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Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza 

Panie Marszałku! 

W Roku Powstania Styczniowego ustanowionym uchwałą Senatu przypominam w kolejnych oświadcze-

niach kierowanych do Pana Marszałka wydarzenia sprzed stu pięćdziesięciu lat. Moja konsekwencja w tym 

względzie została dostrzeżona przez „postępowe” media i wyśmiana jako patos na miarę epoki PRL. Nie 

zważam jednak na te uszczypliwości, świadom znaczenia edukacji historycznej dla naszej polskiej tożsamo-

ści. Do prześmiewców zaś kieruję przestrogę, powtarzając za Herodotem: złymi świadkami są zmysły lu-

dziom, którzy mają dusze barbarzyńców. Patrząc, nie widzą, słuchając, nie rozumieją. 

Na początku czerwca wypada wrócić pamięcią do wydarzeń, które były uwerturą do wydarzeń stycznio-

wych. Cofnijmy się jeszcze wcześniej, do oblężenia Warszawy w powstaniu listopadowym. Pisał Słowacki: 

W starym kościółku na Woli / Został jenerał Sowiński / Starzec o drewnianej nodze, / I wrogom się broni 

szpadą. / A wokoło leżą wodze / Batalionów i żołnierze, / I potrzaskane harmaty, / I gwery: wszystko straco-

ne! 

Tak 6 września 1831 r. pięćdziesięcioczteroletni wówczas „starzec o drewnianej nodze”, Józef Sowiński, 

zginął, broniąc Warszawy przed Rosjanami. Jego odwaga została zapamiętana przez warszawski lud. 

Wdzięcznością i szacunkiem objęto też wdowę po generale, Katarzynę Sowińską. Dlatego pogrzeb zmarłej 

9 czerwca 1860 r. generałowej Sowińskiej stał się patriotyczną manifestacją. Słuchacze warszawskich uczelni 

– Szkoły Sztuk Pięknych i Akademii Medyko-Chirurgicznej – rozwiesili po Warszawie klepsydry przypomi-

nające zasługi generała Sowińskiego. Studenci, mieszczanie, ziemianie przybyli do stolicy na zjazd Towarzy-

stwa Rolniczego utworzyli kilkunastotysięczny kondukt, który odprowadził zmarłą na wolski cmentarz 

ewangelicki. Tkaninę z trumny pocięto na skrawki, traktowane później jak relikwie, obdzielając obecnych. 

To była jedna z tych chwil, gdy Polacy, spoglądając wstecz na dzieje własnego narodu, widząc postacie bo-

haterskich przodków swoich, próbowali im dorównać miłością ojczyzny i odwagą w walce o wolność. Po-

grzeb generałowej Sowińskiej, patriotyczna manifestacja przywiązania do ojczyzny i wdzięczności dla jej 

bohaterów, był pierwszym krokiem uczynionym przez ówcześnie żyjących w Królestwie Polskim na drodze 

do największego narodowego powstania. 

Stanisław Kogut 




