158. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W całym kraju odbywały się uroczystości upamiętniające Powstanie Styczniowe. Centralne
obchody 158 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbyły się w Wąchocku.

Powstanie Styczniowe wychowało i ukształtowało następne pokolenia w umiłowaniu
wolności – powiedział w Wąchocku (Świętokrzyskie) szef Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podczas centralnych obchodów 158. rocznicy
Powstania Styczniowego.
– Powstanie Styczniowe to jedno z najważniejszych wydarzeń, które kształtują nasz polski
kod kulturowy. Było to największe powstanie insurekcyjne w dziejach. Pokazało, że dla
Polaków rzeczą najważniejszą jest kwestia niepodległości Polski, że dla niepodległej
Rzeczypospolitej można zaryzykować swoje zdrowie, a nawet oddać życie – powiedział PAP
Kasprzyk. Dodał, że „Powstanie Styczniowe było też przykładem wołania do wolnego świata,
że nie może być Europy, sprawiedliwego świata, bez niepodległej Polski”.
Minister zaznaczył, że „wprawdzie powstanie zakończyło się klęską militarną i polityczną, ale
wychowało i ukształtowało następne pokolenia w umiłowaniu wolności”. – Ci, którzy
przywrócili Polskę na mapy świata, pokolenie Józefa Piłsudskiego, pokolenie legionistów,
żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej, to byli wprost wychowankowie Powstania
Styczniowego. Mieli takie przeświadczenie, czego nie kryli, że chcą dokończyć dzieła, które
zostało przerwane wraz z klęską powstania roku 1863 – podkreślił szef Urzędu do Spraw

Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dodał, że Powstanie Styczniowe to „jeden z
naszych węzłów pamięci”.
– Jeden z najważniejszych elementów naszego kodu kulturowego, w którym umiłowanie
wolności własnego kraju i poświęcenie dla własnego kraju zajmuje najważniejsze miejsce –
podsumował Kasprzyk.

Trzydniowe uroczystości upamiętniające 158. rocznicę Powstania Styczniowego rozpoczęły
się w piątek po południu w Szydłowcu (Mazowieckie) złożeniem wiązanki kwiatów pod
tablicą upamiętniającą 150. rocznicę wybuchu. Po Mszy św. w miejscowym kościele pw. św.
Zygmunta złożono kwiaty na zbiorowej mogile powstańców styczniowych.

W sobotę, po porannej Mszy św. w Suchedniowie, uczestnicy uroczystości przeszli ulicą
Bodzentyńską pod „Krzyż Przedpowstańczy” oraz złożyli kwiaty pod tablicą znajdującą się
na miejscowym rynku, upamiętniającą suchedniowskich powstańców.

Niedzielna część obchodów rozpoczęła się w Wąchocku od złożenia kwiatów przy pomniku
gen. Mariana Langiewicza. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do klasztoru oo.
Cystersów, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta. W uroczystościach, które
odbyły się 24 stycznia 2021 roku, udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Marian Langiewicz był drugim z kolei dyktatorem Powstania Styczniowego. W klasztorze oo.
cystersów w Wąchocku znajdowała się jego kwatera główna. Tutaj organizował oddziały
powstańcze i toczył walkę z rosyjskim zaborcą. Tutaj został ogłoszony dyktatorem powstania.

Jego pamięć uczcili uczestnicy niedzielnych obchodów, składając kwiaty i znicze pod
pomnikiem znajdującym się nieopodal klasztoru.
– Pamięć o Powstaniu Styczniowym tworzy do chwili obecnej nasz polski kod kulturowy. Nie
można zrozumieć także współczesnej Polski bez odwołania się do tradycji roku 1863. Wtedy,
na początku garstka, a potem rosnąca liczba „szaleńców”, uznała, że nie ma rzeczy
piękniejszej niż niepodległość, a gdy jej nie ma, należy poświęcić wszystko, aby była
przywrócona; że nie ma rzeczy piękniejszej niż wolność własnej Ojczyzny; że za tę wartość
można oddać zdrowie, a nawet życie – powiedział Szef UdSKiOR podczas Mszy świętej
sprawowanej w intencji Ojczyzny oraz przywódców i uczestników Powstania Styczniowego.

– Pokazaliśmy wtedy, że potrafimy wołać do siebie i do świata, że nie ma Europy
sprawiedliwej bez Polski niepodległej. Nie ma wolnego świata bez wolnej Polski. I o tym
powstańcy roku 1863 swoim czynem zaświadczyli – podkreślił minister Kasprzyk, dodając: –
To powstanie w wymiarze politycznym i militarnym zakończyło się klęską, ale wychowało
następne pokolenia w umiłowaniu wolności. Pokolenie Józefa Piłsudskiego i Legionów
Polskich, które przywróciło Polskę na mapę świata, wprost odwoływało się do tradycji
powstańczej, podobnie jak pokolenia następne, w szczególności pokolenie żołnierzy Polskiego
Państwa Podziemnego i Armii Krajowej – zaznaczył Szef Urzędu, zaznaczając, że to właśnie
tu, na ziemi świętokrzyskiej, „biło serce wolnej Polski” w 1863 roku.
List do uczestników uroczystości od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
odczytał Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz. W obchodach udział wzięli ponadto
senator Krzysztof Słoń, poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek, duchowni, przedstawiciele
Wojska Polskiego, grupy rekonstrukcyjne, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Wąchocka i
okolic. Po zakończeniu liturgii Jan Józef Kasprzyk udał się na pobliski cmentarz
rzymskokatolicki, aby zapalić znicze na mogiłach spoczywających tu uczestników
styczniowego zrywu.
W piątek 22 stycznia w związku z przypadającą tego dnia 158. rocznicą wybuchu Powstania
Styczniowego, w imieniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek, hołd żołnierzom poległym w

czasie walk o niepodległość Polski w 1863 - 1864 r. oddała wicemarszałek Małgorzata
Gosiewska. Uroczystość odbyła się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. od ogłoszenia Manifestu, wydanego
przez Centralny Komitet Narodowy, który powołał Tymczasowy Rząd Narodowy.
Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była branka do armii rosyjskiej,
przeprowadzona niespodziewanie w Królestwie Polskim w połowie stycznia. Powstanie było
największym zrywem niepodległościowym w XIX wieku po rozbiorach, na który złożyło się
ponad 1200 bitew i potyczek. Wzięło w nich udział ponad 200 tysięcy powstańców z
wszystkich warstw społeczeństwa. Walki trwały do jesieni 1864 r.
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