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150 rocznica wybuchu                                                                              

Powstania Styczniowego 1863 

 
       W sercach rozwianych, 
      z hukiem dwururek 
      rok sześćdziesiąty trzeci. 
      Wiatr czas zawiewa. 
      Miłość to ? Życie 
      Płatki ich oczu ? 
      Płatki zamieci ? 
 

       Krzysztof Kamil Baczyński 

iedługo rozpocznie się XVI Rajd Śladami 
Powstańców Styczniowych 1863 roku. 

Warto przypomnieć jak przebiegał Rajd 11 lat temu. 
Słoneczna pogoda, +5 stopni C, wieje lekki wiatr. 
Ruszyło do Puszczy Knyszyńskiej na spotkanie z 
Powstańcami Roku 1863 ponad 650 zuchów, 
harcerzy i instruktorów. I na samym początku 
„niespodzianka”, a właściwie potknięcie. Tradycji 
stało się zadość, zginął dowódca i szwadron na 
koniach. Rajd żyje swoimi prawami i dalej przebiega 
wszystko już zgodnie z wszelkimi ustaleniami.  

rzez Puszczę wędrują szlakami najmłodsi i 
starsi z plecakami, chlebakami i torbami, 
niczym „powstańcy”. Zaliczają kolejne 

punkty. A było co zaliczać, na trasie dużo ciekawych 
zadań do wykonania. Szukano przez lornetkę 
ukrytych w lesie kapliczek, przechodzono tor 
przeszkód, rozpalano ogniska, rozpoznawano suche 
liście, zapoznawano się z pamiątkami z okresu 
powstania, opatrywano rannych, harcerze piekli 
jajka na folii, przyrządzano kanapki z cebulą, 
czosnkiem i smalcem. Patrole miały też za zadanie 

ułożyć wiersze.  

spaniale były przygotowane obozy 
powstańcze. I tu należą się słowa uznania 
tym, którzy je przygotowali.  

a punkcie zbornym czekało ognisko, 
kiełbaski, herbata. Po trudach wędrówki 

można było odpocząć, posilić się i podsumować 
trudy rajdu.  Stajemy do Apelu. Zawieszamy 
kapliczkę. Krótka gawęda… „organizując rajd 
uczciliśmy pamięć uczestników zrywu narodowego i 
nawiązaliśmy do przepięknej tradycji powstańców 
styczniowych”.  

 

 

Powstańczym szlakiem 

Warto przypomnieć jak działały oddziały 
powstańcze na terenie Puszczy Knyszyńskiej.  

Szybkimi krokami zbliża się kolejny Rajd 
Śladami Powstańców Styczniowych 1863. Tak to już 
szesnasty raz wyruszymy na trasy „szlakami 
powstańców”. A czego to nie było na 
dotychczasowych rajdach. Wędrowaliśmy po 10 i po 
14 kilometrów, a ci co poprawnie odczytywali mapę 
to zaliczyli i 19 kilometrów. Cóż tam, te kilka 
kilometrów więcej, liczy się, że patrole dotarły do 
punktu zbornego.  

Szlaki wiodły przez Puszczę Knyszyńską. 
Zapewne mieliśmy taką samą pogodę jak 
powstańcy 1863 r. raz było zimno, sypał śnieg, błoto 
i wiatr, ale i świeciło słońce.   

Zaliczyliśmy walki „powstańców z 
Kozakami”, obozy powstańcze, a w nich prawie jak z 
tamtej epoki, pełno powstańców we wspaniałych 
strojach. Były też dostarczone dla patrolu 
zaszyfrowane przesyłki, przeprawialiśmy się przez 
rzekę  i po moście linowym, przenosiliśmy rannych i 
skrzynie z amunicją. Miłe wspomnienia.  
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Jaka radość panowała na punkcie 
końcowym, że wreszcie dotarliśmy, że odpoczniemy 
przy ognisku. Na każdego czekała gorąca herbata, 
można było upiec kiełbaskę i pogawędzić o trudach 
rajdu. 

Na zakończenie stawiliśmy się do apelu. 
Każdy patrol otrzymał certyfikat i w zadumie 
oddaliśmy hołd powstańcom. Przed kolejnym 
rajdem warte jest przypomnienie , co działo się  150 
lat temu w Puszczy Knyszyńskiej w okolicach 
Sokołdy, Kopnej Góry, Lipowego Mostu, 
Nowosiółek, Cieliczanki, Supraśla.  

          

 Kolejny zryw powstańczy w styczniu 1863 
roku rozpoczęli jego uczestnicy bez broni i 
mundurów. Koncentracja powstańców powiatu 
białostockiego odbyła się pod koniec kwietnia 1863 
roku. Tego dnia „jak kto mógł wyrwał się z miasta i 
zdążał przez puszczę do wsi Kamionka”. Nieopodal 
wsi zgromadziło się kilkudziesięciu przyszłych 
partyzantów. Byli to przede wszystkim urzędnicy, 
studenci, uczniowie, oficjaliści, drobna szlachta , a 
także kilku oficerów ze stacjonującego w 
Białymstoku rosyjskiego pułku piechoty. Jedynie 
połowa zgromadzonych posiadała broń palną. 
Oddziałek przemaszerował w pobliżu Cieliczanki. 
Tam nastąpiło spotkanie. Ze 130 ochotnikami z 

powiatu bielskiego. Następnego dnia 
przemaszerowali do Sokołdy. Do wsi weszli 
uformowani w pododdziały.  

 Po dwóch dniach oddział dotarła do 
Lipowego Mostu, gdzie odczytano chłopom 
manifest Rządu Narodowego. „a okrzyk niech żyje 
Polska!” – rozniósł się w lesie. W jednej z chałup 
umieszczono sztab i kancelarię powstańczą. 
„Pomiędzy warsztatami tkackimi, wśród gęsi, 
wydawano rozkazy i odliczano pieniądze”. 
Ochotnicy odpoczywali przy ogniskach. W 
rozmaitych naczyniach gotowano kaszę. Bardzo 
różne, w zależności od sytuacji w jakiej aktualnie 
znajdowali się „Leśni”, było ich pożywienie – 
składało się ono z wędliny, niekiedy świeżego 
mięsa, mleka i serów. Jednak jak piszą 
pamiętnikarze, najczęściej „dieta” powstańcza 
składała się z sucharów, chleba oraz wody 
gotowanej w garnkach i zaprawionej herbatą.  

 Na wyposażeniu każdego z żołnierzy 
musiała znajdować się łyżka, garnuszek i odrobina 
soli, słoniny i wódka. Tylko czasami dla oficerów 
przeznaczony był osobny samowar i kilka większych 
garnków.  

 Po kolejnym nocnym marszu, o wschodzie 
słońca stanęli „Leśni „ na pustkowiu 
Komotowszczyzny. Ich biwak otoczony bagnami 
zdawał się być doskonałą kryjówką. Jednak około 
godziny 16:00 powstańcy zostali zaatakowani przez 
wojska rosyjskie. Walka trwała godzinę. Przewaga 
ogniowa Rosjan zdecydowała o przegranej Polaków. 
„Leśni” stracili w bitwie 32 ludzi, wozy, kasę i 
pieczęć wojskową. 

 Liczne są ślady Powstania Styczniowego na 
terenie Puszczy Knyszyńskiej – święte stare sosny, 

kapliczki lub deski po kapliczkach, które można było 
zobaczyć jeszcze na sosnach. Przydrożne krzyże, 
mogiła na uroczysku Komotowszczyzna. W Kopnej 
Górze założone został Arboretum im. Powstańców 
Styczniowych 1863 r. wejście do arboretum wieńczy 
okazała brama, u góry umieszczony jest herb 
powstańców 1863 r. na trójdzielnej tarczy widnieją 
godła Rzeczpospolitej, Litwy i Rusi. 

 Na terenie Puszczy  Knyszyńskiej od 
szesnastu lat organizujemy Rajd Śladami 
Powstańców Styczniowych 1863 r., który 
przypomina nam o zrywie powstańczym na naszym 
terenie.  

 W tym rokuj czeka na uczestników ciekawy 
program, ciekawe trasy,  niespodzianki i wspaniała 
o tej porze roku puszcza. Na zakończenie w punkcie 
zbornym będzie można odpocząć przy ogniskach.  

 

XVI Rajd Śladami Powstańców 

Styczniowych 1863 roku 

odbędzie się 

2 marca 2013 roku 

 



Wiersze o Powstaniu Styczniowym 

napisane przez uczestników w 2002 roku 

podczas rajdu.  

 

W styczniu wybuchło powstanie, 

Bo Polaków do wojska brali Rosjanie  

O wolność, o swobodę,  

Szło walczyć pokolenie młode. 

Do walki chłopi się przyłączyli.  

Partyzancka to walka była, 

Głównie w lasach się toczyła. 

Wiele zasadzek na Rosjan Polacy urządzali, 

Gdy wygrywali uradowani byli.  

Jednak moskale armaty sprowadzili,  

I ukochanych powstańców wybili. 

W październiku powstanie się skończyło, 

Bo polskich wojaków mało już było. 

Mimo to Polacy wiarę w wolność odzyskali 

I z Piłsudskim Rzeczpospolitą odbudowali ! 

 

 

 

Zimowa to była pora,  

lecz serca powstańców gorące,  

walczyli za wolność naszą, byśmy mogli 

cieszyć się słońcem. 

Trudna to była walka,  

zaborca okrutny był wielce,  

mieliśmy wielkie cele,  

zostaliśmy w poniewierce  

 

„Pierwsza kropla” 

Las 

Cisza przed burzą 

pada pierwszy strzał 

pierwszy wybuch  

pierwszy raniony 

pada na ziemię niesiony przez wiatr 

żołnierz biało czerwonej. 

 

Teraz po latach by uczcić pamięć 

Tym wszystkim co polegli w boju ruszamy 

by ujrzeć wszystkie miejsca 

Gdzie spoczęli w pokoju. 

 Skutki Powstania Styczniowego były dla 

jego uczestników tragiczne. Z góry przegrane ze 

względu na znaczną dysproporcję jeśli chodzi o siły i 

środki potrzebne do prowadzenia walki. W sumie 

powstańcy stoczyli 1229 potyczek z wojskami 

rosyjskimi. Przez oddziały powstańcze przewinęło 

się aż 200 tysięcy uczestników z których 30 tysięcy 

zapłaciło za udział w zrywie przeciwko zaborcy 

najwyższą cenę. Pozostałych schwytanych 

powstańców wtrącili do więzień lub zesłali na 

Syberię. Skonfiskowano majątki szlachty biorącej 

udział w powstaniu. Natomiast przywódcy zrywu 

zostali skazani na śmierć. Po odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości Józef Piłsudski nie zapomniał 

o powstańcach i nadał im status i uprawnienia 

żołnierzy Wojska Polskiego. W grudniu 1919 roku 

otrzymało je 3644 osoby. Natomiast ostatni 

powstaniec  styczniowy Feliks Bartczuk zmarł w 

roku 1946. Do tradycji powstańczej 1863 roku 

odwoływało się także harcerstwo podczas ognisk, 

zbiórek, rajdów i rocznic narodowych.  

Oddajmy hołd powstańcom 

styczniowym. Zapalmy znicz 

pamięci bohaterom. 

 

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 

Dla darów Nieba… 

Tęskno mi Panie 

Cyprian Kamil Norwid 
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