
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Koguta 

na 46. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza 

Szanowny Panie Marszałku! 

27 stycznia 2011 r. złożyłem skierowane do Pana oświadczenie senatorskie. Stwierdziłem wówczas, że 

jednoznacznie pozytywne wartości powstania, aktualne i potrzebne ojczyźnie również dzisiaj, przemawiają 

za tym, aby powstanie styczniowe znalazło w zbiorowej pamięci Polaków zdecydowanie lepsze miejsce, niż 
ma dziś. Okazją do tego miała być okrągła, sto pięćdziesiąta rocznica jego wybuchu, przypadająca w 2013 r., 

w połowie ósmej kadencji Senatu. „Przygotujmy się do niej godnie” – powiedziałem. Zaproponowałem, aby 

Senat objął aktywnym patronatem przygotowania do obchodów tej rocznicy i stał się inicjatorem działań 
naukowych i wychowawczych z nimi związanych. 

Senat 3 sierpnia 2012 r. podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Wi-

domy dowód jej realizacji znalazł się w internecie. Na stronie naszej Izby pojawiła się zakładka poświęcona 
tej rocznicy, a w niej informacje o kilku wystawach urządzonych w różnych miejscach Polski, kilku patrona-

tach Pana Marszałka, kilku wieńcach i wiązankach złożonych w miejscach pamięci – o niewielkiej części 

tysięcy wydarzeń, będących przejawami aktywności obywatelskiej związanej z tą rocznicą. Znalazło się tam 

nawet któreś z kilkunastu oświadczeń, które skierowałem do Pana Marszałka, przypominając istotne zdarze-
nia i osoby z 1863 r. 

Dziś spotykamy się na ostatnim w Roku Powstania Styczniowego – roku okrągłej, sto pięćdziesiątej rocz-

nicy tego ważnego dla historii naszego narodu wydarzenia – posiedzeniu Senatu. To właściwy czas, by zapy-
tać, czy nasza aktywność w tym czasie była dostateczna, czy mój postulat zyskał uznanie władz Senatu i zo-

stał zrealizowany, czy Senat stał się inspiratorem działań naukowych i wychowawczych związanych z ob-

chodami rocznicy. Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na te pytania sam. Ja czuję niedosyt. Obawiam się, 

że nie wykorzystaliśmy dostatecznie okazji, jaką była ta rocznica tak ważnych wydarzeń. Nie zdobyliśmy się 
na to, by jako Izba, jako zbiorowość inspirować działania istotne dla naszej zbiorowej świadomości. Nasze 

przesłanie nie weszło przebojem do głównego nurtu dyskursu publicznego. Pozwoliliśmy na to, by media 

zaprzątały głowy Polaków tematami, które żyją pięć minut i dotyczą spraw nieistotnych. Świadome środowi-
ska patriotyczne mogą odbierać to nawet tak, że nie byliśmy z nimi w roku rocznicowym, w którym pochyla-

no się nad wydarzeniami sprzed stu pięćdziesięciu lat. Szkoda, bo był to czas, który można było, moim zda-

niem, lepiej spożytkować w interesie Rzeczypospolitej i jej Senatu. 
Panie Marszałku, proszę przyjąć zapewnienie, że choć Rok Powstania Styczniowego dobiega już końca, 

nie kończy się moja determinacja, by z tej trybuny mówić o tych wydarzeniach z polskiej historii, które są 

ważne dla naszej narodowej wspólnoty. 

Stanisław Kogut 




