
 

 

 

 

       

            
 

 

 

 

 
 

Szanowny Pan 

Radosław Dobrowolski 

Burmistrz Supraśla 

 
 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

Szanowni Państwo,  

 
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach 188. rocznicy wybuchu 

Powstania Listopadowego, które odbywają się dziś w Kopnej Górze. Żałuję, że w tym roku 

ze względu na obowiązki poselskie i rządowe nie mogę bezpośrednio uczestniczyć w tej 

ważnej uroczystości. Chciałbym więc tą drogą przekazać kilka słów okolicznościowej 

refleksji.  

Walka powstańców listopadowych pozostaje symbolem niezłomnego ducha narodu. 

Polacy tak bardzo pragnęli odzyskać niepodległość i własne państwo, że zmusili władze  

i wojska rosyjskie do opuszczenia terenów Królestwa, a Sejm Powstania Listopadowego 

zdetronizował cara Mikołaja i ogłosił niepodległość naszej Ojczyzny. Chociaż Powstanie 

Listopadowe zostało ostatecznie stłumione, a jego uczestników czekały bolesne represje,  

to pamięć o heroicznym boju o wolność przetrwała przez kolejne pokolenia. Opór 

przeciwko rosyjskiemu zaborcy stał się dowodem męstwa i żarliwego patriotyzmu 

Polaków. Bez tego zrywu niepodległościowego, a także kolejnych, które nastąpiły po nim,  

nie byłoby możliwe odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 

Jedną z batalii powstańców listopadowych była Bitwa pod Sokołdą z 6 lipca  

1831 roku. Tradycyjnie podczas lipcowych uroczystości tutaj w Kopnej Górze 

przypominamy jak zaatakowany przez Rosjan polski oddział dowodzony przez pułkownika 

Józefa Zaliwskiego usiłował przedrzeć się przez błotniste rozlewiska Sokołdy na jej drugi 

brzeg. W tej walce poległo wówczas ok. 150-200 polskich żołnierzy.  

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

Jarosław Zieliński 



 

 

100 lat temu nasza Ojczyzna po 123 latach niewoli naznaczonej walką, cierpieniem  

i wysiłkiem wielu pokoleń naszych rodaków odzyskała upragnioną wolność. W tym roku 

świętujemy ten wielki, radosny jubileusz i z wdzięczną pamięcią oddajemy hołd 

wszystkim, którzy ponieśli najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 29 listopada 2018 roku 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 
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