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W projekcie część rysunków powstała na podstawie zdjęć archiwalnych z okresu II wojny światowej. 

Chrzest w boju, jeden
na czterdziestu.

Cisza przed burzą, a wnet
rozkaz zabrzmi nam,
że garstka nas pójdzie w ten bój,
jak sam przeciw sforze psów.
Dowództwa rozkaz brzmi tak:
do walki o kraj!

Z początkiem września ten cios,
świat nie znał straszniejszych walk.
Od ziemi tej wara dziś wam,
polski żołnierz tu strzeże swych bram.
Na czterdziestu jeden, i tak
poślemy was w krwawy piach.

Chrzest w boju, jeden
na czterdziestu,
sercem Spartanie,
śmierć i chwała,
żołnierze Polski,
męstwa to wzór,
nie znają strachu – Wehrmacht to wie.

Tak, ósmy września to dzień,
gdy Rzesza chce krwi.
Mrowie moździerzy i dział,
Lecz nasze bunkry to moc.
Dowódca śmiercią gardzi:
„Kostucho, chodź!”
Już blisko artylerii zgrzyt,
ostrzału huragan i grzmot.

Dalej, pokażcie, na co was stać,
tylko nie myślcie żywcem nas brać!
Na czterdziestu jeden, i tak
poślemy was w krwawy piach.

Chrzest w boju, jeden
na czterdziestu,
sercem Spartanie,
śmierć i chwała,
żołnierze Polski,
męstwa to wzór,
nie znają strachu – Wehrmacht to wie.

Nie zapomnijcie poległych w boju,
Nie zapomnijcie synów i ojców ich.
Nie zapomnijcie poległych w boju,
Nie zapomnijcie synów i ojców ich.
Nie zapomnijcie poległych w boju,
Nie zapomnijcie, ich miejsce w historii.

Od ziemi tej wara dziś wam,
polski żołnierz tu strzeże swych bram.
Na czterdziestu jeden, i tak
poślemy was w krwawy piach.

Chrzest w boju, jeden
na czterdziestu,
sercem Spartanie,
śmierć i chwała,
żołnierze Polski,
męstwa to wzór,
nie znają strachu - Wehrmacht to wie.

Nie, nie, nie!

Baptised in fire.
40 to 1

So silent before the storm
Awaiting command
A few has been chosen to stand
As one outnumbered by far
The orders from high command
Fight back, hold your ground!

In early September it came
A war unknown to the world
No army may enter that land
That is protected by Polish hand
Unless you are 40 to 1
Your force will soon be undone

Baptised in fire
40 to 1
Spirit of Spartans
Death and glory
Soldiers of Poland
Second to none
Wrath of the Wehrmacht brought to a halt

The 8th of September it starts
The rage of the Reich
A barrage of mortars and guns
Stand fast, the bunkers will hold
The captain has pledged his life
I’ll face my fate here!
The sound of artillery strike
So fierce The thunder of guns

So come, bring on all that you’ve got
Come hell, come high water,
Never stop
Unless you are 40 to 1
Your lives will soon be undone
Baptised in fire
40 to 1
Spirit of Spartans
Death and glory
Soldiers of Poland
Second to none
Wrath of the Wehrmacht brought to a halt

Always remember, a fallen soldier
Always remember, fathers and sons at war
Always remember, a fallen soldier
Always remember, fathers and sons at war
Always remember, a fallen soldier
Always remember, buried in history

No army may enter that land
That is protected by Polish hand
Unless you are 40 to 1
Your force will soon be undone

Baptised in fire
40 to 1
Spirit of Spartans
Death and glory!
Soldiers of Poland
Second to none
Wrath of the Wehrmacht brought to a halt

No, no, no

Obrońcy Odcinka Wizna

1.  Kapitan WładysłaW Raginis, 3. kom-
pania ckm batalionu fortecznego (bfort) „Oso-
wiec”, pozycja gÓRa stRĘKOWa (wzgórze 
126). 

2.  pORuczniK stanisłaW BRyKalsKi. 15.  
i 16. pluton artylerii – bateria artylerii pozycyjnej 
(6 lekkich armat 76 mm).

3.  pORuczniK Jan zaWadzKi – pozycja wy-
sunięta sulin – stRumiłOWO przy moście 
pod Wizną – pluton piechoty, wzmocniony 
dwoma drużynami ckm oraz załogi 4 ckm  
w schronach bojowych – pORuczniK  
WitOld KieWlicz – OdcineK giełczyn – 
na północnym brzegu Narwi.

4.  FRanciszeK paWlaK – dowódca schronu 
WłOchÓWKa – drużyna piechoty (2 rkm), 
pluton pionierów 71. pułku piechoty oraz 3 
załogi ckm w schronach.

5.  Kapitan WacłaW schmidt – pozycja 
„KuRpiKi” na południowym brzegu Narwi – 8. 
kompania strzelecka 135. pułku.

6.  steFan panceR – dowódca schronu  
„naReW dOlna”

Łączny stan osobowy wynosił 20 oficerów i 700 
szeregowców, uzbrojonych w sześć dział lekkich, 
24 ciężkie karabiny maszynowe, 18 ręcznych 
karabinów maszynowych, dwa karabiny przeciw-
pancerne.
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niemiecka III Rzesza rozpoczęła najwiekszą wojnę w dziejach ludzkości.
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ŁamIĄc pakt o nIeagResjI Wojska adoLfa HItLeRa 
napadŁy na poLskę.

1 WRZEŚNIA 1939 ROKU
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WRÓG ZA WSZELKĄ CENĘ 
CHCIAŁ POZBAWIĆ 
POLAKÓW DUCHA WALKI.

Z WŚCIEKŁOŚCIĄ 
ATAKOWAŁ POLSKIE 
WSIE I MIASTA. 

Mimo przeważającej 
siły wroga Polacy 
stawili bohaterski 
opór broniąc 
niepodległości. 
wszyscy zdolni 
do walki 
chwycili 
za broń.



na wschód od warszawy polskie dowództwo wydało rozkaz przegrupowania  
sił w okolicach Brześcia i ruszyć na pomoc walczącej stolicy.

Jednak na swej drodze pancerne zagony Guderiana trafiają na nieoczekiwaną przeszkodę.
720 Polaków broni przeprawy przez narew. Mają do dyspozycji sześć armat i 24 cekaemy.

WARSZAWA 
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BOHATERSKIE MIASTO OD PIERWSZYCH DNI WOJNY 
STAŁO SIĘ GŁÓWNYM CELEM ATAKÓW.
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42 000 ŻoŁnIeRZy

469 dZIaŁ

350 cZoŁgÓW

2888 ckm-ÓW

689 Rkm-ÓW

poLskI doWÓdca

Kapitan 
Raginis
złożył przysięgę, że 
żywy 
nie wpuści 
niemców na 
swoje pozycje.

DO STARCIA Z 720 ˚OŁNIERZAMI 
KAPITANA RAGINISA HITLEROWSKI 

GENERAŁ HEINZ GUDERIAN 
WYSTAWIŁ…

niemiecki generał Heinz guderian chciał pierwszy dotrzeć do Brześcia i pokrzyżować 
polskie plany. Wierzył, że jego czołgi błyskawicznie złamią każdy napotkany opór  
i doprowadzą do szybkiego zwycięstwa. dlatego każda godzina była na wagę złota.
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RoZkaZ BRZmIaŁ
WRoga nIe pRZepUŚcIĆ!!!

„BRacia! dziŚ BóG wezwał nas 
do oBRony oJczyzny. nie wolno 

naM się cofnąć ani o KRoK.”
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opÓR poLakÓW ByŁ ZacIekŁy

8 WRZEŚNIA ZACZĘŁO SIĘ PRAWDZIWE PIEKŁO

Zadano WRogoWI potęŻne stRaty



8 WRZEŚNIA ZACZĘŁO SIĘ PRAWDZIWE PIEKŁO

za KażdeGo nasze-
Go MusiMy tRafić 

co naJMnieJ 
40 nieMców.

to doBRa 
PRoPoRcJa 
dla PolaKa

tRIUmfaLny maRsZ ZamIenIŁ sIę dLa nIemcÓW W kRWaWĄ 
WaLkę o kaŻdy koLejny scHRon
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ALE WRÓGSTRASZLIWY I POTĘŻNY DYSPONOWAŁ 
NIEZLICZONYMI ŚRODKAMI WOJNY

ŻoŁnIeRZe kapItana RagInIsa koLejny dZIeŃ 
odpIeRaLI ZmasoWane atakI HItLeRoWskIcH knecHtÓW...

…jesZcZe RaZ ZadajĄc Im stRasZLIWy BÓL
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:

wpół żywych jeńców kopali i bili po głowach, strzelali do oficerów.

Po zaciętej i nierównej walce 
hitlerowcy zdobyli pierwsze bunkry.

wściekli za TYSIĄCE 
poległych towarzyszy… 

vorwarts!!

…rozpoczęli zeMstę 
na polskich bohaterach 



vorwarts!!

Przechodniu, POWIEDZ 

OJCZYŹNIE żeśmy walczyli

DO KOŃCA, spełniając

SWÓJ OBOWIĄZEK” 
”

ISBN 83-921966-2-7

10 WRZEŚNIA poZBaWIenI pomocy, okRUtnIe 
WycIeŃcZenI, do koŃca nIe opUŚcILI poZycjI
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kapItan RagInIs poZostaŁ 
na stanoWIskU doWodZenIa 
dopeŁnIajĄc sŁÓW ZŁoŻonej 
pRZysIęgI

nIemcy nIe ZdĄŻyLI do BRZeŚcIa na cZas. poLska aRmIa 
jesZcZe pRZeZ kILka tygodnI kontynUoWaŁa WaLkę.
sŁaWa BoHateRÓW spod WIZny pRZeZ Lata podtRZymyWaŁa 
WŚRÓd poLakÓW dUcHa opoRU I ŻĄdZę ZWycIęstWa.


