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Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza 

Spełniając nałożony na nas wszystkich uchwałą Senatu obowiązek przypominania istotnych wydarzeń 
wiążących się z powstaniem styczniowym, dziś, na początku marca, przywołuję wydarzenia z przełomu lute-
go i marca 1861 r., a właściwie jedno z tych wydarzeń, które w konsekwencji doprowadziły do wybuchu 
powstania. 

27 lutego 1861 r. na Krakowskim Przedmieściu od salwy rosyjskiej padło pięciu manifestantów. Ich po-
grzeb, który odbył się 2 marca na cmentarzu Powązkowskim, przeistoczył się w wielką manifestację solidar-
ności wszystkich stanów Królestwa. W całym kraju organizowano demonstracje i nabożeństwa żałobne za 
pomordowanych. 

Przypomnijmy nazwiska ofiar. W czasie manifestacji na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, zorga-
nizowanej przez studentów Szkoły Sztuk Pięknych i Akademii Medyczno-Chirurgicznej, podczas starć 
z wojskiem rosyjskim 27 lutego 1861 r. zostali zabici: czeladnik krawiecki Filip Adamkiewicz, uczeń gimna-
zjum Michał Arcichiewicz, robotnik Karol Brendel, ziemianie Marceli Karczewski i Zdzisław Rutkowski. 

Wieczny odpoczynek daj im, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Oddali życie za Polskę. Niech 
spoczywają w pokoju. 

Szanowny Panie Marszałku, wspominając powstanie styczniowe, trudno nie spostrzec ścisłego związku, 
jaki łączy te wydarzenia ze zdarzeniami z lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w., przywołanymi w czasie 
dnia Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze Wyklęci szli śladami powstańców. I jedni, i drudzy w warunkach wy-
jątkowej dysproporcji sił próbowali powstrzymać nawałę ze Wschodu, powodowani umiłowaniem ojczyzny. 

Z wielkim uznaniem chcę z tej trybuny odnieść się do działań Instytutu Pamięci Narodowej popularyzują-
cego wiedzę o Żołnierzach Wyklętych. Publikacje te pozwalają nam również określić cele naszej pracy, także 
wychowawczej w odniesieniu do kolejnej generacji. Niech miarą zadań w tym względzie będzie cytat z opinii 
służbowej Emila Fieldorfa „Nila”, przypomnianej w ostatnim biuletynie Pamięć.pl: „Odznaczał się odwagą, 
umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji, rozwagą w chwilach zagrożenia i absolutnym brakiem cech 
karierowicza w formie potakiwania przełożonym”. Wychowajmy młodzież tak, by była godna generała „Ni-
la”. 

Panie Marszałku, proszę o rozważenie, co Senat może uczynić dla rozpowszechnienia takich postaw jak 
postawa generała „Nila”, cennych także w służbie publicznej czasów pokoju. 

Stanisław Kogut 


