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serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach 187. rocznicy Bitwy 

pod Sokołdą, które dziś odbywają się w Kopnej Górze. Żałuję, że ze względu na trwające 

obecnie 66. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązki rządowe nie 

mogę bezpośrednio uczestniczyć w tej ważnej, patriotycznej uroczystości. Chciałbym więc 

tą drogą przekazać kilka słów okolicznościowej refleksji.  

Na nasz najwyższy szacunek i uznanie zasługuje heroiczna walka powstańców  

listopadowych z rosyjskim zaborcą. Mimo ogromnej dysproporcji sił polscy żołnierze 

dzielnie stawiali opór wojskom carskim w wielu bitwach i potyczkach. Jedną z nich była 

Bitwa pod Sokołdą, do której doszło 6 lipca 1831 roku. Zaatakowany przez Rosjan oddział 

powstańców dowodzony przez pułkownika Józefa Zaliwskiego usiłował przedrzeć się przez 

błotniste rozlewiska Sokołdy na jej 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 

przetrwało w zbiorowej pamięci mieszkańców regionu i Polski do dnia dzisiejszego. 

Powstanie Listopadowe wywarło głęboki wpływ na nasz naród i pomimo klęski 

podtrzymało nadzieję i wiarę w odzyskanie niepodległości. 30 lat później Polacy stanęli 

ponownie do walki o niepodległą Ojczyznę podczas Powstania Styczniowego. 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.  
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Pomni przyświecającej naszym przodkom idei suwerennej i niepodległej Polski, 

możemy i powinniśmy naszą codzienną pracą i  postawą zapobiegać temu, co wynika  

z egoizmu, prywaty oraz lekceważenia polskiego interesu narodowego. By zrealizować 

współczesne dzieło naprawy Rzeczypospolitej w wymiarze państwowym i społecznym, 

potrzebne jest patriotyczne zaangażowanie każdego obywatela i całej wspólnoty 

narodowej. 

W jubileuszowym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości z wdzięczną 

pamięcią oddajemy hołd wszystkim, którzy ponieśli najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny 

w czasie Powstania Listopadowego. Niech ich przykład zachęca nas do poświęcenia 

naszych sił, serc i czynów w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

 

 

 

  Z wyrazami szacunku 

 

     Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 
 

     Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

        i Administracji 

 

         

        

        Jarosław Zieliński 
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