
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Koguta 

na 33. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 maja 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza 

Szanowny Panie Marszałku! 

W połowie maja w Roku Powstania Styczniowego wypada przypomnieć dwie wybitne postacie dowód-

ców, którzy w tym właśnie miesiącu oddali życie za Polskę, walcząc w tym powstaniu. Myślę tu o generałach 

Zygmuncie Padlewskim zabitym przez Rosjan na początku powstania w1863 r. i księdzu Stanisławie Brzósce 

zamordowanym pod koniec powstania w 1865 r. 

Zygmund Padlewski urodził się w 1836 r. jako syn Władysława, powstańca listopadowego. Uczył się w 

Korpusie Kadetów w Brześciu nad Bugiem, potem w Akademii Artylerii w Petersburgu i w Polskiej Szkole 

Wojskowej w Genui. Był członkiem Komitetu Narodowego, rzecznikiem wybuchu powstania i współpracy z 

rosyjskimi rewolucjonistami. 

W powstaniu był naczelnikiem województwa płockiego. Stoczył między innymi bitwy pod Myszyńcem, 

Drążewem i Radzanowem. 21 kwietnia został ujęty przez Rosjan, gdy przekradał się do swojego oddziału 

pod fałszywym nazwiskiem. Rewidując zatrzymaną w lesie bryczkę, kozacy odnaleźli schowane pod siedze-

niem broń i generalskie umundurowanie Padlewskiego. Szybko rozpoznano generała. Po krótkim procesie 

Zygmunt Padlewski został rozstrzelany w Płocku 15 maja 1863 r. 

Stanisław Brzóska urodził się w 1832 r. Studiował w Kijowie, potem ukończył seminarium duchowne i 

został wikarym w jednej z podlaskich parafii. Jak wielu młodych księży, włączył się aktywnie do działalności 

niepodległościowej. Represjonowany przez Rosjan, poszedł w las, do partii i dowodził nią do grudnia 1864 r. 

Do kwietnia 1865 r. ze swoim adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim ukrywał się we wsi pod Sokołowem 

Podlaskim między podwójnymi ścianami domu sołtysa. Kryjówkę wykryli rosyjscy żołnierze w trakcie jed-

nej z rewizji. Brzóska wraz z Wilczyńskim próbował zbiec do lasu, został schwytany przez kozaków na jego 

skraju. Sąd rosyjski skazał księdza Stanisława Brzóskę na śmierć. Powieszono go 23 maja 1865 r. na rynku w 

Sokołowie Podlaskim w obecności wielu tysięcy Polaków. 

Generałowie ksiądz Stanisław Brzóska i Zygmunt Padlewski oddali życie za Polskę. Jeśli my zapomnimy 

o nich, Ty, Boże, zapomnij o nas. 

Stanisław Kogut 




