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Zespół Historyczny Hufca ZHP Warszawa Praga Południe
P I Ę Ć D ZIESIĄ T E PIĄ T E SPOTKANIE Z OL SZYNKĄ GR OCHOWSKĄ

Dla każdego mieszkańca Pragi, który chociaż trochę interesuje się historią,
a zwłaszcza dla nas – praskich harcerzy dzień 25 lutego jest chwilą szczególnej pamięci i refleksji. To właśnie tego dnia 183
lata temu, na polach przed Grochowem
miała miejsce trwająca kilkanaście godzin
bitwa pod Olszynką, w której polscy żołnierze przelali krew broniąc ojczyzny przed
carskim zaborcą.
Kult pamięci Olszynki Grochowskiej
to piękna harcerska karta historii, sięgająca
29.11.1930 r. W tym dniu w setną rocznicę wybuchu powstania listopadowego 22
WDH z Grochowa miała zbiórkę na miejscu bitwy przy symbolicznym krzyżu.
Wiele lat później 23.02.1958 r. w 127
rocznicę bitwy Hufiec ZHP Warszawa
Grochów pod wodzą hm. Mirosława Szypowskiego zorganizował Rajd Olszynka
Grochowska. Harcerze wędrowali kilkoma trasami poznając historyczne miejsca
związane z powstaniem listopadowym.
Rajd zakończył się pod pomnikiem bitwy

uroczystym apelem, odśpiewaniem hymnu państwowego, zaciągnięciem
wart honorowych i złożeniem kwiatów. W następnych latach uczestnicy na trasach przemarszu
wykonywali wyznaczone
im zadania a na mecie
brali udział w konkursach dotyczących historii
powstania. Co roku też
uczestnicy
otrzymują
pamiątkową
plakietkę
rajdową. Organizatorem
kolejnych rajdów w latach 1959 – 1961 był Hufiec Grochów. Od 1962 r. tradycję organizowania rajdów przejął Hufiec Warszawa Praga Południe powstały z połączenia Hufców:
Anin, Grochów, Saska Kępa i Falenica. Pod
wodzą kolejnych komendantów: hm. Stefana Romanowskiego, hm. Andrzeja Sadłowskiego, hm. Andrzeja Banasika, phm. Pawła
Lecha, hm. Adama Sikonia, hm. Waldemara Kowalczyka, hm. Krzysztofa Bąbla, hm.
Piotra Olejniczaka i phm. Krystyny Mamak
tradycja ta trwa do dzisiaj.
Pierwsze rajdy miały charakter środowiskowy. W 1964 r. VII Rajd zorganizował
zespół instruktorów turystyki hufca pod
wodzą phm. Jolanty Śliwińskiej. Dzięki ich
zapałowi kolejne rajdy stawały się coraz popularniejsze. Początkowo w rajdach brało
udział kilkuset uczestników, by po latach
liczba ich osiągnęła 2000. Z czasem obok
harcerzy „naszego” hufca uczestniczyli
w nim druhny i druhowie z Pragi Północ,
Mokotowa, Śródmieścia i Ochoty a także spoza Chorągwi Stołecznej. W rajdach
uczestniczyli również członkowie PTTK

SŁOWO O BITWIE
183 lata temu 25 lutego 1831 r. o godz.
10.00 Warszawą wstrząsnął potężny huk.
To zagrzmiało 200 rosyjskich armat, ustawionych na skraju wawerskich lasów.
Ogień skierowany był na polskie pułki
liniowe, które stojąc na polach Grochowa zagrodziły Rosjanom drogę do stolicy.
Feldmarszałek Iwan Dybicz nie ryzykował
przejścia przez bagna i rozlewiska, które
otaczały Pragę. Jedynym suchym przesmykiem był Trakt Brzeski oraz ciągnący
się na przestrzeni ok. 2 km lasek olchowy
zwany Olszynką Grochowską. Za bagnami
stanęła licząca blisko 80 tysięcy żołnierzy
najsilniejsza i najlepiej wyszkolona armia
ówczesnej Europy. Naprzeciw niej dostępu
do Warszawy broniła 43-tysięczna armia
Królestwa Polskiego z hasłami pisanymi
w sercach i na sztandarach: UMRZEĆ lub
ZWYCIĘŻYĆ!
Naczelnym Wodzem Wojsk Polskich
był gen. ks. Michał Radziwiłł. Faktycznym

zaś dowódcą, za zgodą Wodza Naczelnego,
był gen. Józef Chłopicki. Poszczególnymi
polskimi dywizjami dowodzili generałowie: Jan Skrzynecki (3DP), Piotr Szembek
(4DP) i Franciszek Żymirski (2DP), który
w tej bitwie poległ na polu chwały. W ostatniej fazie dołączył z pułkami jazdy gen. Tomasz Łubieński.
Przed południem 25 lutego rozpoczęła
się jedna z największych i najkrwawszych
bitew XIX wieku. Trwała do wieczora. Wielokrotnie Olszynka Grochowska przechodziła z rąk do rąk. Wiele było rosyjskich,
bezskutecznych szturmów, jak i polskich
kontrataków. Po południu, w najsilniejszym polskim kontrataku pod osobistym
dowództwem gen. Józefa Chłopickiego
Polacy roznieśli na bagnetach 27 rosyjskich
batalionów, które uciekając w panice porwały za sobą sztab feldmarszałka Dybicza!
Gdyby Polacy uderzyli jeszcze raz, o co zabiegał ranny w obie nogi i znoszony z pola

oraz młodzież niezorganizowana. W latach
1970 – 1980 w rajdach brali udział żołnierze
1 Praskiego Pułku Zmechanizowanego im.
Tadeusza Kościuszki z Wesołej. Zaciągali
oni razem z harcerzami wartę honorową,
nagłaśniali plac apelowy, przygotowywali
gorące posiłki i napoje.
Mijały kolejne lata i odbywały się kolejne rajdy. Z czasem organizatorem ich
stały się poszczególne środowiska hufca,
np. w 1978 r. 19 Rajd organizował szczep
3 WDH im. ks. Józefa Poniatowkiego, zaś
w 1981r. – rajd organizował Szczep 22
WDHiZ „Watra”. W 1999 r. Jubileuszowy
40 Rajd został zorganizowany przez Instruktorski Krąg Pokoleń „Romanosy” Hufca Warszawa Praga Południe oraz harcerzy
z ZHR Obwodu Praga Południe.
Organizowane były również rajdy dwudniowe np. w 1994 r. – Jubileuszowy 35 Rajd
przez Szczepy 32 i 303 WDHiZ, w 2001 r. 42
Rajd - Szczepy 288 i 304 WDHiZ z noclegiem w Szkole Podstawowej nr 217 w Rembertowie, czy w 2002 r. – 43 Rajd - Szczep
288 WDHiZ z noclegiem w Szkole Podstawowej nr 215 na Grochowie. W roku 2009
odbył się Jubileuszowy 50 Rajd Olszynka
Grochowska zorganizowany po raz kolejny
przez szczep 288 WDHiGZ.
Tego roku 8 marca weźmiemy udział
w 55 Rajdzie Olszynka Grochowska. Spotkamy się, aby po raz pięćdziesiąty piąty oddać hołd walczącym i poległym w bitwie.
„Trwamy” na terenach Olszynki już tyle lat.
Biorąc udział w rajdach uczymy naszą harcerską brać miłości i szacunku do ojczyzny
oraz sprawiamy, że pamięć o bohaterach
tamtych czasów nigdy nie zaginie.
Rajd składający się z czterech tras:
(zuchowej, harcerskiej, turystycznej i starszoharcerskiej) zorganizowany przez in-

struktorów naszego hufca, hufca Wawer
oraz instruktorów ZHR Obwodu Praga Południe rozpocznie się o godzinie 9.00 mszą
świętą w kościele NMP na placu Szembeka,
odprawioną przez ks. biskupa Marka Solarczyka i kapelana naszego hufca ks. Marka
Zdanowicza.
Następnie na placu przed kościołem
odbędzie się uroczysty apel, w trakcie
którego złożone zostaną kwiaty pod tablicą pamiątkową znajdującą się w kruchcie
kościoła. Każda z rajdowych tras zakończy
się w Olszynce Grochowskiej pod pamiątkowym pomnikiem poległych.
Trasa wędrownicza rozpocznie się
8 marca w godzinach wieczornych.
hm. Jacek Czajka

walki gen. Chłopicki, to
polskie
wycofało
któż wie, jak potoczyłyby
się na umocnione
się dalsze losy bitwy i poszańce Pragi. Na powstania. Niestety zabrakło
lu bitwy pozostała
decyzji i woli pozostałych
wykrwawiona armia
polskich dowódców. Polarosyjska, niezdolna
cy przeszli do obrony. Pod
już do kolejnego wywieczór nieopodal „słusiłku, jakim mógł być
pa żelaznego” w trakcie
szturm Pragi.
szarży rosyjskiego pułku
W bitwie zginęło
kirasjerów gwardii księokoło 9400 Rosjan
cia Alberta bezpośrednio
i 7350 Polaków (niezagrożony został Wódz
wielu więcej zginęło
Naczelny. Na szczęście
pod Monte Cassino).
szarża została odparta.
Chociaż nie było
Dokonali tego „biali” ułatu zwycięzców, Polani z 2 pułku ułanów „grocy odnieśli faktyczchowskich” płk. Ludwika
ny sukces. Dybicz
Kickiego i rakietnicy kpt. Karola Skalskiego niebawem rozpoczął odwrót na wschód,
a także piechurzy, artylerzyści, saperzy i ta- w stronę granicy z Rosją a Warszawa na
boryci – wszyscy, którzy akurat znajdowali długie miesiące pozostała wolna!
się w pobliżu sztabu. Po zmierzchu wojsko
hm. Jacek Czajka
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KOŚCIÓŁ NAJCZYSTSZEGO SERCA MARYI
NA PLACU SZEMBEKA.

Historia kościoła i parafii jest ściśle
związana z wydarzeniami Powstania Listopadowego, a szczególnie z rozegraną
w pobliżu bitwą o Olszynkę Grochowską.
Kościół pod wezwaniem Najczystszego Serca Maryi jest pomnikiem ku czci poległych
w tej bitwie.
Miejsca walk upamiętniał drewniany
krzyż postawiony w 1916 roku. Jego poświęcenie stało się manifestacją patriotyczno-religijną z udziałem ok. 100.000 osób.
Z czasem drewniany krzyż został zastąpiony metalowym (1931 r.); wmurowano także
kamień węgielny pod budowę Pomnika-Mauzoleum. Obiekt ten nie powstał jednak do dnia dzisiejszego.
Plac pod budowę kościoła ofiarował
mieszkaniec Grochowa Jan Łaski – przedsiębiorca budowlany, zaś ks. Jan Sztuka,
późniejszy proboszcz parafii, zbudował tam
w 1924 roku drewnianą świątynię. W tym
czasie, było to przedmieście typu wiejskiego. Ulicą Chłopickiego prowadził wówczas
trakt, obsadzony wierzbami, prowadzący
do miejsca pamiętnej bitwy o Warszawę.
Drewniana świątynia została postawiona
w 6 tygodni. 25 lutego 1925 roku, parafia
została erygowana przez kardynała Aleksandra Kakowskiego. Tytuł kościoła „Najczystszego Serca Maryi” nadała Księżna
Maria Radziwiłłowa, fundatorka bazyliki
na Kawęczyńskiej p.w. Najświętszego Serca
Jezusowego. W Kronice parafialnej zapisano: „Księżna Maria Radziwiłłowa obrała

tytuł kościoła »Najczystsze Serce Maryi«,
ofiarowała parę koni, wóz, sporo bali okrągłych a po poświeceniu Kaplicy (pierwszego kościółka drewnianego) ofiarowała parę
ornatów, kap, alb i komż”.
Szybki przyrost ludności na Grochowie spowodował
konieczność
budowy większej świątyni.
Członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Grochowa
zdecydowali o budowie
kościoła-pomnika
dla
uczczenia pamięci bohaterów poległych w bitwie
o Olszynkę. Jednocześnie
w 1931 roku, w setną rocznicę Powstania Listopadowego, Komitet Budowy
Kościoła-Pomnika, podjął
działania w celu gromadzenia funduszy i materiałów.
Wystosowano odezwę do

narodu o wsparcie finansowe. Organizowano uroczyste akademie i występy artystów
polskich. Urządzano loterie i zabawy, a parafianie kwestowali z puszkami na ulicy.
Wreszcie, 10 czerwca 1934 roku, poświęcono kamień węgielny, a budowę w stanie surowym, według projektu architekta
Andrzeja Boniego, prowadzoną przez Stanisława
Kowalkowskiego, ukończono w roku 1941. Podczas kopania fundamentów, natrafiono na dwie
zbiorowe mogiły powstańcze. Podobnych mogił na
terenie Grochowa znajdowano wtedy wiele. Prochy
poległych
umieszczano
w symbolicznym grobowcu na Olszynce Grochowskiej. W czasie okupacji
trwały prace wykończeniowe przy świątyni. Zostały one przerwane
w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego. Kościół, na szczęście, nie ucierpiał
wiele w czasie wojny. Jedyne straty to nieznacznie uszkodzony dach i mury od strony

północnej. Niemcy planowali wysadzenie jest w formach nawiązujących do gotyku.
budynku – nie zdążyli jednak zrealizować Obecnie wnętrze kościoła wypełniają liczne
swoich planów. Spłonęła jedynie drewniana ołtarze z marmuru: główny z 3 metrową figurą Serca Matki Bożej nad tabernakulum,
ofiarny wykonany w 2001 r., i sześć ołtarzy
bocznych, z których trzy poświęcone są
Patronce kościoła: Ołtarz Matki Boskiej
Fatimskiej, Matki Boskiej Częstochowskiej
w kaplicy nawy bocznej, oraz Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy. Pozostałe to: Ołtarz
Świętej Rodziny, Miłosierdzia Bożego ze
sprowadzonymi w 2003 r. relikwiami św.
Faustyny, i św. Antoniego Padewskiego. Polichromię kościoła zaprojektowali plastycy
p. Baran i p. Sławiński. Na chórze znajdują
się 56-głosowe organy, w 2002 r. przebudowane przez firmę Zych, a na potężnej wieży
umieszczone są trzy dzwony, które ostatnio
zyskały elektryczno-magnetyczny napęd.
Miejsce wiecznego spoczynku w wybudowanym przez siebie kościele, znalazł
także organizator, budowniczy i pierwszy
proboszcz, ksiądz Jan Sztuka. Jego krypta grobowa znajduje się pod kaplicą nawy
bocznej, przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej. Ks. Jan Sztuka został również patronem ulicy po zachodniej stronie
kościoła.
W głównym przedsionku kościoła, po
lewej stronie jest marmurowa tablica z nazwami pułków i nazwiskami dowódców
kaplica w 1944 roku, podczas zajmowania walczących w bitwie grochowskiej. Pod
Pragi przez Rosjan. Budowa została całko- chórem znajdują się cztery tablice pamiątwicie ukończona dopiero w 1946 r. Kon- kowe poświęcone: 2 Pułkowi Ułanów Grosekracji kościoła dokonał Kardynał Stefan chowskich, 3 Pułkowi Ułanów, 4 Pułkowi
Wyszyński, w dniu 30 października 1949 Ułanów oraz 5 Pułkowi Ułanów Zamoyroku. Trzynawowa świątynia, wraz z potęż- skich.
ną wieżą, dominuje w tej dzielnicy miasta.
hm. Tadeusz Mandziak
Mimo żelbetonowej konstrukcji utrzymana
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ALEJA CHWAŁY IM. KS. WACŁAWA KARŁOWICZA
I STEFANA MELAKA
Budowę Alei Chwały
poświęconej bohaterom
powstania listopadowego
planował prezydent Warszawy Stefan Starzyński
jeszcze przed wybuchem
II wojny światowej. Miała
ona prowadzić od placu
gen. Piotra Szembeka na
Grochowie do pomnika
bitwy. W 1937 r. miasto
zakupiło grunty pod budowę, jednak wybuch wojny
uniemożliwił
realizacje
tych planów.
Po wojnie na początku lat 50-ch na
planowej trasie Alei Chwały członkowie
Związku Młodzieży Polskiej posadzili niezliczoną ilość iglaków. W miejscu słynnej
walki na bagnety 4. Pułku Piechoty powstał
gęsty las. Znalazły się tam też przewody ciepłownicze. W 1983 r. powstaje krajobrazowy rezerwat „Olszynka Grochowska”, który
stał się kolejną przeszkodą w utworzeniu
alei.

W roku 1974 czterech braci Melaków
wraz z byłym kapelanem Powstania Warszawskiego ks. Wacławem Karłowiczem założyli konspiracyjny Krąg Pamięci Narodowej. Pierwsze głazy pamięci udało się ustawić dopiero w 1999 r. W 2001 r. na wniosek
członków Kręgu Pamięci Sejm RP podjął
uchwałę o przywróceniu właściwej rangi temu miejscu w historii stolicy i Polski.
W 2006 r. przedstawiono koncepcję Alei
Chwały. Od istniejącego Pomnika Bitwy
- grobu powstańczego prowadzić będzie
600-metrowa Aleja Chwały (aktualnie ulica
Traczy) z głazami pamięci, na których mają zawisnąć tablice poświęcone bohaterom
powstania listopadowego. Przewidziano
101 głazów i dziewięć obelisków upamięt-

niających bitwy powstania listopadowego,
izbę pamięci z funkcją sakralną oraz plac
zgromadzeń u stóp pomnika.
13 maja 2008 r. podczas uroczystej Sesji
Rad Dzielnic Pragi-Południe i Rembertowa
radni podjęli stanowisko - apel, aby w przyszłości Aleję Chwały Olszynki Grochowskiej stanowiły między innymi: plac Szembeka, ciągi pieszo-jezdne w przestrzeni
historycznej, Pomnik, Kopiec Chwały oraz
Muzeum Powstania Listopadowego.
W roku 2008 w pobliżu pierwszej tablicy pamiątkowej przy ul Chełmżyńskiej została zbudowana kaplica filialna parafii Św.
Wacława. W tym samym miejscu znajduje
się także Krzyż Obrońców Olszynki wraz
z pomnikiem-figurą Matki Boskiej Fatimskiej a także Dzwon Wolności. Do roku
2014 ustawiono 33 głazy z tablicami.
W 2012 r. wysunięto projekt usypania
50-metrowego kopca, na szczycie którego zaproponowano umieszczenie rzeźby
gniazda umieszczonego na starych trzonach kolumny Zygmunta z orłem zrywającym się do lotu. Według tej koncepcji od
ulicy Chełmżyńskiej do kopca prowadziłaby Aleja Chwały z głazami upamiętniającymi nie tylko powstanie, ale i inne wydarzenia z historii Polski od potopu szwedzkiego
do katastrofy smoleńskiej.
Ks. Wacław Karłowicz zmarł 8 grudnia 2007 r. w wieku 100 lat. Od lat 70-tych
każdego roku odprawiał przy pomniku
Olszynki msze św. w intencji poległych.
Stefan Melak zginął 10 kwietnia 2010 r.
w katastrofie samolotu prezydenckiego pod
Smoleńskiem.
hm. Tadeusz Mandziak.

PROJEKT BUDOWY KOPCA
NA OLSZYNCE GROCHOWSKIEJ
Czy na polu bitwy o Olszynkę Grochowską
zostanie
usypany
kopiec
upamiętniający jedną z najważniejszych bitew powstania listopadowego?
Gotowy projekt nawiązujący do pierwotnej
idei z 1916 r. został przedstawiony podczas
obrad Rady Warszawy 23 lutego 2012 r. tuż
przed przypadającą 181 rocznicą bitwy pod
Olszynką.
Projekt opracowany przez inż. arch.
Józefa Helińskiego przewiduje usypanie
kurhanu o wysokości 50 m i średnicy 120
m. We wnętrzu mają znaleźć się dwie sale
o powierzchni ok. 350 m2, z przeznaczeniem m.in. na muzeum powstania listopadowego lub kaplicę.
Kopiec miałby być usypany z ziemi

wydobywanej podczas kopania II linii
metra warszawskiego. Potrzeba byłoby
przywieźć około 15 tysięcy 20-tonowych
ciężarówek ziemi. Szczyt kurhanu zwieńczyć ma zrywający się do lotu orzeł w koronie. Prowadziłaby tam spiralna droga. Sam kurhan miałby stanąć na końcu
Alei Chwały na Olszynce Grochowskiej.
W drodze na szczyt ustawione byłyby
stacje upamiętniające ważne historyczne wydarzenia od potopu szwedzkiego poprzez rzeź Pragi, nasze największe powstania narodowe, do czasów
współczesnych wraz z katastrofą samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.
Nad pracami przy budowie kopca miałyby czuwać powołana fundacja, w której

skład weszłyby takie organizacje jak: Krąg szawsko-praska nie widzą większych szans
Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Ro- w realizacji tego przedsięwzięcia. Projekt
gatywka i Stowarzyszenie Olszynka Gro- jest zbyt kosztowny.
chowska.
Na razie jednak w sytuacji budżetowej
Za Portalem informacyjnym
ani władze m.st. Warszawy ani Kuria warwarszawskiej Pragi

HM. MIROSŁAW SZYPOWSKI

INICJATOR RAJDU OLSZYNKA GROCHOWSKA

Urodzony 1 stycznia 1930 roku w Warszawie. Z wykształcenia handlowiec. Z zamiłowania i wielkiej pasji wychowawca
dzieci i młodzieży, zapalony i wytrwały
historyk.
Był synem pułkownika Jana Szypowskiego ps. „Leśnik”, współzałożyciela Centralnego Okręgu Przemysłowego, szefa
uzbrojenia Armii Krajowej, twórcy podziemnego przemysłu zbrojeniowego, dowódcy zgrupowania bojowego „Leśnik”
w Powstaniu Warszawskim.
Druh Mirek był jednym z tych niezwykłych, nietuzinkowych działaczy harcerskich, których służba instruktorska
i ogromny patriotyzm wyniesiony z rodzinnego domu wpisały się trwale w historię
powojennego Związku Harcerstwa Polskiego oraz w historię Warszawy, Grochowa
i Pragi Południe.
W roku 1948 był drużynowym 76
Warszawskiej Drużyny Harcerzy, latach
1949-1950 i 1957-1961 komendantem

Hufca Grochów oraz w latach 1961-1967
komendantem Hufca Wola. Od 1982 roku
do chwili obecnej był członkiem Komisji
Historycznej Chorągwi Stołecznej ZHP,
ostatnio redaktorem naczelnym „Biuletynu
Historycznego Chorągwi Stołecznej”.
Zaliczył 34 obozy i zimowiska, z czego
28 na funkcjach od komendanta obozu do
komendanta zgrupowania.
Był twórcą i pierwszym organizatorem
hufcowego rajdu „Olszynka Grochowska”,
poświęconego bohaterom powstania listopadowego. Był twórcą i właścicielem
prywatnego muzeum „oręża polskiego”,
poświęconego historii powstania listopadowego i bitwy pod Olszynką Grochowską 25
lutego 1831 r.
Od 1977 r. był działaczem Warszawskiego Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców
Nieruchomości. Od 1990 r. prezesem tego
zrzeszenia. Był jednym z założycieli Polskiej
Unii Właścicieli Nieruchomości i od 1991
r. jej prezydentem. W latach 1993-1996
był wiceprezydentem ds. krajów Europy
Wschodniej Światowej Unii Właścicieli
Nieruchomości.
Za działalność społeczną w Związku
Harcerstwa Polskiego odznaczony został
m.in. Złotą Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Warszawy” oraz Srebrnym Krzyżem
„Za Zasługi dla ZHP”.
Na „wieczną wartę” odszedł 3 listopada
2013 roku.
Instruktorski Krąg Pokoleń
„Romanosy”
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GENERAŁOWIE OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
GEN. PIOTR SZEMBEK (1788-1866)

Piotr Szembek hrabia herbu Szembek
urodzony 14.12.1788 r. w Warszawie, zmarł
21.06.1866 r. w Siemianicach.
Syn Józefa Ignacego i Kunegundy z Walewskich. Hrabia (od 17.01.1816 r.), właściciel dóbr Siemianice, generał dywizji wojsk
polskich w 1831 r.
Kształcił się w Akademii Wojskowej
w Berlinie. Od 1807 r. służył w stopniu kapitana, w wojsku Księstwa Warszawskiego,
uczestnicząc w kampaniach napoleońskich.
Chrzest bojowy przeszedł w 1807 r. pod
Tczewem. W 1809 r. brał udział w obronie Torunia. Został odznaczony orderem
„Virtutti Militari”. W 1812 r. brał udział
w wyprawie Napoleona na Rosję a w 1813
r. znów był obrońcą, tym razem Gdańska
przeciw wojskom pruskim. Wówczas to
awansował do stopnia podpułkownika.
W 1813 r. w Gdańsku ożenił się z Fryderyką Becu de Tavernier. Ich synem był
hrabia Aleksander Szembek.
Po klęsce Napoleona, od 1815 r. służył
w wojsku Królestwa Polskiego. W 1829 r.
awansował na stopień generała brygady, był
dowódcą 1 psp i 6 pp w 3 brygadzie piechoty, stacjonującej w Sochaczewie. Kawaler
Legii Honorowej był również odznaczony
orderem Świętego Stanisława II klasy.
Po wybuchu powstania listopadowego,

przybył do Warszawy z Sochaczewa na
czele swoich oddziałów i jako pierwszy
z wyższych oficerów przyłączył się do niego. Na krótko został gubernatorem Warszawy (4-16.12.1830). Następnie awansowany na stopień generała dywizji i został
członkiem Rady Wojennej oraz dowódcą
4 dywizji piechoty. Brał udział w bitwach
pod Wawrem i Olszynką Grochowską.
Wśród oficerów i żołnierzy budził wielkie
zaufanie. Mówiono o nim „Ufaj Szembekowi. Szembek nigdy nie zdradzi”. Po bitwie
grochowskiej, na skutek konfliktu z naczelnym wodzem gen. Janem Skrzyneckim został zdymisjonowany. Kontynuował jednak
karierę wojskową jako ochotnik w korpusie gen. Juliana Sierawskiego a po dymisji
Skrzyneckiego został przywrócony do służby w stopniu generała dywizji. Po upadku
powstania osiadł wraz z rodziną w swych
dobrach, w Siemianicach koło Kępna
w Wielkopolsce. W latach 1856-1858 z jego
fundacji został wzniesiony murowany, neoromański kościół parafialny, konsekrowany
przez biskupa Likowskiego w 1891 r.
Zmarł w swoich dobrach rodzinnych
w 1866 roku.
Od nazwiska generała wziął swoją nazwę plac na warszawskim Grochowie, przy
którym wznosi się monumentalny kościół
parafialny p/w. Najczystszego Serca Maryi,
kościół-pomnik bitwy grochowskiej.
Na Grochowie imię generała nosi również centrum handlowe i bazar.
Niedaleko placu Szembeka, na ul. Boremlowskiej 6 znajduje się 22 Gimnazjum
im. gen. Piotra Szembeka.
W Alei Chwały, na ulicy Traczy (na
warszawskiej Wygodzie) odsłonięto pamiątkowy głaz poświęcony jego pamięci.
hm. Jacek Czajka

GEN. FRANCISZEK ŻYMIRSKI (1779-1831)

Urodził się 5.10.1779 r. w Krakowie.
Zmarł 25.02.1831 r. podczas bitwy pod Olszynką Grochowską.
Otrzymał gruntowne wykształcenie
w kierunku wojskowym. Władał kilkoma
językami: niemieckim, francuskim i łaciną.
Brał udział w Powstaniu Kościuszkowskim,
podczas którego uzyskał stopień porucznika co z uwagi na brak koneksji rodzinnych

i młodość dobrze świadczy o zdolnościach
wojskowych Żymirskiego.
W 1797 r. wyjechał do Włoch i wstąpił
do Legionów Polskich gen Henryka Dąbrowskiego. Wziął udział w walkach pod
Legnano, Werona i Magnano. W latach
1803-1804 uczestniczył w wyprawie na San
Domingo. W 1805 r. wziął udział w bitwie
pod Ulm. Od marca 1807 r. jako szef II
batalionu 2 pp, wziął udział w oblężeniu
Grudziądza. Wyróżnił się zwłaszcza przy
zdobywaniu Nowej Wsi jednej z kluczowych pozycji w systemie obrony twierdzy.
Za udział w tej kampanii otrzymał krzyż
Virtuti Militari.
W wojnie z Austrią w1809 r. walczył
w bitwie pod Raszynem, gdzie w końcowej
fazie bitwie , w kontrataku odbił kościół
raszyński i zepchnął Austriaków ponownie
na groblę. Za niewątpliwe zasługi w bitwie
raszyńskiej otrzymał awans na stanowisko
majora pułku w 5 pp oraz rozkaz objęcia

dowództwa twierdzy Częstochowskiej. Ze
względu na blokadę Częstochowy nowe
obowiązki przejął dopiero w maju 1809 r.
W 1811 r. awansowany został na stopień pułkownika i nominowany na dowódcę 13 pp stacjonującego w Zamościu.
Jego pułk wziął udział w wyprawie Napoleona na Rosję w 1912 r. W wyniku klęski
1812 r. pułk wycofał się do Zamościa i od
tej chwili stanowił trzon załogi twierdzy.
Żymirski objął ��������������������������
dowództwo całości piechoty. W uznaniu zasług , w kampanii 1812 r.
został mu nadany Krzyż Legii Honorowej.
Po wznowieniu działań wojennych sytuacja
twierdzy stała się beznadziejna. Po wyczerpaniu wszelkich zapasów 24 listopada 1813
r. Zamość skapitulowała. Żymirski dostał
się do niewoli rosyjskiej w której przebywał
przez 5 miesięcy. Zwolniony w 1914 r.
Od 20 stycznia 1815 r. objął dowództwo
wzorcowego batalionu piechoty w Warszawie. Dowodzony przez niego batalion stał
się zalążkiem gwardii pieszej Królestwa
Polskiego. Od początku Żymirski zyskał
dużą sympatię Wielkiego Księcia Konstantego. Trzeba z całą mocą podkreślić,
że sympatia ta wynikała z doceniania jego
fachowości i z wysokiej oceny wyników
jego pracy. Był Żymirski jednym z niewielu oficerów, którzy potrafili przeciwstawić
się Konstantemu. W 1817 r. dostał awans
na generała brygady i objął dowództwo 2
brygady w I dywizji piechoty. Rok później
został dowódcą pułku grenadierów gwardii. Był odznaczony orderami: Świętego
Stanisława II klasy, Świętej Anny II klasy
oraz Świętego Włodzimierza III klasy. Na
stopień generała dywizji awansował w lipcu
1830 r.
Okres Królestwa polskiego to również
okres stabilizacji w życiu osobistym. 13
lipca 1815 r. pojął za żonę Salomeę Karską.
Początkowo zamieszkali w Warszawie przy
ulicy Świętojerskiej. W 1822 r. generał
zakupił majątek Klembów. Tak jak solidnie i rzetelnie wykonywał swoje obowiązki żołnierskie tak samo zarządzał swoim
majątkiem osiągając niemałe sukcesy. Był
człowiekiem głęboko wierzącym w Boga.
Był fundatorem kościoła wybudowanego

w latach 1823-1829. Był to kościół murowany z cegły, pokryty gontem.
W noc listopadową 1830 r. wyprowadził swój pułk gwardii na plac apelowy
i czekał na ukonstytuowanie się władz powstańczych. Nie zezwolił podwładnym na
aktywne wystąpienie po stronie powstańców ale jednocześnie odmówił Konstantemu na użycie pułku do tłumienia powstania. 3 grudnia 1830 r. Żymirski na czele
pułku grenadierów wziął udział w słynnej
manifestacji na Placu Bankowym, gdzie
przemówił do swych oficerów «Źle się stało
panowie, ale gdyśmy podnieśli broń - to nam
jej złożyć nie wolno, - nie wolno! Trzeba
zwyciężyć lub zginąć, innego wyjścia nie
ma bo nam Rosja nigdy tego powstania nie
przebaczy - lecz niech każdy z nas, wódz,
oficer, żołnierz postanowią jednozgodnie szczerze- święcie - zwyciężyć lub zginąć - to
żadna siła się nam nie oprze- zwyciężymy”.
W czasie bitwy pod Olszynką Grochowską
dowodził 2 Dywizją Piechoty, broniącą kluczowej pozycji. Dywizja poniosła ogromne
straty, ale przez wiele godzin powstrzymywała gwałtowne ataki rosyjskie. W czasie
krwawego boju gen. Żymirski został śmiertelnie ranny (kula armatnia oberwała mu
ramię). Zdążył jeszcze podyktować ostatni list do żony. Pomimo wysiłku lekarzy
zmarł. Według legendy Franciszek Żymirski zmarł w pobliżu krzyża znajdującego
się na Grochowie na rogu ulicy Międzyborskiej i Grochowskiej.
Pochowany jest w kościele w Klembowie w dawnym swoim majątku, gdzie
w 2001 roku na ścianie kościoła, lokalna
społeczność umieściła tablicę pamiątkową
i wykonany w kamieniu portret generała.
W 1987 na terenie parafii św. Wacława,
w Marysinie Wawerskim odsłonięto pomnik z popiersiem gen. Franciszka Żymirskiego. Pamiątkowy głaz jemu poświęcony
znajduje się również w Alei Chwały, na warszawskiej Wygodzie.
Jest patronem Szkoły Podstawowej nr
254 w Rembertowie oraz ulicy na warszawskim Gocławiu.
hm. Jacek Czajka
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KRZYŻÓWKA
1
2
3

Michała Radziwiłła?
a) pod Słupem Żelaznym
b) przy Rogatkach Grochowskich
c) w Dworku Grochowskim

a) Dębe Wielkim
b) Stoczkiem
c) Ostrołęką

22. Gen. Ignacy Prądzyński dowodził
12. Jakiej najnowszej broni użyła ar- w bitwie pod:
mia polska w bitwie pod Grochowem?
a) Grochowem
a) karabiny wielostrzałowe
b) Ostrołęką
b) rewolwery bębenkowe
c) Iganiami
c) race i rakiety
23. Kto był dowódcą polskiej artylerii
13. Który z generałów zginął w bitwie konnej wsławionej w bitwie pod Ostrołępod Grochowem?
ką?
a) gen. Ludwik Kicki
a) gen. Ludwik Kicki
b) gen. Michał Pac
b) gen. Michał Pac
c) gen. Franciszek Żymirski
c) ppłk. Józef Bem

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 Mgły nad bagnami						
2 Drzewa porastajace las olchowy
3 Miejscowość, gdzie w Powstaniu Listopadowym stoczono dwie bitwy
4 …główna, naczelne dowództwo w czasie działań wojennych
5 Piechota, kawaleria i …
6 W XVIII wieku, żołnierz doborowych jednostek , przeważnie gwardyjskich
7 … artyleryjski, jednoosiowy pojazd konny, służący do holowania dział lub prapradziadek
8 wóz z zaprzęgiem, dostarczany wojsku w celu podwiezienia kogoś lub czegoś		
9 W XVIII wieku, żołnierz „zwykłych” kompani w pułkach piechoty
10 Miejscowość, gdzie w Powstaniu Listopadowym stoczono największą przegraną przez
Polaków bitwę				
11 Budynek militarny zdobyty przez lud Warszawy podczas Nocy Listopadowej
12 Imię i nazwisko polskiego półkownika, słynnego konnego artylerzysty
13 Polski generał, zwycięzca spod Stoczka
KWIZ HISTORYCZNY O POWSTANIU LISTOPADOWYM

1. Data wybuchu Powstania Listopadowego.
a) 11.XI.1830r.
b) 29.XI.1831r.
c) 29.XI.1830r.

6. Belweder był siedzibą:
a) księcia Michała Radziwiłła
b) Wielkiego Księcia Konstantego
c) cara Mikołaja I

7. Gdzie znajduje się tzw. Kamień
Czwartaków?
2. Data bitwy pod Olszynką Grochowa) w ogrodzie Krasińskich
ską.
b) w Olszynce Grochowskiej
a) 29.XI.1830r
c) w Łazienkach Królewskich
b) 25.II.1831r.
c) 31.III.1831r.
8. Kto był Wodzem Naczelnym wojsk
polskich podczas bitwy pod Grochowem?
3. Gdzie znajduje się Szkoła Podchoa) gen. Józef Chłopicki
rążych?
b) gen. ks. Michał Radziwiłł
a) W Parku Łazienkowskim
c) gen. Jan Skrzynecki
b) W Parku na Woli
c) W Parku Ujazdowskim
9. Który z generałów został Wodzem
Naczelnym po bitwie pod Grochowem?
4. Kto był dowódcą spisku podchorąa) gen. Jan Skrzynecki
żych w Noc Listopadową?
b) gen. Ludwik Bogusławski
a) płk. Ignacy Prądzyński
c) gen. Maciej Rybiński
b) mjr. Józef Bem
c) ppor. Piotr Wysocki
10. Co znajdowało się w pobliżu żelaznego słupa na Grochowie?
5. Co było sygnałem do ataku na Bela) lazaret wojskowy
weder?
b) skład amunicji
a) podpalenie browaru na Solcu
c) punkt żywnościowy
b) podpalenie Belwederu
c) wystrzał armatni
11. Gdzie mieścił się sztab generalny
Wodza Naczelnego wojsk polskich księcia

14. Kto dowodził wojskiem rosyjskim
24. Jak nazywała się przywódczyni
w bitwie pod Grochowem?
jednego z oddziałów powstańczych na
a) feldm. Michał Kutuzow
Litwie?
b) feldm. Iwan Dybicz
a) Helena Marusarzówna
c) feldm. Iwan Paskiewicz
b) Olga Małkowska
c) Emilia Plater
15. Jakie barwy posiadał 4 pułk piechoty liniowej „Czwartacy”?
25. Kto dowodził wojskiem rosyjskim
a) żółto-granatowe
podczas szturmu na Woli we wrześniu
b) żółto-zielone
1831r.?
c) żółto-czerwone
a) gen. Iwan Szachowski
b) feldmarsz. Iwan Paskiewicz
16. Jakie barwy posiadał 2 pułk ułac) gen. Teodor Berg
nów „Grochowskich”?
a) żółto-granatowe
26. Wyprawę na Litwę 18.V.1831r.
b) biało-granatowe
podjął:
c) biało-żółte
a) gen. Michał Mycielski
b) gen. Dezydery Chłapowski
17. Kto zdobył Arsenał 29.XI.1930
c) gen. Karol Turno
roku?
a) Lud Warszawy
27. Tytuł dramatu Stanisława Wyb) Podchorążowie
spiańskiego, którego akcja rozgrywa się
c) Czwartacy
na Grochowie to:
a) „Warszawianka”
18. Jak nazywał się bohaterski obrońb) „Noc Listopadowa”
ca wolskiej reduty nr 54?
c) „Olszynka Grochowska”
a) ppor.Julian Ordon
b) gen. Józef Sowiński
28. Kto napisał „Redutę Ordona”:
c) gen. Piotr Szembek
a) Adam Mickiewicz
b) Juliusz Słowacki
19. Jak nazywał się beznogi obrońca,
c) Cyprian Kamil Norwid
dowódca wolskiej reduty nr 56?
a) ppor. Julian Ordon
29. Pieśń patriotyczna zaczynająca się
b) gen.Józef Sowiński
od słów: „Oto dziś dzień krwi i chwały”
c) mjr. Piotr Wysocki
to:
a) „Marsylianka”
20. Gen. Józef Dwernicki dowodził w
b) „Warszawianka”
bitwie pod:
c) „Pieśń Czwartaków”
a) Wawrem
b) Iganiami
30. Kto namalował obraz „Bitwa po
C) Stoczkiem
Grochowem”?
a) Jan Matejko
21. Gen. Jan Skrzynecki dowodził w
b) Jacek Malczewski
bitwie pod:
c) Wojciech Kossak
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K ĄC I K POE Z JI
Walecznych tysiąc (fragment)
Julius Mosen 1832 r.
(Przekład: Jan Nepomucen Kamiński)

O gaju święty dla nas ! Olszyno Grochowa !
Pamięć o tobie Polak w późny wiek przechowa .
Odrosną drzewa twoje — bo ziemia pod niemi
Syta krwi, ugnojona kościami ruskiemi!

Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę,
Przysięga klęcząc: naszym świadkiem Bóg!
Z bagnetem w ręku pójdziem w świętą Sprawę,
Śmierć hasłem naszem, niechaj zadrży wróg!
Już dobosz zabrzmiał, już sojusz zawarty,
Z panewka próżną idzie w bój Pułk Czwarty.

A gdy na głos zbudzonej ze snu Europy
Wyjdziem na bój ostatni — gdy pielgrzymie stopy
Tam poniesiem, gdzie myśli nasze wiecznie lecą,
Gdy białe orły znowu nad Wisłą zaświecą —
W owym dniu odrodzenia, w tę chwały godzinę,
Szczepiąc drzewo wolności — zaszczepim Olszynę!

Wiadoma światu ta sławna Olszyna,
Gdzie nieprzyjaciel twardym murem stał,
Paszcz tysiąc zieje, bój się krwawy wszczyna,
Już mur zwalony, nie padł ani strzał.
Ogromy postrach padł na tłum rozżarty,
Spokojnie wrócił do Pragi pułk czwarty.
Pod Ostrołęką wróg się tłumny zżyma,
otacza wolnych dzikiej hordy zwał.
Śmierć albo życie! Tu wyboru nie ma!
“Z bagnetem naprzód”! — nie раdł ani strzał.
I już dla naszych odwrót jest otwarty.
I któż to zdziałał? О! To był Pułk Czwarty.

Konstanty Gaszyński (1809-1866)
Polski poeata, prozaik i publicysta. Urodzony 10 marca 1809 roku w Jeziornej, zmarł
8 października 1866 roku w Aix-en-Provence. Wywodził się ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Był synem Antoniego Gaszyńskiego i Teresy z Młynarskich. Absolwent Liceum
Warszawskiego. Uczestnik powstania listopadowego. Wyemigrował najpierw do Belgii
a następnie do Francji. Współpracował z francuskimi czasopismami: Gazette du Midi
i Memorial d’Aix, gdzie pełnił funkcję naczelnego redaktora.

On to po ciężkiej i krwawej rozprawie,
jak groźny piorun, jako bitwy pan
ponuro wraca ku tęsknej Warszawie,
krew obmyć w Wiśle już z przyschniętych ran.
Czerwono płynie w morze prąd niestarty –
krew to walecznych, przelał ją Pułk Czwarty.

Tu na tej Ziemi, gdzie stoi mój dom,
w lasach, na polach Grochowa mężnie
walczył mój pradziad z carskim orężem,
by wyrwać Polskę z moskiewskich szpon.

Sonet Grochowa

Julius Mosen (1803–1867)
Postępowy poeta niemiecki . Urodzony 8 lipca 1803 roku w Marieney, zmarł 10 października 1867 roku w Oldenburgu. Niemiecki adwokat, poeta, pisarz i dramaturg. Wiersz
napisa���������������������������������������������������������������������������������
ł��������������������������������������������������������������������������������
ku czci 4 pułku piechoty Królestwa Polskiego (tzw. Czwartaków), którego żołnierze rekrutowali się przeważnie z warszawskiej biedoty, rzemieślników i służby dworskiej.
Utwór został zamieszczony w zbiorze wierszy „Polienlieder” ( „Pieśni Polaków”) i wydanym w 1832 roku. Tekst rozkolportowano z barwną litografią przedstawiającą pluton
czwartaków w reprezentacyjnych mundurach.

Olszyna Grochowska
Witaj gaju Grochowa, polskie Termopile!
Te olsze potrzaskane stoją na mogile,
Jak kolumny pomnika, - a poległych kości
Lśnią jak głoski napisu, co powie przyszłości,
Jak w świętych dniach lutego, gdy wrogów szeregi
Morzem dział i bagnetów zalały twe brzegi,
Tyś zbrojny piersią polską, podobny był skale,
Co roztrąca wzburzone oceanu fale
I póty je odpycha, - miota, - aż z rozpaczą
Drogę swego odpływu muszlami naznaczą.
Tutaj muszlami były nieprzyjaciół ciała:
Za nimi jak za wałem, młoda wolność stała,
A przy niej jej obrońcy, a nad ich głowami
Powiewa Olszyna zbielona szronami,
Niby baldachim z skrzydłem orła lub anioła,
Co miał osłaniać święte bohaterów czoła!
I gdy w potrójnym szturmie gęste wrogów strzały
Szczyty drzew opiekuńczych kulami strącały,
Ich gałęzie spadając na rycerzy głowy,
Przystrajały ich skronie, jak wieniec laurowy.

Jacek Czajka 1980 r.

Stały tu wojska w szyku najszerszym,
gdyż każdy w pierwszej linii chciał stać
i w twarz Moskalom odważnie się śmiać
W tysiąc osiemset trzydziestym pierwszym.
Ta Ziemia Grochowa wie, co to krew,
wie, co to gorzkie bezsilności łzy,
wie, bo to pomnik i wolności zew.
Kiedy więc będziesz przechodził, Ty!
Bądź dumny i wzniosły jak lot mew,
bo tu zaborcy stępiono kły!

Jacek Czajka
Urodzony w Warszawie w 1960 roku. Harcmistrz, instruktor Komendy Hufca ZHP
Warszawa Praga Południe, szef Zespołu Historycznego i członek Zespołu Wychowania
Konstanty Gaszyński 1833 r. Duchowego i Religijnego tegoż hufca. Instruktor szczepu 288 WDHiGZ.
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