
8 kwietnia 2017 grupa młodych turystów  z 61wzięła udział  
w XXXIII RAJDZIE BLISKIE SERCU „Śladami Powstania Listopadowego” 

zorganizowanym przez wiceprzewodniczącą Oddziału PTTK Ochota 
panią Małgorzatę Grudzińską.  

Dziś interesowała nas  
Praga Południe. 

Każdy turysta, który ukończył 
8 lat, a zwiedzi 10 miejsc 

związanych z Powstaniem 
Listopadowym może zdobyć 

Odznakę „Powstanie Listopadowe  
     1830-31”,  ustanowioną przez Zarząd  

    Oddziału PTTK Warszawa Praga. 

Zaczęliśmy zdobywanie… 
      



Przeszliśmy część 
trasy TRInO, odwiedzając 

miejsca związane ze 
zdarzeniami i bohaterami 
Powstania Listopadowego 

na terenach dawnej wsi  
Grochów i okolicy. 



Właściciel Andrzej Wierzbicki 
w szczycie północnej ściany  

Dworku Grochowskiego kazał wmurować 
kule armatnie znalezione na polu 
bitwy grochowskiej z 1831 roku. 



Nasza przewodniczka zwróciła uwagę na fakt, iż wiele ulic  i placów w tym rejonie  
nosi nazwy związane z powstaniem. 









Plac generała Piotra Szembeka został wytyczony w 1919 roku.  
Znajduje się u zbiegu ulic Zamienieckiej, Grochowskiej, Kordeckiego, Zaliwskiego, Chłopickiego oraz Sztuki, między 

Grochowem a Gocławiem. Swojego patrona - generała dywizji wojsk polskich w 1831 roku plac otrzymał 14 maja 1928 roku. 
W latach 2011–2012 plac został poddany rewitalizacji, dodano między innymi fontanny i lampiony.  

 
 

10 czerwca 1934 roku, 
poświęcono kamień 

węgielny pod budowę 
murowego  

kościoła-pomnika 
upamiętniającego 

bohaterstwo 
żołnierza 
polskiego  
w  bitwie  

o Olszynkę 
Grochowską.  
Budowa w stanie 
surowym została 

ukończona w 1941 roku, 
zaś całkowite zakończanie 

prac nastąpiło już  
w 1946 roku. 



Ten 

Wojciech Kossak namalował wiele scen z Powstania 
Listopadowego. Tutaj Czwartacy  z generałem Józefem 
Chłopickim walczą w lasku Olszynka pod Grochowem  

przeciwko rosyjskim wojskom . Bitwy nie 
rozstrzygnięto. Obie strony zmuszone były do odwrotu. 



Figurka św. Ekspedyta na Gocławku  
w dzielnicy Praga Południe. Rzeźba 
przedstawia rzymskiego żołnierza,  

z krzyżem i palmą w dłoniach, a nogą 
depczącego kruka, kraczącego po łacinie 

„cras”, tzn. jutro. Napis na krzyżu 
wskazuje „hodie”, tzn. dzisiaj. 

Św. Ekspedyt był męczennikiem, jest 
patronem żeglarzy, handlowców, 

studentów i egzaminatorów, opiekunem 
spraw pilnych.  





Ten 

Pociągiem z Olszynki na Gocławek. 



Ten 



Musieliśmy przejechać jeden odcinek trasy kolejką SKM, aby dotrzeć na teren dawnej 
olszynki.  Tereny mokradeł osuszono, by wykorzystać je pod zabudowę.  
Pozostał tylko fragment, który wzięto pod ochronę. Niewielki, ale jaki… 







W tym leśnym uroczysku łatwo znaleźć  ślady 
działania bobrów. Podobno wielkomiejskie  bobry są 
mniej płochliwe od swoich krewniaków z prowincji, 

jednak nie udało nam się żadnego dostrzec. 



Bobry osiedliły się w tym rejonie  
jesienią 2011 roku. 





Mu 



Mu 



Władze rosyjskie nie zezwalały na 
upamiętnianie miejsca bitwy pod olszynką. 

Dopiero w 1916 ustawiono krzyż  
dla uczczenia bohaterów najkrwawszej  

bitwy powstania listopadowego,  
w której poległo ponad 7300 Polaków 
Poświęcenie odbyło się w obecności  

100 tys. rodaków. 



Tu oddaliśmy hołd bohaterom,  
zapalone zostały znicze. 





Każdy uczestnik musiał „zdać egzamin”, 
czyli odpowiedzieć na pytanie 

dotyczące trasy. 
Wszyscy dostali nagrody i pamiątki: 

puzzle „Turystyczna Polska”,  
informatory SKM, znaczki rajdowe  

i historyczne plakietki,  
a Szkoła – dyplom za udział w rajdzie 

 



Pozostało jeszcze parę zadań z mapy 
TRInO. Przeszliśmy Aleję Chwały. 
Wzdłuż ulicy Traczy, prowadzącej  

z Kawęczyna do powstańczej mogiły,   
w 1999 roku zaczęto stawiać  głazy  

z pamiątkowymi tablicami ku 
chwale zasłużonych Polaków.   

Jest ich ponad 30. 





Mu 


