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Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza 

Szanowny Panie Marszałku! 

W Roku Powstania Styczniowego, w 150. rocznicę tych ważnych dla nas zdarzeń w kolejnym oświadcze-

niu kierowanym do Marszałka Senatu, Pana Bogdana Borusewicza, przypominam tamte wydarzenia, wyda-

rzenia, które wywarły znaczny wpływ na naszą dzisiejszą rzeczywistość, choć wielu nie chce sobie z tego 

zdawać sprawy. Wspominam dzieje Powstania Styczniowego mimo negatywnego stosunku powierzchniowe-

go mediów, mimo uśmieszków tych dziennikarzy, którzy własną niewiedzę, ignorancję, brak ogłady przy-

krywają prostackim rechotem. Na naszych oczach rośnie jednak w świecie mediów liczba tych, którzy do-

strzegają znaczenie i wartość prawdy. Mam nadzieję, że przypominanie dziejów naszych odważnych, zdol-

nych do wszelkich poświęceń poprzedników też się do tej refleksji przyczyni. 

Wrócę teraz do mojego subiektywnego kalendarium. Przenieśmy się w czasie. Jest 1 czerwca 1863 r., je-

steśmy na linii kolei warszawsko-petersburskiej, na głównej magistrali kolejowej łączącej Kongresówkę ze 

stolicą imperium. Dokładnie, jesteśmy na nasypie obecnej linii kolejowej nr 6 między Małkinią a Czyżewem 

– dziś jest to mniej więcej granica województw mazowieckiego i podlaskiego. Wówczas była to linia jedno-

torowa, szeroka – 1524 mm. Dopiero po odzyskaniu niepodległości, w 1918 r., przekuto ją na linię o szeroko-

ści 1435 mm. 

Wówczas, 1 czerwca 1863 r., pod osłoną nocy nieznany polski kolejarz odkręcił śruby łączące tory z pod-

kładami. Na końcu rozmontowanego odcinka na zewnętrzną szynę założył pętlę. Sznur przeciągnął wzdłuż 

nasypu aż do zarośli przy torach. Tam przycupnął przy końcu linii i czekał. Wkrótce nadjechał wojskowy 

transport. Nasz dróżnik pociągną linę w tej samej chwili, gdy na koniec szyny najechało pierwsze koło loko-

motywy. Pociąg zwalił się z nasypu. Wybuchł kocioł, krzyki umierających ludzi słychać było długo. Dopiero 

rano rosyjscy ratownicy oszacowali straty. Jeden bohaterski polski kolejarz walczący o wolność swojej Oj-

czyzny pozbawił życia 20 oficerów i 600 żołnierzy. 

Nie znamy jego nazwiska. Można wnioskować, iż rosyjscy śledczy nie natrafili na jego trop, skoro w ak-

tach jego nazwisko się nie zachowało. Może udało mu się dożyć czasów niepodległości i w mundurze po-

rucznikowskim odbierać honory oddawane przez generałów regularnego już Wojska Polskiego? 

Nie wolno zabijać. Wyjątkiem jest zadawanie śmierci w obronie Ojczyzny. Bezimienny kolejarz pokazał, 

że umiłowanie Ojczyzny obdarza patriotów niezwykłą mocą. Kolejarz spod Małkini stanął w jednym szeregu 

z Zawiszą Czarnym i husarzami spod Kircholmu, ze szwoleżerami z Somosierry i ułanami spod Mokrej. 

Stanisław Kogut 

 




