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Las zapami ętał, las przechował…

Działania leśników na rzecz pamięci historycznej 
na przykładzie odtworzenia historii bitwy pod 
Sokołdą z 1831 roku

Białowieża, 28.02.2012

Nadleśnictwo Supra śl
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Historia i tradycja jako elementy narodowego dziedz ictwa były 
bliskie le śnikom od zawsze. 
Wielu le śników anga żuje si ę w przedsi ęwzięcia zwi ązane z 
odkrywaniem na nowo i upami ętnianiem przeszłych wydarze ń
historycznych, które jak że często rozgrywały si ę na terenach 
leśnych. Znamienne jest tu świadectwo red. Adama 
Sikorskiego, pasjonata historii i autora niezwykle 
popularnego programu telewizyjnego „ Było, nie min ęło..”
który działaj ąc w całej Polsce i współpracuj ąc  z ró żnymi 
środowiskami uwa ża leśników za szczególn ą grup ę
zawodow ą, niezwykle wiele robi ącą dla sprawy zachowania 
pamięci historycznej. 

Oto przykłady działa ń podejmowanych w ostatnich latach 
przez leśników na obszarze Puszczy Knyszy ńskiej.
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Nadleśnictwo Waliły

Pamięć o bitwie pod 
Waliłami 1863

Kadry z programu TV 
„Było, nie minęło…”
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Nadleśnictwo Waliły – inscenizacja obozu powstańczego. W rolę
powstańców wcielili się pracownicy nadleśnictwa.
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Nadleśnictwo Waliły - rocznicowe obchody przy powstańczej mogile.
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Nadleśnictwo Żednia

Pamięć o 
napoleo ńskich 
żołnierzach –
badania na 

Napoleo ńskim 
Trakcie

Kadry z programu TV 
„Było, nie minęło…”
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Nadleśnictwo Czarna Białostocka

Upamiętnienie 
miejsca obozu 

powstańczego z 
1863 roku
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Nadleśnictwo 
Supra śl

Upamiętnienie 
Powstańców 1863 roku –
pomnik w Kopnej Górze 

ufundowany przez 
leśników przed II wojną

światową
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Nadleśnictwo Supraśl - Arboretum w Kopnej Górze im. Powstańców 1863 roku
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Nadleśnictwo Supra śl –
- Małe Muzeum Historii Puszczy Knyszy ńskiej

Celem powstania muzeum było 
upamiętnienie bitwy pod 
Sokołdą w 1831 roku a także 
pokazanie różnych wydarzeń
historycznych jakie miały 
miejsce w przeciągu wieków na 
terenie Puszczy Knyszyńskiej. 
Muzeum pokazuje dzieje 
Puszczy nietypowo, jak na 
dzieło leśników: przez pryzmat 
życia licznych pokoleń żyjących 
tu przed nami, przez pryzmat 
tego, co Puszcza gromadziła i 
przechowywała przez stulecia 
dziś oddając nam ten depozyt.
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Prehistoria – kopalnia krzemienia
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Najbogatsza w eksponaty część ekspozycji: „Stare Trakty”
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Epoka brązu i żelaza
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Średniowieczne groty włóczni
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Epoka napoleońska XVIII wiek - łowiectwo
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Okres 
powstań

narodowych 
XVIII wieku
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Krucyfiks na który składali przysięgę ochotnicy w 1863 roku
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Bitwa pod 
Sokołdą –

7 lipca 
1831 roku
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Bitwa pod Sokołdą 7 lipca 1831 – przywrócona pamięci

Zapis księdza 
Andruszkiewicza –

księga zmarłych parafii 
w Szudziałowie
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Płk Józef Zaliwski

Usiłując rozpalić ogień powstania na Litwie 
wyruszył tam z terenu Królestwa korpus generała 
Giełguda. Towarzyszył mu liczący 1200 żołnierzy 
oddział pułkownika Zaliwskiego. Po przegranej 
bitwie pod Wilnem Zaliwski został odcięty od 
głównych sił polskich wobec czego podjął jedyną
możliwą w tej sytuacji decyzję: przedrzeć się
przez Puszcze Augustowską i Knyszyńską do 
Warszawy. Ścigany przez Rosjan, tropiony i 
osaczany, odparłszy rosyjski atak nad Kanałem 
Augustowskim gdzie został dopadnięty, doszedł
w nasze strony. W dniu 6 lipca oddział doszedł
do Sokołdy gdzie zatrzymał się na nocleg. Nad 
ranem zaatakowali, prawdopodobnie 
podprowadzeni przez zdrajcę, Rosjanie. 
Zaskoczony oddział poszedł w rozsypkę. Wielu 
żołnierzy naszej piechoty obozujący nad 
brzegiem rzeki próbowało przedostać się wpław 
na drugą stronę. Na domiar złego w 
ciemnościach wpadła na nich nocująca bliżej wsi 
kawaleria. Oddział poszedł w rozsypkę. Wielu 
padło od kul, wielu utonęło…



17

33

Odnaleziony raport księdza Andruszkiewicza dot. uczestnictwa oddziału 
płk Zaliwskiego we mszy św. w kościele w Szudziałowie
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Pole bitwy - dzisiaj
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Jedno z odnalezionych źródeł – rękopis pamiętnika płk Augustyna Brzeżańskiego
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Poszukiwania mogiły – georadar, 
grudzień 2008

Przed kilku laty Nadleśnictwo Supra śl, 
wspólnie ze stowarzyszenie Collegium
Suprasliense, podjęło próbę odnalezienia 
oraz uhonorowania żołnierzy Powstania 
Listopadowego pochowanych pod Kopną
Górą. 
Poszukiwania mogiły trwały trzy lata. 
Kolejne etapy działań polegały na badaniu 
struktury gleby przy użyciu georadaru, 
wykonywaniu odwiertów ujawniających 
przemieszanie warstw gleby, badaniu 
próbek na zawartość fosforanów 
pochodzących z rozkładających się
szczątków. Wszystko to przyniosło długo 
oczekiwany efekt. 
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Poszukiwanie mogiły –
odwierty glebowe

Wrzesień 2009
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Poszukiwanie mogiły 
– wykop sondażowy

Grudzień 2009
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Zabezpieczone i 
oznakowane miejsce 
pochówku - w 
oczekiwaniu na dalsze 
badania i przeniesienie 
szczątków w bardziej 
godne miejsce.
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Badanie archeologiczne 
mogiły - ekshumacja

Wrzesień 2010
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Zwłoki zostały bezładnie zrzucone do dołu, w trzech warstwach.
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Odnalezione guziki: 96 Wileńskiego Pułku 
Piechoty oraz Jazdy Kaliskiej (WK –

Województwo Kaliskie). Bezspornie potwierdzają
właściwą identyfikację poległych.

Nieliczne ocalałe zabytki 
związane z bitwą. 
Prawdopodobnie zwłoki 
poległych zostały 
ograbione.
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Bitwa pod Sokołdą –
wsparcie medialne dla 

idei upamiętnienia 
poległych pod Sokołdą

Kadry z programu TV „Było nie minęło…”
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Spotkanie z okazji premiery filmu dokumentalnego 
Adama Sikorskiego – Supraśl luty 2011
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Uroczystość
tymczasowego 

pochówku żołnierzy 
płk Zaliwskiego

Supraśl, grudzień 2010
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Projekt cmentarza 
wojennego pod 

Kopną Górą. 
Planowana realizacja 

– 2012 rok
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Nadleśnictwo Supraśl 
ul. Podsupraśl 8
16-030 Supraśl 
suprasl@bialystok.lasy.gov.pl
tel. +48 85 71 31 570, 
fax +48 85 71 31 561

Dziękuję za uwagę

Mgr inż. Krzysztof Łaziuk
Nadleśnictwo Supraśl


