
 
IV Sztafeta Niepodległości 

 

 
 

Dla uczczenia 97 rocznicy  

Bitwy Nadniemeńskiej 
 

22 – 24 września 2017 



 
Dzień pierwszy ( 22 września) 

 
               IV Sztafetę Niepodległości rozpoczynamy od miejscowości 

Rygałówka koło Lipska.  

                    Tu na miejscowym cmentarzu spoczywa 18 letni uczeń 

gimnazjum w Żytomierzu Janek Bieliński i jego 8 kolegów, którzy 

oddali swe życie w boju pod Siółkiem. 

 

 

 

 

Oficjalny start Sztafety nastąpi spod Kopca Wolności 

w Lipsku 

  



 

 

Tego dnia będziemy też w Dąbrowie Białostockiej 

Przy Pomniku Obrońców Ojczyzny i Marszałka Józefa 

Piłsudskiego i jego żołnierzy 

  
 

Z Dąbrowy biegniemy do Nowego Dworu 

Tu na cmentarzu parafialnym spoczywa 12 żołnierzy 

ze 101 pułku piechoty poległych przy zdobywaniu 

Nowego Dworu we wrześniu 1920 roku. W centrum 

miejscowości oddamy hołd żołnierzom roku 1920 przy 

pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego 

  



 

Kolejnym przystankiem IV Sztafety będzie Sidra 

  
Tutaj też nad miejscowym zalewem na uczestników 

sztafety będzie czekał ciepły posiłek. 

 

Z Sidry już niedaleko do Kuźnicy Białostockiej czyli 

finałowego punktu pierwszego dnia Sztafety ale po 

drodze jest jeszcze miejscowość Mieleszkowce 

Pawłowickie gdzie znajduje się mogiła 3 

podhalańczyków z 21 Dywizji Górskiej poległych w 

walce o tę wieś 

 

 
 



 

Wieczorem dotrzemy do Kuźnicy Białostockiej gdzie 

oddamy hołd  Powstańcom Styczniowym na Golgocie 

Wschodu. Tutaj też odbędzie się ognisko integracyjne  

 

  
 

 
 

 

 



 
Dzień drugi ( 23 września) 

Drugi dzień Sztafety rozpoczynamy w Kuźnicy przy 

pomniku Ofiar II Wojny Światowej  

 
 Spod pomnika udajemy się na cmentarz parafialny 

gdzie znajduje się kwatera żołnierzy z 21 Dywizji 

Górskiej poległych w czasie ciężkich walk o Kuźnicę 

we wrześniu 1920 roku 

 
 



Z Kuźnicy pobiegniemy do Klimówki. To w okolicach tej 

miejscowości w trójkącie Zaśpicie- Bilminy – Klimówka 

rozegrały się najcięższe walki na Sokólszczyźnie w ramach 

operacji nadniemeńskiej. To właśnie na miejscowym 

cmentarzu pochowano najwięcej podhalańczyków z 21 

Dywizji Górskiej gen Galicy. Oddamy im hołd składając 

kwiaty i zapalając znicze 

 
Oddamy też hołd mieszkańcom Zaśpicz rozstrzelanych 

przez bolszewików 

 

 



Miejscem gdzie będzie na nas czekał ciepły posiłek 

tego dnia będzie leżąca na trasie Sztafety wieś 

Bohoniki , którą król Jan III Sobieski nadał za zasługi 

wojenne Tatarom w roku 1679 . 

  
 

Kolejnym przystankiem na trasie drugiego dnia 

Sztafety będzie miejscowość Szudziałowo. Tu 

uczestnicy Sztafety oddadzą hołd Powstańcom 

Listopadowym i Styczniowym 

 

  
 

 

 

 



        Finałowym punktem drugiego dnia Sztafety 

będzie Kopna Góra i Mauzoleum Powstańców 

Listopadowych. Tu uczestnicy IV Sztafety 

Niepodległości złożą kwiaty i zapalą znicze na 

grobach powstańców z oddziału płk. Zaliwskiego 

            
Na zakończenie odbędzie się ognisko integracyjne z 

miejscowymi władzami i mieszkańcami 

 

                       
 



Dzień trzeci ( 24 września) 
           Dzień trzeci Sztafety to uroczysta Msza święta za 

Ojczyznę w kolegiacie św. Antoniego o godz. 10:00 

Po mszy świętej uczestnicy Sztafety udadzą się na cmentarz 

gdzie złożą kwiaty i zapalą znicze na mogiłach żołnierzy 

poległych na Ziemi Sokólskiej w lipcu i wrześniu 1920 

roku. Nie zapomnimy też o ofiarach zbrodni katyńskiej 

pochodzących z naszej ziemi. 

 

     
Finałem IV Sztafety Niepodległości będzie 

wbiegniecie jej uczestników na uroczyste obchody 97 

rocznicy Bitwy nad Niemnem  

 



 

 

 

 
 

 

 


