Nr24 wrzesień 2006 Informator oddziału PTTK w Ozorkowie
Szwadron
na XVIII Zjeździe Kawalerzystów II Rzeczypospolitej w Grudziądzu
To jest trzeci z kolei zjazd w
którym uczestniczyliśmy. Tym razem
w składzie: kol. Józef Choinkowski,
Andrzej
Staniewski,
Stanisław
Szamałek, i autor tej relacji.
Udział w zjeździe zawsze
poczytujemy sobie
za wielki
zaszczyt. Dwa dni w towarzystwie
poruczników, rotmistrzów, majorów i
pułkowników, weteranów wojny
obronnej 1939 r., a potem walk na
wielu frontach II wojny światowej to
nie lada przeżycie.
Tych dzielnych kawalerzystów
jest niestety z każdym rokiem coraz
mniej. Na początku do Grudziądza,
tej stolicy polskiej kawalerii,
przyjeżdżało ich około trzystu z
dalekich zakątków Polski i świata, po
którym rozrzuciły ich losy wojny.
Teraz na zjeździe zameldowało
się ich zaledwie dwunastu, tych
najtwardszych z twardych, jeszcze
nie
dających
się
przygnieść
dziewięćdziesięciu latom. A nawet
jeśli już przygiętym, to ciągle nie
tracącym
tego
wspaniałego
kawaleryjskiego
ducha,
ukształtowanego właśnie tu, w
Centrum Wyszkolenia Kawalerii.
Przeszło cztery tysiące świetnie
wyszkolonych oficerów zawodowych
i
oficerów
rezerwy
opuściło
Grudziądz i zasiliło kadrę dowódczą

40
pułków
szwoleżerów,
ułanów i strzelców konnych,
które w 1939 r. stanęły do
walki z Niemcami.
Ci nieugięci, dzielni w
boju
kawalerzyści,
gdy
przekraczają dzisiaj bramy
szkół, nie są w stanie ukryć
wzruszenia na wspomnienie
przeżytych tu dni, gdzie
kształtowano w nich żelazną
dyscyplinę, poczucie honoru i
gotowość poświęcenia życia
dla Ojczyzny i wiele innych
cech rycerskich.
Mjr Jerzy Sas- Jaworski,
wywodzący się z rodziny,
której mężczyźni z pokolenia
na pokolenie nie rozstawali się
z wojskowym mundurem, we
wrześniu 1939 r. wtedy w
stopniu ułana z cenzusem,
zgłaszał się na ochotnika do
każdej niebezpiecznej akcji
patrolowej czy zwiadowczej,
ponieważ w jego założeniu, z
jakim szedł na wojnę było
zginąć za Ojczyznę. Chwała
mu za to że nie zginął i wrócił z
wojny z krzyżem Virtuti
Militari.
Tak się złożyło że major
służąc w 22 Pułku Ułanów
Podkarpackich
podczas

odwrotu znad Warty z całą
Kresową Brygadą Kawalerii
maszerował
opodal
Ozorkowa, bo przez Grotniki
i Emilię, gdzie brał udział w
szarży na niemiecki oddział
rozpoznawczy.
Poprosiłem
pana
majora o weryfikację opisu
szlaku
bojowego
i
zaprosiłem na uroczystość w
Kęblinach, gdzie nastąpi
otwarcie rowerowego szlaku
turystyczno- historycznego
śladem podków jego pułku.
Sprawiłby
nam
wielką
radość, gdyby zaszczycił nas
swoim przybyciem.
Spotkań
mieliśmy
wiele bardzo interesujących i
serdecznych.
Przede
wszystkim
z
panem
porucznikiem Baszkowskim,
najbliżej nas mieszkającym
oficerem kawalerii, bo w
Turku,
gdzie
go
przynajmniej
połową
Szwadronu odwiedziliśmy w
ciąg dalszy na str. 2
ubiegłym
roku.
Ciągle
tryska
humorem
i
optymizmem.
Równie
świetnie
trzyma kawaleryjski fason

pan major Władysław Janiszewski ,
jakoby nasz ziomek, bo to oficer 4
Pułku Strzelców Konnych Ziemi
Łęczyckiej.
W dobrej formie zastaliśmy też
pana
rotmistrza
Tadeusza
Bączkowskiego,
we
wrześniu
porucznika dowodzącego plutonem
kolarzy w 19 Pułku Ułanów
Wołyńskich, uczestnika bitwy pod
Mokrą. Pan rotmistrz był dla nas,
zainteresowanych
szczególnie
kolarskimi oddziałami w kawalerii,
niezwykle cennym informatorem.
Dzięki jego opowiadaniu poznaliśmy
też klasyczny szlak tułaczy polskiego
żołnierza, szukającego możliwości
walki z Niemcami. Po przegranej
wojnie w Polsce prowadził on w
przypadku naszego rotmistrza przez
Węgry do Francji, Anglii, Afryki,
Szkocji i znów do Francji już w
charakterze wyzwoliciela. Potem
przez Belgię, Holandię do Niemiec w
Dywizji Pancernej gen. Maczka,
żeby wrogom zadać ostatni cios.
Na zjeździe zabrakło ułana nad
ułanami,
generała
Michała
Gutowskiego, rotmistrza w 1939 r.,
w bitwie o Walewice dowodzącego 1
szwadronem 17 Pułku Ułanów
Wielkopolskich.
Jeszcze
rok
temu
w
Walewicach przy jednym stoliku
prowadziliśmy z nim rozmowy, a
teraz
w
Grudziądzu
za
pośrednictwem mjr Janiszewskiego
przekazał tylko ze szpitala serdeczne
pozdrowienia
dla
uczestników
zjazdu.
Przed paroma dniami prasa
doniosła, że odszedł na wieczną
wartę, przeżywszy 97 lat i
zachowując do końca nadzwyczajną
sprawność ciała i umysłu.
Zadziwiający
są
ci
kawalerzyści, oni i ich rodziny.
Przyjeżdżają na zjazd z żonami,
dziećmi, a gdy odchodzą w stan
wiecznego spoczynku zastępują ich
żony, dzieci, wnuki. Jakże silna jest
więź rodzin kawaleryjskich, jakie
mocne
przywiązanie
do

kawaleryjskiej tradycji ojców.
Oto przykłady.
W zjeździe uczestniczyła
Karen
Gładysz,
córka
rotmistrza
Mieczysława
Gładysza z 17 Pułku Ułanów
Wielkopolskich. Właściwie to
już Szkotka słabo mówiąca po
polsku, która nie oparła się
magnesowi Grudziądza, żeby
choć przez dwa dni żyć tą
niezwykłą
atmosferą
środowiska z którego wywodził
się jej ojciec.
Podobnie ma się sprawa z
Johnem
Maksymowiczem,
synem oficera 13 Dywizjonu
Artylerii
Konnej,
który
przyjechał do Grudziądza z
USA.
Uczestników
drugiego
pokolenia pokawaleryjskiego
reprezentuje np. wnuczka gen.
Stanisława
Grzmota
Skotnickiego,
pani
Marta
Karska, której wyjątkowo na
tym zjeździe nie widzieliśmy .
Zadziwiające, że niektóre
wdowy po oficerach podejmują
działania
organizacyjne
zmierzające do konsolidacji
środowiska
w
węższym,
pułkowym
zakresie.
Taką
dzielną panią jest Hanna
Różycka,
prezes
Stowarzyszenia Rodzin 19
Pułku Ułanów Wołyńskich,
które
integruje
oficerów,
podoficerów, ułanów tego
pułku oraz ich rodzin i
sympatyków. Stowarzyszenie
to wydało już kolejny 24 numer
miesięcznika „Ułan Wołyński,
który
udostępniamy
Koleżeństwu
w
biurze
oddziału.
Środowisko
kawaleryjskie ma w ogóle
szczęście do pań. Prezesem
Fundacji na Rzecz Tradycji
Jazdy Polskiej jest również
kobieta,
pani
Karola
Skowrońska,
dobry
duch
wszystkich
kawalerzystów.
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Poza tym pełna osobistego
uroku elegancka dama,
której
te
przymioty
niewątpliwie pomagają być
sprawną
i
skuteczną
realizatorką
programu
Fundacji
oraz
świetną
organizatorką
każdego
zjazdu.
Wyrazem uznania dla
jej zasług było nadanie jej
przez oficerów kawalerii
najbardziej prestiżowego w
tej broni stopnia rotmistrza.
Dla
porównania,
prezydent Grudziądza na
ostatnim zjeździe za niemałe
zasługi dostał tylko stopień
wachmistrza , z którego i tak
się niezmiernie ucieszył.
Było o kawalerzystach
i ich paniach. Teraz o
samym zjeździe. Program z
brakiem tradycyjnych już
pokazów
jeździeckich
Reprezentacyjnego
Szwadronu
Kawalerii
Wojska
Polskiego
na
Błoniach
Nadwiślańskich
mógł się wydać nieco
zubożony.
Okazało
się
potem, że pani rotmistrz
Karola
wypełniła
go
bogatym
repertuarem
różnorodnych imprez. Poza
oddawaniem hołdu wielkim
kawalerzystom
II
Rzeczypospolitej,
tradycyjnym odwiedzaniem
szkół
kawalerii
oraz
uroczystością
pod
pomnikiem
Żołnierza
Polskiego i marszałka Józefa
Piłsudzkiego
zaproponowano
nam
zwiedzanie Cytadeli, ponoć
największej w Polsce. Tam
też
wysłuchaliśmy
wspomnień pani Haliny
Kurnatowskiej
z
lat
młodzieńczych,
które
spędziła w cytadeli, jako
córka
dowódcy

stacjonującego tu 18 Pułku Ułanów
Pomorskich.
dokończenie na str.3
Podczas pobytu na terenie
grudziądzkiej twierdzy przygrywała
nam Orkiestra Dęta ze Świecia, przy
dźwiękach której popisywał się
umiejętnościami
tanecznymi
stosunkowo liczny i barwny zespół
marżoretek.
Duże zainteresowanie wzbudził
pokaz kawaleryjskich umiejętności
pary
jeździeckiej
rodzeństwa
Skowronów.
On w mundurze strzelca 8
Pułku Strzelców Konnych, ona w
stroju szlachcianki chyba z XVIII w.
Szczególnie
zadziwiała
sprawność
bojowa
nieomal
filigranowo zbudowanej amazonki i
nikt z oglądających to interesujące
widowisko nie chciałby się znaleźć w
zasięgu bogatego repertuaru pchnięć
i
cięć
szablą
oraz
młyńca
wykonywanego lancą przez tę
przedstawicielkę tzw. słabej płci.
Po obiedzie odbył się w teatrze
uroczysty koncert Reprezentacyjnego
Zespołu
Artystycznego
Wojska
Polskiego grany z prawdziwym
kawaleryjskim wigorem. Repertuar
prezentował w pieśni, tańcu i całej
inscenizacji dzieje polskiej jazdy,
poczynając od husarii króla Jana
Sobieskiego.
Wysoki
poziom
wykonawczy
orkiestry, chóru , baletu i solistów
zarówno instrumentalnych jak i
wokalnych nagradzany był rzęsistymi
brawami i to nierzadko na stojąco.
Po koncercie na piętrze teatru
wydano przyjęcie pod nazwą
„Kawaleryjskie spotkanie”, coś w
rodzaju oficerskiego rautu na którym
widziało się sporo umundurowanych
panów i eleganckich pań.
Zwracał uwagę jeden z oficerów w
tzw. szaserach tj. czarnych spodniach
z amarantowym szerokim lampasem.
Stół szwedzki, alkohole w dobrych
gatunkach. Nas dodatkowo raczył
jeden z pułkowników przez siebie
przyrządzoną nalewką o niezwykle
wyrafinowanym smaku.

Niedziela rozpoczęła się
uroczystą mszą w grudziądzkiej
kolegiacie
z
udziałem
wspaniałego
chóru
z
Wejherowa, który na wstępie
przecudnie zaśpiewał Gaude
Mater Polonia. Szczególnego
charakteru
nadawała
nabożeństwu
obecność
kompanii honorowej WP i
odzywający się w stosownych
momentach
sygnał
kawaleryjskiej trąbki, jak i
wystąpienia
poszczególnych
oficerów.
Dalszy ciąg programu
niedzielnego poświęcony był
koniowi. Na błoniach bowiem
odsłonięto tablicę pamiątkową,
którą
uhonorowano
kawaleryjskiego konia.
Wielce wymowny jest
napis na tablicy, „Koniomwiernym
towarzyszomkawalerzyści II RP.
O eksponowanym miejscu
konia w życiu kawalerzysty
najbardziej obrazuje dowcipny
wiersz
pióra
Bolesława
Wieniawy Długoszowskiego,
cytowany podczas odsłonięcia
tablicy: „... Bo serce ułana gdy
położysz je na dłoń: Na
pierwszym miejscu panna.
Przed panną, tylko... koń.”
Koniowi
także
była
poświęcona wystawa malarska
pod pięknym hasłem „Serce
jeźdźca po połowie bije z
koniem” przy której otwarciu
uczestniczyliśmy i którą z
zainteresowaniem oglądaliśmy.
Nie
możemy
przecież
powiedzieć że nie padło przy
okazji
odsłonięcia
tablicy
poświęconej koniom słowo o
rowerach, naszych stalowych
rumakach.
Pani Karola Skowrońska
nie omieszkała nas przedstawić
zebranym Grudziądzanom jako
tych, którzy na rowerach w
jednym dniu pokonali przeszło
200
kilometrowy
dystans
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dzielący
Grudziądz
od
Ozorkowa.
Ukłonami
pozostawało
nam
podziękować za brawa,
jakimi
nagrodzili
nas
mieszkańcy stolicy polskiej
kawalerii.
My zarówno wśród
cywilnych jak i wojskowych
uczestników Zjazdu, w
naszych rzucających się w
oczy żółtych bluzach z
widoczną przynależnością
do ozorkowskiego oddziału
PTTK,
byliśmy
dość
egzotyczną
grupą
wyróżniającą się przecież
nie tylko kolorem stroju.
Wzbudzaliśmy
bowiem
zainteresowanie
naszymi
działaniami
utrwalającymi czyny bojowe
polskiego żołnierza przez
wytyczanie
szlaków
turystyczno- historycznych
śladami walk kawaleryjskich
pułków. Nasze prace, z
którymi przyjechaliśmy na
Zjazd
celem
ich
zweryfikowania, spotkały się
z uznaniem kawaleryjskiego
środowiska kombatanckiego
i wywołały zainteresowanie
systematycznie
uczestniczącego z zjazdach
Lesława
Kukawskiego,
autora
liczących
się
publikacji
z
dziedziny
kawalerii.
Z
Grudziadza
wróciliśmy wzbogaceni o
cenne kontakty osobiste
zarówno z kombatantami jak
i z grupami rekonstrukcyjno
historycznymi,
kontynuującymi
tradycje
kawaleryjskie, które mamy
nadzieję rozwiną jeszcze
dotychczasowe
formy
działania
naszego
Szwadronu.
Stanisław Frątczak

Sekcja Kolarska „Szwadron” im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
przy Oddziale PTTK w Ozorkowie
zaprasza na wycieczki we wrześniu 2006
Termin

Cykl tematyczny

Cel wycieczki

Trasa

Dystans

Uwagi

3.09.2006
godz. 9.00

Szlakiem polskiego
oręża

Poznanie szlaku bojowego
Grupy Operacyjnej
Kawalerii gen. GrzmotaSkotnickiego

Ozorków- Parzęczew- BrudnówDomaniew- Tur- GostkówWartkowice- Gostków- Biała GóraŁążki- Parzęczew- Ozorków.

50

Droga asfaltowa
Obowiązuje strój
organizacyjny

Uczestnictwo w uroczystości
rocznicowej walk
Pomorskiej BK na Ziemi
Parzęczewskiej we wsi Orła

9.09.2006
godz.15.00

Szlakiem polskiego
oręża

10.09.2006
godz. 11.00

Otwarcie rowerowego szlaku
turystyczno- historycznego
śladem walk Kresowej BK z
Szlakiem polskiego września 1939 r. Udział w
oręża
uroczystości odsłonięcia
pomnika poświęconego 28
Pułkowi Strzelców
Kaniowskich w Kęblinach

Poznanie szlaku bojowego
28 Pułku Strzelców
Kaniowskich na Ziemi
Zgierskiej z września 1939

17.09.2006
godz. 9.00

Szlakiem polskiego
oręża

23.09.2006
godz.

Udział w charakterze
przewodników w harcerskim
rajdzie „Szlakiem
Szlakiem polskiego
Wrześniowych
oręża
Bochaterów”, uczestnictwo
w uroczystym apelu Hufca
Ozorków.

24.09.2006
godz. 9.00

Gdzie oczy poniosą

Ozorków- Kowalweice- OrłaMamień- Ozorków.

14

Ozorków- Grotniki- Ustronie (szlak
znakowany: Grotniki- Zimna WodaEmilia- Rosanów- Leonów- Kolonia
Głowa- Biała- Szczawin- MichałówKębliny)- Warszyce- ModlnaOzorków

46,5

Ozorków- Sokolniki Las- Kania
Góra- Rosanów- Lućmierz- (szlak
znakowany: Rosanów- WymokłeDąbrówka Strumiany- JeżewoSzczawin- Michałów- Kębliny)Biała- Kania Góra- Sokolniki LasOzorków.

45

Droga asfaltowa
Obowiązuje strój
organizacyjny
Potrzebne aparaty
fotograficzne.
Obecność
szwadronistów
obowiązkowa
Droga gruntowa 12
km
Obowiązuje strój
organizacyjny
Potrzebne aparaty
fotograficzne
Obecność
szwadronistów
obowiązkowa
Droga gruntowa
10.6 km
Obowiązuje strój
organizacyjny
Potrzebne aparaty
fotograficzne

Obowiązuje strój
organizacyjny
Potrzebne aparaty
fotograficzne

Trasa ustalana wspólnie przed startem

Każdorazowo w trasę wyruszamy sprzed biura PTTK w Ozorkowie pl. Jana Pawła II nr 17. Uczestnicy
wycieczek nie będący członkami PTTK ubezpieczają się na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych
wypadków we własnym zakresie lub biorą udział w wycieczkach na własną odpowiedzialność. Osoby
nieletnie biorące udział w wycieczkach muszą być pod opieką dorosłej osoby. Informacja: tel.718- 13- 14
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Trasa 72
Szlakiem bojowym Podolskiej Brygady Kawalerii
odtworzonym z dnia 10- 12 września 1939r.

Podolska Brygada Kawalerii w pierwszych dniach wojny obronnej w 1939 r. wchodziła
w skład Armii „Poznań” dowodzonej przez gen. dyw. Tadeusza Kutrzebę.
Brygadą dowodził płk dypl. Leon Strzelecki. W jej skład wchodził 6 Pułk Ułanów
Kaniowskich (dow. płk Stefan Liszko), 9 Pułk Ułanów Małopolskich (dow. ppłk dypl. Klemens
Rudnicki), 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich (dow. płk Edward Godlewski), 6 Dywizjon Artylerii
Konnej im. gen. Romana Sołtyka (dow. płk Stanisław Pochopień), 7 batalion strzelców (dow. mjr
Józef Szul) oraz organiczne oddziały i pododdziały broni i służb.
Od 8 września Brygada wraz ze Zbiorczym Pułkiem Pomorskiej Brygady Kawalerii weszła
w skład nowoutworzonej Grupy Operacyjnej Kawalerii o nazwie pochodzącej od jej dowódcy
gen. Grzmota Skotnickiego.
Zadaniem Grupy Operacyjnej była osłona od zachodu uderzenia zza Bzury Armii „Poznań”
i dokonania manewru okrążającego w kierunku Łodzi i w rezultacie głębokiego zajścia na tyły
8 armii niemieckiej.
Realizując zadania powierzone Grupie Operacyjnej Podolska Brygada Kawalerii uderzyła
9 września wieczorem z Dąbia nad Nerem 6 Pułkiem Ułanów na Uniejów, 9- tym w kierunku lasu
leżącego na wschód od Poddębic, a 14-tym na Wartkowice.
Ozorków- Parzęczew(7.0)Brudnów(16.0) Odcinek przebytej trasy od Skórki do Brudnowa przemierzały w dniu 11 września
w przeciwnym kierunku pododdziały 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z poprzedzającym
je 3 szwadronem wzmocnionym 2 działkami przeciwpancernymi i 2 ciężkimi karabinami
maszynowymi.
Szwadron ten dowodzony przez por. Mariana Walickiego po dotarciu do Flarentynowa
wystawił tam ubezpieczenia od spodziewanego od strony Zgierza uderzenia niemieckich sił
pancernych.
Sam Brudnów został obsadzony przez 2 szwadron rtm. Romana Dzierżanowskiego z tegoż
pułku celem zabezpieczenia od ewentualnego uderzenia niemieckiej broni pancernej z kierunku
Poddębic.
Domaniew(19.0) Na miejscowym cmentarzu grób ułana z 9 Pułku Ułanów Małopolskich.
Na terenie leżącym na północ od Domaniewa a zawartym między Idzikowicami, wsią Nosale,
Orzeszkowem i Ujazdem 9 Pułk Ułanów Małopolskich odpierał natarcia 350 pułku piechoty z 221
dywizji, którego pododdziały przekraczały Ner i parły na wschód. Szczególnie zacięte boje toczyły
się 11 września o wieś Ujazd, z której w walce na bagnety wyrzucono kompanię nieprzyjaciela.
Pod ogólnym dowództwem mjr Stanisława Tomaszewskiego walczyły tu 2 szwadron
rtm. Antoniego Bieleckiego i 4 rtm. Jerzego Poborowskiego, a oskrzydlający atak przeprowadził
3 szwadron rtm. Edwarda Ksyka.

Przygniatający ostrzał artyleryjski uniemożliwił całkowite

wyparcie nieprzyjaciela za Ner.
6

Tur(24.0) Na szosie Poddębice- Łęczyca na wysokości wsi Golice 10 września wieczorem
maszerująca w kierunku Poddębic 2 bateria 6 Dywizjonu Artylerii Konnej, dowodzona przez
kpt. Zbigniewa Wiszniewskiego, przyporządkowana 14 Pułkowi Ułanów Jazłowieckich natknęła
się na czołowe elementy 350 pułku z niemieckiej 221 Dywizji Piechoty, składające się z oddziału
kolarzy, motocyklistów i kilku samochodów pancernych. Po szybkim odprzodkowaniu dział bateria
otworzyła ogień bezpośredni i po trwającym dwie godziny ostrzale zmusiła nieprzyjaciela
do wycofania się niszcząc kilka samochodów pancernych, przy stratach własnych wynoszących
jednego zabitego i kilku rannych żołnierzy.
Na odcinku między Turem a Gostkowem 2 szwadron rtm. Bieleckiego urządził wypad
próbując przeszkodzić w przeprawieniu się na prawy brzeg Neru pododdziałom niemieckiego
350 Pułku Piechoty. Dysponując ogromną przewagą nieprzyjaciel poszerzał ciągle przyczółek
na wschodnim brzegu Neru.
Gostków(28.0)- Wartkowice(29.0) 10 września o świcie 4 szwadron rtm. Józefa Bogoty
maszerujący na czele 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich opanował z zaskoczenia miejscowość
a w niej oddział kwatermistrzowski nieprzyjaciela. Zdobycz stanowiło 27 taborowych ciężarówek
wyładowanych bronią, amunicją, żywnością i sprzętem sanitarnym. Straty własne wyniosły
2 rannych, niemieckie 36 zabitych i 42 wziętych do niewoli.
Gostków(30.0) Kontynuując pościg za Niemcami 4 szwadron wzmocniony działkami
przeciwpancernymi i cekaemami obsadził skrzyżowanie dróg, na którym wyłapywał lub
likwidował samochody i motocykle z kurierami sztabowymi lub z gońcami m.in. samochód z kasą
30 Dywizji Piechoty eskortowany przez kilku motocyklistów. Przez skrzyżowanie biegła bowiem
główna oś komunikacyjna 8 Armii. Stąd ciągły na niej ruch oficerów sztabu i gońców.
W Gostkowie 10 września na krótko zatrzymał się sztab Grupy Operacyjnej Kawalerii
gen. Grzmota Skotnickiego.
Po opuszczeniu Gostkowa przez kawalerię obsadził skrzyżowanie 7 batalion strzelców
mjr Józefa Szula. Wobec nadciągania sił niemieckich od strony Uniejowa został wysadzony most
na Nerze, a 7 batalion strzelców pomaszerował w kierunku Ozorkowa pozostawiając do osłony wsi
jedną kompanię.
Biała Góra(33.0) W dniu 12 września 7 batalion strzelców został w marszu zatrzymany rozkazem
gen. Grzmota Skotnickiego na wysokości wsi Wierzbówka. Batalion przy wsparciu towarzyszącym
3 baterii z 67 dywizjonu artylerii lekkiej śmiałym uderzeniem uprzedzającym zaskoczył
nieprzyjaciela gotującego się do natarcia i zmusił do odwrotu zdobywając Białą Górę.
Niemiecki pułk stracił 70 zabitych, drugie tyle rannych, 200 żołnierzy wziętych do niewoli
oraz wiele broni i sprzętu wojskowego. Straty po stronie polskiej też były znaczne.
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Chrząstów Wielki(40.0) W dniu 11 września 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich przegrupował się
do Crząstowa Staergo i Wielkiego przygotowując się do planowanego uderzenia wraz z 6 Pułkiem
Ułanów Kaniowskich w kierunku Jankowa i Chodowa w prawe skrzydło niemieckiej 221 Dywizji
Piechoty maszerującej z Gostkowa na Łęczycę.
Parzęczew(43.0) Miejscowość zajęta bez walki 10 września w godzinach wieczornych najpierw
przez 31 kompanię czołgów rozpoznawczych 25 Dywizji Piechoty, którą wkrótce zluzował
Zbiorczy Pułk Pomorskiej Brygady Kawalerii.
Około godziny 20-tej zainstalował się we wsi sztab Grupy Operacyjnej Kawalerii z jej
dowódcą gen. Grzmotem Skotnickim.
Na północy do Parzęczewa w Ignacewie Parzęczewskim zajął pozycje 6 Pułk Ułanów
Kaniowskich, który stąd prowadził działania rozpoznawcze m.in. wysyłając na rozkaz
gen. Grzmota Skotnickiego 4 szwadron pod sam Zgierz. Ignacew Parzęczewski obrał za miejsce
postoju sztab Podolskiej Brygady Kawalerii.
W dniu 12 września, gdy siły Podolskiej Brygady Kawalerii zostały skierowane na zachód,
do zatrzymania uderzenia niemieckiej 221 Dywizji Piechoty, Parzęczew był broniony przez
Zbiorczy Pułk Pomorskiej Brygady Kawalerii przed natarciem piechoty wspartej bronią pancerną.
Piaskowice(44.0) W majątku i wsi Zbiorczy Pułk zajął 10 września pozycje wyjściowe
do przewidzianego w następnym dniu natarcia po linii Wytrzyszczki, Wzgórze Marii, Florianki,
Konstantki, Kowalewice Orła.
Celem rozpoznania sił przeciwnika pułk wieczorem wysłał 4 szwadron 8 Pułku Strzelców
Konnych po osi planowanego natarcia.
Wytrzyszczki(45.0) 10 września w godzinach południowych do wsi dotarł podjazd rozpoznawczy
z 9 Pułku Ułanów Małopolskich wysłany z Gostkowa. W jego skład wchodził 4 szwadron pod
dowództwem rtm. Jerzego Poborowskiego, pluton ckm ppor. Lwa Sapiechy i 2 samochody
pancerne. Ostrzelany ogniem armat kierowanym z Góry Marii wycofał się do Parzęczewa a potem
powrócił do pułku ponosząc straty w dwóch rannych ułanach i kilku koniach.
Stanisław Frątczak

Podstawa opracowania:
Jeske M. i inn „Kawaleria samodzielna w Bitwie nad Bzurą” Warszawa 2004
Rezmer W. „Armia Poznań 1939” Warszawa 1992
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej” t.1, cz.3 Londyn 1959
Zieliński- Przemsza J. „Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej” Warszawa 1995

8

Trasa 73
Szlakiem bojowym Kresowej Brygady Kawalerii
odtworzonym z dnia 7 września 1939 r.
W tekście użyto następujących skrótów: BK - Brygada Kawalerii, p.uł. - pułk ułanów, psk - pułk
strzelców konnych, GO - grupa operacyjna, DP - dywizja piechoty, PSK - Pułk Strzelców
Kaniowskich.
Działania Kresowej Brygady Kawalerii do dnia 7 września 1939 r.

Podczas działań wojennych w 1939 r. Kresowa BK należała do Armii „Łódź". Razem
z 10 DP stanowiła GO „Sieradz" dowodzoną przez gen. Didnorf-Ankowicza. Brygadą
do 4 września dowodził pułkownik Stefan Hanka-Kulesza, potem pułkownik dypl. Jerzy
Grobicki. W skład Kresowej BK wchodził 20 i 22 p.uł., 6 psk, 13 Dywizjon Artylerii Konnej
i 4 batalion strzelców.
Kresowa BK mobilizowana od 28 sierpnia, wyładowała się 3 września z transportów
kolejowych w rejonie Szadku i następnego dnia zajęła pozycje na zachód od Warty, między
miastem Warta a wsią Miłkowice. Podczas wyładunku i przemarszu na wyznaczone
stanowiska była wielokrotnie atakowana przez niemieckie lotnictwo, które zadawało straty
w ludziach i sprzęcie oraz opóźniało gotowość do działań.
Brygada otrzymała od dowódcy Armii „Łódź", gen. dyw. Juliusza Rómmla, zadanie
obrony przepraw przez Wartę, osłony prawego skrzydła Armii „Łódź" (bezpośrednio 10 DP)
i utrzymania łączności z 25 DP z Armii „Poznań".
Nieudolnie dowodzona Brygada wycofała się 4 września w okolice Szadku, skąd - po
zmianie dowódcy - wróciła tego samego dnia na pozycje obronne na Warcie. Po zaciętych
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walkach toczonych w dniu 5 września z przeważającymi siłami nieprzyjaciela przez 20 i 22 p.uł.
w okolicy Glinna oraz przez 6 psk na odcinku Brodnia - Popów, Brygada wycofała się znad
Warty. W dniu 6 września zajęła pozycję obronne nad Nerem: 22 p.uł. w rejonie Mianowa
i Madajów, 20 p.uł. w rejonie Puczniewa, a 6 psk w okolicy Albertowa.
7 września o brzasku Brygada rozpoczęła przegrupowanie w rejon Głowna. W godzinach
przedpołudniowych, w trakcie odwrotu, Brygada dwukrotnie rozwijała się całością sił
do uderzenia na nieprzyjaciela: najpierw na szosie Poddębice - Aleksandrów w pobliżu Adamowa,
a potem na południe od Aleksandrowa, za każdym razem natrafiając tylko na patrole
rozpoznawcze przeciwnika.
Po tych mało skutecznych działaniach Brygada kontynuowała odwrót prawdopodobnie przez
Rudę, zachodnią część Księstwa, Jastrzębie Górne do Ustronia.
Dotąd szczęśliwie udawało się uniknąć ataków powietrznych, chociaż wyciągnięta na kilka
kilometrów kolumna jeźdźców, artylerii i taborów, wzniecająca na piaszczystych drogach tumany
kurzu, mogła być łatwo wykryta przez lotnictwo nieprzyjaciela. Nie uniknęła jednak Brygada
ataków ze strony V kolumny. Na postoju pod Aleksandrowem jedna z baterii i sztab Brygady
oraz maszerujący na czele 20 p.uł. były ostrzeliwane przez niemieckich dywersantów,
rekrutujących się z tutejszych kolonistów.
Ozorków(0.0)- Kowalewice (3,6)- Grotniki (8.0)Ustronie (10,6). Początek trasy przed budynkiem remizy OSP. Tu zapoznajemy się z działaniami Kresowej BK do 7 września 1939 roku. Stąd kierujem y się do ul. Ozorkowskiej,
w którą skręcamy w lewo. Po przejechaniu przez tory linii kolejowej Łódź Kaliska - Kutno
dojeżdżamy do ul. Topolowej, na osi której stoi dawny dwór gen. Michnikowa, pierwszego
właściciela Grotnik. Tu zatrzymujemy się (11,8 km) i poznajemy dalsze działania Brygady.
Po dotarciu Brygady do torów kolejowych, płk Grobicki nakazał postój dla krótkiego
wypoczynku, nakarmienia koni i zjedzenia obiadu. Sam zaś wyruszył samochodem do Ozorkowa
celem oddania do szpitala rannego szefa sztabu Brygady ppłk dypl. Antoniego Witkowskiego
oraz zorientowania się w położeniu oddziałów polskich i nieprzyjaciela. Wjeżdżając
do Ozorkowa płk Grobicki o mało nie wpadł na kolumnę artylerii niemieckiej (!),
przejeżdżającej przez miasto od strony Parzęczewa. W odległości 50 m od Niemców,
zaskoczonych albo niezorientowanych, że to polski samochód wojskowy, udało mu się
nierozpoznanemu zwrócić i uniknąwszy śmierci lub niewoli powrócić do Brygady.
Z ul. Topolowej kontynuujemy jazdę ul. Ozorkowską, aż dojeżdżamy do mostku na Lindzie.
Na północnym stoku dolinki zjeżdżamy z asfaltowej drogi - skręcającej tu nieco w lewo
do Ozorkowa - w drogę publiczną o nawierzchni gruntowej prowadzącą na wprost. Po przejechaniu
350 m zatrzymujemy się przy skrzyżowaniu drogi z poprzecznie biegnącym duktem leśnym
(13,6 km), żeby zorientować się w dalszych działaniach Brygady.
10

11

Pułkownik Grobicki po osobistym stwierdzeniu, że Ozorków jest zajęty przez nieprzyjaciela
(dziś wiemy, że była to 24 DP) szybko posuwającego się na wschód, grożąc odcięciem drogi
na Głowno, postanowił co rychlej wyprowadzić Brygadę z lasu grotnickiego i wydostać się
z okrążenia. Ponieważ od miejsca, w którym stoimy, nie było w 1939 r. istniejącej obecnie
najkrótszej drogi prowadzącej do wsi Zimna Woda, pozostawało wykorzystanie duktów leśnych.
Być może Brygada wykorzystała biegnący poprzecznie dukt, skręciła w niego w prawo, żeby
po kilometrze marszu dotrzeć do skrzyżowania z następnym duktem, który wyprowadzał na
północny skraj grotnickiego lasu. Stamtąd płk Grobicki zamierzał uderzyć w kierunku drogi
Ozorków - Zgierz na wysokości wsi Emilia i walką otworzyć sobie kierunek na Głowno.
Presja czasu i obawa przed zdradzeniem obecności tu Brygady nie pozwalały już
na rozpoznawanie kierunku marszu i sił przeciwnika. Przyspieszony przemarsz brygady przez las
odbywał się w następującej kolejności: na czele pułki ułanów 20 i 22, za nimi pozostałości 6 psk
(4 szwadron z jednodniowym wyprzedzeniem wycofywał się przez Ozorków i Modlną,
a 1 szwadron maszerował razem z 28 PSK), następnie 13 Dywizjon Artylerii Konnej, 3 baterie,
które przyłączyły się do 10 Pułku Artylerii Lekkiej, dalej tabor bojowy i 61 dywizjon pancerny.
My jedziemy dalej na wprost drogą publiczną wytyczoną przez las w latach pięćdziesiątych
XX wieku. Na odcinku 1 km po lewej stronie towarzyszy nam granica rezerwatu „Dąbrowa
Grotnicka". Wkrótce po rozstaniu z nią wyjeżdżamy na północny skraj grotnickiego lasu (15,8
km), na wprost wioski Zimna Woda, od której oddziela nas przebiegająca poprzecznie autostrada
A-2. Ze skraju lasu skręcamy w prawo, w biegnącą równolegle do niego drogę prowadzącą
do Emilii. Z tej drogi pułkownik Grobicki rozkazał wychodzącym z lasu oddziałom uderzyć
w kierunku wzgórz leżących za szosą Ozorków - Zgierz. Najpierw idący na czele Brygady 20,
a potem 22 p.uł. rozwinęły się do szarży w linii szwadronów. Za nimi poszła do boju cała artyleria
w linii baterii, w miarę, jak działa wyłaniały się z leśnej drogi. Tak to natarcie wspomina sam
płk Grobicki:
„(...) W lewo ode mnie 20-ty Pułk Ułanów nie zatrzymując się, prowadził natarcie na wzgórza. Na
prawo 22 Pułk Ułanów dobywał właśnie szabel, które w słońcu jak błyskawica błysnęły jasną smugą
i rozwijał się do szarży w szykach luźnych. Usłyszałem komendę dowódcy 13 Dywizjonu Artylerii
Konnej: „Kierunek strzału na wzgórza i lasek przed nami... Odległość 1500... pojedynczo od
prawego 10 strzałów na działo... ". Jęknęła ziemia, zadrgało powietrze i nagle 12 dział zaczęło
pokrywać granatami wzgórza i lasek przed 20 p.uł., skąd padały strzały niemieckie. (..) Gdy nasze
działa umilkły, ze strony niemieckiej nie odezwał się już żaden strzał. Brygada parła dalej ".
A tak zapamiętał tamtą szarżę ppor. Zygmunt Godyń, dowódca plutonu z 22 p.uł.:
„Zmęczone sylwetki ożywają w siodłach. Humory poprawiają się. Domyślamy się,
że będziemy przebijać się przez Niemców. Ruszamy kłusem, na otwartym polu przechodzimy
w galop. Ze wzgórz wita nas ogień karabinów maszynowych. Na te właśnie wzgórza, częściowo
zalesione, jedziemy. Nie dojeżdżając do pierwszego wzgórza widzimy od prawego skrzydła dwa
niemieckie samochody pancerne. Na widok szarżujących chowają się w płytkim wąwozie. Załoga
ich ucieka do pobliskich zarośli. Wpadamy na wzgórza i przedzieramy się między drzewami ".
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W trakcie natarcia na lewym skrzydle 20 p.uł. - od strony Ozorkowa - pokazało się kilka
niemieckich czołgów, które się szybko wycofały.
Uderzenie

Brygady

prawdopodobnie tylko

i

tym

zostało

razem

skierowane

na niewielkie oddziały rozpoznawcze

w

próżnię,

natrafiając

nieprzyjaciela

wysłane

z Ozorkowa. Niemiecka 24 DP, którą pułkownik Grobicki spodziewał się spotkać w marszu na
drodze z Ozorkowa do Zgierza, wybrała trasę z Ozorkowa przez Modlną i Kębliny na Stryków.
My - kontynuując jazdę z Zimnej Wody w stronę Emilii - zjeżdżamy przed wiaduktem
w prawo, w drogę asfaltową biegnącą równolegle do drogi odchodzącej z węzła Emilia
na autostradzie A-2 w kierunku Łodzi. W miejscu, gdzie droga asfaltowa, którą jedziemy,
oddziela się od drogi prowadzącej do Łodzi i odchodzi prosto w las, zjeżdżamy z niej w lewo
w polną drogę wiodącą do ronda w Emilii (18,8 km). Zjeżdżając z ronda kierujemy się
ul. Telefoniczną do Rosanowa. Po przejechaniu w Rosanowie ul. Główną około 600 m skręcamy
w lewo do ul. Jarzębinowej, na której końcu jest wejście do rezerwatu „Ciosny" (19,8 km).
Tu zatrzymujemy się na nieco dłuższy odpoczynek i zapoznajemy się z dalszymi działaniami
Kresowej Brygady Kawalerii.
Pułkownik Grobicki przekroczywszy szosę Ozorków - Zgierz był przekonany, że przerwał
w Emilii zaciskający się wokół jego Brygady pierścień okrążenia. Dzisiaj wiemy,
że to zagrożenie wcale nie minęło. Stwarzała go w dalszym ciągu niemiecka 24 DP, która
maszerowała z Ozorkowa na Stryków i mogła Kresowej BK przeciąć drogę do Głowna na tym
właśnie odcinku. Być może o tym zagrożeniu dowiedział się potem płk Grobicki
od ostrzelanego przez czołówkę 24 DP (7 września rano pod Modlną) pododdziału Kresowej BK,
który prawdopodobnie dla niej prowadził rozpoznanie na drodze do Strykowa (Autor opisu
trasy był świadkiem tego wydarzenia).
Kresowa BK po zajęciu Emilii kontynuowała marsz odwrotowy w kierunku Szczawina,
a stamtąd do lasu Domaradzyń na zachód od Głowna, gdzie miały się także zebrać pułki
10 łódzkiej DP. Można przypuścić, że Brygada szeroko rozwinięta do natarcia na Emilię nie
formowała się już w jedną kolumnę marszową (Brygada o pełnych stanach rozciągała się
w marszu na odległość około 10 km), lecz dla zyskania na czasie maszerowała wszystkimi
możliwymi drogami, a szwadrony liniowe i bezdrożami. Nie dysponujemy wprawdzie
udokumentowaną

informacją

o

trasach

przemarszu

Brygady,

ale

z

dużym

prawdopodobieństwem należy przyjąć, że wykorzystano przynajmniej dwie osie przemarszu
w kierunku Szczawina: pierwszy przez Kanią Górę, Ciosny, Dzierżąznę i Białą; drugi przez
Rosanów, Rosanów Dolny, a stąd przez Głowę, Białą lub Dąbrówkę, Jeżewo. My kierujemy się
tym drugim szlakiem, krótszym i bezpieczniejszym, bo prowadzącym przez teren częściowo
zalesiony, który stwarzał Brygadzie możliwość ukrycia się przed atakiem lotniczym.
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Kontynuując jazdę do końca ul. Głównej (22,1 km) przed boiskiem sportowym skręcamy
w lewo w drogę polną i łukiem objeżdżamy z lewej strony Rosanów Dolny docierając do lasu.
Z rozwidlenia dróg na początku lasu (krótko towarzyszy nam tu szlak czerwony i niebieski)
kierujemy się w lewo w drogę, która zaprowadzi nas do Leonowa.
Po wiadukcie nad autostradą A-2 kontynuujemy jazdę w kierunku północno-wschodnim
do skrzyżowania pięciu leśnych dróg. Nie zmieniając głównego kierunku wjeżdżamy
w letniskową część wsi Kolonii Głowa, która zawiedzie nas do drogi 702 Zgierz - Kutno (24,9
km). Z zachowaniem szczególnej ostrożności przekraczamy jezdnię i wjeżdżamy do wsi Kolonia
Głowa o zabudowie zagrodowej.
Po przejechaniu 700 m przez wieś skręcamy w lewo do mostu na rzeczce Dzierżąznej,
obok posiadłości letniskowej „Jaśminówka" i drogą polną docieramy do cmentarza w Białej
(26,4 km). W jego głębi, na prawo od głównej alei, we wspólnej bezimiennej mogile spoczywają
polscy żołnierze polegli w bitwie pod Kęblinami, głównie z 2 i 3 batalionu 28 PSK i z 6psk
wchodzącego w skład Kresowej BK, a prawdopodobnie też z 4 batalionu strzelców i 10 Pułku
Artylerii Lekkiej.
Sprzed cmentarza jedziemy drogą asfaltową prowadzącą w kierunku Szczawina.
Po prawej stronie mijamy mały lasek, w którego głębi znajduje się opuszczony cmentarz
ewangelicki, gdzie zostali pochowani żołnierze niemieccy polegli w bitwie pod Kęblinami.
Przy lasku zatrzymujemy się i poznajemy sytuację Kresowej BK.
W miarę zbliżania się do Szczawina sytuacja na szlaku odwrotowym Brygady ulegała
komplikacji. Zbiegała się tu bowiem marszruta Kresowej BK i 28 PSK, który maszerował
z kierunku Dąbrówki i Jeżewa.
Kawaleria, której szwadrony liniowe i artyleria konna przemieszczały się znacznie
szybciej niż piechota, weszła już wcześniej do szczawińskiego lasu. Problem stanowiły ciągnące
w dalszej kolejności baterie artylerii lekkiej, oddziały broni i służb, a przede wszystkim ciężki
tabor (przy pełnych stanach konnych brygada miała 170 wozów konnych). Wkraczające
później do lasu pododdziały 28 PSK włączały się w kolumny kawalerii, ulegały wzajemnemu
przemieszaniu i wywoływały zatory oraz przymusowe postoje, a w konsekwencji stratę
cennego czasu. Powstały chaos w odwrocie potęgował brak map tego terenu, powodujący
błądzenie niektórych pododdziałów. Atmosferę pośpiechu i nerwowości nasilał jeszcze daleki
ogień nękający niemieckiej artylerii ostrzeliwujący okoliczne drogi.
Tak sytuację na trasie do Głowna opisuje płk Grobicki:
„ ( ..) natknęliśmy się na liczne kolumny taborów, które porozrywały brygadę na części
i nie pozwoliły im się połączyć w jedną całość. Noc była ciemna, a bałagan na drodze
niesamowity, ponieważ nikt nie regulował ruchu".
Po minięciu z lewej strony wsi letniskowej Cyprianów skręcamy w lewo w polną drogę
biegnącą zachodnim skrajem lasu szczawińskiego (27,8 km). Po przekroczeniu po moście
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Czarnawki i przejechaniu 200 m skręcamy w prawo w dukt, którym dojedziemy do parkingu
(28,8 km). Tu zatrzymujemy się na odpoczynek oraz dowiadujemy się o dalszych losach
Brygady.
Od znajdującego się opodal skrzyżowania drogi do Kęblin z tzw. szerokim duktem
Kresowa BK pomaszerowała nim na wschód do Swędowa. Tam, po przeprawieniu się
po moście przy nieistniejącym dzisiaj młynie na Moszczenicy, przecięła drogę Ozorków Stryków. Przejścia przez szosę Brygada nie musiała sobie otwierać walką, ponieważ 28 PSK
uderzeniem na Kębliny zatrzymał i zaabsorbował czołowy oddział niemieckiej 24 DP
posuwającej się od Ozorkowa, a niemiecka 10 DP wprawdzie dotarła już od Zgierza
do Strykowa, ale nie działała z większą aktywnością w kierunku zachodnim.
Kawaleria - niepokojona jedynie przez niemieckich dywersantów - pomaszerowała przez
Anielin, Osse i Koźle, docierając rano do punktu wspólnej koncentracji z 10 Łódzką DP w lesie
Domaradzyń, na zachód od Głowna. Brygada - po opuszczeniu jej przez płk Grobickiego - nie
zastawszy pod Głownem jednostek 10 DP, wycofywała się dalej w kierunku Skierniewic
dwiema grupami: jedną pod dowództwem płk Kunachowicza, a drugą pod dowództwem płk
Płonki
Od skrzyżowania dróg przy parkingu rozstajemy się ze szlakiem bojowym Kresowej BK
i kierujemy się drogą prowadzącą na północ do Kęblin, którą maszerował do bitwy 28 PSKan.
i te pododdziały Brygady, co się do Pułku przyłączyły.
Po przejechaniu 600 m wyjeżdżamy ze szczawińskiego lasu. Droga przecina wioskę
Michałów i za mostem na Moszczenicy przechodzi w ul. Obrońców 1939 r., która wyprowadza
nas na otwartą przestrzeń lekko wznoszącą się ku zabudowaniom wsi Kębliny. Teren ten jest
polem bitwy stoczonej w nocy z 7 na 8 września z Niemcami głównie przez 28 PSK, ale także
z większym lub mniejszym udziałem niektórych pododdziałów z innych jednostek, które
dołączyły do Strzelców Kaniowskich i wycofywały się razem z nimi.
Natarcie na Kębliny rozpoczął około godz. 20tej II batalion wzdłuż dzisiejszej
ul. Obrońców 1939 roku. Poniósłszy ciężkie straty od ognia z broni maszynowej i moździerzy,
prowadzonego głównie z zabudowań folwarku, został wycofany. Następnie do natarcia
przystąpił III batalion i dopiero nad ranem - po wielokrotnie wznawianych atakach, kosztem
wielu zabitych i rannych - udało mu się wyprzeć Niemców z Kęblin i otworzyć drogę
na Głowno.
Z Kresowej BK w niewiadomych okolicznościach uległ pod Kęblinami całkowitemu
rozbiciu 1 szwadron 6 psk rtm. Józefa Wilczyńskiego, a na szosie bliżej Strykowa taki sam los
spotkał pluton kolarzy ppor. Antoniego Kawalerskiego, którego większość żołnierzy została
wzięta do niewoli.
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Dojechawszy do skrzyżowania dróg w Kęblinach (30,8 km) dotarliśmy do końca trasy
wycieczki szlakiem bojowym Kresowej Brygady Kawalerii.
Warszyce (34.5)- Modlna (40.0)- Ozorków (46.5)

Opracowano na podstawie:
Gnat-Wieteska Z., „6 Pułk Strzelców Konnych", Pruszków 1998,
Grobicki J., „Przebicie się Brygady Kresowej pod Ozorkowem dnia 7 września", „Przegląd Kawalerii i
Broni Pancernej" nr 32, Londyn 1963,
Kukawski J., „Oddziały Kawalerii II Rzeczypospolitej", Grajewo 2004,
Majka J., Cebula A., „Ułani Króla Jana", Warszawa,
Wróblewski J., „Armia »Łódź« 1939", Warszawa 1975,
Zieliński-Przemsza J., „Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej", Warszawa 1995.
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Trasa 74
Szlakiem bojowym 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
odtworzonym z dnia 7 września 1939 r.

Skróty użyte w tekście: PSK- Pułk Strzelców Kaniowskich, psk- pułk strzelców konnych, DPDywizja Piechoty, BK- Brygada Kawalerii.

Dzieje 28 PSK
28 PSK noszący też miano „Dzieci Łodzi” został sformowany w listopadzie 1918 r. w Łodzi,
która stała się jego miastem garnizonowym.
W 1919 r. pułk brał udział w walkach o granice odradzającego się państwa polskiego a w 1920 r.
uczestniczył w wojnie z bolszewikami.
W czasie wojny obronnej w 1939 r. wraz z 30 i 31 PSK wchodził w skład 10 DP należącej
do Armii „Łódź”.
28 PSK na dzień przed wybuchem wojny, wysunięty na dalekie przedpole głównej linii obrony,
w dniu 1 września przyjął na siebie pierwsze uderzenie wojsk niemieckich w rejonie Ostrzeszowa
i Wieruszowa.
Po działaniach opóźniających silnie napierającego nieprzyjaciela obsadził pozycje na zasadniczej
linii obrony nad Wartą, na prawym skrzydle 10 DP, w rejonie miasta Warty.
Pułk od 3 do 5 września walczył tam z 24 niemiecką DP, trzykrotnie silniejszą liczbą żołnierzy
i kilkakrotnie lepiej uzbrojoną w broń maszynową i przeciwpancerną oraz korzystającą z potężnego
wsparcia artylerii i lotnictwa.
Przytłaczająca przewaga nieprzyjaciela spowodowała przełamanie frontu nad Wartą i Widawką,
w wyniku czego Armia „Łódź” rozpoczęła odwrót, żeby zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza
stawić opór na linii Wisły.
28 PSK od dowódcy 10 DP gen. Dindorf- Ankowicza otrzymał rozkaz maszerowania przez
Choszczewo (na północ od Szadka)- Puczniew- omijając od zachodu Aleksandrów do Lućmierza,
a stąd do kompleksu leśnego na zachód od Głowna, gdzie miała się skoncentrować cała Dywizja
i Kresowa BK.
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Opis trasy

Ozorków(0,0)- Sokolniki Las (7,0)- Kania Góra(9,3)- Rosanów(10,8)Lućmierz(14,0) Początek trasy przed budynkiem dawnej karczmy (obecnie bar „Pod Kogutem”)
przy przystanku tramwajowym i autobusowym linii podmiejskiej Łódź- Ozorków.
Sprzed baru kierujemy się do drogi prowadzącej w prawo przez las, oznaczony szlakiem
czerwonym i niebieskim.
28PSK wykonując rozkaz odwrotu do miejsca koncentracji dywizji 7 września w godzinach
rannych dotarł do wschodniego skraju lasu lućmierskiego, gdzie zajął pozycje obronne
i odpoczywał po trudach całonocnego marszu. Postój ten tak opisuje jeden z żołnierzy pułku:
„W lasach lućmierskich było już dużo wojska z różnych jednostek, między innymi była jednostka
łączności z radiostacjami na biedkach oraz żołnierze 6psk, była też spora grupa jeńców
niemieckich, szwaby zachowywali się butnie. W tym czasie kiedy nasz batalion odpoczywał, inne
jednostki odchodziły na wschód.”
Odchodzenie tych jednostek i to w tempie przyśpieszonym spowodowało ukazanie się w godzinach
południowych na drodze z Ozorkowa w kierunku Zgierza niemieckiego zmotoryzowanego oddziału
rozpoznawczego. (Patrz szkic nr 2)
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Oddział ten został wprawdzie ostrzelany i zmuszony od odwrotu, ale jego pojawienie się pod
Lućmierzem wskazywało, że nieprzyjaciel opanował już Ozorków i zagrażać może pułkowi
od północy. Będący przy pułku dowódca 10 DP daje rozkaz niezwłocznego wznowienia odwrotu.
Pułk przeskakuje przez drogę Ozorków- Zgierz i leśnym duktem biegnącym wschodnim skrajem
lasu maszeruje w kierunku Rosanowa.
My wędrujemy tym duktem wśród wysokopiennego sosnowego boru, który dawał kolumnie
wojska osłonę przed jej wykryciem przez niemieckie lotnictwo.
Oddziały polskie w czasie kampanii wrześniowej zwykle przemieszczały się nocą, a w dzień
odpoczywały i to przeważnie w lasach. Tylko obawa przed odcięciem drogi odwrotu i okrążeniem
przez nieprzyjaciela zmusiła 28 PSK do marszu w ciągu dnia. (Patrz szkic nr 2).
Pułk

maszerował

w

następującej

kolejności.

Straż

przednią

stanowił

1

batalion

mjr M. Kubalskiego, za nim 3 batalion mjr J. Cichockiego, na końcu 2 batalion
mjr J. Korczewskiego. Po piechocie maszerowała artyleria, a za nią tabory ubezpieczane przez
pluton armat przeciwpancernych pod dowództwem st. Sierż. E. Kordylewskiego.
Po przejściu 1 km leśnym duktem wracamy do Rosanowa.
Rosanów(15,0) Nie zmieniając kierunku maszerujemy ul. 1 Maja, a po dotarciu do poprzecznie
biegnącej ul. Długiej (tu szlaki niebieski i czerwony skręcają w lewo) kontynuujemy marsz
na wprost ul. Orzeszkowej. Ulica ta doprowadza nas do poprzecznie biegnącej ul. Wymokłe
o asfaltowej nawierzchni. Stad kierujemy się w lewo drogą polną wzdłuż wschodniego skraju lasu
do najbliższej poprzecznie biegnącej drogi. Drogą ta brzegiem lasu udajemy się w prawo do szosy
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702 łączącej Zgierz z Kutnem. Przecinamy ją i schodzimy w dół doliny, w kierunku Dąbrówki
Strumiany.
Do skrzyżowania z drogą 702 skończyła się marszruta przebiegająca przez las lub jego skrajem
i teraz 28 PSK wszedł w całkowicie odsłoniętą przestrzeń, narażającą go na wykrycie przez
lotnictwo wroga i atak powietrzny.
Niebezpieczeństwo wykrycia wzrosło jeszcze i z tego powodu, że przemarsz długiej kolumny
żołnierzy, koni i pojazdów po suchej i piaszczystej wówczas drodze wysoko podnosił kłęby kurzu.
Jeżeli bowiem z dotychczasowych walk uratowała się choćby tylko połowa stanów osobowych
i sprzętu to maszerowało jeszcze około 1600 żołnierzy, 330 koni i około 100 samych tylko wozów
taborowych. Poza tym z 28 PSK maszerował 4 batalion strzelców, a od lućmierskiego lasu
1 szwadron 6 psk oraz pięć baterii I i II dywizjonu 10 Pułku Artylerii Lekkiej i dwie baterie
ciężkiej.
Taka masa ludzi i sprzętu rozciągała kolumnę na parę kilometrów i bardzo ograniczała szybkość
przemarszu.
Najprawdopodobniej poszczególne oddziały korzystały w miarę możliwości z najbliższych
równolegle biegnących dróg i duktów leśnych, żeby zbytnio nie wydłużać i tak już tasiemcowej
kolumny. Od skrzyżowania z drogą 702 szlak odwrotowy 28 PSK prowadzi ul. Cegielnianą,
przecina strumień Malina i dochodzi do wsi Dąbrówka Strumiany.
Dąbrówka Strumiany(19,4) Na skrzyżowaniu ul. Cegielnianej z ul. Pogodną znajduje się
krańcowy przystanek Gminnej Komunikacji Autobusowej na którym warto zorganizować
odpoczynek i poinformować o dalszej trasie przemarszu 28 PSK.
Dowódca pułku ppłk Wincenty Kurek wyznaczając trasę odwrotu przez te okolice miał o tyle
ułatwione zadanie, że doskonale znał tutejszą sieć drogową, ponieważ w Dąbrówce Strumianach
w 1939 r. odbywał z pułkiem letnie ćwiczenia.
Tak ćwiczenia te opisuje jeden ze strzelców pułku.:
„Żołnierze kwaterowali głównie w namiotach w trudnych warunkach bojowych. W dzień i w nocy
nieprzerwanie odbywały się ciężkie ćwiczenia bojowe. Następowało zgranie się jednostek i bojowe
wyćwiczenie żołnierzy, potrzebne na wypadek ataku wroga na nasz kraj. Wielu powołanych
do pułku żołnierzy rezerwy doskonaliło tu swoje umiejętności. 15 sierpnia w święto Żołnierza
Polskiego odbyła się msza polowa, a następnie defilada pododdziałów.”
W tydzień później pułk w trybie alarmowym został wezwany do koszar w Łodzi.
Po odpoczynku ruszamy ze skrzyżowania ul. Pogodną w lewo. Od tego miejsca nasza trasa
pokrywa się z rowerowym szlakiem agroturystycznym Ziemi Zgierskiej w kolorze zielonym. Dalej
ulica przechodzi w drogę, przecina autostradę A-2 i prowadzi obok małego lasku. Za nim przy
kapliczce z rozwidlenia dróg kierujemy się w prawo i dochodzimy do Jeżewa. Drogą wzdłuż terenu
wojskowego docieramy do asfaltowej drogi prowadzącej na wprost do Szczawina Kościelnego,
20

a w lewo do Białej. Skręcamy w drogę do Białej, a przy jej zakręcie w lewo opuszczamy
ją i maszerujemy na wprost po drodze gruntowej aż dojdziemy do mostku ze stawidłami na rzece
Czarnawce, która po prawej stronie tworzy dość duży staw.
Szczawin Mały(22,6) Idąc dalej groblą przechodzimy po następnym przepuście i nie zmieniając
kierunku drogą publiczną wkraczamy w las szczawiński.
Gdy do tego lasu wieczorem 7 września 1939 r. wkraczał 28 PSK żołnierze czuli się
wprawdzie bezpieczni od ataków lotniczych, ale niepokój i nerwowość wywoływały
teraz przymusowe postoje, gdy trasę przemarszu strzelców kaniowskich w kierunku Kęblin
zaczęły przecinać trasy odwrotowe Kresowej BK, która też wycofywała się na Głowno.
Zarówno rosnące zagrożenie odcięcia drogi odwrotu przez nieprzyjaciela przy przedłużającym się
marszu, jak i daleki ogień nękający niemieckiej artylerii skierowany na zapchane wojskiem
i sprzętem drogi wywoływały chaos potęgowany dodatkowo zapadającymi ciemnościami,
w których łatwo było zabłądzić.
Kontynuując marsz w kierunku Kęblin dochodzimy do skrzyżowania leśnych dróg, przy
którym stoi duży drewniany krzyż. Ze skrzyżowania idziemy w lewo zielonym szlakiem
agroturystycznym do znajdującego się opodal leśnego parkingu, na odpoczynek i zapoznanie się
z dalszym przebiegiem działań 28 PSK.
Leśny Parking(23,8) Zamierzając maszerować na Kębliny dowódca 28 PSK wysłał do przodu
oddział rozpoznawczy, który powrócił z meldunkiem, że do miejscowości tej dotarły już siły
niemieckie. Był to zmotoryzowany podjazd 31 pułku piechoty idącego na czele 24 DP, która
po wkroczeniu w godzinach rannych do Ozorkowa kontynuowała marsz na Stryków.
W tej sytuacji ppłk Kurek postanowił ominąć Kębliny i ze skrzyżowania skierował pułk
tzw. „szerokim duktem” w kierunku Swędowa, żeby tam przeprawić się przez mostek
na Moszczenicy, przekroczyć szosę Ozorków- Stryków i przez Anielin, Koźle dotrzeć w pobliże
Głowna. Ponieważ przeprawa przez Moszczenicę przybyłej tu wcześniej Kresowej BK mogła się
przedłużyć aż do rana, a czas naglił, ppłk Kurek postanowił zawrócić do skrzyżowania dróg,
pomaszerować na północ i walką otworzyć sobie drogę przez Kębliny. Tak oto marsz do bitwy
opisuje żołnierz łódzkiego pułku:
„Mrok gęstniał, wreszcie zapadła noc. Wokół panowała niczym nie zmącona cisza.
Żołnierze pełni napięcia oczekiwali na rozkaz wymarszu. Około godz. 21- ej szefowie kompanii
zaczęli sprawdzać szyki.
Długo jeszcze trwało nim wyruszyliśmy. Marsz nasz nie trwał długo, nie wiem czy uszliśmy
1 kilometr, nagle od czoła dostaliśmy zmasowany ogień z broni maszynowej. Padła komendapadnij!”
Po odpoczynku opuszczamy parking, wracamy do skrzyżowania leśnych duktów
i maszerujemy szlakiem 28 PSK idącego do natarcia na Kębliny.
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Po 600 m marszu wychodzimy z lasu na otwartą przestrzeń. Droga przecina tu wioskę Michałów,
prowadzi po moście na Moszczenicy i przechodzi w ul. Obrońców 1939 r.
Ulicą tą wychodzimy na otwarty teren lekko wznoszący się ku zabudowaniom wsi Kębliny.
Jesteśmy na polu walki stoczonej tu nocą 7/8 września 1939 r. przez 28 PSK.
Pierwszy ruszył do natarcia II batalion mjr Jerzego Korczewskiego, lecz silny ogień z broni
maszynowej prowadzony z zabudowań dziesiątkował polskie szeregi.
Podrywane parokrotnie do natarcia tyraliery zalegały. Nie uzyskawszy powodzenia, ponosząc duże
straty w zabitych i rannych, II batalion zostaje wycofany z pierwszej linii.
Ppłk Kurek rzuca do ataku następny w kolumnie III batalion mjr Milana Kubalskiego. Ten przy
wsparciu plutonu artylerii z impetem uderza na Kębliny, ale Niemcy trzymają się mocno na swoich
pozycjach. Dopiero po parokrotnie wznawianych atakach i przy dużych stratach udało się pod
koniec nocy wyprzeć nieprzyjaciela z zabudowań dworu i odrzucić z Kęblin, otwierając drogę
na Głowno. Oto jak tę walkę wspomina żołnierz III batalionu:
„Kompanie strzeleckie zostały skierowane na północ, zdołaliśmy ujść około 200 m, gdy trafiliśmy
ponownie na silny ogień ckm-ów. Niemcy porozumiewali się za pomocą wystrzeliwanych
czerwonych rakiet. Wnioskując z miejsc ich wystrzeliwania byliśmy okrążeni.”
Oto relacja innego uczestnika walki: „Był taki moment w bitwie, że udało nam się otoczyć
Niemców. Pod koniec starcia Niemcy zdołali pod osłoną ciemności wydostać się spomiędzy naszych
batalionów. Doszło do bratobójczej walki. Na szczęście było słychać krzyki w polskim języku:
„Stać! Nie strzelać.”, „Tu 28 pułk!”, „Tu też 28 pułk!. Walka trwała całą noc. Przed świtem
zalegliśmy na skraju lasu wzdłuż jakiejś polnej drogi. Walka całkowicie ucichła. O świcie
zorientowaliśmy się, że jest nas niewielu, około 60 ludzi, gdzie cały batalion?”.
Kębliny(25,7) Przed dawnym dworem, obecnie Ośrodkiem Pomocy Społecznej „Monar”
i otaczającym go parkiem, który był miejscem pierwszego pochówku poległych żołnierzy, kończy
się trasa szlakiem bojowym 28PSK. Te pododdziały pułku, które krwawym bojem wywalczyły
drogę na Głowno, pomaszerowały na Basiekierz i Zagłobę. Inne nie mogąc doczekać się otwarcia
tego kierunku, zawróciły do lasu szczwińskiego, żeby „szerokim duktem” pomaszerować
na Swędów i tam po przeprawieniu się po moście na Moszczenicy udać się przez Koźle lub Wolę
Błędowską do miejsca koncentracji 10 DP.
Inne jeszcze, szczególnie tabory ciągnące na końcu kolumny, nie chcąc tracić czasu
na zakorkowanych duktach leśnych ominęły szerokim łukiem las szczwiński i przez Szczawin
Kościelny, Szczawin Duży dotarły do Swędowa, a stąd dalej w kierunku Głowna.
W każdym razie wysiłek bojowy II i III batalionu okupiony tak krwawymi stratami otworzył
w końcu drogę nie tylko tym , którzy ją wywalczyli, ale zatrzymał czołowe elementy
24 niemieckiej DP umożliwiając przedarcie się przez szosę Ozorków- Stryków zarówno Kresowej
BK, jak i pozostałym kolumnom 28 PSK oraz towarzyszącym im oddziałom.
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My ze skrzyżowania dróg w Kęblinach wiodących do Ozorkowa, Besiekierza, Strykowa i Białej
kierujemy się do tej ostatniej miejscowości.
Droga ta nie jest szlakiem walki, ale pogrzebowym szlakiem, którym na początku maja 1940 r.
na chłopskich furkach wieziono na cmentarz w Białej ekshumowane z przydworskiego parku
w Kęblinach ciała poległych żołnierzy polskich a także i niemieckich.
Droga prowadzi wzdłuż niewielkiego Lasku Kęblińskiego a za nim przez most na Moszczenicy.
Następnie trasa przecina wieś Wolę Branicką i po przekroczeniu po moście rzeczki Czarniawki
docieramy do Białej.
Biała(28,6) We wsi, za kościołem, przy drodze do Szczawina cmentarz parafialny. W głębi
cmentarza na prawo od głównej alei wspólna mogiła żołnierzy polskich poległych w bitwie
o Kębliny.
Żołnierze niemieccy zostali pochowani na opuszczonym dziś cmentarzu ewangelickim, który
znajduje się w głębi lasku położonego o 0,5 km dalej, przy tej samej drodze do Szczawina.
Z cmentarza wracamy do rozwidlenia dróg i ulicą kościelną zmierzamy przez wieś
do skrzyżowania dróg. W jednym z domów po prawej stronie Wermacht 11 września 1939 r.
podczas ofensywnych działań Armii „Poznań” dokonał mordu na 11 mieszkańcach Białej.
Po lewej stronie mijamy budynek szkoły, w którym warto zwiedzić Izbę Pamięci Narodowej.
Przy skrzyżowaniu z drogą 702 jest bar „Rogatek” i trzy sklepy spożywcze a nieco dalej przystanki
PKS- u w kierunku Zgierza i Kutna.
Kania Góra(36,1)- Sokolniki Las(38,4)- Ozorków(45,0)
Opracował: Stanisław Frątczak
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