
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta 

na 25. posiedzeniu Senatu 
w dniu 9 stycznia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza 

Panie Marszałku! 
Senat uchwałą z 3 sierpnia 2012 r. ustanowił rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego, Sejm zaś oddał 

hołd jego uczestnikom uchwałą z 4 stycznia 2013 r. w sto pięćdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania Stycz-
niowego. 

Cieszę się z tego, gdyż już na sześćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Senatu siódmej kadencji w dniu 
27 stycznia 2011 r. zwróciłem się do Pana Marszałka z propozycją, by Senat objął aktywnym patronatem 
przygotowania do sto pięćdziesiątej rocznicy powstania styczniowego. Cieszę się, że moje oczekiwania god-
nego uczczenia tej rocznicy podzieliła większość parlamentarzystów. Obie Izby zwróciły się do wszystkich 
instytucji państwowych o godne uczczenie rocznicy, która przypada, przypominam, już za kilka dni, 
22 stycznia 2013 r. 

Przypominam, że to nocą z 22 na 23 stycznia 1863 r. tysiące młodych Polaków, uchodząc przed poborem 
do rosyjskiego wojska, zebrały się w oddziały leśne i zaatakowały rosyjskie garnizony w Królestwie, rozpo-
czynając w ten sposób dwuletnią wojnę partyzancką. 

Spełniając obowiązek, który sami na siebie nałożyliśmy, godnego uczczenia rocznicy i oddania sprawie-
dliwości bohaterom tamtych wydarzeń, pragnę w dostępnym mi, skromnym zakresie przypomnieć dziś za-
sługi ludzi, którzy byli wzorem dla mojego kolejarskiego środowiska. Pragnę przywołać cienie polskich kole-
jarzy spiskowców i partyzantów czasów powstania. Przypomnijmy nazwisko Karola Ruprechta, sybiraka, 
członka Rządu Narodowego, zatrudnionego na linii warszawsko-wiedeńskiej; wspomnijmy Bronisława 
Szwarce, Stanisława Jarmunda, Józefa Grabowskiego, Ignacego Mystkowskiego – inżynierów z linii war-
szawsko-petersburskiej. Przywołajmy nazwiska organizatorów konspiracji na linii warszawsko-wiedeńskiej, 
braci Marczewskich – Witolda i Bronisława – Henryka Politowskiego, Feliksa Kowalskiego; wspomnijmy 
Karola Frycza, inżyniera kolejowego kierującego organizacją spiskową w Grodnie; wspomnijmy setki innych 
żołnierzy tajnego Rządu Narodowego w kolejarskich mundurach. Nie zapomnijmy też bezimiennego dróżni-
ka, który między Czyżewem a Małkinią sam przemyślnie zrzucił z nasypu pociąg z sześcioma setkami rosyj-
skich żołnierzy. 

Polscy kolejarze odegrali wielką rolę w Powstaniu Styczniowym. Kolej Warszawsko-Bydgoska i Kolej 
Warszawsko-Wiedeńska były wykorzystywane do przerzutu broni i amunicji z Prus i Austrii. W kolejowych 
warsztatach w Warszawie, Skierniewicach, Piotrkowie, Sosnowcu, w Aleksandrowie i w Łapach, w Porze-
czu, w Wilnie i Kownie produkowano białą broń. Kolej była wykorzystywana do przesyłania poczty po-
wstańczej i druków. Spiskowcy za plecami Moskali przekazywali kolejowym telegrafem rozkazy i informa-
cje o położeniu rosyjskich wojsk, o planowanych akcjach militarnych oraz tajnych zarządzeniach władz car-
skich. Kolej była także polem walki. Już 23 stycznia 1863 r. oddziały powstańcze złożone głównie z koleja-
rzy zdobyły stację Łapy. Tego samego dnia ze stacji Praga wyjechał pociąg z powstańcami, którzy w drodze 
do Łap niszczyli linie, telegrafy i urządzenia stacyjne. Stoczono też wiele innych bitew o stacje i fragmenty 
linii kolejowej. 

Przypominam te fakty, wiedząc, że nie są powszechnie znane. Przypominam je, by wspomnieniem tym 
spłacić choćby cząstkę długu, jaki mam jako żyjący kolejarz, a także jaki mamy jako żyjący dziś Polacy wo-
bec tych bohaterów, aby spłacić duże zobowiązania. Jeżeli my o nich zapomnimy, to niech świat zapomni o 
nas. 

Stanisław Kogut 
 




