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Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza 

Szanowny Panie Marszałku! 

Zgodnie z ukształtowaną już tradycją w Roku Powstania Styczniowego, w jego 150. rocznicę, przypomi-

nam najważniejsze wydarzenia tamtego czasu. 

10 lipca 1863 r. pod Ossą, w gminie Odrzywół na Mazowszu, stoczona została bitwa pomiędzy oddziałem 

powstańczym Ludwika Żychlińskiego a Rosjanami dowodzonymi przez majora Szukalskiego. O godzinie 

6.00 wieczorem Rosjanie zaatakowali polski obóz, w którym przebywało wówczas 200 żuawów, 600 kosy-

nierów, 50 kawalerzystów i 200 powstańców oczekujących na broń. Przeważające siły rosyjskie składały się 

z dwóch rot piechoty i sotni kozaków. 

Żuawi uformowani w tyralierę powstrzymali atak Rosjan, tymczasem z boku przeciwnika zaatakowali 

polscy kawalerzyści i kosynierzy. Wśród Rosjan wybuchła panika. Uchodzący Rosjanie pozostawili na polu 

bitwy 28 zabitych, powstańcy wzięli 5 jeńców, w tym jednego oficera. Straty polskie wyniosły 4 zabitych i 

16 rannych. 

Zwycięską powstańczą partią dowodził Ludwik Wincenty Dionizy Żychliński herbu Szeliga, doświadczo-

ny żołnierz, jeszcze przed powstaniem styczniowym uczestnik wyprawy Garibaldiego na Sycylię i wojny 

secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. Po powstaniu został zesłany na Syberię, uczestniczył w powstaniu 

zabajkalskim w 1866 r. (to powstanie polskich zesłańców w pobliżu granicy Rosji z Chinami). Wrócił z ze-

słania do kraju w początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku i tu zmarł w Wielkopolsce. 

W bitwie pod Ossą wyróżnili się żuawi. Pierwotnie była to formacja lekkiej piechoty umundurowana w 

arabskie kaftany, bufiaste spodnie i fezy. Nazwa pochodzi od jednego z arabskich plemion. W 1830 r. pierw-

sze oddziały żuawów sformowano w armii francuskiej, do Polski pomysł przynieśli francuscy ochotnicy. W 

obozie pod Ojcowem sierżant Rochebrune sformował pierwszy oddział tak zwanych żuawów śmierci, zaś 

pierwszą ich bitwą był atak Kurowskiego na Miechów. 

Dowodzący pod Ossą Ludwik Żychliński pozostawił po sobie wspomnienia. Stąd z pierwszej ręki znamy 

jego niezwykłe losy. 

Lektura tych materiałów zmusza do zadania trudnego pytania: Panie Marszałku, dlaczego ze środków pu-

blicznych finansowane są filmy przedstawiające polską historię w krzywym zwierciadle, jak „Pokłosie”, a nie 

finansuje się produkcji przedstawiających młodzieży niezwykłe losy polskich bohaterów? Dobrze zrobione 

filmy „Ludwik Żychliński” i „Żuawi śmierci 1863” mogłyby zawładnąć wyobraźnią widzów całej Europy. 

Trzeba byłoby tylko chcieć. Oni oddali Polsce zdrowie, życie. Jesteśmy im winni pamięć. 

Apeluję do Pana Marszałka, by Senat stał się inspiratorem i patronem produkcji filmowych pokazujących 

nasze piękne, dumne polskie dzieje. 

Stanisław Kogut 




