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Pierwsze dni grudnia 1830 roku, wieś Dębe Wielkie.
Dzierżawca dóbr Michał Jackowski, były kapitan
artylerii, wracał z Warszawy, gdzie uczestniczył
w wydarzeniach Nocy Listopadowej.

Wstęp
Powstanie Listopadowe przeciętnemu Polakowi kojarzy się najczęściej z atakiem na Belweder, krwawą
bitwą pod Olszynką Grochowską czy Wawrem oraz pogromem powstańców pod Ostrołęką. Mniej znanym,
choć równie istotnym, wydarzeniem wojny polsko–rosyjskiej była zwycięska dla Polaków bitwa stoczona
31 marca 1831 roku pod Dębem Wielkim. Ta ówczesna wieś, położona na starym trakcie brzeskim 30 km
na wschód od Warszawy, była świadkiem ofiary wsławionych we wspomnianych bitwach żołnierzy 4 i 8
pułku piechoty liniowej oraz szarży polskiej jazdy, z udziałem 2 pułku strzelców konnych, dywizjonu karabinierów, jazdy poznańskiej i 5 pułku ułanów Ordynacji Zamojskiej. Wygrana bitwa, będąca początkiem
wiosennej ofensywy, w której po stronie polskiej stanęło ok. 55 tysięcy żołnierzy, była momentem zwrotnym powstania.
Rozbicie VI korpusu generała Rosena przez zgrupowanie dowodzone przez generała Jana Skrzyneckiego
tchnęło wiarę w Polaków i nadzieję na pokonanie całego carskiego wojska. To dzięki tej bitwie droga do
magazynów rosyjskiej broni i zaopatrzenia w Siedlcach zdawała się stać otworem. O randze zwycięstwa
pod Dębem Wielkim świadczy fakt, że Rząd Narodowy zarządził na Wielką Sobotę, czyli na dwa dni później,
uroczyste nabożeństwo w katedrze Świętojańskiej w Warszawie, jako dar dziękczynny. Ołtarz zdobiły zdobyte chorągwie. Nabożeństwo zgromadziło dygnitarzy cywilnych i wojskowych, liczne oddziały armii
i mieszkańców stolicy. Niestety, ofiara krwi nie została w należyty sposób wykorzystana, a dalsze błędne
decyzje taktyczne przyczyniły się do upadku powstania.
Powstanie Listopadowe doczekało się wielu opracowań. W znakomitej większości publikacje przygotowywane są przez naukowców, historyków, a ich język jest często mało przystępny. Wydanie komiksu
poświęconego temu okresowi ma ułatwić poznanie historii, która rozgrywała się w Królestwie Polskim
w 1830 i 1831 roku. Dzięki plastycznym obrazom możemy poznać nie tylko przebieg działań czy postacie
głównych bohaterów, ale również wygląd żołnierzy poszczególnych formacji wojskowych. Ta forma przekazu historycznego zdaje się być szczególnie przystępna dla dzieci i młodzieży, która powinna wzrastać
poznając historię swojej ojczyzny – tej małej i dużej.
Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie

Jesteśmy w domu,
jaśnie panie.

Pędź przed nami,
zbierz całą gminę.
Czas goni...

Tak jest!
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wracam z warszawy,
gdzie wybuchło powstanie!
wojsko wspólnie z ludem
zdobyło arsenał, a następnie
opanowało miasto.
warszawa jest wolna!

W przeciwieństwie do znacznej
części wojska, które wzięło udział
w walce, duża część generalicji
polskiej sprzeciwiła się powstaniu.
kilku za odmowę udziału zostało
zastrzelonych....

zorganizowano również
zamach na wielkiego księcia
konstantego pawłowicza,
który jednak się nie udał.
cesarzewicz zbiegł z warszawy
i zmierza ku granicy
królestwa polskiego.

powstanie
zapoczątkowała
grupa cywilnych spiskowców
wraz z uczniami szkoły
podchorążych piechoty
z ich instruktorem
piotrem wysockim...

włościanie! Wybiła
godzina zemsty. Dziś umrzeć
lub zwyciężyć potrzeba!
Idźmy, a piersi wasze niech
będą Termopilami
dla wrogów!
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włościanie i chłopi z gminy dębe wielkie
ochoczo zgłaszali się do walki.

minęła doba,
a zgłosiło się już
1600 ludzi z różnym
uzbrojeniem.

znaleźliśmy
ponad tysiąc
złotych
w rosyjskich
rublach!

gadać skąd to
macie, psubraty!
gadać, bo każę
wychłostać!

wiedziałem,
że mogę na was
liczyć!

litości, jaśnie
panie! zrabowaliśmy
je na nowym świecie
u rosyjskiego jenerała
skrybickiego. jemu
nie były już
potrzebne....

jaśnie panie,
aresztowaliśmy
tych dwóch młodych
ludzi. podejrzanie
się zachowywali...

jeśli nas wypuścicie
na wolność, to wskażemy
większą sumę pieniędzy
schowaną między sztachetami
drzewa w szulcu...

nie będziecie ze
mną negocjować!
straż! zabrać ich i trzymać
pod kluczem!

przeszukać
ich!
litości !
my zbłądzili, drogi
do domu szukając.
jam jest z sokołowa,
a kolega z węgrowa
pochodzi.
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...a włościanom
przekażcie, że jutro
wyruszamy do warszawy
pomóc powstańcom
i oddać złoto do
kasy państwowej.
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dnia 5 grudnia 1830 r. najwyższą władzę w królestwie
objął generał józef chłopicki, ogłaszając się dyktatorem. jego pierwszym staraniem było zabezpieczenie
odwrotu księcia konstantego pawłowicza romanowa.

warszawa. zrewoltowane jednostki
powstańcze wciąż pozostawały na
ulicach. dokuczał głód i chłód.

"Rada Administracyjna
nawołuje do porządku!
Własnym umiarkowaniem
jedynie ocalić się możecie
od pogrążenia się w przepaści, nad którą stoicie!
Wróćcie zatem do porządku
i spokojności, a wszelkie
uniesienia niech przeminą
z nocą, która je
pokrywała!”

Bezwzględnie zakazuję
pościgu za Cesarzewiczem,
a wojskom przybywającym
do Warszawy nakazuję
podróżowanie bocznymi
drogami, by nie natknęli
się na carskiego brata!

Władzom wojskowym
oraz administracyjnym
nakazuję, by dostarczyły
Konstantemu środków
przeprawy, żywności
i paszy...
w poszukiwaniu pożywienia rozbijano
sklepy. z wyłamanych sztachet palono
ogniska...

Rannym nie dawać
wódki i wina, tylko
rosoły i buliony!
Ostudzę ten rewolucyjny
zapał i powstrzymam grożącą
nam wojnę z rosją. Książę Lubecki
będzie w moim imieniu negocjował
z carem sposób i warunki
likwidacji powstania.
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następnego dnia Jackowski na czele włościan
odbył uroczysty przemarsz ulicami warszawy.

wiwat!!!

Macie wrócić
do domów, byście
w mieście nie byli
przeszkodą
i powodem do
zamieszania.

niech
żyje!!!
tylko książę adam czartoryski,
który właśnie nadjechał, okazał
wielkie uczucie radości na widok
oddziałów z dębego.

Mości Zamoyski, to
nie przeszkoda, tylko
powód do dumy! Kościuszko
z kosynierami dokonywał
cudów waleczności!

po tym udał się pod dom dyktatora chłopickiego,
lecz ten nie raczył się pokazać. przysłał swojego adiutanta władysława zamoyskiego.

Mości Jackowski,
generał przysyła mnie
z podziękowaniem za twój
trud oraz z rozkazami...

Zapraszam do
siebie do domu na
posiłek. Z pełnym
brzuchem łatwiej
będzie się zastanowić,
jakie kroki dalej
poczynić....
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Ale, prawdę mówiąc,
Wolałbym rzucić jego głowę
pod stopy pierwszych
kolumn moskiewskich, które
Mikołaj by posłał dla stłumienia
naszego powstania!

Zostaniecie też
awansowani do stopnia
Majora. POtem wyjedziecie
do Lublina, by tam
zorganizować nowe
formacje wojskowe.

Oto pisemne
podziękowanie
za zwrot skradzionych
pieniędzy. teraz powstańcom przyda się każda
kwota.

Powściągnijcie wodze,
generale. Jest jeszcze nadzieja,
że do wojny nie dojdzie...

spośród włościan
z Dębego, wielu dawnych
dymisjonowanych żołnierzy
i najzdolniejszych młodych
przeznaczymy do pułków.
Reszta wróci do domów.

Brześć. Odwrót wojsk Wielkiego
Księcia konstantego. Wszyscy Rosjanie, od żołnierzy do generałów,
byli niezmiernie stroskani, strudzeni
i zniechęceni. Wśród nich znajdowały
się też polskie jednostki, które
pozostały wierne zaborcy.
Tak jest!

Wy, generale Drewnicki,
obejmiecie dowództwo
w Warszawie nad nowo
formowanymi dywizjonami.

Dzieło moich 16 lat
zniszczyli podchorążowie,
studenci i młodzi oficerowie.
Przykry to koniec mojej
działalności służbowej...

Mamy jeszcze czas,
by zatrzymać Cesarzewicza
jako zakładnika! Mediacje
z Carem byłyby
skuteczniejsze...
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Konstanty przeszedł ostatecznie granice
Królestwa Polskiego 13 grudnia 1830 r.

Generale Turno,
dochodzimy do granicy.
Przystanę na Waszą
prośbę i pozwolę
wam wrócić do
warszawy.

„Mikołaju, Jeszcze raz poświęcam
Waszym względom zbłąkany naród,
który nie jest winien w całości.
Litości dla nich, drogi i niezrównany
bracie, i wyrozumiałości dla nich
wszystkich. oto błagania brata,
który miał nieszczęście poświęcić
lepszą część swego życia na
zorganizowanie armii, która
zwraca oręż przeciwko
swojej ojczyźnie.”

spełniliście Wasz
obowiązek, obecnie idźcie
połączyć się z rozważnymi
powstańcami. Dostaniecie
ode mnie cart blanche.

O ewentualnym
ataku uprzedzę
Radę Administracyjną
48 godzin wcześniej.
Liczcie zawsze na
moją przyjaźń.

„Poddanie musi być bezwzględne.
Obiecuję tylko amnestię dla
mniej winnych, a nic poza tym.
Przy kapitulacji nie dam żadnych
zaręczeń konstytucyjnych.
Kto z dwojga powinien zginąć
- bo zginąć prawdopodobnie
trzeba – Rosja czy Polska?
Decyduj sam.”
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W dniach 5-6 lutego, sto trzydzieści tysięcy
żołnierzy armii carskiej, pod dowództwem
Iwana Dybicza, przekroczyło granice królestwa
polskiego i rozpoczęło marsz na Warszawę.

18 lutego rosjanie pod dowództwem
gen. Sackena wkroczyli do Cyganki,
rozwijając wokół swoje wojska.
W tym samym momencie, w rejonie wsi
przebywał ppłk Adam Wolski, wraz
z 3 batalionem 2 pułku strzelców
pieszych i trzema szwadronami.
Został otoczony. Rosjanie wysłali
parlamentariuszy.

Poddajcie się
i oszczędźcie w ten sposób
krwii bratniej, gdyż otoczeni
jesteście 12 tysiącami zołnierzy
rosyjskich i odcięci
od armii.

Wasze usiłowania
są nadaremne. Żołnierz
polski nie zna poddania
się i bagnet potrafi mu
drogę utorować!

Żądam, byście
wywołali oficerów,
niech sami opinię
dadzą.

Polacy stawili dzielny
opór. Wygrali bitwy
pod dobrem, Stoczkiem,
Wawrem oraz stoczyli
wiele bohaterskich potyczek, m. in. pod Rysiem,
kałuszynem, cyganką...
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I to na próżno,
walczyć tylko będziem.
Od tej chwili wasza
osoba jest w niebezpieczeństwie...

Żeganam!
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W kilka sekund później nieprzyjaciel uderzył
ze wszystkich swoich pozycji. W ruch poszła
kawaleria, działa rażące ogniem kartaczowym
i granatami oraz kolumny strzelców pieszych.

Polacy napotykali wroga w Okuniewie,
Stojadłach, Kobiernem, Dębem Wielkim,
Brzezinach, Miłosnej... W zaciętym boju
o Olszynkę Grochowską ranny zostaje
dowódca wojsk polskich.
Prędko dawać
nosze, generał
Chłopicki ranny!!

Polacy stawiali dzielny opór,
odpierając ataki. Czterokrotnie
na różne strony przebijali się
przez pierścień wroga.

Wolałbym zginąć,
jak przeżyć,co się tu
teraz dziać będzie.

Ppłk Adamowi Wolskiemu udało się
wydostać z kleszczy w rejonie
wsi Rysie, zadając nieprzyjacielowi
znaczne straty. Rannych, zabitych
i wziętych do niewoli po stronie
Polskiej było 189 żołnierzy...
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Skrzynecki!
Powiedz mu, ażeby
całymi siłami uderzał
na olszynkęi i koniecznie ją moskalom
wydarł!

komu oddać
dowództwo? żymierski
zginął, radziwiłł bezużyteczny, generał krukowiecki pilnuje
warszawy....

Rosjanie poniesli duże straty.
Po przegranych bitwach wycofali
się na zimowe leże. Przerwa miała
potrwać miesiąc...
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Do czoła kolumny
podjechał generał
Skrzynecki ze sztabem.

W nocy z 30 na 31 marca, wyruszyły z Warszawy
wojska polskie. Czoło ofensywy po porannym
zwycięstwie pod Wawrem i całodziennym pościgu
za uciekającym rosyjskim generałem Gejsmarem,
około godziny 15.00 dotarło do rozległej, podmokłej polany leśnej w rejonie Dębego Wielkiego.

Przed nami
znaczne siły
nieprzyjaciela!

Panowie, szykujcie
się do ataku!

Z niedobitkami
generała Gejsmara
może ich być z
10 tysięcy...
To VI korpus
generała Rosena.
Wycofali się tu na
zimowe leże.

Generał Bogusławski
z czwartakami ruszy
na prawo od szosy.

Nie będzie go
łatwo stamtąd
wypłoszyć. Z prawej
rzeka,a z lewej
mokradła.

Centrum i lewe
skrzydło weźmie
generał Małachowski
z 3 batalionami 8 pułku
piechoty liniowej.

można się tam
dostać tylko przez
wieś Dębe. Ale pewnie
mocno obsadzona.

Te pułki są z tyłu
naszej kolumny.
To bardzo nas
opóźni...
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Cofnięte do tyłu lewe skrzydło rosyjskie
zajmowało stanowisko na szosie i w zabudowaniach folwarcznych osłoniętych strumieniem Choszczówka.

Chcę dać sposobność
odznaczenia się swemu
dawnemu pułkowi. Reszta
wojska niech stoi na szosie
w kolumnie marszowej!

Wiosną tereny wokół
wsi dębe wielkie
były szeroko rozlane,
bagniste i grząskie.

Wysunięte do przodu centrum i prawe
skrzydło umieszczono na wzgórzach
panujących nad szosą. Znajdowało
się tu 12 dział o zasięgu 2,8 km, osłoniętych przez krzaki i mokradła.

Nie da rady!
Trzeba działa
ciągnąć szosą!!

przegonimy
rosjan tam,
skąd przyszli!
Tyralierą
do przodu
marsz!!!
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Pędź do
Skrzyneckiego
i przyprowadź
posiłki!!!
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Po drugiej stronie szosy,
pod wodzą generała małachowskiego przedzierali
się ósmacy, atakując prawe
skrzydło rosena.

Dwa bataliony pozbawione
wsparcia artylerii nic tu
nie zdziałają! Trzeba
je wesprzeć. Mamy
w obwodzie 24 bataliony
czekające bezczynnie
z bronią u nogi.

przeklęte
błoto!

Zgadzam się je zasilić,
ale tylko jednym batalionem.
Resztę będę potrzebował by
stawić czoła grenadierom,
którzy jutro nadejść
mogą.
Generał
ofiarny
jak zwykle!

Tym bardziej trzeba
atakować Rosena, by
jutro stawić czoła tylko
jednemu oddziałowi!

Wiek mi nie
straszny
pułkowniku!

dobrze. niech dołączą
do bogusławskiego.
Wesprzyjcie go ostrzałem
artyleryjskim!

tak jest!
Piechurzy wydostali się na
otwarte pole, za którym
stała artyleria i piechota
rosyjska, w gotowości
bojowej...
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Po namowach, Wódz naczelny
zdecydował się zasilić walczących
dodatkowymi batalionami.

Formować
kolumny
i do przodu!!!

Przybywam ze
wsparciem. Mam pod sobą
2 bataliony 2 pułku
strzelców pieszych!

Przydacie się
generale Załuski.
Gorąco tu jak
w piekle!

Wojska rosyjskie
odpierały atak z dużą
zajadliwością...
Już dwa razy
nas odparlii, Ale
nie damy im odetchnąć!
Przygotować się do
kolejnego natarcia!

Wycofujemy się
z powrotem na
mokradła!
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Sztab Skrzyneckiego.

Pośpiesznie oporządkowana
bateria otworzyła ogień.
Folwark w dębem wielkim
został zdobyty.
Rosen przerzuca siły
na swoje prawe skrzydło.
Czwartacy to wykorzystali,
przeszli strumień i atakują
folwark!

Mogą teraz całkowicie
skupić na sobie rosyjską
artylerię. Może uda się
wysunąć szosą do przodu
naszą baterię?

Macie moją
zgodę Potocki. Weźcie
pluton porucznika
Nieprzeckiego.

Jednak rosjanie szybko się
zorientowali i skierowali swe
działa przeciw Nieprzeckiemu.
Wysłano dwa ciężkie,
dwunastofuntowe
działa, które miały
wesprzeć piechotę
Bogusławskiego...

Bez osłony
artylerii nie
utrzymamy
folwarku!
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zaraz zapadnie zmrok.
Panowie, zostawmy resztę
do jutra. Jedźmy teraz
do folwarku raporty
pisać...

Wiara,
albośmy to kaczki,
żebyśmy w błocie
nocowali?!

Rozkaz natychmiast trafił
do generałów lecz nie
został przez wszystkich
przyjęty z aprobatą.

przekażcie
generałom, by
zaprzestali walk
i nocowali na
zajmowanych
stanowiskach!

koniec walki
na dziś, generale
bogusławski.

dalej do wsi,
odbierzemy
Moskalom kwatery!
Naprzód! Na
bagnety!!

Jak to, ja
w tem błocie
mam nocować
?!

Czwartacy rzucili się na wzgórze.
Zdobyli działa i już zbliżali się
do zabudowań dworskich, gdy
zaatakowała ich jazda oraz piechota nieprzyjaciela.
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Rosjanie uderzyli z tak wielką
zajadłością, furią i siłą, że
czwartacy podołać im nie mogli.
Byli spychani ze wzgórza.

Rosen przerzucił kilka batalionów
na swoje prawe skrzydło, osłabiając
lewe. Zaskoczymy ich i nim się zorientują,
przeprowadzimy jazdę bez większych strat.
Jak Napoleon pod Samosierrą!

Przy jednoczesnym
ataku Małachowskiego
możemy odciągnąć uwagę
artylerii od grobli...
tymczasem w polskim sztabie...
Teraz mijają
ostatnie chwile
na podjęcie
konkretnych
kroków!

Czwartacy opanowali most.
Możemy puścić kawalerię po grobli
i rozwinąć ją na terenie rosjan.
Ziemia tam suchsza i szwadrony
mogłyby działać.
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To samobójczy akt!
Szosą można poruszać się tylko
w kolumnie szóstkowej, stając się
na przestrzeni kilkuset metrów
doskonałym celem dla artylerii,
ulokowanej na wzgórzach.

Mam
nadzieję,
że się nie
mylicie...

Przywołajcie
tu generałą
Skarżyńskiego!
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do sztabu przybył
generał skarżyński.

Na czele polskiej szarży pędził 2 dywizjon 2 pułku
strzelców konnych, za nim szwadron karabinierów,
dalej 1 dywizjon 2 psk, a za nimi szwadrony jazdy
poznańskiej i 5 pułk ułanów Ordynacji Zamojskiej.
Spora ilość wyższych oficerów, w tym sztabowców,
dołączyła do oddziałów kierujących się do mostu
w dębem wielkim.

Generale, czy macie
w swojej dywizji
dzielnego oficera, który
byłby gotów z paroma
szwadronami przejść
groblę i po tamtej
stronie uderzyć
nieprzyjaciela ?

Czy to
rzecz bardzo
ważna?

To jedyny
obecnie środek
na uzyskanie
zwycięstwa.
Kolumną
szóstkową
wielkim
kłusem!
zatem, po cóż mam
szukać kogoś innego,
kiedy ja sam ten atak
poprowadzę!

Pułkowniku Dembiński,
przyprowadźcie mi dwa
szwadrony z 2 pułku
strzelców konnych!

Tak ważne
zadanie należy
wykonać większymi
siłami...

36

37

Ruch ten całkowicie zaskoczył Rosena,
który uważał już bitwę za skończoną
i odsyłał swoją kawalerię szosą do
Mińska. Jazda przeszła przez most
nieostrzelana.

Ledwo 3 szwadron rozwinął się w szyk
bojowy, a już pędził za nim w ogień kolejny, nie dając odpoczynku wrogowi.

grać sygnał
do szarży!!!

Sława
Bogu!

W ten zamęt odwrotu wpadła kawaleria
polska. Dywizjon, idący na czele, zawrócił za karczmą w prawo i uderzył
na stojące tam w czworobokach 2
bataliony piechoty rosyjskiej.
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niech
żyje wolna
ojczyzna!

pomimo zaciętej i długiej obrony,
cała piechota rosyjska, znajdująca się po prawej stornie szosy,
została wzięta do niewoli.
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Druhowie!
Pałaszami
pokażmy
swoją miłość
do ojczyzny!

szwadron karabinierów pod dowództwem
podpułkownika Franciszka Sznajdego,
złożony z samych weteranów, dawnych
żandarmów, niczym na paradzie, zmierzał
na działa stojące na północ od drogi.

W tym czasie do spychanych ze wzgórza
czwartaków generała Bogusłąwskiego
przygalopował Naczelny Wódz.

Czyż mają
mówić o was, że
Pułk czwarty uciekł
z boju, że Czwartaków
tchórz obleciał!?!
Nie pozwolimy,
by takie wspomnienie
o nas pozostało!
ponowimy atak
na wzgórze!

nie jesteśmy
w stanie wyciągnąć
z rowu dwóch
dział...

zostawmy
to szaserom,
którzy idą
za nami.

żołnierze sznajdego uderzyli na
artylerię i zabrali nieprzyjacielowi
4 działa. Poza tym, karabinierzy wzięli
licznych jeńców, pośród których
znajdował się rosyjski generał
Lewandowski.
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Biada Wam czwartaki! Lepiej
zginąć z honorem, z bronią w ręku,
jak bohaterowie, jak Machabeusze,
niż ustąpić miejsca MOskalom!
gdzie honor pułku!?

naprzód!!
hurrra!!

Czwartacy ruszyli do boju, mając przed
sobą 47 pułk strzelców i 96 pułk piechoty.
chwilę potem do ataku dołączyła się jazda
poznańska i karabinierzy. rosjanie zaczęli
się cofać. Czwartacy strzelając w nich, szli
kilkaset kroków za nimi.
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rosyjski generał Rosen,
lekko ranny w nogę, pojechał na wschodni kraniec Dębego.

grupa pościgowa wpadła w sam
środek odwrotu rosyjskiego.
musimy im nieco
Ustąpić pola.
Formować
szachownicę!

Jenerale, lewe
skrzydło zostało
rozbite przez polską
jazdę, która zaraz
tu będzie!!

Pułkowiku, jest ich
zbyt wielu, a polskich
oddziałów w pobliżu
nie ma!
Jak to?!
bitwa dalej trwa?
odesłałem już
artylerię i kawalerię.
zmierzają do
Mińska...

Uwaga!
atakują
szarżą!!

Wtem dla polaków nadeszła
odsiecz. w pędzący szyk ułanów
litewskich, jak pocisk wbił się
polski szwadron Kosińskiego,
wspomagany przez Skarżyńskiego.

polska
jazda!!!
musimy
uciekać!

wzięliśmy do
niewoli dowódcę
lewego skrzydła,
generała
Lewandowskiego!
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dobra robota!
teraz ruszajmy
w pościg za
Gejsmarem
i rosenem!
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powracający z jeńcami karabinierzy
natrafili na litewski pułk żółtych
ułanów, który im zaszedł drogę.
dowodził nimi płk szyndler.

ułani litewscy
odparci! Rozsypali
się jak garść grochu
rzuconego o ścianę!

To chyba nasi.
Poznańczycy, albo
piąty pułk... nie
widzę dobrze.

uwaga!
zbliżają się
jacyś jeźdźcy!
teraz Wyślę sto
kilkadziesiąt szabel
w pościg za korpusem
Rosena!

korpus Kosińskiego dopadł
cofającą się piechotę Rosena,
zanim ta zdążyła uformować
się w czworoboki.

Nie zatrzymywać
się! priorytetem
są działa!!

polacy spostrzegli swą pomyłkę
dopiero, gdy zostali zaatakowani.

Ppłk Sznajde w czasie walki
trzykrotnie został raniony
lancą i zrzucony z konia.
zaskoczeni rosjanie, mimo ogromnej
przewagi liczebnej, stawili słaby opór.
po dwóch kilometrach morderczej jazdy
korpus dotarł do dział i je zdobył.

Sznajdemu udało się
wyjść z opresji dzięki
pomocy żołnierza
z czwartego szwadronu,
Jana Stysiaka, który
oddał mu swojego konia.
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Niech ktoś
pędzi po posiłki!
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robiło się coraz ciemniej.
po potyczce z ułanami na
nowo formował się 4 szwadron, dowodzony przez
płk Dembińskiego.

karabinierom udało się dotrzeć
do generała Skarżyńskiego.

Generale,
potrzebujemy wsparcia!
jesteśmy od pułkownika
Sznajde. Nieopodal
zaatakowali nas
ułani litewscy!

Nie ma co się pchać w zamęt walki,
w chwili gdy prawie nic już nie widać,
szyku się nie utrzyma, tylko więcej
swoich porąbie się między sobą
czy postrzela...

jedziemy
im na odsiecz!

Skarżyński odparł atak nieprzyjaciela
bardzo stanowczo, skutkiem czego pułk
rosyjski zostawił na placu boju 160 poleglych, W tym płk szyndlera, co wywołało nieład i popłoch wśród rosjan.

Dwa razy
już wroga
z naszymi
pomyliliśmy!

Nie wiem jak
wyszedłem z tego
cały, bo minęło mnie
o włos kilkanaście
strzałów!

Stop! Bardziej
przysłuży się nam
żywy!
odbity uprzednio przez rosjan
generał Lewandowski ponownie
trafił w ręce polaków. w ostatniej
chwili porucznik czosnkowski
obronił generała swą szablą
i wziął ponownie do niewoli.
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Jenerał Rosen tylko szybkości
konia winien swoje ocalenie,
a ciemność zupełna nocy ocaliła
nieprzyjaciela w tym punkcie
od zupełnego zniszczenia.
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przed udaniem się na kwaterę, jeszcze na
polu bitwy, gen. skrzynecki na kolanach
dziękował bogu za odniesione zwycięstwo.

Nazajutrz rano, to jest w wielki piątek,
wyruszył pościg za rosenem. najpierw
musiał przedrzeć się przez zatłoczoną
drogę, gdzie stały tabory ze zdobyczami
z dnia poprzedniego, co opóźniło
wymarsz o dwie godziny.

z drogi!
pościg
jedzie!!
amen!

Powinniśmy
zroganizować
pościg za Rosenem
i rozbić go
doszczętnie!

Zamierzam teraz
udać się do Brzezin
na kolacje. Niech
generał Łubieński
przejmie dowodzenie.

Od Mińska, oddziały pościgowe wysłane na
boczne drogi zaczęły brać setkami jeńców
rosyjskich, błąkających się po polach,
którzy dobrowolnie poddawali się i rzucali
broń. Bez należytej eskorty byli oni wysyłani piechotą do Warszawy.

Generale, proponuję
by wódz z główną kwaterą
zanocował w Dębem. Łatwiej
stąd będzie nazajutrz
kierować działaniami.

Nie przeniosę
teraz nastawionych
już rondli o ćwierć
mili dalej!
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Widzicie panowie,
siła wyższa...

Polacy zwycięstwo pod Dębem
okupili stosunkowo niewielkimi
stratami: 300-500 żołnierzy.
Tymczasem rosjanie w bitwach
pod Wawrem i dębem wielkim
stracili w zabitych i jeńcach
od 5000 do 6000 żołnierzy.
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Żołnierze 4 pułku piechoty liniowej oraz tych jednostek, które walczyły po stronie
rewolucji w noc 29 listopada, rozkazem generała Czernyszewa zostali powołani do
armii rosyjskiej na 25 lat. inni udali się na emigrację.

Powstanie, które zasięgiem swoim
objęło Królestwo Polskie i część
ziem zabranych (Litwę, Żmudź
i Wołyń) ostatecznie zakończyło
się klęską Polaków. 5 października
1831 roku armia polska w sile 20 219
żołnierzy i oficerów pod wodzą
generałą Rybińskiego, która nie
chciała poddać się rosjanom,
przekroczyła granicę Prus pod
Dzierżnem i tam złożyła broń.

" Jesteśmy żołnierzami
niepodległości naszego kraju,
obywatelami przyszłej,
udzielnej Polski ! "

9 października skapitulował Modlin
z generałem Ignacym Leduchowskim,
a 21 października dowódca Zamościa,
generał Jan Krysiński złożył broń
przed rosyjskim generałem
Kajzarowem.
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Nasza armia, przy wszystkich
jej błędach i brakach, wadach
i potknięciach korpusu generalskiego, stoczyła chlubnie
najkrwawsze bitwy, jakie miały
miejsce w Europie od roku 1830
do 1848.

"Bogarodzico! Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boża,
To ojców naszych śpiew,
Wolności błyszczy zorza,
Wolności bije dzwon
I wolnych płynie krew,
Bogarodzico!
Wolnego ludu krew,
Zanieś przed Boga tron...”

Nie była to krew zmarnowana. Za zaniedbania
poprzednich pokoleń
naród musiał ofiarować
niezbędną daninę
na ołtarzu wolności.
Jej męstwo i postawa
bojowa zachwyciły
wiele narodów...
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Do dzisiaj czcimy pamięć bohatersko poległych
w boju polskich żołnierzy. Spoczywają oni
w mogiłach oznaczonych krzyżem, w miejscach
gdzie stoczono najkrwawsze bitwy.

koniec
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Komiks historyczny

Bitwa pod Dębem Wielkim
1831

Publikacja w łatwy dla czytelnika sposób przybliża historię jednego z ważniejszych rozdziałów
Powstania Listopadowego – bitwy pod Dębem
Wielkim. W dniu 31 marca 1831 roku zgrupowanie wojsk polskich pod dowództwem generała
Jana Skrzyneckiego rozbiło VI korpus litewski generała Grigorija Rosena. Zwycięstwo pod
Dębem Wielkim otworzyło drogę do magazynów
rosyjskiej broni i zaopatrzenia w Siedlcach. Wy darzenie to było ważne zarówno pod względem
militarnym jak i społecznym. Wygrana bitwa
tchnęła wiarę w Polaków i nadzieję na pokonanie
całego carskiego wojska.
Plastyczna forma komiksu pozwala poznać nie
tylko przebieg bitwy, ale i postacie głównych bohaterów owych wydarzeń, czy wygląd żołnierzy
różnych formacji wojskowych tego okresu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu zachowanie dziedzictwa historycznego regionu
poprzez wydanie komiksu związanego z Powstaniem Listopadowym
pod Dębem Wielkim Pt. „Wygraj Bitwę Pod Dębem Wielkim”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

