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W 2014 roku obchodziliśmy 100 rocznicę wybuchu I Wojny Światowej, dla 
mieszkańców Nogińska to nie jest po prostu data, w I Wojnie Światowej brał 
udział i zginął tragicznie 209 Bogorodski Pułk Piechoty. Właśnie dlatego stwier-
dziliśmy, że jest to bardzo ważne, aby współcześni mieszkańcy Nogińska znali i 
pamiętali bohaterską przeszłość swoich krajan. 

Dobrze pamiętamy o bohaterach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, podczas gdy 
lekcje o I Wojnie Światowej nie są nam bliskie i coraz mniej o nich wiemy i je 
pamiętamy. Gaśnie pamięć, zrywa się więź między pokoleniami, symbole tracą 
znaczenie… Właśnie dlatego, z entuzjazmem przystąpiliśmy do pracy nad odno-
wieniem i zachowaniem historii rodzimej ziemi oraz zjednoczyliśmy zaangażo-
wane osoby pod nazwą projektu «Ochrona pamięci żołnierzy 209 Bogorodskiego 
Pułku Piechoty». Projekt pozwala opowiedzieć żyjącym dzisiaj mieszkańcom ob-
wodu Moskiewskiego historię 209 Bogorodskiego Pułku Piechoty uformowanego 
na początku I Wojny Światowej w mieście ujezdnym guberni moskiewskiej – Bo-
gorodsku. Dzięki zaangażowaniu w pracach nad projektem mieszkańców mia-
sta, kładąc szczególny nacisk na przyciągnięcie młodzieży, zachowujemy historię 
pułku, historię jego bojowej ścieżki, tragicznego końca, tym samym wskrzesza-
my ją w naszej pamięci, w naszych sercach, przecież ludzie żyją dopóki pamięć o 
nich żyje. Nie na darmo hasłem projektu stały się słowa: Pamiętamy, jesteśmy 
dumni, czcimy – doskonale oddają ideę projektu oraz uczucia zaangażowanych 
w niego ludzi. 

Do przeprowadzenia prac stworzyliśmy grupę twórczą, w skład której weszli 
przedstawiciele muzeum, organizacji społecznych, środków masowego przeka-
zu, zakonnicy. 

Cel naszej pracy – zachowanie pamięci historycznej w charakterze podstawy 
społeczno-patriotycznego wychowania dzieci i nastolatków, zachowanie pamięci 
o żołnierzach z Bogorodska, którzy heroicznie polegli na polach walki I Wojny 
Światowej w Prusach Wschodnich. 

Główne zadanie, według nas, leży we wzroście zainteresowania młodzieży 
nauką historii państwa i swojego regionu, formowanie uczuć patriotycznych, 
szacunku do źródeł rosyjskiego stanu duchownego oraz kultury.

ŚCIEŻKA BOJOWA 209 BOGORODSKIEGO PUŁKU.

Notka historyczna 
Przygotowała E.I. Rodnikowa

W XIX wieku silne nieporozumienia między państwami europejskimi do-
prowadziły do wybuchu I Wojny Światowej, która zdefiniowała historię całego 
XX wieku. W niej skrzyżowały się interesy dwóch dużych wojenno-politycznych 
ugrupowań światowych mocarstw: z jednej strony Niemcy i ich sojusznicy, two-
rzący Pakt Trzech, a z drugiej – Anglia, Francja, Rosja, zgrupowane w Ententę. 
Każde z ugrupowań miało swoje wojenne i polityczne cele, które sprowadzały 
się do podziału terytorialnego świata, zdobycia nowych kolonii, rynków zbytu, 
źródeł surowców.

Wystrzał, który miał miejsce w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku, już po 
miesiącu rozbrzmiał wybuchem z austriackiej broni, zabijającej mieszkańców 
Belgradu oraz informując świat o wybuchu strasznych czteroletnich krwawych 
bojów 1914-1918. W związku z tymi wydarzeniami Rosja ogłosiła początkowo 
częściową, a następnie całkowitą mobilizację. Reakcją Niemiec na mobilizację 
Rosji było przedstawienie jej ultimatum z żądaniem zaprzestania przygotowań 
do wojny. W odpowiedzi na brak odzewu ze strony Rosji, 1 sierpnia Niemcy wy-
powiedziały Rosji wojnę. Następnego dnia opublikowano carskie obwieszczenie 
o wypowiedzeniu wojny. 

Zgodnie z przydziałem mobilizacyjnym 1910 roku z ujezdu bogorodskiego po-
wołano na front 7451 osób, z których 2303 osoby przydzielono do drugorzędne-
go pułku piechoty, który otrzymał numer – 209 oraz, jak zostało przyjęte, nazwę 
na podstawie miasta powołania – Bogorodski. Pułk został uformowany na pod-
stawie jednostki bojowej profesjonalnych wojskowych – 1 Lejb-Grenadierskiego 
Jekaterynosławskiego Pułku Imperatora Aleksandra II. W skład 209 Bogorod-
skiego Pułku Piechoty weszło 280 żołnierzy niższej rangi oraz 16 oficerów. Na 
pierwszego komandora pułku wyznaczono pułkownika księcia E.B.Masalskiego. 
Pułk wszedł w skład 53 dywizji piechoty pod dowództwem generała-lejtnanta 
S.I.Fiodorowa (od 19 lipca 1914r. do 8 lutego 1915 r.).

Od 22 lipca do 7 sierpnia (tutaj i dalej wszystkie daty wg starego porządku) 
pułk stacjonował w Moskwie, gdzie odbywały się szkolenia taktyczne batalio-
nów, a na strzelnicy Chodyńskiej uczono strzelać. Tutaj uformowano także or-
kiestrę wojskową. Już na początku sierpnia wyszkolony pułk w pośpiechu był 
skierowany na front północno-zachodni, gdzie rosyjskie wojska przyjęły agresję 
Operacji wschodniopruskiej7. 6 sierpnia, przed wysłaniem na front, odprawiono 
modlitwę, poświęcono ikony pułku i kompanii, 7 sierpnia delegacja z miasta 
Bogorodska przywitała pułk i przekazała pułkowi ikonę Świętego Nikołaja Cudo-
twórcy. Wieczorem tego dnia pułk zajął pociąg i wyruszył na front. 10 sierpnia, 
pułk przybył na miejsce przeznaczenia – Radziwiliszki, zgrupował się i marszem 
skierował się w stronę miasta Taurogi.

Pośpiech wymarszu pułku na front tłumaczy się tym, ze Francja, której woj-
ska poniosły klęskę w starciu z wojskami niemieckimi, zwróciła się do Rosji z 
prośbą o szybką reakcję, aby zmusić Niemcy do przerzucenia wojsk na front 
Wschodni. 1 Armia Imperium Rosyjskiego, w skład której wchodził 209 Pułk 
przeszła przez Niemen i wkroczyła w obszar Prus Wschodnich, uciskając 8 Ar-

7. Operacja wschodniopruska 4(17) sierpnia – 2(15) września. 



36 37

mię (Niemcy). Wojska, w skład których wchodził 209 Pułk, przeprowadziły atak 
na Tylżę. Miasto zostało porzucone przez wojska niemieckie bez walki i z tego po-
wodu w mieście odprawiono modlitwę. W Tylży pułk ulokował się w koszarach, 
gdzie odbywały się szkolenia taktyczne. W tym czasie w walkach biorą udział 
oddzielne jednostki pułku, wysunięci zwiadowcy, części zwiadowców. Pierwsze 
starcie z przeciwnikiem miało miejsce w miasteczku Friedrichsgraben 24 sierp-
nia 1914 roku. Przeciwnik w składzie dwóch dywizji rozpoczął ostrzał z naszym 
prawym obozem. 1 pluton 1 dywizji pod dowództwem chorążego Sokołowa szyb-
ko wsparł obóz, 4 pluton pod dowództwem starszego podoficera Miszczenko ob-
szedł lewe skrzydło przeciwnika. Działania tych wojsk zmusiło przeciwnika do 
porzucenia swoich pozycji i wycofania się za kanał.

Niemieckie dowództwo, zaniepokojone pochodem wojsk rosyjskich w głąb 
Prus Wschodnich, było zmuszone w trybie natychmiastowym przerzucić zna-
czącą część swoich wojsk z Zachodniego frontu do Prus Wschodnich. Przeciwnik 
był w stanie zadać poważne obrażenia 2-iej, a następnie 1 Armii (Rosja) i do 
27 sierpnia wyrzucić je z Prus Wschodnich. 1 Armia wycofywała się z ciężkimi 
ariergardowymi walkami. Razem z armią wycofywał się także 209 Pułk. Pułk 
idzie cały czas w ariergardzie, osłaniając wycofywanie się dywizji, odpierając 
nacisk wroga pod Labau, Kussinienem, Władysławowem. Niemcy, kontynuując 
swoje natarcie, doszli na granice rzeki Niemen do granic Imperium Rosyjskiego. 
2 września 1914 roku pułkowi polecono chronić mosty na rzece Niemen, przez 
które przeprawiały się wycofujące z Prus Wschodnich wojska. Pułk zajmuje po-
zycję z lewej strony rzeki Niemen, stojąc przodem w stronę północną-zachodnią 
w celu ochrony mostów oraz zabezpieczenie wycofywania się obozów i 56 dywizji 
od m. Średniki. Ze strony nieprzyjaciela otworzono silny ogień z broni maszyno-
wej. Mimo dużych strat, pułk utrzymywał zajmowane pozycje i rozpoczął odwrót 
dopiero po otrzymaniu rozkazu do odwrotu. 

Po walce Pułk ruszył w stronę miasta Kowno, gdzie odbywał straż i gdzie 
odbywały się zajęcia taktyczne, co było dość istotne dla drugorzędnego pułku. 

Na froncie południowo-zachodnim, po rozgromieniu wojsk austriackich w 
bitwie galicyjskiej, wojska rosyjskie stworzyły zagrożenie wtargnięcia w prze-
mysłowe rejony Niemiec, droga do których okazała się wolna. W związku z tym 
rosyjskie dowództwo planowało przy użyciu sił frontu południowo-zachodniego 
wtargnięcie w głąb Niemiec, dzięki opracowaniu operacji, która otrzymała nazwę 
Bitwy pod Warszawą i Iwanogrodem8. 

W celu zabezpieczenia tej operacji Front Północno-Zachodni przy użyciu sił 
1 Armii i 10 zgrupowanej w następstwie katastrofy 2 Armii, dla stabilizacji fron-
tu w końcu sierpnia 1914 roku, powinny rozpocząć nowe natarcie na Prusy 
Wschodnie (Pierwsza ofensywa sierpniowa)*9. Głównym celem rosyjskiego do-
wództwa była poprawa pozycji taktycznej na danym rejonie działań wojennych, 
a także utrzymanie przeciwnika w tej samej pozycji w okresie Bitwy pod Warsza-
wą i Iwanogrodem.

W następstwie otrzymania rozkazu, 26 września 1914 roku, Pułk opuścił 
wieś Rudze, przeprawił się w bród rzeki Szeszupa około miasteczka Dwarisch-
ken. Bataliony przesuwały się «szeregami» ustawionymi w linie. Cel marszu – 
działania na tyłach przeciwnika. 2 Batalion wysłano naprzód do awangardy. 
Awangarda minęła wiejski dworek Urbantatten i, po przejściu mostu, zatrzymał 

8. Bitwa pod Warszawą i Iwanogrodem 15 (28) września – 26 października (8 listopada)

9. Pierwsza ofensywa sierpniowa 12(25)września – 29 września (13 listopada)

się naprzeciwko niego. W tym czasie zagrzmiały pierwsze wystrzały artylerii, 
szrapnele zaczęły huczeć. Dywizjon ukrył się i dzielnie przetrwał półtoragodzin-
ny ostrzał ze strony szrapneli oraz atak granatów, następnie odszedł w stronę 
dworku. Jak tylko pułk zgrupował się w dworku, przeciwnik otworzył ogień z 
broni maszynowej i małokalibrowej. Dokumenty pułku – dziennik bojowy, re-
lacje, zapiski w dzienniku polowym adiutanta pułku – przekazują informacje o 
sile walk. Zwróćmy uwagę na dziennik bojowy pułku: »Nr 34. Prowadząc silny 
ostrzał bronią maszynową z południowego wschodu, nieprzyjaciel szybko zmie-
niał stronę ostrzału, to na baterie, to na szeregi, przy czym wroga bateria prze-
jeżdżała z miejsca na miejsce i ostrzeliwała to z południowego-wschodu, to z po-
łudnia. Niezauważenie z lasu od strony wschodniej wynurzyły się szeregi wroga, 
które szybko zbliżyły się i ukryły w odległości 300 kroków i otworzyły silny ogień. 
Wieczorem, około 7 godziny, wróg przy użyciu 2 Batalionów próbował obejść 
od strony północno-wschodniej, ale ostrzał naszych 2 karabinów maszynowych 
zmusił ich do wycofania się. Mimo silnego ostrzału wroga oraz ich znaczących 
sił (1 brygada na pułk piechoty), nasza formacja utrzymywała się do wieczora, 
do 23 godziny, gdy pod silnym ostrzałem została zmuszona do odwrotu bata-
lionami w stronę miast Schirwindt i Władysławów, przy czym wycofywały się 
miarowo pod dowództwem oficerów» (tutaj i dalej we fragmentach dokumentów 
zachowano interpunkcję i ortografię). Należy także zwrócić uwagę na rozkojarze-
nie komandora pułku Masalskiego i, jako następstwo tego, całkowity brak kie-
rowania walkami. Pułk wycofywał się pod dowództwem kapitana Wiezenkowa. 
W tej walce pułk stracił znaczną liczbę oficerów, straty wśród żołnierzy niższej 
rangi były także dotkliwe. 1 października 1914 roku pułk przybył do wsi Tumry. 
Następnie do Tumry przybył nowy komandor pułku pułkownik Nikołaj Michaj-
łowicz Miglewski (1866-?).

Zgodnie ze strukturą armii w skład niebojowych niższych rang pułku armii 
rosyjskiej wchodził pop. Swojego popa miał także i 209 Bogorodski Pułk Piecho-
ty. Znany jest jego stopień i imię – hieromnich Filofiej, na świecie Filip Iwanowicz 
Ancypyczew – hieromnich Nikoło-Ugreszckiego monastyru. Za udział w walce 
pod Urbantattenem został nagrodzony. 

W październiku 1914 roku 20 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego, w 
skład którego wchodziła 53 dywizja, został wcielony do 10 Armii. Jeszcze we 
wrześniu w czasie Pierwszej ofensywy sierpniowej, 10 Armia rozpoczęła natarcie 
skierowane przeciwko 8 Armii (Niemcy). W wyniku natarczywych walk wojska 
rosyjskie, prześladując Niemców, oswobodzili lasy Augustowskie, zdobyli Stołu-
piany i Gołdap, zwrócili się w stronę linii obronnej Jezior Mazurskich przygoto-
wanej przez Niemców w celu obrony rzeki Węgorapy. Mnogość i różnorodność 
sztucznych przeszkód zatrzymały armię rosyjską, nie była ona w stanie ich po-
konać w związku z niedostatkiem odpowiednich środków do pokonania takich 
przeszkód lub całkowitego braku takich środków w armii rosyjskiej. Notatka w 
dzienniku bojowym z dnia 29 listopada opisuje jedno z takich miejsc: «Zwiad do-
niósł, że okopy wroga są dobrze wzmocnione. Wzdłuż rzeki Węgorapa leżą pocię-
te i powalone drzewa, skierowane czubkami w naszą stronę, ogrodzone drutem 
kolczastym i zasiekami». Po ponownym wejściu na terytorium Prus Wschodnich, 
10 Armia (Rosja) rozpostarła się na froncie na 160km zwartą cienką linią oko-
pów przy całkowitym braku rezerw. Oba skrzydła armii trwały «w zawieszeniu»: 
nie nacierały na żadne twierdze, nie przybliżały się do żadnych granic terytorial-
nych. Armia była ulokowana w następujący sposób: 
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1.  Grupa Wierzbołowska w składzie 3 Korpusu Armijnego  
i dwóch formacji kawalerii;

2.  20 Korpus Armijny pod dowództwem generała wojsk artylerii  
P.I. Bułgakowa (1856 – ?)

3.  26 Korpus Armijny;
4.  3 Korpus Syberyjski.
Od 23 września na dowodzącego 10 Armią wyznaczono generała piechoty 

Fadeja Wasiljewicza Siewersa (1853 – 1915). 
Sztab 20 Korpusu w oparciu o rozkaz z dnia 9 listopada 1914 roku określił 

pozycje 53 dywizji oraz, odpowiednio, zgodnie z rozkazem Nr 8 utworzył lewy 
punkt obronny. Front punktu obronnego rozciągał się od wsi Angerman (wyjąt-
kowo) po północno-zachodni kraniec Skaliszerskiego lasu (część Puszczy Rom-
nickiej) do miasta Gołdap. W skład tego punktu obronnego wchodził 209 Bogo-
rodski Pułk Piechoty. Na dowódcę punktu wyznaczono komandora pułku N.M. 
Miglewskiego. Doświadczony oficer, znający swój fach, od momentu przydziału 
określał położenie powierzonych mu sił, wybierał najważniejsze z punktu wi-
dzenia obrony pozycje, przystąpił do budowy instalacji obronnych oraz wzmoc-
nienia zajętych pozycji. W celu zbudowania przeprawy przez rzekę Węgorapa 
do pułku przybywa oddział saperów pod dowództwem chorążego Polianskiego. 
Sposób, w jaki odbywała się budowa mostu, opisuje kilka linijek w dzienniku 
bojowym: «Oficer saperów Polianski zbudował most przez rzekę Węgorapa o dłu-
gości 30 arszynów pod ostrzałem artyleryjskim».

W końcu 1914 roku siły stron osłabły, wojska straciły inicjatywę do natarcia, 
aktywne działania wojenne między przeciwnikami zakończyły się. Wojska skryły 
się w okopach, armie prowadziły wycieńczającą i bezskuteczną wojnę pozycyjną. 
Umiejscowieniu naprzeciw siebie dwóch walczących ze sobą stron towarzyszył 
codzienny ostrzał artyleryjski oraz ciągła wymiana ognia. Artyleryjska wymiana 
ognia nierzadko przeradzały się w pojedynki artylerii. Ten potok nieprzerwanej 
wymiany ognia stał się przyczyną strat pozycji pułku, niszcząc okopy i siejąc 
śmierć. Szczególnie strasznymi okazały się salwy ciężkiej artylerii, które dosłow-
nie zmiatały z ziemi okopy wraz z ich obrońcami. Rosyjska artyleria wspaniale się 
sprawowała, z pwodzeniem odnosiła sukcesy na polu walki z niemiecką artylerią, 
stawiając jej naprzeciw w walce swoje bojowe nawyki i umiejętności, o czym świad-
czą notatki w dzienniku bojowym. Jedna z nich: «6 grudnia. Przeciwnik ostrzelał 
okopy, powodując znaczne zniszczenia. Pomimo silnego ostrzału, 11 dywizja nie 
porzuciła okopów. Nasza artyleria odpowiadała i szybko zmusiła przeciwnika do 
zaprzestania ostrzału. W czasie pożaru wsi Dombrowken, podpalonej przez na-
szą artylerię, słychać było wystrzały pocisków, można było przyjąć, że to palą 
się magazyny». W dzienniku wojennym zauważa się krótkie wypady zwiadowców 
pułkowych: «16 grudnia. Pod wieczór 8 ludzi – ochotników, dowiedziawszy się, że 
przeciwnik wystawia wartowników tylko po zmierzchu, przebrało się w białe (żeby 
nie wyróżniać się na śniegu) i dostały się w okopy przeciwnika. Z nastaniem nocy 
pięć osób – Niemców – zbliżyło się do okopu. Nasi rzucili się w stronę bagnetów po 
tym, jak zbliżyli się na mała odległość do przeciwnika, a gdy przestraszeni Niemcy 
zaczęli uciekać, otworzyli w ich kierunku ogień, w skutek czego zabito dwóch żoł-
nierzy i ciężko raniono jednego, wzięto go do niewoli». 

Kończył się pierwszy rok wojny. W ostatnie dni kończącego się roku adiu-
tant pułku porucznik Baranowski wykonuje ostatni wpis w dzienniku bojowym: 
«31 grudnia, o 3 godzinie rano odprawiono nabożeństwo wieczorne w związku 

z wigilią Nowego Roku. Na froncie spokój, nie było ostrzału, co pozwoliło spo-
kojnie przywitać Nowy Rok. Kończąc latopis 1914 roku, powiem, że mieszkańcy 
Bogorodska wraz ze swoim słynnym komandorem nie wrócą bez zwycięstwa nad 
wrogiem i sławą dla pułku».

Nadchodził 1915 rok, ciężki dla armii rosyjskiej i Rosji, który zapisał się w 
historii I Wojny Światowej jako rok «wielkiego odwrotu».

Przed rozpoczęciem kampanii 1915 roku, wojujące państwa przejrzały plany 
co do jej strategii. Na Froncie Zachodnim rozpoczęła się «okopowa» wojna lub, 
jak ją jeszcze nazywali, «siedzenie w okopach». Brak działań wojennych na Fron-
cie zachodnim pozwoliło Niemcom przerzucić znaczną część swoich wojsk na 
Front wschodni, gdzie także gromadzono ponownie uformowane i przewiezione z 
wewnętrznych terenów państwa wojska. Były to świeże jednostki, niewymęczone 
walkami oraz niewykończone długim siedzeniem w okopach. Niemcy przygoto-
wywały się do natarcia. Pierwszorzędnym zadaniem niemieckiego dowództwa 
było przepędzenie armii rosyjskiej z granic Prus Wschodnich w następstwie 
okrążenia i zniszczenia 10 Armii. Ogólną ofensywę prowadził Ginderburg. 

Od samego początku wojny armia rosyjska znajdowała się nieprzerwanie w 
ruchu i krwawych walkach. Jej siły były wyniszczone, skład oficerski poniósł 
duże straty. Już w końcu 1914 roku dały się we znaki braki w uzbrojeniu.
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W celu rozgromienia 10 Armii (Rosja), niemieckie dowództwo przygotowywało 
swój ulubione strategiczne przyjęcie «obejście-zdobycie». Plan operacyjny polegał 
na: 8 armia niemiecka, zwracając na siebie uwagę drobnymi działaniami, powin-
na nie odstępować dwóch środkowych korpusów rosyjskich 20 i 26, zatrzymu-
jąc je w miejscu, do czasu aż nie zacznie się obejście. Tymczasem skupione na 
skrzydłach silne grupy uderzeniowe powinny obejść skrzydła i wyjść na tyłach 
armii rosyjskiej. W końcu stycznia zakończyło się przegrupowanie niemieckich 
sił i Niemcy przeszły do natarcia. Na 10-12 dni do niemieckiego natarcia ude-
rzyły silne mrozy, rozhulała się burza śnieżna. Potężne porywy wiatru zmiatały 
śnieg, tworząc wysokie zaspy. Mrozy przeszły w odwilż, następnie ponownie się 
ochłodziło. Drogi na podjazdach i zjazdach przekształciły się w góry lodowe. 

W oparciu o wcześniej przygotowane pozycje, Niemcy przeprowadzili druzgo-
cący atak na skrzydła 10 Armii rosyjskiej: 25 stycznia – na lewe, a 26 – na prawe 
skrzydło. 10 Armia Rosyjska okazała się być nieprzygotowaną na odparcie takie-
go ataku i zawisła nad nią groźba klęski. 

Pierwszy atak niemieckiego natarcia, skierowanego na prawe skrzydło, przyjął 
na siebie 3 Korpus Armijny. Do 28 stycznia, nie wytrzymawszy takiego nacisku ze 
strony niemieckich sił, Korpus zaczął wycofywać się w stronę Kowna, odsłaniając 
prawe skrzydło i tyły 20 Korpusu Armijnego. Jedynym wybawieniem korpusu w 
tej sytuacji był odwrót w kierunku południowym, nieprzerwany marsz z krótkim 
odpoczynkiem, bez noclegów, bez etapów, bez względu na trudności na drodze. 
Jednakże dowództwo Północno-zachodniego frontu, nie chcąc uparcie pogodzić 
się z ciężką sytuacją operacyjną, nie daje takiego rozkazu, mimo wszelkich starań 
dowodzącego 10 Armią Siewersa i kierownika jego sztabu Budberga, starających 
się przekonać sztab frontu, że nie ma innego wyjścia w zastanej sytuacji. Tracono 
czas na bezowocne rozmowy. I tylko późną nocą 29 stycznia, Siewers otrzymuje 
zgodę, aby postępować zgodnie z sytuacją, ale z zalecanymi ścieżkami odwrotu, w 
tym w stronę Sapoćkinie. Decyzję podjęto zbyt późno. Niemcy zdążyli przeniknąć 
daleko w głąb 20 Korpusu, przerywając jego tylnie drogi na wschód w stronę Nie-
mna. 30 stycznia, wojska niemiecki zajęły Mariapol, Ludwinów, Kalwarię i skiero-
wały się w stronę Łodzi, zajmując to miasto 31 stycznia.

Po otrzymaniu rozkazu o wycofaniu się, 20 Korpus armijny rozpoczął marsz 
w kierunku linii Wiżajny-Bakałażewo. Przemieszczano się z niezwykłym wysił-
kiem, taszcząc broń w rękach. Ludzie i konie tracili siły, pokonując dziesiątki 
wiorst głębokich śnieżnych zasp. Wraz z korpusem wycofywała się 53 dywizja. 
Komandor 209 Pułku, zajmującego południowy punkt lokalizacji dywizji, w na-
stępstwie późniejszego otrzymania rozkazu o odwrocie, doniósł, że pułk zosta-
nie wchłonięty do ogólnej kolumny przy punkcie wyjściowym Gołdap dopiero 
o godzinie 22 godzinie. O godzinie 23 po podejściu 209 pułku dywizja odeszła, 
niszcząc mosty na rzece Gołdap. Droga szła przez las. Przed świtem 30 stycznia 
dywizji przeszła niebezpieczny obszar Puszczy Romnickiej i przemieszczała się 
do przodu po «oblodzonej» szosie w kierunku Dubieniszken, do którego dotarła 
o godzinie 2 nad ranem. O 20 godzinie 53 dywizja przybyła do wyznaczonej lo-
kalizacji w Łanowiczach i Pawłówce. Przy wsi Olszanka zorganizowano ochronę 
frontem na północ i północny-zachód, skąd dochodziły odgłosy walk. Ze zmęcze-
nia ludzie padali z nóg. 

W nocy z 29 na 30 stycznia, jak to często bywa w takich miejscach, rozpoczę-
ła się odwilż. Drogi zmieniły się w bezdenne potoki błota. Dalszy pochód odbywał 
się po rozmytym glinianym drogach i błotnistych nizinach guberni suwalskiej.

31 stycznia 209 pułk otrzymał rozkaz wypuścić się do Bakałaszewa, aby 
umożliwić jednostkom 28 dywizji odwrót w stronę Suwałk. W krótkim czasie od-
wołano zarządzenie, choć pułk już praktycznie w całości doszedł do Bakałasze-
wa. Pułk otrzymał rozkaz odejścia w stronę Suwałk. O godzinie 19, zbliżając się 
do Suwałk, pułk otrzymał ze sztabu korpusu inny rozkaz: natychmiast wyma-
szerować w kierunku wsi Prudziszki, formując ariergardę ze punktami obrony 
na Linii Jeleniewo-Czarnokowizna (na północnym brzegu u wsi Osowa). 

1 lutego wszystkie jednostki korpusu zgromadziły się w Suwałkach. W mie-
ście wszystkie ulice i place były zajęte przez obozy i artylerię w taki sposób, że 
ruch nie mógł odbywać się w żadną ze stron. Późnym wieczorem 1 lutego ko-
mandor korpusu przesłał wytyczne generałowi-majorowi Czyżowu (komandor 
brygady 29 dywizji), aby opuścić Suwałki i wraz ze swoją brygadą, 209 pułkiem 
i 1 dywizjonem 53 brygady artyleryjskiej i skierować się do Tartak-Rudawka-Gi-
by, aby przeciąć drogę wroga na południe. Jednakże 209 pułk i artylerzyści nie 
przybyli, a komandor brygady ich nie szukał (możliwe, że w tym zamieszaniu, 
mającym miejsce w mieście, nie otrzymał rozkazu lub otrzymał go za późno). 

Niemcy, kontynuując operację obejścia, wyprzedzili korpus i 31 stycznia po-
deszli do Sejn (30km na wschód od Suwałk). Następnego dnia miasto zostało 
zdobyte. Tym samym odcięte zostały tylnie drogi odwrotu 20 korpusu na wschód 
w stronę Niemenu. Ratunek korpusowi mógł przynieść wyłącznie natychmia-
stowy i szybki odwrót na południe w kierunku Augustów-Lipsk i dalej w stronę 
przepraw na rzece Bóbr. Bułgakow nie zdecydował się sam wydać taki rozkaz, a 
dowodzący armią zaangażował się w zatrzymanie wroga pod Suwałkami. I tylko 
pod wieczór 1 lutego, gdy do sztabu armii doszły wieści o zajęciu przez wroga 
Sejn, Bułgakow otrzymał zgodę na odwrót, ale nie na południe, a na południo-
wy-wschód, w stronę Sopoćkiń, zgodnie z rekomendacjami dowodzącego fron-
tem. W tym właśnie dniu dowodzący sztabu 10 Armii Budberg wysłał telegraf do 
Bułgakowa: «Wierzę, że w ramach zastanych okoliczności, musicie wycofywać 
się w stronę Augustowa». Komandor 20 Korpusu musiał podjąć decyzję, od któ-
rej zależał los jego korpusu: nie słuchać rozkazu, przeprowadzić korpus na połu-
dnie i uratować go lub podporządkować się rozkazom. Bułgakow, wychowany w 
tradycji bezwarunkowego podporządkowania się rozkazom, zdecydował się być 
posłusznym. Nie miał silnej woli, mocy ducha i tej szczególnej odwagi, aby wziąć 
na swoje barki całą tą straszną, przytłaczającą odpowiedzialność za podjętą de-
cyzję. 2 lutego o godzinie 4 rano Bułgakow wydaje samobójczy rozkaz o odwrocie 
w stronę Sopoćkinie. 20 Korpus Armijny, zdany wyłącznie na siebie, skierował 
się naprzeciw swojej klęski. Droga korpusu szła przez ciężki do przebrnięcia Las 
Augustowski po wąskich drogach gruntowych i leśnych przez prawie 100 wiorst.

Już w Suwałkach wyjaśniło się, że trzeba obejść się bez obozów, utrudnia-
jących i spowalniających marsz. Komandor korpusu podejmuje decyzję o wy-
słaniu obozów drugiej rangi naprzód korpusu w stronę miasta Sopoćkinie, a 
następnie do Grodna. Zgodnie z tym rozkazem wszystkie obozy korpusu wyszły 
ze wsi Brigzel 1 lutego o 21 godzinie wieczorem i przybyły do Sopoćkinie 2 lutego 
o godzinie 5 nad ranem. Około 20 godziny, gdy obozy były gotowe do wymarszu 
z Sopoćkinie, zbliżyły się do nich zwiadowcy Niemców. Obóz 209 pułku, ostrze-
liwany ogniem broni maszynowej i artylerii, wyrwał się z Sopoćkinie. 3 lutego o 
godzinie 7 rano ochraniająca obóz grupa 11 osób pod dowództwem adiutanta 
pułku porucznika Baranowskiego przybyła z uratowanym obozem do Grodna. 
Znacznej części obozów nie udało się uratować z Sopoćkinie.
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2 lutego o godzinie 8 rano korpus opuścił Suwałki i rozpoczął marsz w stronę 
miejscowości Macharce – ważne skrzyżowanie dróg. O 2 godzinie w nocy 2 lutego 
zerwana została komunikacja między sztabem armii i już więcej jej nie wznowio-
no. 209 pułk maszerował w składzie rezerwy i zgodnie z zarządzeniem sztabu 
korpusu powinien zająć pozycję przy wsi Juryzdyka. 

Po odwrocie 26 i 3 Korpusa Syberyskiego za rzekę Bóbr, 20 Korpus został 
odcięty od głównych sił 10 Armii Imperium Rosyjskiego. Wojska niemiecki, któ-
rym nie udało się okrążyć całej 10 Armii, skierowały swoje siły przeciwko 20 
Korpusowi. Podjęto decyzję o okrążeniu Rosjan w rejonie Suwałki-Augustów. 3 
lutego rano, maszerując na przedzie, 27 dywizja natrafiła przy wsi Macharce i 
Sierski Las na zwiadowców 42 niemieckiej dywizji, zdążającej do Augustowa w 
celu zakończenia okrążenia korpusu. Należało wybić Niemców ze wsi. Z tym za-
daniem wspaniale sprawił się 108 Saratowski Pułk. Obmyślone przez Niemców 
okrążenie korpusu w rejonie Augustowa nie powiodło się. Po walce, 108 pułk 
odprawiono w stan spoczynku, zmienił go 209 pułk.

Wiele osób w sztabie korpusu oraz sam komandor uważali, że plan Niem-
ców poniósł porażkę i korpusowi udało się wydostać z okrążenia. To, być może, 
tłumaczy, że komandor korpusu nie spieszył się z wydaniem rozkazu o wyco-
faniu się, spędzając koniec dnia 3 lutego bezczynnie. Zdecydował, że wojska 
mogą odpocząć i przyciągnąć pozostałe dalej jednostki. Jednakże porażka tyl-
ko tymczasowo pokrzyżowała plany Niemców, którzy kontynuowali zaciskanie 
pętli okrążenia. 

W nocy z 3 na 4 lutego ze znacznym opóźnieniem wznowiono wymarsz kor-
pusu. Pułki 209 i 116 zamykały wymarsz korpusu. Wróg, przemieszczając się 
wzdłuż brzegu jeziora Tobołowo, wyszedł naprzeciw 209 pułku i cały ciężar walk 
spoczął na barkach tego pułku. «209 pułk z 2 polowymi i 1 działem moździerzo-
wym z powodzeniem odtrącał wszelkie próby dwóch pułków 78 dywizji opuszcze-
nia lasu, czy to na północ od Lasu Sierskiego. Będąc na placu boju, mogłem kie-
rować obroną, która była wspaniale zorganizowana i przeprowadzona w idealny 
sposób przez komandora pułku pułkownika Miglewskiego» (komandor 1 bryga-
dy 53 dywizji I. Holmsen). Pułk do końca wytrzymał nacisk ze strony wroga, z 
powodzeniem odepchnął ataki, przez co umożliwił odwrót głównych jednostek 
korpusu i z nastaniem ciemności opuścił swoje pozycje. Około 5 godziny rano 5 
lutego pułk dołączył do ogólnej kolumny. Kolumna rozciągnęła się na 25 wiorst. 
Ludzie cierpieli ze zmęczenia, bezsenności, głodu, przenikającego nocnego zim-
na. Brakowało materiałów opatrunkowych, kończyły się naboje i pociski. Konie 
jadły śnieg i obgryzały korę drzew. Ze wspomnień A. Uspieńskiego (komandor 
16 kompanii 106 Ufimskiego pułku: «czasy były ciężki. Głow, wycieńczenie z 
powodu bezsenności i zmęczenia odbierały ostatnie siły od oficerów i żołnierzy. 
Wielu z nas spało na stojąco. W oczach widniała mgła, w głowie koszmar. Bied-
ne konie cierpiały z powodu głodu i wycieńczenia w stopniu nie mniejszym niż 
my». 5 lutego o godzinie 11 na podstawie zarządzenia sztabu korpusu 209 pułk 
wyprowadzono ze składu dywizji i wcielono w skład brygady Czyżowa w celu 
wzmocnienia jego awangardy.

Teren między 2 i 31 dywizją niemiecką nie został jeszcze dość licznie zajęty 
przez wroga i rankiem 5 lutego, porzuciwszy pozostałe obozy, pojawiła się możli-
wość wyprowadzenia w pośpiechu sił korpusu z okrążenia w stronę Lipska. Wi-
dząc brak działań ze strony komandora korpusu i jego sztabu, dowódcy dywi-
zji wieczorem 5 lutego zebrali się w Rudawce, aby opracować plan działania w 

kwestii wydostania się z okrążenia. Następnego dnia, 6 lutego, podjęto decyzję o 
zaatakowaniu wroga i o próbie przedostania się w stronę Grodna przy wsi Boha-
tery i Markowce. Komandorzy jednostek podzielili leżącą na przedzie pozycję na 
punkty, rozdzielili między sobą wojska i porozumieli się w sprawie czasu rozpo-
częcia działań. 209 Pułk otrzymał rozkaz zdobycia wsi Bohatery i następnie, na 
tej wysokości, razem z 113 pułkiem opanować wieś Kopczany. Rankiem pułki 
rozpoczęły natarcie. Walki rozpoczęły się bez przygotowania, zwiadu, łączności z 
tyłem, bez ogólnego dowództwa. To był strzał w kolano. Po zajęciu wsi Północne 
Bohatery, 209 pułk rozpoczął atak na dobrze umocnione pozycje u wsi Południo-
we Bohatery. Ataki następowały jeden po drugim i tylko po trzecim ataku wróg 
został wypchnięty ze wsi. Wycofał się na drugą linię okopów, skąd po przygoto-
waniu artyleryjskim ruszył do kontrataku, zdobywając skrzydło 209 pułku. Pułk 
został zmuszony do wycofania się w skutek utraty 2/3 swojego składu. W pułku 
pozostało około 400 osób i praktycznie nie uchowały się ani pociski broni palnej. 
Zadanie nie zostało wykonane. Około 3 godziny nad ranem wróg na całej linii 
frontu rozpoczął natarcie. 209 Pułk zdołał utrzymać wieś Północne Bohatery. 

Nastąpił moment krytyczny. Przyszła chwila na podjęcie decyzji. Komandor 
korpusu zdecydował wyrwać się z okrążenia. Plan ucieczki był następujący: w 
nocy z 7 na 8 lutego pułki ustawiają się w formacje do marszu: awangarda, 
główne siły, ariergarda, przechodzą przez most na rzece Wołkusz przy folwarku 
Młynek, następnie wojska udają się w stronę wsi Żabicke do przepraw przez rze-
kę Bóbr. Czekali na świt. Jak tylko świtało wdali się w ostatni szalony bój. Zgod-
nie z rozkazem komandora korpusu 209 pułk w czasie walk powinien znajdować 
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się w składzie głównych sił. Jednakże takie zarządzenie Miglewski otrzymał do-
piero rankiem 8 lutego. Była jasne, że pułk, który znajdował się we wsi Pólnoc-
ne Bohatery, nie zdąży już dojść do wyznaczonego miejsca. Mając świadomość 
beznadziejności powstałej sytuacji i braku możliwości wycofania się przed nad-
chodzącym niebezpieczeństwem lub, być może, i śmierci, komandor zdecydo-
wał ukryć sztandar pułku. Razem ze swoimi oficerami ordynansowymi zakopuje 
drzewiec sztandaru, grot, łącznik oraz Wstęgi Aleksandrowskie od sztandaru 
niedaleko od sztabu pułku, znajdującego się we wsi Wołkusz, i nakazuje ofice-
rom ordynansowym gefrajteru Bufetowu i szeregowemu Aksionowowi dotrzeć do 
Grodna, aby poinformować sztab armii o lokalizacji sztandaru. Płat sztandaru 
został zaszyty w sutannę popa pułku (w czasie Bitwy Przasnyskiej ukryte część 
sztandaru zostały odsłonięte, płat sztandaru wrócił do rodzimego kraju o wiele 
później). Pułkownik pułku spalił wszystkie dokumenty i plany.

Niemcy, zajmujący wsie Północne Bohatery i Bartniki, rozpoczęli atak na 
wieś Południowe Bohatery i Wołkusz i zaczęli przesuwać się wzdłuż rzeczki Woł-
kusz do folwarku Młynek. Gdy komandor pułku usłyszał w tyle strzelaninę, 
wydał ostatni rozkaz: odwrót w stronę mostu Wołkuszyńskiego i tam wstrzymać 
przeciwnika, który parł do przeprawy, aby uderzyć w tył wojsk rosyjskich na 
lewym brzegu rzeki Wołkusz. W tej nierównej walce pułk poległ heroicznie, dzie-
ląc ogólny gorzki los z całym 20 korpusem. Z pułku pozostały niewielkie grupy. 
Komandor pułku pułkownik Miglewski został wzięty do niewoli. 

Dzięki swoim zawziętemu sprzeciwu w czasie dziesięciu dni otoczonym woj-
skom udało się zerwać postęp niemieckiego pochodu, pochłaniając całą energię 
napierających wojsk niemieckich. Zatrzymały się one na brzegu rzeki Bóbr, na 
sforsowanie której nie mieli już sił.
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PROJEKT «PAMIĘTAMY! JESTEŚMY DUMNI! CZCIMY!»

Wiele szczegółów I Wojny Światowej zapomniano, czego przyczyną stały wie-
lokrotne zakłócenia, które doświadczyły nasz kraj w XX wieku. Za przykład może 
służyć historia pułku, uformowanego na ziemi ujezdu bogorodskiego Guberni 
moskiewskiej. Długie lata żołnierze i oficerowie pułku zostali zabici, ale ostat-
nimi laty ożyła pamięć narodowa i mieszkańcy Noginsku już ponad 10 lat pro-
wadzą prace w kierunku zachowania pamięci o swoich heroicznych krajanach. 

W celu zachowania i ochrony pamięci o żołnierzach 209 Bogorodskiego Puł-
ku Piechoty połączono różne państwowe i społeczne organizacje, z których każ-
da ma swój wkład w projekt.

1.  Moskiewska organizacja społeczna «Centrum wsparcia społecznych  
i pozarządowych inicjatyw»

2.   Municypialny ośrodek kultury  
«Nogińskie centrum muzealno-wystawowe»

3.  Bogorodska diecezja
4.  Prywatne centrum «Wojenno-technicne muzeum męstwa,  

heroizmu i sławy»
5.  Wojenno-historyczne stowarzyszenie «Kurgany»
6.  Ogólnorosyjska społeczna organizacja weteranów sił zbrojnych  

Federacji Rosyjskiej.
7.  Projekt partii Jedna Rosja «Pamięć historyczna»
8.  Komisja ds. duchowo-moralnego i patriotycznego wychowania dzieci  

i młodzieży Rady przy Prezydencie FR ds. stosunków międzynarodowych
9.  Środki masowego przekazu rejonu nogińskiego
W nogińskim centrum muzealno-wystawowym z powodzeniem działa wysta-

wa «Przełom», na której przedstawiono oryginały dokumentów oraz rzeczy żoł-
nierzy 209 Bogorodskiego Pułku Piechoty. 
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Na jednym ze skwerów Nogińska ustawiono kamień przyszłego pomnika 209 
Bogorodskiego Pułku Piechoty, obok którego co roku w dniu porażki pułku od-
bywają się uroczystości żałobne. Z każdym rokiem uroczystości gromadzą coraz 
więcej uczestników. Satysfakcjonujące jest to, że mieszczanie zaczynają aktyw-
niej interesować się historią swojego regionu, odnosząc się z szacunkiem do 
pamięci o swoich krajanach.

W 2014 roku, w 100 rocznicę wybuchu I Wojny Światowej zorganizowano de-
legację ponad 100 osób, które odwiedziły miejsca walk pułku w Prusach Wschod-
nich i przywieźli stamtąd kapsułę z ziemią, która była uroczyście umieszczona 
w podstawie pomnika w Nogińsku. W m. Polessk obwodu kaliningradzkiego, w 
miejscu pierwszej bitwy pułku, umieszczono kamień pamiątkowy oraz kapsułę 
z ziemią bogorodską, a w Nogińskim centrum muzealno-wystawowym przekaza-
no dokumenty, rzadkie dokumenty i kopię sztandaru 209 Bogorodskiego Pułku 
Piechoty w charakterze eksponatów wystawy.

Przy aktywnym wsparciu ze strony Administracji obwodu kaliningradzkiego, 
delegacja, w skład której weszli przedstawiciele rejonu nogińskiego, weterani, 
przedstawiciele organizacji społecznych, batiuszka diecezji bogorodskiej oraz 
uczniowie rejonu nogińskiego, odwiedziła miejsca pamięci w obwodzie kalinin-
gradzkim oraz brała udział w uroczystościach żałobnych. W związku z wyprawą 
wypuszczono medal pamiątkowy. 

Duża praca badawcza przeprowadzone w archiwach państwowych oraz mu-
zeach pozwoliła odbudować niezbyt znane strony historii formowania i ścieżki 
bojowej pułku, biografie niektórych żołnierzy i oficerów pułku, a także tragicz-
ne wydarzenia udziału żołnierzy pułku w walkach I Wojny Światowej. Wydanie 
książki o historii pułku «My żołnierze od Boga» oraz ukazanie się historyczno-
-dokumentalnego filmu «209 Bogorodski Pułk» stały się podsumowaniem prze-
prowadzonej wielkiej pracy poszukiwawczej i badawczej. 

Podjęto decyzję o stworzeniu mobilnej ekspozycji, aby w jak największym 
stopniu zapoznać ludzi z eksponatami. Przygotowano dwie witryny z oryginal-
nymi rzeczami z czasów I Wojny Światowej oraz 4 stendy informacyjne, które 
umożliwiają samodzielne zapoznanie się z historią 209 BPP, można oglądać ko-
pie dokumentów, fotografie Bogorodska i jego mieszkańców z czasów odległego 
1914 roku. 

Mobilna ekspozycja była wystawiana
 –  na zebraniu patriarchalnego Wydziału ds. Współdziałania z Siłami zbroj-

nymi oraz Organami Ścigania;
 –  na uroczystym zebraniu Ogólnorosyjskiej Organizacji Społecznej Wetera-

nów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej;
 –  w Moskiewskiej Dumie Miejskiej w rocznicę porażki pułku; 
 –  na wyjazdowym zebraniu Komisji ds. duchowno-moralnego i patriotyczne-

go wychowania dzieci i młodzieży Związku przy Prezydencie FR ds. stosun-
ków między grupami narodowościowymi

W rocznicę porażki pułku – 22 lutego – corocznie organizowany jest miting 
żałobny w okolicy cokołu oraz lekcja żywej historii dla uczniów w budynku Cen-
trum muzealno-wystawowego. Na miting przychodzą uczniowie, przedstawiciele 
organizacji społecznych i do spraw kombatantów. 

W 2017 roku zorganizowano jeden dzień pokazowy – 21 lutego 2017 roku, w 
102 rocznicę porażki pułku na kanale regionalnym 360, a także w lokalnej TV 
– rejon Nogiński, miasto Elektrostal, rejon Szczołkowski, Ramieński, Pawłowo-
-Posadskij, Oriechowozujewski, odtworzono film «209 Bogorodski Pułk».

Dla uczniów i młodzieży byłego ujazdu bogorodskiego odbywają się spotka-
nia, w czasie których uczestnicy obejrzeli film i otrzymali ulotki, przedstawiające 
informacje o projekcie. W 2016-2017 roku zorganizowane już 25 takich spo-
tkań, w których uczestniczyło ponad 200 osób.
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Uwagę dzieci na historię pułku zwrócono dzięki zorganizowaniu i przeprowa-
dzeniu rejonowego konkursu twórczego «Dla uczczenia pamięci ścieżki bojowej 
209 Bogorodskiego Pułku Piechoty», który będzie odbywał się co roku. W kon-
kursie wzięli udział uczniowie z 22 szkół. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 23 
marca 2017 roku. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz certyfikaty na wyjazd do 
Sankt-Petersburga z rąk regionalnego administratora i Przewodniczącego Komisji 
ds. duchowno-moralnego i patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży Związku 
przy Prezydencie FR ds. stosunków między grupami narodowościowymi. 

28-29 marca 2017 roku zwycięzcy odwiedzili miasto Sankt-Petersburg. 
Dzieci zwiedzały Wojenno-historyczne muzeum artylerii, wojsk inżynieryjnych i 
wojsk łączności, gdzie przechowywane są sztandary 209 Bogorodskiego Pułku.

Obecnie aktywnie organizowane są spotkania w szkółkach niedzielnych oraz 
wśród wiernych Bogorodskiego dekanatu, w czasie których uczestnicy zapozna-
ją się z historią 209 Bogorodskiego Pułku, w tym poznają szczegóły zrywu Ojca 
Filofeja, który uratował sztandar pułku. Po błogosławieństwie dziekana cerkwi 
okręgu Bogorodskiego, także ogłosiliśmy konkurs na znajomość historii historii 
209 Bogorodskiego Pułku. 

Uroczystości organizowane w ramach projektu są szeroko nagłaśniane w lo-
kalnych i rejonowych środkach masowego przekazu. W stacji radiowej Nogińska 
oraz Radio «Podmoskowie» puszczane są audycje, a w TV Nogińska wyświetla się 
regularnie programy informacyjne. 

Artykuły o postępie projektu były opublikowane w wydaniach drukowanych 
o kierunku historycznym i patriotycznym: «Wojenno-historyczny magazyn», ma-
gazyn «Patriot Oteczestwa», magazyn «Wojennyje znanija», w gazetach «Bogorod-
skije vesti», «Wołchonka» i «Wostocznyj ekspres».
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