
Senat RP w sierpniu ustanowił rok 2013
Rokiem Powstania Styczniowego. „Honoru-
jąc patriotyczne oddanie i szlachetne po-
święcenie powstańców styczniowych, spłaca-
my dług wobec wielu pokoleń Polaków,
którzy nie wahali się stanąć do walki w obro-
nie wolności” – czytamy w przyjętej uchwa-
le. Przypomina ona okoliczności wybuchu
powstania, jego dramatyczne skutki dla Pol-
ski, m.in. nasilenie represji rosyjskiego za-
borcy wobec ludności cywilnej i likwidację
resztek odrębności państwowej Królestwa
Polskiego, a także słowa Mariana Langiewi-
cza, dyktatora i generała wojsk powstań-
czych, który napisał do swoich podkomend-
nych: „Kraj, który ma takich żołnierzy, mu-
si być wolnym i potężnym. Towarzysze bro-
ni! Ojczyzna i historia Was nie zapomni!”.
Poświęcenia powstańców doprowadziły do
odrodzenia naszej państwowości po 123 la-
tach niewoli w 1918 roku, a legenda i etos
powstania styczniowego legły u podstaw
odrodzonej Polski.

Prezydent RP Bronisław Komorowski
również na początku sierpnia objął swoim
patronatem 150. rocznicę wybuchu powsta-
nia styczniowego. Podkreślił, że spory na te-
mat insurekcji należy pozostawić history-
kom. „O wielkim XIX-wiecznym polskim
dylemacie, o wielkiej polskiej dyskusji bić
się, czy nie bić, bić się, czy też codzienną pra-
cą wzmacniać narodową substancję, dyskuto-
wało i dyskutować będzie jeszcze wiele poko-
leń polskich” – mówił. „Niezależnie od stano-
wiska zajmowanego w tej ważnej, potrzebnej
debacie tłumaczącej nam także wiele sporów
dnia dzisiejszego, wszyscy winniśmy szacu-
nek polskiej krwi przelanej za ojczyznę. Bez
tej ofiary krwi nie odrodziłaby się niepodle-
gła Polska” – zaznaczył Komorowski.

W dwudziestoleciu międzywojennym ży-
jących jeszcze powstańców wprost wielbio-

no. Marszałek Józef Piłsudski w zapowiada-
nym rozkazie z 21 stycznia 1919 r. na rocz-
nicę powstania pisał z Belwederu: „(…) Dla
nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy
1863 r. są i pozostaną ostatnimi żołnierzami
Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną
wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśla-
dować będziemy. Dla uczczenia ich i upa-
miętnienia 1863 r. w szeregach armii pol-
skiej, wydałem rozkaz zaliczenia do szere-
gów wojska wszystkich weteranów 1863 r.
z prawem noszenia munduru wojsk pol-
skich w dni uroczyste. Witam ich tym rozka-
zem, jako naszych Ojców i Kolegów”.

Stąd nikogo już nie dziwiło, że najwyższy
rangą generał polski stawał na baczność
przed staruszkiem w granatowym mundu-
rze i czapce rogatywce. Zaś rok później Józef
Piłsudski powiedział do zaproszonej delega-
cji powstańców dekorowanych orderem Vir-
tuti Militari: „(…) Gdy myślę jako żołnierz,
nawet pomijając wszelkie uczucia patriotycz-
ne, muszę schylić czoło przed olbrzymim
wysiłkiem ludzi 1863 r. Źle uzbrojeni, źle
wyżywieni, wytrzymali półtora roku, walcząc
jako żołnierze, z olbrzymim, potężnym wów-
czas państwem. Walczyli nawet bez nadziei
zwycięstwa (…). Może pociechą wam będzie,
że byli nieszczęśliwsi od was ci, którzy wam
zazdrościli. Należałem do ich liczby. (…)
Zmęczony dzikimi warunkami podziemnej
walki, zazdrościłem wam gorąco szczęścia
walki oko w oko, pierś w pierś z wrogiem”.
Odtąd wszelkie rocznice związane z powsta-
niem styczniowym stawały się w II RP pa-
triotycznymi manifestacjami.

Dobrze, że Senat RP podjął uchwałę o ogło-
szeniu roku 2013 Rokiem Powstania Stycznio-
wego, bo choć patriotycznych manifestacji na
skalę tych organizowanych w dwudziestoleciu
międzywojennym nie będzie, to każdy sposób
przybliżenia historii Polski, choćby w formie
dodatku, którego lekturę Państwu polecamy,
ma swoją ogromną wartość.
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