Nr 14 czerwiec 2004 Informator oddziału PTTK w Ozorkowie

S.K. „Szwadron” na szlakach Powstania Styczniowego
Koleżanki i Koledzy!
Minął rok od zaproszenia nas przez oddziały PTTK w Warce i Warszawie
do uczestnictwa w III Ogólnopolskim Rajdzie „Szlakiem Powstania
Styczniowego”.
„Szwadron”, któremu szczególnie bliska jest tematyka historycznowojskowa i treści patriotyczne w niej zawarte, podjął się wyzwania z ochotą
i wyruszył na szlaki powstańczych bitew. Dziesięciu naszych kolegów
zadeklarowało zespołowy udział w Rajdzie.
Już w ubiegłym roku zrealizowaliśmy z naddatkiem wymogi
regulaminowe Rajdu ( Rajd jest rozłożony na dwa lata), organizując
4 wycieczki jednodniowe oraz jedną 3 dniową do Warki, Rytomoczydła
i Gołębiewa i właściwie na tym moglibyśmy nasz udział w Rajdzie zakończyć.
Jednak idea Rajdu tak Szwadronowi przypadła do serca, że i w tym roku
postanowiliśmy kontynuować odkrywanie coraz to innych miejsc walk
powstańczych leżących w zasięgu jednodniowych wycieczek kolarskich.
Pomogło nam w tym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
a głównie Pani M. Golik, zaopatrując nas w stosowną literaturę, za co tą drogą
serdecznie Jej dziękuję.
Dzięki temu zwiedziliśmy nie tylko znane pola bitew pod Dobrą
i Dalikowem ale z szeregiem miejscowości związanych zarówno z walkami jak
i innymi przejawami powstańczej działalności.
Sami byliśmy zaskoczeni odkryciem wsi Rózin ( dziś Rózinów) leżącej tuż
pod Ozorkowem, gdzie doszło do starcia oddziału powstańczego z rosyjskim.
Wreszcie nasz Ozorków, miasto, którego mieszkańcy uczestniczyli
w Powstaniu czy to na polach bitew czy w konspiracyjnej służbie cywilnej.
W wyniku carskiego terroru, jaki się rozpętał w trakcie powstania i po jego
stłumieniu zapłacili wysoką cenę za swe poświęcenie sprawie niepodległości
Polski.
Najwyższą ofiarę, bo z własnego życia złożył na ołtarzu Ojczyzny
Wawrzyniec Jeziorski, dowódca ozorkowskich żandarmów narodowych.

Już w ubiegłym roku Szwadron rozpoczął starania o trwałe uczczenie
jego pamięci granitową tablicą. Nasze wysiłki zostały w tym roku uwieńczone
powodzeniem.
Komisja Historyczna Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w Łodzi w dniu 6 kwietnia br. ustaliła ostateczną wersję tekstu
na tablicę a pismo Wydziału Spraw Społecznych Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego z dnia 21 maja br. poinformowało nas, że w budżecie
Wojewody Łódzkiego zabezpieczono kwotę 1500 zł na wykonanie tablicy.
Przewidywany przez nas termin uroczystego odsłonięcia tablicy
17 września 2004 r.
Oto tekst inskrypcji na tablicy:

( godło- orzeł 1864 umieszczone centralnie)

10 lutego 1864 roku na tym Rynku
wyrokiem carskiego sądu
stracony został
za wierną służbę Polsce

Wawrzyniec Jeziorski
mieszkaniec Ozorkowa
żandarm Rządu Narodowego
w czasie Powstania Styczniowego
Cześć Jego Pamięci
SEKCJA KOLARSKA „SZWADRON” PRZY ODDZIALE PTTK W OZORKOWIE
WOJEWÓDZKI KOMITET OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA W ŁODZI

Szwadron program Szlakami Powstania Styczniowego realizował
jednodniowymi wypadami do poszczególnych miejscowości związanych
z działaniami powstańców. Większość tych miejscowości układa się
w 2 ciągłe trasy wychodzące z Ozorkowa:
1. w kierunku zachodnim o długości 70 km prowadzące przez Rózin,
Parzęczew, Gajówkę, Dalików, Niewiesz, Uniejów, Wilamów, Czepów,
Dąbie do Chełma nad Nerem.
2. w kierunku wschodnim o długości 56 km biegnace przez Białą, Dobrą,
Dobieszków, Stare Skoszewy, Wolę Cyrusową, Kołacin do Kołacinka.
Stanisław Frątczak
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Sekcja Kolarska „Szwadron”
przy oddz. PTTK w Ozorkowie zaprasza na wycieczki
w czerwcu 2004 r.
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Uwaga!!!

CEL WYCIECZKI

Zwiedzanie pola bitwy
w Niewieszu i
cmentarza z grobami
powstańców, oraz
Gostkowa, w którym
był szpital w czasie
Powstania.
Zwiedzanie grobu
powstańców przy
kościele w Białej,
mogił powstańców w
Dobrej, pola walki w
Dobieszkowie i
Skoszewach.

Zwiedzanie miejsc
walki w Nerze i
potyczek w Czepowie i
Uniejowie oraz na
cmentarzu w
Wilamowie grobów
powstańców.
Zwiedzanie pola bitwy
pod Cyrusową Wolą i
Kołacinem.
Zwiedzanie mogił
powstańców na
cmentarzu w
Cyrusowej Woli i
Kołacinku.

TRASA

Ozorków- ParzęczewGostkówBronówNiewiesz- BiernaciceGostków- ParzęczewOzorków
Ozorków- Sokolniki
Las- Biała- SzczawinSmardzewŁagiweniki
NoweKiełminaDobraDobieszkówSkoszewy
StareSierżniaStrykówWarszyce- Ozorków
OzorkówWartkowiceNerŚwiniceCzepówWilamówKuczkiUniejów- GostkówOzorków
OzorkówModlnaStryków- Niesułków
KoloniaWola
Cyrusowa- KołacinKołacinek- Ozorków

KM

DROGA

72

Bitumiczna

73

Bitumiczna
3 km ścieżką

95

Bitumiczna

82

Bitumiczna

UWAGI

Potrzebne
aparaty
fotograficzne

Potrzebne
aparaty
fotograficzne

Potrzebne
aparaty
fotograficzne

Potrzebne
aparaty
fotograficzne

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
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Szlak 1
Biała, Dobra

Ozorków- Sokolniki Las (6 km)- Kania Góra (8)Biała (15) Na wsch. krańcu wsi, przy rozwidleniu dróg do Kęblin i Szczawina zabytkowy
kościół drewniany z drugiej połowy XVII w. Na cmentarzu przykościelnym pod ścianą
zamykającą prezbiterium grób trzech uczestników Powstania Styczniowego o nieustalonych
nazwiskach i okolicznościach śmierci. Tablicę inskrypcyjną z napisem: „W 10 rocznicę
niepodległości 3 nieznanym bohaterom z 1863 r.” ufundowała młodzież szkolna z Białej
11 listopada 1928 r.
Szczawin (19.5)- Smardzew (23.5)- Łagiewniki Nowe (26)- Kiełmina (31.5)Dobra (34) Wieś w powiecie zgierskim, w gminie Stryków, w granicach Parku
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Kościół rzymsko- katolicki z 1907 r. p.w. Jana
Chrzciciela i św. Doroty na miejscu starszego drewnianego. W kościele obraz Matki Bożej
Częstochowskiej

otoczony

szczególnym

kultem,

tablica

poświęcona

powstańcom

styczniowym. Przy drodze 71 Łódź- Łowicz cmentarz parafialny z grobami poległych
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powstańców i pomnikiem z napisem: „Niewolnym bohaterom z 1863 r.-wolni rodacy 1933 r.”
Kościół starokatolicki Mariawitów z 1910 r. neogotyk, na południe od kościoła cmentarz.
Bitwa. Oddział partii łęczyckiej liczący około 500 powstańców, w tym 50 konnych,
zorganizowany przez Józefa Sawickiego, bazujący w pierwszych dniach lutego w lasach
łagiewnickich. Po przejęciu dowództwa przez lekarza szpitala w Łęczycy, Józefa
Dworzaczka, wykonał w dniach od 18 do 22 lutego 1863 r. demonstracyjny przemarsz na
trasie: Brzeziny, Stryków, Zgierz, Łódź. Zaalarmowany garnizon rosyjski z Piotrkowa
Trybunalskiego pod dowództwem sztabs kapitana Nawrockiego- Opoczyńskiego w sile
dwóch rot piechoty i sotni kozaków wyruszył w poszukiwaniu powstańców. Łatwo odnalazł
ich 24 lutego pod Dobrą, gdzie powrócili do stałej bazy w lasach łagiewnickich
i niespodziewanie zaatakował. Powstańcy uzbrojeni głównie w 120 strzelb myśliwskich i 40
dubeltówek, głównie kos odparli dwa pierwsze natarcia rosyjskie. W ciągu dalszej walki,
która trwała od południa do godziny piątej wieczorem, siły nieprzyjacielskie wyparły
powstańców z lasu na otwarte pola gdzie ogniem karabinowym zdziesiątkowały szeregi
kosynierów, a potem strzelców pieszych. W końcowej fazie bój przemienił się w rzeź
powstańców. Ich szeregi ogarnęła panika, której uległ także dr Dworzaczek, uciekając z pola
bitwy. Zacięta walka wywiązała się w obronie powstańczego sztandaru, którego m.in. broniła
Maria Piotrowiczowa, żona nauczyciela z Chocianowic, zakłuta bagnetami.
Nieudolność dowódcza dr Dworzaczka doprowadziła do klęski i całkowitej zagłady oddziału.
Zginęło około 70 powstańców, w tym dwie jeszcze kobiety poza Piotrowiczową. Wśród
poległych był ozorkowski tkacz, Wincenty Budziński. 75 ciężko rannych zostało pod eskortą
odwiezionych wozami do szpitala do Łodzi. Lżej rannych ukrywano w okolicznych dworach
i wsiach. 84 powstańców dostało się do niewoli, z których część została rozstrzelana
a większość wcielona w szeregi rosyjskiej armii. Pozostali powstańcy uciekli z pola bitwy.
Znaczna ich część przyłączyła się do innych oddziałów.
Sam Dworzaczek schwytany w czasie ucieczki przez kolonistów niemieckich pod Nowosolną
został przewieziony do więzienia w Łęczycy, gdzie sąd skazał go na karę śmierci, darowaną
w drodze łaski przez Namiestnika Królestwa i zamienioną na 12 lat katorgi w Nerczynie
na Syberii. Za udział w powstaniu zabajkalskim w 1866 r. został skazany na zesłanie
do Wirujska, gdzie zmarł po dwóch latach.
Swędów (39)- Anielin (40)- Dębliny (44)- Warszyce (47.5)- Modlna (53)- Ozorków (60).
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Szlak 2
Szlakiem bitew powstańców, z 1863r

Ozorków (0.0) W mieście odbywały się patriotyczne manifestacje i pochody poprzedzające
wybuch Powstania Styczniowego.
W samym Powstaniu wzięło udział 76 obywateli Ozorkowa, w tym 37 w oddziałach
powstańczych, 6 w żandarmerii i policji narodowej, pozostali w organizacjach cywilnych.
Powstańczymi naczelnikami byli kolejno Henryk Penther i Julian Trojanowski. W wyniku
represji władz carskich osądzono 66 uczestników powstania; 1 na karę śmierci, 7 na katorgę,
8 zesłano na Sybir, 4 na osiedlenie w Rosji, 25 wcielono przymusowo do wojska, 6 na
więzienie, 15 na dozór policyjny. Na żandarmie narodowym Wawrzyńcu Jeziorskim
dokonano wyroku śmierci przez powieszenie na rynku przed kościołem w Ozorkowie w dniu
10 lutego 1864 r. Miejsce pochówku nieznane. Na katolickim cmentarzu zachowany grób
powstańca, Wincentego Kulejowskiego.
Rózinów (3.5) Dawniej Rózin. Wieś leżąca przy drodze z Ozorkowa do Parzęczewa. W dniu
27 października 1863 r. oddział jazdy brzesko- kujawskiej pod dowództwem rotmistrza
Okoniewskiego, liczący 80- 100 powstańców został pod wsią Rózin zaatakowany przez 2 roty
piechoty i sotnię kozaków. Nie mając szans sprostania przeszło trzykrotnie silniejszemu
oddział szybko się wycofał. Kiedy sotnia kozacka pozostawiwszy za sobą piechotę rzuciła się
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za nim w pościg natarł na nią i zmusił do ucieczki. W potyczce zginęło 3 moskali. Spod
Rózina oddział Okoniewskiego pomaszerował w kierunku przeprawy przez Wartę obok
Wilamowa.
Parzęczew (7.0) W wyniku konspiracyjnej działalności patriotycznej już w październiku
1862 r. powstała miejska organizacja powstańcza licząca 10 osób z sekretarzem magistratu,
jako jej komendantem tzw. dziesiętnikiem.
Ćwiczenia wojskowe prowadził w lasach piaskowskich instruktor z Ozorkowa.
Miejscowi kowale m. innymi Słoma Słonimski, kuli kosy i lance kawaleryjskie na
zapotrzebowanie sztabu powstańczego z Łęczycy.
W Parzęczewie przez trzy dni ukrywał się w rodzinie J. Kalkowskiego gen. Edmund
Taczanowski, naczelnik wojenny województwa mazowieckiego i kaliskiego, ranny w bitwie
pod Kruszyną, skąd udał się na emigrację.
Na tutejszym cmentarzu za prezbiterium kościoła p.w. św. Rocha pochowano powstańca,
Wincentego Bagińskiego.
Koszty rozbudowy miejscowego kościoła parafialnego dokonano pod koniec XIX w., zmiany
jego wystroju oraz bogatego wyposażenia, pokryte zostały ze skarbu powstańczego, liczącego
3,5 tys. złotych rubli, zdeponowanego w karczmie we wsi Nowa Jerozolima. Na miejscu
karczmy zbudowano w 2002 r. kapliczkę z kamieni polnych z granitową tablicą zawierającą
dziękczynny tekst.
Gajówka (15.0) W okresie Powstania Styczniowego we wsi był szpital powstańczy. Po
stoczeniu bitwy pod Cyrusową Wolą w dniu 4 września 1863r łęczycki oddział powstańczy
pod

dowództwem

majora

Roberta

Skowrońskiego

tropiony przez

siły rosyjskie

przemaszerował rano 10 września przez wieś. W połowie drogi do Dalikowa natknął się na
ścigającą go kolumnę rosyjską dowodzoną przez gen. Mikołaja Krasnokuckiego i został
zmuszony do stoczenia z nią bitwy.
Siły polskie liczyły ok. 1200 powstańców, w tym 300 konnych. Rosyjskie składały się
z pułku piechoty oraz 3 szwadronów kawalerii, razem prawie 3500 żołnierzy.
Rosjanie zajęli pozycje w lesie, Polacy na chłopskich polach przy wsi. Bitwa rozpoczęła się
obustronnym tylarierskim ogniem piechoty. Potem uderzyła rosyjska kawaleria, która
poniósłszy straty została odparta przez powstańców. Oskrzydlający manewr Rosjan
spowodował zmianę frontu i zamieszanie, którego nie potrafił opanować major Skowroński.
Bitwa przetoczyła się w kierunku Dalikowa i przybrała ze strony polskiej chaotyczny
charakter. Sam dowódca opuścił pole bitwy z kilkunastoma kawalerzystami.
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Chociaż poszczególne oddziały pozbawione dowództwa walczyły z zaciętością
i uporem, bitwa zakończyła się klęską. Zginęło w niej 53 powstańców, w tym 18 oficerów.
Rozbite oddziały powstańcze wycofywały się w kierunku Poddębic.
Dalików (18.7) Wieś szlachecka w XV i XVI w. własność Sarnowskich herbu „Jastrzębiec”.
W XIX i XX w. w rękach Wardęskich po których park podworski w stylu angielskim z aleją
grabowa i jesionową. Wieś w czasie bitwy została doszczętnie przez Rosjan spalona.
W domostwach spłonęło wielu jej mieszkańców, jak i rannych powstańców. ( Wśród nich
proboszcz Dalikowa ks. Walenty Kasperski). We wspólnej mogile na tutejszym cmentarzu
spoczywa 63 poległych w bitwie powstańców. Między nimi 22-letni ozorkowianin – Romuald
Kaźmierczak. Wśród 30 nieznanych poległych pochowano 6 oficerów. W sumie straty
powstańcze w zabitych, rannych i wziętych do niewoli wyniosły ok. 300 ludzi.
W 1937 roku odsłonięto w Dalikowie pomnik poświęcony powstańcom. Został
zniszczony przez hitlerowskiego okupanta. Obecny został postawiony w 2001 r.
Złotniki (20.7)- Poddębice (29.2)-Rosjanie w pościgu za powstańcami wpadli do miasta,
gdzie dokonali wielu aktów gwałtu na ludności cywilnej. Schwytanych powstańców
mordowano, również rannych w szpitalu znajdującym się obok pałacu. Dopiero delegacja
miejscowych kobiet wyprosiła u gen. Krasnokuckiego zaprzestanie rabunkom i mordom.
Na cmentarzu w zbiorczej mogile pochowano 26 powstańców, którzy zostali
zamordowani w mieście i tych, co zginęli w czasie pogoni po bitwie pod Dalikowem.
Na tutejszym rynku dnia 13 września 1863r dokonano egzekucji na 2 Polakach
oskarżonych o sprzyjanie powstańcom.
Parzęczew- Ozorków.
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Szlak 3
Do galerii p. Aleksego Matczaka w Idzikowicach

Ozorków- Parzęczew (7.0)- Budzynek (13.0)Idzikowice (17.0) Wieś w powiecie poddębickim, w gminie Dalików.
We wsi mieszka pan Aleksy Matczak, człowiek wielu pasji, w tym malarstwa, rzeźby
i poezji oraz zainteresowań literaturą, sztuką oraz historią.
Tematem jego badań i twórczości artystycznej są między innymi bitwa pod Dalikowem
oraz walki polskiej kawalerii we wrześniu 1939 r.
Swoje prace eksponuje w zbudowanej przez siebie z kamienia eratycznego galerii
w kształcie zameczku z wieżą.
Poza tym prowadzi gospodarstwo rolne. Przez 8 z rzędu kadencji piastuje urząd sołtysa
a do niedawna był też listonoszem.
Osoba p. Matczaka, jak i jego dzieła, są przedmiotem zainteresowania mediów, a jego
dom obiektem odwiedzanym przez liczne wycieczki.
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Szlak 4
Warka, Rytomoczydła, Gołębiew.

Ozorków- Stryków ( 26.0)- Kołacin ( 42.0)- Jeżów ( 54.0)- Rawa Mazowiecka ( 76.0)Biała Rawska ( 90.0) Miasteczko nad rz. Rawką. Stacja końcowa kolei wąskotorowej
z Rogowa. Do końca XIV w. stolica kasztelani. Przy rynku gotycki kościół z XVI w.
zabytkowe kamienice i dawna synagoga. W parku krajobrazowym romantyczny zamek
z I poł. XIX w.
Belsk Duży ( 115.0) We wsi interesujący kościół klasycystyczny z 1779 r., w którym
pochowany Jan Kozietulski.
Klasycystyczny zajazd i poczta z XVIII/XIX w. Na cmentarzu mogiła weterana Powstania
Styczniowego B. Zalewskiego.
Grójec ( 120.0) Prawa miejskie w 1419r. Znany dawniej z wyrobu piwa i strun muzycznych.
W 1536 r urodził się tu Piotr Skarga. W rynku ratusz z 1821 r. budynek starej poczty.
Późnogotycki kościół parafialny z XVI w., przebudowany, chrzcielnica ze śladami ostrzenia
mieczy. Sześcioboczna stodoła. Obecnie miasto centrum podwarszawskiego regionu
sadowniczo- warzywnego.
Rytomoczydła ( 135.0) We wsi w parku podworskim parterowy dworek z portykiem
o czterech kolumnach jońskich z I poł. XIX w.
Przy drodze na skraju lasu kamienny kopiec poświęcony powstańcom z 1863 r.
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Warka ( 145.0) Nocleg w Hotelu "Pułaski" Warka ul. Warszawska tel. 0-48 667-24-21.
Koszta noclegu w pokoju 6- osobowym- 18 zł, w pokoju 3- osobowym- 33 zł.
Warka/ Pilicą. 4 km w kier. wsch. Stara Warka. Dawne targowisko i gród obronny przy
przeprawie przez Pilicę. Ślady grodziska: wał 30 m dług., szer. 8 m wys. 2 m. Upadek
w związku z przesunięciem się koryta Pilicy i Wisły w XIV w.
Siedziba książąt mazowieckich. Prawa miejskie potwierdzone w 1321 r. Rozwój miasta
w XV, XVI w. jako ośrodka handlowo- rzemieślniczego. Znana ze słynnego piwa ( anegdota
o papieżu Klemensie VIII).
Z inicjatywy królowej Bony założono w XV w. winnice. Miejsce bitwy stoczonej w 1656r.
ze Szwedami przez S. Czarneckiego, opisanej przez H. Sienkiewicza. Walki wojsk
sowieckich i polskich z Niemcami na utworzonym w sierpniu 1944 r przyczółku wareckomagnuszewskim.
Miejsce urodzenia K. Pułaskiego i P. Wysockiego ( tablica na rodzinnym domu przy
ul. Wójtowskiej).
Do zwiedzenia: kościół farny i kościół oraz klasztor pofranciszkański. Oba barokowe z XVII
w. W pobliżu kościoła farnego grób Władysława Komorzowicza płk. wojsk rosyjskich,
dowódcy oddziału powstańczego 1863, walczącego w okolicznych lasach, głównie w Puszczy
Stromickiej. W kościele franciszkańskim pochowani książęta mazowieccy: Trojden I,
Siemowit II i Danuta Anna, żona Janusza I i córka wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta.
W rynku klasycystyczny ratusz z I poł. XIX w. projektu H. Szpilowskiego. Przy ulicy Długiej
5 klasycystyczny zajazd, obecnie Muzeum Miejskie.
Dwa pomniki poświęcone lotnikom polskim, pomnik ku czci pomordowanych Polaków przez
Niemców. Trzy przydrożne kapliczki murowane. Na cmentarzu groby Piotra Wysockiego,
Józefa Maczarskiego, powstańca z 1830 i 1863 r.
Na przedmieściu Winiary ( 1,5 km) w parku krajobrazowym z romantycznymi budowlami
i pomnikami dwór z 1689 r. wg projektu Augustyna Locci, miejsce urodzenia K. Pułaskiego.
Obecnie muzeum poświęcone K. Pułaskiemu, T. Kościuszce i Niemcewiczowi oraz emigracji
polskiej w St. Zjednoczonych. Przy wyjeździe z Warki do Magnuszewa na prawo, na łąkach
nad Pilicą kopiec w miejscu egzekucji powstańców z 1863 r. i płk Komorzowicza.
Powrót do Ozorkowa trasą: Warka- Wola Boglewska przez Gołębiów ( o 1 km dłuższą), gdzie
mogiła powstańców z 1863 r.
Dalszy przebieg trasy powrotnej, jak w kierunku Warki.
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Szlak 5
Pole bitwy pod Wolą Cyrusową

Ozorków- Modlna ( 7.0)- Stryków ( 25.0)- Niesułków Kolonia ( 30.0)Poćwiardówka ( 31.5) Na prawo od drogi, na zachodnim skraju lasu cmentarz żołnierzy
niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej. Cmentarz założony w latach 1914- 1918
na planie prostokąta o powierzchni 1,25 ha. Wejście od drogi gruntowej biegnącej skrajem
lasu. Wzdłuż alei przecinającej środek cmentarza dwa rzędy płyt nagrobnych. Na końcu
kamienny obelisk. W sumie w zachodniej części cmentarza powyżej dwustu zachowanych
nagrobków nie licząc zbiorowych mogił.
W narożniku południowo- wschodnim zbiorowa mogiła 160 żołnierzy rosyjskich.
Pochowani żołnierze polegli w tzw. Bitwie o Brzeziny w listopadzie 1914 r., kiedy wojskom
niemieckim dowodzonym przez gen. Schaffera po ciężkich walkach udało się wyrwać
z okrążenia.
Kolonia Wola Cyrusowa ( 34.0) Na przedpolu wschodniego skraju lasu Poćwiardówka
4 września 1863 r. oddział powstańców liczący 900 żołnierzy piechoty i 300 jazdy stoczył
pod dowództwem mjr Roberta Skowrońskiego walkę z wojskami rosyjskimi.
Siły powstańcze składały się z łęczyckiej partii Roberta Skowrońskiego i Parczewskiego,
piechoty i jazdy kaliskiej Szumlańskiego oraz liczącej około 400 żołnierzy partii rawskiej
Sokołowskiego, które na rozkaz gen. Taczanowskiego, naczelnika wojennego woj. kaliskomazowieckiego miały skoncentrować się na terenie pow. rawskiego.
Jedna z kolumn wojsk rosyjskich wysłana przeciw powstańcom pod dowództwem płk.
Hagemejstra, naczelnika wojennego pow. Łęczyckiego w składzie batalionu piechoty,
2 szwadronów huzarów i sotni kozaków, ścigająca od Strykowa oddział Szumlańskiego
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dopadła powstańców pod Wolą Cyrusową. Powstańcy górowali przewagą liczebną, Rosjanie
zajmowaniem korzystniejszej pozycji pod osłoną lasu.
Brawurowy atak rawskiej konnicy mimo silnego ognia piechoty wyparł przeciwnika
z zajmowanych stanowisk i spowodował przejściowe zdobycie armat.
Płk Hagemejster przerażony impetem natarcia i przekonany o klęsce, umknął z pola walki
w otoczeniu kilkunastu konnych.
Do sukcesu przyczynił się między innymi łódzki wikary ks. Józef Czajkowski, który
z krzyżem w ręku i z kosą prowadził do szturmu kosynierów. Sukces okupiony jednak został
znacznymi stratami. W ataku zginął m.in. dowódca kosynierów płk Paul Gannier D. Aubin.
Bitwa trwająca od godz. 14- tej do 20- tej nie przyniosła rozstrzygnięcia. Rosjanie
odzyskawszy artylerię wycofali się do Strykowa nie czekając na zbliżającą się od Rogowa
odsiecz. Powstańcy stracili 28 zabitych i około 50 rannych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
całe lewe skrzydło sił powstańczych nie wzięło udziału w bitwie, opuszczając jeszcze
w czasie jej trwania pole walki wraz z nie panującym nad sytuacją Skowrońskim, który
odnalazł się dopiero następnego dnia w miejscu koncentracji podległych mu oddziałów.
Na cmentarzu w Kołacinku spoczywa 45 poległych powstańców, w tym 16 znanych
z nazwiska, wśród nich płk Gannier, dowódca strzelców Ludwik Zalewski, Gottlieb Geban.
Po bitwie w ciągu kolejnych czterech dni oddział tropiony przez znacznie wzmocnione siły
rosyjskie pod dowództwem gen. Krasnokuckiego przerzucał się forsownymi marszami
z miejsca na miejsce po terenach sąsiadujących z sobą powiatów rawskiego, łowickiego,
łęczyckiego.
Wola Cyrusowa ( 37.0) W pobliżu kościoła przy skrzyżowaniu dróg pomnik poświęcony
powstańcom z inskrypcją „Chłopom bojownikom o niepodległość z r.1863 „.
We wsi i w okolicach w dniach 8- 9 września 1939 r. toczyły się zacięte walki między
znajdującymi się w odwrocie oddziałami Armii „Łódź” a wojskami niemieckimi.
Na cmentarzu parafialnym w pobliżu drogi do Brzezin kwatera ze 120 poległymi żołnierzami
polskimi.
Wola Cyrusowa- Ozorków ( 74.0)
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Szlak 6
Łęczyca, Dąbie

Ozorków- Łęczyca (14.0) Centrum organizacyjne ruchu powstańczego powiatu łęczyckiego.
Stąd kierował działaniami pierwszy cywilny a potem i wojskowy naczelnik powiatu
łęczyckiego dr Józef Dworzaczek, lekarz miejscowego szpitala.
Tu zginął w dniu 3 czerwca 1864 r., rozstrzelany w wyniku wyroku carskiego sądu
wojskowego ostatni naczelnik wojenny powiatu łęczyckiego kpt. Hieronim Wierzbicki
o pseudonimie Boruta.
Pierwsze manifestacje i wystąpienia patriotyczne w Łęczycy rozpoczęły się już w kwietniu
a potem we wrześniu 1861 r.
Jednak w czasie trwania powstania w samym mieście nie były przeprowadzane akcje bojowe
ze względu na stacjonujący tu silny garnizon rosyjski.
Oddział powstańców z powiatu łęczyckiego formował się w lasach w okolicach Dobrej.
Wielu działaczy i powstańców władze carskie osadziły w tutejszym więzieniu
a w Waliszewie, południowej części miasta, dokonywano egzekucji powstańców, Polaków
i Rosjan, skazywanych przez sądy wojskowe. Śmierć przez powieszenie lub rozstrzelanie
poniosło tu 14 osób.
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Topola Królewska (16.0)- Błonie (20.0)Dąbie (41.0) W Dąbiu, podobnie jak w Łęczycy, już w kwietniu 1861 r., miały miejsce
demonstracje miejscowej ludności przeciwko władzy carskiej. Z chwilą wybuchu powstania
mieszkańcy miasteczka zasilili szeregi oddziałów operujących w bliższej i dalszej okolicy.
7 października 1863 r., kilkudziesięcioosobowy oddział jazdy kujawskiej pod leżącą
w pobliżu wsią Chełmno stoczył potyczkę z atakującą go sotnią kozaków.
W wyniku starcia kozacy zmuszeni zostali do odwrotu ze stratą 4 zabitych i 2 rannych.
14 kwietnia 1864 r., kilkunastoosobowy oddziałek powstańczy stoczył pod Dąbiem walkę
z wojskiem rosyjskim.
Carski sąd wojskowy nadzwyczaj surowym wyrokiem, bo kary śmierci przez rozstrzelanie,
skazał mieszkańca Dąbia, stangreta W. Skolaszyńskiego za to tylko, że dowiózł na swych
koniach dwóch powstańców do operującego w okolicy oddziału powstańczego, dowodzonego
przez Krukowskiego.
Natomiast czterej tutejsi mieszkańcy służący w żandarmerii i policji narodowej zostali
skazani na katorgę do 15 lat.
Chwalborzyce (46.0)- Świnice Warckie (50.0)- Gostków (61.0)- Ozorków (82.0).
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Szlak 7
Smolice, Grabów

Ozorków-Tum(14) – Łęczyca (17) – Topola Królewska (19) –Błonie (23,5) Chorki (28,5)
Smolice(30) Wieś i dawny majątek ziemski. W pozostałości po parku przydworskim
o zabytkowym drzewostanie zaniedbany budynek dworu ze śladami interesującej
architektury, częściowo zamieszkały.
W dniu 29

października 1863r. miejsce postoju 2 powstańczych oddziałów jazdy

z powiatu gostynińskiego i sochaczewskiego.
Gdy do dowodzącego oddziałami płk. Eryka Syrewicza dotarła wiadomość, że 60 huzarów
i sotnia kozaków przybyłych do Grabowa z Łęczycy przygotowuje się do uderzenia na
powstańców, postanowił pierwszy zaatakować Rosjan. Stąd zgrupowanie powstańców pod
wodzą rotmistrza Kazimierza Grosmana ruszyło do natarcia na Grabów.
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Grabów(35) Zaskoczenie i impet ataku spowodował, że nieprzyjaciel w panice opuścił
miasto. Po stronie Rosjan zginął 1 oficer kozacki i 4 szeregowych, a około 30 zostało
rannych, przeważnie od cięć szablą.
Zdobyto na nieprzyjacielu 4 kozackie konie z rzędami, kilka karabinów, szabel, i lanc.
Po polskiej stronie nie było żadnych strat w ludziach, jedynie został zraniony koń.
W szarży i w pościgu za uciekającymi kozakami odznaczyli się rotmistrz Grosman,
baron Putkamer, por. Bielski i wachmistrz Bolechowski z szeregowych Buchwic, Jakubowski
i Głowacki.
W wyniku represji władz carskich majątek w Smolicach za aktywny udział w powstaniu
jego właściciela Karola Zieleniewskiego został skonfiskowany i przekazany na własność
generałowi carskiemu.
Nagórki(40)-Łęka(44)-Leźnica Mała(50)-Janków(53)-Topola Katowa(59)-Borszyn(65)Ozorków(72).
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Szlak 8
Balków, Ktery

Ozorków (0,0) – Modlna (7) – Śladków Górny (9,8) – Czerników (16) – Łubnica (19,5) –
Balków (25,5) – Ktery (29,5)
Po bitwie pod Walewicami stoczonej w dniu 8 lipca 1863r. oddział łęczycki liczący około300
ludzi pod dowództwem mjra Roberta Skowrońskiego ścigany przez silną kolumnę rosyjską
(3 roty piechoty z 4 działami, szwadron huzarów i pół satni kozaków) wycofał się do
Pludwin.
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W międzyczasie po połączeniu się z oddziałem gostynińskim płk. Emeryka Syrewicza
zgrupowanie powstańców pomaszerowało przez Piątek w kierunku Kter, żeby spotkać się tam
z jazdą kujawską dowodzoną przez Józefa Skrzyńskiego.
Do połączenia z oddziałem Skrzyńskiego nie doszło, ponieważ 9 lipca powstańcy zostali pod
Balkowem zaatakowani przez tę uparcie ścigającą ich kolumnę rosyjską. Jazda Skrzyńskiego
składająca się w większości ze szlachty, odcięta od walczących powstańców nawet nie
próbując współdziałać ze zgrupowaniem Skowrońskiego i Syrewicza zrajterowała na teren
obwodu rawskiego.
Tymczasem po nieudanej szarży szwadronu Walentego Parczewskiego na armaty rosyjskie,
walka przybrała niekorzystny dla powstańców przebieg i zmusiła ich do odwrotu w kierunku
Kter. Jazda moskiewska natychmiast ruszyła w pościg z wycofującymi się powstańcami.
Osłaniająca ich odwrót jazda powstańcza pod Kterami zaatakowała huzarów i kozaków.
Wywiązała się zacięta kawaleryjska bitwa na szable, zakończona odparciem nieprzyjaciela,
który poniósł znaczne straty. Wg Bellin Rosjanie mieli stracić 63 zabitych i znaczną liczbę
rannych.
Po stronie polskiej zginęło 12 powstańców, w tym 4 oficerów: mjr Ostrowski, kpt. Zawada,
oraz porucznicy Kraszewski i Cilecki. Ci ostatni dzielnie walczyli z obskakującymi ich
huzarami. Rannych w boju zostało 13 powstańców.
Dopiero nadciągnięcie rosyjskiej piechoty z artylerią zmusiło siły powstańcze do wycofania
się w kierunku Strykowa, ze zdobytymi na nieprzyjacielu kilkunastoma końmi.
Natomiast uciekający oddział Skrzyńskiego w liczbie 50 jeźdźców w dniu 10 lipca dopadła
pod Tymianką jedna z dwóch kolumn rosyjskich pod dowództwem gen. Redena
maszerujących od strony Rogowa. Rosjanie ścigając oddział przez Pokutnicę ranili kilku
powstańców a 3 wzięli do niewoli. Dopiero pod Dmosinem oddziały Skowrońskiego
i Parczewskiego wycofujące się spod Kter dogoniły jazdę Skrzyńskiego.
Po sześciu miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń 9 grudnia 1863r. w Balkowie miała
się odbyć koncentracja resztek oddziałów po płk Emeryku Syrewiczu, rtm Putkamerze
i Karolu Grossmanie, nad którymi dowództwo miał objąć płk. Stanisław Bechi. Rosjanie
wcześniej obsadzili wieś zmuszając powstańców do ucieczki. Płk. Bechi wzięli do niewoli
i 17 grudnia rozstrzelali we Włocławku.
Czarnopole(35,5) – Zacisze (39,5) – Góra św. Małgorzaty (41,0) – Ozorków (54,0)
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Szlak 9
Walewice, Sobota

Ozorków – Piątek (23) – Bielawy (34) –
Walewice (37,4) Wieś w pow. łowickim. Powstańcy w pobliżu wsi dwukrotnie toczyli walki
z wojskami rosyjskimi. Pierwszy raz 8 lipca 1863r. oddział łęczycki liczący około 300 ludzi,
głównie kawalerzystów, pod dowództwem kpt. Roberta Skowrońskiego idąc z pomocą
zaatakowanemu przez kozaków oddziałowi gostynińskiemu starł się tutaj z Rosjanami.
Napotkawszy w Walewicach 2 raty piechoty i sotnię kozaków z garnizonu w Łowiczu
Skowroński uderzył na Rosjan oddziałem ułanów pod dowództwem por. Jana Zawadzkiego
od strony Chruślina, natomiast oddziałem strzelców konnych dowodzonych przez rtm.
Walentego Parczewskiego w kierunku Bielaw.
Kiedy natarcie tyraliery rosyjskiej piechoty skierowało się przeciw ułanom Zawadzkiego,
z tyłu uderzył na nich oddział Parczewskiego. Rosjanie atakowani z dwóch stron bronili się
w czworoboku, który ostatecznie robiła jazda Parczewskiego.
Po trwającym dwie godziny boju oddział Parczewskiego wycofał się do Bielaw, gdzie na
rogatkach miasteczka urządził na ścigających go 36 kozaków zasadzkę, w której poległo 13
moskali. Potem walka z resztą sotni przeniosła się na rynek w Bielawach i zakończyła
sukcesem powstańców przy stratach własnych wynoszących 2 zabitych i kilku rannych.
Rosjanie stracili 36 ludzi.
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Oddział Skowrońskiego z Bielaw skierował się do Pludwin, skąd po odpoczynku wyruszył
przez Piątek w kierunku Kter. Drugą potyczkę pod Walewicami stoczył 14 sierpnia 1863r.
liczący około 100 jeźdźców oddział jazdy gostynińskiej dowodzony przez płk. Emeryka
Syrewicza. Oddział ten zaatakowany w lesie przez kozaków śmiałą szarżą zmusił ich do
ucieczki. Straty moskali wyniosły 7 zabitych, w tym 1 oficer i 10 rannych. Straty polskie –
1 zabity i z zmarły z ran.
Ponieważ pościg za uciekającymi kozakami uniemożliwiła przybyła na wozach kompania
rosyjskiej piechoty Syrewicz ze swoim oddziałem wycofał się przez Stary Młyn obok Soboty
skutecznie odpierając ogniem szturmowym napierających na tyły kozaków.
Na wiadomość o zbliżającym się od Łowicza większych sił rosyjskiej piechoty oddział przez
Dębową Górę przeszedł na teren powiatu gostynińskiego.
Sobota (40,4) Dawniej miasto, obecnie wieś w pow. łowickim. W okolicy miasteczka
położonego przy dogodnym przejściu przez dolinę Bzury parokrotnie toczyły się potyczki
powstańców z Rosjanami. 22 lipca 1863r. ścigana przez oddziały rosyjskie kolumna
powstańców płk. Calliera, naczelnika wojennego woj. mazowieckiego wycofywała się przez
Sobotę do Złakowa Kościelnego. W lesie na północ od miasteczka nie udało się Callierowi
zatrzymać uciekających powstańców, żeby przeprowadzić kontratak na napierającego
nieprzyjaciela. Bez większych strat udało się oddziałowi umknąć ścigającym go siłom
rosyjskim. Również niepomyślny przebieg miała tu potyczka oddziału płk. Emeryka
Syrewicza stoczona 14 listopada 1863r. z oddziałem rosyjskim dowodzonym przez płk.
Burharda. Rosjanie w liczbie 140 żołnierzy doścignęli w Sobocie powstańców zabijając kilku
i kilku raniąc. Oddział Syrewicza spod Soboty wycofał się w kierunku Kiernozi, żeby
połączyć się z oddziałami rotmistrzów Grossmana i Puttkamera.
Stary Waliszew (50,4) – Popów (54,6) – Gozdów (60,6) – Władysławów (64,0) –
Kotowice(70,2) – Wypychów skrz (72,4) – Modlna (77,2) – Ozorków (84,2).
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Szlak 10
Niewiesz, Gostków

Ozorków- Parzęczew (7.0)- Gostków (21.0)- Bronów (29.0)Niewiesz (35)Wieś w gminie, Poddębice. Połączone oddziały powstańcze pułkowników
Ludwika Oborskiego, Karola Włodka i kpt. Stanisława Szumlańskiego pod dowództwem płk.
Kajetana Słupskiego w sile około 1400 ludzi w dniu 23 maja 1863r. stoczyły pod Niewieszem
bitwę z moskalami.
Siłami nieprzyjaciela, w skład, których wchodziły 2 roty piechoty oraz 70 huzarów
dowodził dowódca łódzkiego garnizonu płk Broemsen. Walka zaczęła się o godz.7-ej od
urządzenia zasadzki przez oddział płk. Oborskiego na wojsko rosyjskie przewożone wozami
z Uniejowa do Poddębic.
Rosjanie zaatakowani przez powstańców na początku cofali się w sposób
uporządkowany. Mocno jednak napierani przez Polaków uciekli w popłochu do Niewiesza,
gdzie zajęli pozycje obronne. Poprowadzone przez płk. Włodka o godz. 14 – tej natarcie
oddziałów powstańczych na Niewiesz napotkało silny ogień rotowy przeciwnika. Walka
o wieś przedłużyła się aż do późnych godzin wieczornych i nie przyniosła rozstrzygnięcia.
Obie strony poniosły znaczne straty. Zginęło 29 powstańców, a 50 odniosło rany, w tym obaj
pułkownicy Włodek i Oborski. Na cmentarzu parafialnym w Niewieszu znajduje się zbiorcza
mogiła poległych.
Biernacice (40.0) - Gostków (51.0). W okresie powstania we wsi był szpital powstańczy
Ozorków (72.0).
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Szlak 11
Skoszewy

Ozorków- Sokolniki Las (6 km)- Kania Góra (8 km)- Biała (15)- Szczawin ( 19,5)
Smardzew ( 23,5) – Łagiewniki Nowe (26)- Kiełmina ( 31,5)Dobra(34.0) Od wsi Dobra kierujemy się szlakiem rowerowym Wzniesień Łódzkich przez
wieś Michałówek. Na zakręcie drogi w prawo jedziemy drogą polną na wprost nad strumień
Młynówkę, nad którą jest młyn. Tutaj dowodzący powstańcami ppłk Zieliński próbował
bezskutecznie zatrzymać i uporządkować swój oddział, żeby stawić opór nieprzyjacielowi
ścigającemu go od strony Skoszewa.
Dobieszków (37.0) Po powrocie do zakrętu drogi jedziemy nią na południe mając po lewo
staw a po prawo zabudowania wsi Kolonia Dobieszków. Za stawem odbijamy od drogi w
lewo i szlakiem rowerowym przecinamy Rezerwat „Struga Dobieszowska”. Dalej drogą przez
las dojeżdżamy do wsi Dobieszków i ciągle trzymając się szlaku rowerowego ścieżką polną
docieramy do mostu na Moszczenicy. Obok rzeki grodzisko, a na jego wschodnim wale
pomnik poświęcony bohaterom walk w Powstaniu Styczniowym.
Skoszewy(40.0) Oddziały powstańcze ppłk Michała Zielińskiego i majora Orłowskiego
operujące dotąd w pow.gostynińskim, sochaczewskim i warszawskim ścigani przez wojska
rosyjskie wkroczyły 25 września 1863r. na teren powiatu Brzezińskiego. Zaatakowani przez
nieprzyjaciela pod Gałkowem ostrzeliwując się wycofały się do Skoszew. Przebieg walk,
które rozegrały się wówczas w okolicy tak oto opisuje Stanisław Zieliński autor książki
„Bitwy i potyczki 1863- 1864”. „Zieliński z Bronisławskim i Orłowski niewiele mieli czasu
na spoczynek w Skoszewach, gdyż niebawem ukazała się awangarda moskiewska, złożona ze
100 kubańców i 40 dońców lotnego oddziału Zankisowa. Powstańcy wyruszyli ze Skoszew,
lecz tuż za wsią uderzyli na nich kozacy, a gdy po chwili i piechota nadeszła i ogniem
tyralierskim poczęła prażyć jazdę polską, ta zmuszona była zrejterować do Dobieszkowa,
tracąc 3 zabitych i 2 rannych, których przez moskali obdartych z odzienia, później znaleziono
i uniesiono”.
Sierżnia(42) – Stryków(47)- Warszyce(60)- Ozorków(73).
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Szlak 12
Wilamów, Uniejów, Ner,Czepów

Ozorków-Wartkowice (22.0)
Ner (24.0) Oddział jazdy Kujawskiej pod dowództwem rtm Okoniewskiego po odparciu
kozaków pod Rózinem skierował się na przeprawę przez Wartę w pobliżu Wilanowa.We wsi
Czepów natknął się na rosyjską kolumnę piechoty i zmuszony został do wycofania się do
rzeki Ner. We wsi o tej samej nazwie, leżącej na północ od Wartkowic oddział w dniu
1 listopada 1863r. został zaatakowany przez szwadron Huzarów serią czerkiesów i 50
kozaków dońskich.
Pierwszy atak kozaków załamał się pod rzęsistym ogniem powstańców. Cofający się kozacy
zostali jednak wstrzymani przez huzarów i wraz z nimi zaszarżowali powtórnie. Część
powstańców starła się z moskalami na szable i odparła atak. Ponieważ druga część
powstańców zaczęła się wycofywać cały oddział ustąpił z pola walki tracąc 20 ludzi. Podobne
straty ponieśli Rosjanie. Oddział rtm Okoniewskiego nieustannie ścigany przez moskali
poszedł w końcu w rozsypkę.
Swinice (34.0)- Czepów (43.0) Oddział jazdy łęczyckiej dowodzony przez rtm Walentego
Parczewskiego po potyczce w dniu 19 sierpnia 1863r. pod Fułkami ( koło Kałowa)
wycofywał się przez Chodaków k.Zygier a stamtąd na północ do Czepowa. Tam 20 sierpnia
doścignęła go jazda moskiewska pod dowództwem poruczników Grabbego i Grottena.
Parczewski stawił opór w Czepowie, a potem jeszcze w Borku, ale ostatecznie został
zmuszony do przekroczenia Warty pod Lekaszynem.W tych potyczkach rtm.Parczewski
stracił jednego zabitego (Michałowicza) i 5 rannych oraz sam o mało nie dostał się do
niewoli.
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Wilamów(45.0) Na cmentarzu grób powstańców poległych pod Czepowem.
Kuczki(49.5)-Uniejów(55.5) Dnia 12 października 1863r. oddział jazdy kujawskiej rtm
Okoniewskiego natknął się w Kozielach na 2 roty piechoty i dwie sotnie kozackie. Powstańcy
cofnęli się aż pod Uniejów a mając już tylko przeciw sobie kozaków zatrzymali się i uderzyli
na ścigającego ich nieprzyjaciela. Kozacy zostali odparci straciwszy dwóch zabitych.
W starciu tym odznaczył się porucznik Mieczysław Znaniecki.
Gostków (71.5)- Ozorków (94.5).
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Szlak 13
Kołacin, Kołacinek

Ozorków – Modlna (7) - Stryków (25) – Niesułków (30) – Wola Cyrusowa (36)
Kołacin (40) Oddziały kawalerii partii łęczyckiej dowodzone przez majora Roberta
Skowrońskiego i rotmistrza Walentego Parczewskiego połączone koło Dmosina z jazdą
kujawską Józefa Skrzyńskiego po bitwach pod Walewicami i Balkowem uchodziły przed
ścigającą je kolumną wojsk rosyjskich z garnizonu w Łowiczu.
W dniu 10 lipca 1863r. oddział rosyjski pod dowództwem essamła Miszenkowa z garnizonu
w Piotrkowie Trybunalskim wyładowany z pociągu w Rogowie zagrodził powstańcom drogę
pod Kołacinem. Oddziały powstańcze dostawszy się prawdopodobnie w dwa ognie mimo
trzykrotnie odpieranych ataków nieprzyjaciela zostały ostatecznie zupełnie rozbite.
W bitwie poległ m.in. Józef Skrzyński z siedmioma towarzyszami broni, opuszczony przez
swoich żołnierzy, których większość uciekła z pola bitwy.
Kilkunastu powstańców dostało się do niewoli, reszta rozproszyła się i rozbiegła do domów
lub innych partii działających w innych powiatach.
Część rozbitków pozbierał rotmistrz Parczewski i wcielił do swego szwadronu, który z walki
wyszedł ze stosunkowo małymi stratami i przyłączył się potem do zgrupowania Calliera,
naczelnika wojennego województwa mazowieckiego.
Kołacinek (41) Na cmentarzu parafialnym zbiorcza mogiła 45 powstańców poległych
w bitwach pod Wolą Cyrusową i Kołacinem.
Na pomniku tablica z 16 nazwiskami. Wśród nich dowódca kosynierów, płk. Paul Gannier
D’Aubin i dowódca strzelców Ludwik Zaleski.
Ozorków (82)
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