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serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach 186. rocznicy Bitwy
pod Sokołdą, które dziś odbywają się w Kopnej Górze. Żałuję, że ze względu na
obowiązki parlamentarne i rządowe nie mogę bezpośrednio uczestniczyć w tej
patriotycznej uroczystości. Chciałbym chociaż tą drogą przekazać kilka słów
okolicznościowej refleksji.
Czerpiąc z mądrości, jaką przekazał nam Zygmunt Gloger w „Encyklopedii
Staropolskiej”, że „obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje obowiązek”, powinniśmy
zatroszczyć się o to, aby nasza heroiczna, tragiczna, ale piękna i chlubna historia nigdy
nie została zapomniana, a przyszłe pokolenia mogły w pełni poznawać dzieje zmagań
naszych przodków o wolną i niepodległą Ojczyznę. Temu między innymi
z pewnością służy dzisiejsza uroczystość.
Powstanie Listopadowe odcisnęło głębokie piętno na naszym narodzie i pomimo
klęski podtrzymało wiarę w odzyskanie niepodległości oraz zaszczepiło nową nadzieję na
przyszłość, która objawiła się kilkadziesiąt lat później w postaci Powstania Styczniowego
i kolejnych walk o odzyskanie utraconej niepodległości. W dziejach Narodu Polskiego
zryw listopadowy zajmuje szczególne miejsce, a poniesiona przez jego uczestników ofiara
życia złożona na ołtarzu Ojczyzny zasługuje na naszą cześć, pamięć i dozgonną
wdzięczność. Swój udział w czynie powstańczym miały także ziemie wchodzące w skład
obecnego Podlasia, na terenie którego, podobnie jak w innych miejscach, prowadzone
były walki mające na celu wyzwolenie Polski spod jarzma zaborcy. Jedną z nich była
Bitwa pod Sokołdą, do której doszło 6 lipca 1831 roku, gdy nad ranem oddział
powstańców dowodzony przez pułkownika Józefa Zaliwskiego został zaatakowany przez
oddziały rosyjskie. Zaskoczona we śnie obozująca nad brzegiem rzeki piechota usiłowała
przedrzeć się przez błotniste rozlewiska Sokołdy na drugi brzeg. Rozproszeni w bitwie
Polacy małymi grupami na własną rękę przedostawali się do Warszawy. Na łąkach pod
Sokołdą poległo ok. 150-200 polskich żołnierzy. Wydarzenie to dzięki relacjom
naocznych świadków nie zaginęło w odmętach historii i przetrwało do dnia dzisiejszego.

Poszukiwania mogiły powstańców trwały długo. 15 grudnia 2009 roku zostały
odnalezione szczątki czterdziestu sześciu poległych. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności
wielu osób możemy dziś oddawać bohaterom Powstania Listopadowego należyty hołd
w miejscu ich spoczynku. Mogiła ta stanowi świadectwo bolesnych wydarzeń naszej
historii i jest jedyną znaną mogiłą z okresu Powstania Listopadowego na naszym terenie.
Pamiętając o tym ważnym wydarzeniu powinniśmy głębiej zastanowić się nad
dzisiejszym stanem Rzeczpospolitej. Warto wciąż przypominać trudne losy naszego
Narodu. Jego długotrwała walka o wolność i kolejne zrywy powstańcze uczą nas,
że niepodległa Ojczyzna jest najwyższą wartością, dla której warto ponieść każdą ofiarę.
Tego uczą nas wydarzenia sprzed 186 lat, które dzięki takim uroczystościom możemy
lepiej poznać i zrozumieć. Mimo upływu wielu lat i innych niż w wieku XIX warunków
i okoliczności, mimo międzynarodowych sojuszy wartość niepodległości i potencjalne
zagrożenie jej utraty pozostaje aktualne. Ważna jest codzienna troska o Ojczyznę, abyśmy
już nigdy nie musieli doświadczyć braku własnego państwa.
Kultywując tradycję naszych przodków, przekazując przyszłym pokoleniom
wiedzę o naszych dziejach i oddając należną cześć bohaterom możemy być pewni naszej
przyszłości, bowiem zgodnie ze słowami Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Naród bez
przeszłości staje się narodem bez przyszłości”. Nauka płynąca z głębi naszych dziejów
jest tym bardziej ważna dzisiaj, gdy obserwujemy odradzający się rosyjski imperializm,
a sytuacja w wielu rejonach świata jest niestabilna.
Z serca dziękuję organizatorom uroczystości tegorocznych obchodów. Wnosicie swoim
działaniem ważny wkład w kształtowanie nie tylko świadomości historycznej
mieszkańców Białostocczyzny, ale i współczesnego patriotyzmu Polaków.
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