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wyBorzystywane zteszt4 przez francusk4 opozycig clem<-rkratyczn4,
zu,irlczaj4c4 Ludwika Filipa, ministersrwo wojny postanowil o rozproszvi
Polak6w po calej Francji, likwiduj4c ich du2e skupiska. Nast4pilo to wiosn4 i
latem lB33 r., 'n^dzi"j,
iui. po si'unei ucieczce
ponad 300 Polak6w z Besangon, Diion
i Vesoul, kt6rzy *
i, wybuchnie
rewolucja we Frankfurcie, ostentacy-inie odrzucili
francusk4 go$cinnosi i przcnie6li si'
do Szwajcarii.
Dlatego wladnie w maiu 1833 r. z^czcto likwidov,a
i za&ad w Awinionie. Skladal
sig on w6wceas niemal v'yl4cznie z oficer6s', kt6rych
podzielono na ftzy mnieisze
zaklady, kierui4c do Gu€rct- Aurillac oraz Tuile, gl6wnych
miasr departamentdw
Creuse, Cantal i Correze. '$Tszystkie ttzy d,epartamenry
leiq w tr,fasywie ceatralnym
i w owych czasach byla to Francja prawdziwi e zabita
deskami.
Chamski z cal4 2 kompani4 maion Labedzkiego
wyruszyl 20 m$a 1g33 r. z Awinionu do Tulle. Tutaj kompanig podz,ierono ,na
dwie cz,qlci, kierui4c nolowg oficer6w
do mniciszego ofuodka - Brive-la-Gaillrrrde. sanr
Chamski pozosral w Tulle do korica sierpnia, kiedy to zdecydowal sig wzi4t udzial
\r/ wyprawie portugalskiej generala
'Wci42
Berna'
czul
siq
przede
ieszcze
wszystkim wojskowyrn i mial dosi .gnudnego Lycia
w zakladach' Pamigtajmy, ite 2ycte to nie bylo rvcale
atrakcyjne, bo polakom nie
zawalano na opuszczenie miejsca stalego pobytu.
Jeili uczynili to samorvolnie tracili natychm,iast zasilki. Te z korei byly batdzo
niskie, wystatczarv jedlnie na po_
krycie nainiezbqdniejszych potrzeb. Tulle, w
kt6rym znalazl siq parnigtnikarz, bylo
rniastem tak prowincionalnym, Le nie istnialir
tu nawet biblioteka.
Z dokumest6w zachowanych rv atchiwum w Tulle
wiadom o, Le Chamski opu(cil to
miasto 3t sierpnia lB33 t. .wtaz z piotrem Boguckim,
kapitanem lZ pulku piechoty
liniowei' Tr Brive, gdzie zatrzymtli sie na
ieden clzie6, przyl4czyli sig do nich
2 wrzesnia oficerowie Antoni Kwilecki, Sranislav' Magnuski
i Jan Rzepecki. cala pi4tka
dotarla do La Rochelle w drugiei polowie rvrzesnia.
Podr6z rv,ala tak dlugo, sdyL
trzeba ia bylo odbyvai na piechotg.
Pobyt w La Rochelle przeci4gal si9 - wci4L nie
mo2na bylo skompletowai pierw-szego oddzialu legii. stawili sie niemal rvyl4cznie
oficerowie, brakowalo
iolnie,.,y.
zteszt4 ataki na Bema i
zwolennik6w
byly bardzo ostre; sam Bem przy pr6bie
iego
pozyskania emigrant6rv z zakladu w Bourges
padl ofiar4 nieudanego z;lnrachu kapitana Platona Pasierbskiego, kt6ry strzelal dofi z pistoletu.
\xi czerwcu 1'834 t- bylo
iuL wiadomo, 2e planowane utu,orzei;ic iciii portugalskiei nie doidzie do skutl<u. \Fobec tego Chamski
zdecydo'*-al siq ,.i-rrcac clo Tulle,
dokacl mial udai sig wsp6lnie z Konstantym
Rzgtkovskim, Tomas.rc;' I.rros':isl;imi stanislarvem Magnuskim. V/ystosowali oni list do
wladz francuskich z proil-rrr o zasilek
na drogq, odm6s'iono im
iednak takiej zapomogi, mimo ponieraj4cei adnotacfi ksiqcia
Adama Czartoryskiego.
'lrobec
tego pamigtntkarz zderydowal sig rrozostai u' L::
Rochelle, rezygnujqc ostatecznie z woiskov'ego rzemiosla. Przl'pomnial sobie - jrrk
sam srw-ierdza - Le zawsze
pragn4l byd literatem i ze
iuZ w czasie sluzby *' armii Kr6lesr,wa Kongresorvego pis1rvalrx.iersze'Czek:rlanlftzreszt4Janait|a,2aczqta.g.ceasiepowxtania.
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