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Dzie! 1 „Nasi kresowi  harcerze” (pi"tek - 26/06) – 320 km 
• Warszawa – granica Bia#orusi (270 km)  
• Granica Bia#orusi – Brzostowica Wielka (15 km) 
Brzostowica Wielka - niewielkie miasteczko przez ponad dwa wieki szczyci!o si" 
pot"#nym barokowym ko$cio!em z 1741r. p.w. Nawiedzenia NMP, ufundowanym 
przez kasztelana krakowskiego Jerzego Mniszcha. Jego skarbem by!o 
spoczywaj%ce tu serce Hetmana Jana Karola Chodkiewicza. &wi%tynia 

przetrwa!a obydwie wojny, lecz po 1945r. umieszczono w niej zak!ady tytoniowe, 
a w 1992r. strawi! j% po#ar i od tej pory pozostaje w ruinie. 

• Brzostowica Wlk. – Ro$ (35 km), spotkanie z polskimi harcerzami, ognisko, nocleg w okolicy Rosia.   
 
Dzie! 2 „Ko#ciuszko, Rejtan oraz #lady dawnej #wietno#ci” (sobota - 27/06) – 250 km  
• Ro$ – Porozów (30 km)  
Klasyczny ko$ció! &w. Micha!a z 1828r. Wn"trze ozdabia pi"kna polichromia, o!tarze i rze'by z XVIIIw. 

• Porozów – Ró%ana (30 km) 

 
Ró#ana - niegdy$ jedna z najwi"kszych rezydencji magnackich Wielkiego Ksi"stwa Litewskiego. Jej progi zaszczycili zarówno 
Wazowie – Zygmunt III i W!adys!aw IV jak i Stanis!aw August Poniatowski. Pierwszy zamek zbudowano na pocz%tku XVII w., z fundacji 
Lwa Sapiehy. Zniszczony w trakcie wojen prze!omu XVII – XVIII w., zosta! rozbudowany przez Aleksandra Sapieh" w latach 1784-88.              
Po 1831r. skonfiskowany przez w!adze carskie obiekt, zosta! w cz"$ci zamieniony na fabryk" w!ókiennicz%. W 1914r. sp!on%!.                    
W latach 30. XX w. podj"to trud jego odbudowy, ale w 1944r. sp!on%! ponownie. Dzi$ jest ruin% wyró#niaj%ca si" wielkimi rozmiarami.  

• Ró%ana – Kosów (20 km)     
Kosów, dawniej Kosów Poleski. W miejscowym dworze w 1746r. przyszed! na 
$wiat Tadeusz Ko$ciuszko (1746-1817). Przysz!y Naczelnik mieszka! tu do roku 
1755, a potem w latach 1760-1764. Podupadaj%cy dwór Ko$ciuszków w I 
po!owie XIX w., staraniem ówczesnych w!a$cicieli Kosowa, Pus!owskich, zosta! 
odrestau-rowany i urz%dzono w nim muzeum przywódcy Insurekcji. Na pobliskim 
wzgórzu, po 1838r., hrabia Pus!owski wzniós! pa!ac w stylu angielskiego gotyku. 

Rezydencja zosta!a spalona w 1942r. przez Rosjan. Doszcz"tnie sp!on%! 
wówczas tak#e dwór Ko$ciuszków. W 1987r. w jego miejscu wzniesiono 
pami%tkowy kamie(. W 2004r., dzi"ki $rodkom przekazanym przez ambasad" 
USA, uko(czono odbudow" historycznej siedziby i urz%dzono w niej ponownie 
muzeum Tadeusza Ko$ciuszki.            

• Kosów – Hruszówka (100 km) 
W samej Hruszówce mo#na obejrze) oficyn" dworsk% – Murowank", w której 
Tadeusz Rejtan (1782-1780), pose! nowogródzki na Sejm w 1773r., sp"dzi! 
ostatnie lata #ycia, i w której je sobie odebra!. Budynek znajduje si" w stanie 
ruiny. Do 1939r. przechowywano w nim pami%tki po s!ynnym po$le. We wrze$niu 
1939r. na dwór w Hruszówce napadli miejscowi ch!opi – ostatni w!a$ciciel 
maj%tku Henryk Grabowski zosta! zamordowany, a dwór doszcz"tnie spalony. 
Neogotycka kaplica, w której zosta!y z!o#one szcz%tki patrioty i cz!onków jego 
rodziny zosta!a sprofanowana i niemal ca!kowicie zniszczona. Na kamieniu przy 

kaplicy umieszczona jest tablica ku czci wielkiego Polaka.  

• Hruszówka – Nie$wie% (40 km) 
Nie$wie# by! rezydencj% Radziwi!!ów od 1513r do 1939r. Na przestrzeni dziejów 
by! $wiadkiem wielu wa#nych wydarze( historycznych. W 1617r. w drodze do 
Moskwy go$ci! tu W!adys!aw Waza. W 1708r. po obl"#eniu zamek zdobyli 

Szwedzi, a w 1769r. Rosjanie (zrabowan% bibliotek" wywieziono wtedy do 
Petersburga). W 1785r. zatrzyma! si" tu w drodze do Grodna Stanis!aw August 
Poniatowski. Kres $wietno$ci przyniós! rok 1792, gdy Nie$wie# zosta! zaj"ty 
przez wojska moskiewskie. Kolejne rabunki i spustoszenia – dokonywane przez 
Rosjan – mia!y miejsce w 1812r.. Po I wojnie $wiatowej Nie$wie# wróci! do 
Rzeczypospolitej. Przyst%piono do jego odbudowy czyni%c ze( znacz%cy 
o$rodek polskiej kultury. W 1926r. dosz!o tam do s!ynnego spotkania Marsza!ka 
Józefa Pi!sudskiego z polskimi ziemianami kresowymi. Dzi$ Nie$wieski zamek 

jest wci%# bardzo efektowny. Wraz z ca!ym za!o#eniem poddawany jest 
remontowi. Planuje si" uczynienie ze( rezydencji prezydenta Bia!orusi. 



• Nie$wie% – Mir (30 km), nocleg w okolicy Miru. 
W sk!ad ordynacji Nie$wieskiej wchodzi! tak#e Mir, miasto po raz pierwszy 
wzmiankowane w 1395r. W 1655r. i 1706r. rezydencja, stanowi%ca przyk!ad 
przenikania si" cech gotyckich i renesansowych, by!a niszczona przez Szwedów. 
Odbudowana sta!a si" siedzib% Karola Stanis!awa Radziwi!!a „Panie Kochanku”. 
W 1794r. Mir zosta! zdobyty i spustoszony przez Rosjan. Kolejne zniszczenia 
przyniós! rok 1812.  Rekonstruowany obecnie zamek znajduje si" na li$cie 
UNESCO. Cennym zabytkiem jest tutejszy ko$ció! parafialny z 1599-1605r. 
fundacji Miko!aja Krzysztofa Radziwi!!a „Sierotki”, w którym znajdowa! si" cudowny obraz Matki Boskiej Szkaplerznej (dzi$ w Czeremoszach).  

 
Dzie! 3 „Litwo, ojczyzno moja,..” (niedziela - 28/06) – 125 km  
• Mir – Iszko#d& (15 km) 
W Iszko!dzi zachowa! si" jeden z najstarszych na Bia!orusi ko$cio!ów – $wi%tynia p.w. &w. Trójcy z 1471r. Zniszczony podczas wojny z 
Moskw% (1654-1660), po 1866 trafi! do prawos!awnych. W 1919 $wi%tynia wróci!a do katolików i od tego czasu jest nieprzerwanie 
czynna. Ko$ció! nie podzieli! losów wielu innych kresowych $wi%ty(, dewastowanych lub burzonych, dzi"ki determinacji miejscowych 
kobiet, które k!ad!y si" pod ko!a ci"#arówek wywo#%cych wyposa#enie $wi%tyni.  

• Iszko#d& – Zaosie (30 km) 
Na po!udniowy wschód od Nowogródka le#y Zaosie. To tu w drewnianym dworze 
swego wuja, w Wigilie Bo#ego Narodzenia 1789r. przyszed! na $wiat Adam 
Mickiewicz (1789-1855). Dwór – skonfiskowany po 1830r. – zosta! zniszczony 
najprawdopodobniej w czasie I wojny $wiatowej. W 1996r. zosta! on 

zrekonstruowany wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Obecnie znajduje si" tu 
dworek-muzeum Adama Mickiewicza.    

• Zaosie – Tuhanowicze (20 km) 
Adam Mickiewicz bywa! nad &witezi% przy okazji odwiedzin w Tuhanowiczach. 
Przyje#d#a! tu w latach 1818-1821. Po raz pierwszy pojawi! si" tu z wizyt% u swoich 

przyjació!, braci Józefa i Micha!a Wereszczaków. Tutaj pozna! i zakocha! si" w ich 
siostrze Mariannie Ewie, powszechnie znanej jako Maryla. Mimo wzajemnej 
mi!o$ci m!odych r"ka dziewczyny zosta!a oddana w 1821r. Wawrzy(cowi 
Puttkamerowi. Dzi$ w Tuhanowiczach nie ma Murowanki – ma!ego dworku, 
odsuni"tego od g!ównej siedziby, w którym poeta mieszka! podczas kolejnych 
bytno$ci. Sam dwór równie# nie przetrwa! I wojny. Dopiero w 1991r. ods!oni"to 
jego fundamenty. Jest za to oddalony o mil" wielki g!az nazywany „Kamieniem 
Filaretów”, przy którym odbywa!y si" spotkania Mickiewicza z bywaj%cymi tu 

Tomaszem Zanem, Janem Czeczotem i Ignacym Domeyk%. Piel"gnowany jest 
tak#e romantyczny park z grup% 6 starych lip, b"d%cych pozosta!o$ci% tzw. Altany 
Maryli, gdzie Mickiewicz spotyka! si" z ukochan%.   

• Tuhanowicze – Nowogródek – jezioro 'wite& (60 km) nocleg w okolicy jeziora 'wite& 
W 1422r. W!adys!aw Jagie!!o w nowogródzkiej farze po$lubi! ksi"#niczk" ruska So(ke – Zofi" Olsza(sk%.   
W 1444r. Nowogródek otrzyma! prawa miejskie. Od 1566r. ju# jako stolica województwa – zosta! centrum 

kasztelanii. Rozbudowany w XVI-XVII w. zamek skutecznie odpiera! ataki tatarskie. Zniszczony zosta! 
dopiero w 1706r. przez Szwedów. Przetrwa!y fragmenty murów, pozosta!o$ci dwóch baszt (Szczytowej i 
Ko$cielnej) oraz otaczaj%ca ca!o$) fosa. Cennym 
zabytkiem jest tutejszy ko$ció! farny p.w. 
Przemienienia Pa(skiego, wzniesiony w I po!owie 
XVIII w. na miejscu wcze$niej $wi%tyni fundacji 
Witolda. W 1857r. chyl%ca si" ku ruinie fara zosta!a 
zamkni"ta. Odbudowana do lat 20 XX w., 

nieprzerwanie s!u#y wiernym. W barokowej 
jednonawowej budowli, której fasad" wie(cz% dwie 
czworoboczne wierze, znajduje si" kopia obrazu Matki 
Boskiej Nowogródzkiej. Wizerunek nie jest jednak tym 
samym, który Mickiewicz uwieczni! w inwokacji do 

„Pana Tadeusza”, przypisuj%c mu swoje cudowne ozdrowienie. Cudowny obraz 
przepad! po 1915r. wywieziony przez wojska rosyjskie. Z Mickiewiczem, który 
sp"dzi! w Nowogródku dzieci(stwo i lata szkolne, zwi%zana jest wi"kszo$) 
tutejszych zabytków. We wspomnianej farze odby! si" chrzest przysz!ego poety. Ciekaw% ekspozycj" pami%tek po wieszczu posiada 
nowogródzkie muzeum jego imienia, urz%dzone po II wojnie $wiatowej w dworku Mickiewiczów, wzniesionym w II po!owie XIX w. na 
miejscu wcze$niejszego domostwa, które strawi! po#ar.  

 
Dzie! 4 „Przez Naliboki na Kresy dalekie” (poniedzia$ek - 29/06) – 480 km  
• Jezioro 'wite& – Naliboki (50 km) 
Zbrodnia w Nalibokach – masakra polskich mieszka(ców wsi Naliboki dokonana przez oddzia!y radzieckich partyzantów 8 maja 1943r.  

Na miasteczko Naliboki, pow. Sto!pce, woj. nowogródzkie pocz%wszy od 1942r. zacz"!y napada) bandy rabunkowe rekrutuj%ce si"              
z rozbitych przez Niemców, zdemoralizowanych oddzia!ów sowieckich, ukrywaj%cych si" w okolicznych lasach. Dzia!alno$) tych band 
mia!a charakter wy!%cznie rabunkowy. W celu ochrony miejscowej ludno$ci, w Nalibokach powsta!, sk!adaj%cy si" z Polaków, oddzia! 
"samoobrony", którego dowódc% zosta! Eugeniusz Klimowicz. Pocz%tkowo Polacy wspó!pracowali ze stacjonuj%cymi w bazach 
po!o#onych w Puszczy Nalibockiej partyzantami sowieckimi, dowodzonymi przez mjr Rafa!a Wasilewicza. Wspólnie zwalczali oni 
grasuj%ce na tych terenach bandy rabunkowe, jak i Niemców. Wiosn% 1943r. dosz!o do dwóch spotka( Eugeniusza Klimowicza i 
Rafa!a Wasilewicza. Partyzanci sowieccy namawiali Polaków, aby ci wst%pili do ich oddzia!ów. Sugerowano, #e partyzanci sowieccy 
przeprowadz% pozorowan% akcj" na Naliboki, w trakcie której cz!onkowie samoobrony poddadz% si" i wraz z broni% przejd% do baz 
sowieckich w Puszczy Nalibockiej. Eugeniusz Klimowicz nie wyrazi! na to zgody. Zawarto jednak porozumienie, na mocy którego 



partyzanci sowieccy i cz!onkowie polskiej samoobrony mieli unika) star) ze sob%.  Miasteczko Naliboki i pobliskie osady mia!y stanowi) 
domen" Polaków.  
Wbrew zawartemu porozumieniu nad ranem 8 maja 1943 roku partyzanci sowieccy zaatakowali Naliboki. Wyci%gali z domów 
m"#czyzn, rzeczywistych cz!onków samoobrony lub jedynie podejrzanych o przynale#no$) do tej formacji, rozstrzeliwali ich nieopodal 

domów pojedynczo lub w kilku- i kilkunasto-osobowych grupach. Cz"$) zabudowa( podpalono, z domów zabierano praktycznie 
wszystko – odzie#, buty, #ywno$), z zagród - konie i byd!o. Spalono równie# ko$ció!, wraz z dokumentacj% parafialn%, szko!", budynek 
gminy, poczt" i remiz". Atak trwa! 2-3 godziny. *%cznie zabito ok. 128 osób, g!ównie m"#czyzn, ale w$ród ofiar by!y równie# trzy 
kobiety, kilkunastoletni ch!opcy i dziesi"cioletnie dziecko. Zabitych pochowano na miejscowym cmentarzu. 
Dotychczasowe ustalenia $ledztwa opieraj% si" g!ównie na zeznaniach naocznych $wiadków zbrodni, by!ych mieszka(ców miasteczka. 
Do akt za!%czono opini" historyka – specjalisty odno$nie struktury oddzia!ów partyzantki sowieckiej, stacjonuj%cych w Puszczy 
Nalibockiej. Przeprowadzono równie# kwerend" w archiwach, poszukuj%c dokumentów dotycz%cych tej zbrodni. W swych meldunkach 
do dowództwa partyzanci sowieccy przedstawiali atak jako swój sukces, informuj%c o 250 zabitych, zarekwirowanej du#ej ilo$ci broni i 

amunicji, uprowadzeniu 100 krów i 78 koni oraz okre$laj%c napad, jako skuteczne rozbicie niemieckiego garnizonu „samochowy”.                
W rzeczywisto$ci podczas ataku, w Nalibokach nie by!o Niemców, jedynie przez przypadek nocowa! tam tylko jeden policjant 
bia!oruski.  W toku $ledztwa przeprowadzono równie# ogl"dziny akt sprawy karnej Wojskowego S%du Rejonowego w Warszawie, 
przeciwko dowódcy samoobrony Eugeniuszowi Klimowiczowi, któremu zarzucono pope!nienie zbrodni z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 
31.08.1944r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i zn"cania si" nad ludno$ci% cywiln%, 
polegaj%cej na tym, #e w maju 1943 r. w Nalibokach bra! udzia! w zabójstwach partyzantów sowieckich. Cennym materia!em 
dowodowym s% obszerne wyja$nienia Eugeniusza Klimowicza, sk!adane w toku post"powania przygotowawczego i na rozprawie oraz 
jego pismo do S%du Najwy#szego, w którym opisuje on przebieg ataku.    

6 sierpnia 1943 wie$ zosta!a ponownie spacyfikowana, tym razem przez oddzia!y niemieckie, w ramach tzw. "Akcji Hermann", a jego 
mieszka(ców wywieziono w g!%b Rzeszy na roboty przymusowe. 
• Naliboki – Mohylew (330 km) 
Miasto za!o#ono w roku 1267. Wraz z ksi"stwem m$cis!awskim, w którym si" znajdowa!, nale#a! do 
Litwy. Mohylew stanowi! wa#ny punkt na drogach handlowych. W 1577 Stefan Batory nada! mu prawa 

miejskie. Po pierwszym rozbiorze wraz z ca!ym województwem m$cis!awskim wszed! w sk!ad Rosji                
i sta! si" stolic% guberni mohylewskiej. W zaborze rosyjskim znaczenie miasta nie mala!o. W 1783r. 
Katarzyna II ustanowi!a je siedzib% !aci(skiego arcybiskupstwa, które obj"!o obszar ca!ej Rosji od 
Dniepru po Kamczatk", b"d%c najwi"ksz% na $wiecie diecezj% rzymskokatolick%.  Mohylewski ko$ció! 
Wniebowzi"cia NMP (1738-1772) zosta! w 1917r. zamieniony na archiwum. W latach 1968-1990 
$wi%tyni" wyremontowano i zwrócono wiernym. 

• Mohylew – M$cis#aw (100 km) nocleg w okolicy M$cis#awia 
Najtragiczniejszym epizodem w dziejach miasta by!a tzw. rze' Trubeckiego, podczas której zosta!o ono doszcz"tnie zniszczone, a od 
rosyjskich szabel zgin"!o ponad 15 tysi"cy jego mieszka(ców. W czasie kampanii letniej roku 1654, wojny polsko-rosyjskiej 1654-1667 
g!ówne zgrupowanie wojsk moskiewskich uderzy!o w kierunku na Mi(sk. Jednocze$nie z po!udnia jego marsz ubezpiecza!y wojska 
Trubeckiego, próbuj%ce 18 lipca szturmem zdoby) M$cis!aw. Miasta broni!a okoliczna polska szlachta i mieszczanie pod wodz% Jana 
Stankiewicza. M$cis!aw upad! 22 lipca, a Rosjanie dokonali rzezi jego ludno$ci. Zgin"!o wówczas 15 000 osób, w tym kobiety i dzieci. 
Przy #yciu pozostawiono 700 rzemie$lników, którzy byli potrzebni pa(stwu moskiewskiemu, a których przesiedlono pó'niej w g!%b 
Rosji. Mieszka(ców M$cis!awia nazywano odt%d niedosiekami. W 1772r. ca!e województwo m$cis!awskie zagarn"!a Rosja                           

w I rozbiorze. W 1919r. mieszka(cy M$cis!awia wyst%pili z petycj% do Pi!sudskiego o przy!%czenie ich miasta do Polski, ale próby takiej 
nie podj"to. W barokowej $wi%tyni p.w.  Wniebowzi"cia NMP z po!owy XVII w. znajdziemy freski przedstawiaj%ce rze' Trubeckiego. 
Zabytków jest tu wi"cej. Przeprowadzona w XVIII w. przebudowa miasta przynios!a mu s!aw" „ma!ego Wilna”. Dawne czasy 
przypomina pojezuicki ko$ció! z 1614r. fundacji Zygmunta III Wazy, w I po!owie XIX w. przekszta!cony w sobór prawos!awny. 
Zachowa!y si" równie# budynki kolegium jezuickiego (mieszcz%ce obecnie szko!" z internatem).  

 
Dzie! 5 „Przez Lenino i Orsz% do przyjació$ w Miorach” (wtorek - 30/06) –  430 km  
• M$cis#aw – Lenino (80 km) 
Bitwa "pod Lenino", w!a$ciwie nie by!a pod Lenino, a raczej pod Trigubowo, bo tak nazywa!a si" wie$ na Bia!orusi, na któr% naciera!a 

Dywizja Ko$ciuszkowska. Polacy walczyli w tej bitwie 
bohatersko, walczyli o woln% Polsk", tak przynajmniej 
im si" zdawa!o. W wyniku dwudniowych ci"#kich walk 
(12-13 pa'dziernika 1943r.) dywizja sforsowa!a dolin" 
Mierei, prze!ama!a opór oddzia!ów nieprzyjaciela, opa-
nowa!a pozycje jego obrony, zdoby!a w"z!owe punkty 

oporu w Po!zuchach, zniszczy!a g!ówne si!y 688 Pu!ku 
Piechoty oraz zada!a powa#ne straty innym oddzia!om 
337, 113 i 330 niemieckiej Dywizji Piechoty. Chlubne 
wykonanie pierwszego zadania bojowego dywizja okupi!a 

strat% 502 zabitych, 1776 rannych i 663 zaginionych bez wie$ci - 25% w!asnego stanu osobowego.  

• Lenino - Orsza (80 km) 
Orsza nale#y do najstarszych grodów wschodniej 
s!owia(szczyzny – wzmiankowana ju# w 1066r. W po!owie XIII 
w. miasto w!%czono do Litwy, sta!a si" miejscem kilku bitew z 
Moskw%. Do najwi"kszej dosz!o 8 wrze$nia 1514r., kiedy to 
chor%gwie polsko-litewskie, licz%ce oko!o 20 tysi"cy zbrojnych 
star!y si" z 4-krotnie silniejszymi oddzia!ami moskiewskimi. Po 
odwa#nym sforsowaniu Dniepru wojska królewskie pod 
dowództwem Konstantego Ostrogskiego, wspomagane przez 

artyleri", odnios!y pe!ne zwyci"stwo. Tak#e w 1564r. polsko-
litewska armia pod wodz% M. Radziwi!!a „Rudego” pokona!a 
pod Orsz% wojska moskiewskie. W 1772r. Orsza znalaz!a si" 
w zaborze rosyjskim. Nigdy nie wróci!a w granice Rzeczypospolitej. Do dzi$ w Orszy zachowa!y si" 

pozosta!o$ci kilku $wi%ty( i zespo!ów klasztornych: Dominikanów, Trynitarzy i Bazylianów.    



• Orsza - Miory (270 km) wieczorne spotkanie z Polakami, nocleg w Miorach (30/06 – 01/07).   
Miory to dawny o$rodek dóbr Ry!!ów. W roku 1640 kupione zosta!y przez s"dziego bras!awskiego Sebastiana &wiatope!ka Mirskiego. 
&wiatope!k Mirski w 1641 zbudowa! drewniany ko$ció! katolicki. Nowy ko$ció! p.w. Wniebowzi"cia NMP wybudowano w latach 1905-
1907 z inicjatywy ks. Józefa Borodzicza. Ko$ció! wybudowano z czerwonej ceg!y w stylu neogotyckim. Od roku 1937 proboszczem w 
Miorach by! ks. Franciszek Kuksewicz. Dnia 22 czerwca 1941 po aresztowaniu przez NKWD przewieziony zosta! do Berezwecza gdzie  
pod koniec czerwca 1941 zosta! rozstrzelany w czasie ewakuacji wi"'niów z Berezwecza. Ko$ció! w Miorach po II wojnie $wiatowej 
jest nieprzerwanie czynny. Obecnym proboszczem jest ks. Krzysztof Mie!kina. W roku 2008, staraniem Stowarzyszenia 
Mi"dzynarodowy Motocyklowy Rajd Katay(ski, w Miorach oraz w Szumielinie stan"!y dwa pomniki Papie#a Jana Paw!a II – dar 
polskich motocyklistów. W tym#e roku Stowarzyszenie ufundowa!o transport dla pi")dziesi"ciorga dzieci z parafii w Miorach na 

wakacje do Polski.   

 
Dzie! 6 „Przez Bras$awszczyzn% do Buds$awia” (#roda - 1/07) – 185 km  
• Miory – Bras#aw (40 km) 
Bras!aw sprawia wra#enie sennego kresowego miasteczka (10 tys. mieszka(ców), w jego zabudowie dominuj% niskie drewniane domy. 
Na Bras!awszczy#nie, która w obr"bie Rzeczypospolitej znajdowa!a si" do czasu rozbiorów, a potem wróci!a do niej jeszcze na blisko 
20 lat mi"dzywojnia (rejon ten ma jeden z najwi"kszych odsetek ludno$ci polskiej na Bia!orusi), przetrwa!o wiele obiektów – ko$cio!ów, 

dworów, pa!aców – pami"taj%cych polskich fundatorów czy gospodarzy. Nie sposób jednak ich wszystkich przedstawi), wypada tylko 
zapewni), #e podró# po tych okolicach dostarczy niezapomnianych wra#e( i rozbudzi wielk% ciekawo$) kresowego $wiata.   

• Bras#aw – Udzia# (70 km) 
W 1642r. w Udziale wzniesiono ko$ció! Niepokalanego Pocz"cia NMP. &wi%tyni" zamkni"to w 1949r., w 1988r. zwrócono j% wiernym. 
W jednym z bocznych o!tarzy znajduje si", otoczony kultem, XVIII-wieczny obraz Matki Boskiej Zwyci"skiej. 

• Udzia# - Berezwecz (15 km) 
W 1637 wojewoda m$cis!awski Józef Korsak ufundowa! tu klasztor bazylianów. W latach 1756-
1767 na miejscu drewnianego klasztoru wzniesiono nowy - murowany w stylu barokowym. 
Klasztor i ko$ció! wzniesione by!y na pó!nocnym brzegu jeziora Wielkiego. Po kasacie 
Bazylianów, klasztor i ko$ció! w 1839 przej"li prawos!awni. W okresie II Rzeczypospolitej ko$ció! 
s!u#y!, jako $wi%tynia katolicka.  
Po agresji sowieckiej na Polsk", Armia Czerwona zaj"!a Berezwecz 18 wrze$nia 1939. Dawny 
budynek klasztorny przekszta!cony zosta! przez NKWD na wi"zienie $ledcze. Po inwazji III 
Rzeszy na ZSRR, w czerwcu 1941r., NKWD podj"!o likwidacj" wi"zienia. Kilkaset osób 
zlikwidowano w klasztorze, a pozosta!ych kilka tysi"cy wi"'niów poprowadzono w kolumnie 
marszowej (dwana$cie osób w szeregu, przy d!ugo$ci kolumny oko!o 1500 m) w kierunku Po!ock - 
Witebsk. Po opuszczeniu Berezwecza przez Armi" Czerwon% mieszka(cy miejscowo$ci dotarli na 
teren wi"zienia. Za klasztorem w niezasypanych do!ach le#a!y okaleczone cia!a. W klasztorze po 
rozbiciu $wie#ego muru wysypa!y si" cia!a #ywcem zamurowanych. Kolumna marszowa wi"'niów 

(bez jedzenia i picia) na "drodze $mierci" pozostawia!a cia!a. Wi"'niów zlikwidowano za D'win% 
ko!o miejscowo$ci Taklinowo dnia 25 czerwca 1941r. Do po!o#onej na drodze kolumny wi"'niów 
strzelano z karabinów maszynowych, a z góry na drog" spada!y bomby. 
Od wrze$nia 1941r. klasztor u#ytkowali Niemcy. By!o to miejsce ka'ni: Rosjan, Bia!orusinów, Polaków, +ydów, W!ochów                                
i przedstawicieli innych narodowo$ci. Wi"'niów mordowano na terenie klasztoru i lasu Borek, po!o#onego na zachodnim brzegu jeziora 
Wielkiego. Na terenie lasu znajduje si" zagospodarowany cmentarz. Po lewej stronie wej$cia od cmentarza znajduje si" napis na 
kamiennej p!ycie w j"zyku bia!oruskim - "Tu pochowano cia!a ponad 27 tysi"cy wojennych wi"#niów obozu $mierci Berezewecz i oko!o 
200 w!oskich %o!nierzy zamordowanych przez niemieckich - faszystowskich zaborców w 1941-1944 latach". Na ternie lasu - cmentarza 

jest te# pomnik z polskimi napisami, jeden z napisów brzmi: "Ksi"%a rozstrzelani 4 marca 1942r. b!. Mieczys!aw Bohatkiewicz, b!. 
W!adys!aw Ma&kowiak, b!. Stanis!aw Pyrtek, Beatyfikowani 13 czerwca 1999r. przez Papie%a Jana Paw!a II". 
Historycy szacuj%, #e na terenie cmentarza spoczywa oko!o 30 tys. osób, w tym tak#e ofiary NKWD z lat 1939-1941 i po roku 1944. 
Wspó!cze$nie budynek poklasztorny u#ytkowany jest nadal jako wi"zienie. Ko$ció! wysadzono w powietrze w roku 1970. 

• Berezwecz – Buds#aw (60 km) – 'wi!to Nawiedzenia Matki Bo%ej, nocleg w Buds#awiu   
   
Dzie! 7 „Buds$aw -  &wi%to Nawiedzenia Matki Bo'ej” (czwartek – 2/07) – 0 km  
W$ród lasów i jezior le#y Buds!aw, z imponuj%c% $wi%tyni% barokow% – najwi"kszym sanktuarium maryjnym Bia!orusi. 
Od kilku lat do „bia!oruskiej Cz"stochowy” na uroczysto$ci odpustowe, odbywaj%ce si" 1 i 2 lipca, przybywa pieszo kilkadziesi%t tysi"cy 
wiernych z ca!ej Bia!orusi, a tak#e pielgrzymi z Polski, Ukrainy, Litwy i Rosji.  
Buds!aw to niewielka osada, a dojazd do niej nie jest !atwy - okolica, obszar dawnej Puszczy Markowskiej, jest s!abo zaludniona,                 
a drogi przez ni% przechodz%ce s% s!abej jako$ci. Tym wi"ksze wra#enie sprawia widok olbrzymiej $wi%tyni, z daleka ju# widocznej na 

równinnym terenie. Fasada wraz z ujmuj%cymi j% wie#ami liczy pi")dziesi%t metrów 
szeroko$ci, za$ d!ugo$) ko$cio!a wynosi sze$)dziesi%t dwa metry. Równie monumentalne 
jest wn"trze transeptowej bazyliki z pozorn% kopu!% na skrzy#owaniu naw. &wi%tynia ta 

jest z pewno$ci% godna miana narodowego sanktuarium Bia!orusi, cho) ta jej rola nie 



wynika bynajmniej tylko z monumentalno$ci architektury. Wi%#e si" ona z objawieniami Matki Bo#ej i pos!ug% na tutejszym bezludziu 
Braci Mniejszych Bernardynów. W 1504r. król Aleksander Jagiello(czyk nada! bernardynom wile(skim 6000 mórg lasu w powiecie 
mi(skim, które le#a!y mi"dzy rzekami Serweczem, Terekiem i Zuj%. Zakonnicy zbudowali tam dla siebie prowizoryczne sza!asy, zwane 
,,budami'', wraz z prymitywnym pomieszczeniem na tymczasow% kaplic". W ,,budach'' mieszka!o pocz%tkowo dwóch, potem trzech, a 

w po!owie XVI w. czterech braci. Poza prac% w lesie polegaj%ca na wyr"bie drewna i sp!awianiu go do wile(skiego klasztoru, zakonnicy 
prowadzili pustelniczy tryb #ycia. Okaza!o si", #e ten powrót do franciszka(skich korzeni by! dla mieszka(ców "bud" b!ogos!awiony. 
Objawi!a si" im bowiem Matka Boska, co nast"pnie spotka!o si" to z szerokim rozg!osem w ca!ej okolicy. Bernardy(ska pustelnia sta!a 
si" miejscem pielgrzymek. Zbudowano te# kaplic", a w jej g!ównym o!tarzu umieszczono obraz Nawiedzenia NMP, przywieziony z 
ko$cio!a bernardynów w Wilnie. 
Zwi"kszaj%cy si" nap!yw pielgrzymów do nowego o$rodka zaowocowa! budow% nowej okaza!ej $wi%tyni, do czego przyst%piono w roku 
1613. Fundatorem ko$cio!a by! Janusz Kiszka, hetman wielki litewski i wojewoda po!ocki, jednak#e cz"$) kosztów wzniesienia $wi%tyni 
poniós! Miko!aj Isajkowski, !owczy wielki litewski. W g!ównym o!tarzu umieszczono obraz Madonny pochodz%cy z kaplicy pa!acowej 

wojewody wile(skiego Jana Paca. Magnat ten po porzuceniu kalwinizmu i powrocie do Ko$cio!a katolickiego otrzyma! ów obraz od 
papie#a Klemensa VIII. Obraz od razu zas!yn%! z wypraszanych przed nim !ask. 
Prace wyko(czeniowe przy $wi%tyni trwa!y bardzo d!ugo. Zako(czy!y si" ostatecznie w 1783 r. i wtedy zosta!a ona te# konsekrowana. 
Przy sanktuarium powsta! tak#e klasztor i wyros!a osada Buds!aw. W samym Buds!awiu bernardyni prowadzili szko!" elementarn%, 
szko!" muzyczn%, jak równie# zajmowali si" dzia!alno$ci% charytatywn%. Codziennie do#ywiali najbiedniejszych parafian, a tak#e 
biedniejszych pielgrzymów. Obsada klasztorów zmienia!a si" na przestrzeni wieków. Z regu!y liczy!a oko!o dziesi"ciu zakonników, 
ojców i braci. Wielu z nich na trwa!e zapisa!o si" w historii Buds!awia, kronikarze wymieniaj% zazwyczaj o. Gabriela, o. Marcina Woyjn", 
o. Miko!aja Czernieckiego. Bernardynów usuni"to z Buds!awia w 1858 r., czyli jeszcze przed Powstaniem Styczniowym. By) mo#e 

w!adze carskie znaj%c ich patriotyczn% postaw" postanowi!y na wszelki wypadek pozby) si" ich z sanktuarium, maj%cego du#y wp!yw 
na miejscow% ludno$). Kilku zakonników pozosta!o zapewne w okolicy i wzi"!o udzia! w Powstaniu Styczniowym jako bernardyni 
buds!awscy. Do powsta(ców przy!%czy! si" m.in. b. gwardian Tadeusz Wolski, o. M%stowicz i bracia Pawe! Bohdanowicz, Zahorski i 
Markiewicz. W $ledztwie w!adze carskie zarzuci!y Wolskiemu, #e przechowywa! powsta(ców, M%stowiczowi, #e og!asza! odezwy 
powsta(cze, przyjmowa! przysi"gi od powsta(ców i wreszcie przy!%czy! si" do jednego z oddzia!ów wraz z czterema uczniami szko!y 
muzycznej. Po Powstaniu Styczniowym wojska carskie zaj"!y klasztor na koszary. Sanktuarium obj"li za$ ksi"#a diecezjalni. W!adze 
carskie nie odwa#y!y si" odebra) sanktuarium katolikom i przekaza) go prawos!awnym. W dalszym ci%gu nap!ywa!y do niego 
pielgrzymki nie tylko z terenu Wielkiego Ksi"stwa Litewskiego, ale tak#e Królestwa Polskiego. Ich uczestnicy wierzyli, #e doznaj% dzi"ki 

wstawiennictwu gospodyni tego miejsca wielu cudów i !ask. Sanktuarium na szcz"$cie bez wi"kszych zniszcze( przetrwa!o I wojn" 
$wiatow% i w roku 1919 znalaz!o si" na terenie odrodzonej Rzeczpospolitej. W okresie mi"dzywojennym sanktuarium zosta!o 
kompleksowo odrestaurowane, a sam Buds!aw rozrós! si", staj%c si" znacz%cym o$rodkiem polsko$ci, tu# przy granicy z "Bolszewi%", 
jak nazywano powszechnie Rosj" sowieck%. +ycie Polaków i Bia!orusinów w rejonie Buds!awia przebiega!o zazwyczaj zgodnie. 
Polaków - katolików i Bia!orusinów - prawos!awnych !%czy! ze sob% kult Matki Boskiej Buds!awskiej.  
17 wrze$nia 1939 r. Kresy Rzeczypospolitej zaj"!a Armia Czerwona, dokonuj%c rozbioru II Rzeczypospolitej. Los mieszka(ców Kresów 
by! po wkroczeniu Sowietów, a tak#e w wyniku napa$ci hitlerowców na ZSRR szczególnie ci"#ki. Celnie, jak si" wydaje, uj%! go 
Franciszek Sielicki w pracy "Losy mieszka(ców Wilejszczyzny w latach 1939 - 46, okupacja sowiecka i niemiecka, wywózki, 
partyzantka, repatriacja", pisz%c m.in.: ,,... Bole$nie prze#yli oni utrat" niepodleg!o$ci wskutek rozbioru II Rzeczypospolitej. Wielu 

zgin"!o w wojnie obronnej 1939 r. Trzeba by!o znosi) upokorzenia, posy!a) dzieci do obcych sobie szkó!, cierpie) niezawinione 
aresztowania, bicie na posterunkach NKWD i w wi"zieniach, prze#ywa) katusze w !agrach i zsy!kach, #y) w ci%g!ym strachu przed 
rabunkami „partyzantów” sowieckich i niemieckimi ekspedycjami karnymi, przed brank% na roboty przymusowe w ZSRR i w 
Niemczech, wreszcie przed poborem do znienawidzonej Armii Czerwonej…”. Przytoczone relacje mówi% o tym, jak wielkimi patriotami 
II Rzeczypospolitej byli ci ludzie (mimo, i# #y!o si" w niej raczej biednie), jak walczyli o jej niepodleg!o$) w 1939 r., a pó'niej brali udzia! 
w ruchu konspiracyjnym, bronili si" przed sowietyzacj%, ateizacj% i ko!chozami. Tysi%ce ich poleg!o w walce albo powróci!o z wojny z 
ci"#kim kalectwem, albo spocz"!o na cmentarzach syberyjskich.  
W wyniku wojny, przesiedle( i wysiedle( Buds!aw z miasteczka przeistoczy! si" w wie$. Dalej pozosta! jednak miejscem wybranym, 

najstarsi mieszka(cy Buds!awia s% przekonani, #e dzi"ki opiece Matki Boskiej sanktuarium nie dozna!o w czasie II wojny $wiatowej 
#adnych zniszcze(. Pomimo, #e jego olbrzymia bry!a jest z daleka widoczna, nigdy nie spad! na ni% ani jeden pocisk. Ca!y szereg 
bomb i pocisków, które lecia!y na Buds!aw, podczas trzykrotnego przechodzenia przez niego frontu okaza!y si" te# niewybuchami i po 
dzi$ dzie( s% znajdowane na polach... Nie powiod!a si" te# próba wysadzenia sanktuarium przez oddzia! NKWD, na kilka godzin przed 
wkroczeniem do miasta Niemców. Mia!a by) ona przeprowadzona 2 lipca 1941 r. w g!ówne $wi"to Matki Bo#ej Buds!awskiej. Bojcy 
pod!o#yli !adunki, ale nie zd%#yli ich uruchomi), bo Niemcy wkroczyli do miasteczka zanim pod!%czono do detonatora.  
W czasach sowieckich do 1946 r. sanktuarium by!o zamkni"te, ale ludzie modlili si" pod jego drzwiami, wi"c w!adze zgodzi!y si", by 
wznowi!o dzia!alno$). Zrobi!y to, by uspokoi) opini" publiczn%. Jeden z cz!onków sielrady podj%! si" zniszczenia Cudownego Obrazu 

Matki Bo#ej Buds!awskiej, ale gdy przyst%pi! do wykonania zadania dosta! pomieszania zmys!ów i zmar!.  
Od 1946 do 1953 r. proboszczowa! w Buds!awiu ks. Bronis!aw S!odzi(ski. Pó'niej postawiono go przed wyborem - albo wyjedzie do 
Polski, albo na "bia!e nied'wiedzie". W 1954 r. zast%pi! go ks. Antoni Duliniec, pochodz%cy z Mosarza na Wile(szczy'nie. Wy$wi"cony 
w 1926 r. pracowa! w ró#nych parafiach. Aresztowany w Siechniewiczach w 1949 r. przez NKWD do 1954 r. siedzia! w !agrach. Po 
uwolnieniu dzi"ki staraniom wiernych uzyska! rejestracj" w parafii Buds!aw, gdzie pracowa! do $mierci w 1964 r. Pó'niej przez kilka lat 
parafia nie mia!a proboszcza. Od 1974 do 1981 r. doje#d#a! do niej legendarny ks. Stanis!aw Kuczy(ski. KGB inwigilowa!o go ze 
zdwojon% moc%, gdy# wielokrotnie wchodzi! w konflikt z sowieckim prawem i pe!ni! z upowa#nienia Stolicy Apostolskiej, przekazanej 
mu przez kard. Stefana Wyszy(skiego, tajn% funkcj" wikariusza generalnego wschodniej cz"$ci archidiecezji wile(skiej. Od 1981 r. 

opiek" nad sanktuarium przej%! ks. Franciszek Hrynkiewicz. W roku 1995 pa!eczk" przej"li od niego ojcowie Bernardyni, których do 
powrotu do Buds!awia zaprosi! arcybiskup mi(sko - mohylewski, który postanowi! wskrzesi) #ycie zakonne w Buds!awiu, wierz%c, #e 
przyczyni si" ono do przywrócenia sanktuarium pierwotnych funkcji i o#ywienia w nim ruchu pielgrzymkowego. Ju# w 1992 r. z 
Baranowicz przysz!a do Buds!awia po latach pierwsza piesza pielgrzymka zorganizowana przez Ksi"#y Werbistów z inicjatywy 
ówczesnego regiona!a, a obecnego ordynariusza diecezji e!ckiej bp Jerzego Mazura.  
2 lipca 1998 r. Cudowny Obraz Matki Bo#ej Buds!awskiej udekorowano koronami papieskimi. Zdynamizowa!o to nap!yw pielgrzymek  
do Buds!awia. W sumie na g!ówny odpust obchodzony w uroczysto$) Nawiedzenia Matki Bo#ej zacz"!o przybywa) od dwudziestu do 
trzydziestu tysi"cy osób. Dzi"ki koronacji sanktuarium zosta!o te# uznane za pomnik architektury "republika(skiego znaczenia".  
W 2004 r. sanktuarium w Buds!awiu $wi"towa!o jubileusz 500-lecia za!o#enia i przybycia na jego teren pierwszych bernardynów. By!o 

to kolejne wydarzenie wzmacniaj%ce rang" Buds!awia jako sanktuarium narodowego Bia!orusi. Pielgrzymki piesze zacz"!y przybywa) 
praktycznie ze wszystkich diecezji republiki. Nie mog% one, co prawda konkurowa) z polskimi, id%cymi na Jasn% Gór" pod wzgl"dem 
liczebno$ci, ale d!ugo$) i p%tniczy trud jest niemniejszy. Najd!u#sza pielgrzymka z Brze$cia maszeruje pi")set czterdzie$ci kilometrów. 
G!ówny odpust w sanktuarium w &wi"to Matki Bo#ej Buds!awskiej trwa dwa dni 1 i 2 lipca, robi on te# ogromne wra#enie na wszystkich 
uczestnikach. 1 lipca odbywa si" przywitanie p%tników. Dla ka#dej diecezji jest odprawiana Msza $w., a wieczorem zaczyna si" 



czuwanie i jest $piewany Akatyst o Naj$wi"tszej Marii Pannie. O pó!nocy po procesji ze $wiecami wokó! $wi%tyni odbywa si" uroczysta 
Msza $w., po której odprawiana jest w bazylice Liturgia w obrz%dku wschodnim, pó'niej s% $piewane "Godzinki", odmawiany jest 
"Ró#aniec". Swoj% Msz" $w. odprawiaj% te# neoprezbiterzy. W po!udnie jest natomiast sprawowana centralna suma pontyfikalna, w 
której bierze udzia! Nuncjusz Apostolski na Bia!orusi i ca!y Episkopat. Od 2007 r. obowi%zki kustosza sanktuarium w Buds!awiu, a tak#e 

gwardiana klasztoru i parafii sprawuje o. Wiktor Bur!aka, a wspomagaj% go o. Cecylian Zapolski i diakon Jozafat Kuncewicz.  
Jan Pawe! II specjaln% bull% nada! $wi%tyni buds!awskiej tytu! bazyliki mniejszej.  
• Drugi nocleg w Buds#awiu 
 
Dzie! 8 „U wielkiego ksi%dza i ma$ych dzieci” (pi"tek - 3/07) – 195 km  
• Buds#aw – Oszmiana (160 km) przejazd przez Narocza"ski Park Narodowy (jezioro  Nara()  
Oszmiana (z j"zyka litewskiego znaczy tyle co "ostrze") - jedna z najstarszych osad na 
Litwie nad rzek% Oszmiank%. Pod koniec XIII w. zosta!a przy!%czona do Wielkiego 
Ksi"stwa Litewskiego, w 1341 r. najazd krzy#acki z lat 1384-1385 doprowadzi! do 
zniszczenia Oszmiany i jej okolic. Kolejny najazd z 1402 r. zako(czy! si" kl"sk% 
Krzy#aków. W 1432 r. Zygmunt Kiejstutowicz, wyznaczony przez Jagie!!" do 
sprawowania w!adzy na Litwie, stoczy! tu bitw" z &widrygie!!% spiskuj%cym z 

Krzy#akami. W 1519 Oszmiana ponownie zosta!a zniszczona, tym razem w wyniku 
ataku wojsk moskiewskich. W 1537 jej mieszka(cy otrzymali przywileje handlowe i 
targowe, które w 1683 r. jeszcze raz potwierdzi! król Jan III Sobieski. Król Stanis!aw 
August Poniatowski uzna! to miasto za "miejsce przyzwoite dla s%dów i sejmików, za 
miasto wolne i nniepodlegaj%ce #adnej innej administracji, prócz swego magistratu".             
W czasie powstania listopadowego miasto zosta!o opanowane przez oddzia!y 
powsta(cze pod dowództwem pu!kownika Karola hr. Prze'dzieckiego i dominikanina x. 
Jasi(skiego z!o#one z mieszka(ców Oszmiany. 15 kwietnia 1831 r., podczas odbijania Oszmiany z r%k polskich, 1500-osobowa 

rosyjska ekspedycja karna z Wilna pod dowództwem pu!kownika Wierszilina star!a si" z kilkudziesi"cioosobowym oddzia!em 
powsta(czym pod dowództwem Stelnickiego, stanowi%cym tyln% stra# oddzia!u Prze'dzieckiego, który wycofa! si" do Puszczy 
Nalibockiej. W tym czasie wojska rosyjskie spali!y miasto i dokona!y rzezi mieszka(ców. W ko$ciele dominika(skim zamordowano 500 
osób, m.in. kobiety, dzieci i kap!ana sprawuj%cego nabo#e(stwo. Na starym cmentarzu w Oszmianie znajduje si" jeszcze jeden dowód 
bohaterstwa i patriotyzmu jej mieszka(ców. Znajduj% si" tam mogi!y polskich #o!nierzy poleg!ych w 1920 r. w walce z bolszewikami,         
a tak#e wspólny grób 57 Polaków zamordowanych przez NKWD w nocy z 23 na 24 czerwca 1941 w tutejszych wi"zieniach oraz pod 
Oszmian%, na wzgórzu "Kalniak". 

Parafia w Oszmianie, za!o#ona przez Jagie!!" jeszcze podczas chrystianizacji Litwy, jest jedn% z 

najstarszych na terenie Wielkiego Ksi"stwa Litewskiego. W 1505r. cz"$) miasta tzw. Stara Oszmiana 
zosta!a przekazana zakonowi franciszkanów przez króla Aleksandra Jagiello(czyka. Z jego fundacji 
stan%! tam drewniany klasztor franciszkanów i murowany ko$ció!, zniszczony w czasie potopu 
szwedzkiego. Obecny murowany ko$ció! pw. $w. Micha!a Archanio!a powsta! w latach 1900-1906 ze 
sk!adek wiernych. W 1950r. w!adze komunistyczne zamkn"!y 
ko$ció! i urz%dzi!y w nim magazyn lnu. Pó'niej w ko$ciele 
urz%dzono fabryk". W $rodku zbudowano dwa pi"tra. Gdy w 1991 
r. ko$ció! zosta! zwrócony wiernym, od razu wydzielono jedn% 
naw" i zacz"to odprawia) w niej msze, dopiero pó'niej wzi"to si" 

za d!ugotrwa!y remont, który by! mo#liwy dzi"ki pracy parafian i 
ksi"#y salezjanów, którzy przej"li parafi". Mimo dewastacji 
ko$cio!a, uratowa! si" Obraz Matki Bo#ej Cz"stochowskiej, 
umieszczony obecnie w bocznej nawie. W latach przedwojennych 
w tym ko$ciele znajdowa!a si" tablica upami"tniaj%ca rze' 
mieszka(ców Oszmiany z 1831 r. oraz pocisk – wmurowany w bocznej nawie – którym wojsko carskie 
rozbi!o drzwi do ko$cio!a dominika(skiego. 

Obecnie proboszczem parafii &w. Micha!a Archanio!a jest ks. Jan Puzyna, który wk!ada wiele wysi!ku w remonty ko$cio!a, a tak#e w 

prac" duszpastersk% - aby ludzie umieli z Bogiem budowa) swoje #ycie. W Oszmianie dzia!a tak#e Dom Polski. 

• Oszmiana – Bogdanowo (35 km) 
Bogdanowo to wioska po!o#ona niedaleko Wo!o#yna i sk!adaj%ca si" z kilkudziesi"ciu domów. Prowadzi do niej szutrowa droga, która 
cho) malownicza od jesieni do wiosny staje si" trudna do sforsowania. W Bogdanowie mieszka oko!o 100 osób, jest jeden ma!y sklepik 
i ko$ció!. Przed wojn% znajdowa! si" tu jeszcze dwór oraz park - wioska nale#a!a bowiem do rodziny Ruszczyców, z której pochodzi! 
mi"dzy innymi znany polski malarz Ferdynand Ruszczyc. Niestety, po zaj"ciu Bia!orusi przez sowietów, dwór zosta! rozebrany,                
a okalaj%cy go park wyci"ty. Jedyn% pozosta!o$ci% $wiadcz%c% o polskiej przesz!o$ci jest zadbany cmentarzyk, na którym pochowani 
s% cz!onkowie tego zas!u#onego dla polskiej kultury rodu. I cho) materialnych pozosta!o$ci po Ruszczycach zachowa!o sie niewiele to 
wci%# #yj% oni w pami"ci najstarszych mieszka(ców wioski, którzy wspominaj% ich jako zacnych i prawych ludzi. 

Pani Helena Dworecka wraz z Teres) Czarniawska prowadz) ma#y, rodzinny dom dziecka.  
Pocz%tkowo dom by! przeznaczony dla starszych pa( z okolic Bogdanowa, które mia!y w nim do#ywa) swoich 
ostatnich dni. Pani Helena trafi!a tu z drugiego ko(ca Bia!orusi spod granicy bia!orusko - ukrai(skiej. Znajomy 
ksi%dz, który zna! sytuacj" w Bogdanowie poprosi! j% o pomoc w opiece nad mieszkaj%cymi tu kobietami. Kiedy 

po kilku latach kolejne pensjonariuszki umiera!y, a dom pustosza! pani Helena szykowa!a si" do wyjazdu. 
Wtedy to robi%c zakupy w miejscowym sklepie spotka!a Alesi". Dziewczynka bezskutecznie próbowa!a 
wyprosi) od obs!uguj%cej ekspedientki co$ do jedzenia. Pani Helena wzi"!a dziewczynk" za r"k" i zaprosi!a do 
domu na obiad. Okaza!o si" #e Alesia mieszka w lesie, w sza!asie, który sama sobie zbudowa!a. Dziewczynka 
uciek!a z domu ze strachu przed rodzicami - alkoholikami, którzy zn"cali sie nad ni% i g!odzili j%. Alesia by!a 
pierwszym dzieckiem, które Pani Helena przygarn"!a. Teraz w domu Pani Heleny mieszka o$mioro dzieci 
(histori" ka#dego z nich mo#na przeczyta) pod poni#szym linkiem: http://expatria.pl/index.php?stsid=262) oraz 
Pani Teresa Czerniawska, która na pro$b" Pani Heleny trzy lata temu przyjecha!a do Bogdanowa pomaga) w 
opiece i wychowaniu dzieci. 

• Spotkanie z dzie(mi, wspólne ognisko, nocleg w Bogdanowie 
 



Dzie! 9 „Wokó$ Lidy i do Grodna” (sobota - 4/07) – 215 km  
• Bogdanów – Trokiele (75 km) 
Koronacja w Trokielach - Ordynariusz grodzie(ski bp. Aleksander Kaszkiewicz zaprasza wszystkich na koronacj" Cudownego Obrazu 
Matki Bo#ej Trokielskiej, która odb"dzie si" 5 lipca br. Obraz znajduje si" w diecezjalnym sanktuarium w Trokielach ko!o Lidy. Do rangi 
sanktuarium ko$ció! p.w. Nawiedzenia Naj$wi"tszej Marii Panny w Trokielach zosta! 
podniesiony w 1994 r. Sta!o si" to w nast"pstwie kultu Matki Bo#ej Trokielskiej, który trwa! i 
rozwija! si" nawet w czasach sowieckich, kiedy to, przez d!ugie lata Trokiele nie mia!y 
sta!ego kap!ana i od czasu do czasu móg! do nich dojecha) kap!an z s%siednich parafii. W 
latach 1968 - 1988 ko$ció! w ogóle zamkni"to i grozi!a mu nawet rozbiórka. Wierni nadal 
jednak przybywali do Trokiel i modlili si" pod ko$cio!em, wypraszaj%c dla siebie liczne !aski. 
W 1988 r. ko$ció! zosta! otwarty. Pierwsze zorganizowane pielgrzymki zacz"!y przybywa) do 
Trokiel w 1992 r. Sta!y si" one bardzo popularne w$ród m!odzie#y i bez w%tpienia 
przyczyniaj% si" do o#ywienia #ycia religijnego diecezji grodzie(skiej. Biskup Kaszkiewicz 
wierzy, #e koronacja Matki Bo#ej Trokielskiej przyczyni si" do podniesienie rangi 

sanktuarium, a tak#e zwi"kszy nap!yw do niego pielgrzymów. 

• Trokiele – Lida (20 km) 
Miasto zosta!o za!o#one w 1323r. przez wielkiego ksi"cia litewskiego Giedymina. Lida by!a 
stolic% ksi"stwa lidzkiego, którym w!ada! ksi%#" Giedymin a po jego $mierci syn Olgierd i 
jego synowie Jagie!!o i Witold. Zamek zbudowany w latach 1323-1325 by! pot"#n% twierdz% 

wielokrotnie szturmowan% przez Krzy#aków – tylko raz zdobyty w 1384 r. W wiekach XIV-
XVI Lida by!a jednym z pi"ciu najwi"kszych miast Ksi"stwa Litewskiego. W 1590 r. uzyska!a 
prawa miejskie. W okresie tym zamek pozostawa! niezdobyty a# do 1655 r. gdy zaj"li go 
kozacy Zo!otare(ki. Zamek zosta! spalony przez Szwedów w czasie wojny pó!nocnej (1702 i 
1710r.), a nieca!e sto lat pó'niej, w wyniku III rozbioru Polski w 1795r., miasto znalaz!o si" 
pod panowaniem Rosji.    W latach 1919-1939 Lida powróci!a w granice Polski. We 
wrze$niu 1920r. by!a miejscem zaci"tych walk podczas wojny polsko-bolszewickiej. Przed 
1939 rokiem w mie$cie stacjonowa! 77. Pu!k Piechoty i 5. Pu!k Lotniczy. 

Bitwa nad Niemnem jesieni) 1920 roku by!o ostatnim starciem w wojnie polsko-
bolszewickiej, które zadecydowa!o o ostatecznym zwyci"stwie Polaków. Po Bitwie 
Warszawskiej w sierpniu 1920 roku pokonana Armia Czerwona wycofa!a si" na lini" 
rzek Niemna, Szczary i &wis!oczy. Dowódcy Frontu Zachodniego Michai!owi 
Tuchaczewskiemu uda!o si" w ci%gu trzech tygodni odtworzy) rozbite nad Wis!% 
dywizje i rozpocz%) przygotowania do nowej ofensywy przeciwko, jak s%dzi!, 
niezdolnym do dalszego boju wojskom polskim. Trzy sowieckie armie licz%ce ponad 
73 tysi%ce #o!nierzy i 220 dzia! mia!y uderzy) na Bia!ystok i Brze$) nad Bugiem, po 
czym ruszy) na Lublin. Bolszewicki wywiad nie zdoby! #adnych informacji o polskich 

ruchach i Tuchaczewski by! przekonany o zwyci"stwie. Tymczasem Józef Pi!sudski 
spodziewaj%c si" sowieckiego natarcia, ju# 27 sierpnia 1920 roku rozkaza! 
przegrupowa) wojska do nowej bitwy. Plan operacji nad Niemnem i Szczar% 
przewidywa! atak w centrum frontu na Grodno i Wo!kowysk oraz szybkie przej$cie 
grupy uderzeniowej przez terytorium Litwy na g!"bokie ty!y Armii Czerwonej, 
walcz%cej na linii Niemna. Ofensyw" mia!y przeprowadzi): 2. Armia gen. Edwarda 
Rydza-&mig!ego i 4. Armia gen. Leonarda Skierskiego, licz%ce 67 tysi"cy #o!nierzy 
w stanie bojowym i 432 dzia!a. Kilka dni po rozpocz"ciu walk Polacy mogli jeszcze 

wprowadzi) odwody z g!"bi kraju w sile 30 tysi"cy ludzi i 112 dzia!. Zgodnie z 
zaleceniem Pi!sudskiego polskie jednostki dzia!a!y przede wszystkim szybko. 
Dlatego ograniczono tabory, przegrupowywano si" wy!%cznie noc% i w najwi"kszej 
tajemnicy. 20 wrze$nia pierwsze polskie dywizje 2. Armii zaatakowa!y niczego si" 
niespodziewaj%cych bolszewików. Tuchaczewski rozkaza! broni) Grodna i zacz%! 
$ci%ga) odwody. Przez pierwsze dwa dni czerwonoarmi$ci ponosili kolejne pora#ki. Od 22 wrze$nia walki sta!y si" wyj%tkowo zaci"te, 
gdy bolszewicy w!%czyli do boju odwody. Poszczególne miejscowo$ci wielokrotnie przechodzi!y z r%k do r%k. Sowieci w #adnym 
miejscu nie przerwali polskiego frontu, ale natarcie 2. Armii zosta!o zatrzymane. Tuchaczewski nie zdawa! jednak sobie sprawy, #e 

pó!nocna grupa uderzeniowa tej armii czeka na wej$cie do akcji nad granic% litewsk%. W po!udnie 22 wrze$nia rozpocz"!a ona 
dzia!ania od rozproszenia stawiaj%cych opór oddzia!ów litewskich i nast"pnego dnia zaj"!a most na Niemnie w Druskiennikach. Rozbici 
jeszcze w innych miejscach Litwini zrezygnowali z walki z Polakami. 23 wrze$nia g!ówne si!y 2. Armii nie zdo!a!y zgodnie z planem 
sforsowa) Niemna i zaj%) Grodna z powodu silnego oporu nieprzyjaciela. Wedle relacji francuskich oficerów sztabowych, 
przydzielonych do 3 DP Legionów, w walkach pod Brzostowic% Wielk% nat"#enie ognia artyleryjskiego by!o porównywalne z bojami w 
czasie pierwszej wojny $wiatowej na froncie zachodnim. Tak#e 23 wrze$nia jednostki 4. Armii przyst%pi!y do natarcia na Wo!kowysk, 
wa#ny w"ze! kolejowy na linii Bia!ystok-Lida i Bia!ystok-Baranowicze, który zosta! zdobyty tego dnia wieczorem. Nazajutrz bolszewicy 
odzyskali miasto $ci%gaj%c posi!ki spod Brzostowicy. Dzi"ki temu 3 DP Legionów mog!a przej$) do natarcia w kierunku Niemna. 

Dowództwo sowieckie tymczasem wci%# nie zdawa!o sobie sprawy z celu dzia!a( grupy uderzeniowej (wyj$cia na ty!y Armii Czerwonej) 
i sprowadza!o go do manewru obej$cia Grodna, co u!atwi!o zadanie polskiej stronie. 25 wrze$nia Niemen sforsowali strzelcy 
podhala(scy 21 Dywizji Górskiej, a Dywizja Ochotnicza zacz"!a bój o Grodno od zachodu. Pod miasto podchodzi!y te# polskie oddzia!y 
od pó!nocnego wschodu. W tym momencie naczelny dowódca Armii Czerwonej Kamieniew liczy! si" ju# z konieczno$ci% odwrotu na 
Lid". Pi!sudski za$ rozkaza! przyst%pi) do dzia!a( grupie uderzeniowej. "Wszystkie wahania ustaj%, jedna jest tylko droga do 
zwyci"stwa: marsz na Lid"" - napisa! gen. Tadeusz Kutrzeba. W nocy z 25 na 26 wrze$nia Polacy zaj"li opuszczone przez 
wycofuj%cych si" bolszewików Grodno. Wojska sowieckiego Frontu Zachodniego w czasie odwrotu (m.in. pod Krwawym Borem nad 
rzek% Lebiod%) $ciera!y si" w za#artych bojach z polskimi oddzia!ami nacieraj%cymi na Lid". Obie strony ponosi!y ci"#kie straty. 
Ostatecznie Lida zosta!a wzi"ta 28 wrze$nia. Rozbite i zdemoralizowane jednostki bolszewickie zagro#one podwójnym oskrzydleniem 

ratowa!y si" bez!adnym odwrotem. Nast"pnego dnia oko!o po!udnia zwyci"skich polskich #o!nierzy w Lidzie odwiedzi! marsza!ek 
Pi!sudski i gen. Rydz-&mig!y. Polacy wzi"li do niewoli 40 tysi"cy sowieckich je(ców, zdobyli 140 dzia!, wiele sprz"tu i zapasów 
wojskowych. Bitwa nad Niemnem przes%dzi!a o losach wojny bolszewickiej 1919-1920. Sowieci musieli zrezygnowa) z podboju "bia!ej" 
Polski. Mimo operacyjnego i strategicznego znaczenia bój nieme(ski wci%# pozostaje przys!oni"ty przez Cud nad Wis!%. 
  



• Lida – Iszczo#na (40 km) 
Iszczo!na to ma!a wie$ 75 kilometrów od Grodna. Miejscowi mówi% o niej o niej z dum% "ma!a Szwajcaria". Miejsce jest rzeczywi$cie 
urocze. Jezioro, las, par" cha!up, ko$ció! z 1758 roku. W ramach akcji „Rzeczpospolita Otwartych Serc” powsta! tu o$rodek kolonijny 
dla ubogich dzieci, prowadzony przez bia!oruski Caritas i miejscowego proboszcza. Od kilku lat podczas wakacji odpoczywaj% tu  
dzieci pochodzenia polskiego, bia!oruskiego, litewskiego i rosyjskiego.  

• Iszczo#na – Grodno (80 km) 
Grodno – wzmiankowane po raz pierwszy w 1128r. W XII wieku zosta!o 
opanowane przez Litwinów. W 1283r. rozpocz"!y si" najazdy krzy#ackie, 
które n"ka!y Grodzie(szczyzn" a# do Bitwy pod Grunwaldem w 1410r. 
Drewniany gród z kamiennym sto!pem-wie#% atakowany by! przez zakon 
krzy#acki w latach 1284, 1295, 1306, 1311, 1312, 1328, 1363, 1373, 1375, 
1377, 1392. Krzy#acy pod dowództwem Konrada Wallenroda zdobyli go 
przej$ciowo w 1393r. W tym roku Grodno sta!o si" siedzib% ksi"cia Witolda, 
na którego rozkaz w 1398r. wybudowano murowany gotycki zamek.                

Na zamku w Grodnie, Kazimierz Jagiello(czyk zgodzi! si" przyj%) koron" 
polsk% od rycerstwa ma!opolskiego. Na tym samym zamku zmar! w 1492r. 
Na zamku w Grodnie mieszka! i zmar! w 1483r. tak#e syn króla Kazimierza 
– $w. Kazimierz. Miastu zas!u#y! si" tak#e król Aleksander Jagiello(czyk, 
który nakaza! budow" pierwszego sta!ego mostu przez Niemen oraz 
ustanowi! pierwsze fundacje klasztorne bernardynów i augustianów.                  
W czasach zarz%dzania dobrami królewskimi przez królow% Bon" Sforz", 
dosz!o do wielu reform w organizacji miasta. Na Horodnicy powsta!a 

rezydencja królowej. Pomiar z roku 1558 wskazuje #e miasto mia!o 35 ulic            
i placów z 700 domami. Panowanie króla Stefana Batorego by!o okre$lane jako "z!ote lata" miasta. Król bardzo lubi! Grodno i mieszka! 
na zamku wiele lat. Ufundowa! kolegium jezuitów, przyjmowa! w mie$cie poselstwa, zwo!ywa! w nim rad" senatu. Za jego panowania 
zamek przebudowano w stylu renesansowym. Grodno sta!o si" kwater% g!ówn% króla w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1577-1582. 
W!adca zmar! na zamku w Grodnie 12 grudnia w 1586 roku. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 1654-1667 Grodno w 1655r. zaj"!y                  
i zniszczy!y wojska rosyjskie pod dowództwem Iwana Chowa(skiego. W 1657r. w czasie wojny rosyjsko-szwedzkiej 1656-1658 miasto 
zdobyli Szwedzi. Po zniszczeniach wojennych kanclerz wielki litewski Krzysztof Pac odbudowa! zamek na siedzib" Sejmu i Senatu, 
poniewa# Sejm w 1673 roku uchwali!, #e co trzeci sejm walny Rzeczypospolitej 

od roku 1678 r. b"dzie odbywa! si" w Grodnie (poza sejmem konwokacyjnym, 
elekcyjnym i koronacyjnym) – by!y to tzw. sejmy grodzie(skie. Miasto tym 
samym zyska!o nieoficjalnie status trzeciej stolicy Rzeczypospolitej. W 1705 
roku w mie$cie spotkali si" król August II Mocny i w!adca Rosji Piotr I Wielki. 
Podczas III wojny pó!nocnej, w 1708 r. Grodno zniszczyli Szwedzi pod 
dowództwem Karola XII i od tego momentu zamek ju# nie odzyska! $wietno$ci. 
By!y to tak#e czasy ogromnych rabunków i kontrybucji dokonanych przez 
wojska rosyjskie. Spokojniejsze czasy nasta!y po konfederacji tarnogrodzkiej w 
1715r. i "sejmie niemym" w 1717r. W 1718 roku, król August II Mocny do 

Grodna zwo!a! po przerwie sejm. Nast"pne odby!y si" w latach 1726, 1729, 
1730. Ju# w roku wyboru na tron króla Stanis!awa Augusta Poniatowskiego,  
do miasta przeniesiono trybuna! skarbowy. W 1775r. utworzona zosta!a 
akademia medyczna, w tym te# czasie utworzono pierwszy w mie$cie teatr.         
W 1773 roku zamieniono kolegium jezuitów w szko!" wydzia!ow% Komisji 
Edukacji Narodowej. W 1776 roku zacz"to wydawa) "Gazet" Grodzie(sk%"               
i "Rocznik Gospodarski". Rozwój miasta przerwa! wielki po#ar $ródmie$cia             
z ratuszem i far% w 1782 roku. W dniu 6 lipca 1792 roku, miasto zaj%! Piotr 

Do!goruki na czele wojsk rosyjskich. Rok pó'niej na Dolnym Zamku, w który wymierzy!y dzia!a wojska rosyjskie, odby! si" nies!awny 
sejm grodzie(ski, który zatwierdzi! II rozbiór Polski. 30 wrze$nia 1794 roku, do Grodna przyby! Tadeusz Ko$ciuszko na czele wojsk 
powsta(czych, jednak po upadku insurekcji ko$ciuszkowskiej, miasto ponownie opanowali Rosjanie. W dniu 25 listopada 1795 roku na 
zamku abdykowa! król Polski, który opu$ci! miasto w 1797 r. Pod koniec XVIII w. w Grodnie by!o 9 ko$cio!ów i klasztorów 
rzymskokatolickich i dwie cerkwie unickie z klasztorami (bazylianów i bazylianek). W 1812 miasto zosta!o na krótko zaj"te przez 
francuskie i polskie wojska Hieronima Bonaparte (od 2 czerwca do 8 grudnia). Kongres wiede(ski wytyczy! granice Królestwa 
Polskiego ok. 3 km. od miasta. Po powstaniu listopadowym w 1830 roku, w mie$cie rozpocz"!a si" fala rusyfikacji, kasowano klasztory, 
zlikwidowano te# w 1839 roku uni" ko$cieln%. Gubernatorem zosta! Micha! Murawiew zwany "Wieszatielem". Przez ca!y okres zaborów 

pozostawa!o wa#nym o$rodkiem ruchu narodowo-wyzwole(czego – mieszka(cy Ziemi Grodzie(skiej licznie uczestniczyli w powstaniu 
styczniowym. W tym czasie ruchem powsta(czym w mie$cie kierowa! Celestyn Ciechanowski, Adolf Hoffmeister i Stanis!aw 
Sylwestrowicz. Erazm Zab!ocki (ur. w 1831r.) by! w czasie powstania styczniowego naczelnikiem cywilnym do czerwca 1863r.,                     
a nast"pnie komisarzem woj. grodzie(skiego. Po upadku powstania, w zamku umieszczono wi"zienie dla schwytanych jego 
uczestników. Miasto w tym czasie liczy!o oko!o 20 tys. mieszka(ców. Zacz"!a si" te# kolejna fala rusyfikacji, m.in. wyburzano ko$cio!y 
np. dominikanów. Gotyck% far" przebudowano na cerkiew. W 1866 roku Rosjanie wydali zakaz mówienia po polsku w #yciu 
publicznym. W latach 1894-1910 w mie$cie mieszka!a Eliza Orzeszkowa, dzia!aj%ca aktywnie w celu powstrzymania rusyfikacji.  
W okresie I wojny $wiatowej miasto by!o okupowane przez Niemców, którzy wkroczyli do miasta 3 wrze$nia 1915 roku, grabi%c przy 

okazji bibliotek" dominika(sk%. W dniu 10 kwietnia 1919 roku w!adze polskie przej"!y w!adz" w mie$cie, jednak ju# w 1920r. 
dwukrotnie sta!o si" aren% dzia!a( zbrojnych, jako wa#ny w"ze! komunikacyjny na froncie polsko-bolszewickim. Dziesi"ciotygodniowa 
okupacja bolszewicka bole$nie zapisa!a si" w pami"ci Grodnian. W 1920r. na mocy traktatu ryskiego, Grodno sta!o si" oficjalnie 
cz"$ci% II Rzeczypospolitej. Przedwojenne Grodno liczy!o prawie 60 tysi"cy mieszka(ców i by!o siedzib% w!adz powiatowych.  
20 wrze$nia 1939r. do Grodna wtargn"!y kolumny czo!gów Armii Czerwonej, próbuj%c zdoby) miasto z marszu, rozpocz"!a si" obrona 
Grodna. Polscy #o!nierze, którymi dowodzi! gen. Józef Olszyna-Wilczy(ski wspomagani przez cywilnych ochotników, m.in. harcerzy 
grodzie(skich, walczyli z przewa#aj%cymi si!ami wroga a# do wieczora 21 wrze$nia. Po upadku miasta, Rosjanie dokonali bez s%du 
egzekucji oko!o 300 obro(ców, w tym szkolnej m!odzie#y. Od 22 wrze$nia – na mocy paktu Ribbentrop-Mo!otow - Grodno pozostawa!o 
pod okupacj% sowieck%, w!%czone do sowieckiej Bia!orusi jako siedziba obwodu. W latach 1941-1944 miasto znajdowa!o si" pod 

okupacj% niemieck%. Nadzieje na ponowne przy!%czenie Grodna do Polski spe!z!y na niczym, miasto sta!o si" w lipcu 1944 ponownie 
cz"$ci% ZSRR i pozosta!o ni% a# do jego rozwi%zania w 1991r.  W 1961 roku w!adze komunistyczne kaza!y wysadzi) najstarszy ko$ció! 
miasta, tzw. Far" Witoldow%.  



 
Obrona Grodna 1939 - dzia!ania zbrojne prowadzone w dniach 20 wrze$nia - 22 wrze$nia 1939r., podczas radzieckiego 

ataku na Polsk", maj%ce doprowadzi) do obrony miasta przed wkraczaj%cymi wojskami sowieckiego XV Korpusu Pancernego, VI 
Korpusu Kawalerii i 21 Brygady Czo!gów Ci"#kich z Grupy Konno-Zmechanizowanej Iwana Bo!dyna. 

Geneza 
W okresie przedwojennym Grodno stanowi!o jeden z najsilniejszych polskich garnizonów wojskowych, b"d%c siedzib% Dowództwa 
Okr"gu Korpusu nr III. Na jego czele sta! gen. bryg. Józef Olszyna-Wilczy(ski. W mie$cie stacjonowa!y nast"puj%ce jednostki: 76 Pu!k 
Piechoty, 81 Pu!k Strzelców Grodzie(skich, 29 Pu!k Artylerii Lekkiej (bez 1 dywizjonu), 7 Batalion Pancerny i dywizjon artylerii 
przeciwlotniczej. Wchodzi!y one w sk!ad 29 Dywizji Piechoty, która pod dowództwem p!k. Ignacego Oziewicza w sierpniu 1939r. 
odesz!a nad granic" niemieck% zgodnie z planem mobilizacyjnym. Natomiast z nadwy#ek mobilizacyjnych w Grodnie zosta!a 
sformowana Grupa Operacyjna "Grodno" (ok. 7 tys. #o!nierzy) z zadaniem ochrony miasta od zachodu i pó!nocnego zachodu. 
Jednak#e ju# 10 wrze$nia GO zosta!a rozwi%zana, a jej najlepsze oddzia!y skierowano do wzmocnienia obrony Lwowa. 

Do 12 wrze$nia dowódc% Obszaru Warownego Grodno by! p!k dypl. Bohdan Hulewicz, który rozkaza! przeprowadzi) pewne 
przygotowania do obrony miasta, ale ze strony wojsk niemieckich. Jedn% z jego decyzji, która mia!a powa#ne znaczenie podczas 
pó'niejszej obrony przed Armi% Czerwon%, by!o stworzenie zapasów butelek z mieszank% zapalaj%c%. W ich u#yciu przeszkolono 
nast"pnie #o!nierzy, jak i ochotników. Kolejnymi dowódcami Obszaru Warownego byli p!k w stanie spoczynku Bronis!aw Adamowicz            
i p!k Siedlecki, ale nie przejawiali oni wi"kszych ch"ci obrony miasta. 
Grodno ucierpia!o od dzia!a( wojennych ju# od 1 wrze$nia. Tego dnia mia! miejsce nalot niemieckich bombowców, w wyniku którego 
zosta!a zniszczona sk!adnica uzbrojenia i magazyny wojskowe pod Karolinem. W ten sposób utracono ok. 50% sprz"tu wojskowego            
i amunicji. By!o te# wielu zabitych i rannych. Ataki by!y kontynuowane w nast"pnych dniach.  

17 wrze$nia – na wie$) o agresji sowieckiej na Polsk" – dosz!o w mie$cie do dywersji komunistycznej, ale zosta!a ona szybko 
st!umiona. 18 wrze$nia do miasta przyby! z Pi(ska gen. J. Olszyna-Wilczy(ski. Nie wierzy! on jednak w mo#liwo$) d!u#szej obrony                
i dlatego rozkaza! niektórym pododdzia!om wycofa) si" w rejon Sopo)ki( i Kalet w celu os!ony polskich wojsk odchodz%cych na Litw". 
Jeszcze tego samego dnia dowódca DOK III wyjecha! z Grodna, nie wyznaczaj%c niestety #adnego oficera odpowiedzialnego za 
obron". Grodno opu$cili tak#e starosta Walicki i prezydent miasta Cie(ski oraz niektórzy urz"dnicy. Faktycznymi przywódcami obrony          
i przygotowa( do niej stali si" wiceprezydent miasta Roman Sawicki i komendant miejscowej Rejonowej Komendy Uzupe!nie( mjr 
Benedykt Serafin. Obaj podj"li decyzje wzmocnienia obrony Grodna poprzez wykopanie rowów i wybudowanie zapór 
przeciwczo!gowych oraz przeszkolenie ochotników i s!u#b pomocniczych. Obrona Grodna wobec szczup!o$ci si! zosta!a 

rozmieszczona zasadniczo w obr"bie zabudowa( podmiejskich i miejskich. Wykorzystano naturalne przeszkody, jak lini" rzeki Niemen, 
murowane budynki np. koszar, ró#nego rodzaju naturalne czy sztuczne wzniesienia, a nawet cmentarze. 
Linia obrony Grodna wygl%da!a nast"puj%co: od strony miejscowo$ci Skidel i Jeziora lini" dozorowania na dalekim przedpolu 
zajmowa!y pododdzia!y kawalerii rtm. Ryszarda Wiszowatego; pas wzgórz ci%gn%cych si" od stacji kolejowej Kaplica poprzez wschodni 
skraj lasku Sekret a# do maj%tku Rubanówek obsadza!y pododdzia!y rezerwowe 77, 85 i 86 pp z OZ 19 DP pod dowództwem pp!k. 
Izydora Blumskiegp; w odwodzie, na po!udniowym skraju lasku Sekret znajdowa!a si" kompania piechoty i kompania Policji 
Pa(stwowej; szos" na Jeziory zamyka!a placówka oficerska w sile plutonu; obron" linii Niemna w rejonie Zamku Królewskiego, 
Zespo!u Szkó! Zawodowych i koszar 81 pp wraz z mostem kolejowym zajmowa! 31 batalion wartowniczy mjr. Benedykta Serafina; 
koszary batalionu pancernego obsadzali junacy z Dywizyjnego Kursu Szko!y Podchor%#ych Rezerwy przy OZ 19 DP; rejon placu 

Skidelskiego i ul. Jerozolimskiej – oddzia! Policji Pa(stwowej; budynki PKO i DOK III – kompania kpt. Grzywacza; most kolejowy – 
oddzia! wartowniczy z 5 Pu!ku Lotniczego; wiadukt kolejowy nad szos% Skidelsk% – pluton por. W!adys!awa Ejsmonta z kompanii kpt. 
Grzywacza. W pobli#u dworu Poniemu( okopa!y si" pododdzia!y sformowane z nadwy#ek 76 pp, a na odcinku My$liwska Górka – 
Rubanówek – pododdzia! ppor. Iglewskiego. Odcinki dróg Ho#a-Grodno i Grodno-Sopo)kinie ubezpiecza! Batalion KOP "Sejny" pp!k. 
Micha!a Osmoli. 

Si#y obu stron 
W rezultacie w Grodnie w przededniu ataku sowieckiego znajdowa!y si" zaledwie dwa niepe!ne bataliony piechoty, uzbrojone tylko w 
kb i karabiny maszynowe (batalion marszowy kpt. Piotra Korzona, szykuj%cy si" do uzupe!nienia 29 DP oraz 31 batalion wartowniczy 

mjr. Benedykta Serafina), improwizowany oddzia! (ok. 200 #o!nierzy) ppor. rez. Antoniego Iglewskiego, cz"$) rzutu ko!owego 5 Pu!ku 
Lotniczego z Lidy oraz ró#nej liczebno$ci grupy #andarmerii wojskowej i policji. 19 wrze$nia do miasta przyby!y pododdzia!y piechoty 
przyby!e z Wilna i 94 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej z 2 dzia!kami typu Bofors kal. 40 mm. Oprócz tych si! w Grodnie przebywali te# 
ró#ni oficerowie i #o!nierze, którzy dotarli do miasta przypadkowo. Ju# w trakcie walk obron" zasilili licznie cywilni ochotnicy,                       
a zw!aszcza harcerze, uczniowie miejscowych szkó! gimnazjalnych i zawodowych oraz urz"dnicy pa(stwowi. Dzi"ki nap!ywowi 
harcerek, dobrze zorganizowana zosta!a s!u#ba sanitarna. Wi"kszo$) ochotników posiada!a odpowiednie przeszkolenie wojskowe w 
ramach Przysposobienia Wojskowego. Ogó!em liczebno$) polskich si! obrony liczy!a ok. 2-2,5 tys. ludzi pod broni%, nie licz%c 101 
Rezerwowego Pu!ku U!anów, 102 Rezerwowego Pu!ku U!anów i 103 Rezerwowego Pu!ku Szwole#erów ze sk!adu Rezerwowej 

Brygady Kawalerii "Wo!kowysk" p!k. dypl. Edwarda Helduta-Tarnasiewicza, które wzi"!y udzia! w walkach obronnych od 21 wrze$nia. 
20 wrze$nia 

Nad ranem 20 wrze$nia sowiecki batalion rozpoznawczy 27 Brygady Pancernej mjr. Bogdanowa (w sile 11 czo!gów BT-5 lub BT-7,            
1 samochodu pancernego GAZ-FAI i !azika z radiostacj%) podszed! pod Grodno od po!udnia. Brak polskiej obrony z tej strony 
spowodowa!, #e Sowieci zdecydowali si" zaatakowa) miasto przez most drogowy bez przeprowadzenia rozpoznania. Grupa zosta!a 
jednak na mo$cie silnie ostrzelana przez polskich obro(ców, którzy zniszczyli samochód z radiostacj%. Doprowadzi!o to do 
rozproszenia si" czo!gów, które dalej dzia!a!y pojedynczo. W rezultacie polscy #o!nierze rozpocz"li polowanie na nie, niszcz%c 
wszystkie wozy bojowe. Poleg!o wielu obro(ców miasta, m.in. ppor. Józef Musia!, dowódca baterii artylerii przeciwlotniczej. Stracono 

te# jedno dzia!ko plot., którym strzelano do czo!gów. W trakcie tej walki do Grodna od strony po!udniowo-wschodniej dotar! 2 Batalion 
Czo!gów z 27 BPanc. w sk!adzie 20 czo!gów pod dowództwem mjr. Ilusa Po!ukarowa. Do niego wycofa! reszt" swoich wozów 
bojowych mjr Bogdanow. Powzi"to decyzj" o zaatakowaniu po!udniowej cz"$ci miasta, a jeden pluton (5 czo!gów) mia! rozpozna) 
pó!nocn% cz"$) Grodna i most drogowy przez Niemen. Wkrótce przyby! tak#e 1 Batalion Czo!gów, który natychmiast przy!%czy! si" do 
natarcia. W sumie dawa!o to ponad 65 wozów bojowych. Niezale#nie od tego ataku poszczególne grupy czo!gów usi!owa!y dosta) si" 
do miasta przez most drogowy, aby go wesprze). Pó'nym popo!udniem strona sowiecka podci%gn"!a piechot" i artyleri", która 
rozpocz"!a ostrza! miasta, powoduj%c du#e straty w$ród wojska i taborów, co by!o wynikiem przekazywania jej odpowiednich informacji 
przez miejscowych komunistów drog% telefoniczn%. Natomiast piechurzy zaj"li pozycje w budynkach po lewej stronie rzeki i prowadzili 
ogie( z broni maszynowej w kierunku polskich okopów. Pod os!on% ognia artyleryjskiego i karabinów maszynowych wieczorem 

przeprawi!y si" przez rzek" dwa bataliony ze sk!adu 119 Pu!ku Strzeleckiego, l%duj%c w Poniemuniu i Drucku pod Grodnem z 
wykorzystaniem g!"bokich jarów prowadz%cych od rzeki w stron" tych miejscowo$ci. Przesz!y one przed teren cmentarzy 
prawos!awnego i katolickiego, maj%c za przewodników miejscowych komunistów i dokonuj%c tylko niewielkich wypadów 
rozpoznawczych. Do obrony tamtego kierunku zosta! skierowany pluton pchor. B. Chlebowicza, wzmocniony w nocy 



kilkunastoosobow% grup% ochotników pod dowództwem pchor. Henryka Nosala. Pó'nym wieczorem Sowieci zaatakowali cmentarze, 
wypieraj%c ze znacznymi stratami polskich obro(ców, co oznacza!o bezpo$rednie zagro#enie dla mostu kolejowego. 
Pierwszy dzie( obrony Grodna zapisa! si" pozytywnie dla strony polskiej, która – pomimo braku broni przeciwpancernej, jednolitego 
dowództwa i du#ej improwizacji obrony – utrzyma!a wi"kszo$) pozycji obronnych, a nawet zmusi!a niektóre jednostki sowieckie do 

odwrotu. Natomiast Sowieci na razie zaj"li tylko pozycje wyj$ciowe do generalnego natarcia na miasto, ponosz%c pewne straty w 
ludziach i sprz"cie (15 zabitych i 11 rannych #o!nierzy, 3 czo!gi i samochód z radiostacj% zniszczone, a 6 czo!gów i 1 samochód 
pancerny uszkodzone). 

Noc 20/21 wrze$nia 
W nocy trwa! sowiecki ostrza! artyleryjski, a obie strony dokonywa!y wypadów przez rzek". S!abe pododdzia!y piechoty 
nieprzyjacielskiej sforsowa!y Niemen powy#ej Grodna, ale zosta!y odrzucone przez polskich #o!nierzy. Z drugiej strony Polacy 
przeprawili si" na przedmie$cie Folusz, gdzie zlikwidowali sowieckie placówki. Podobnych wypadów by!o wi"cej. Polsk% obron" 
wzmocni!y 101 Rezerwowy Pu!k U!anów, 102 Rezerwowy Pu!k U!anów i 103 Rezerwowy Pu!k Szwole#erów. Szwadron 102 p.u!. rozbi! 
nieprzyjacielsk% placówk" przy mo$cie drogowym. Z pu!kami przyby! tak#e gen. bryg. w stanie spoczynku Wac!aw Prze'dziecki, który 
przej%! dowództwo obrony miasta i og!osi!, #e zgodnie z rozkazami Naczelnego Wodza nale#y przygotowa) si" do ewakuacji na Litw". 
Wi"kszo$) obro(ców nie chcia!a przyj%) do wiadomo$ci tej decyzji. Grodno postanowi!o opu$ci) ok. 1 tys. osób, g!ównie urz"dników 
wraz z rodzinami. Tymczasem bataliony pp!k. Blumskiego cofn"!y si" na skraj miasta, zag"szczaj%c obron" na kierunku wschodnim i 
po!udniowo-wschodnim. Tymczasem od tej strony do ataku szykowa!y si" si!y sowieckiego 119 Pu!ku Strzeleckiego. Nad ranem 
przyby!y dodatkowo batalion piechoty zmotoryzowanej z 20 BZmot. i drugi batalion z 27 BPanc. Dowództwo sowieckie na nast"pny 
dzie( postanowi!o przyj%) now% taktyk" walki. W pe!ni sprawnych 80 czo!gów i 15 samochodów pancernych 27 BPanc. zosta!o 
przydzielonych pododdzia!ami do poszczególnych batalionów i kompanii strzeleckich z wyznaczeniem ka#dej grupie pancernej 

konkretnych zada(. Sowieci przygotowywali si" do koncentrycznego natarcia od po!udniowego zachodu, po!udnia i po!udniowego 
wschodu w kierunku centrum miasta. Natomiast miasto od strony pó!nocnej i wschodniej nie by!o blokowane, co dawa!o mo#liwo$) 
odwrotu polskich wojsk. 

21 wrze$nia 
O $wicie, po przygotowaniu artyleryjskim, 1 i 2 Batalion z 119 Pu!ku Strzeleckiego ruszy!y do natarcia na polskie pozycje zajmowane 
przez bataliony pp!k. Blumskiego. Po pocz%tkowych sukcesach kontratakowa!y dwie polskie kompanie, przenikaj%c na ty!y sowieckich 
wojsk. Przed pogromem nieprzyjacielskich batalionów, a tak#e dowództwa 119 PStrz., uchroni!o Sowietów przybycie od wschodu 
grupy zmechanizowanej z XVI Korpusu Strzelców, która przes%dzi!a o wyniku walki. Zdziesi%tkowane polskie oddzia!y by!y zmuszone 

wycofa) si" na swoje pozycje. Natomiast 3 Batalion z 119 Pu!ku Strzeleckiego atakowa! wzd!u# lewego brzegu Niemna, dostaj%c si" 
pod silny ogie( polskich batalionów mjr. B. Serafina i kpt. P. Korzona oraz kompanii por. Tadzika. Od kl"ski uratowa!y go z kolei czo!gi 
27 BPanc. Do walki przy!%czy! si" tak#e sowiecki batalion z 101 Pu!ku Strzeleckiego podwieziony do miasta samochodami.                         
W godzinach przedpo!udniowych sowieckie natarcie wzmocni!a grupa zmechanizowana z VI Korpusu Kawalerii komdiwa Andrieja 
Jeriemienki w sile 28 i 31 Pu!ków Czo!gów oraz dwóch plutonów przeciwlotniczych karabinów maszynowych, atakuj%c przez mosty             
w kierunku fabryki tytoniu. Za ka#dym razem by!a ona jednak odpierana przez polskich obro(ców (komdiw Jeriemienko zosta! ranny). 
O wiele wi"ksze sukcesy odnios!y natomiast si!y nieprzyjaciela, które naciera!y od po!udnia i po!udniowego wschodu, co by!o 
decyduj%ce w prze!amaniu obrony Grodna. 3 Batalion z 119 Pu!ku Strzeleckiego wzmocniony czo!gami 27 BPanc. wyszed! na lini": 
fabryka tytoniu-linia kolejowa; 2 Batalion zdoby! koszary 29 pal, a nast"pnie poczt", elektrowni" i sk!ad benzyny. Po po!udniu Sowieci 

dotarli do centrum miasta, gdzie dosz!o do ci"#kich walk. Powtórzy!a si" po cz"$ci sytuacja z poprzedniego dnia, kiedy polscy obro(cy 
walczyli z poszczególnymi czo!gami. By!o kilka przypadków wykorzystania jako os!ony cywilów przez czo!gistów, w co najmniej jednym 
wypadku do pancerza czo!gu zosta!o przywi%zane dziecko (Tadek Jasi(ski), co przekazywali pó'niej polscy obro(cy. Do pó'nego 
wieczoru w mie$cie przetrwa!o tylko kilka odizolowanych punktów oporu. By!y to Zamek Królewski, zespó! szkó! zawodowych i budynki 
koszar 81 pp. Cz"$) obro(ców wyrwa!a si" z Grodna na zewn%trz w kierunku Litwy, inni przebrali si" w cywilne ubrania i wymieszali               
z mieszka(cami miasta. 

Noc 21/22 wrze$nia 
W nocy Pietrow wycofa! z miasta wszystkie wozy bojowe w zwi%zku z brakiem paliwa, gdy# by!yby !atwym celem dla polskich #o!nierzy. 

Piechota pozostawa!a na swoich stanowiskach, gdy# obawiano si" nocnego ataku. W rezultacie du#a cz"$) polskich obro(ców usz!a              
z miasta. Natomiast sowieckie dowództwo planowa!o na nast"pny dzie( ogólne natarcie wszystkimi si!ami i $rodkami. 

22 wrze$nia 
Nad ranem z Grodna wydostali si" dwaj faktyczni przywódcy polskiej obrony, czyli wiceprezydent R. Sawicki i mjr B. Serafin wraz z 
ostatni% cz"$ci% obro(ców. Do po!udnia do miasta wesz!y wszystkie sowieckie jednostki, które zebra!y si" na przedmie$ciu, a wi"c: XV 
Korpus Pancerny, 4 Dywizja Kawalerii, 101 i 119 Pu!ki Strzeleckie, grupa zmechanizowana XVI Korpusu Strzeleckiego. Dosz!o jeszcze 
do drobnych walk z resztkami obro(ców, w których 7 #o!nierzy sowieckich zosta!o rannych. Wed!ug 'róde! sowieckich do niewoli 
wzi"to ok. 1 tys. je(ców, a du#a cz"$) obro(ców zosta!a rozjechana czo!gami na wschodzie miasta. Wi"kszo$) oficerów by!a 

rozstrzeliwana na miejscu. Zabijana by!a tak#e ludno$) cywilna, g!ównie na Psiej Górce i "Krzy#ówce". 
Straty sowieckie s% oficjalnie oceniane na 53 zabitych i 161 rannych oraz zniszczonych 19 czo!gów i 3 samochody pancerne. Cz"$) 
badaczy uwa#a, #e by!y one wi"ksze. Straty polskie s% trudne do okre$lenia, poniewa# Sowieci dokonywali wielu mordów zbiorowych. 
Naczelny Wódz gen. W!adys!aw Sikorski, podczas inspekcji 6 Dywizji Piechoty w ZSRR w grudniu 1941 r., w rozmowie z ocala!ymi 
obro(cami Grodna powiedzia!: Jeste$cie nowymi Orl"tami. Postaram si", %eby wasze miasto otrzyma!o Virtuti Militari i tytu! zawsze 
Wiernego. 
 

Dzie! 10 „powrót” (niedziela - 5/07) – 370 km  
• Grodno – Warszawa  
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