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BY¸A TAKA BITWA

LENINO
12-13 paêdziernika

1943

12paêdziernika 1943 r. o godzinie szóstej rano do ataku
w kierunku wsi Lenino wysz∏y trzy bataliony z trzech dy-

wizji, dwóch radzieckich i jednej polskiej, silniejszej od sàsia-
dek, bo majàcej etaty dywizji gwardyjskiej. Decyzj´ o tak zwa-
nym rozpoznaniu walkà podjà∏ dowódca 33 Armii gen. Wasilij
Gordow; bezskutecznie próbowa∏ zmieniç jà gen. Zygmunt Ber-
ling, który trafnie ocenia∏ silne zaanga˝owanie przeciwnika.
WczeÊniej polskiemu genera∏owi uda∏o si´ zablokowaç pomys∏,
by KoÊciuszkowcy szturmowali Smoleƒsk. Pomóg∏ ponoç ˝art
podszyty historià: „Polacy wiele razy zdobywali Smoleƒsk z za-
chodu, wi´c raz mogà wziàç od wschodu”.

Nazwa niewielkiej wsi na Bia∏orusi mia∏a wedle oficjal-
nych zapowiedzi rozpoczàç nowy okres w historii stosunków
polsko-radzieckich i samej Polski. Niestety, w roli rozdajàce-
go karty wystàpi∏ generalissimus Józef Stalin ze swojà ekipà.
JeÊli dalej trzymaç si´ karcianej terminologii, to mo˝na za-
pytaç, w jakiej roli wystàpi∏ Zygmunt Berling i jego podko-

mendni. Na pewno nie asa. Króla zatem czy tylko waleta?
Odpowiedê jest tym trudniejsza, ˝e da∏y znaç o sobie g∏´bo-
kie podzia∏y po stronie polskiej. Berling mia∏ za sobà pi´knà
kart´ z wojny 1920 roku potwierdzonà Orderem Virtuti Mili-
tari, funkcje dowódcze w przedwojennym Wojsku Polskim,
dopiero od 1939 r. wspó∏prac´ z sowieckimi s∏u˝bami bezpie-
czeƒstwa, a na koniec udzia∏ w tworzeniu tak zwanej armii
gen. W∏adys∏awa Andersa i samowolne jej porzucenie. Ko-
muniÊci w osobach Wandy Wasilewskiej, Alfreda Lampego,
czy Hilarego Minca nie identyfikowali si´ z suwerennym
paƒstwem polskim, a niektórzy z nich byli w ogóle przeciwni
tworzeniu 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki.
Z braku oficerów polskich kadr´ KoÊciuszkowców obficie
zasilili dowódcy oddelegowani z Armii Czerwonej, nato-
miast wÊród ˝o∏nierzy dominowali ci, co nie zdà˝yli do An-
dersa, tacy sami Sybiracy, jak póêniejsi bohaterowie spod
Monte Cassino.

wk∏adka do „Kombatanta” nr 10/2003
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„Szumi doko∏a las”
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e i w przypadku armii gen. Andersa,

i w odniesieniu do wojsk gen. Berlinga istnia∏y jakby dwie stro-
ny medalu. Ta jedna, bardziej czytelna i oczywista, to wymiar
militarny, szczera ch´ç uczestniczenia w wojnie z Niemcami,
przyczynienia si´ do szybszego wyzwolenia um´czonego kraju.
Ta druga, skrywana i na tyle pogmatwana, ˝e dziÊ jeszcze bu-
dzàca wielkie emocje, to aspekty polityczne. 

Gen. W∏adys∏aw Anders zebra∏ Polaków uwolnionych z ∏a-
grów, by stworzyç armi´ zgodnie z umowà polsko-sowieckà

z 14 sierpnia 1941 roku. Kiedy minà∏ pierwszy entuzjazm zacz´-
∏y si´ nieporozumienia, na niektóre nie reagowali alianci. Skoƒ-
czy∏o si´ wi´c wyprowadzeniem wojska polskiego z granic ZSRR
po wczeÊniejszych uzgodnieniach na linii Moskwa – Londyn.

Po tej˝e ewakuacji i po pierwszych znaczàcych sukcesach
frontowych Armii Czerwonej Stalin przystàpi∏ do ataku. Dawa∏
wyraênie do zrozumienia, ˝e nie ma powrotu do granicy
wschodniej II Rzeczypospolitej sprzed 17 wrzeÊnia 1939 roku.
Zacz´to na terenach ZSRR likwidowaç placówki polskie pod-
leg∏e rzàdowi w Londynie, a sprawa odkrycia przez Niemców
grobów katyƒskich pos∏u˝y∏a za pretekst do zerwania w kwiet-
niu 1943 r. stosunków dyplomatycznych z rzàdem RP. Teraz
szans´ na zaistnienie zyska∏a polska lewica, zw∏aszcza komuni-
Êci. Oni to z woli Stalina stworzyli Zwiàzek Patriotów Polskich.
W maju 1943 roku do obozu w Sielcach nad Okà nap∏yn´li
pierwsi kandydaci na ˝o∏nierzy Dywizji Piechoty im. Tadeusza
KoÊciuszki. Ta nowa szansa by∏a ratunkiem dla ∏agierników,
wielkà nadziejà. Autentycznie wi´c brzmià opisy wzruszenia na
widok or∏a (ju˝ jednak bez korony), polskiego kroju munduru,
polskiej mowy.

Polityczne manipulacje
W 533 rocznic´ bitwy grunwaldzkiej KoÊciuszkowcy z∏o˝yli

przysi´g´ poprzedzonà mszà Êwi´tà, odprawionà przez ks. ka-
pelana Wilhelma Kubsza. Szybko zape∏nia∏y si´ szeregi bata-
lionów i pu∏ków, trwa∏o szkolenie, choç brakowa∏o broni
i sprz´tu. åwiczono g∏ównie natarcie, bo mia∏a to byç przecie˝
dywizja zwyci´ska, a na froncie wschodnim zacz´∏y si´ wielkie
ofensywy Armii Czerwonej. Zadbano i o agitacj´ politycznà,
pe∏ne r´ce roboty mieli tzw. oficerowie oÊwiatowi, przemiano-
wani ju˝ po bitwie pod Lenino na polityczno-wychowawczych.
Z oporami przerabiano w obozie nad Okà lekcje o przyjaêni
polsko-radzieckiej. Bardzo krytycznie na nowe wojsko patrzy-
li i zagorzali komuniÊci. Alfred Lampe po jednej z wizyt
w Sielcach uzna∏, ˝e pachnie tu bardziej Pierwszà Brygadà ni˝
Pierwszà Dywizjà. 

31 sierpnia 1943 r. 1 Dywizja przejecha∏a w rejon Wiaêmy.
Stalinowi si´ spieszy∏o. Wojska radzieckie zbli˝a∏y si´ do dawnej
granicy Rzeczypospolitej i rozpocz´∏y si´ przygotowania do kon-
ferencji w Teheranie. Tam mia∏y zapaÊç wspólne decyzje o urzà-
dzeniu Europy i Êwiata po pokonaniu Niemiec. Zatem nale˝a-
∏o wprowadziç na szachownic´ dziejów „ludowe” wojsko pol-
skie, choç nie zakoƒczy∏o ono jeszcze pe∏nego cyklu wyszkole-
niowego, mia∏o braki w wyposa˝eniu. Znawcy zwracali uwag´,
˝e zabrak∏o zw∏aszcza czasu na zgranie pododdzia∏ów i wdro˝e-
nie nowej koncepcji prze∏amywania linii obronnych.

Nad b∏otnistà Mieriejà

Dywizja Piechoty mia∏a nacieraç w sk∏adzie wspomnianej 33
Armii w ramach tzw. operacji orszaƒskiej, czyli na kierun-

ku dnieprzaƒskim, wa˝nym, ale nie najwa˝niejszym. Wyznaczo-
no dla polskich pu∏ków (bez konsultacji z naszym dowództwem)

ROZKAZ: 
prze∏amaç obron´ przeciwnika
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teren otwarty, przeci´ty dwoma rzeczkami Mieriejà i Pniewkà.
Niemcy mieli tu czas na przygotowanie solidnej linii obronnej
i obsadzili jà oddzia∏ami z XXXIX Korpusu Pancernego. Sàsied-
nie zaÊ dywizje sowieckie by∏y s∏abo wyposa˝one i mocno po-
szczerbione we wczeÊniejszych walkach. Na przyk∏ad w 885 pu∏-
ku 290 DP naliczono zaledwie 112 „aktywnych bagnetów”.

Dopiero 9 paêdziernika gen. Z. Berling przeprowadzi∏ re-
konesans. Zabrak∏o czasu na dok∏adne rozpoznanie ugrupo-
waƒ wroga oraz zorganizowanie systemu ∏àcznoÊci. Polski do-
wódca zadecydowa∏, ˝e dywizja b´dzie nacieraç w dwóch rzu-
tach w pasie szerokoÊci kilometra. Powstawa∏a groêba prze-
mieszania szyków i jakby z góry godzono si´ na utrudnienia
w sposobie dowodzenia. Atakujàcy dysponowali dostatecznie
silnym wsparciem artyleryjskim (237 luf), natomiast nie bar-
dzo mogli liczyç na w∏asne lotnictwo. Nie przewidziano te˝, ˝e
czo∏gi b´dà mia∏y ogromne trudnoÊci w pokonywaniu terenów
zabagnionych. Niespodzianek in minus mia∏o byç zresztà
znacznie wi´cej.

11paêdziernika wieczorem od strony okopów niemieckich us∏y-
szano tony Mazurka Dàbrowskiego i s∏owa zach´ty do dezer-

cji. Radzono polskim ˝o∏nierzom, jak majà sobie poradziç z komi-
sarzami sowieckimi i ˚ydami, przypominano Katyƒ. Przeciwnik
wiedzia∏ wi´c o udziale polskich wojsk, rozumia∏ znaczenie tego
chrztu bojowego, co z pewnoÊcià wzmog∏o determinacj´ obrony.

12 paêdziernika artyleria skróci∏a niestety czas ostrzeliwania
pozycji wroga, wi´c zamiast go poraziç, wzmog∏a tylko czujnoÊç.
Do natarcia ruszy∏ 1 batalion mjr. Bronis∏awa Lachowicza. Po
trzydziestu minutach dwie kompanie mia∏y ju˝ po∏ow´ ˝o∏nierzy
zabitych lub rannych, mg∏a utrudnia∏a kierowanie ogniem arty-
leryjskim. O 10.30 posz∏y w bój nast´pne bataliony, te zdoby∏y
pierwszà transzej´ niemieckà. Polacy atakowali, jak „mariaki”
(piechota morska), brawurowo. Natomiast sàsiednie pu∏ki so-
wieckie ledwie ruszy∏y si´ z miejsca, pojawi∏a si´ wi´c groêba
otoczenia KoÊciuszkowców.

Ci´˝kie walki przenios∏y si´ do wsi Trygubowa, która prze-
chodzi∏a z ràk do ràk. 2 batalion podszed∏ w tym czasie pod

1943 r., paêdziernik 8, miejsce postoju.
– Wyciàg z rozkazu bojowego nr 0018 dowódcy 33 armii zawierajàcy

zadanie 1 dywizji piechoty w natarciu pod Lenino.
6. 1 polska dywizja piechoty z pu∏kami artylerii 164 i 144 dywizji
piechoty, 538 pu∏kiem moêdzierzy – prze∏amaç obron´ przeciwnika na
odcinku Po∏zuchy, wzg. 215,5 i energicznym natarciem opanowaç rubie˝
rzeki Pniewka na odcinku (wy∏.) Du˝y Diatel, Âredni Diatel; dalej
nacieraç w kierunku – ¸osiewki, Czuri∏owo.
Wspiera 67 brygada artylerii haubic; zabezpiecza 298 armijny bata-
lion in˝ynieryjny.
Linie rozgraniczenia: z prawa – lasek 0,5 km na po∏udniowy zachód
od m. Krasatina, (wy∏.) Nikolenki, Po∏zuchy, (wy∏.) Parfionowka,
(wy∏.) Potasz, (wy∏.) Chaliliejewka, Pryguski; z lewa – S∏obodka,
Puziki, (wy∏.) Trygubowa, wzg. 217,3, Myszkowa, Leonowka.
12. Artyleryjskie przygotowanie natarcia 1 godz. 40 minut.
13. GotowoÊç natarcia – 11 X 1943 r., godz. 20.00.
Atak 12 X 1943 r. – oddzielnym zarzàdzeniem.

Dowódca 33 Armii Cz∏onek Rady Wojennej
Gordow, gen. p∏k Babijczuk, gen. mjr

Mierieja

cd. na str. 6 ➔



rozpoczà∏ si´ ostrza∏ artyleryjski pozycji niemieckich znajdu-
jàcych si´ przed 1. pp, który pod jego os∏onà przystàpi∏ do
forsowania rzeki i po osiàgni´ciu jej lewego brzegu ruszy∏ do
natarcia. Nawa∏a ogniowa trwa∏a krótko. Nacierajàce pod-
oddzia∏y posuwa∏y si´ do przodu nie kryjàc si´. Niemcy
otworzyli silny ogieƒ. W brzasku powstajàcego dnia widaç
by∏o, jak cz´Êç ˝o∏nierzy pada, a pozostali nie zmieniajàc po-
zycji idà dalej. Zajmujàc stanowisko za 1. pp wydawa∏o si´
nam, ˝e padajàcy kryjà si´ przed ogniem nieprzyjaciela, a oni
gin´li lub zostawali ranni. By∏o to rozpoznanie walkà prze-

prowadzone przez 1-szy batalion 1. pp. W∏aÊciwe natarcie
mia∏o rozpoczàç si´ póêniej. Zalegajàce nisko mg∏y unie-
mo˝liwia∏y g∏´boki wglàd w pozycje wroga. Niewidoczna by-
∏a pierwsza linia obrony niemieckiej. Dopiero jak si´ rozwid-
ni∏o zobaczyliÊmy trwajàcà na przedpolu wsi walk´. Na pozo-
sta∏ych odcinkach panowa∏a niczym nie zmàcona cisza. Tyl-
ko od czasu do czasu zaterkota∏a seria karabinu maszynowe-
go. Jak si´ dobrze rozwidni∏o i mg∏y osiad∏y, nastàpi∏ inten-
sywny ostrza∏ artyleryjski. Trwa∏ oko∏o godziny. Strzela∏y te˝
„katiusze”, o ich sile ognia krà˝y∏y legendy. Umieszczone na
samochodach ci´˝arowych wyrzutnie zawsze by∏y nakryte
brezentem, a w czasie oddawania strza∏ów nie dopuszczano
nikogo w ich pobli˝e – by∏y otoczone tajemnicà.

Podczas trwajàcej kanonady ruszy∏y do natarcia podod-
dzia∏y pu∏ków 1-szego rzutu.

Jak nasi ˝o∏nierze zbli˝ali si´ do pozycji wroga, zaterkota-
∏y niemieckie karabiny maszynowe. Wywiàza∏a si´ walka.

Na przedpolu kot∏owa∏o si´ jak w ulu. S∏ychaç by∏o jazgot
broni maszynowej i strza∏y karabinowe. Nie dochodzi∏y ˝ad-
ne inne odg∏osy. Jedynie od czasu do czasu s∏ychaç by∏o
krzyk wzywajàcy pomocy. Na ty∏y zacz´li sp∏ywaç pierwsi

ranni. Na niebie ukaza∏y si´ samoloty niemieckie. I zacz´∏y
bombardowaç zaplecze naszych oddzia∏ów. Dosta∏o si´
i nam. Pierwszy nalot by∏ straszny, ale do nast´pnych ju˝ si´
przyzwyczailiÊmy.

Wnocy z 12 na 13 paêdziernika nasz pu∏k 3. pp zosta∏
przesuni´ty do przodu. Wychodzàc na pozycje zoba-

czyliÊmy, ˝e ca∏e przedpole us∏ane jest trupami poleg∏ych
kolegów. Pozostali przy ˝yciu odpierali kolejne kontrataki
utrzymujàc pozycje we wsi Trygubowa. Pododdzia∏y 1. pp
by∏y zdziesiàtkowane. Sowieckie sàsiednie dywizje nie ru-

szy∏y si´ z miejsca, przez co nasze oddzia∏y po zdobyciu
pierwszych pozycji wroga na kierunku Trygubowa i Po∏zu-
chy wysun´∏y si´ daleko do przodu. ByliÊmy grotem strza-
∏y wbitym w pozycje wroga, który przy u˝yciu czo∏gów pró-
bowa∏ nas odciàç i zamknàç w kotle. Nasza pierwsza linia
dysponowa∏a tylko rusznicami przeciwpancernymi i kara-
binami maszynowymi. Swoje cekaemy ustawi∏em na lewym
skrzydle os∏aniajàc walczàcych we wsi ˝o∏nierzy. W mor-
derczej walce szeregi nasze topnia∏y. Ranni, którzy mogli
chodziç sami, wycofywali si´ na ty∏y. Pozostali le˝eli tam,
gdzie padli. Niemcy strzelali nawet do sanitariuszy, którzy
udzielali pomocy rannym, mimo widocznych znaków czer-
wonego krzy˝a.

W drugim dniu walki tj. 13.X. – niemieckie lotnictwo
wznowi∏o naloty. Samoloty sowieckie nie bra∏y udzia∏u
w walce. Podczas dwudniowej bitwy walczyliÊmy samotnie
bez wsparcia artylerii i lotnictwa.

W nocy z 13 na 14 paêdziernika 1943 roku 1. DP zosta∏a
zluzowana i przesz∏a do rejonu wsi Nikolenki.

Relacja ˝o∏nierza Tadeusza Sosiƒskiego 

Przygotowanie artyleryjskie Natarcie piechoty

O Êwicie 
12 paêdziernika 1943 roku
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W 1953 roku, z okazji 10. rocz-
nicy Bitwy Poczta Polska wyemi-
towa∏a okolicznoÊciowy znaczek
(u góry). Na znaczku wydanym
rok póêniej, w 10. rocznic´ PRL,
umieszczono reprodukcj´ obra-
zu Micha∏a Byliny.

Pytanie: 7 paêdziernika 1943, tu˝
przed bitwà pod Lenino, 1 Dywizja
by∏a podporzàdkowana 10 Armii
Gwardii. Po dwóch dniach zosta∏a
podporzàdkowana 33 Armii genera-
∏a Gordowa. Czy nie znacie kulis tej
sprawy? Mówi si´ te˝, ˝e Wanda Wa-
silewska uratowa∏a 1 Dywizj´ przed
wykrwawieniem.

Wanda Wasilewska: OdnoÊnie
pierwszej sprawy nie mog´ nic po-
wiedzieç i nie wiem, czy w ogóle coÊ
na ten temat wiedzia∏am, bo to by∏a
czysto wojskowa sprawa, nie mia∏am powodu si´ wtràcaç.

Co si´ tyczy drugiej sprawy, sprawy wycofania 1 Dywizji,
rzecz mia∏a si´ nast´pujàco:

Po bitwie pod Lenino zadzwoni∏ do mnie ˚ukow. Od ra-
zu po∏àczy∏am si´ z Mo∏otowem i zapyta∏am, jakie sà straty.

– Normalne – odpowiedzia∏ – 30 procent.
Natychmiast zadzwoni∏am do Stalina. Powiedzia∏am, i˝

dowiedzia∏am si´, ˝e jest 30 procent strat, ˝e Mo∏otow mó-
wi∏, ˝e straty sà normalne, i doda∏am, ˝e je˝eli chodzi o wie-
lomilionowà armi´ radzieckà to jest inna sprawa, ale w od-
niesieniu do ma∏ej grupki Wojska Polskiego, znaczy to, ˝e
w ciàgu trzech nast´pnych dni nie b´dziemy mieli Dywizji.

Stalin odpowiedzia∏: natychmiast wydam rozkaz odcià-
gni´cia ich w ty∏. Przy czym za∏atwione to by∏o telefonicznie,
momentalnie i z ca∏kowitym zrozumieniem po∏o˝enia. 

Je˝eli chodzi o mnie, to musz´ nadmieniç, ˝e w pierw-
szym momencie by∏a to reakcja nie tyle rozumowa, co
emocjonalna. Przecie˝ tych ludzi si´ zna∏o, widzia∏o i p∏o-
miennym przemówieniem odprowadza∏o na front. Nagle
to powiedzenie „normalnie – trzydzieÊci procent” by∏o
czymÊ potwornym, bo dla mnie to nie by∏ procent martwej
liczby, ale procent ˝ywych ludzi.

Musz´ tu powiedzieç o reakcji dla mnie do tej pory nie-
zapomnianej, reakcji pracowników Zwiàzku Patriotów Pol-
skich, z których wi´kszoÊç mia∏a kogoÊ bliskiego w 1 Dywizji.

Kiedy polecia∏am do ZPP, zebra∏am wszystkich pra-
cowników i zawiadomi∏am ich o bitwie pod Lenino – ani
jedna z ˝on, ani jedna z matek nie zapyta∏a mnie o kogoÊ
swojego bliskiego, a by∏a straszliwa radoÊç, ˝e oni wal-
czyli i ˝e si´ pi´knie spisali. Kwestia strat personalnie
wyp∏yn´∏a dopiero grubo póêniej.

Relacja 
Wandy
Wasilewskiej
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wieÊ Po∏zuchy. Zaczyna∏o brakowaç amunicji, a poprawa po-
gody sprzyja∏a Niemcom, którzy przywo∏ali na pomoc samolo-
ty. Za∏ama∏ si´ ca∏kowicie dowódca 1 pu∏ku pp∏k Franciszek
Derks. Berling kaza∏ go nawet aresztowaç, pijany oficer schro-
ni∏ si´ jednak w sztabie sowieckim. Kontrataki niemieckie wy-
wo∏ywa∏y lokalnie panik´, ale i inspirowa∏y czyny bohaterskie.
Do tych w∏aÊnie autentycznych bohaterów zaliczyç nale˝y kpt.
W∏adys∏awa Wysockiego, oficera jeszcze sprzed 1939 roku.

13 paêdziernika bitw´ wznowiono salwami katiusz. Okaza∏o
si´ jednak, ˝e Niemcy podciàgn´li posi∏ki i uzyskali przewag´.
Bitwa zacz´∏a wygasaç, wiadomoÊci o jej przebiegu i stratach
Polaków dotar∏y na Kreml. Stalin poleci∏ wycofanie 1 Dywizji na
ty∏y choç dowódca 33 Armii domaga∏ si´ dalszych ataków. 

Rachunki i fa∏sze
Wyliczono, ˝e z szeregów 1 Dywizji Piechoty uby∏o po bitwie

pod Lenino ponad 3 tys. ˝o∏nierzy, czyli niemal 24% stanu wyj-
Êciowego. Poleg∏o lub zmar∏o od ran 513 KoÊciuszkowców
(w tym 51 oficerów), zagin´∏o bez wieÊci 652, a do niewoli nie-
mieckiej na pewno dosta∏o si´ 116 ˝o∏nierzy. Nieprzyjaciel stra-
ci∏ chyba oko∏o 1500 ˝o∏nierzy. To by∏a bardzo wysoka cena za
improwizacj´, z∏e przygotowanie do bitwy i gierki polityków. Za-
bitych pochowano w ró˝nych miejscach, a po wojnie nie prze-
prowadzono ekshumacji.

Nie dokonano w okresie PRL starannej analizy pope∏nio-
nych b∏´dów, nie podano do publicznej wiadomoÊci pe∏nej
prawdy o bitwie pod Lenino. W podr´cznikach szkolnych poja-

ODPRAWA PO BITWIE

15-16 paêdziernika 1943 r., Niko∏ajewka.
Stenogram z narady dowództwa 1 Dywizji Piechoty

z dowódcami jednostek i oficerami liniowymi, 
poÊwi´conej dzia∏aniom dywizji w bitwie pod Lenino

[Na Êcianach chaty zajmowanej przez I Oddzia∏ Sztabu
w Niko∏ajewce, tu˝ nad sto∏em wisi plakat z napisem
„Lenino – 12 X 43 – 13 X 43”]

[Telefon wy∏àczony]
Godz. 10.00

Genera∏:
Uczcijmy chwilà milczenia pami´ç poleg∏ych.

[Wszyscy wstajà]
No, siadamy.

Akcja bojowa, którà dywizja wykona∏a w ciàgu 12
i 13 paêdziernika, da∏a szereg cennych doÊwiadczeƒ, za
które drogoÊmy zap∏acili. By∏o wiele przyczyn od nas
niezale˝nych, które spowodowa∏y ten stan rzeczy, ale
w nas samych, w dywizji, by∏o êród∏o szeregu b∏´dów,
których gdyby nie by∏o, straty by∏yby mniejsze.

1.Dywizja zadanie przerwania frontu wykona∏a. Front
zosta∏ przerwany, dywizja wysun´∏a si´ naprzód, podcho-
dzàc pod Trygubowà z jednej, pod Po∏zuchy – z drugiej
strony.

Wysunàwszy si´ naprzód, wobec nieruszenia si´ sà-
siada, znalaz∏a si´ w worku, ale (nieprzyjaciela) z po-
wrotem nie wpuÊci∏a.

2.1 pp wyszed∏, zgodnie z rozkazem, do natarcia i po-
suwa∏ si´ bardzo pi´knie a˝ do Trygubowej. MiejscowoÊç
Trygubowa by∏a poza naszym pasem dzia∏ania, ale wo-
bec nieruszenia si´ sàsiada 1pp znalaz∏ si´ pod ogniem
flankowym i dalej poruszaç si´ nie móg∏. Wtedy kaza∏em
Trygubowà braç. WieÊ zosta∏a wzi´ta przez 1 pp, który
wyszed∏ pod ogniem flankowym (nieprzyjaciela) zajmu-
jàcego wzgórze na po∏udnie od Trygubowej. (Nieprzyja-
ciel) przeszed∏ do przeciwnatarcia i wyrzuci∏ nas z Trygu-
bowej. Od strony Puniszcze posz∏y dzia∏a opancerzone
i czo∏gi (nieprzyjaciela). Od tego czasu zaczà∏ si´ w pu∏-
ku zasadniczy nieporzàdek. Gdzie przyczyna tego!

Pu∏k mia∏ rozkaz nacieraç w trzech rzutach. Nie wia-
domo dlaczego, doszed∏szy do Trygubowej, pu∏k mia∏ trzy
ba(talio)ony w jednym rzucie. Rzuty si´ wdar∏y – drugi
rzut w pierwszy, a potem trzeci w drugi.

Dowodzenie zosta∏o zdezorganizowane. Dowódca 1 pp
[pp∏k Franciszek Derks] straci∏ kierownictwo pu∏kiem i to,
co si´ tam dzia∏o póêniej, mia∏o wszelkie cechy paniki.

Po wieczornym meldunku Kieniewicza [p∏k Bole-
s∏aw Kieniewicz by∏ zast´pcà dowódcy 1 Dywizji Piecho-
ty do spraw liniowych], ˝e jest bardzo êle, zdecydowa-
∏em si´ wprowadziç do akcji drugi rzut dywizji. 

Dowódca 1 pp opuÊci∏ pu∏k, znalaz∏ si´ sam w Po∏zu-
chach i zameldowa∏, ̋ e pu∏k zosta∏ rozbity, ̋ e go nie ma. Ka-

cd. na str. 9 ➔
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za∏em mu wróciç i objàç
dowództwo nad resztka-
mi pu∏ku.

Jak widaç, dowódca
pu∏ku straci∏ panowa-
nie nad pu∏kiem od sa-
mego poczàtku i nie
panowa∏ ju˝ nad ba(ta-
lio)onami, a gdy (nie-
przyjaciel) przeszed∏ do
przeciwnatarcia, on nie
mia∏ ju˝ w r´ku Êrod-
ków, aby przeciwdzia-
∏aç temu co si´ sta∏o –
katastrofie 1 pp.

Jedyny cz∏owiek,
który mia∏ tam g∏ow´
na karku, to by∏
Hübner [chodzi o kpt.
Juliusza Hübnera – za-
st´pc´ dowódcy 1 pp
do spraw polityczno-
wychowawczych]. Gdy-
by nie p∏k Bewziuk
[p∏k Wojciech Bewziuk
by∏ dowódcà artylerii 1
Dywizji Piechoty] ze
swojà brygadà artyle-
rii, to by si´ sta∏o nie
wiadomo co.

Utracenie zdolnoÊci
kierowania walkà, do-
puszczenie do paniki
i dezorganizacji, wresz-
cie opuszczenie pu∏ku –
oto rachunek pp∏ka
Derksa. Przy tej artyle-
rii, którà 1 pp mia∏ w r´ku i która mog∏a mu pomóc, ta
kl´ska by∏a niepotrzebna.

Na prawym skrzydle walka o Po∏zuchy by∏a tak sa-
mo trudna, bo sàsiad zawiód∏. Niemcy prowadzili ogieƒ
karabinów maszynowych ze wzgórza 207. Czerwiƒski
[pp∏k Gwidon Czerwiƒski – dowódca 2 pp] nie straci∏
panowania nad sobà, ale straci∏ panowanie nad ba(ta-
li) onami. Rzuty si´ zla∏y.

2 pp wszed∏ do Po∏zuchów i prowadzi∏ tam walk´.
Czerwiƒski powzià∏ s∏usznà decyzj´ obchodzenia Po-
∏zuchów wàwozem. S∏uszna decyzja, ale niestety, ba(ta-
li)ony 2 i 3 wlaz∏y w pierwszy rzut i posz∏y do walki nie-
kierowane, bez zadania. Cz´Êç ich dosz∏a do Puniszcze
i tu zosta∏o 1000 ludzi.

Zaj´li Puniszcze i zostali tam bez ˝adnej pomocy.
Tego si´ domyÊlam, bo danych nie mam. Straty stàd, ˝e
nie okazano im pomocy we w∏aÊciwym czasie. Dowód-

ca pu∏ku panowa∏ tylko nad tà cz´Êcià pu∏ku, którà mia∏
ko∏o siebie, a resztà nie kierowa∏. Wy, pu∏kowniku (do
pp∏k. Czerwiƒskiego) u˝yliÊcie tych ba(talio)onów nie
tak, jak wyÊcie chcieli, ale tak, jak one chcia∏y.

Ba(talio)ony drugiego i trzeciego rzutu bez rozkazu
posz∏y naprzód. To bardzo ∏adnie. Dowódca armii gratu-
lowa∏ mi tego o godzinie 13.00. Ale có˝ stàd? Tysiàc ludzi
zosta∏o. Skutek ten, ˝e o jakiejÊ 19.00 zacz´∏a si´ panika.

Przywieziono meldunek, ˝e pod Lenino katastrofa
i Niemcy wdzierajà si´ pod Mojsiejewo. Powiedzia∏em:
Zastrzeliç jednego sukinsyna z tych meldujàcych,
a Niemcy zginà. Tak si´ te˝ sta∏o.

Je˝eli kierowanie walkà nie sta∏o na poziomie zadania,
to kierownictwo jest odpowiedzialne za straty. Ale to nie
zwalnia od odpowiedzialnoÊci dowódców, którzy mieli
w r´ku dosyç ci´˝kiego sprz´tu, aby sobie poradziç (...)

Za: Wojsko Polskie na froncie wschodnim, Warszawa 2003
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11 listopada 1943 roku, w 25
rocznic´ odzyskania niepodleg∏o-
Êci, bohaterscy ˝o∏nierze zostali
uhonorowani wysokimi odzna-
czeniami wojskowymi. Order
Virtuti Militari otrzyma∏o szesna-
Êcie osób, a Krzy˝ Walecznych
czterdzieÊci szeÊç. „Podczas bo-
jów w dniach 11, 12 i 13 paê-
dziernika 1943 roku – czytamy
w rozkazie dowódcy I Korpusu –
˝o∏nierze wykazali niez∏omny
hart ducha i wielkà ofiarnoÊç
w walce z najeêdêcami niemiec-
kimi o wolnà, niepodleg∏à i de-
mokratycznà Polsk´”.

Ranny
11 listopada 1943 roku. Odznaczenia wojskowe otrzyma∏o kilku-
dziesi´ciu ˝o∏nierzy spod Lenino.

BOHATEROWIE BITWY
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– Na poczàtku maja 1943 roku pracowa∏em w Stalin-
gradzkiej Fabryce Traktorów, gdzie remontowano czo∏gi
Êciàgane z pobojowiska. Pewnego dnia rano wszed∏em do
sto∏ówki i nagle przez g∏oÊniki us∏ysza∏em dêwi´ki Ma-
zurka Dàbrowskiego, a potem komunikat o organizowa-
niu w Sielcach nad Okà polskiego wojska. By∏em tym za-
skoczony i oszo∏omiony. Mimo sprzeciwu kierownika
zg∏osi∏em si´ do komendy wojskowej. Sprawa opar∏a si´
o majora i dopiero dzi´ki niemu 26 maja 1943 roku do-
tar∏em do Sielc nad Okà.Pod Lenino walczy∏em w sk∏a-
dzie 3 pp. Z pu∏kiem przeszed∏em ca∏y szlak bojowy od
Lenino do Warszawy i Berlina. By∏em dwukrotnie ranny.
– A Pana udzia∏ w bitwie?
– Dla mnie i dla wielu innych ta bitwa jest nadal bardzo wa˝-
na. By∏ to ci´˝ki i krwawy egzamin bojowy. Bój by∏ wpraw-
dzie stoczony na ziemi bia∏oruskiej, ale otwiera∏ nam drog´
do upragnionej Ojczyzny. Postawione nam zadanie bojowe
– mimo utrudnieƒ pogodowych (mg∏a), terenowych (ba-
gna) oraz pewnych braków w wyszkoleniu i niedociàgni´ç
organizacyjnych – wype∏niliÊmy z honorem i po bohatersku.
Hojnie p∏aciliÊmy krwià, jak to bywa w wielu bitwach. 
Mój 3 pu∏k znajdowa∏ si´ w drugim rzucie i w pierwszym
okresie bitwy niewiele móg∏ zdzia∏aç. Po zluzowaniu 1 pp
z powodzeniem odpieraliÊmy zaciek∏a kontrataki Niem-
ców. Pami´tam, jak przez dwa dni byliÊmy przygwo˝d˝e-
ni do ziemi przez lotnictwo nieprzyjaciela. Samoloty n´-
ka∏y nas du˝ymi grupami, rotacyjnie, bez chwili wytchnie-
nia. Rosjanie z naszego sàsiedztwa byli tym faktem za-
skoczeni, poniewa˝ na tym odcinku frontu wczeÊniej nie
operowa∏o lotnictwo. Uwa˝ano, ˝e Niemcy mieli roze-
znanie, ̋ e tu b´dà walczyç Polacy i postanowili ich zlikwi-
dowaç. O tym mo˝e te˝ Êwiadczyç to, ˝e z samolotów
zrzucano ulotki w j´zyku polskim, a g∏oÊników nadawano
komunikaty nawo∏ujàce do przejÊcia na ich stron´.

Nasi ˝o∏nierze w pierwszej fazie natarcia prze∏amali li-
nie obrony nieprzyjaciela i posun´li si´ w g∏àb jego terenu,
ale Rosjanie z lewa i prawa nie ruszyli z miejsca. Byli za

s∏abi. W ten sposób znaleêli-
Êmy si´ jak gdyby w worku, by-
liÊmy nara˝eni na oskrzydle-
nie, odci´cie od podstawy wyj-
Êciowej. W tej sytuacji musie-
liÊmy byç wycofani z pola wal-
ki mimo sprzeciwów dowódcy
33 Armii Radzieckiej gen.
Gordowa, który chcia∏, aby-
Êmy kontynuowali natarcie.
– Panie Pu∏kowniku, zostaw-
my histori´ historykom,
choç ˝a∏owaç nale˝y, ˝e nie
wyda∏ Pan drukiem przebo-
gatych wspomnieƒ. Jak czujà
si´ dziÊ KoÊciuszkowcy?
– Kombatanckie Êrodowisko KoÊciuszkowców powsta∏o
przed trzydziestu laty. Bra∏em aktywny udzia∏ w organizowa-
niu go. Przez kilkanaÊcie lat by∏em cz∏onkiem zarzàdu Êrodo-
wiska, a w latach dziewí çdziesiàtych jego prezesem. Opiekà
otoczy∏ nas ówczesny ZBoWiD oraz wojsko, a szczególnie 1
Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Ko-
Êciuszki, która przej́ ∏a nasze bojowe tradycje. Wszyscy
uczestnicy bitwy pod Lenino uzyskali stopnie oficerskie
iKrzy˝e Kawalerskie OOP. W1985 roku stanà∏ nad Wis∏à Po-
mnik KoÊciuszkowca. Z mojej inicjatywy i wed∏ug mojego
wzoru zosta∏ ustanowiony Krzy  ̋ Bitwy pod Lenino. Na
Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach powsta∏ pomnik-mo-
gi∏a poÊwí cony pamí ci poleg∏ych. W Katedrze Polowej WP
oraz w Katedrze Êw. Szczepana na Pradze zosta∏y wmurowa-
ne nasze pamiàtkowe tablice. Ârodowisko KoÊciuszkowców
pieczo∏owicie dba o upamí tnianie czynu zbrojnego 1 DP. 

W tym roku mija jubileuszowa 60. rocznica bitwy pod
Lenino. Jest wi´c okazja do zadumy i wspomnieƒ o tam-
tych latach, do odwiedzenia pola bitewnego i oddania
ho∏du poleg∏ym polskim ˝o∏nierzom. 

Rozmawia∏ Adam Dobroƒski

Rozmowa z p∏k. Janem Dudà, uczestnikiem bitwy pod Lenino

Trudne drogi, wielkie emocje

Panie pu∏kowniku, prosimy o relacj´ z bitwy pod Lenino. Jak trafi∏ Pan do Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki?

wi∏y si´ zapisy o wielkim zwyci´stwie i braterstwie broni. Ta bi-
twa mia∏a staç si´ symbolem, bywa∏a przeciwstawiana bojom
o Monte Cassino. A przecie˝ obie batalie by∏y tak odmienne od
siebie, ka˝da z nich wymaga starannego referowania, by nie
tworzyç mitów. Obie majà natomiast jeden wspólny mianow-
nik, jest nim wspania∏a postaw´ polskich ˝o∏nierzy (z wyjàtka-
mi w przypadku KoÊciuszkowców).

Historycy sà ju˝ zgodni, ˝e bitwa pod Lenino nie mia∏a
istotnego znaczenia, ale te˝ nie mo˝na jej lekcewa˝yç. Jest to
przede wszystkim wa˝ne wydarzenie w dziejach najnowszych
Polski. Dla KoÊciuszkowców, to ich chrzest bojowy, poczàtek

szlaku wiodàcego na ziemie polskie i a˝ do Berlina. Dla polity-

ków, to wcià˝ temat do dyskusji i swarów. Dla nas wszystkich -

jak sàdz´ - to temat do refleksji nad jak˝e z∏o˝onà sytuacjà Po-

laków w latach II wojny Êwiatowej i jak˝e okrutnym powik∏a-

niem stosunków z sàsiadem wschodnim. Dla wiele kombatan-

tów to nadal element legendy bia∏ej, chwalebnej, bo z tà opcjà

byli zwiàzani. Dla wiele innych, to element legendy czarnej, bo

wplecionej w dzie∏o zniewalania Polski przez stalinowski

ZSRR.

Adam Dobroƒski

Chorà˝y Jan Duda (sier-
pieƒ 1943 rok, Sielce nad
Okà)
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WARSZAWA
9 paêdziernika 2003r.

1500 – Msza Âwi´ta w Katedrze Polowej WP w inten-
cji Uczestników Bitwy pod Lenino

1700 – Apel Poleg∏ych, z∏o˝enie wieƒców i wiàzanek
kwiatów przed Pomnikiem KoÊciuszkowca

1930 – Spotkanie ˚o∏nierskich Pokoleƒ w 1 Bryga-
dzie Pancernej w Weso∏ej 

Podczas uroczystoÊci przed Pomnikiem KoÊciuszkowca 
na chwil´ wyjrza∏o s∏oƒce

W Katedrze Polowej WP msz´ Êw. w intencji ˝o∏nierzy spod Lenino koncelebrowa∏ Biskup Polowy WP gen. dyw. S∏awoj Leszek
G∏ódê. W ciszy i skupieniu zgromadzeni modlili si´ za poleg∏ych i zmar∏ych KoÊciuszkowców.

Kilkudniowe obchody 60. rocznicy Bitwy pod Leni-
no zgromadzi∏y nie tylko ˝o∏nierzy walczàcych w la-
tach wojny w szeregach Ludowego Wojska Polskiego –
choç tych by∏a przewa˝ajàca wi´kszoÊç – ale tak˝e de-
legacje ˝o∏nierzy z innych frontów walki o Polsk´:
kombatantów z Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie,
Sybiraków, a tak˝e Akowców. ¸àcznie w uroczysto-
Êciach uczestniczy∏o kilkuset by∏ych ˝o∏nierzy. Ponad
stu z nich specjalnym pociàgiem z Warszawy pojecha-
∏o do Lenino.

Komitetowi Organizacyjnemu obchodów przewodni-
czy∏ zast´pca kierownika Urz´du ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jerzy Koz∏owski.

Obchody charakteryzowa∏y si´ znacznà ró˝norod-
noÊcià imprez i uroczystoÊci – od konferencji nauko-
wej (odby∏a si´ ona 7 paêdziernika na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie) do Jarmarku Bia∏oruskiego,
który dla polskich kombatantów urzàdzi∏y w∏adze
Lenino. I choç typowo jesienna pogoda nie sprzyja∏a,
zarówno ranga uroczystoÊci organizowanych z udzia-
∏em Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, jak
i ich rozmach dowiod∏y du˝ego znaczenia tej Bitwy,
której uczestnicy w∏asnà krwià wykuwali drog´ do
Polski.

Centralne obchody rocznicy odby∏y si´ w dwóch mia-
stach – Warszawie i Lenino.

60 LAT 
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Gospodarzem uroczystoÊci przed Pomnikiem Ko-
Êciuszkowca by∏a 1 Warszawska Dywizja Zmecha-
nizowana im. Tadeusza KoÊciuszki i jej dowódca
gen. Henryk Dziewiàtka. Mimo ch∏odu i zimna uro-
czystoÊç zgromadzi∏a licznych kombatantów, g∏ów-
nie KoÊciuszkowców

Klub Kombatantów 
1 Dywizji Piechoty 
im. Tadeusza KoÊciuszki

Warszawskie Êrodowisko KoÊciusz-
kowców dzia∏ajàce jako Klub Kombatan-
tów 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Ko-
Êciuszki przy Zarzàdzie G∏ównym Zwiàz-
ku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów
Politycznych liczy oko∏o stu osób. ˚ycie
Klubu opiera si´ na rocznym planie
wspó∏pracy z 1 Warszawskà Dywizjà
Zmechanizowanà im. Tadeusza KoÊciuszki. Plan ten
obejmuje organizowanie dywizyjnych uroczystoÊci
rocznicowych zwiàzanych z udzia∏em w walkach od po-
wstania dywizji do zakoƒczenia wojny oraz obchodów
rocznic paƒstwowych. Daty te to: 17 stycznia, 8 maja,
14 maja, 15 sierpnia, 14 wrzeÊnia, 12 paêdziernika, 11
listopada. 

Klub uczestniczy te˝ w innych Êrodowiskowych uro-
czystoÊciach (np. 1 Dywizji Grenadierów 1940 roku, 1

Dywizji Pancernej gen. Stanis∏awa Maczka, 1 Dywizji
przy Armii Francuskiej Ren–Dunaj).

W uroczystoÊciach biorà udzia∏ nasi
przyjaciele dywizyjni – gen. bryg. Hen-
ryk Dziewiàtka i sztab Dywizji oraz do-
wódca 1 Brygady Pancernej p∏k dypl.
Piotr ¸ucka i sztab Brygady. Dzi´ki
nim uroczystoÊci te majà odpowiednià
opraw´ – kompanii honorowej i orkie-
stry wojskowej – oraz zabezpieczenie
logistyczne. 

Zebrania cz∏onków Klubu odbywajà
si´ co drugi czwartek ka˝dego miesiàca,
a zebrania Zarzàdu – co czwarty czwar-

tek. Cieszymy si´ ze wsparcia nas przez prezesa
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Poli-
tycznych gen. dyw. Wac∏awa Szklarskiego i wspó∏pra-
cowników, jak równie˝ wspierania naszej dzia∏alnoÊci
przez prezesa Zarzàdu Mazowieckiego Zwiàzku
Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych
p∏k. Józefa KoleÊnickiego i wspó∏pracowników. Za-
rzàd Klubu organizuje równie˝ smutne powinnoÊci
honorowania pochówku odchodzàcych na wiecznà
wart´ weteranów. Bardzo du˝ej pomocy udziela
w tym wzgl´dzie Komenda Garnizonu pod dowódz-
twem gen. dyw. Mariana Maindy.

Nie sposób w krótkim tekÊcie wymieniç wszyst-
kich, dzi´ki którym Klub sprawnie dzia∏a. Do wyró˝-
niajàcych si´ pracà spo∏ecznà kombatantów nale˝à:
p∏k Henryk Adamowicz, p∏k Ignacy Bronecki, p∏k
Jan Duda, por. Jerzy Henkel, mjr W∏odzimierz Ko-
nodo, kpt. Janina Kubica, p∏k Edward Lenik, kpt.
Zofia Lipiec, por. Renata OÊka, p∏k S∏awomir Sa-
dowski, mjr Marek Sobolewski, por. Lech Tryuk,
p∏k dr med. Jan Tupieka.

Roman NOGAL

PÓèNIEJ
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10 paêdziernika 2003 r.

1300 – Z∏o˝enie wieƒców i wiàzanek kwia-
tów przed Pomnikiem ˚o∏nierzy Po-
leg∏ych pod Lenino na Cmentarzu
Powàzkowskim

1400 – Uroczysta zmiana Posterunku Ho-
norowego, z∏o˝enie wieƒców i wià-
zanek kwiatów przed Grobem Nie-
znanego ˚o∏nierza

1500 – Spotkanie Prezydenta RP
z Uczestnikami Bitwy pod Lenino
w Pa∏acu Prezydenckim 

1700 – Koncert Centralnego Zespo∏u Arty-
stycznego WP w Akademii Obrony
Narodowej

Cmentarz Powàzkowski,
Kwatera ˚o∏nierzy spod
Lenino. W strugach desz-
czu KoÊciuszkowcy sk∏a-
dali kwiaty przed Pomni-
kiem swoich towarzyszy
broni. Wieniec sk∏adajà
mi´dzy innymi ppor.
Weronika Skoracka oraz
kpt. Julian Lech
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Podczas spotkania z uczestnikami Bitwy prezydent Aleksander KwaÊniewski uhonorowa∏ Orderem Odrodzenia Polski kilkunastu
kombatantów. Witajàc zebranych w Pa∏acu Prezydenckim powiedzia∏ m.in. „W zwiàzku ze zbli˝ajàcà si´ 60. rocznicà Bitwy pod 
Lenino, jako Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i Zwierzchnik Si∏ Zbrojnych, przekazuj´ jej uczestnikom s∏owa wdzi´cznoÊci i uzna-
nia za patriotycznà postaw´ i wojenne m´stwo. Zwracam si´ do obecnych wÊród nas ˝o∏nierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza 
KoÊciuszki: nie zapominamy i nie zapomnimy o Waszych zas∏ugach dla kraju”.

Na uroczystoÊç przybyli liczni warszawianieW drugim dniu uroczystoÊci warszawskich, na Placu Marsza∏ka Józefa 
Pi∏sudskiego odby∏a si´ uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego
˚o∏nierza. Potem nastàpi∏o sk∏adanie wieƒców. Jako pierwsi – w ho∏dzie
swoim kolegom – wieniec z∏o˝yli uczestnicy
Bitwy. Za nimi przedstawiciel Prezydenta
RP gen. Tadeusz Ba∏achowicz

Wieniec sk∏ada delegacja Rady Kombatanc-
kiej i Urz´du ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych na czele z ministrem 
Janem Turskim, obok którego stojà prezes
Marian Kazubski i gen. Roman Jagiel-
-Jagie∏∏o, asystuje p∏k Jan Ozga. Za nimi
kanclerz Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti
Militari gen. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki

Warszawa
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Lenino

Wszystkim Wam jesteÊmy winni wdzi´cznoÊç i serdecznà pami´ç. Jest
naszym obowiàzkiem przekazywanie tej pami´ci kolejnym pokole-
niom. Nie jest przypadkiem, ˝e w tym dniu sà z nami m∏odzi Polacy,
m∏odzi Bia∏orusini, m∏odzi Rosjanie – powiedzia∏ m.in. premier Le-
szek Miller podczas uroczystoÊci na Polskim Cmentarzu Wojennym
w Lenino. 

Przed Pomnikiem na Polskim Cmentarzu Wojennym wieniec z∏o˝y∏a
delegacja w sk∏adzie: mjr Wanda Staniszewska oraz p∏k Jan Hen i p∏k
Jan Ziomek

Mszà Êw. i mod∏ami w obrzàdku prawos∏awnym i ewangelickim rozpocz´∏y si´ uroczystoÊci przed Pomnikiem na Polskim Cmen-
tarzu Wojennym. Odprawiali je: Biskup Polowy WP gen. S∏awoj Leszek G∏ódê oraz Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpa-
sterstwa Wojskowego ks. bp. p∏k Ryszard Borski i Prawos∏awny Ordynariusz Wojskowy ks. bp gen. Miros∏aw Chodakowski-Miron.



900 – Polski Cmentarz Wojenny
w Lenino 

Msza Âwi´ta 
Przemówienie Premiera
RP Leszka Millera 
Apel poleg∏ych, 
Z∏o˝enie wieƒców 
i wiàzanek kwiatów

1100 – Pomnik ˚o∏nierzy 
Radzieckich w Lenino 

Z∏o˝enie wieƒców 
i wiàzanek kwiatów 

1200 – Pomnik Bratniej Mogi∏y 
Z∏o˝enie wieƒców 
i wiàzanek kwiatów

1215 – Mauzoleum Bitwy 
pod Lenino 

Wystàpienie przedstawi-
ciela w∏adz Bia∏orusi 
Wystàpienie weteranów
Wojska Polskiego i Armii
Czerwonej 
Wystàpienie przedstawi-
cieli m∏odzie˝y polskiej 
i bia∏oruskiej

1500 – Dom Kultury w m. Gorki 
Koncert Zespo∏u Artystycz-
nego Armii Bia∏oruskiej 
Uroczysty obiad M∏odzie˝ szeroko uczestniczy∏a w obchodach. Na zdj´ciu: uczniowie podczas

uroczystoÊci przed Mauzoleum Bitwy pod Lenino.

Przed Mauzoleum

Witajàc zebranych, gospodarz uroczystoÊç, kierownik Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jan Turski powiedzia∏: Bitwa pod Lenino zapisa∏a si´ w dziejach Polski i w zbiorowej pami´ci Narodu
w sposób szczególny. Donios∏e znaczenie tego pierwszego boju wynika nie tylko z jego wymiaru militarne-
go. Tutaj walczyli i gin´li Polacy ocaleni z sowieckich zsy∏ek i obozów pracy. Stàd – spod Lenino – rozpo-
czynali drog´ do Ojczyzny wierzàc, ˝e niosà wolnoÊç.
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fot. J. Sasin
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Na Cmentarzu Wojennym w Lenino umieszczono granitowe tablice z nazwiskami ˝o∏nierzy 1 Dywizji Pie-
choty im. Tadeusza KoÊciuszki poleg∏ych w Bitwie i zaginionych. Jest ich ponad tysiàc. 
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