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Ulica Berka Joselewicza w Rejowcu. 
 

 
Pochodzi za czasów księcia Woronieckiego i przez niego zamuwiona. Rok 1859. 

 

 

                         Konia z rzędem temu, kto wskaże gdzie do niedawna była uliczka prowadząca od wieków 
do mykwy, a którędy przebiegała uliczka nazwana imieniem i nazwiskiem żydowskiego i zarazem 
polskiego bohatera, który zginął w bitwie pod Kockiem1., czy tez koło domu dawnego posterunku Milicji 
Obywatelskiej. 
 
 
 
 

                                                            
1 Pułkownik Berek Josielowicz zginął pod Kockiem 5-8.05.1809r. 
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Widoczna ulica Berka Joselewicza. (W prawo u góry, teraz zaplecze restauracji „Arianka”). 
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Dow Baer (Berek) Joselewicz 

 
 
                            Dow Baer (Berek) Joselewicz. Urodzony dnia 17 września 1764 r. należącej wówczas 
do Rzeczypospolitej Kretyndze na Żmudzi. Polski kupiec pochodzenia żydowskiego. Był faktorem i 
handlarzem końmi. Zatrudniony przez księcia Massalskiego, biskupa wileńskiego, który wysyłał go za 
granicę. Podczas tych wojaży nauczył się francuskiego. Spędził trochę czasu w Paryżu, kiedy rozpoczęła 
się rewolucja francuska. Przeżycie to być może zainspirowało go do późniejszego przyłączenia się do 
Kościuszki. Pułkownik wojska polskiego, oficer Legionów Polskich we Włoszech. 
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Juliusz Kossak Berek Josielowicz, szef szwadronu 5 p. strzelców konnych. (Własność Gminy Żydowskiej w 

Warszawie.) 
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Juliusz Kossak, Berek Joselewicz pod Kockiem 
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Henryk Pillati, Śmierć Joselewicza pod Kockiem zm. 5 lub 8 maja 1809 r. 

 

Zycie, śmierć i legenda żydowskiego a zarazem polskiego oficera: 

                     „ Po wybuchu wojny między Anglią a Francją, przystąpiła ostatnia do zajęcia elektoratu 
hanowerskiego. Naczelny wódz korpusu ekspedycyjnego Mortier, późniejszy książę Treviso, otoczył 
opieką polskiego wojownika, przyjmował go chętnie u siebie, obdarzył stanowiskiem kapitana 
kwatermistrzostwa w pierwszym pułku dragonów, pięciuset frankami gratyfikacji i ładnym wierzchowcem. 
Tej epoce wysokich faworów zawdzięczał Berek krzyż legii honorowej, pokwitowanie męstwa na 
włoskich i niemieckich polach walk. Dzięki względom u góry zyskał przyjaźń i zaufanie swego 
bezpośredniego przełożonego Eversa, wyznaczonego na komendanta pułku, bratał się z nim i właściwie 
sam sprawował rządy nad regimentem. Dostał też od niego dwa konie, dokupił jeszcze parę, co złożyło się 
wraz z upominkiem Mortiera na małą obozową stadninę. Cieszyły wiarusa legjonowego barwa stroju 
dragonów, skrojonego na wzór węgierski. O pełni swego zadowolenia doniósł dobremu druhowi, 
kapitanowi piątego pułku artylerii w Strassburgu, Janowi Teodorowi Kobylańskiemu, towarzyszowi z 
czasów obrony Pragi. 
 Berek był niezawodnie w kampanji przeciw Austrji w 1805 r. w bitwach pod Wertingen, Austerlitz, może i 
w pruskiej — pod Jeną. 
 Na wieść o tworzeniu się nowych legionów w Poznańskiem przeciw Prusakom, napisał w październiku 
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1806 list do inicjatora powstających oddziałów, generała Dąbrowskiego z prośbą, aby raczył przypomnieć 
sobie ziomka, którego jedynem życzeniem było „zbliżyć się do Pana i zasłużyć na Jego dalsze poparcie“. 
Przy sposobności oświadczał „tysiączne słowa przyjaźni“ synowi nieśmiertelnego wodza. 
 Niedługo potem mógł Joselewicz opuścić Mortiera, udającego się do Meklemburgii, aby znowu użyć 
talentu i patriotycznej cnoty pod znakami orła białego. 
 Snać Dąbrowski dopomógł staremu żołnierzowi, gdyż niebawem, jako kapitan w randze wszakże szefa 
szwadronu znalazł się w pierwszym pułku jazdy dowództwa Kazimierza Turny. Naokół miał włoskich 
kolegów: Sierawskiego, Downarowicza, Wasilewskiego i tylu innych druhów, ogorzałych w bojowym 
prochu. Z jazdą swoją znalazł się Berek w bitwie pod Tczewem, następnie przy oblężeniu Gdańska, gdzie 
oddziały polskie weszły w skład armji Lefebvre‘a. W rozstrzygającej bitwie pod Frydlandem (14 czerwca 
1807), złamała konnica polska i wypędziła nieprzyjaciela z Heinrichsdorf na drodze Królewieckiej, 
osaczyła jego jazdę, rozsypaną w zbożu, zmusiła ją do odwrotu, zdobyła sześć armat i ułatwiła szeregom 
legjonowym możność spokojnego sformowania się. W tych wszystkich czynach znamienitych odznaczył 
się Joselewicz niezwykłą dzielnością, bo zdobył krzyż „virtuti militarni“. Następnie nie minęło go uznanie 
po zawarciu pokoju w Tylży i utworzeniu małego Księstwa Warszawskiego. Pułk Turny ze zmienioną 
liczbą, jako piąty strzelców konnych czyli ułanów, opatrzonych w karabinki, nie w lance, przeszedł do 
regularnej armji nowego państwa, a w nim piastował Joselewicz stopień szefa szwadronu. 
 Jeden z pierwszych był to wypadków, że żyd w armji europejskiej, w dodatku w kawalerji, dzierżył rangę 
sztabowca, co prawda zdobytą w krwawicy, w znojach i trudach nadludzkich. Nadto, pułk Turny zapełniał 
kwiat młodzieży, panicze o rodowych nazwiskach, z dobrych gniazd szlacheckich. Był to plaster na 
dokuczliwości, doznane w obozie Kniaziewicza i chlubna zapłata za przeszłość. Do jakiego stopnia zyskał 
Berek szacunek, jak wśród współczesnych szedł w koronie uznania, świadczy okoliczność, że wraz z 
wybitnymi oficerami przyjęty został do loży wolnomularskiej „Bracia Polacy Zjednoczeni“, odłamu 
francuskiego „Wielkiego Wschodu“ i to w charakterze „brata stopnia wyższego“, gdy jego pułkownik, 
Turno, był tylko „czeladnikiem“. Figurował na liście obok generała artylerji polnej, Aksamitowskiego, 
dobrze upamiętanego majora Hornowskiego i księcia Józefa Poniatowskiego. Bo też loża w Księstwie 
Warszawskiem była strażnikiem dóbr patrjotycznych, dźwignią myśli narodowej i szerzeń a miłości 
bliźniego. 
 Pięknie wyglądał eks-faktor biskupa Massalskiego w ciemno-zielonej kurtce sukiennej, lśniącej epoletami 
na wierzchach ramion, pokrytej dekoracjami, a że należał do „kompanji wyborczej“ nosił okrągłą czapkę 
niedźwiedzią (bermycę), osłaniającą głowę myślącą o mądrych, bystrych oczach, trochę lisim wyrazie, 
zdobną w sumiasty, rozstrzępiony wąs. Ustaliło się też więcej w tych czasach jego chwiejne nazwisko. 
Dawny Berek przekształcił się na Berko, Berków lub Berka, a po ojcu wzięte imię Josel lub Josele 
posłużyło za imię Józef. 
 W okresie chwilowego pokoju i wytchnienia garnizonował Joselewicz w Rawie, następnie w Pyzdrach, 
potem w samej stolicy, w koszarach mirowskich. Żona Ryfka odwiedzała go od czasu do czasu, poczem 
wracała na Litwę do córki Leji, wydanej za Majera, arendarza karczmy folwarku Mażowy lub do Kretyngi, 
gdzie miała rodzinę, zwłaszcza siostrę Janikierową. 
 Wybuch kampanji austriacko-francuskiej z 1809 roku, w której armji Księstwa Warszawskiego przyszło 
odegrać rolę awangardy Napoleońskiej, wyrwał Berka z wywczasów domowych. Bił się zatem z swym 
pułkiem w potyczce pod Grzybowem i w starciach przy wzięciu przedmostowego szańca w Ostrówku, 
naprzeciw Góry. Po tej potrzebie, zupełnem zwycięstwie oręża polskiego, podzielił naczelny wódz, książę 
Józef, armję na dwie kolumny: jedna z nich szła na Osieck i Żelechów ku kordonowi austrjackiemu. W 
przedniej straży tej części postępował Joselewicz na czele dwóch szwadronów, torując drogę głównemu 
korpusowi. Wśród pochodu zawadził o Serokomlę, własność państwa Scypionów i zabawiał się na plebanji 
spijaniem wiwatów na pomyślność przyszłego powodzenia. Wogóle Berek nie odżegnywał się od gorącego 
napoju i jak jego przełożony Turno utrzymywał był „wcale tęgim i odważnym żołnierzem“, szczególniej, 
gdy dodawał sobie „animuszu z manierki“... 
 Wtem doniosły zwiady, że w pobliskim Kocku, nad prawym brzegiem Wieprza, granicznej stacji Galicji 
Zachodniej, znajduje się konnica nieprzyjacielska. 
 Rzeczywiście stały tam dwa szwadrony pierwszego pułku huzarów cesarskich pod zwierzchnictwem 



Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski 

16 

 

majora, hr. Hoditza. Było do 5-go maja 1809 roku. 
 Na najdalszej, zewnętrznej linji miasteczka strażował na czele oddziału porucznik Horwath, a dla 
osłonięcia go i udzielenia pomocy rozłożył się nadporucznik Stankowits z silnym zastępem na rynku, obok 
niekrytej ujeżdżalni. Reszta dywizjonu, w liczbie sześciu plutonów, pod Hoditzem spoczęła w naturalnem, 
bezpiecznem zakryciu na lewym brzegu rzeki za mostem, łączącym Kock z przysiółkiem, zwanym 
lubelskim. Tuż, po prawej stronie Wieprza, wznosił się dom mytniczy z charakterystyczną polską rogatką. 
 Około południa wzbiła się kurzawa na szosie, a z jej szarych obłoków wyłoniły się szeregi Berka. Z 
bezprzykładną szybkością najechał Joselewicz na jeźdźców Horwatha, rozbił ich, poczem starał na miazgę 
drugich na rynku, rozpędził i rozproszył zanim zdołali oprzytomnić i gnał ku mostowi, niby bezładne stado 
baranów. Spostrzegł grozę położenia kapral Meszelits, chwycił za łańcuch szlabanu, przepuścił swoich, 
wreszcie ściągnął drąg i pobiegł do biwakujących za zaroślami towarzyszów, komenderując ognia. 
Rozgalopowana kawalerja polska skłębiła się napotkawszy niespodzianą przeszkodę, konie wspięły się 
dębem i spłoszyły, a Joselewicz zmylony odwagą Meszelitsa mniemał, że ma przed sobą znaczniejszy 
korpus piechoty i cofnął się w zmieszaniu na rynek. Tu, wzięły go w dwa ognie nadbiegłe z poza Wieprza 
plutony i doprowadzone do jakiego takiego ładu szyki Stankowitsa. Wywiązała się zażarta potyczka, rzeź, 
wzajemne uganianie się. Szaserzy, zaskoczeni znienacka poszli w rozsypkę, Berek zaś porwany wirem 
bojowym, wpadł do otwartej wojskowej ujeżdżalni z kilku oficerami i garścią żołnierzy. Jakiś huzar 
zasunął drąg u wejścia, skutkiem czego Polacy znaleźli się w pułapce. 
 Wybiła chwila, w której przyszło mężnemu szefowi szwadronu spełnić słowa, rzucone ongi 
współwyznawcom za Kościuszki: „obudźcie się jak lwy i lamparty!“ Osaczony ze wszystkich stron 
postanowił drogo sprzedać życie, rąbał na prawo i lewo, nie usłuchał wezwania, aby skoczył na ziemię i 
poddał się. Majestatyczne pasowanie się ze śmiercią trwało spory moment. Położył mu kres huzar Stefan 
Toth, ugodziwszy Berka tak potężnie pałaszem w głowę, że spadł z siodła i ducha wyzionął pod kopytami 
końskiemi. Ogółem stracili Polacy dziesięciu oficerów i przeszło czterdziestu żołnierzy. Całe zajście miało 
przebieg migawkowy, przewlekło się zaledwie kilkanaście minut. Zwycięzcy ścigali tylko do lasu 
cofających się strzelców i nie starali się nawet wziąć niewolnika. Dnia następnego, wczesnym rankiem, 
ruszyli ku Lublinowi, zapomniawszy w pośpiechu zburzyć most na Wieprzu. Siódmego maja przeszła 
przezeń baterja artylerii polskiej Romana Sołtyka i już nie znalazła śladu z rozegranej dopiero co tragedji. 
Wdzięczny lud zebrał, bowiem natychmiast doczesne szczątki Joselewicza, oddał je ziemi, aby nad świeżo 
skopaną mogiłą usypać pamiątkowy kopiec. Szybkość wydarzenia wprowadziła zamęt w pojęcia o końcu 
głównego aktora zajścia. W urzędowym protokóle piątego pułku strzelców charakterystyczną zapisano 
notatkę o Berku: „mówią, że zginął w Kocku, lecz niema dowodu“... 
 Jeszcze darń nie zarosła na grobie Joselewicza, a już postać jego okryła legenda i wcisnęła się w zaścianki, 
jak opowieść z zamierzchłych czasów. Hrabia de Laveau wspomniał w pamiętnikach, że na 
arystokratycznej uczcie u podkomorzego Pieniążka w Krakowie mówiono wyłącznie o bitwie pod Aspern, 
Napoleonie i Berku... Najznakomitsi ludzie współcześni przyczepili do jego nazwiska chlubne określenia. 
Odezwa z 1831 r. mieni go „wiekopomnym i walecznym“, generał Henryk Dembiński „sławnym żydem“, 
Antoni Ostrowski „sławnym z męstwa i poświęcenia“, Roman Sołtyk „dzielnym“. „Gazeta Warszawska“ 
(Nr. 54 z 1809) zaznaczyła w krótkim nekrologu, że zeszedł ze świata „śmiercią prawdziwego rycerza“. W 
końcu zauważyła: „Pierwszy on z żydów polskich otworzył drogę honoru swoim jednowiercom i dał 
piękny z siebie przykład waleczności“. Książę Józef Poniatowski napomknął o skonie Joselewicza w 
raporcie generalnym, złożonym Napoleonowi. Wspaniały hołd cieniom wojownika złożono na posiedzeniu 
Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 22 grudnia 1809 r. Prezes Rady Stanu, hr. Stanisław 
Potocki, wygłaszając pochwalną mowę na cześć poległych w ostatniej kampanji rzekł: „Ty pierwszy 
bohaterską ziemię twoim zasmuciłeś skonem o! waleczny podpułkowniku Berku, gdy cię niecierpliwego 
zwycięstwa wśród nieprzyjaciela zbytnie uniosło męstwo. Kock, który się rodem twoim hełpił, hełpić się 
będzie i grobem. Pomścili towarzysze twoi, pomściło natychmiast zwycięstwo zabójczą śmierć twoją, lecz 
cóż ją ojczyźnie nagrodzić zdoła? 

1. Potocki mylił się. Miejscem urodzenia Berka była Kretynga.” 
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                           Wybrany fragment pochodzi z broszury pod tytułem „ Berek Joselewicz” autorstwa Ernest 
Łuniński, rok wydania 1928, wydana nakładem Komitetu Obywatelskiego budowy pomnika – szkoły 
zawodowej i powszechnej im. pułk. Berka Joselewicza w Kocku. 
 

  Nekrolog zawarty– Gazeta Warszawska numer 54 (dodatek do Gazety 
Warszawskiej nr.54) 
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Nagrobek Berka Joselowicza na cmentarzu warszawskim 
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KOCK Z OKOLICĄ 
Podług „Topograficznej Mapy Królestwa Polskiego“, sporządzonej przez Korpus Kwatermistrzowstwa 
W. P. *) W miejscu, oznaczonem krzyżykiem miała się znajdować podług podań ujeżdżalnia, w której 
zginął Berek.**) Miejsce wiecznego spoczynku Berka Joselewicza. 
 
 
 
 
 
Świat.  Rok IV. Numer 28 z dnia 10 lipca1909 roku. 
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Wiadomości Literackie. Warszawa. Niedziela 28 listopada 1926 r. 

 
 

 



Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski 

23 

 

 



Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski 

24 

 

 



Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski 

25 

 

 



Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski 

26 

 

 



Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski 

27 

 

 



Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski 

28 

 

Tygodnik Ilustrowany z dnia 10 września 1927 roku. 
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Tak się przedstawiały ulice Berka Joselowicza i Bronisława Pierackieo niecługo po zakończeniu II wojny 

świaiowej w Rejowcu. 
 
 
 
 
 
 


