
Przemówienie Wójta Gminy Perlejewo 

podczas obchodów 

230 rocznicy Bitwy Granne – Krzemień z 24 lipca 1792 roku 

 

Czcigodny Księże Proboszczu, Szanowny Panie Przewodniczący Rady Powiatu                

z Radnymi, Szanowny Panie Przewodniczący Rady Gminy Perlejewo z Radnymi, zacni 

Goście, z Panami Dyrektorem z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku                     

oraz zastępcą Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na czele, 

członkowie Drohicko-Łomżyńskiego Bractwa Kurkowego, drodzy Mieszkańcy Gminy 

Perlejewo i współorganizatorzy dzisiejszych uroczystości – władze i  druhowie 

Ochotniczych Straży Pożarnych, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z Grannego          

i Osnówki Wyręby, przedstawiciele Stowarzyszenia Kobyla 560 i Stowarzyszenia 

Przyjaciół Kruzów Klangor, pracownicy Gminy Perlejewo i wszyscy zgromadzeni na 

dzisiejszej uroczystości. 

24 lipca 1792 r. tutaj w Grannem i w pobliskim Krzemieniu za Bugiem, doszło 

do ostatniej dużej bitwy sił polsko-litewskich z siłami rosyjskimi w wojnie 1792 roku 

toczonej w obronie wielkiego dzieła, jakim była Konstytucja 3 Maja 1791 roku. 

Spotykamy się dzisiaj nieopodal pola bitwy w jej 230 rocznicę, aby przypomnieć                

i uczcić te wydarzenia oraz oddać hołd żołnierzom poległym wówczas w obronie 

wolności naszej Ojczyzny - najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatnie epizody 

wojny polsko – rosyjskiej z 1792 roku toczone na terenie dzisiejszej Gminy Perlejewo 

w Grannem oraz sąsiedniej Gminy Jabłonna Lacka w Krzemieniu, wyglądały 

następująco: 

16 lipca 1792 r. generał lejtnant Michał Zabiełło, na czele sił polsko -litewskich, 

wymaszerował z Bielska w kierunku Grannego, 18 lipca zbudował most na Bugu, 

którym 19 lipca przeprawił się wraz z wojskiem przez rzekę i założył obóz około            

3,5 km od Krzemienia, pod wsią Dzierzby.  

Głównym zadaniem Michała Zabiełły, który po przybyciu posiłków dysponował armią 

w liczbie około 12 000 żołnierzy i 12 działami, było zatrzymanie dalszego marszu armii 

rosyjskiej w kierunku Warszawy. Natomiast celem dowódcy rosyjskiego Michaiła 

Kreczetnikowa, maszerującego wówczas z wojskami z Brańska w kierunku 

Ciechanowca, było okrążenie i zniszczenie wojsk polsko-litewskich. Do tego zadania 

wyznaczył on generała majora Fiodora Denisowa z awangardą swojej armii  w sile 4500 

żołnierzy i 12 działami, która miała przekroczyć Bug w Grannem oraz generała lejtnanta 

Jurija Dołgorukowa z 3000 żołnierzy, którzy po sforsowaniu Bugu w okolicy 

Drohiczyna mieli wyjść na skrzydło naszych oddziałów.  

22 lipca 1792 roku wojska rosyjskie pod dowództwem Denisowa stanęły pod 

Perlejewem, a patrole straży przednich pojawiły się w Grannem. 23 lipca 1792 roku 

Dołgorukow przekroczył Bug w Drohiczynie, napotykając wysłanych przez Zabiełłę 



około 2000 żołnierzy pod komendą Grabowskiego. Dołgorukow widząc nasze oddziały 

zrezygnował z ataku i oba wojska oddaliły się na swoje pozycje bez walki. Tego samego 

dnia, 23 lipca 1792 roku Zabiełło skierował oddział 200 kawalerzystów i strzelców        

10 Regimentu Pieszego Koronnego do Grannego, w celu zabezpieczenia przeprawy 

przez rzekę Bug i zwalczania patroli nieprzyjacielskich. 150 strzelców                               

pod dowództwem kapitana Józefa Sułkowskiego, późniejszego adiutanta Napoleona 

Bonapartego, zajęło pozycje w lesie na lewo od mostu, 50 na cmentarzu w Grannem. 

Kawalerzyści zaś stanęli na polu przed wsią. 

O godzinie 3 rano 24 lipca 1792 roku w okolicach Grannego pojawiło się 500 

kozaków z wojsk rosyjskich. Na ich widok polscy kawalerzyści oddali jedną salwę             

i wycofali się za rzekę Bug, pozostawiając na placu boju strzelców 10 Regimentu. 

Kozacy zaatakowali 50 strzelców obsadzających cmentarz parafialny z dwóch stron, 

wszyscy strzelcy zginęli w bohaterskiej obronie. Następnie Rosjanie zaatakowali most, 

gdzie przywitał ich ogień 4 trzyfuntowych armat litewskich. W tym samym czasie inny 

oddział rosyjski próbował zająć pobliski las, jednak ogień ukrytych w nim pozostałych 

strzelców celnych 10 Regimentu Pieszego Koronnego zmusił ich do odwrotu. Mimo 

tego sukcesu, żołnierzom 10 Regimentu groziło odcięcie od głównych sił polsko – 

litewskich znajdujących się za Bugiem. Świadom grozy sytuacji, kapitan Sułkowski 

wyprowadził swoich 150 piechurów z lasu i natarł z tyłu na szturmujących most 

kozaków zmuszając ich do ucieczki. Wsparcia kozakom udzielił oddział jegrów, ale 

strzelcom udało się przebić do mostu i przejść na drugi brzeg rzeki Bug. 

Polacy jednak nie zniszczyli mostu, a Rosjanie usypali na prawym brzegu rzeki baterię 

i otworzyli silny ogień artyleryjski. Pod osłoną własnych armat Denisow rozpoczął 

przeprawę. W przekroczeniu Bugu Rosjanom przeszkadzała artyleria polsko-litewska 

zadając przeciwnikowi pewne straty, co nie przeszkodziło jednak wojskom rosyjskim    

w sformowaniu szyków do natarcia z piechotą w centrum i konnicą na flankach. 

Zabiełło był zaskoczony atakiem nieprzyjaciela, ze snu w obozie w okolicach 

Krzemienia wybudził go huk armat, zdołał jednak opanować sytuację i odciągnął 

Denisowa od rzeki Bug, szykując swe wojska w dwie linie załamane na skrzydłach do 

przodu. Czas na przegrupowanie szyków zyskał dzięki temu, iż siły carskie prowadziły 

nazbyt długie przygotowanie artyleryjskie, co nie pozwoliło im wykorzystać elementu 

zaskoczenia.       

Bój rozpoczął się na prawym skrzydle, gdzie atakowała jazda rosyjska zdobywając przy 

tym    1 działo. Jednak na reakcję strony polsko – litewskiej nie trzeba było długo czekać 

i kawaleria polska w brawurowej szarży odparła konnicę nieprzyjaciela zmuszając ją do 

odwrotu. Kiedy kozacy ochłonęli i po przegranym starciu wracali na plac boju, znowu 

zostali zmuszeni do ucieczki, tym razem przez skuteczny ogień ukrytych między 

drzewami strzelców. 

Szala zwycięstwa przechyliła się na rzecz Zabiełły i wojsk polsko - litewskich, lecz 

Denisow w porę zrozumiał beznadziejność swojego położenia, nakazał sformować 

oddziały rosyjskie w czworoboki, po czym pośpiesznie wycofać się za rzekę Bug            

do Grannego.  



Bitwa Granne - Krzemień z 24 lipca 1792 roku trwała 2 godziny, od 5 do 7 rano                   

i zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich, które utrzymało plac boju               

i zmusiło przeciwnika do wycofania się na prawy brzeg Bugu.  

Wojska polsko – litewskie straciły około 100 żołnierzy, zabierając ze sobą 14 jeńców 

rosyjskich. Wojska rosyjskie straciły około 250 żołnierzy, wzięły do niewoli 41 jeńców 

i zdobyły 1 armatę. Za męstwo w boju Zabiełło przedstawił do odznaczenia listę              

13 swoich podkomendnych.  

Posiadający liczebną przewagę Zabiełło zdołał wciągnąć Denisowa w zasadzkę,              

nie udało mu się go jednak otoczyć i zniszczyć, być może przez opieszałość i błędy                  

w dowodzeniu, być może przez fakt, że rosyjski dowódca zbyt szybko dostrzegł 

niebezpieczeństwo i nakazał natychmiastowy odwrót. 

Po przegranej bitwie Denisow przesłał w podarunku dla Zabiełły wielką rybę, którą ten 

ugościł swoich oficerów. Po latach pisał, że nigdy w życiu nie czuł takiego strachu jak 

podczas bitwy pod Grannem.  

Po zakończonej bitwie wojska polsko -litewskie i rosyjskie stały naprzeciw siebie 

bezczynnie po obu stronach rzeki Bug jeszcze przez 12 godzin, po czym                                 

o godzinie 19:00 Zabiełło otrzymał wiadomość o marszu Dołgorukowa spod 

Drohiczyna i obawiając się ataku z jego strony rozpoczął odwrót w kierunku Węgrowa. 

W dniu zwycięskiej Bitwy Granne - Krzemień 24 lipca 1792 roku, król Stanisław 

August Poniatowski zgłosił akces do konfederacji targowickiej, zawiązanej przez 

magnatów pod patronatem rosyjskiej carycy Katarzyny i skierowanej przeciwko 

reformom Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja, kończąc działania wojenne. 

Bezpośrednim następstwem tych wydarzeń był drugi rozbiór Polski. 

Dzisiaj, 230 lat po tamtych wydarzeniach, żyjemy w wolnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, i chociaż dawne strachy dają o sobie znać w nowej odsłonie, wierzymy 

głęboko, że jeszcze przez długie lata będziemy świętować rocznicę naszej, stoczonej 

tutaj, szlachetnej i zwycięskiej bitwy z 24 lipca 1792 roku, a na jej pamiątkę, dla 

wspólnego dobra i ku chwale Ojczyzny, zbudujemy wkrótce piękny most na rzece Bug 

łączący wsie Granne i Krzemień. 

Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować Czcigodnemu Księdzu 

Proboszczowi za uroczystą Mszę Świętą, Prezesowi, druhom i pocztom sztandarowym 

Ochotniczych Straży Pożarnych, członkom Drohicko-Łomżyńskiego Bractwa 

Kurkowego, Kołom Gospodyń Wiejskich z Grannego i Osnówki Wyręby, 

Stowarzyszeniom Kobyla 560 i Klangor, pracownikom Gminy Perlejewo                           

za współorganizację dzisiejszych uroczystości i wszystkim tu zgromadzonym                  

za obecność w tych podniosłych chwilach obchodów 230-rocznicy                                        

Bitwy Granne – Krzemień z 24 lipca 1792 roku. 


