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wi Totalnemu!, czyli 20 Rzeszowskim 
Spotkaniom Karnawałowym. Środowi-
sko krośnieńskie reprezentowali człon-
kowie Klubu Literackiego Regionalnego 
Centrum Kultur Pogranicza: Jan Belcik, 
Marek Petrykowski i Wacław Turek. Or-

ganizatorzy wyrażali chęć kontynuacji 
tej imprezy podkreślając, że nie powinna 
zniknąć z kulturalnej mapy Rzeszowa.

WaT.

22 stycznia br., w 150. rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego, spora grupa 
krośnian przybyła po południu na Stary 
Cmentarz, aby zamanifestować swą pa-
mięć i godnie oddać należny hołd uczest-
nikom wolnościowego zrywu, zwłaszcza 
rodakom związanym z Krosnem i jego 
okolicami. Zgodnie z ponad stuletnią tra-
dycją, uroczystość zorganizowana przez 
Prezydenta Miasta Krosna, Stowarzy-
szenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej 
i Komitet Ratowania Starego Cmentarza 
w Krośnie rozpoczęła się przy pomniku-
-obelisku, miejscu szczególnej pamięci, 
troski i szacunku. Tę umowną enklawę, 
nigdy nie mającą charakteru wydzielonej 

kwatery, już cztery pokolenia krośnian 
uznają za styczniowe campo santo. 
W jego bezpośrednim sąsiedztwie po-
chowani zostali insurgenci Jan Nepomu-
cen Gniewosz (1892), Jan Grabowski 
(1906), Feliks Machinko (1906; obecnie 
grób przeniesiony na Cmentarz Komu-
nalny) i Franciszek Bernard (1907), 
zaś w związku z aktualną rocznicą na-
grobkiem symbolicznym upamiętnio-
ny został także Robert Jan Dembow-
ski (1865), rodowity krośnianin, który 
wzięty przez Rosjan do niewoli zmarł 
na Syberii. Natomiast w różnych miej-
scach spoczywają na cmentarzu kolejni 
weterani lub osoby działające na rzecz 
powstania, których mogił nie zatarł czas: 
Walery Kozłowski (1895), August Le-
wakowski (1891), Dionizy Mazurkie-
wicz (1902), Stefan Ludwik Tekielski 
(1892), Jan Wain (1901).
Po okolicznościowych przemówieniach 
i modlitwie Anioł Pański, przedsta-
wiciele władz samorządowych miasta 
i powiatu krośnieńskiego, delegacje Sto-
warzyszenia, Komitetu, służb munduro-
wych, młodzieży szkolnej, organizacji 
i mieszkańców miasta złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze przed pomnikiem oraz 
na mogiłach powstańców. 
Tego dnia wieczorem w bazylice kole-
giackiej odprawiona została Msza św. 
w intencji powstańców. Przewodniczył 
jej ks. prał. Karol Bryś, dziekan deka-
natu Krosno I i proboszcz parafii, który 

PAMIĘĆ I HOŁD POWSTAŃCOM Z 1863 ROKU

Wartę honorową przy pomniku-obelisku zaciąg-
nęła Straż Miejska. Fot. Tadeusz Łopatkiewicz
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wygłosił homilię oraz poświęcił pa-
miątkową tablicę. Kaznodzieja podkre-
ślił głęboko patriotyczną postawę, jaką 
okazał gen. Romuald Traugutt, ostatni 
dyktator Powstania oraz przedstawicie-
le Kościoła katolickiego uczestniczący 
w wydarzeniach sprzed półtora wieku 
(św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński, św. 
Brat Albert Chmielowski, św. ks. Ra-
fał Kalinowski, św. bp Józef Sebastian 
Pelczar, ks. Stanisław Brzóska). Akcen-
tując, jak wielką cenę ma wolność Oj-
czyzny, okupiona cierpieniem i śmiercią 
tysięcy rodaków, powiedział: – Zawsze 
winniśmy się starać, aby wolności tej nie 
poniewierać, a tablica w bazylice niech 
będzie znakiem pamięci, który chcemy 
przenieść i przekazać przyszłym pokole-
niom. Niech w niej trwa pamięć o miło-
ści do Boga, Człowieka i Ojczyzny.
Zgodnie ze znaną od wieków, a spopula-
ryzowaną w XX stuleciu, dewizą BÓG 
+ HONOR + OJCZYZNA, za którą sto-
ją długie dzieje naszych sił zbrojnych, 
w tym również lata 1863-1864, powstań-
cy, pokładając ufność w Bogu, nadzieję 
w pomoc Królowej Polski oraz kierując 
się honorem, ofiarnie poszli do boju. De-
wizę tę wraz z rocznicową inskrypcją 
wyryto na pamiątkowej płycie z czar-
nego marmuru, której wmurowanie na 
filarze bazyliki zainicjowało Stowarzy-
szenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. 
W końcowej części liturgii reprezen-
tanci miejscowej młodzieży z I LO 
im. M. Kopernika i Katolickiego LO 
odczytali imiona i nazwiska 63. insur-
gentów związanych z Krosnem i wielu 
okolicznymi miejscowościami, którym 
poświęcono tablicę. Uroczystego aktu 
jej odsłonięcia w obecności Prezydenta 
Miasta Krosna i Wicestarosty Krośnień-
skiego dokonały – Barbara Szergiel, 

wnuczka rannego w bitwie pod Chruśli-
ną (30 V 1863) gimnazjalisty Dionizego 
Mazurkiewicza oraz Janina Prajsnar, 
prawnuczka powstańca Józefa Ligęzy. 
Dr med. D. Mazurkiewicz, osiedliwszy 
się w Krośnie po powstaniu, był przez 
33 lata (1869-1902) cenionym lekarzem 
miejskim, z czasem także sądowym i ko-
lejowym oraz społecznikiem i filantro-
pem. Natomiast miejscowy rzemieślnik 
rodowity krośnianin J. Ligęza to krawiec 
z zawodu, który na przełomie XIX i XX 
w. przez dłuższy czas pełnił obowiązki 
cechmistrza cechu krawieckiego; zmarł 
w 1927 r. i z honorami wojskowymi po-
chowano go na Cmentarzu Komunalnym 
(znicze na jego grobie i na grobach tam 
spoczywających powstańców zapalono 
przed południem).
Po poświęceniu tablicy – przy której 
wartę honorową pełnili harcerze – wła-
dze samorządowe miasta i powiatu kroś-
nieńskiego, organizatorzy i delegacja 
krośnieńskiego Oddziału Związku Sy-
biraków złożyli pod nią wiązanki z ży-
wych kwiatów. Końcowym akcentem 
uroczystości były hymn Boże, coś Pol-
skę, kolęda Bóg się rodzi, a także pieśń 
powstańcza Hej, strzelcy wraz, nad nami 
orzeł biały… w wykonaniu Chóru Mie-
szanego „ECHO” w Krośnie (dyr. Ma-
riola Rybczak). Uczestnikom obchodu 
wręczono okolicznościową pamiątkę 
w postaci reprodukcji kartki pocztowej 
(z ok. 1907). Widokówka przedstawia 
pomnik-obelisk na Starym Cmentarzu, 
wzniesiony ku czci poległych powstań-
ców (1903). Edycją tą Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Krośnieńskiej upa-
miętniło 150. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Styczniowego.

Andrzej Kosiek


