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Koleżanki i Koledzy, 

14 września nastąpi odsłonięcie pomnika poświęconego walkom polskiej kawalerii pod Ozorkowem w 1939r. 

Od powstania trzy lata temu Sekcji Kolarskiej „Szwadron” udawaliśmy się co roku w rocznicę bitwy do wsi 

Orła, żeby w miejscu walki i śmierci bohaterskich szwoleżerów ze szwadronu kolarzy minutą ciszy i zapaleniem 

zniczy uczcić ich pamięć a w hołdzie dla ich czynu bojowego złożyć wiązankę kwiatów. 

W tym roku ziści się nasze największe pragnienie trwałego upamiętnienia walki naszego zbiorowego patrona 

– 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. 

Władze Gminy Parzęczew i społeczność Orłej przychylnie ustosunkowały się do naszej inicjatywy i po 

dwuletnich staraniach na środku wsi stanie kurhan a na nim głaz z inskrypcyjną tablicą. 

W projekcie są plany wzbogacenia tego obiektu o inne elementy wyposażenia, które uczynią z niego miejsce 

patriotycznej manifestacji mieszkańców bliższej i dalszej okolicy. 

Trzeba nam bowiem w tych trudnych czasach wielkiej próby, na jaką narażona jest nasza świadomość 

przynależności narodowej, przypomnieć o słowach Bóg, Honor i Ojczyzna, które towarzyszyły pokoleniom Polaków 

zarówno w pracy jak i w walce. 

Poniższy artykuł, który dedykuję Koleżeństwu jest o walce. Chciałbym, żebyśmy w momencie pochylenia głów 

nad miejscem upamiętniającym czyn bojowy polskiego kawalerzysty w Orłej, znali przynajmniej ostatni odcinek 

wojennej drogi, która go tu przywiodła. 

Stanisław Frątczak 
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Sekcja Kolarska „Szwadron” 

 przy oddz. PTTK w Ozorkowie  zaprasza na wycieczki  

we wrześniu 2003 r. 

Uwaga!!!  Uczestnicy wycieczek ubezpieczają się na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków we 

własnym zakresie w wybranych zakładach ubezpieczeniowych lub biorą udział w wycieczkach na 

własną odpowiedzialność! 

Start spod biura PTTK w Ozorkowie, Pl. Jana Pawła II 17   tel.718-13-14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 
CYKL 

TEMATYCZNY 
CEL WYCIECZKI TRASA KM DROGA UWAGI 

7.09. Śladami podków 

Szlak bojowy Grupy 

Operacyjnej Kawalerii gen. 

Grzmota- Skotnickiego 

Ozorków- Łęczyca- 

Topola Królewska- 

Błonie- Dąbie- Świnice 

Warckie- Wartkowice- 

Gostków- Parzęczew- 

Ozorków 

 

85 

 

Bitumiczna 

 

Potrzebne 

aparaty 

fotograficzne 

 

 

 

14.09 

 

 

 

Śladami podków 

Uczestnictwo w:  

-Uroczystości odsłonięcia 

pomnika kawalerii w Orłej. 

-Obchodach rocznicy „Bitwy 

nad Bzurą” w Łęczycy 

-Plenerowej inscenizacji 

zdobywania Łęczycy  w 

Tumie 

 

 

Ozorków- Orła 

Orła- Chociszew- 

Parzęczew- Borszyn- 

Łęczyca- Tum- Leśmierz- 

Ozorków 

 

 

 

44 

 

 

 

Bitumiczna 

 

Obowiązuje strój 

organizacyjny 

Potrzebne 

aparaty 

fotograficzne 

oraz lornetki 

 

21.09 

 

 

Miejsca szczególne 

Złożenie kwiatów na miejscu 

egzekucji w Kowalewicach i 

grobach rozstrzelanych na 

cmentarzu w Parzęczewie 

 

Ozorków- Kowalewice- 

Orła- Chociszew- 

Parzęczew- Ozorków 

 

 

23 

 

Bitumiczna  

1 km 

gruntowa 

Obowiązuje strój 

organizacyjny 

Potrzebne 

aparaty 

fotograficzne  

 

28.09 Spotkanie 

Odwiedziny u Pana Jana 

Kluski- kawalerzysty z 6 

pułku strzelców konnych 

Ozorków- Modlna- 

Skotniki- Boczki- Góra 

św. Małgorzaty- Tum- 

Leśmierz- Ozorków 

38 

 

bitumiczna 
Potrzebne 

aparaty 

fotograficzne 
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Kawaleria w Bitwie nad Bzurą. 

Dowodzący Armią Poznań gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba, przystępując do zwrotu zaczepnego nad 

Bzurą, dysponował dwoma wielkimi jednostkami jazdy, Wielkopolską i Podolską Brygadą Kawalerii. Jako 

broni odznaczającej się w ówczesnych warunkach dużą manewrowością, wyznaczył obu brygadom działanie 

na skrzydłach grupy uderzeniowej gen. bryg. Edmunda Knolla- Kownackiego, składającej się z 3 dywizji 

piechoty. 

Maszerująca do bitwy na czele armii, Wielkopolska BK (brygada kawalerii) miała od wschodu 

ubezpieczać jej ofensywne działanie i nacierać w stronę Głowna. 

Natomiast Podolska BK otrzymała rozkaz osłaniania od zachodu Grupy Operacyjnej gen. Knolla oraz 

dokonania manewru okrążającego w kierunku Łodzi, żeby zajść głęboko na tyły 8 armii niemieckiej, na 

którą kierowało się uderzenie Armii „Poznań”. 

Do wykonania tego zadania, gen. Kutrzeba rozkazem z dnia 8 września powołał Grupę Operacyjną 

Kawalerii, która przyjęła nazwę od jej dowódcy, gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego .Jej trzon stanowiła 

Podolska BK w składzie: 6 Pułk Ułanów Kaniowskich ze Stanisławowa, 9 Pułk Ułanów Małopolskich z 

Trembowoli, 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich ze Lwowa, 6 dywizjon artylerii konnej. Ponadto 7 batalion 

strzelców oraz Zbiorczy Pułk Pomorskiej BK z dwiema bateriami 11 dywizjonu artylerii konnej, utworzony 

z rozbitych w Borach Tucholskich oddziałów Pomorskiej BK. 

9 września rozpoczęło się uderzenie Armii „Poznań”. Wielkopolska BK w marszu na pozycje 

osłonowe w rejon Soboty już 8 września zamknęła przeprawy na Bzurze w rejonie Łęczycy, w Młogoszynie 

i w Orłowie. 

W nocy z 9/10 września uderzyła na silnie bronione Walewice, które zdobyła po zaciętej walce i 

zdobyła Bielawy. Przyszło jej również odpierać z lewego skrzydła ataki sił niemieckich, zawracających spod 

Łowicza i bronić się przed okrążeniem. 

11 września Brygada z pozycji wyjściowych na południe od Bielaw ruszyła do natarcia w kierunku 

Głowna i do 12 września toczyła ciężkie walki z nieprzyjacielem, którego opór narastał, w miarę napływania 

nowych jednostek zawracanych z marszu na Warszawę. 

Relację z działań Wielkopolskiej BK ograniczam do tych paru zdań, ponieważ wyczerpująco zostały 

one opisane m.in. przez samego dowódcę Brygady gen. Romana Abrahama we „Wspomnieniach wojennych 

znad Warty i Bzury” i przez Stanisława Zbigniewa Szacherskiego w książce „Wierni przysiędze”. Mniej 

natomiast znany jest szlak bojowy Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Grzmota-Skotnickiego i jemu 

poświęcę więcej miejsca. 
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Działania bojowe Grupa rozpoczęła rano 9 września obsadzeniem w Dąbiu przyczółka mostowego na 

Nerze a wieczorem ruszyła w kierunku południowym do Rożniatowa. 

 

Stąd drogi pułków rozeszły się. 6 Pułk Ułanów pomaszerował na Uniejów, o który w nocy stoczył 

ciężki bój i wyparł z niego czołowe elementy niemieckiej 221 dywizji piechoty. 

9 Pułk Ułanów udał się w ogólnym kierunku na Stęplew, Bronówek, skąd częścią sił skręcił w stronę 

Wartkowic, częścią udał się do lasu na wschód od Poddębic, gdzie stanął 10 września.  

Natomiast 14 Pułk Ułanów w  pierwszej kolejności, Zbiorczy Pułk Pomorskiej BK w drugiej i 7 

batalion strzelców w trzeciej pomaszerowały bezpośrednio na Wartkowice. 

3 szwadron idący na czele 14 Pułku Ułanów śmiałym uderzeniem opanował Wartkowice zadając 

straty nieprzyjacielowi i zdobywając skład żywnościowy niemieckiego pododdziału kwatermistrzowskiego 

(36 zabitych, 42 jeńców). 

4 zaś szwadron obsadził Gostków i przechwytywał przejeżdżających gońców, kurierów i oficerów 

sztabu oraz niemieckie kolumny zaopatrzeniowe kierujące się na Łęczycę i Ozorków, przez który biegła 

główna oś komunikacyjna 8 armii. 
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Ten klasyczny manewr polskiej kawalerii, która niespodziewanie znalazła się na tyłach Niemców 

wywołała w ich sztabach konsternację i zamieszanie. 

10 września 9 Pułk Ułanów wysłał na rozpoznanie w kierunku Ozorkowa 4 szwadron, który 

ostrzelany w Wytrzyszczkach przez Niemców obsadzających Górę Marii koło Bibianowa został zmuszony 

do wycofania się. 

W ślad za szwadronem tego samego dnia wyruszył Zbiorczy Pułk Pomorskiej BK, który bez walki 

wkroczył do Parzęczewa i zajął  pozycje wyjściowe do natarcia w rejonie Ignacewa Rozlazłego.Pozostałe 

pułki ułanów 14 i 6 zajęły pozycje między Ignacewem a lasem na wschód od Poddębic. Sztab Grupy 

Operacyjnej przeniósł się do Parzęczewa. 

7 batalion strzelców obsadził obronnie rejon skrzyżowania dróg w Gostkowie, przed 221 dywizją 

piechoty idącą w sukurs wypieranym spod Łęczycy siłom niemieckim. 

11 września rano ruszyło natarcie Zbiorczego Pułku Pomorskiej BK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według jednych źródeł na Górę Marii, która wysokością 180,7 m panowała nad okolicą i dawała 

Niemcom możliwość kontrolowania ruchu polskich oddziałów, w innych na Chociszew, z pominięciem 

DZIAŁANIA ZBIORCZEGO PUŁKU POMORSKIEJ BK W DNIU 11 WRZEŚNIA 
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wzniesienia. Historycy wojskowi z Pomorza stwierdzają, że trzy polskie szwadrony, w tym jeden kolarski, 

dwukrotnie zdobywały górę i to w walce na bagnety. 

Zacięty i zwycięski bój stoczył Pułk pod Rafałowem (obecnie część wsi Mikołajew) z oddziałem 

przeciwpancernym, ostatnim odwodem, jakim dysponowali Niemcy. Zbiorczy Pułk brał tu odwet za klęskę 

poniesioną w tzw. korytarzu pomorskim. 

W pościgu za wycofującym się nieprzyjacielem oddziały Pułku dotarły do jego następnej rubieży 

obronnej stanowiącej wysoki nasyp linii kolejowej Łódź Kaliska- Kutno. Rozwinięte w tyrarierę szwadrony 

wspierane ogniem artylerii konnej śmiałym atakiem zepchnęły wroga z nasypu i zmusiły go do ucieczki. 

Należy się tu Czytelnikom wyjaśnienie że zgodnie z obowiązującym w 1939 r. regulaminem walki, 

kawaleria przemieszczała się konno, ale walczyła w szyku pieszym, tak jak piechota. Do szarży we wrześniu 

dochodziło sporadycznie tylko w wyjątkowych sytuacjach. 

Na karkach Niemców pierwsi wpadli do Orłej szwoleżerowie z kolarskiego szwadronu. Zajęcie wsi 

przez polskie oddziały stanowiło zagrożenie tyłom wojsk niemieckich z coraz większym trudem broniących 

pozycji na linii Solca Wielka- Modlna i niebezpieczeństwo odcięcia im dróg odwrotu. 

Obawa przed okrążeniem zmusiła niemieckie dowództwo do przerzucenia z Parzyc (pod Leśmierzem) 

kompanii czołgów w celu zatrzymania polskiego natarcia. 

W Orłej rozgorzał zacięty bój. Szesnaście czołgów mimo polskiego ognia z broni maszynowej i 

działek przedarło się do środka wsi. Tu jednak napotkały opór nie do pokonania. 

Szczególnie nieugiętą postawę wykazała obsługa działka przeciwpancernego zdobytego pod 

Rafałowem, składająca się z żołnierzy szwadronu kolarskiego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, która 

zza węgła chaty prowadziła celny ogień. Gdy jedna obsługa padała od serii karabinów maszynowych, 

wyskakiwała zza chaty następna, żeby zastąpić poległych. 

Niemieccy czołgiści , którzy są autorami relacji o boju w Orłej (zamieszczonej w "Kampforlebnisse 

aus dem Feldzug in Polen 1939" Berlin 1940) naliczyli przy działku trzynaście ciał polskich żołnierzy a 

wśród nich podporucznika który oddał ostatni wystrzał. 

Kompania pancerna zaskoczona tak zaciętym oporem po utracie trzech czołgów wycofała się na 

pozycje wyjściowe. 

Zbiorczy Pułk Pomorskiej BK otworzył w Orłej drogę dla Grupy Operacyjnej Kawalerii do głębokiego 

rajdu na Łódź.  

Zbiorczy Pułk Pomorskiej BK otworzył w Orłej drogę dla Grupy Operacyjnej Kawalerii do głębokiego 

rajdu na Łódź.  
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Możliwość przeprowadzenia takiego klasycznego zagonu kawaleryjskiego potwierdzał wysłany 

wcześniej na rozpoznanie pod Zgierz 4 szwadron 6 Pułku Ułanów, który na tym kierunku nie napotkał 

nieprzyjaciela. 

Jednak gen. Grzmot- Skotnicki nie zdecydował się na taki manewr. Narastające zagrożenie od 

napierającej od Poddębic i Uniejowa 221 dywizji piechoty i obawa przed bronią pancerną zmusiło go do 

skierowania na zachód gotowych do rajdu na Łódź pułków Podolskiej Brygady Kawalerii. Dotąd 

nieprzyjacielską dywizję próbował powstrzymywać 7 batalion strzelców, najpierw w Gostkowie. 12 

września cofnięty do Białej Góry stoczył tam zwycięski bój, przechodząc z obrony do zaskakującego 

Niemców uderzenia. W jego wyniku batalion rozbił i odrzucił na zachód 375 pułk piechoty, który stracił 70 

zabitych, 200 wziętych do niewoli i dużo sprzętu bojowego. 

Dla zatrzymania marszu sił niemieckich do toczącej się nad Bzurą bitwy gen. Grzmot- Skotnicki starał 

się zablokować drogę Poddębice- Łęczyca przez natarcie 9 Pułku Ułanów na  

Tur a 14-ego  6 Pułku Ułanów na Chodów i Janków. 
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W tej wymuszonej zmianie koncepcji działania Grupy Operacyjnej Kawalerii inne zadanie przypadło 

Zbiorczemu Pułkowi Pomorskiej BK, który będąc dotąd czołową siłą uderzeniową Grupy otrzymał rozkaz 

osłaniania jej od wschodu. Zgodnie z nim Pułk wycofał się z wysuniętych pozycji w Orłej i oparł swe linie 

obronne na przedpolu Parzęczewa, odpierając niemieckie uderzenie od strony Ozorkowa, wspierane 

czołgami, z których kilka zniszczył. 

12 września wieczorem nadszedł rozkaz dowódcy Armii "Poznań" przerwania walki, oderwania się od 

nieprzyjaciela i wycofania się za Bzurę. Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Grzmota- Skotnickiego otrzymała 

zadanie osłaniania od zachodu przegrupowania Armii "Poznań" i "Pomorze" do drugiej fazy Bitwy nad 

Bzurą, tym razem nad jej środkowym biegiem. 

Wykonując nowy rozkaz kawaleria w nocy oderwała się od nieprzyjaciela i bez przeszkód z jego 

strony pomaszerowała przez Łęczycę żeby pułkami ułanów Podolskiej BK obsadzić pozycje osłonowe na 

przeprawach w Dąbiu, Błoniu i Topoli Królewskiej. 

Zbiorczy Pułk Pomorskiej BK został skierowany do Daszyny, jako odwód Grupy Operacyjnej 

Kawalerii. 

Tak zakończył się pełen chwały szlak bojowy polskiej kawalerii na Ziemi Łęczyckiej. Na dalszej 

drodze odwrotowej w kierunku Warszawy czekały ją jeszcze ciężkie walki z przeważającymi siłami 

nieprzyjaciela. 

Stanisław Frątczak 

 

 

Literatura: 

Rezmer W., Armia „Poznań” 1939, Bellona, W-wa 1992 

Zawilski A., Bitwy polskiego września, Nasza Księgarnia, W-wa 1972 

Kowalski W., Bitwa nad Bzurą, MON, W-wa 1964 

Polskie Siły Zbrojne, cz. 3, Kampania wrześniowa, Londyn 1959 

Ciechanowski K., Armia „Pomorze” 1939, MON, W-wa 1983 

Milewski J., 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Oficyna Wyd. Ajaks, W-wa 1993 

Gnat- Wieteska Z., 8 Pułk Strzelców Konnych, Redakcja Hist.- Wojsk., Egros, W-wa 1991   
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Szlak 40 

Do Kowalewic- wsi krwawego odwetu 

 

 
Ozorków ( 0.0)- 

Kowalewice ( 4.0 ). Wieś królewska należała do starostwa łęczyckiego. W XVI w. posiadała 5 łanów z 

dwoma zagrodnikami, karczmę i młyn o dwóch kołach. Obecnie w Gminie Parzęczew. Wieś przecięta drogą 

Ozorków- Aleksandrów. Składa się z dwóch części przedzielonych Bzurą- Kowalewic Małych i Kowalewic. 

W czasie Bitwy nad Bzurą 11 września zachodni skraj wsi był terenem walki między szwadronami 

Zbiorczego Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii a oddziałami niemieckiej 17 Dywizji Piechoty. Niemcy 

wycofując się do wschodniej części Kowalewic eskortowali ze sobą wyprowadzanych z domów i 

napotkanych na polach mieszkańców wsi. Przy gospodarstwie Józefa Bartczaka rozdzielili kobiety z dziećmi 

od mężczyzn. Kobiety zamknęli w stodole a mężczyznom kazano kopać obszerny dół, nad którym 

dokonywano indywidualnych i grupowych egzekucji. 

W sumie zastrzelono 26 Polaków, w tym 10- cio letniego chłopca. Zamordowanych zasypano we 

wspólnej mogile. 16 września ekshumowano 29 zwłok ( 3 dodatkowe ciała to mieszkańcy Orłej zastrzeleni 

między wsiami Orłą i Kowalewicami) i pochowano na cmentarzu parafialnym w Parzęczewie. 

Śledztwo wdrożone przez Prokuraturę Wojewódzką w Łodzi w dniu 4 czerwca 1968 r. celem 

wykrycia sprawców masowego mordu, mimo współpracy z prokuraturą niemiecką w Landau, po dziesięciu 

latach zostało wstrzymane wobec „ występowania długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej dalsze jej 

prowadzenie”. 

Dało się jedynie ustalić, że w dniu 11 września 1939 r. na terenie Kowalewic mogły poza 17 Dywizją 

Piechoty działać obrona przeciwpancerna ( PzAu ) 561 z odwodu 8 Armii, oddział czołgów ( PzAbt ) 23      

i jednostki podległe 530 obszarowi tyłowemu 8 Armii. 

Na miejscu egzekucji został staraniem ZboWiD z Ozorkowa i Kowalewic zbudowany pomnik z 

inskrypcją, „Ofiarom faszyzmu hitlerowskiego zamordowanym w 1939 r.” i nazwiska ofiar. 

Orła ( 7.0 )- Chociszew ( 10.0 )- Wytrzyszczki ( 13.0 )- 

Parzęczew ( 16.0 ). Na cmentarzu parafialnym groby pomordowanych w Kowalewicach. 

Ozorków ( 23.0 ) 

 

Podstawa opracowania: Dokumentacja Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi 
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Szlak 41 
Żołnierze Września 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozorków ( 0.0 ) 

Modlna ( 7.0 ). We wsi mieszka kombatant kampanii wrześniowej, kawalerzysta z 6 pułku strzelców 

konnych- Pan Jan Kluska, któremu Szwadron złoży wizytę. 

Na tutejszym cmentarzu parafialnym kwatera żołnierzy Września 1939 r, głównie z 17 Dywizji 

Piechoty z Gniezna ( 68, 69, 70 pułk ) oraz z 56 pułku należącego do 25 Dywizji Piechoty z Kalisza. 

Żołnierze zginęli w ciężkich walkach toczonych od 10 do 12 września między Skotnikami i Śladkowem 

Podleśnym a Sokolnikami i Celestynowem, najpierw z niemiecką 30 Dywizją Piechoty a potem z zawróconą 

spod Brzezin 17- tą. 

Na liczbę 142 pochowanych tu żołnierzy jest tylko sześć grobów z napisem „Żołnierz nieznany ”, co 

jest ewenementem wśród cmentarzy wojennych rozsianych na szlaku walk nad Bzurą, gdzie nader często 

spotyka się mogiły zbiorowe. 
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Niezwykła jest też dysproporcja między ilością poległych oficerów w stosunku do żołnierzy niższych 

stopni. Tych pierwszych ( łącznie z 6 podchorążymi ) leży tutaj 24, czyli na jednego poległego oficera 

przypada sześciu szeregowych i podoficerów, gdy tymczasem w pułku piechoty te proporcje wyglądają jak 

1 do 35.  

Cmentarz jest pod opieką młodzieży miejscowych szkół, tutejszej społeczności i władz Gminy 

Ozorków. We wrześniu jest miejscem uroczystych obchodów rocznic Bitwy nad Bzurą. 

Skotniki ( 11.6 )- Boczki ( 13.6 )- 

Góra św. Małgorzaty ( 17.9 ). Na tutejszym cmentarzu tablica pamiątkowa w miejscu pochówku 12 

żołnierzy polskich poległych w 1939 r., ekshumowanych w 1952 r. do Łęczycy. 

Tum ( 23.9 ) Na cmentarzu parafialnym kwatera 124 żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. w tym 31 

nieznanych. Leżą tu żołnierze 56 pułku z 25 Dywizji Piechoty, którzy zginęli w walce o sam Tum, a także o 

inne dalsze miejscowości jak Witaszewice, Orszewice, Zagaj, gdzie pierwsze walki po przeprawie przez 

Bzurę toczyły pułki 17 i 14 Dywizji Piechoty. 

Wśród poległych jest 5 oficerów ( w tym dwóch kapitanów ) i 3 podchorążych. 

Na cmentarzu pogrzebano także 32 żołnierzy niemieckich, których ekshumowano w 1995 r. i przewieziono 

na cmentarz zbiorczy. 

Grobami żołnierskimi opiekuje się młodzież szkolna z Góry św. Małgorzaty. 

Leśmierz ( 29.6 )- Ozorków ( 38.0 ). 

 

 

 

 

 

Trasy opracował i szkice wykonał: Stanisław Frątczak 

Opracowanie komputerowe: Andrzej Staniewski, Mateusz Biesiada 
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Natarcie na Łęczycę 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tegorocznym programie obchodów rocznicowych Bitwy nad Bzurą jest plenerowa inscenizacja 

wydarzeń, które rozgrywały się we wrześniu 1939r. 

Wierne odtworzenie tamtej bitewnej scenerii jest dzisiaj niezwykle trudne, choćby tylko ze względu na 

konieczność zmiany lokalizacji pola walki.  

Kierunek głównego uderzenia na Łęczycę 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty pokrywa się z 

międzynarodową drogą A-1, zagrażającą bezpieczeństwu zarówno statystów jak i widzów, a odtworzenie 

lewoskrzydłowego natarcia na Kwiatówek i Tum spowodowałoby zniszczenie rolniczych upraw. Dlatego 

m.in. organizatorzy na miejsce improwizowanej bitwy wybrali łąki między Tumem a Łęczycą. 

W związku z tym uznałem za konieczne przypomnienie Koleżeństwu rzeczywistego przebiegu bitwy o 

Łęczycę. 

Sytuacja operacyjna w dniu 9 września przedstawiała się następująco: 25 Dywizja Piechoty jako 

prawoskrzydłowa Grupy Operacyjnej gen. Knolla Kownackiego, zajmowała na północnym brzegu Pradoliny 

Warszawsko- Berlińskiej pozycje wyjściowe do natarcia na Łęczycę, obsadzoną przez bataliony niemieckiej 

30 Dywizji Piechoty, maszerującej z Poddębic na Łowicz. 

Działanie strona polska rozpoczęła od rozpoznania sił przeciwnika. Już w przeddzień o zmroku 4 

kompania por. Stefana Kępy z 69 pułku piechoty wykonała z Topoli Królewskiej rozpoznawczy wypad na 

Łęczycę. Wpadłszy w zasadzkę ogniową pod samym miastem wycofała się tracąc 40 % stanu osobowego. 

9 września o godz. 10-tej natarcie tym razem przy wsparciu artylerii, rozpoczął 2 batalion mjr-a  

Chudzikiewicza z 69 pułku piechoty. 6 kompania posuwała się od Błonia wzdłuż kolei szerokotorowej, 4 od 

Topoli drogą wzdłuż grobli, 5 z Kozub na Kwiatkówek.  
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Niemcy obsadzający Łęczycę 3 batalionami ściągnęli do jej obrony dodatkowe baterie artylerii, które 

skutecznie paraliżowały siły polskie. 

W jej ogniu i broni maszynowej załamało się natarcie 4 i 6 kompanii. Jedynie 5 kompanii por. 

Eedwarda Rosta udało się sforsować zabagnioną dolinę Bzury i rowami przeniknąć do Kwiatkówka a potem 

do Tumu. 

Przecięcie i zablokowanie drogi Łęczyca- Piątek, która była szlakiem komunikacyjnym niemieckiej 30 

Dywizji Piechoty wywołała zamęt w kolumnach marszowych i odcięła Łęczycę od sił głównych dywizji. 

Niemiecki dowódca obrony Łęczycy płk Wittke po odparciu natarcia polskiego batalionu uznał, że nie 

ma większego zagrożenia od strony Topoli, skierował 1 batalion swojego 46 pułku piechoty przeciw 

polskiej kompanii blokującej drogę w Kwiatkówku i trzymającej Tum, osłabiając jednocześnie obronę 

miasta. 

Tymczasem o godz. 17-tej gen. Franciszek Alter dowódca 25 Dywizji Piechoty rozpoczął uderzenie 

siłami 3 pułków poprzedzone przygotowaniem artyleryjskim wszystkich baterii jakimi dysponował. 60 pułk 

piechoty nacierał wzdłuż nasypu kolei szerokotorowej, 69 po obu stronach drogi od Topoli Królewskiej a 

56 śladami 5 kompanii przez dolinę Bzury na Kwiatkówek i Tum. 

Dopiero to ostatnie uderzenie, chociaż nie obyło się bez strat, szczególnie podczas natarcia wzdłuż 

grobli, doprowadziło do wyparcia Niemców z wysuniętych na skraju miasta pozycji. 

Stanisław Frątczak 

 

Podstawa opracowania: 

Rezmer W., Armia „Poznań” 1939, Bellona, W-wa 1992 
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Program 

Obchodów 64 rocznicy Bitwy nad Bzurą 

 

Orła 14. 09. 2003 r. 

 

11.00- 12.30 Uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego żołnierzom Pomorskiej 

Brygady Kawalerii. 

1. Msza św. 

2. Odsłonięcie pomnika 

3. Apel poległych (+ minuta ciszy ) 

4. Salwa honorowa i defilada kompanii WP 

5. Składanie kwiatów 

 

Łęczyca 14. 09. 2003 r. 

 

13.30- 14.30 Uroczystość na cmentarzu 

1. Apel poległych 

2. Salwa honorowa 

3. Składanie kwiatów 

 

16.30- 17.15 Plenerowa inscenizacja bitwy o Łęczycę 

( w okolicy grodziska w Tumie ) 

  

 

Koleżanki i Koledzy! 

Po informacje i wskazówki związane z udziałem Szwadronu w uroczystościach w Orłej i Łęczycy proszę 

zgłaszać się po 10 września w biurze PTTK w Ozorkowie 

 


