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Zespół Historyczny Hufca ZHP Warszawa Praga Południe
56 Rajd Olszynka Grochowska
Słów kilka o bitwie pod Olszynka Grochowską
Już od 20 lutego 1831 roku na
przedpolach Pragi zdarzają się sporadyczne ataki na pozycje wojsk polskich. Są one jednak z łatwością odpierane, co daje nadzieję polskim oddziałom. Impas trwa 4 dni, do czasu,
kiedy Rosjanie decydują się na zdecydowane uderzenie. 25 lutego 1831 roku, o godz.10.00 dowódca oddziałów
rosyjskich, feldmarszałek Iwan Dybicz
wydał rozkaz frontalnego ataku na pozycje wojsk polskich, zgrupowanych
pod Olszynką. Rozpoczęła się jedna
z najbardziej dramatycznych i krwawych bitew powstania listopadowego.
Cała operacja rozpoczęła się od
ostrzału artyleryjskiego pozycji polskich, które trwało blisko godzinę.
Potem rozpoczął się właściwy atak,
do którego posłano piechotę. Wojska polskie dzielnie stawiły czoła
nieprzyjacielowi, co doprowadziło do
odparcia pierwszego ataku Rosjan
i zyskania czasu na zregenerowanie
sił. Dybicz jednak nie zamierzał czekać. Widząc nieprzychylną dla niego
sytuację posłał w bój kolejne swoje
oddziały licząc na przełamanie linii
polskiego oporu. Tym razem także
oddziały polskie bohatersko obroniły
swoje pozycje, nie dając się zepchnąć
nieprzyjacielowi, który posiadał przewagę liczebną. W sumie, w bitwie
po stronie polskiej walczyły bataliony trzech Dywizji Piechoty. 2 Dywizją
dowodził generał Franciszek Żymirski,
3 Dywizją - pułkownik Jan Skrzynecki
i 4 Dywizją - generał Piotr Szembek.

Kolejne godziny trwała zacięta, choć
jakże nierówna walka pomiędzy oddziałami polskimi i rosyjskimi. Sytuacja zmieniała się z minuty na minutę. Bojąc się oskrzydlenia oddziałów
przez nieprzyjaciela, generał Józef
Chłopicki zdecydował się na przeprowadzenie przeciwnatarcia skromnymi siłami. Choć wydawało się, że
Olszynka padnie łupem Rosjan, po
raz kolejny okazało się, że hart ducha
polskich żołnierzy nie umarł – wielokrotnie mniejsze oddziały polskie po
raz kolejny zdołały wyprzeć nieprzyjaciela z bronionego terenu. Bilans
bitwy rósł w zastraszającym tempie.
W tej właśnie chwili Dybicz zdecydował się na kolejne uderzenie, które
miało całkowicie załamać polskie linie
obrony. Widząc bezradność swoich
wojsk, postanowił samodzielnie poprowadzić je do ataku. Sytuacja być
może powtórzyłaby się po raz kolejny
pomyślnie dla wojsk polskich, gdyby
nie odmowy wykonania rozkazu generała Chłopickiego nakazującego
natarcie przez korpus jazdy generała
Tomasza Łubieńskiego oraz 1 Dywizję
Piechoty generała Jana Krukowieckiego, którzy zdecydowali, że będą słuchać wyłącznie rozkazów Naczelnego
Wodza, księcia Janusza Radziwiłła.
W obliczu dynamicznie zmieniającej
się sytuacji oraz coraz to nowych wydarzeń, w których ranny został sam
Chłopicki, w oddziałach polskich pojawił się chaos. Zdezorientowanie i nieprzygotowanie oddziałów zdecydowali
się wykorzystać Rosjanie. Postano-

Historyczny Rozkaz
25 lutego 1958 roku, w 128 rocznicę bitwy pod Olszynką Grochowską ówczesny Hufiec ZHP Warszawa Grochów kierowany przez hm. Mirosława Szypowskiego, zorganizował I Harcerski Turystyczny Rajd Olszynka Grochowska. Komendanten rajdu był phm.
Stanisław Gwizdalewicz.
W naszym numerze „Praskiego Świerszcza” zamieszczamy ów historyczny rozkaz,
który zapoczątkował naszą największą hufcową tradycję.
Warto zapamiętać, że w myśl tego rozkazu, 25 lutego każdego rok kolejnego roku ,
my harcerze południowopraskiego hufca, powinniśmy ten dzień przeżywać w sposób
szczególny.
hm. Jacek Czajka

Warszawa, dn. 25 lutego 1958r.
Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa Grochów
Warszawa, ul. Zamoyskiego 55
Rozkaz L6/58
Druhny i Druhowie!
128 lat temu o godz. 9 rano pierwsze salwy rozpoczęły bitwę o Olszynkę
Grochowską. Do zmroku na polach pod Olszynką zmagały się siły polskie
z przeważającym liczebnie wrogiem. Kilkakrotnie Olszynk przechodziła z rąk do rąk,
zdobywana kolejnymi atakami na bagnety. Męstwo żołnierza polskiego, walczącego
o słuszną sprawę wyzwolenia Ojczyzny, wprawiło w zdumienie cały świat. Porwany
żywiołowym zrywem powstania listopadowego lud polski chwycił za broń, by krwią
zapłacić za wartość najwyższą dla każdego narodu - Wolnoąć!
Powstanie upadło - obalone carską przemocą. Pamięć o bezimiennych bohaterach
poległych w tej bitwie żyła i żyć będziew naszych sercach.
Harcerki i harcerze z hufca Grochów, na którego obszarze znajdują się tereny
historycznej bitwy, winni uczyć się od bohaterskich obrońców Olszynki poświęcenia,
miłości Ojczyzny i męstwa. Dziś kraj nasz potrzebuje innego męstwa - nie bitewnego,
lecz męstwa w codziennej pracy nad budownictwem. Ojczyzna nasza liczy w tej gigantycznej pracy na harcerstwo.
Nie zawiedziemy jaj zaufania. Wierni naszym przodkom, którzy 128 lat temu
atakami na bagnety zdobywali Ojczyźnie Wolność, staniemy do codziennej trudnej
pracy - kształcenia swych charakterów, aby stać się w przyszłości pełnowartościowymi,
uczciwymi obywatelami naszego kraju
Dla uczczenia pamięci historycznej bitwy, decyzją Rady Hufca dzień 25 lutego staje
sie dorocznym świętem harcerstwa Grochowa.
Czuwaj!
Komendant Hufca
Mirosław Szypowski hm.

wili oni przeprowadzić serie uderzeń,
które miały rozsądzić o wyniku całej
bitwy. Dzielna postawa 4go pułku
piechoty liniowej, tzw. „czwartaków”,
którzy zasłynęli oporem wobec szarży
kawalerii rosyjskich kirasjerów, oraz
innych oddziałów, do których zaliczyć
można polskich”białych” ułanów 2
pułku, doprowadziła do zatrzymania
szarży Rosjan.

Bitwa pozostała nierozstrzygnięta.
Polacy wycofali się na szańce Pragi
a na polu bitwy zostali Rosjanie. Widząc zaciekły opór wojsk polskich
oraz bezradność swych oddziałów,
Dubicz zrezygnował z dalszych ataków oraz nie zdecydował się na zaatakowanie umocnień Pragi. Była to
zasługa heroicznej i zaciekłej walki
oddziałów polskich.
hm. Jacek Czajka
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Z Archiwum „Praskiego Świerszcza”

Barwa i broń

Wspomnienia z rajdów Olszynka Grochowska

Sztandary Wojska Polskiego

25 luty 1958 roku w 128 rocznicę Bitwy
pod Olszynką Grochowską Hufiec Warszawa Grochów organizuje I Rajd „Olszynka
Grochowska”. W rajdzie uczestniczą patrole z drużyn Hufca Grochów i Hufca Saska
Kępa. Uczestniczyłem w tym rajdzie. Była
to wspaniała lekcja patriotycznego wychowania młodzieży. A kiedy w 1961 roku połaczyły się hufce Anin, Grochów, Falenica
i Saska Kępa w Hufiec Praga Południe,
postanowiłem kontynuować wspaniałą
tradycję zapoczatkowaną przez Hufiec
Grochów. Tradycja corocznych rajdów
porzetrwała różne okresy naszej współczesnej historii.
Rok 1978 - to XIX Rajd Olszynka Grochowska, którego organizatorem był szczep
3 WDHiZ im. kS. Józefa Poniatowskiego.
Na 10 trasach startowało 980 uczestników,
zdobywając wiedzę o Powstaniu Listopadowym. Z drużyn młodszocharcerskich
uczestniczyły patrole ze szczepów:7, 20,
29, 31, 32, 44, 50, 82, 101, 112, 116, 133,
135, 142, 143, 144, 160, 202, 211, 244, 245,
248, 265, 269, 288, 293, 295, 303, 304 i „Radosć”. Najliczniej uczestniczyły patrole ze
szczepów 112 WDHiZ im. Michała Okurzałego, 10 patroli, 90 uczestników; szczep
293 WDHiZ im. Kpt. Władysława Wysockiego, 8 patroli, 65 uczestników. Bardzo
dobrze reprezentowały się patrole ze szczepu 244 WDH NS.
Z drużyn starszoharcerskich uczestniczyły patrole ze szczepów: 3, 20, 28, 37, 44,
67, 113, 115, 147, 157, 161, 211, 247, 249.
Najliczniejsze patrole wystawiły szczepy:
3 WDHSPS - 62 osoby, 44 WDHSPS - 36

osób oraz 161 WDHSPS i 67 WDHSPS
- po 31 uczestników. Najlepsze patrole
ptrzymały nagrody, uczestnicy rajdu rozwiązywali zadania konkursowe. Drogą
losowania 10 uczesrtników za bezbłędne
rozwiązanie konkursu otrzymało nagrody
książkowe. Aura sprzyjała wspaniałej uroczystości pod pomnikiem poległych.
A to już 1996 rok i XXXVII Rajd Olszynka Grochowska w 165 rocznicę Bitwy
pod Olszynką Grochowską. Na dwóch
trasach rajdowych patrole wykonywały
zadania zdobywając pamiątkową plakietkę
rajdową. Zwyciężyły patrole z 303 WDH
„Róża Wiatrów” oraz 32 WDH „Gawra otrzymyjąc nagrody. Zuchy uczestniczyły
w „bitwie o Olszynkę”. Za zorganizowaną
i udaną grę zuchową Namiestnictwo Zuchowe otrzynao rozkazem Komendanta
Hufca nagrodę.
W XXXVIII Rajdzie Olszynka Grochowska wzięły udział patrole z drużyn:
144 „Orły”, 147 „Błękitni”, 13 „Konar”, 31
„Źródło”, 294, 295, 304, 32, 288, 31, 143
„Jastrząb”,135, 296, 67, 303, 42, 303 próbna, 3, 160 „Połonina”, 13 „Skrzydło” - wykaz wg. kolejności zajmowanych miejsc na
trasie.
A jak przebiegnie XXXIX Rajd Olszynka Grochowska napiszemy w jednodniówce wydanej w 1999 roku z okazji Jubileuszowego 40 Rajdu.

Okres napoleoński i najbliższe lata po nim, to przepiękne, kolorowe mundury oraz
barwne sztandary pułków. Aby przybliżyć Wam jak wyglądali żołnierze z tamtych lat,
żołnierze z pól bitewnych Powstania Listopadowego, przedstawiamy kilka zdjęć.
Znajdują się na nich grupy rekonstrukcyjne prezentujące umundurowanie i wyposażenie pułków piechoty, kawalerii i baterii artylerii a także przedstawiamy kilka wybranych sztandarów pułków piechoty.
Przedstawione jednostki Wojska Polskiego pochodzą z okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego i obejmują lata 1809-1831.

Sztandar 1 pułku piechoty

Sztandar 2 pułku piechoty

1 pułk piechoty liniowej Królestwa Polskiego.

2 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego

hm. Stefan Romanowski
przedruk z „Praskiego Świerszcza”,
luty 1998 rok

2 pułk piechoty liniowej Królestwa Polskiego

Sztandar 3 pułku piechoty

Sztandar 4 pułku piechoty

3 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego

4 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego
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Sztandar 7 pułku piechoty
4 pułk piechoty liniowej

12 pułk piechoty liniowej Księstwa Warszawskiego

4 pułk strzelcow konnych

Sztandar 5 pułku piechoty

6 pułk ułanów Księstwa Warszawskiego

Artyleria piesza Królestwa Polskiego

7 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego

Artyleria piesza Królestwa Polskiego

7 pułk piechoty liniowej Księstwa Warszawskiego
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Generałowie Powstania
ne zwycięstwa w bitwach pod Wawrem,
Dębem Wielkim i Iganiami. W tej ostatniej z wymienionych, stoczonej 10 kwietnia 1831r. dowodził osobiście, eliminując
z dalszej walki korpus gen. Rosena. Był też
autorem planu koordynacji działań partyzanckich w Królestwie Polskim.

W czasie bitwy pod Olszynką GroGen. Ignacy Pantaleon Prądzyński chowską Ignacy Prądzyński wykorzystał
(1792-1850)
oddział rakietników pieszych. Rakietnicy
poczęli puszczać swe race w masy kawaleUrodził się 20 lipca 1792r. w Sannikach rii rosyjskiej. Co prawda rakiety nie zadały
koło Kostrzyna Wielkopolskiego, w szla- jeździe przeciwnika zbyt dużych strat recheckiej rodzinie herbu Grzymała. Nauki alnych, ale ponieważ nie były one jeszcze
pobierał w Poznaniu i Dreźnie.
znane w armii rosyjskiej, wywarły na nią
wielki wpływ psychologiczny Płonące race,
Od 1807r. służył w wojsku Księstwa sypiące snopami iskier, przy szarzejącym
Warszawskiego i był uczestnikiem w po- dniu robiły niesamowite wrażenie, strasząc
morskiej kampanii Napoleona. Następnie ludzi i konie. Spowodowało to w kawalerii
kształcił się w Szkole Aplikacyjnej Arty- wielki zamęt i chaos, potęgowany jeszcze
lerii i Inżynierii w Warszawie. Brał udział celnym ogniem polskiej artylerii. Walczył
w wojnie polsko-austriackiej w 1809r. również w bitwie pod Ostrołęką. W sierporaz w wyprawie Napoleona na Moskwę niu 1831 r. Prądzyński mianowany został
w 1812r. W bitwie nad Berezyną odznaczo- naczelnym wodzem, jednak sprawował
ny został złotym Krzyżem Orderu Virtuti tę funkcję tylko kilka dni. Po upadku poMilitari. Uczestniczył w bitwie narodów wstania w latach 1832-1833 przebywał na
pod Lipskiem, w 1813 oraz w obronie Pa- zesłaniu w Wiatce.
ryża w roku 1814 za co został odznaczony
Legią Honorową.
Na zesłaniu pisał pamiętniki i prace z historii powstania. W 1834 powrócił
W następnym roku w stopniu majora do Królestwa Polskiego. Osiadł najpierw
przeszedł do służby w armii Królestwa Pol- w Sandomierskiem, a później w Krakowie.
skiego i dał się poznać jako inżynier woj- Często odwiedzał rodzinną Wielkopolskę,
skowy. W 1815r. uczestniczył w pracach nosząc się z zamiarem osiedlenia w Kórdemarkacyjnych na granicy Królestwa niku u Tytusa Działyńskiego. Schorowai Prus. W latach 1822-1824 kierował budo- ny, leczył się między innymi na wyspie
wą zaprojektowanego przez siebie Kanału Helgoland. Tam utonął w trakcie kąpieli
Augustowskiego. W armii Królestwa Pol- morskiej 4 sierpnia 1850r. i również tam
skiego służył w kwatermistrzostwie gene- został pochowany. W 1997r. sprowadzono
ralnym, następnie był wykładowcą taktyki do Polski urnę z ziemią z miejsca jego poi fortyfikacji. Został odznaczony Orderem chówku i złożono w Krypcie Zasłużonych
św. Anny II klasy z brylantami.
w podziemiach poznańskiego kościoła św.
Wojciecha.
Był członkiem loży wolnomularskiej
w 1819r. a następnie członkiem Związku
Był autorem około 60 prac z dziedziny
Kosynierów i jednym ze współzałożycieli wojskowości oraz obszernych pamiętniTowarzystwa Patriotycznego (1821). Za ków m.in.: O sztuce wojennej – Kurs takprzynależność do tych tajnych, antyro- tyki (1822-1823) oraz Czterej ostatni wosyjskich organizacji więziony był w latach dzowie polscy przed sądem historii (1865).
1826-1829.
Był jednym z najbardziej utalentowanych
generałów polskich I połowy XIX wieku
Po wybuchu powstania listopadowego oraz najwybitniejszym inżynierem wojawansowany został na generała brygady skowym Królestwa Polskiego, genialnym
a później dywizji. Pełnił funkcję podko- strategiem, którego plany są dla wielu niemendanta twierdzy w Zamościu, a następ- kwestionowanymi wzorcami. Był jednym
nie został kwatermistrzem generalnym z najlepszych teoretyków wojny swoich
Sztabu Głównego i dowódcą korpusu in- czasów.
żynierów. Bardzo zdolny strateg, rzecznik
zdecydowanych działań zaczepnych. Autor
Jego imieniem nazwano ulicę na Woli.
planów wojny z Rosją, częściowo wykorzy- 28 listopada 2004 r. w Alei Chwały na ul.
stanych przez naczelnego wodza generała Traczy odsłonięto pamiątkowy głaz poJana Skrzyneckiego. Jego plan operacyj- święcony pamięci Ignacego Prądzyńskiego.
nego uderzenia na VI korpus gen. Georga
Rosena, przyniósł wojskom polskim świethm Jacek Czajka

Gen. Józef Dwernicki (1779-1857)

Po upadku Napoleona i utworzeniu
Królestwa Kongresowego powrócił Dwernicki wraz z wojskiem do kraju. W 1816r.
był członkiem loży wolnomularskiej. Dzięki swoim zasługom i cechom charakteru był
lubiany przez swoich i obcych. Uczestniczył
w asyście otoczenia cara, kiedy ten odwiedzał Tadeusza Kościuszkę. Na polecenie
naczelnego wielkiego księcia Konstantego,
Dwernicki opracował regulamin kawalerii polskiej, następnie przetłumaczył go na
rosyjski. W 1815r. został dowódcą 2. pułku
ułanów, którym dowodził przez kolejnych
14 lat. W tym czasie Dwernicki otrzymał
kolejne ordery: Św. Anny z brylantami, Św.
Stanisława II klasy z gwiazdą, Św. Włodzimierza III klasy.

Urodził się 19 marca 1779r. w Warszawie w rodzinie szlacheckiej, herbu Sas.
Rodzice dbali o jego patriotyczne wychowanie. Przyszły generał zaczął swój zawód
wojskowy bardzo wcześnie bo już w 1791r.,
ochotniczo wstępując do artylerii polowej.
Był w niej bardzo krótko. W 1795r. opuścił
Szkołę Rycerska po rozwiązaniu wojska
W 1826r. pułk Dwernickiego pełnił
polskiego. Przeniósł się do rodzinnego Za- służbę w Warszawie. Ułani eskortowali
wala i zajmował się gospodarstwem.
aresztowanych patriotów i rozmawiali z nimi, co było zabronione. Dwernicki o tym
W 1806r., kiedy wojska napoleońskie wiedział i akceptował takie zachowanie.
zbliżyły się do Wisły, Dwernicki wraz ze Doniesiono o tym Konstantemu co sposwoim przyjacielem zorganizował Towa- wodowało, że Dwernicki popadł w niełarzystwo Patriotyczne, mające na celu przy- skę. Pułk na przeglądzie został uznany za
gotowanie powstania przeciw Rosjanom. najgorszy i przepojony duchem rewoluPokój w Tylży to udaremnił. W maju 1809 r. cyjnym. Wkrótce został odesłany z WarDwernicki uzbroił swoim kosztem 80 ludzi szawy. Dwernicki chciał opuścić pułk, ale
ze swoich dóbr i pod Tarnopolem połączył Konstanty nie zgodził się. Wkrótce wrócił
się z oddziałami wojska polskiego Piotra do łask z okazji koronacji nowego cara
Strzyżewskiego. Od tej pory rozpoczął się Mikołaja I i w 1829r. został awansowany
szlak bojowy przyszłego generała. Walczył na gen. brygady z przydziałem do sztabu
na czele swojego oddziału z Austriakami dywizji strzelców konnych dowodzonych
w bitwach pod Zaleszczykami, Tarnopo- przez gen. Klickiego. Objął tam dowództwo
lem, Chorostkowem i Wieniawką. Za te I Brygady.
walki, w których okrył się sławą otrzymał
Wybuch powstania listopadowego
stopień kapitana. Na stałe związał się z ka- w 1830r. zastał gen. Dwernickiego w Siewalerią. W nagrodę za zasługi położone radzu, gdzie dowodził 3 Pułkiem Strzelców
w czasie wojny, książę Józef Poniatowski, Konnych. Został wezwany do Warszawy,
naczelny wódz Wojska Księstwa Warszaw- gdzie powierzono mu dowództwo nad
skiego, w 1810 r. odznaczył Dwernickiego nowymi dywizjonami, które praktycznie
Złotym Krzyżem Virtuti Militari i wręczył musiał formować od początku. Wykazał
nominację na szefa szwadronu 15. pułku przy tym swój świetny talent organizacyjny.
ułanów. Na tym stanowisku odbył kampa- Do stycznia 1831r. sformował i uzbroił 18
nię 1812 r. Brał udział kolejno we wszyst- szwadronów gotowych do walki.
kich większych bitwach Wielkiej Armii.
Niebawem objął dowództwo 15 pułku ułaW końcu stycznia Rząd Narodowy zdenów i doprowadził go do Moskwy, a potem cydował się na wysłanie na Ruś wydzieloneprzez Berezynę do Warszawy. Przez cały go korpusu pod dowództwem gen. Dwerczas znosił trudy wojny wraz z żołnierzami. nickiego, o co on sam usilnie o to zabiegał.
Za tę kampanię został mianowany w stycz- Po tej nominacji odwiedziła Dwernickiego
niu 1813 r. grosmajorem, a w marcu ponow- delegacja z Ukrainy, Podola i Wołynia, któnie otrzymał krzyż Virtuti Millitari, zwany ra zaproponowała utworzenie Legii Wołyńwówczas polskim krzyżem kawalerskim. skiej pod jego dowództwem. Legia miała
Kilka dni później Dwernicki został odzna- wejść w skład korpusu gen. Dwernickiego.
czony francuskim krzyżem srebrnym Legii Sytuacja w kraju uległa zmianie. Do króleHonorowej. Po ciężkich walkach i ogrom- stwa wkroczyły wojska rosyjskie. W tej synych stratach , ponownie zorganizował tuacji Wódz Naczelny ks. Radziwiłł wysłał
8 pułk ułanów, na czele którego walczył korpus gen. Dwernickiego przeciwko dywiw Niemczech i we Francji. Za wspaniałą zji gen. Fiodora Geismara, który stacjonoszarżę pod Wirtenbergiem 13 października wał w Seroczynie. Do spotkania obu wojsk
1813r. cesarz Napoleon Bonaparte osobi- doszło 14 lutego 1831r. pod Stoczkiem.
ście przypiął mu krzyż złoty Legii Honoro- Korpus gen. Dwernickiego po dwugodzinwej. Wielką brawurą odznaczył się w bitwie nej walce rozgromił rosyjską dywizję strzelpod Lipskiem, wycofując się jako ostatni ców konnych i zdobył cztery armaty. Była
z pola bitwy. 4 stycznia 1814r. Dwernicki to pierwsza i zarazem zwycięska bitwa w tej
awansował na pułkownika i otrzymał do- wojnie. Za to zwycięstwo Dwernicki został
wództwo świeżo utworzonego pułku Kra- awansowany do stopnia gen. dywizji.. Nokusów, z którym wsławił się zażartą walkę we rozkazy dowództwa doprowadziły do
z Prusakami na rogatkach Paryża.
kolejnej bitwy z korpusem gen. Cypriana
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Kreutza w rejonie Mniszewa, Ryczywoły
i Nowej Wsi. Gen. Dwernicki zdobył całą
artylerię rosyjską i około 40 jeńców. Poległo ponad 200 Rosjan.
Dalszy szlak bitewny gen. Dwernickiego to Warka, Kozienice, Puławy, Lublin i Zamość. Wszędzie odnosił zwycięstwa. W początkach kwietnia 1831 r. gen.
Dwernicki przekroczył Bug z korpusem
liczącym około 7000 żołnierzy i rozpoczął
marsz na Wołyń. Po drodze do korpusu
gen. Dwernickiego dołączali ochotnicy,
ale nie było ich wielu. Na Wołyniu miało
wybuchnąć powstanie, ale do wybuchu
nie doszło. Sytuacja stała się niekorzystna.
Siły rosyjskie gen. Rudigera były znacznie
liczniejsze. Do pierwszego starcia doszło
pod miasteczkiem Poryck, gdzie Polacy
wzięli około 150 jeńców rosyjskich i cały ich tabor. Po tym zwycięstwie generał
wydał odezwę do mieszkańców Wołynia
Podola wzywającą ich do powstania. Efekt
był nikły. Gen. Dwernicki doznał ogromnego zawodu. Z dalszej walki jednak nie
zrezygnował. 18 kwietnia 1831r. odniósł
kolejne zwycięstwo w bitwie pod Boremlem , gdzie wykazał się wielkim kunsztem

dowódczym. Po bitwie skierował się na
Podole z zamiarem otrzymania pomocy.
Żadnych posiłków jednak nie otrzymał.
Dość owacyjnie przyjęto Polaków w Radziwiłłowie przez obywateli galicyjskich.
Również graniczne władze austriackie
urządziły festyn na cześć korpusu polskiego. Austriacy przyjęli do swoich szpitali
chorych i rannych i część zbędnego taboru. W dniach 24-26 kwietnia dochodziło
do małych utarczek z Rosjanami. Wobec
szczelnego otoczenia oddziałów polskich
gen. Dwernicki zdecydował się na przekroczenie granicy austriackiej co uczynił 27
kwietnia 1831 r. Po przekroczeniu granicy
Polacy złożyli broń.
Gen. Dwernicki po krótkim internowaniu wyjechał do Paryża na emigrację
(listopad 1831). Tutaj rozpoczął działalność patriotyczną. Był współzałożycielem
Komitetu Narodowego Polski i Ziem Zabranych oraz Towarzystwa Wzajemnej Pomocy a także był czynnym działaczem politycznym. Cieszył się uznaniem i szacunkiem innych. Oto jak opisał go syn Adama
Mickiewicza – Władysław: „... Dwernicki,
choć bardzo otyły, a pomimo to ruchliwy

i czynny, zawsze uśmiechnięty, całe życie cieszył się największą popularnością.
Zbyt o nią może dbał i więcej by zdziałał,
gdyby się mniej troszczył o opinię różnych kółek emigracyjnych”.
Po kilku latach pobytu w Paryżu gen.
Dwernicki przeniósł się do Londynu. Będąc jeszcze w Paryżu ożenił się powtórnie
w 1834 r. z Marią Ludwiką Aliną de Brok.
Jego pierwsza żona, Julianna zmarła
w 1831 r. zaziębiwszy się podczas ucieczki z Zawala przed Rosjanami. Podczas
całego pobytu na emigracji Dwernicki
był ceniony i wyróżniany przez ówczesne znakomitości. Częstymi jego gośćmi
byli: Ludwik Napoleon, późniejszy cesarz
Francuzów oraz Lafayette, Ryszard Basza
i inni.
W1848 r. Dwernicki otrzymał zezwolenie na powrót do kraju (do Galicji). Przybycie jego do Lwowa stało się
uroczystością narodową i rzadko kto
był tak przyjmowany z czcią i uniesieniem. Tam też zamieszkał na stałe. Brał
udział w przeglądach wojsk. W 1848 r.
orkiestra odegrała popularną we Lwowie

Ze zbiorów dh. Jacka

piosenkę: „Grzmią pod Stoczkiem armaty...”. W 1848 r. król Sardynii Karol Albert
zwrócił się do Dwernickiego z propozycją objęcia naczelnego dowództwa swej
armii, jednak generał propozycji nie
przyjął. Z upływem lat podupadł na zdrowiu. Był coraz słabszy. Stan finansowy był
opłakany. Adam hr. Zamojski, przyjaciel
generała zapraszał go często do swoich
dóbr w Łopatynie. Dwernicki chętnie
z tego korzystał. Czas spędzał na polowaniu i rozmowach. Ostatnie lato roku 1857
spędził właśnie w Łopatynie, gdzie zmarł
23 listopada. Tam też został pochowany
i do dziś znajdują się tam jego prochy.
W licznym orszaku pogrzebowym było
kilku starców – towarzyszy broni generała.
Generał Dwernicki został patronem 2
Pułku Ułanów Grochowskich, tzw. „białych”. Jego imieniem nazwano ulicę na
Grochowie a w Alei Chwały na ul. Traczy
odsłonięto pamiątkowy głaz poświęcony
jego pamięci.
hm Jacek Czajka
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K ą c i k po ezj i
Krzyżyk z Olszynki
Do starej babci szarą godziną
Gdy krwawe słońce na niebie gaśnie,
Jakieś dalekie wspomnienia płyną
I szepcą cicho baśnie - nie baśnie.
Zamglone oczy patrzą z tęsknotą
Do z pamiątkami otwartej skrzynki
Gdzie leży mały, oprawny w złoto
Krzyżyk z Olszynki
Stara Babunia, taka schylona,
Była przed laty dzieweczką młodą;
Wiośniane serce rwało się z łona,
Różowa buzia lśniła pogodą.
Z drugiego pułku ułan uroczy
Wdarł się przebojem w serce dziewczynki...
I wypłakane urzeka oczy
Krzyżyk z Olszynki.
Artur Oppman

Artur Franciszek Michał Oppman
Ur. 14 sierpnia 1867
w Warszawie, zm. 4 listopada 1931 tamże – poeta
polski okresu Młodej Polski pisujący pod pseudonimem „Or-Ot”.
Pochodził z niemieckiej rodziny mieszczańskiej, która w 1708 przybyła do Polski z Turyngii.
Związki z Polską były w rodzinie bardzo silne: jego
matka i babka były Polkami, dziadek brał udział w powstaniu listopadowym, ojciec w powstaniu styczniowym.
Piewca Warszawy opisujący zwłaszcza uroki Starego Miasta. W jego domu przy ul. Kanonii 8 bywali
m.in.: Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Felicjan Faleński, Władysław Reymont, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Bolesław Leśmian, Antoni Lange, Wojciech Kossak, Jan Lechoń i inni.
Napisał również wiele utworów dla dzieci ale
przede wszystkim był twórcą wierszy patriotycznych.
Nad jego grobem Jan Lorentowicz powiedział:
Odszedł w zaświaty poeta, który w ciągu czterdziestu
kilku lat swego życia twórczego miał jedną tylko namiętność - bezgraniczne ukochanie Ojczyzny.

Oto Bóg, który łona tajemnic odmyka…
Oto Bóg, który łona tajemnic odmyka…
Podniósł wreszcie zasłonę czarną z matecznika
I pokazał… okropną umysłów ruinę,
Oczy krwią zaszłe, twarze zielone i sine,
Dogasające oczy przy ofiarnej czarze,
Zabójstwa serc i skryte na trupy cmentarze,
Kijami po moskiewsku nasiekane grzbiety,
Żywe zwierzęce widma — włóczęgi — szkielety,
Chodzące ludzi szczątki — ciał ruchome ćwierci,
Pełny wężowisk ducha matecznik, gród śmierci…
Tamże jest tron jako grób straszliwy i czarny,
Na którym się pokazał ów niedźwiedź polarny,
Figura z krwi i z ciała, wewnątrz chora, pusta,
Mocarz zapowiedziany w proroctwie oszusta.
Przed jego pożyczoną już od cara mocą
Szkielety waryjatów kładną się , gruchocą,
Podlą się i za podłość mu składają dzięki.
Słychać trzask czaszek, grzechot piszczeli i jęki.
Któż by powiedział wczora, że ta, ach, kotara
Kryje takie tam uczty straszne Baltazara,
Że ten, co miał serdeczne niegdyś w Polsce państwo,
Dzisiaj osławiony zapadł w ducha pijaństwo
I bachanalią kończy z uczuciem wieczności,
Nie wiedząc, że ma z trupów śmiejących się gości,
Że tam nieoświecony jest dom bez miesiąca
I ręka carska ogniem po ścianach pisząca,
Że przy stole okropne zbierając okruchy

Jean François Casimir Delavigne
Ur. 4 kwietnia 1793 w Hawrze,
zm. 11 grudnia 1843 w Lyonie –
francuski poeta i dramaturg. Znany
z przychylności Polsce i Polakom,
napisał pieśń La Varsovienne, która
została przełożona przez Karola
Sienkiewicza i znana jako Warszawianka 1831 roku. W roku 1818
wydał tomik Messéniennes, w którym
w tonie patriotycznym wyraża ból z powodu najazdu na
Francję. W swej twórczości dawał wyraz poparcia dla ruchów
narodowowyzwoleńczych i rewolucyjnych (powstania greckie,
rewolucja lipcowa z 1830 roku). W roku 1825 został wybrany
w poczet członków Akademii Francuskiej.

Warszawianka

Oto dziś dzień krwi i chwały,
Oby dniem wskrzeszenia był!
W tęczę Franków Orzeł Biały
Patrząc, lot swój w niebo wzbił.
Słońcem lipca podniecany,
Woła do nas z górnych stron:
„Powstań, Polsko, skrusz kajdany,
Dziś twój tryumf albo zgon!”

Siedzą ciała nie swymi napełnione duchy,
Liczba jakaś szatanów, która ciał używa.
Ten mówi ja — a drugi duch się w nim odzywa —
Drugi — którego przeszłość w siebie zajrzeć znęci,
Spojrzy — i cudzą pamięć znajdzie w swej pamięci.
Inny… gdzieś pod Grochowem naznaczony blizną,
Zapomni się i Moskwę nazywa ojczyzną.
Tamten rozczochra włosy i podniesie pięście,
I krzyknie jak kobieta: Boże! o! nieszczęście!
I zaszlochaniem, w którym już braknie oddechu,
Zakończy jak dziecinna harmonika śmiechu,
Z tonu na ton spadając, aż głosem zaleci
W te jamy, gdzie psy wyją piekielne jak dzieci…
Tam, patrzaj, człowiek niby zachłyśniony Bogiem,
Ojczyzny, swojej matki dawnej, stoi wrogiem;
W serce, gdzie ona jeszcze święty ogień trzyma,
Swymi sztyletowymi utkwiwszy oczyma…
Wariat, a mądry! Sztandar zaguby rozwinie,
Wszystkich wyszleś i straci, ale sam nie zginie —
Jako płaz będzie pływał w skorupach i ślinie…
teraz stoi, patrzaj, jak trup w grobie cały,
Od którego robaki sto lat uciekały,
I nareszcie z przestrachem rzuciły trumnicę,
Gdzie kości wypróchniałe gorzały jak świéce.
I nad okropnym, ciemnym piekła malowidłem
Szary tak machnął ręką, jak niedoperza skrzydłem…

Hej, kto Polak, na bagnety!
Żyj, swobodo, Polsko, żyj!
Takim hasłem cnej podniety,
Trąbo nasza, wrogom grzmij!
Trąbo nasza, wrogom grzmij!
„Na koń!” – woła Kozak mściwy,
„Karać bunty polskich rot!
Bez Bałkanów są ich niwy,
Wszystko jeden zgniecie lot”.
Stój! Za Bałkan pierś ta stanie,
Car wasz marzy płonny łup!
Z wrogów naszych nie zostanie
Na tej ziemi, chyba trup.
Casimir Delavigne
(przetłumaczył Karol Sienkiewicz)

Juliusz Słowacki

Juliusz Słowacki herbu Leliwa
Ur. 4 września 1809 w Krzemieńcu, zm. 3 kwietnia 1849
w Paryżu – poeta polski doby romantyzmu, dramaturg i epistolograf.
Obok Mickiewicza i Krasińskiego określany jako jeden z Wieszczów Narodowych, uznawany za największego przedstawiciela
polskiego romantyzmu.
Utwory Słowackiego, zgodnie z duchem epoki podejmowały
istotne problemy związane z walką narodowowyzwoleńczą, z przeszłością narodu i przyczynami niewoli. Jego twórczość wyróżniała się mistycyzmem, wspaniałym bogactwem
wyobraźni, poetyckich przenośni i języka.
Wywarł ogromny wpływ na późniejszych poetów Młodej Polski i dwudziestolecia
międzywojennego, m.in. Antoniego Langego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jana
Lechonia.

(fragmenty)
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