
Pomnik ku czci żołnierzy poległych w bitwie pod Wizną                  
we wrześniu 1939 roku. 

 
      Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku Odcinek Wizna był częścią pasa 
polskiej obrony długości około 230 km, ciągnącego się od granicy z Litwą                
po Chorzele. Do jego zabezpieczenia utworzono Samodzielną Grupę Operacyjną 
,,Narew'' pod dowództwem generała brygady Czesława Młot-Fijałkowskiego.  
Rejon Wizny okazał się bardzo istotnym ogniwem obrony linii Narwi i Biebrzy. Miał 
długość około 9 km i rozciągał się pomiędzy miejscowościami Grądy Woniecko          
i Kołodzieje. Najważniejszymi elementami fortyfikacji były schrony - 7 ciężkich            
i 2 lekkie: 

 Giełczyn i Kołodzieje – 3 ciężkie schrony bojowe, 
 Góra Strękowa – 2 ciężkie schrony bojowe, 
 Kurpiki – 1 ciężki schron bojowy, 
 Maliszewo – 1 ciężki schron bojowy, 
 Włochówka - 2 lekkie schrony bojowe1. 

Schron dowódcy odcinka został umiejscowiony na wzgórzu 126, zwanym Górą 
Strękową. System umocnień uzupełniały prowizoryczne zapory przeciwczołgowe 
oraz stanowiska polowe dla piechoty. Należy zaznaczyć, że budowy schronów 
ostatecznie nie ukończono, nie było wentylacji, wielu nie zamaskowano,                    
a w niektórych nie zamontowano kopuł pancernych (na przykład w schronie 
dowódcy), co znacznie ograniczyło ich możliwości bojowe.   
 Siły polskie liczyły 700 żołnierzy i podoficerów (ostatnie badania wskazują, że ich 
stan osobowy wynosił około 340), 20 oficerów, 6 dział, 24 cekaemy, 18 erkaemów,    
2 karabiny przeciwpancerne. Dowódcą odcinka został kapitan Władysław Raginis,    
a jego zastępcą i jednocześnie dowódcą artylerii - porucznik Stanisław Brykalski.      
3 września, w celu wzmocnienia ducha walki wśród żołnierzy, obaj  złożyli przysięgę, 
że żywi nie opuszczą bronionych pozycji.   
7 września Niemcy podeszli pod Wiznę i ją zdobyli. Wówczas polscy żołnierze 
wysadzili most na Narwi, zatrzymując dalszy marsz wojsk niemieckich. Walki        
pod Wizną trwały od 8 do 10 września. Na polskie pozycje nacierał niemiecki korpus 
pancerny generała Heinza Guderiana. Przewaga Niemców była miażdżąca. Mieli    
do dyspozycji około 42 tysiące żołnierzy, 450 czołgów, kilkaset dział, byli wspierani 
przez lotnictwo. Szacuje się, że bezpośrednio w walkach brało udział  od 2 do 5 
tysięcy Niemców, reszta sił dopiero nadciągała nad Narew. 
Dzień 8 września rozpoczął się dla obrońców wielką nawałą artyleryjską                     
i bombardowaniem z powietrza. Efektem tych działań było rozbicie dwóch schronów  
i zniszczenie łączności. W nocy Niemcy rozpoczęli budowę mostu pontonowego.         
W tym też czasie polskie oddziały opuściły sąsiedni odcinek Osowiec, pozostawiając 
obrońców Wizny w osamotnieniu. 
Rankiem 9 września przybył w rejon walk generał Guderian, bardzo zaniepokojony 
słabymi efektami ubiegłodniowych ataków. Przez cały dzień trwał ostrzał artyleryjski, 
nasiliły się bombardowania. Niemiecka piechota atakowała polskie pozycje, ale była  
odpierana. Niemcy przerzucili za pomocą promu na drugą stronę rzeki czołgi, 
samochody, sprzęt i wojsko. Wobec ataku czołgów schrony były bezradne,                      
gdyż brakowało broni przeciwpancernej. Atakowano wszystkie pozycje, ale główny 
atak skierowano na Giełczyn. Zmasowane całodzienne ataki Niemców z udziałem 
samolotów, czołgów i samochodów pancernych przyniosły efekt - schrony                  
w Giełczynie i Kołodziejach zostały rozbite. Tego dnia od odłamka pocisku 
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artyleryjskiego zginął porucznik Brykalski, zaś kapitan Raginis został ciężko ranny.  
W tym samym czasie nasiliły się ataki na inne punkty obrony. Ale Polacy - ranni, 
przemęczeni, spragnieni - odpierali je. Bardzo wymowna i warta przytoczenia wydaje 
się relacja bezpośredniego uczestnika tych walk - walczącego po stronie niemieckiej 
majora Malzera: 
,, Rankiem 9 września sforsowaliśmy Narew pod Wizną. Po południu nasza piechota 
natrafiła na silny ogień karabinów maszynowych z linii polskich schronów bojowych. 
Szczególnie skuteczny ogień pochodził z jednego ze schronów usytuowanego około 
400 metrów na południe od szosy. Im bardziej saperzy przybliżali się do przedniej linii 
piechoty, tym silniejszy stawał się polski ogień. Można więc było posuwać się               
do przodu tylko bardzo krótkimi skokami. Czołowe natarcie na schron                     
nie doprowadziło do celu. W tym czasie nadjechały nasze czołgi i pod ich osłoną 
oddział szturmowy zbliżył się do schronu. Czołgi otworzyły silny ogień i przygniotły 
obsługę polskich karabinów maszynowych do ziemi. To pozwoliło jednemu z naszych 
saperów podejść do drzwi wejściowych schronu i umieścić tam ładunek amunicji 
wybuchowej. Pod wpływem silnej detonacji drzwi odskoczyły. Wejście zostało jednak 
natychmiast zabezpieczone. Twardzi obrońcy polscy nie chcieli w żadnym wypadku 
zaprzestać walki i nasz oddział został ponownie zasypany pociskami z broni 
maszynowej. Mimo to drugi saper podczołgał się do strzelnicy karabinu 
maszynowego - eksplodował ładunek wybuchowy i karabin zamilkł. Próba 
wtargnięcia do schronu spełzła jednak na niczym, ponieważ kopuła była nadal 
nieuszkodzona., a z niej polski karabin maszynowy trzymał nas dalej pod ogniem. 
Szybko powzięto decyzję uporania się z kopułą. Jeden z saperów ukrył się                
za wieżyczką czołgu, który wjechał na ścianę schronu. Dwa karabiny maszynowe, 
które dotychczas prowadziły ogień, zostały zniszczone. Ale i teraz Polacy nie poddali 
się, mimo, że broń ich uległa zniszczeniu. Jeden z saperów wszedł ponownie                
na schron i wrzucił przez strzelnicę kopuły kilka granatów ręcznych. Dopiero w ten 
sposób został skutecznie złamany opór Polaków. W schronie znaleźliśmy                  
7 zabitych.'' 2  
Jeden z dowódców polskiej obrony, kpt. Wacław Schmidt tak wspominał ostatnie 
chwile walki: „Ok. godziny 15 straciłem pierwszy ckm i zostałem tak oślepiony, że 
straciłem wzrok. Do godziny 18 nieprzyjaciel uszkodził wszystką broń maszynową w 
obiekcie, raniąc ciężko mnie i pięciu szeregowców. Stan rannych w jednej, zupełnie 
ciemnej izbie wśród stłoczonych dwudziestu sześciu ludzi stale się pogarszał, broni 
maszynowej już nie było. Zdecydowałem się poddać obiekt”.3 

Po godzinie 15-stej Niemcy ukończyli budowę mostu pontonowego. Natychmiast 
ruszyły przez most czołgi Guderiana. Przerwano polską obronę. Niemcy podeszli          
na bezpośrednie przedpole pozycji Góra Strękowa. W ostatnim meldunku do sztabu 
Samodzielnej Grupy operacyjnej Raginis meldował, że ma bardzo duże straty, jest 
ranny, ale mimo ciężkiej sytuacji nie opuści posterunku. 
10 września broniły się jeszcze 3 ciężkie schrony Góry Strękowej. Z samego rana 
nieprzyjaciel wznowił natarcie, wkrótce padły 2 schrony. Bronił się już tylko schron 
dowódcy. Niemiecki parlamentariusz postawił Raginisowi ultimatum, że jeśli           
nie podda schronu, wszyscy jeńcy wzięci do niewoli zostaną (z rozkazu generała 
Guderiana) rozstrzelani. Ciężko ranny kapitan, po ponad godzinie  podjął decyzję. 
Zwracając się do trwającej wciąż przy nim załogi, podziękował im, że spełnili swój 
żołnierski obowiązek, a następnie rozkazał opuścić schron. Żołnierze kolejno 
wychodzili na zewnątrz. Ostatni miał wyjść dowódca. Seweryn Biegański, który jako 
ostatni opuszczał schron tak opisywał ten moment: 



 „Kapitan spojrzał na mnie ciepło i łagodnie ponaglił. Gdy byłem już w wyjściu, 
uderzył mnie w plecy silny podmuch i usłyszałem wybuch”.4 
Kapitan  Raginis rozerwał się granatem, dotrzymując w ten sposób wcześniej 
złożonej przysięgi. 
 ,,Ś.p. Kapitan Wojsk Polskich Raginis poległ na polu chwały za świętą sprawę jako 
wielki Bohater, Żołnierz, Patrjota, Rycerz o wielce szlachetnym charakterze. Zamarło 
ciało Jego, ale Duch i Cień żyć będzie  w historii i u okolicznej ludności po wieczne 
czasy'' - takimi słowami (zachowana oryginalna pisownia) miejscowy drogomistrz, 
Józef Wiśniowski, poinformował w 1942 r.  Marię Raginis o śmierci jej brata.5 

Walki pod Wizną dobiegły końca. Nieznane są starty obu stron. Według szacunków 
historyków kilkudziesięciu obrońcom udało się wycofać, drugie tyle dostało się      
do niewoli, ale większość poległa. Nie wiadomo też, jakie straty poniosły wojska 
niemieckie. Powstrzymywanie natarcia Niemców pod Wizną opóźniło o 2 dni marsz 
wojsk niemieckich w głąb kraju i ocaliło życie wielu polskich żołnierzy, którzy mieli 
czas na wycofanie się w kierunku Warszawy. 
Obrona Wizny określana jest często jako polskie Termopile, co jest nawiązaniem    
do walk z 480 roku p.n.e., kiedy to 300 Spartan powstrzymywało tysiące żołnierzy 
armii perskiej. 
Widocznym symbolem opisanych wydarzeń i pamięci o bohaterskich obrońcach 
Wizny  jest pomnik,  który 15 października 1967 roku stanął na rynku w Wiźnie. Jego 
projektantem był Ferdynand Jarocha. Kształt pomnika był wzorowany na posągu 
słowiańskiego boga Światowida, z wykutymi czterema żołnierskimi twarzami 
spoglądającymi na cztery strony świata.6  Na obelisku widnieje napis: 
,,Żołnierzom Samodzielnej Grupy Operacyjnej ,,Narew", poległym w obronie 
Ojczyzny we wrześniu 1939 roku. Społeczeństwo powiatu łomżyńskiego".  
Przy drodze na wzgórze zamkowe stoi działo przeciwpancerne - pomnik poświęcony 
porucznikowi Brykalskiemu. 
W ruinach schronu dowodzenia na Górze Strękowej znajduje się pomnik –  skromna 
tablica z napisem: Przechodniu, powiedz Ojczyźnie, żeśmy walczyli do końca, 
spełniając swój obowiązek.  Kapitan Raginis wraz z porucznikiem Brykalskim zostali 
pochowani tuż obok schronu na Strękowej Górze. Gdy teren znalazł się pod 
okupacją sowiecką,  przeniesiono szczątki w inne miejsce, w pobliżu drogi, kilkaset 
metrów od schronu.  W 2011 roku Stowarzyszenie „Wizna 1939” odnalazło grób            
i zidentyfikowało szczątki dzięki badaniom DNA i znalezionym przedmiotom.  
Uroczysty pogrzeb odbył się na Górze Strękowej 10 września 2011 roku, w 72-gą 
rocznicę śmierci oficerów.  
 W 2012 roku Minister Obrony Narodowej awansował pośmiertnie na wyższe 
stopnie wojskowe: Władysława Raginisa na majora, a Stanisława Brykalskiego na 
kapitana.7 
O obronie Wizny traktuje m.in. utwór „40:1'', wykonywany przez szwedzki zespół 
metalowy  Sabaton . W wywiadzie dla dziennika „Rzeczpospolita” lider grupy, Joakim 
Brodén, powiedział: Polski fan przesłał nam kiedyś informację o bitwie pod Wizną. 
Kiedy przeczytaliśmy o czynach kapitana Władysława Raginisa i jego przyjaciół, była 
to dla nas tak nieprawdopodobna historia, że sądziliśmy najpierw, iż nie może być 
prawdziwa. Taka niesamowita odwaga, by 720 żołnierzy stawiało opór 42 tys. 
Niemców! Uznaliśmy natychmiast, że to najbardziej interesująca bitwa historii,            
i oczywiście napisaliśmy o tym piosenkę „40:1" 8 
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POLSKIE SŁOWA UTWORU MUZYCZNEGO GRUPY "SABATON" 
 
 
   40:1 
 
W ciszy przed burzą 
Komendy czekając 
Stanęło wybranych niewielu 
Naprzeciw niezliczonych wrogów 
Rozkaz z dowództwa brzmiał: 
Walczyć, ziemi nie oddać 
 
Na początku września wybuchła 
Wojna jakiej nie widział świat 
Obca przemoc nie zabierze Ojczyzny nigdy nam 
Póki my żyjemy i nasza chroni Ją zbrojna dłoń 
Jeżeli nie ma was czterdziestu na jednego 
Rychło odbierzemy życie każdego 
 
Ochrzczeni w ogniu 
Czterdziestu na jednego 
Duchem Spartanie 
Śmierć i chwała 
Polscy żołnierze 
Najlepsi z najlepszych 
Powstrzymują furię Wehrmachtu 
 
8 września rozpoczął się 
Rzeszy złowrogi gniew 
Znowu ogień moździerzy i dział 
"Wytrwać, utrzymać bunkry" 
Kapitan poprzysiągł na życie 
"Zwycięstwo albo śmierć" 
 
Okrutne grzmią działa 
Brutalna trwa kanonada 
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Więc chodźcie -  
Pokażcie na co was stać 
Tu wiecznego piekła poznacie smak 
Jeżeli nie ma was czterdziestu na jednego 
Rychło odbierzemy życie każdego 
 
Zawsze pamiętaj o poległych żołnierzach 
Zawsze pamiętaj ojców i synów na wojnie 
Zawsze pamiętaj o poległych żołnierzach 
Zawsze pamiętaj o pogrzebanych w historii 
 
Obca przemoc nie zabierze Ojczyzny nigdy wam 
Póki my żyjemy i nasza chroni Ją zbrojna dłoń 
Jeżeli nie ma was czterdziestu na jednego 
Rychło odbierzemy życie każdego 
 
Ochrzczeni w ogniu 
Czterdziestu na jednego 
Duchem Spartanie 
Śmierć i chwała 
Polscy żołnierze 
Najlepsi z najlepszych 
Powstrzymują furię Wehrmachtu 
 
Nie! Nie! Nie! 
 
 

      Wspomnienia mieszkanki Góry Strękowej, Kazimiery Puchowicz opublikowane    
w internetowym wydaniu gazety Poranny.pl. 

We wrześniu 1939 roku Kazimiera Puchowicz miała 17 lat. W domu jej rodziców, 
Stefana i Marianny Szumowskich w Górze Strękowej koło Wizny, kwaterował kapitan 
Władysław Raginis.  
 
I.  Kapitan Raginis jakieś dwa tygodnie u nas kwaterował - wspomina Kazimiera 
Puchowicz. - Bo nasz dom był nowy, drewniany, świeżo postawiony, najlepszy        
we wsi. Mieliśmy dwa duże pokoje, to jeden rodzice oddali kapitanowi. Nie jadł             
u nas, żołnierze mieli swoją stołówkę. Tylko mleko pił, chwalił, że dobre. Jak             
te schron  tu budowali, to niczym w Warszawie wyglądało. Ludzi było moc.                     
I więźniowie pracowali, i maturzyści, i junaki, żeby tylko szybciej postawić. Nawet 
światło zaprowadzili, bo beton ciągano na górę. Na odbiór przyjechał sam          
Rydz-Śmigły  z całą świtą. Pięcioma taksówkami! Kapitan Raginis, wychodząc od 
nas do tego schronu, powiedział: Zginę. A mama mówi do niego: Panie kapitanie, 
wszyscy możemy zginąć, toż to wojna. On pokręcił głową: Nie, ja tu zostanę            
na zawsze. I aż oczy zatarł, bo łzy mu się zakręciły. Byłam w kuchni. Serce             
mi   się ścisnęło z żalu. My całą wioską uciekli do Zawad. Niemcy walili seriami jedna          
za drugą. Aż ziemia dudniła. Myśleliśmy, że koniec świata będzie. I jeszcze               
z góry, z samolotów strzelali. Samoloty tak nisko latały, że drzewa pokosiły, pniaki 
sterczały tylko. Polacy nie mieli żadnych szans. 



 
II. Kiedy wróciliśmy do wsi, widok był przerażający - opowiada pani Kazimiera. - 
Same ruiny i zgliszcza. Wszystko spalone. Kołek w płocie nie został cały.               
Nie mogliśmy trafić na swoje podwórze. Dom poznaliśmy tylko po piecu kaflowym. 
Nie wiedzieliśmy, co z kapitanem, więc tata, który był odważny, bo w ruskim wojsku 
przed wojną służył, zakradł się po kryjomu do bunkra. Raginis leżał przy drzwiach, 
piersi miał wyrwane, to znaczyło, że granatem się rozerwał. Porucznik Brykalski 
znajdował się na pryczy. Parę dni obaj tak leżeli. Ludzie chcieli ich pochować, ale bali 
się Niemców, którzy stale tam krążyli. W końcu ojciec i sąsiad Śledziewski              
nie wytrzymali, co będzie, to będzie, poszli do Niemców. Jakoś się dogadali z nimi  
na migi. Pokazali na górę, że tam już śmierdzi od tych zwłok i że tyfus albo jaka inna 
zaraza może wybuchnąć. Wtedy Niemcy widocznie się wystraszyli, bo dali zgodę. 
Tata wrócił do domu i zawołał mnie: Chodź, Kazia, będziemy chować kapitana. Ale ja 
nie poszłam. Bałam się. Nie chciałam oglądać go zabitego. Wolałam zachować go   
w pamięci żywego, jak w mundurze chodził, jak mu mleko w dzbanku przynosiłam. 
On tam ze mną nie rozmawiał, nie powiem tego, bo i tematu nie miał. Poważny był, 
kapitan, a ja zwykła wiejska dziewczyna. Nie wdawał się w niepotrzebną gadkę. 
Przyszedł, przespał się i dalej do swoich obowiązków.  

III.  Pochowali ich zaraz przy bunkrze. Jak tato przyszedł, to zapytałam, czy ziemią 
przysypali tylko, bo przecież wojna, nijakich warunków do pochówku. A tata mówi: 
Nie. Wykopali dół, pałatką wyścielili, obu położyli obok siebie i mogiłę usypali          
jak należy. I w tym miejscu, żeby znak zostawić, posadzili drzewko. Po 17 września, 
kiedy weszli Ruskie i kilku z nich zginęło w okolicy, to razem z nimi chciano zabrać 
kapitana Raginisa i pochować wszystkich w zbiorowym grobie w Białymstoku. 
Przyjechała specgrupa zabierać trupy. Ludzie się jednak postawili. Ruskich możecie 
zabierać i chować, gdzie chcecie, ale kapitana nie oddamy. Tu zginął, niech tu 
spoczywa w  pokoju. 

 
Źródło: http://www.poranny.pl/magazyn/art/5242752,wizna-1939-kapitan-raginis-ja-tu-
zgine-gora-strekowa-jak-polskie-termopile,id,t.html 

 
Tadeusz Mocarski: Poemat "Wizna"   

Ojczyzny mojej blizn nie zliczysz, 
Ani nie zagojonych ran, 
Cmentarne nie pogasły znicze 
I krwawe wody toczą rzeki 
Bug, Narew, Wisła, San. 
Trzydzieści lat, to nazbyt mało 
Żeby zapomniał las i okop 
I żeby niebo zapomniało ... 
 
Na wzgórzu Wizna jak na dłoni 
Nić Narwi w dole. Dalej schrony. 
Opustoszały wszystkie domy 
Ludzie odeszli. Cisza wokół. 
 



Jest wrzesień. Ciepły, suchy wrzesień. 
Bzykają muchy, czasem kaczka 
Poderwie się, uleci 
Mrówko, czy mogłaś wtedy przeczuć,  
że nawet twój z patyków schron 
Twój mały, niewidoczny dom 
Za kilka godzin, zryją, zdepczą, 
Stratują kopytami bomb, 
Zaleją ogniem i ołowiem 
........................................ 
Czy ty wiedziałaś mrówko, powiedz?! 
 
O gwiazdo czuwająca gwiazdo 
Zrzuć aureolę i zdejm welon. 
Nie daj im poznać, że znasz wyrok! 
Bo oni wszyscy w ciebie patrzą 
Bo oni w twoje znaki wierzą. 
Świeć im jak wojsku jak żołnierzom 
A nie jak przyszłym bohaterom. 
 
Powiedz, że oprą się tej zgrai 
Czołgom, haubicom i moździerzom. 
W siedmiuset tylko... 
Bez nadziei, 
Że ktoś pośpieszy im z odsieczą. 
Mają granaty, cekaemy 
I sześć dział lekkich. 
Będą bronić 
Swojej reduty. 
I zwyciężą. 
Powiedz im gwiazdo, że tak będzie! 
 
Nie przejdą. Bo już ogniem zieją 
Reduty "Giełczyn", "Kołodzieje" 
Z pożaru, z ruin, z dymu, ognia 
Strzelają... żywi, czy umarli?! 
Nie, dzisiaj tędy przejść nie można! 
Tędy tak łatwo przejść nie można! 
 
Będą umierać, będą krwawić 
Będą się bronić. Będą walczyć 
Dopóki amunicji starczy! 
 
Działa tu na nic, samoloty 
W skowycie maszyn, w gwiździe bomb 
Stoi Ojczyzna 
Stoi schron 
 
W swojej ojczyźnie giną, mrą 
A lekką mieli śmierć. Przedwczesną 



Jak gdyby szli w głęboki sen. 
W kwitnący jasno w polu len 
i w wieczność. 
 
I jeszcze jeden minie dzień 
I jeszcze jedna minie noc 
Ostatnia noc. Jutrzejszy świt 
Ostatnim dla nich będzie świtem. 
Szczęśliwi, którzy w tą noc śpią. 
Ale, kto w taką noc z nich śpi? 
Kto głodny, chory, ranny, słaby 
Głowę oparłszy o karabin 
Na ładownicę, w której nabój 
Ostatni... 
 
Na kilkunastu metrach ziemi 
Ojczystej ziemi. Trwać bez końca. 
Krew do ostatniej kropli przelać 
A potem twarzą paść w łopiany 
Tu bić się, tu być pochowanym 
W krainie gorącego słońca. 
 
Miał wyjść ostatni. Ale w drzwiach 
Nie było długo kapitana. 
I nagle jęknął las i piach  
Huk wstrząsnął bunkrem. Wybuchł granat. 
.................................................................. 
Pozostał wolny. Tam, gdzie padł. 
 
Bo tyle wolnej Polski było 
Ile ciałami Jej zakryli, 
ile zabrali do mogiły 
Przez sześć wojennych lat. 
Na każdym skrawku polskiej ziemi 
I wobcyh, zapomnianych stronach. 
Wśród dzieł rozbitych, ekaemów. 
W okopach i zburzonych schronach, 
Pod kamieniami i pod dranią 
Jak posiew. Jak wolności ziarno. 
Żołnierze nasi bohaterscy 
Zostali 
Z różą krwi na piersi. 
 
Chwała im za to. 
Cześć Pamięci. 
 
 
Źródło: 
http://www.bialystok.ap.gov.pl/arch/teksty/pomnik_bohaterow/odsloniecie_pomnika.p
df 



 



 

Źródło: 
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Mural w Wiźnie przedstawiający żołnierzy Raginisa wziętych do niewoli                  

(na podstawie oryginalnego zdjęcia). 

 

Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/427138345882698339/ 



 

Grób kpt. W. Raginisa i por. S. Brykalskiego 
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