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Marek Kozak: Kodziowce – miejsce pamięci na
Grodzieńszczyźnie

W centrum wsi Kodziowce (przy drodze) upamiętniono miejsce bohaterskiej
bitwy 101. Pułku Ułanów z Rezerwowej Brygady Kawalerii „Wołkowysk” z
pancerną jednostką Armii Czerwonej. Starcie to, uwieńczone polskim sukcesem,
umożliwiło utrzymanie dotychczasowych pozycji i zadanie ciężkich strat
przeciwnikowi.

Ćwiczenia 8 Pułku Ułanów z wykorzystaniem ciężkich karabinów maszynowych Maxim,
październik 1933 r. Fot. z zasobu NAC

17 września 1939 r. ZSRS bez wypowiedzenia wojny dokonał zbrojnej napaści na Polskę,
będącą od 1 września w stanie wojny z III Rzeszą. Główne kierunki natarcia Frontu
Białoruskiego objęły Wilno, Baranowicze – Wołkowysk – Grodno – Suwałki i Brześć nad
Bugiem. W dniach 18‒19 września miała miejsce obrona Wilna przed nacierającymi
wojskami sowieckimi. Z kolei w dniach 20‒21 września trwały ciężkie walki o Grodno. Jako
ostatnie, 24 września, zdobyte zostały Suwałki. Wkraczającym jednostkom Armii Czerwonej
opór zbrojny stawiały związki taktyczne Korpusu Ochrony Pogranicza, Brygada Rezerwowa
Kawalerii Wołkowysk i Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie.

Przed północą 22 września 1939 r. rozpoczęło się jedno z największych starć armii
sowieckiej z polską we wrześniu 1939 r. – bój pod Kodziowcami (w dwudziestoleciu
międzywojennym wieś leżała w Polsce, w województwie białostockim, w powiecie
augustowskim; obecnie wieś na Białorusi w obwodzie grodzieńskim).

Z góry upatrzone pozycje

22 września 1939 roku dobiegła końca dwudniowa obrona Grodna przed Armią Czerwoną.
Sowietom nie udało się szczelnie zamknąć pierścienia okrążenia, stąd większość polskich
obrońców zdołała już poprzedniego dnia wycofać się z miasta. Główna droga odwrotu
prowadziła w kierunku północnym, gdzie podążyła m.in. Brygada Rezerwowa Kawalerii
„Wołkowysk”. Późnym wieczorem i nocą z 21 na 22 września główne siły polskiego
zgrupowania przeprawiły się przez Niemen w okolicach Hożej, po czym zatrzymały się na
postój w okolicach Sopoćkiń. Żołnierze zajęli kwatery zarówno w tej miejscowości, jak też w
leżących wokół wioskach i dworach. We wsi Kodziowce, położonej 7 km na wschód od
Sopoćkiń, stanął 101. pułk ułanów dowodzony przez mjr. Stanisława Żukowskiego.
Miejscowość liczyła dwadzieścia kilka gospodarstw rozłożonych po obu stronach
piaszczystej drogi.

21 września 1939 r., znajdująca się wówczas w Sokółce, sowiecka 2. Brygada Pancerna płk.

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-753046.jpg


Aleksieja Kurkina otrzymała rozkaz sformowania oddziału zbiorczego składającego się m.in.
z batalionu czołgów BT-7 (34 czołgi i 3 samochody pancerne), baterii dział
przeciwpancernych, plutonu rozpoznawczego i plutonu przeciwlotniczych karabinów
maszynowych, a także samochodów z amunicją i trzech cystern z paliwem. Dowódcą tego
oddziału został mjr. Czuwakin.

Sowiecki oddział zbiorczy miał za zadanie zniszczyć polskie oddziały grupujące się w lasach
augustowskich i opanować Augustów oraz Suwałki. Po dotarciu do wsi Bieliczany oddział
mjr. Czuwakina rozdzielił się. Część przeszła przez podmokłe łąki w kierunku miejscowości
Sylwanowce i dalej na Kodziowce, a część na Kowniany i Sopoćkinie.

W oczekiwaniu na najeźdźców

Jeszcze 21 września 1939 r. po godzinie 21 wysunięte ubezpieczenie zameldowało
dowódcy pułku o słyszalnych od strony Niemna silnikach pojazdów mechanicznych. Mjr
Żukowski zarządził pogotowie alarmowe. Okazała się to być kolumna przedzierających się
polskich samochodów z Grodna. Według ustaleń prof. Czesława Grzelaka, po ok. 2-3
godzinach od pierwszego alarmu, od strony wsi Sylwanowce rozległy się strzały. Pod
polskie ubezpieczenia podjechały sowieckie samochody, które po krótkiej walce wycofały
się.

Polskie patrole stwierdziły obecność broni pancernej w nieustalonej liczbie. Mjr Żukowski,
nie wiedząc, z jakimi siłami przeciwnika ma do czynienia, nie podjął konkretnej decyzji co
do działań pułku. W szwadronach zajęto stanowiska do obrony okrężnej.
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