owe natarcie Potockiego miało wsparcie innych 
pułków jazdy, daleko więcej byłoby stanowiło 
zysku, ale Różycki nie chciał użyć wszystkich sił, 
wiedząc dobrze, że Rydygerowi nie wydoła. Noc 
walkę skończyła, obydwa wojska biwakowały na 

polu bitwy, wszakże z naszej strony cofnięto się po północy ku Bzinowi
(? Prawdopodobnie pomyłka autora, być moż chodzi o Brzozową). Nieprzyjaciel nawet nie 
spostrzegł się, tak cicho Różycki się wyniósł. Mój pułk został w tylnej straży. Odebrałem 
rozkaz utrzymywania ognia biwaków aż do dnia, 
a pójścia za korpusem, skoro dnieć pocznie.- Przykra 
to służba, ale nie było co namyślać się. Posłałem 
majora Dzierżbickiego z  dywizyą o  pół mili w  tył, 
by stanowił moją rezerwę na przypadek natarcia, 
sam zaś objeżdżałem całą noc placówki. Porucznik 
Kulikowski, należący do jazdy lubelskiej, utrzymywał 
ogień opuszczonych biwaków. Jak tylko brzask 
począł, kazałem placówki ściągnąć i wyniosłem się 
czemprędzej bez jakiejkolwiek napaści. (…)

Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego. Pułkownika Wojsk Polskich 
(1802—1831), tom II, Poznań 1913, str. 140-141
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(…) Ridiger, oddzieliwszy Geismara z  2-ma 
brygadami pieszemi do armii głównej, 
nie mógł rozpocząć stanowczych działań 
przeciw Różyckiemu, który wzmocniwszy 
w  Iłży swe siły do 9,000 wojska, odebrał 
rozkaz Krukowieckiego (3 września), ażeby 
bezustannie niepokoić rossyan, przerywać ich 
łączność, przy sposobności zniszczyć most 
na Podgórzu i  zgromadzić w  Sandomierzu 
materyały do budowy mostu pod Zawichostem. 
Różycki kusił się o  zdobycie mostu; dla 
zamaskowania swoich ruchów i  zagrożenia 
Radomiowi, wysunął generała Kamińskiego 
z dwutysiącznym oddziałem ku Skaryszewowi, 
a  sam tajemnie ciągnął brzegiem Iłży; przez 
Ciepielów i  Chotczę do Janowca; przybywszy 
do tego punktu, natychmiast wysłał pułkownika 
Ledóchowskiego z  2-ma batalionami dla 
szturmowania szańca przedmostowego, lecz atak ten był odparty przez rossyan. 
Ridiger, dowiedziawszy się o  tych zamiarach, pozostawił w  Radomu księcia Adama 
Wirtemberskiego ze zbiorowym batalionem, 6 szwadronami i  4 działami dla obrony 
przeciw Kamińskiemu, a  sam z  6-ma batalionami i  resztą jazdy przy artyleryi, puścił 

się za Różyckim przez Skaryszew, Ciepielów 
do Janowca. Różycki, dowiedziawszy się 
o  ruchu Ridigera, uniknął z  nim spotkania 
i 11- go września (raczej 10 września) o świcie 
wyszedł z  Janowca do Chotczy, gdzie jego 
awangardę dosięgnął Ridiger. Atakowany 
przez Ridigera Kwiatkowski ze strzelcami 
podlaskimi i  litewsko-ruskim legionem był 
rozbity; około 500, w tej liczbie i Kwiatkowski, 
wzięci do niewoli. Różycki cofał się na 
Lipsko, za którem już się poczynają gęste 
lasy; Ridiger ścigał go tylko jazdą, gdyż 
piechota zatrzymana na ważkim (raczej 
wąskim) moście pod Lipskiem, opóźniła się. 
Następnego dnia Ridiger prowadził pogoń na 
Grabowiec, lecz w marszu odebrał wiadomość 

od feldmarszałka o wzięciu Warszawy i rozkaz wstrzymania działań wojennych. W skutek 
tego zawarł rozejm z  Różyckim 12 września i  była wyznaczona linia demarkacyjna, 
ciągnąca się od Sulejowa nad Pilicą, przez Opoczno. Szydłowiec, Grabowiec i Bałtów nad 
rzeką Kamienną aż do jej ujścia. Ridiger pozostawiwszy na linii demarkacyjnej kozaków, 
sam z resztą wojska 13 września odszedł do Radomia. Wszakże rozejm nie trwał długo 
(…)

Wojna polsko-rossyjska 1831 roku. Kazimirovic Aleksandr Puzyrevskij, 
Warszawa 1888, str.375

Genenerał Fiodor Rudiger



28

 (...) Rydygier wziął nam tył i  działa 
grzmiały z  obu stron a  przy asekuracyi 
naszych stał szwadron legii litewsko-
ruskiej, pierwszy raz biorący swój chrzest 
w  ogniu wojennym. Ruszyły się nasze 
szwadrony i połączyły niebawem z całym 
korpusem pod wsią Chodczą. Własnością 
Matuszewicza, który był przy ambasadzie 
rosyjskiej w  Londynie, i  Polak służył 
wówczas cesarzowi Rosyi. Tam był ranny 
kartaczem Raszewski, oficer legii litewsko- 
ruskiej i z nim kilku żołnierzy. W legii tej 
służyło dwóch ciotecznych braci moich 
Ilińskich - Antoni i  Ksawery. Starszy 
był w  wieku brata mego Wincentego, 
Ksawery o  dwa jeszcze lata młodszy od 
niego, miał zatem lat trzynaście i  zawsze 

koledzy podsadzali go na konia, gdy po odpoczynku szwadron ich w  dalszy marsz 
wyruszał. Pierwszy raz uściskaliśmy się po rozłączeniu się w Krzemieńcu. Ci dwaj Ilińscy 
w  kilkanaście koni, należeli do małego powstania 
uformowanego na Wołyniu pod Teofilpolem, które 
nie potykało się na Wołyniu, ale miało zamiar 
przez Galicyą dostać się do Królestwa, co też im 
się udało. Ledwie dwie godziny obozowaliśmy pod 
Chodczą i Samuel Różycki nakazał wymarsz, bo już 
dostrzegliśmy, że naprzeciw nas stojący obóz rosyjski 
brał się do wymarszu i  boju z  nami. Nasza jazda 
i  szwadron legii litewsko-ruskiej pod kapitanem 
Piotrem Garniszem, stanęliśmy w asekuracyi dział 
naszych i  zasłanialiśmy odwrót korpusu całego. 
Polowa artyleryi obracała się do nieprzyjaciela 
w szyku bojowym, gdy druga polowa rejterowała się 
powoli a uszedłszy kilka stai, zmienialiśmy służbę. 
Rosyanie wyciągnęli kawaleryą do ataku i puszczali 
na nas kule i  granaty. Ja szlusowałem szwadron 
trzeci. Pamiętam, jak żołnierz stojący przedemną 
zawołał na mnie: — „Poruczniku! granat toczy 
się prosto na konia pańskiego.” — Obejrzałem się 

i  widzę rykoszetem toczący się granat. Pamiętam słowa, jakie opowiadano o  majorze 
starego wojska, który był inspektorem dawnej szkoły podchorążych. Stojąc przed nowo 
uformowanym pułkiem, a widząc młodych oficerów schylających głowę i ruszających się 
niespokojnie pod ogniem działowym, zawołał w gniewie: - „Kroćset batalionów djabłów, 
ja wam tam nie śpiewałem, rewolucyi nie zrobiłem, ale kiedy stoję pod kulami, głową 
nie dyndam, koniem nie tańczę, ale stoję jak skała, milion fur kartaczów!” Przyszły mi 
te słowa na pamięć i przytuliłem silnie nogi do konia starając się stać spokojnie i Bogu 
polecając wyrok na życie moje. Granat wolnym rykoszetem przeszedł pomiędzy cztery 
nogi konia mojego, z tą samą delikatnością przetoczył się między konie trzeciego plutonu 
3. szwadronu i przed linią naszą, bośmy byli w odwrocie i tyłem obróceni do nieprzyjaciela, 
zarył się w  ziemię o  kilkadziesiąt kroków i  pękł, nie uczyniwszy szkody najmniejszej. 
Zbliżaliśmy się do miasteczka Lipska. Pod samemi opłotkami miasta wyciągnęliśmy front 
do nieprzyjaciela. Naszej tej samej linii co i my, uformowała się jazda płocka i szwadron 
kaliski, flankiery nasi poszli z porucznikiem Kuczyńskim na czoło frontu. Nasi żołnierze 
stojąc pod kulami wołali na majora: — „Ej naczelniku, chodźmy na nich a strzepiemy, 
jak pod Iłżą!” istotnie, Różycki miał chęć nie zmyśloną zrobienia szarży i odwoływał się 
do jenerała. Ale jenerał chciał ściśle dopełnić poleceń rządu narodowego, i  tylko mieć 
się odpornie a  zasłaniać fabryki broni w  Krakowskiem; był więc nieporuszony i  bitwy 
staczać nie chciał żadnym sposobem. Tymczasem ogień działowy coraz był silniejszy. 
Stojąc za szwadronem widziałem, jak kula uderzyła w pierś żołnierza nie daleko odemnie. 
W  szwadronie i. kartacz zgruchotał obojczyk wachmistrzowi Odechowskiemu i  ramię 
podoficerowi Brzezińskiemu. Słyszałem ten dziwny szelest, jakby plucia kartaczów, i można 
powiedzieć, że jeszcze mało było klęski w takiem położeniu naszem pod opłotkami. Jazda 
nieprzyjacielska już się poruszała do ataku. Jazda płocka i kaliska a nakoniec szwadron 
legii litewsko-ruskiej, odwrócił się 
i  my jedni zasłanialiśmy odwrót. 
Nakoniec i my otrzymaliśmy rozkaz 
rejterowania się; ale to cofnięcie 
wpadło już w zamieszanie, bo dragoni 
rosyjscy powiewali pałaszami nad 
karkiem naszym. Na polach, między 
Lipskiem a  Kunowem, zebraliśmy 
się w  porządek. Wiele, wiele ubyło 
z  naszych! Nie dopatrzyliśmy 
się porucznika Szarzyńskiego, 
wachmistrza 2. szwadronu 
Witkowskiego. Spotkałem się 
z  Janem Omiecińskim i  serdecznie 
ścisnęliśmy sobie dłonie, widząc się 
jeszcze zachowani po takim dniu 
groźnym na dalsze usługi ojczyzny.

Michał Budzyński, Wspomnienie z mojego życia, Poznań 1880, str. 82-84.
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(…) Opuściliśmy więc dnia 10 równo ze dniem Janowiec, a  pułkownika Różyckiego 
z Wołyńcami wysłałem do Solca. Przyszedłszy pod Gniazdków, pokazał się nieprzyjaciel 
pod wsią Tymienicą, posłałem dla rozpoznania patrol, który mi doniósł, że wielki obóz 
stoi pod tą wsią. — Kazałem więc przy zachowaniu porządku, przyspieszyć marsz, aby 
jak najprędzej przeyśdz rzeczkę błotną Iłżę. - Minąwszy zaś Chodczą, spostrzegłem 
niebezpieczne dla nas przeyście, bo trzeba było robić marsz Flankowy, przez trytwę paręset 
sążni długą, po pod górą, na którey gdyby nieprzyiaciel 6 dział postawił, mógłby nam 
ogromną klęskę zadać.  Przewodnicy, mimo badań o wszystko, źle mnie oświecili, kazałem 
więc iak nayprędzey przechozić, młynek przy wstępie na trytwę obsadziłem strzelcam 
i celnemi Krakowskiemii, a dla w zbronienia nieprzyjacielowi opanowania wspomnianych 
wzgórzów, posłałem półkownika Kwiatkowskiego, aby ich obsadził Legią Litewską Ruską, 
i  strzelcami Podlaskiem i, iakoź bronił on ich do ostatka i  my szczęśliwie przeszliśmy, 
straciwszy tylko kilku ludzi od granatów, przenoszących linią Kwiatkowskiego, na wzgórzu 
rozciągniętą. — Przewiduiąc  źe przy takiey przeprawie, pod ogniem nieprzyjaciela, musi 
się wkraśdz  nieład, zostałem w końcu trytwy, pod laskiem na wzgórzu, z dwoma działam 
i, strzelcami Grotusa i dwoma szwadronami, a widząc  że dragoni szarżuią na prawym 
skrzydle na strzelców podlaskich, posłałem na odsiecz maiora Wendorfa, z  iednym 
szwadronem, daiąc mu rozkaz aby strzegł prawego skrzydła, całemu zaś korpusowi 
kazałem isdz do Woli Soleckiey i  tam zaiąć pozycyą. — Party siłą gdy opuścił wzgórza 
Kwiatkowski, rzucił się na prawo na błota, dragony nacierając na strzelców podlaskich, 
wstrzyani przez naszą iazdę, uderzyli wraz z  piechotą, na pułkownika Kwiatkowskiego 
i zabrali go  iako też kapitana Hanowskiego, Porucznika Seweryna Garczyńskiego który 
okazał tam męztwo i  zimną krew, lekarza Chrząszcza i  cały oddział, wynoszący około 
300 ludzi. Nie wyszło kilka minut, spostrzegliśmy kolumnę nieprzyiacielską, szybko 
postępuiącą po trytwie, lecz iuz korzyść pozycyi była na naszey stronie. — Ogień 
z  dział naszych wstrzymał  tę kolumnę, która w  mieyscu stanąwszy, stała iak mur, bo 
naprzód isdz nie chciała, a cofać się nie mogła, bo w tyle wstrzymywali ią officerowie. — 
Korzystaiąc z tego, daliśmy do tey massy kilkanaście razy ognia, lecz gdy moior Wendorf, 
dał znać, że od prawego naszego skrzydła, ukazuie się nieprzyiaciel, który atakował i wziął 
półkownika Kwiatkowskiego, opuściliśmy więc zaraz tę pozycyą. — Półkownik Różycki 
usłyszawszy huk dział, wrócił się z drogi na czas bitwy. W tey przeprawie, ponieśliśmy 
stratę w zabitych, rannych i wziętych do niewoli do 5oo ludzi, lecz i nieprzyiaciel utracił 
niemało. — Tam generał Rüdiger poznał, iakim duchem tchnie nasz żołnierz, gdy zbliżył 
się do iednego któremu kula urwała nogę, a lituiąc się nad nim, pyta go się czy bardzo go 
boli, właśnie w chwili, gdy przyprowadzono kilkunastu naszych niewolników. — Żołnierz 
nie odpowiada mu, ale pyta się swoich, a  wielesz tam nasi moskali ubili. Zdziwiło to 
mocno Rüdigera, ( iak sam o temm mówił Ledóchowskiemu posłowi, na trzeci dzień) ale 
razem i przestraszyć musiało, bo widział w nim Scewolę. — Stanąwszy na wzgórzach Woli 

Soleckiey, kazałem spocząć ztrodzonemu żołnierzowi, sam zaś udałem się na naywyższy 
punkt, to iest na szczyt stodoły, dla obserwacyi nieprzyiaciela, który cafnął się z trylwy, 
i stanął na wzgórzach Chodczy, o których co dopiero wspomniałem . — Tam dopiero ale 
zapózno spostrzegł generał Rudiger korzyści, iakie mu tamteysze położenie nastręczało. 
— Ja zaś iak na dłoni widziałem siły nieprzyiaciela, wynoszące naymniey 12,000 i około 
40 dział. — Kazałem więc kapitanow i Radzimińskiemu ciągle z punktu tego obserwować, 
i zawiadomić mnie o każdym ruchu nieprzyjaciela. Gdy mi dał znać, że nieprzyiaciel zwiał 
swóy obóz, kazałem ija natychmiast stanąć, a znayduiąc pod Wolą Solecką, naypiękuicysze 
wzgórza dla iazdy i  artyleryi, w  którey co do liczby, nieprzyiaciel przewyższał nas, 
opuściłem tę pozycyą i  udałem się ku miasteczku Lipsku, oddaiąc  Leduchowskiemu 
posłowi prowadzenie czoła kolumny, sam zaś, zostałem z batalionem p. 1. 22 p., z dwiema 
działam i, iazdą Wołyńska i legią Litewsko Ruską konną, dla w strzymania nieprzyiaciela. 
— Ruszywszy z  mieysca, zaraz ukazała się iazda nieprzyiacielska z  działami. — Za tą 
wsią stanąłem na pozycyi, a po kilkunastu strzałach z dział, gdy nieprzyiaciel okazał siłę 
zeszliśmy zpozycyi.—Przed Lipskiem wstrzymałem się znowu, aby dać czas korpusowi 
przebyć tam trudną przeprawę, za którą na wzgórzu, kazałem postawić działa, żebyśmy 
się mogli cafać pod ich zasłoną, a  trzymaiąc się zasady, że ile dziś przyniesiemy straty 
nieprzyiacielowi, o  tyle iutro będziemy go mniey mieli przeciw sobie. — Nieprzyiaciel 
każdą piędź ziemi drogo okupić musiał. W tym mieyscu nieprzyiaciel nie mógł większym 
frontem rozwinąć się na pozycyą, iak iednym szwadronem i parą działam i, bo z obydwóch 
stron były laski gęste, w których tylko piechota mogła działać, a ta ieszcze, rachując  czas 
nadeyśdz nie mogła.— Mimo tak małego mieysca, iazda nieprzyiacielska rozwinęła 
się, do których porucznik Freze tak skutecznie z dwóch dział dawał ognia, że żadnego 
strzału nie było chybnego. — Dowódzcy i oflicerowie krzyczeli naprzód, a żołnierze Hura 
a wszyscy w mieyscu stali, bo widzieli przed sobą mężnych Wołyńców. — z postrzegłszy 
przybywaiące świeże działa, nakazałem odwrot w szachownicę Wołyńcom, i Legii konney 
Litewsko Ruskiey, która pierwszy raz w ogniu granatów i kartaczy, słuchała iak na mustrzo 
komendy i gdzie rozkazano stała nie wzruszenie.— Jazdę wspierał czworobok batalionu 
p. 22 P. L. pod komendą kapitana Gąsiorowskiego, który równie szedł w porządku. — 
Tym sposobem po kródkim ogniu strzelców Grotusa, którego znowu wspierał batalion 
pułku S. P., zasłaniany przez 2 działa ustawione przez półkownika Różyckiego na górze 
pod wsią Lipą, stanęliśmy późno w nocy w Rzecznowie, zkąd rano dnia 11° wyruszyliśmy, 
do Grabowca. (…) Opuściliśmy więc dnia 10 równo ze dniem Janowiec, a półkownika 
Różyckiego z Wołyńcami wysłałem do Solca. -Przyszedłszy pod Gniazdków, pokazał się 
nieprzyjaciel pod wsią Tymnicą, posłałem dla rozpoznania patrol, który mi doniósł, źe 
wielki obóz stoi pod tą wsią. — Kazałem więc przy zachowaniu porządku, przyspieszyć 
marsz, aby jak nayprędzej przeyśdz rzeczkę błotną Iłżę. — Minąwszy zaś Chodczą, 
spostrzegłem niebezpieczne dla nas przeyście, bo trzeba było robić marsz Flankowy, przez 
trytwę parę set sążni długą, po pod górą, na którey gdyby nieprzyiaciel 6 dział postawił, 
mógłby nam ogromną klęskę zadać. 
Przewodnicy, mimo badań o wszystko, źle mnie oświecili, kazałem więc iak nayprędzey 
przechozić, młynek przy wstępie na trytwę obsadziłem strzelcami celnemi Krakowskiemi, 

Samuel Różycki. Zdanie sprawy narodowi z czynności w roku 1831.
Bourges 1832, s.36-38.
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a  dla wzbronienia nieprzyjacielowi opanowania wspomnianych wzgórzów, posłałem 
półkownika Kwiatkowskiego, aby ich obsadził Legią Litewską Ruską, i  strzelcami 
Podlaskiemi, iakoż bronił on ich do ostatka i my szczęśliwie przeszliśmy, straciwszy tylko 
kilku ludzi od granatów, przenoszących linią Kwiatkowskiego, na wzgórzu rozciągniętą. 
— Przewiduiąc źe przy takiey przeprawie, pod ogniem nieprzyiaciela, musi się wkraśdz 
nieład, zostałem w końcu trytwy, pod laskiem na wzgórzu, z dwoma działami, strzelcami 
Grotusa i  dwoma szwadronami, a  widząc że dragoni szarżuią na prawym skrzydle na 
strzelców podlaskich, posłałem na odsiecz maiora Wendorfa, z  iednym szwadronem, 
daiąc mu rozkaz aby strzegł prawego skrzydła, całem u zaś korpusowi kazałem isdz do 
Woli Soleckiey i tam zaiąć pozycyą. — Party siłą gdy opuścił wzgórza Kwiatkowski, rzucił 
się na prawo na błota, dragony nacierając na strzelców podlaskich, wstrzymani przez 
naszą iazdę, uderzyli wraz z piechotą, na pułkownika Kwiatkowskiego i zabrali go  iako też 
kapitana Hanowskiego, Porucznika Seweryna Garczyńskiego który okazał tam męztwo 
i zimną krew, lekarza Chrząszcza i cały oddział, wynoszący 140 ludzi. 
Nie wyszło kilka minut, spostrzegliśmy kolumnę nieprzyiacielską, szybko postępuiącą 
po trytwie, lecz iuż korzyść pozycyi była na naszey stronie. — Ogień z  dział naszyeh 
wstrzymał tę kolumnę, która w mieyscu stanąwszy, stała iak mur, bo naprzód isdz nie 

chciała, a  cofać się nie mogła, bo 
wtyłe wstrzymywali ią officerowie. 
— Korzystaiąc z tego, daliśmy do tey 
massy kilkanaście razy ognia, lecz 
gdy moior Wendorf, dał znać, ze od 
prawego naszego skrzydła, ukazuie 
się nieprzyiaciel, który attakował 
i wziął półkownika Kwiatkowskiego, 
opuściliśmy więc zaraz tę pozycyą. 
— Półkownik Różycki usłyszawszy 
huk dział, wrócił się z drogi na czas 
bitwy. W tey przeprawie, ponieśliśmy 
stratę w zabitych, rannych i wziętych 
do niewoli do 3oo ludzi, lecz 
i  nieprzyiaciel utracił niemało. — 
Tam generał Rüdiger poznał, iakim 
duchem tchnie nasz żołnierz, gdy 
zbliżył się do iednego któremu kula 
urwała nogę, a  lituiąc się nad nim, 
pyta go się czy bardzo go boli, właśnie 
w  chwili, gdy przyprowadzono 
kilkunastu naszych niewolników. 
— Żołnierz nie odpowiada mu, ale 
pyta się swoich, a  wielesz tam nasi 
moskali ubili. Zdziwiło to mocno 

Rüdigera, ( iak sam o tem mówił Leduchowskiem u posłowi, na trzeci dzień ) ale razem 
i  przestraszyć musiało, bo widział w  nim Scewolę. — Stanąwszy na wzgórzach Woli 
Soleckiey, kazałem spocząć z trudzonemu żołnierzowi, sam zaś udałem się na naywyższy 
punkt, to iest na szczyt stodoły, dla obserwacyi nieprzyiaciela, który cafnął się z trytwy, 
i stanął na wzgórzach Chodczy, o których co dopiero wspomniałem. — Tam dopiero ale 
zapózno spostrzegł generał Rüdiger korzyści, iakie mu tamteysze położenie nastręczało. 
— Ja zaś iak na dłoni widziałem siły nieprzyiaciela, wynoszące naymniey 12,000 i około 
40 dział. — Kazałem więc kapitanowi Radzimińskiemu ciągle z punktu tego obserwować, 
i zawiadomić mnie o każdym ruchu nieprzyjaciela.
Gdy mi dał znać, że nieprzyiaciel zwia swóy obóz, kazałem i  ia natychmiast stanąć, 
a znayduiąc pod Wolą Solecką, naypiękuicysze wzgórza dla iazdy i artyleryi, w którey co 
do liczby, nieprzyiaciel przewyższał nas, opuściłem lę pozycyą i udałem się ku miasteczku 
Lipsku, oddaiąc Leduchowskiemu posłowi prowadzenie czoła kolumny, sam zaś, zostałem 
z  batalionem p.22 p.1., z  dwiema działam i, iazdą Wołyńska i  legią Litewsko Ruską 
konną, dla wstrzymania nieprzyiaciela. — Ruszywszy z mieysca, zaraz ukazała się iazda 
nieprzyiacielska z działami. — Za tą wsią stanąłem na pozycyi, a po kilkunastu strzałach 
z dział, gdy nieprzyiaciel okazał siłę zeszliśmy zpozycyi.—Przed Lipskeim wstrzymałem 
się znowu, aby dać czas korpusowi przebyć tam trudną przeprawę, za którą na wzgórzu, 
kazałem postawić działa, żebyśmy się mogli cafać pod ich zasłoną, a trzymaiąc się zasady, 
że ile dziś przyniesiemy straty nieprzyiacielowi, o  tyle iutro będziemy go mniey mieli 
przeciw sobie. — Nieprzyiaciel każdą piędź ziemi drogo okupić musiał. W tym mieyscu 
nieprzyiaciel nie mógł większym frontem rozwinąć się na pozycyą, iak iednym szwadronem 
i parą działam i, bo z obydwóch stron były laski gęste, w których tylko piechota mogła 
działać, a  ta ieszcze, rachuiąc czas nadeyśdz nie m ogła.— Mimo tak małego mieysca, 
iazda nieprzyiacielska rozwinęła się, do których porucznik Freze tak skutecznie z dwóch 
dział dawał ognia, że żadnego strzału nie było chybnego.
— Dowódzcy i oflicerowie krzyczeli naprzód, a żołnierze Hura a wszyscy w mieyscu stali, 
bo widzieli przed sobą mężnych Wołyńców.
— z  postrzegłszy przybywaiące świeże działa, nakazałem odwrot w  szachownicę 
Wołyńcom, i  Legii konney Litewsko Ruskiey, która pierwszy raz w  ogniu granatów 
i kartaczy, słuchała iak na mustrzo komendy i gdzie rozkazano stała nie wzruszenie.—
Jazdę wspierał czworobok batalionu p. 22 P. L. pod komendą kapitana Gąsiorowskiego, 
który równie szedł w porządku. — Tym sposobem po kródkim ogniu strzelców Grotusa, 
którego znowu wspierał batalion pułku 6 S. P ., zasłaniany przez 2 działa ustawione przez 
półkownika Różyckiego na górze pod wsią Lipą, stanęliśmy późno w nocy w Rzecznowie, 
zkąd rano dnia 11 wyruszyliśmy, do Grabowca.
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(...) „Bitwa pod Chodczą i Lipskiem  w dniach 9 i 10 września 1831r. była jedną z cięższych 
przepraw korpusu Różyckiego, który z pod Wierzbicy i  Iłży cofnął się do Krzyżanowic 
pod Opatów, skąd ze względu na zbliżenie się ku Wiśle korpusu Ramoriny, działającego 
w  Lubelskiem, pociągnął szybkim marszem przez m. Czerwona, Ciepielów, Łuciny do 
Lipska pod Janowiec, gdzie miano atakować szaniec przedmostowy i ewentualnie zniszczyć 
most, a tem samem osłonić przygotowania do przeprawy Ramoriny pod Zawichostem. 
Tymczasem Rüdiger, dowiedziawszy się o  tym manewrze, pozostawia w  Radomiu 
gen. ks. Wirtembergu, a sam pośpiesza pod Janowiec, aby bronić przeprawy, strzeżonej 
narazie przez małą załogę. Zrazu w  myśl planu płk. Różyckiego postanowiono szybko 
uderzyć na przyczółek mostowy, lecz potem ze względu na spóźnioną porę, gen. Różycki 
kazał odłożyć natarcie do dnia następnego. Narazie zatrzymano się pod Chodczą, nad 
bagnistą rzeczką tejże nazwy, na wyniosłości, z  której widać było wyraźnie Janowiec. 
Rüdiger, idąc do Radomia w 16 szwadronów i 12 dział, spodziewany był lada chwila od 
strony Tymienicy, skąd bardzo łatwo mu było podejść do polskiego obozu, otoczyć go 
i odciąć od Chodczy drogę odwrotu.  Różycki zatem postanowił wycofać się z wysuniętej 
zbytnio pozycji i nocą przejść przez Chodczę ku Lipskowi. W drodze jednak  zaatakował 
Rüdiger korpus Różyckiego, który nie przerwał odwrotu i  pod osłoną jazdy doszedł 
z trudem do Lipska, zajmując tam pośpiesznie dość dobrą, nieco zalesioną pozycję. Siły 
polskie wynosiły wówczas: 7 i pół bataljonów piechoty, 11 szwadronów jazdy, 4 armaty 
artylerji pieszej, 2 armaty artylerji konnej, czyli ogółem około 5000 żołnierza, podczas gdy 
siły rosyjskie Rüdigera łącznie z grupą gen. ks. Wirtembergu (parę bataljonów piechoty, 
pułk dragonów, oddział dońców i 6 armatek artylerji konnej), pozostawioną w Radomiu, 
liczyły ogółem około 12000 ludzi i  42 dział. „Porównać się jednak nie da bitwa pod 
Chodczą z bitwą pod Lipskiem, do przyjęcia której zmusiła nas Moskwa. Kilkadziesiąt 
tysięcy wojska i  40 armat Rüdigera wystąpiło przeciw naszym 4000 i  ośmiu armatom. 
Myśleć nie można było o długim oporze, ale też nie można było nie przyjąć go po polsku. 
Gen. Różycki od strony nieprzyjaciela, nad miastem, rozciągnął linję kawalerji, pułk nasz 
wołyński przecinał trakt wpoprzek, a jazda zebranych rezerw prawe stanowiła skrzydło. 
Piekielny ogień z 40 armat o 400 kroków zionął do nas, a kartacze tak obsypywały, że zdaje 
się noga jedna nie mogła ocaleć. Jednak, dzięki miłosierdziu boskiemu, nie tak wielkie 
ponieśliśmy straty. Większa część oficerów pułku zebranych rezerw nie może już dłużej 
wytrzymać, widocznie opuszczają szeregi i schodzą z pola bitwy...
Wtem nadchodzi rozkaz do odwrotu, który każdy z  tak morderczego ognia jak 
najskwapliwiej wykonywał. Stojąc z  moim plutonem, czwartym, na prawem skrzydle 
pułku, przez zamieszanie musiałem na czele całego pułku rejterować.
Doszedłszy do rynku słyszymy zewsząd głosy:
— Wołyniacy! Nazad! Nazad! bo nam armaty Moskale zabiorą!
Artylerja nasza z największą energją ostrzeliwała się Jeszcze, ale, po cofnięciu się naszem, 

bez żadnej asekuracji została. Por. Janowi Nepomucenowi Niemojewskiemu udało się 
dokonać: „prawe ramię wkoło — marsz! przez poskoczenie do skrzydłowego podoficera 
Barszcza i  wzięcie go za ucho: „...w ten sposób gwałtem cały pluton, wspólnie z  nami 
dwoma, obrót ten wykonał a za moim plutonem cały pułk. „Spostrzegamy, że w rynku 
pułk celnych strzelców Grothusa przygotowuje się do obrony, dzięki poświęceniu oficera 
(nazwy jego nie pamiętam), który szpadą wpoprzek złożoną i  piersiami zatrzymuje 
żołnierzy, w  imię Boga i  Ojczyzny zaklinając, żeby stali. Za miastem ogień straszliwy 
tak prażył, że istotnie nadludzkie go trzeba było wysilenia, aby w  nim wytrzymać — 
i  mało komu stać się tam chciało... Skorośmy wrócili znowu na poprzednią pozycję 
prawdziwej zagłady, zaraz wycofaliśmy wtył dwie baterje nasze, z ośmiu dział złożone, 
pod dowództwem kapitanów Kaczanowskiego i  Frenzego, które cudownym sposobem 
jeszcze potrafiły zamieniać strzały z Moskwą”.

Przegląd  artyleryjski, Warszawa 1935, z.2, s.205-207
( „Wspomnienia” — Jan Nepomucen Niemojewski — strony 196 — 204).
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(...) Za Janowcem na wzgórzu stał opuszczony ogromny pałac niegdyś Krasińskich, chociaż 
już  dachu na nim od dawna nie było, w niezłym jeszcze mury były stanie, sklepienia nad 
ogromnemi pokojami trzymały się jeszcze, pięknemi ozdobione freskami. 
  Ten pałac stal naprzeciwko szańca. Starożytne drzewa okalały go. Stał on wyżej od szańca 
i pomiędzy tych drzew, widać było doskonale co się wewnątrz niego dzieje. Z generałem 
też i kilkoma oficerami sztabu poszliśmy obliczyć załogę i zobaczyć system fortyfikacji. 
Jakeśmy już tam byli nadeszli w to samo miejsce około 100 oficerów i innych ciekawych, 
sformowaliśmy się w kupkę na stoku wzgórza. Zobaczywszy to rzekłem do generała, że 
„zanadto mam dobrą opinję o załodze, żebym się nie spodziewał granata.” Ledwiem to 
wyrzekł, ogromny kłąb białawego dymu wzniósł się nad przeciwległą baterją i całopudowy 
granat wyrzucony z jednoroga,  najwyższem podniesieniu do nas wymierzonego, jechał 
prosto z wizytą do tej kupki. Upadł pomimo wzmocnionego naboju prochu, o 20 kroków 
poniżej  i  pękł. Nie czekając drugiej próby i  niedowierzającej niemożliwości lepszego 
strzału, (w rzeczy samej dyrekcja strzału była doskonałą, odległość tylko za wielka), 
cichaczem wszyscy się porozchodzili. Obserwowaliśmy się z  jednej i  drugiej strony, 
a strzały armatnie co kilka minut się powtarzały.
 Wieczorem rozłożył się obóg, bo nie było  co innego robić, tylko się cofnąć na dawne 
stanowisko. Nic nie wiedzieliśmy, że Romarino idzie od Warszawy, i  ile mi się zdaje na 
drugi  dzień  przybył na wysokość Kazimierza; sam generał Zawadzki wpadł do szańca 
i byłby niezawodnie  most opanował; ale łatwowierny, dał się Moskałom oszukać i drugi 
raz, most ten nie wpadł   nasze ręce,  Mieliśmy nazajutrz rano opuścić  pozycję, ale 
nie wiem dla jakiej przyczyny generał się opóźniał; jeszcześmy podstąpili raniutko ku 
mostowi, Moskale znowu silniejszy i więcej skoncentrowany rozpoczęli ogień, nawet nam 
kilku ludzi zabili; ja siałem sobie o kilka kroków od Ledóchowskiego przed frontem jego 
bataljonu, wtem granat wpadł sam środek miedzy nas i pękł zaraz, na szczęście ani nam 
ani koniom naszym nie się nie dostało. .,Heute können wir  wom  Glück sprechen” (dziś 
możemy mówić o szczęściu ) rzekł Ledóchowski bo trzeba wiedzieć, że jako dawny elew 
akademii inżynierów w Wiedniu lubił bardzo po niemiecku mówić jeżeli miał z kim. W tym 
momencie wpadł wysłany patrol w stronę Radomia w największym pędzie z raportem, że 
widział na równinie posuwające się silne kolumny jazdy i  artylerji konnej nieprzyjaciela. 
Zaraz  wydał nakaz  generał, żeby nasamprzód ruszyły z bagażami, dla przebycia długiej 
i wąskiej pod Chodczą górną, a mnie i Kajetanowi Rutkowskiemu dał rozkaz pilnowania, 
żeby ten odwrót uskuteczniał się w porządku, i grobla nie została zatarasowaną wozami. 
Ruszyliśmy więc wziąwszy z sobą kilku żandarmów do pomocy. W przedniej straży poszli 
wołyńcy Różyckiego i dwa działa 6 funtowe Frezego kłusem, żeby przelecieć przez groblę 
i tam wziąć pozycję, za nimi furgony i bagaże także wszyscy się chcieli wyprzedzać, to nie 
małym było nasze zadanie, utrzymać porządek na tej wąskiej grobli; słowa nie pomagały; 

trzeba było używać więcej przekonywających to jest nahajki, która wielką rolę odgrywała. 
Grobla ta zamykała stawek na dosyć bystrej rzece wpadającej koło Janowca do Wisły, 
wąska, z początku jej mostek dobry i po lewej stronie. Grobla wąska była z jednej strony 
wysadzona wysokiemi bardzo, rozłożystymi wierżbami, a  od strony stawu była, że tak 
powiem firanka bardzo gęstej i  wysokiej trzciny. Droga od Radomia, którą Moskale 
równoległa tej, przez którą korpus nasz postępował. Obydwie te drogi schodziły  się przed 
groblą — przy mostku postawiłem młodego oficera piechoty z kilkoma ludźmi i rozkazem, 
ażeby po przejściu korpusu, mostek rozebrał  i drzewo z niego wraz z młynkiem spalił. 
Ostatniem wysileniem zmęczonych forsownym marszem  k nam moskiewska baterja 
pozycyjna konna opanowała pagórek, dominujący stawek naprzeciwko grobli na której 
już wszystkie, furgony zaangażowane  szybko postępowały.  Stawek był tak mało szeroki, 
że słyszałem każdą komendę oficerów artylerii. — Rozpoczęli na nas rzęsisty ogień, 
tylko zasłonie wierzb i  trzciny mamy podziękować, że ich pociski nie przenosiły nas, 
albo topiły się w stawie. Bo żeby parę  furgonów było zdemontowanych, to by się była 
grobla zapchała, że odwrót  stał by się  niemożliwym, - i Bóg wie czy nie trzebaby było 
przed przemagającą siłą nieprzyjaciela broń 
złożyć; bo rzeczka nadzwyczaj  błotnista, nie 
dozwalała przejścia bokiem. Zapomniałem 
powiedzieć, że część pod dowództwem 
Ledóchowskiego, przededniu jeszcze, z trzema 
armatami żelaznymi 3-funtowemi przeszła 
groblę i jako awangarda maszerowała w stronę 
Lipska, dokąd się cały korpus cofać zamyślał. 
Dwie ostatnie armaty Kaczanowskiego 
i  dwie 3-funtowe bronzowe dowodzone 
były przez dwóch bardzo młodych oficerów, 
elewów szkoły aplikacyjnej, (których jeden 
był ten sam Wysocki, który w  r.1863 jako 
odznaczył się wyprawą szalona niefortunną 
na Radziwiłłów). Te działa ustawiono przed 
moskiem dla powstrzymania nieprzyjaciela. 
Straż tylna formowały: batalion strzelców 
Kuszla na przedzie, za niemi batalion legji 
litewsko-ruskiej pieszej, a  na ostatek świeżo 
przybyły dywizjon legii nadwiślańskiej 
pieszej. Asekuracja dział powierzona była 
dywizjonowi legji litewsko-ruskiej konnej pod 
dowództwem majora Bohdanowicza. 
Jak się Moskale przekonali (bo ze wzgórza 
gdzie stały armaty mogli nas widzieć przez 
krzaki) że już wszystkie nasze pociągi przeszły 
groble, i reszta korpusu przechodzić zaczyna: 

Pamiętniki z 1831r. Ignacego hr. Komorowskiego 
Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny. R. 1, t. 1, 1874 nr 2

(27 IX), Lwów 1874-5, str.180-181,186
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zmienili dyrekcję baterji, i  zaczęli strzelać na nasza straż tylną. Tymczasem nadciągała 
marszem ich jazda i  posuwała się naprzód. Nieszczęście czyli raczej nieudolność szefa 
sztabu była przyczyną, że tylna straż zamykał dywizjon legji nadwiślańskiej pieszy, który 
jeszcze nigdy nie był w  ogniu. Na niego więc pierwsze strzały były wymierzone, kilku 
granatów wpadło w tę małą i strasznie młodą kolumnę; zmięszali się a jak dragoni (pułk 
Kargopolski) rozbici przez Dwernickiego pod Poryckiem zobaczyli ten nieład; zrobili 
ostatnie wysilenie zmęczonych koni i wpadli na tę kupkę z pałaszami. Strach ogromny 
opanował tę biedą młodzież - zaczęli uciekać, jedna drogą prosto na batalion legji litewsko 
- ruskiej, który rozbili; Moskale nie tracąc czasu sypali na uciekających granaty Dragony 
powoli postępowali, i zabierali po drodze uciekających, Tak zmieszane te dwa oddziały 
wpadły na batalijon strzelców Kuszla, i jego z sobą pociągnęły.
Działa nasze odstrzeliwały się nieskutecznie tej pozycyjnej baterji; nareszcie wiedząc że 
mogą być od mostu odciete pojechały na groblę - żeby za nią na pozycji stanąć. Sauve quis 
peut było ogromne. Jedni pod strzałami i pałaszami dragonów cisnęli się na most; drudzy 
nie wiedząc o błotnistej głębokiej rzeczce na prawo w tamtą parci uciekli, i rzucając się 
w pław, po większej części potonęli lub byli zabrani.
Zwiększana nasza straż tylna z dragonami, wpadła na mostek, co przeszkadzało spaleniu 
go. Zostaliśmy tedy, ścigani przez nieprzyjaciela, bez żadnej przeszkody. Bylibyśmy 
zapewne całkiem rozbici, gdyby zmęczenie koni nieprzyjacielskich pozwoliło było na 
ruch dalszy. Przy grobli Moskale się zatrzymać musieli, dla wypoczynku, my zaś dalej ku 
Lipskowi szybko postępowaliśmy. Wołyńce kapitana Różyckiego i dywizjon Bohdanowicza 
z  4. działami straż tylna formowali. Zbliżywszy się do Lipska, miasteczka otoczonego 
pagórkami, z  których można było widzieć, że nas nikt nie goni, stanęliśmy na pozycji 
oczekując nieprzyjaciela. Ledóchowski z  kilku bataljonami młodej piechoty z  kosami 
i  3.  żelaznemi 3-funtówkami, dostał rozkaz pomaszerowania za miasto, i  sformowania 
się tam między górami. Mnie zaś polecił generał, ażebym się udał na lewo do zabudowań 
dworskich bardzo porządnych i tam zarekwirował furażu dla koni, bydła albo owiec na 
żywność, wódki itp. Zabrawszy z  sobą oficera kwatermistrza i  wszystkich żandarmów 
polowych, ruszyliśmy za furażem wraz z furgonami. Dwór ten należał do Matusiewicza, 
który znakomity piastował urząd w  dyplomacji moskiewskiej. Zaprowiantowaliśmy się 
należycie we wszystko co nam było potrzebne, między innemi wziąłem bardzo piękne 
skopy. Rządząca tamtejszy mówił mi, że ma rozkaz swego pana, udzielania wszystkiego 
co jest na gruncie przechodzącemu wojsku. Raptem słyszę przed Lipskiem kanonadę. 
Dałem rozkaz kwatermistrzowi żeby z furgonami jak najprędzej szedł droga ku Kunowu, 
miasteczku już w  początku gór leżącemu z  dość dobra do obrony pozycją, sam zaś 
poleciłem w  stronę zkąd pochodziły strzały. Z  pagórka zobaczyłem postępujące stępo 
kolumny moskiewskie, a na boku po lewej stronie ustawioną tę samą baterję konną która 
nas na grobli ostrzeliwała. Nasze działa stały tyłem do miasteczka i odpowiadały gęsto. Przy 
nich Różyckiego zajętego strzelaniem tak, żem się od niego nie mógł dowiedzieć żadnego 
stosownego do okoliczności rozkazu. Puściłem się więc całym pędem konia do miasteczka, 
gdzie już kule i  granaty moskiewskie padały. Miasteczko stoi na wzgórzu i  ztamtąd 
widok na około pomiędzy górami. Gorąco było dokuczliwe, pić mi się bardzo chciało; 

przypadłem więc do domostwa żydowskiego, gdzie kilku oficerów piechoty wychodzących 
jeszcze się pokrzepiało. Kazałem żydowi żeby mi wyniósł co ma pod ręką, a dobrze mu 
zapłacę. Poleciał żyd blady do domu i wyniósł butelkę wiszniaku, za którą żądał 5 złotych; 
ponieważ nie miałem drobniejszych pieniędzy tylko 25 złp. więc w  prawej trzymam 
butelkę, a w lewej banknotę, nim mi ją żyd resztę wyda. Ledwie wrócił z resztą chcąc mi 
ją wręczyć, granat go rozbił na drobne kawałki. Wypiłem duszkiem wiszniak, a banknotę 
rzuciwszy desperującym przestraszonym żydówkom, dałem koniowi ostrogi i poleciałem. 
Miasteczko już się w paru miejscach zaczęło palić. Wybiegłszy na wzgórze patrzę, że jakaś 
jazda moskiewska oskrzydlać nas usiłuje; poleciałem więc do Ledóchowskiego stojącego 
o  pół ćwierci mili za miastem, dając mu rozkaz niby od generała, iżeby natychmiast 
zrobił demonstrację ze swoim oddziałem na wzgórzu dominującym przeciw Moskalom 
postępującym stępo, bo pomimo usiłowań ostróg i nahajki, konie ich tak były pomęczone, 
że innym krokiem iść nie mogły. Ledóchowski wypełnił ten rozkaz doskonale, biegiem 
opanował wzgórze i  bataliony swoje w  kolumnach do ataku ustawił; przez ten czas te 
3 żelazne trzy-funtówki zaczęły strzelać w  kolumny moskiewskie. To ich zatrzymało, 
a bojąc się zapewne spotkania z większymi siłami za górami, zakomenderowali odwrót. 
Już i artylerja moskiewska przestała strzelać, i jazda cofała się i my też z pozycji zszedłszy, 
puściliśmy się drogą do Kunowa. W  nocy doszliśmy do bardzo dużej wsi ze dworem, 
której nazwiska nie pamiętam. Stanął tam obóz i tam można było w nocy opatrzeć kilku 
oficerów i kilkunastu ludzi rannych, i wysłać ich najprostszą droga do Kielc.



34

 (…) Dnia 8 września główna kwatera korpusu naszego była pod Łuciskami, skąd 
zupełnie odkrytym marszem jenerał Różycki z korpusem dążył pod Janowice, a to w celu 
zniszczenia nieprzyjacielowi mostu pod Kazimierzem będącego. W drodze pod Chodczą 
jazda wołyńska dnia 9 września napotkała szwadron dragonów nieprzyjacielskich będący 
na patrolu, który zupełnie rozbiła, a 25 i kapitana Rybinina w niewolę zabrała. Zbliżył się 
nareszcie korpus nasz pod sam Janowiec, skąd posterunek złożony z piechoty rosyjskiej, 
z którego ujęto czterech, za zbliżeniem się korpusu umknął do szańców przedmostowych.
Aby zniszczyć most, potrzeba było zwyciężyć wiele trudności, albowiem z  jednej 
strony przed szańcem bagno, z  drugiej przebycie dwa mosty do bramy szańcowej, na 
które działa z  baterii i  szańców nieprzyjacielskich potężny ogień sypały. Ale i  to było 
w  szczerym zamiarze wojska naszego pokonać, gdyby nie stracone chwile zatrzymały 
wojska nasze aż do nadciągnięcia generała Rydygiera z  przewyższającą siłą, w  czym 
uwiadomiony jenerał Różycki uczynił odwrót równo ze dniem 10 września drogą po 
Nadwiślu ku Lipskowi. W  nocy z  9 na 10 września zajmowaliśmy Janowice i  okolicę; 
całą noc szańce nieprzyjacielskie ognia ku nam dawały. Strzałami tymi jenerał Rydygier 
o niebezpieczeństwie szańca uwiadomiony był. 
 Od Chodczy Wielkiej począwszy aż do Grabowca przez Wolę Solecką i  Lipsk 
ciągle atakowani byliśmy przez samego Rydygiera, który miał 15 000 żołnierza różniej 
broni i 40 dział. Ogień armatni od godz. 10 z rana do godz. 9 wieczór trwał nieustannie 
(bowiem w wieczór światło księżycowe rozwidniało działaniom wojennym). Pod samym 
Lipskiem piechota nasza w  czworoboku uszykowania, bagnetami odpierała dwukrotny 
atak kilkunastu szwadronów jazdy moskiewskiej. Z naszej strony zabitych, rannych
i w niewolę wziętych liczono do 400, między ostatnimi jest podpułkownik Kwiatkowski 
z  Legii pieszej Litewsko-Ruskiej (którego w  kilka dni po bitwie w  zamian za jednego 
majora i  dwóch subalternów oficerów rosyjskich na powrót odzyskano). Moskale jaką 
ponieśli stratę, policzyć było niepodobna, dlatego że ciągle nasi ustępowali.
 Godne tu jest wspomnienia, [jak] pod Chodczą kula armatnia urwała obie nogi 
żołnierzowi z Legii Litewsko-Ruskiej pieszej; gdy plac boju Rosjanie odebrali, przychodzi 
do niego sam Rydygier, a wtem przynoszą żołnierza drugiego z tejże Legii, którego tamten, 
już prawie konający, pyta w obecności Rydygiera, czy pobili nasi tych Rusinów. O tym sam 
Rydygier wspominał oficerowi naszemu przy zawieraniu rozejmu (poniżej opisanego), 
mówiąc: „że tego waszego walecznego żołnierza pragnę przy życiu zachować, abym go 
mógł Cesarzowi przedstawić” (szkoda, że imion tych dwóch żołnierzy niewiadomych 
oficer wywiedzieć nie postarał się).(…)

Gdy po czterdziestu siedmiu latach, dzień 
10-go Września 1831 roku ze szystkiemi 
swemi szczegółami pozostał mi w  pamięci, 
to samo wystarcza już za dowód, że w  życiu 
mojem stanowił on epokę nadzwyczajną. 
I  rzeczywiście, w  owym dniu w  bitwie pod 
Lipskiem, małą mieściną w  Sandomierskiem, 
dostałem się do niewoli moskiewskiej;-póki 
więc pamięć mi służy, a  wy żądacie tego, 
opowiem jak się to stało. 
Niewiem, czy przypominacie sobie dokładnie 
kochani koledzy, kiedyśmy pod Janowcem, 
z  tamtej strony Wisły, na ukazanie się armii 
Romariniego daremnie oczekiwali, gdyż 
w  połączeniu dopiero z  jego siłami, miała 
armia nasza wspólnie na most silnie przez 
Moskali obsadzony uderzyć?... Przypomnicie 
sobie zapewne i ów nasz niepokój, aby jenerał 

Ridigier, zawiadomiony strzałami armatniemi, niezjawił się lada chwila z Gniewoszowa 
o dwie tylko mile oddalonego, i tym ruchem nieodciął nam jedynej drogi odwrotu przez 
Chodczę? To też niezapomnieliście zapewne i tego, jak skwapliwie siodłaliśmy konie gdy 
wyszedł rozkaz: 
Wołyńce na koń!
Pułk nasz maszerował wówczas w awangardzie i poprzedził znacznie armię, a przeszedłszy 
groblę w Chodczy, stanął na wzgórku obok Wólki soleckiej, i popasał konie. Z naszego 
wzgórka, widać było dokładnie całą płaszczyznę i drogę, którą armia nasza za nami miała 
maszerować. Mimowoli więc zwracaliśmy oczy w tę stronę, bo lada chwila spodziewaliśmy 
się ujrzyć armię nieprzyjacielską, a  tu taka trudna przeprawa po tej wązkiej grobli 
w Chodczy czekała naszych! Nareszcie, może ćwierć mili od Chodczy ukazali się nasi, lecz 
w tymże samym czasie wysunęła się armia nieprzyjacielska z lasów, z kawaleryą i artyleryą 
na przodzie. Krwawe starcie flankowe nastąpiło... ponieśliśmy klęskę jak wiecie, lecz armia 
nasza przez groblę przeszła i mosty za sobą pozrywała. - Zdawało się, że na odbudowanie 
tych mostów zejdzie moskalom parę godzin i rachując na to, rozłożyliśmy się obozem. 
Żołnierze gotowali jedzenie, jazda karmiła konie, a lekarze opatrywali rannych, lecz nie 
minęła może godzina, gdy już kozacy byli po naszej stronie...”
 Po ukazaniu się kozaków, zwinął się nasz obóz i  maszerował ku Lipskowi. 
Artylerya z naszym pułkiem w asekuracyi, w arjengardzie postępowała znacznie w tyle 

Sebastian Gidliński. Pamiętnik z działań korpusu gen. Różyckiego
w roku 1831. Studia historyczne, R XXV, 1982, z 1(96), str. 104-105.

Seweryn Ostaszewski, Bitwa pod Lipskiem, [w:] Wieczory starego żołnierza 
Lwów 1879, str. 85 –134.
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od armii. Wkrótce i  armia moskiewska ukazała 
się. Artylerya z  kawaleryą na przodzie, piechota na 
podwodach podążała za niemi. 
 Rozpoczęła się tedy żwawa kanonada, wśród 
której może ze dwie godziny postępowaliśmy zwolna 
aż pod Lipsk. Armia nasza przeszła przez miasteczko 
i już jej niewidzieliśmy więcej i tylko nasza jazda została 
pod miastem. Niezapomnę tego, gdy już wojsko nasze 
wraz z armatami za miasto poszło, a nas zostało tylko 
dwa szwadrony Wołyńców i  tyleż jazdy Mazurów, 
przyciśniętych prawie do opłotków ogrodowych 
wobec zbliżającego się nieprzyjaciela. Patrzymy jak 
kawalerya nieprzyjacielska, dywizyonami, pułkami, 
szwadronami, co chwila więcej ku nam się zbliża, 
rozwija się w prawo i w lewo, i na 200 kroków frontem 
do nas staje!... „Ach! czemuż tu niema naszych armat 
kartaczami nabitych?” - pomyślałem! a te draby przed 
nosem nam defilują bezkarnie, jak na paradzie!... 
I niedziw, że tak śmiało i zapewne z największą otuchą, 
bo ich 4000 naprzeciw nas czterystu.... W tem wpada 
między nas, najprzód adjutant jenerała Dzierżak 
z rozkazem:
-Wołyńce mają stać w  miejscu, aż do dalszego 
rozkazu!...Później podjeżdża do nas sam jenerał 
i mówi: -Wołyńce mają stać w miejscu, aż do dalszego 
rozkazu!... .Później podjeżdża do nas sam jenerał 
i mówi: -Wołyńce! dajcie mi słowo, że dotrwacie poty, 
póki piechoty i  armat nieprzyprowadzę! Tu stoczymy 
bitwę, a  w Bogu nadzieja przy naszej waleczności, 
wygramy ją! 
-Słowo honoru że wytrwamy ! krzyknęliśmy 
jednogłośnie. - Niech żyje jenerał Różycki! -Niech żyją 
Wołyńce! odpowiedział i  pogalopował.... . Poczem 
nastała cisza złowroga zwiastująca burzę nielada! 
a  były to nieprzelewki, bo widząc taką masę wojska 
na naszą garstkę idącego, żaden z  nas zapewne ani 
myślał ujść śmierci, albo w najlepszym razie niewoli... 
Gdy się już pułki moskiewskie w  jedną długą linię 
sformowały, jenerał, ich na dużym kasztanowatym 
koniu przelatując po przed front, zakomenderował: 
Dywizyonami w prawo i w lewo rozstąpiś! a słychać było 
doskonale, gdyż jak mówiłem staliśmy blisko, i kiedy 

dywizyony rozstąpiły się, jedna czy też dwie baterye dział wymierzonych na naszą pozycyę, 
zionęły piekielnym ogniem! Kartacze obsypały nas jak stado wróbli,a  w  szwadronach 
naszych i  mazurskich, które na nieszczęście za nami stały, popadało dużo koni.... Za 
tą salwą następowały inne szybko po sobie, tak, że ani na chwilę nieustawała ognista 
kanonada .
Przy pierwszych strzałach zabito konia pod naszymi dwoma kapitanami stojącymi przed 
frontem, a żołnierze już bez komendantów, niemogąc ciągle luk szlusować, kręcili się lub 
usuwali naprzód to wtył, czem Moskalom celowanie utrudniali... .
 Szczęście jeszcze, że Moskale licho strzelali; kartacze bowiem po największej 
części padały albo przed końmi, albo przenosiły nas i dziurawiły stodoły mieszczańskie. 
Wśród tego chaosu jakby w  dniu sądu ostatecznego, oglądaj się każdy za armatami 
i  piechotą, które nam jenerał przyprowadzić obiecał, ale daremnie, nikogo niewidać! 
Niewiedzieliśmy bowiem w  tenczas, że dla ocalenia reszty armii, na zgubionej pozycyi 
zostaliśmy postawieni!... Już się liczne głosy odzywały: - Jenerał nas zdradził! nie ma co 
czekać! lepiej uderzyć na armaty, bo Moskale i tak do reszty nas wy tłuką! 
Nareszcie huk armat na chwilkę ustaje... Jenerał moskiewski przyjeżdża przed front, staje 
pośrodku i gromkim głosem komenderuje: - Prykaratię  !
Słów tych i w godzinę śmierci niezapomn, bo były one zapowiedzią nieochybnej naszej 
zguby. Przygotowałem się więc, aby im drogo sprzedać moje życie i z dobrą fantazyą jak 
na Polaka przystało przenieść się do wieczności!... Oczekuję więc drugiej komendy, która 
po „Prikarati” nastąpić powinna: do ataku!... lecz ta jakoś opóźnia się Dywizyony stoją 
nieporuszone na miejscu! w tej chwili nadbiega nasz adjutant z rozkazem opuszczenia tego 
stanowiska i udania się za korpusem naszym, i kiedy szwadrony nasze zwróciły się, pędząc 
galopem do miasteczka, cała kawalerya moskiewska stojąca naprzeciw nas rusza za nami, 
a Baszkiry i kozacy po flankach stojący, na przełaj przebiegają nam drogę i zastępują nam 
w  poprzek ulicę, czem odcinają nam jedyny dla nas ratunek. Niepodobieństwem było 
przebijać się tamtędy, zwłaszcza, że z tyłu, o kilkanaście kroków wrzeszcząc : Hura ! Hura! 
dopędzają nas dragoni! Jeden tylko pozostał nam sposób wyjścia z tego niebezpieczeństwa, 
a to przesadzić wysoki płot żerdziowy i cofnąć się do ogrodów.
- Za mną! zakomenderowałem i pocisnąłem moją dzielną klacz, a zwróciwszy ją na płoty, 
spinam ostrogami, przesadzam, a w tem klacz zaczepia tylnemi nogami o płot, wyłamuje 
dwie żerdzie i zniża go prawie o dwie stopy. - Tuż za mną wskoczył Słoniewski, były asesor 
powiatowy i czterech innych na dzielnych koniach, których nazwisk już niepamiętam. - 
Wysokość płotu po wyłamaniu dwóch żerdzi, była jeszcze tak znaczą, że żaden dragon 
próbować tego salto mortale nie poważył się. W  momencie przelecieliśmy ogrody 
i wyskoczyliśmy na drogę bitą, którą mieszczanie snopy wozili; lecz fatalizm nieprzestał 
nas ścigać, bo w drugim końcu znaleźliśmy się znowu, obok jeszcze wyższego płotu, co 
nas trochę powstrzymało w zapędzie. W tern wyraźnie spostrzegamy, jak kozacy konie 
swoje do żerdzi przywiązując, janczarki na płotach spierając, do nas jak do celu palą!... 
„Ach! draby przeklęte”, pomyślałem w duszy, a Słoniewski klnie w głos i mówi do mnie :
- Złaź! i rozbieraj płot czemprędzej! a ja tu tymczasem tych hultajów odpędzę!... .Wypełniam 
więc jego polecenie z drugim jeszcze kolegą, a on tymczasem z trzema innymi odpędza 
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kozaków... .W jednej chwili wyłamaliśmy kilka żerdzi; ja wskakuję na konia, Słoniewski 
wraca ze swoimi i już płot przeskakujemy, gdy wtem strzał kozacki trafia moją klacz pod 
przednią łopatkę; ta staje jak świeca na tylnych nogach i pada zemną na prawą stronę... 
„Przepadłem! nie ma już dla mnie ratunku”, pomyślałem w duszy... Żegnam tedy moich 
towarzyszów broni i napędzam zatrzymujących się koło mnie do spieszniejszej ucieczki. 
Ze mną stanie się co Bóg da! rzekłem. Bywaj zdrów! niech cię Bóg ma w swojej opiece! 
odrzekli jednogłośnie i popędzili co koń wyskoczy. W końcu ogrodów płynęła rzeczułka 
odgradzająca miasteczko z ogrodami od pól, na których spostrzegłem włościan z żonami 
i dziećmi, uciekających do lasku jodłowego, nieopodal położonego.
 „Gdyby się do nich dostać i między nich wmieszać, możeby się człowiek jeszcze 
wyratował!” pomyślałem, i  z tym planem przeszedłszy po kładce rzeczułkę, udaję się 
w kierunku uciekających włościan, aż tu za mną z dziesięciu kozaków nadbiega i krzyczy:
Stój! nieujdiosz sukin syn! Usłuchałem, bo niebyło co począć! Przybliżają się do mnie 
i wołają :
Kriczi pardon! Wołam „pardon!” Oddaj sabliu! Oddaję, ale oni z rąk brać niechcą, stoją 
o kilka kroków i wołają:
Brasaj k’ nogam sabliu! Odrzuciłem więc pałasz, a jeden z nich, blondyn krzyczy ale ciągle 
jeszcze zdaleka :
- Pokażi karman! Pokazałem więc i kieszeń, która była tak próżna, jak mój żołądek od 
dnia wczorajszego. Po tej dopiero kieszeniowej rewizyi przystąpili do mnie.... Jeden z nich 
dobył mój pałasz z  pochwy i  spostrzegłszy, że był wyostrzony należycie; przystąpił do 
mnie z zaciśniętemi zębami mówiąc: 
 A ty taki i owaki (tu palnął duser moskiewski) to ty na nasze głowy tak szablę 
wyostrzyłeś! i tylcem jej w głowę mię uderzył... Aż tieper, mówi, na was biełogolowce ticsno 
pry szło!... Rozdjewajsia! (rozbieraj się)
Zrzcam mundur i  wszystko za porządkiem, a  przytem zdejmuję medalik złoty z  szyi 
i oddaję mu, a ów blondyn krzyczy na tego, który medal wziął: Oddaj jemu jęto! tawo 
netroń, eto ich Boh! 
Zawieszam więc napowrót medalik na szyję i czekam co dalej będzie. Jeszcze tylko buty 
zostały mi na nogach, o które najmocniej niespokojny byłem, by mi ich zdejmować nie 
kazali, gdyż były tak ciasne, że w obozie dwóch je ze mnie zciągać musiało... Jak na to, w tej 
chwili słyszę komendę : Snimaj sapagi! Ach! nieszczęśliważ moja godzina! pomyślałem, 
i mówię:  - Nie mogę! i tylko co chciałem wyjaśnić im przyczynę, gdy w tem odbieram 
kilka tak gorących nahajek po plecach, że je do dnia dzisiejszego dokumentnie pamiętam. 
Czto jeto nie można? Snimaj sukin syn! i  rzeczywiście pokazało się, że miał racyę!... 
przysiadłszy bowiem, nadspodziewanie moje złatwością je z nóg ściągnąłem. Pokazało 
się, że im nie o buty chodziło, tylko o przekonanie się, czyli tam pieniędzy nieukrywałem 
? Pozwolili mi więc napowrót je zaciągnąć, a potem kazali mi iść za sobą. Przychodzimy 
nad rzeczkę, którą kozacy przeszli po kładce, a gdy ja za niemi przez nią iść zamierzam, 
nagle ów blondyn odwraca się i krzyczy :
A ty sukin syn! idi w wodu! „Ach! łotry! jeszcze natrząsają się ze mnie”, pomyślałem. 
 Brnę więc w  wodę, myśląc w  duszy, że niedorzecznością byłoby jakikolwiek 

opór im stawiać, jak również uciekać się po pomoc do Opatrzności; bo w  takiem jak 
moje położeniu i  mocny Boże nie pomoże... Ale westchnąłem swoją drogą do Matki 
Boskiej i taką do Niej modlitwę zaniosłem: „Matko Najświętsza! królowo polskiej korony, 
pocieszycielko strapionych! Pokaż swój cud o Pani najłaskawsza i wyratuj mnie z rąk tych 
barbarzyńców” Przytem, przyszła mi myśl przemówić do kozaków w  ich języku, a  za 
myślą poszły wraz i  słowa: Pozwoltie wy mania sztob ja wam szto nibut’ skazał? na to 
blondyn odpowiada:
Da! pozwalajem!... gawarii... . - Adin Boh na nebiesach i adin naród na zemli! Ruskij i Palak, 
od odnawo Olca proischodim. Otpustite wy menia, waszoho brata, bo czto wam z etowo 
pryjdiot. jeśli wy mienia odnoho neszczastnym zdielajetie? a ów blondyn obróciwszy się 
do swoich, mówi: Pustim jcho! czort z nim! a potem obracając się do mnie rzekł: Uchodi 
od siudowa! Zdumiałem się na taką szybką decyzyą i stałem niedowierzając ich słowom... 
A  oni wtenczas do mnie rzekli: - Uchodi! kachda tiebie pozwalajem!... wat idut w  les 
Mazury, stupaj skareje meżdu nich i uchadi! Nie namyślałem się już wtedy ani sekundy!... 
W  koszuli, odarty ze wszystkiego, biegłem szybko podsycany gorączką, bo trzydzieści 
godzin nic w  ustach niemiałem, tylko parę razy przez ten czas golnąłem spirytusu. 
Czułem więc gorączkę i  wewnątrz i  zewnątrz. Dobiegłszy do włościan, złączyłem się 
z  nimi i  tak wchodzimy do lasu. Włościanie nieboracy, przerażeni bitwą, uchodzili 
z miasteczka z swoim dobytkiem do lasu i tu już bez obawy wielkiej, ulokowali się na noc. 
- Ja zaś przewidując, że patrol lub jakaś inna horda może nas odwiedzić, wyłażę na wysoką 
sosnę i  kryję się między gałęziami. Włościanie wiedzieli kto jestem i  niedziwili się tej 
ostrożności mojej. - Trudno sobie wyobrazić męki jakie przeszedłem, siedząc na twardem 
drzewie w samej tylko koszuli.... — Żebyż choć na desce, ale to na gałęzi, która mi dawną 
pruską klatkę dla więźniów przypominała . Do tego jeszcze gorączka mnie paliła i dresz 
zimny wstrząsał. Pragnienie miałem ogromne i proszę włościan o wodę. Poczciwiec jeden 
odzywa się: -Wody panie nie ma! ale jest mleko, podamy zaraz, tylko zleź pan niżej. Złażę, 
i  błogosławiąc ich piję i  wypijam spory garnek do kropli z  lżejszem sercem wyłażę na 
moją gałęź, która w skutek może uśpionej gorączki niewydawała mi się tak twardą. Było 
już dobrze ku wieczorowi, ale jeszcze widziałem wyraźnie z mojego obserwatoryum cały 
obóz moskiewski rozłożony pod miastem. Widzę wielu z  naszych zabitych po drodze 
i w ulicach, a gdym się nad tem zastanowił, że tak szczęśliwie z tego piekła wyszedłem, 
sytuacya moja o  wiele znośniejszą mi się wydała. Jak przewidziałem, w  nocy wpadają 
kozacy do lasu - zabierają krowy i owce włościanom na rzeź dla obozu, a warty obozowe 
przetrząsają lasek, w którym włościanie z dobytkiem schronili się; ja na wierzchołku sosny 
w samej tylko koszuli, gdyż nawet na głowie żadnego okrycia niemiałem: siedzę i trzęsę się 
od jesiennego zimna. Gdy się uciszyło w obozie i ognie ich dogasać zaczęły, odzywają się 
Mazury: a zleź-że pan! już nie ma tych rabusiów, damy panu co zjeść! Złażę więc i posilam 
się z niemi chlebem i kartoflami, rozprostowuję ręce i nogi i przytem trzęsę się od zimna. 
- w tem jeden mówi do mnie: - Zimno wam? Weźcie ot tę sukmankę, bo innej lepsej z sobą 
niewzieliźwa; a będzie wam przecież znośniej z okryciem! Podziękowałem serdecznie tym 
poczciwym ludziom i ubrałem się; a była to biała sukmanka, z dziurą na lewem ramieniu.
Dwie doby tak przesiedziałem z Mazurami w lesie, trzeciego dnia dopiero, gdy Moskale 
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zupełnie z  tej okolicy ustąpili, Mazury popowracali do domów a  ja z  nimi. W  domu 
przyjmowali mię, goszcząc czem który miał i chcieli mnie dłużej u siebie zatrzymać lecz 
podziękowałem im serdecznie za gościnność i powiedziałem, że muszę iść za swoimi. Kiedy 
tak, mówi gospodarz, to jużci niedopuściwa, abyście sli piechotą; zawiozę was mojemi 
końmi do Ożarowa! a ztamtąd już niech Bóg dalej was prowadzi do swoich. A gdym się za 
jakim nakryciem głowy oglądał, dał mi ten sam gospodarz kapelusz czarny, przepraszając, 
że lepszego nie ma. Jak powiedział poczciwiec, tak i zrobił! - Zaprzągł swoje szkapki do 
wózka i  pojechaliśmy do Ożarowa! w  miasteczku tem było podówczas trochę naszego 
wojska, które się właśnie tam mundurowało, pod komendą majora Rozwadowskiego 
z Galicy i o jednem oku. (...)

Przypisy:
1. Tu przypominam sobie, że wiedziony uczuciem przyjaźni i  koleżenstwa wspólnego naszym 
Wołyńcom, poszedłem na plac gdzie lekarze rannych opatrywali. W mojej obecności odejmowali 
nogę po kolano Karczewskiemu z Wołynia, który tamże wśród operacyi życie zakończył, a był 
to jedynak u rodziców! Nieborak! gorąco polecał, by im zanieść od niego ostatnie pożegnanie...
2. Mieliśmy na prawem skrzydle żołnierza, dezertera moskiewskiego... Nazywał się Iwanow, 
poczciwy i dzielny żołnierz, ale po polsku ani słowa nierozumiał. Skorciło mię znim pogawędzić!... 
— „A czto Iwanow? mówię, czto tieper z  nami budżet?” „Niczewo! odpowiada. Wy wasze 
błahorodje odnoho ili dwóch wasmitie, a ja piat zradu zarubaju! Jak się na ostatku pokazało, zgadł 
Iwanów gdy powiedział „Niczewo”  bo jemu nietylko nic się nie stało, ale jeszcze znaczne pieniądze 
z bitwy pod Lipskiem wywiózł, w banknotach rosyjskich, które w Galicy i za półdarmo żydom 
krakowskim sprzedawał.— Historyę tę opowiadał nietylko sam Iwanów, ale i naoczny świadek, 
nasz żołnierz, który straciwszy konia, skrył się w szuwar i z tamtej tej scenie się przypatrywał. 
Gdy już nasi przez Lipsk przelecieli i na drugiej stronie się rozsypali, powiada świadek, ujrzałem 
uciekającego pod las Iwanowa przed kozakiem, który zdaje się miał lepszego konia, bo się ciągle 
zbliżał; a gdy już obu dzieliło kilkanaście kroków, zakurzyło się z karabinka Iwanowa, padł strzał 
i kozak z konia zleciał. Iwanow wtenczas zwrócił się konia kozackiego złapał i zabrał poduszkę 
kozacką a konia puścił. W poduszce tej znalazł duża paczkę, coś parę tysięcy rubli w nowych 
bumaźkach moskiewskich.
3. Przypominam sobie zimnij, krew naszego wachmistrza szwadronowego Raczyńskiego, któremu 
konia zabito... Nieborak! znalazłszy się na ziemi przywalony koniem, wydobywa się z trudnością, 
z pod niego, odwiruje od siodła swój mantelzak i płaszcz, i wśród strzałów z kilkunastu armat, 
idzie z  tein do leżących koni przed frontem i  każdego leżącego konia nahajem uderza. Jeden 
z kilku uderzonych zerwał sie, bo miał tylko chrapy przestrzelone, co go na chwilę oszołomiło. 
Raczyński w obec obu wojsk przywiązuje swój mantelzak, dosiada szkapy i wraca do frontu.
4. Nosiliśmy białe czapki. 
5. Do takiej klatki zrobionej z  samych łat w  podłodze i  ścianach, wpuszczano więźnia boso, 
w koszuli. Miała to być wielka męczarnia bo ani siedzieć, ani łożyć ani się nawet oprzyć o ściany, bo 
te łaty kantowie gniotły ciało, prawie niczem niepokryte. Takie klatki były podówczas w Prusach, 
dziś już zniesione.

Hej kozacze w imia Boha
Wże holosyt’ w cerkwi dzwin!
Komu myłyj dim, neboha,
Za proklatym na zdohin!

Hej kozacze na wraha
Hura ha, hura ha!

Tutki hora, a tam staw,
Ruszaj, ruszaj kudy schocz:
Czerez reku można wpław,
Czerez horu pereshocz!

Hej kozacze na wraha
Hura ha, hura ha!

Zbyraj koniu kopytom
Chotia pina potccze;
Ja zaklawsia Polakom
Szczo bis Moskal newtecze

Szczo zjuszytsia rid wraha
Hura ha, hura ha!

Zatrepetaw orel w strachu
I dywytsia z hory laso;
Pożdy, poźdy mylyj ptachu
Budesz isty skwerne miaso
Bo my dyjdem wstrecz wraha
Hura ha, hura ha!

Hodi tobi w Polszi hnaty,
Tutki marne propadesz;
Hodi tobi z namy hraty
Ne ujdesz, ne ujdesz!

Wiaży, koly, sicz wraha,
Hura ha, hura ha!

Pieśń Wołyńska
Pułku Jazdy Wołyńskiej Karola Różyckiego
autor : Tomasz Padura

PIEŚŃ WOŁYŃSKA



38

Dalej bracia wszyscy razem!
Słońce świecić nam zaczyna;
Dzielną dłonią i żelazem Rozpę-
dzimy Moskwicyna -

Zwłoka, zwłoka, rzecz to stara,
Dalej na koń, za mną Wiara!

Marsz do Brześcia, Uściługa!
Skruszmy braci swych niewołę,
Tam czekają nas z za Buga,
Litwa, Wołyń i Podole.

Moskwa próżna dla nas mara —
Dalej na koń, za mną Wiara!

Wszak to piękne znane raje,
Które przemoc nam wydarła;
Ach! te nasze, nasze kraje,
Podłym wrogom wydrzem z gar-
dła.

Naszych klęsk przebrana miara,
Dalej na koń, za mną Wiara!

Naszych trudów kres już blizki —
Tam jest szczęście i dostatek!
Tam czekają nas uściski
Żon, kochanek, ojców, matek.

Tam rozkoszy naszej czara,
Dalej na koń, za mną Wiara!

Z chorągiewką wiatr swawoli,
Brzęczy szabla, konik tańczy!
Śpieszmy i na naszej roli
Zdepczmy, zgniećmy tłum szarań-
czy;

Zwłoka, zwłoka, rzecz to stara,
Dalej na koń, za mną Wiara!

Нej! Wołyńce, Ukraińce,
Dalej na koń wszyscy!
Żwawo, żywo, nie leniwo,
Bracia nasi blizcy!

Kto w lenistwie żyje,
Tego we dwa kije:
Łupu, cupu, cupu, łupu,
Tego we dwa kije.

Wy Litwini i Żmudzini!
Łączcie się w gromady,
Dalej w szyki, łap za piki,
Marsz za nami w ślady.

Kto jak baba gnije — i t. d.

Podolacy, jacy tacy,
Dalej dо pałasza.
Niech biegusy ruszą kłusy,
Tam gdzie ziemia nasza.

Kto się przed nią kryje — i t. d.

Marsz do Słucka, Mińska, Łucka,
Wilna i Kamieńca!
Na swej grzędzie, bijmy wszędzie,
Wroga odszczepieńca.

Kto go nie pobija — i t. d

 w tamtym kraju, gdyby w raju,
Wolność nam zabłyśnie,
Tam dziewczyna, jak malina,
Słodko nas uściśnie.

А kto bez niej żyja — i t. d.

Gdy Ojczyzna, piękna, żyzna, 
Zyska swe granice,
Wtedy z koni, szabla z dłoni —
I łap za szklanice.

А kto teraz pije — i t. d.

Marsz Legii litewsko-wołyńskiej
( Na nutę: Nad strumykiem przy krzewinie)
- Słowa: Franciszek Kowalski

Pieśń legionistów litewsko-wołyńskich
Słowa: Franciczek Kowalski
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6 Pułk Strzelców Pieszych 
Braci Krakowian

Legia Nadwiślańska

Jazda Kaliska

Pułki Mazurów

Jazda Mazurów

Strzelcy celini sandomierscy 
Eustachego Grothusa

Jazda Wołyńska płk. Karola 
Różyckiego

Strzelcy celni podlascy 
Michała Kuszla

Legia Litewsko - Ruska 
konna

Legia Litewsko - Ruska 
piesza

Wybrane polskie formacje WojskoWe biorące udział W bitWie pod chotczą i lipskiem



Wydało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle” w 190-tą rocznicę bitwy pod Chotczą i Lipskiem
opracował Marek Łata


