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150. rocznica wybuchu
powstania 1863 roku

Stary Cmentarz w Kro�nie. Pomnik ku czci powstañ-
ców z 1863 r., fot. o. Patryk Jankiewicz

Ju¿ niebawem minie pó³to-
ra wieku jak 22 stycznia 1863
r. w Królestwie Polskim, na zie-
miach dawnej Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów zabranych
przez Rosjê carsk¹ z koñcem
XVIII stulecia, wybuch³o Po-
wstanie Styczniowe. Rocznicê
tê, któr¹ w Polsce obchodziæ
bêdziemy uroczy�cie za kilka
tygodni, godzi siê przypomnieæ
i upamiêtniæ. Data wybuchu
nale¿y bowiem do najwa¿niej-
szych w pamiêci historycznej
narodu i nie sposób j¹ wyma-
zaæ z kanonu znacz¹cych fak-
tów w dziejach ojczystych.

Powstanie by³o kolejnym
wielkim zrywem niepodleg³o-
�ciowym w dobie niewoli.
W ocenie historyków od po-
cz¹tku nie mia³o najmniejszych szans zwyciêstwa, gdy¿
wybuch³o w³a�ciwie w sytuacji beznadziejnej. Nie by³o
te¿ dostatecznie przygotowane od strony wojskowej.
Mimo to okaza³o siê szczególnym czasem nadziei, który
przysz³ym pokoleniom zostawi³ po sobie �lady naj-
trwalsze i najg³êbsze, zw³aszcza w sferze duchowej.
Zarówno w walkê z zaborc¹, która w porównaniu
z wcze�niejszymi powstaniami trwa³a najd³u¿ej, jak
równie¿ we wspomaganie niepodleg³o�ciowego ruchu,
zaanga¿owa³y siê wielkie rzesze patriotycznie uspo-
sobionych rodaków, tak¿e z dwóch pozosta³ych zabo-
rów - austriackiego i pruskiego. Insurgentów w ró¿ny
sposób wspierali Polacy czynnie zaanga¿owani w dzia-
³aniach organizacji narodowej, wielu sojuszników cu-
dzoziemskich, którzy podjêli z Rosj¹ walkê zbrojn¹,
a tak¿e sympatyzuj¹ca z powstaniem i popieraj¹ca je
miêdzynarodowa opinia publiczna.

Odwo³uj¹c siê do realiów trzeba zaznaczyæ, ¿e po-
wstanie rozpoczê³o siê podczas ostrej i �nie¿nej zimy
1863 r., w warunkach najciê¿szych z mo¿liwych. Po-
wstañcy, którzy zdecydowali siê wówczas podj¹æ wal-
kê z wrogiem, aby wyzwoliæ kraj spod w³adzy zabor-
cy, nie dysponowali regularn¹ armi¹. Ochotnicy - a ich
z czasem mog³o byæ blisko 200 tysiêcy - mogli prowa-
dziæ wy³¹cznie wojnê partyzanck¹, podjazdow¹, szar-
pan¹, która i tak trwa³a kilkana�cie miesiêcy. Z kolei
przeciwnik dysponowa³ regularn¹ wielotysiêczn¹
armi¹, uzbrojon¹ w karabiny i armaty. Insurgenci na-
tomiast posiadali g³ównie kosy, dr¹gi i skromne zaso-
by broni my�liwskiej. Do boju zagrzewano siê wiêc

popularnym, chocia¿ bardzo
trudnym w realizacji has³em:
kto ma rêce, mo¿e wzi¹æ kij;
kto ma kij, zdobyæ mo¿e ka-
rabin; a karabinem i kos¹
zdobywaj¹ siê armaty.

Wielk¹ si³¹ walcz¹cych
o wolno�æ by³ ich g³êboki pa-
triotyzm, wielkie po�wiêcenie
i nieprzeparta chêæ wybicia
siê na niepodleg³o�æ. St¹d po-
tê¿ny carat, znany z bez-
wzglêdnego t³umienia ka¿de-
go buntu, chc¹c zd³awiæ i spa-
cyfikowaæ narodowowyzwo-
leñczy ruch Polaków, musia³
zmobilizowaæ przeciw niemu
ponad 400 tysiêcy ¿o³nierzy.
W�ród insurgentów wa¿n¹
rolê odgrywa³a te¿ nadzieja,
¿e do walki z zaborc¹ przy-

chylnie w³¹cz¹ siê ch³opi uw³aszczeni wówczas na
mocy radykalnych dekretów, które wyda³ powstañczy
Rz¹d Narodowy. Aczkolwiek powi¹zanie tej jak¿e
wa¿nej kwestii spo³ecznej z powstaniem zbrojnym za-
decydowa³o o jego dynamizmie, to jednak nie na tyle,
aby mo¿na by³o marzyæ o jego sukcesie.

Powstanie zakoñczy³o siê klêsk¹. Liczni jego uczest-
nicy polegli, zostali straceni, pomordowani lub zmarli
w wiêzieniach. Wielu dotknê³o kalectwo, do�wiadcze-
nie zes³ania na syberyjsk¹ katorgê czy osiedlenie
w g³êbi Rosji. Inni wyemigrowali na Zachód lub jako
rozbitkowie polityczni powrócili do kraju. Po polskiej
stronie dot¹d nie uda³o siê w pe³ni oszacowaæ i zsumo-
waæ strat ludzkich i materialnych.

Mimo przegranej, powstanie zaowocowa³o w �wia-
domo�ci Polaków trwa³¹ tradycj¹ kultywowan¹ przez
nastêpne pokolenia. Zw³aszcza w autonomicznej Gali-
cji, która wspar³a insurekcjê wieloma ochotnikami, ce-
lebrowano kolejne rocznice 1863 r. Do dzi� w szeregu
miejscowo�ci zachowa³y siê �lady upamiêtnienia.
O wydarzeniu �wiadcz¹ te¿ mogi³y powstañców.

W Kro�nie, na Starym Cmentarzu, tak¹ pami¹tk¹
jest usytuowany w centrum na pocz¹tku ubieg³ego wie-
ku (1903), a niedawno (2007) odrestaurowany pirami-
dalny pomnik-obelisk zwieñczony krzy¿em i or³em.
Na tej zabytkowej nekropoli, a tak¿e na Cmentarzu Ko-
munalnym, spoczywa przynajmniej kilkunastu miesz-
kañców miasta. S¹ to insurgenci i osoby, które w la-
tach 1863-1864 dzia³a³y na rzecz powstania: Franci-
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Biwak w Hucie Polañskiej wewn¹trz po raz pierwszy. O�wie-
tlony jedynie �wiat³em �wiec robi³
wra¿enie wiekowego. Przed ko-
lacj¹ mieli�my równie¿ okazjê po-
æwiczyæ musztrê na �wie¿ym po-
wietrzu. Po kominku, na którym
najm³odsi druhowie nauczyli siê
nowych zabaw harcerskich, wszy-
scy udali siê na spoczynek. Oko³o
godziny 1:00 rozpoczê³y siê nocne
æwiczenia musztry. Zaskoczeniem
dla wszystkich by³o Przyrzeczenie,
które nast¹pi³o zaraz po zakoñcze-
niu musztry, na wzniesieniu nie-
opodal ko�cio³a. Osob¹, która do-
st¹pi³a tego zaszczytu by³ pisz¹cy
te s³owa.

Ostatni dzieñ biwaku by³ prze-
znaczony na wêdrówki. Pogoda by³a
nienajlepsza, lecz �nieg który lekko
prószy³, nada³ trasie niepowtarzalne-
go charakteru. Po powrocie do o�rod-
ka czeka³y nas gruntowne porz¹dki
po³¹czone z pakowaniem i oficjalne
zakoñczenie biwaku.

Biwak, dla wielu druhów pierw-
szy, bez w¹tpienia zostanie zapisa-
ny w ich wspomnieniach jako
pierwsza harcerska próba charak-
teru, a przyja�nie zawi¹zane pod-
czas niego bêd¹ z pewno�ci¹ wa¿-
ne dla przysz³ych pokoleñ buduj¹-
cych szczep.

dh Micha³ Mazur

30 listopada w Hucie Polañskiej
szczep harcerski ,,Górskie Brac-
two� rozpocz¹³ biwak ,,survival�,
który dla wielu m³odszych druhów
by³ pierwszym kontaktem z tym ro-
dzajem harcerskiego spo¿ytkowy-
wania czasu. Biwak zorganizowa-
³y dwie dru¿yny - 3 i 13, a imien-
nie: Zuzia Machowska, Zuzia
Dubis, Ola Berner, Beata Ja-
strzêbska, Wojtek Ku�miñski
i Maciek Maciejczyk, funkcjê
obo�nego pe³ni³ Wojtek Pawul,
ponadto pomagali Oskar Pelczar
i Radek Kukulski z 9-tki.

Pierwszy dzieñ rozpoczêto za-
domowieniem siê w o�rodku,
w którym przewidziano nocleg.
Nie by³o mo¿liwo�ci tracenia cza-
su. Po kolacji, apelu mundurowym
oraz klimatycznym wspólnym ko-
minku, udali�my siê do ³ó¿ek,
wiêkszo�æ z nas jednak podejrze-
wa³a, ¿e tej nocy nie spêdzimy
w ³ó¿kach zbyt wiele czasu. Tak te¿
siê sta³o. O godzinie 0:00 rozpo-
czê³a siê gra detektywistyczna,
podczas której druhowie musieli
siê wykazaæ zdolno�ci¹ zadawania
pytañ oraz logicznego my�lenia

tak, aby jak najszybciej odnale�æ
sprawcê ,,morderstwa�. Cz³onkowie
kadry biwaku musieli te¿ stan¹æ na
wysoko�ci zadania, wcielaj¹c siê
w role podejrzanych o czêsto
�mrocznej� przesz³o�ci.

Drugi dzieñ rozpocz¹³ siê solidn¹
porann¹ rozgrzewk¹, która by³a
wspominana przez ca³y dzieñ w sa-
mych superlatywach. Po apelu mun-
durowym wiêkszo�æ druhów prze¿y-
³a swoj¹ pierwsz¹ ,,bojówkê�, pod-
czas której pokonywali takie trudno-
�ci, jak czo³ganie siê w masce prze-
ciwgazowej czy strzelanie z wia-
trówki. Wszyscy bawili siê doskona-
le, a dziêki konkurencjom wymaga-
j¹cym wspó³pracy narodzi³o siê wie-
le nowych przyja�ni. Po obiedzie
rozpoczê³y siê podchody. Dru¿yny
ukrywaj¹ce siê doskonale potrafi³y
zmyliæ te, które ich szuka³y. Wiêk-
szo�æ osób uzna³a podchody za naj-
bardziej ekscytuj¹ rozrywkê dnia,
gdy¿ z uwagi na pó�n¹ porê, odby-
wa³y siê niemal w ciemno�ciach.

Po podchodach udali�my siê do
ko�cio³a na Mszê �w., któr¹ odpra-
wi³ o. Patryk Jankiewicz. Wiêk-
szo�æ szczepu widzia³a ko�ció³ od

szek Bernard, Wojciech Biernat, Jan Nepomucen
Gniewosz, Jan Grabowski, Walery Koz³owski, Au-
gust Lewakowski, Józef Ligêza, Feliks Machinko,
Dionizy Mazurkiewicz, Stefan Ludwik Tekielski,
Jan Wain.

Z danych ci¹gle niepe³nych, ale ju¿ potwierdzonych
archiwalnymi kwerendami i badaniami, wiadomo, ¿e
w�ród 54. uczestników powstania, którzy przed jego
wybuchem zwi¹zani byli z regionem, 20 osób wywo-
dzi³o siê z Krosna. Natomiast z 25. miejscowo�ciami
w najbli¿szej okolicy mia³o zwi¹zek 34. innych insur-
gentów. Ich - z inicjatywy Stowarzyszenia Mi³o�ników
Ziemi Kro�nieñskiej - uczci uroczyste nabo¿eñstwo
wieczorne (22 I 2013) w bazylice kolegiackiej oraz
godnie upamiêtni marmurowa tablica z okazjonaln¹
inskrypcj¹, ufundowana przez Urz¹d Miasta Krosna.
Wszyscy bowiem uczestnicy powstania zas³uguj¹ na
cze�æ i pamiêæ potomnych.

Latem br. (3 VIII 2012) Senat Rzeczypospolitej
Polskiej ustanowi³ rok 2013 - Rokiem Powstania

Styczniowego. Przyjêta uchwa³a g³osi m. in.: Honoru-
j¹c patriotyczne oddanie i szlachetne po�wiêcenie po-
wstañców styczniowych, sp³acamy d³ug wobec wielu
pokoleñ Polaków, którzy nie wahali siê stan¹æ do wal-
ki w obronie wolno�ci. Warto dodaæ, ¿e tak¿e Sejm Re-
publiki Litewskiej uzna³ rok przysz³y - Rokiem Powsta-
nia Styczniowego.

W kontek�cie zbli¿aj¹cej siê rocznicy musi dziwiæ
i smutkiem napawaæ fakt niechêci sejmowej Komisji
Kultury i �rodków Przekazu, która pod koniec pa�dzier-
nika, g³osami PO i Ruchu Palikota, odrzuci³a wysu-
niêty przez PIS projekt og³oszenia tak¿e przez Sejm
RP roku 2013 - Rokiem Powstania Styczniowego. Prze-
ciwni projektowi pos³owie uznali, ¿e nie ma potrzeby
ponawiania uchwa³y przez Sejm. Ostatnio jednak ten-
¿e sam Sejm, decyzj¹ podjêt¹ niemal jednomy�lnie
(23 XI 2012), skierowa³ projekt uchwa³y do ponowne-
go rozpatrzenia przez Komisjê. Na pocz¹tku drugiej
dekady grudnia, gdy pismo oddajemy do druku, nadal
nie wiadomo jaki bêdzie ostateczny los projektu.

Andrzej Kosiek


