
 

 

 

 

Nr26 maj 2008 Informator oddziału PTTK w Ozorkowie 

 

W „Szwadronie” słabnie duch bojowy! 

Ale tylko w jego męskim składzie. Bojowego ducha podtrzymują bowiem nasze dzielne 

Szwadronki, l kol. Urszula Sęk i Wiesława Olczak. 

W dniu 12 kwietnia skuszone perspektywą obejrzenia Festiwalu Muzyki i Tańca Indian Ameryki 

Północnej wyruszyły na trasę do Uniejowa. Nie ulękły się ani dystansu 37 km, ani przejmującego 

zimna. Smagane deszczem, walcząc z silnym wiatrem wiejącym prosto w twarz, który w porywach 

zatrzymywał wprost rower, pokonały przeciwności natury bardziej siłą ducha niż ciała. 

Tego bojowego ducha zabrakło niestety tytanom szos z naszego „Szwadronu”. Dotarł                      

on na indiański festiwal tylko w 13-to osobowym składzie. Z tej liczby dwie szwadronki i dwoje 

sympatyków „Szwadronu skorzystało z towarzyszącego mu taboru w postaci samochodu osobowego. 

Była to próba wdrożenia propozycji zamieszczonej na dalszej stronie tego numeru, która otwiera 

możliwości uczestniczenia w wycieczkach „Szwadronu” zarówno szwadronistom jak i sympatykom 

naszej sekcji, którzy nie będą w stanie na rowerze pokonać zbyt dużego dystansu. 

 

Koleżanki i Koledzy! 

W długi weekend maja otwiera się przed nami nowy sezon kolarsko- turystyczny. Proponuję                   

w nim poprowadzić pierwszą trasę, jak przystało „szwadronowi” kultywującemu tradycje Wojska 

Polskiego i odznaczonemu Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, po polach 

bitewnych w bliskiej okolicy Ozorkowa i na cmentarz żołnierski w Modlnej i Solcy Wielkiej. 

W drugiej kolejności (w święto 3 Maja) odwiedzić w Orle i na Górze Marii miejsca walk 

stoczonych przez naszego patrona- 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich. 

W następną niedzielę proponuje pojechać trasą szlaku bojowego 28 Pułku Strzelców 

Kaniowskich z Lućmierza do Kęblin i Białej. Szlak ten zamknąłby corocznie w maju powtarzany cykl 

wycieczek tematycznie związany z walkami Żołnierza Polskiego w okolicach Ozorkowa we wrześniu 

1939 r. 

 

 
 



 

 

 

Sekcja Kolarska „Szwadron” im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 
przy Oddziale PTTK w Ozorkowie 

zaprasza na wycieczki w maju 2008 

  Termin Temat wycieczki Trasa Dystans Uwagi 

1.05.2008 

godz. 9.00 

Miejsca walk z września 1939 

r. w okolicy Ozorkowa 

Ozorków- Modlna- Leśmierz- Konary-  

Solca Wlk.- Ozorków 
32 

Droga gruntowa     

1,5 km 

3.05.2008 

godz. 11.30 

Szlak walki 2 Pułku 

Szwoleżerów Rokitniańskich 

Ozorkow- Julianki- Góra Marii-

Bibianów- Orła- Ozorków 
16 

Droga gruntowa  

1,2 km 

4.05.2008 

godz. 9.00 
Gdzie oczy poniosą 

Trasa ustalana przez uczestników 

przed  startem 
  

10.05.2008 

godz. 9.30 

VI Wojewódzki Rajd Zielony 

Ozorków 2008 

Trasa ustalana przez uczestników na 

przystanku MKT przy tartaku 
  

11.05.2008 

godz. 9.00 

Szlak bojowy 28 Pułku 

Strzelców Kaniowskich 

Ozorków- Sokolniki Las- Emilia- 

Rosanów- Dąbrowka Strumiany- 

Szczawin- Kębliny- Biała- Ozorków 

45  

Droga gruntowa   

10 km.  

Opis w 20 n-rze  

„Na szlak!” 

17.05.2008 

godz. 9.00 
XXIX Zlot do środka Polski 

Ozorków- Ambrożew- Czerników- 

Łubnica- Goślub- Piątek- Boguszyce- 

Modlna- Ozorków 

54  

Droga asfaltowa 

Opis w 2 n-rze            

„Na szlak!” 

18.05.2008 

godz. 9.00 
Gdzie oczy poniosą 

Trasa ustalana przez uczestników 

przed  startem 
  

22.05.2008 

   godz.  

Procesja Bożego Ciała w 

Spicimierzu 

Ozorków- Gostków- Uniejów- 

Spicimierz- Ozorków 
84 

Droga asfaltowa 

Opis w 7 n-rze             

„Na szlak!” 

25.05.2008 

godz. 9.00 

Szlak powstańczych walk z 

1863 r. 

Ozorków- Grotniki- Księstwo- 

Nakielnica- Pustkowa Góra- Mamień- 

Ozorków 

38  

Droga gruntowa              

12 km.  

Opis w 18 n-rze      

„Na szlak!” 

      
 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  



 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności SK „Szwadron” im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 

przy Oddziale PTTK w Ozorkowie w 2007 r. 

 

W okresie sprawozdawczym Sekcja Kolarska „Szwadron” liczyła 30 członków. Już od początku 

istnienia Sekcji zaznaczał się jej specyficzny charakter, wyrażający się samą nazwą, strojem 

organizacyjnym, emblematami przynależności, regulaminem wewnętrznym i obyczajem, który przy 

realizacji zadań statutowych preferował kult żołnierza polskiego. 

Z czasem, niezależnie od podstawowych działań ściśle związanych ze statutem PTTK, 

polegających na organizowaniu typowych wycieczek turystyczno krajoznawczych, zaczynał coraz 

większego znaczenia nabierać kierunek działalności upamiętniającej czyn bojowy żołnierza polskiego, 

głównie w formie opracowywania i wytyczania szlaków turystyczno-historycznych. 

Dlatego też wydaje mi się nieodzownym dla przejrzystości obrazu dokonań „Szwadronu” 

zaprezentowanie w tym sprawozdaniu oddzielnie tych obu nurtów działalności. 

Charakteryzując ogólnie działalność turystyczno- krajoznawczą naszej Sekcji należy na wstępie 

stwierdzić, że w wyniku dość intensywnej przez 5 lat prowadzonej „eksploatacji” zasobów 

krajoznawczych okolic Ozorkowa, ulęgają one wyraźnemu wyczerpaniu. 

Sytuacja ta dotyczy obszaru wyznaczonego  promieniem około 25 km wokół miasta, który to dystans 

umożliwia organizowanie przedpołudniowych wycieczek niedzielnych, dominujących w ofercie 

„Szwadronu”. 

W wycieczkach na tym dystansie nasza Sekcja, jak co roku wjeżdżała na Górę św. Małgorzaty, 

brała udział w kolejnym XXVIII Rajdzie do Środka Polski, uczestniczyła w procesji Bożego Ciała, 

tym razem w Mąkolicach, odwiedziła plener z wikliną w Konarzewie, oglądała z oddali swoje 

garnizonowe miasto w rajdzie z okazji Dni Ozorkowa, jechała szlakiem ofiar zbrodni Wermachtu                  

z Kowalewic do Parzęczewa. 

Nowymi celami wycieczek krajoznawczych w roku sprawozdawczym było zwiedzanie Łęczycy, 

podczas których zapoznaliśmy się z jej średniowiecznym układem przestrzennym i zabytkami 

architektonicznymi oraz zwiedzanie rezerwatu przyrody „Dąbrowa Grotnicka”. 

Z cyklu „Pielgrzymich Szlaków” Szwadron odwiedził drewniane kapliczki św. Rocha i św. Antoniego 

w Łagiewnikach oraz w trzyosobowym składzie uczestniczył w pielgrzymce do Częstochowy. 

Szwadroniści 15 lipca przybyli do Aleksandrowa, żeby obserwować przebieg wyścigu 

kolarskiego, w trakcie którego spotkali się z Rajmundem Zielińskim, znanym kolarzem z lat 

sześćdziesiątych, zwycięzcą Tour de Pologne w 1964 r. a w dniu 28 sierpnia na zaproszenie władz 

Gminy Zgierz uczestniczyli w Dożynkach Powiatowych w Dzierżąznej. 



 

 

 

Ogólnie Szwadron w okresie sprawozdawczym sam zorganizował, współorganizował lub tylko 

uczestniczył w 24 wycieczkach rowerowych, imprezach krajoznawczych, uroczystościach 

patriotycznych i innych. 

Biorąc w nich udział w bardziej lub mniej licznym składzie „Szwadron” przejechał  łącznie1435 

km, nie wliczając w to wycieczki do Portugalii, w której uczestniczył nasz kolega Franciszek 

Nawrotek. 

W sytuacji, gdy coraz trudniej zaproponować „Szwadronowi” w każdej niedzielnej wycieczce 

jakiś sensowny cel poznawczy wzrosła w tym roku ilość przejażdżek rowerowych o charakterze 

wyłącznie rekreacyjnym, o trasie ustalanej przed startem i umownie nazywanych „Gdzie oczy 

poniosą” 

To niewątpliwe zubożenie oferty krajoznawczej w porównaniu z poprzednimi latami jest                    

w pewnym stopniu wynikiem mego celowego działania, ponieważ przy dotychczasowej intensywności 

w wykorzystywaniu walorów bliskiej i nieco dalszej okolicy Ozorkowa rychło by się ten ograniczony 

przecież potencjał wyczerpał i byli byśmy wyłącznie skazani na jałowe pedałowanie tam gdzie oczy 

poniosą, co podważałoby naszą przynależność do Polskiego Towarzystwa Turystyczno- 

Krajoznawczego. 

Ten postępujący kryzys w ofercie krajoznawczej znajduje także odbicie w bardzo ograniczonej 

edycji naszego informatora „Na szlak”. 

 

Żeby w przyszłym i następnych sezonach turystyczno- krajoznawczych uniknąć wyłącznie 

jałowego pedałowania i funkcjonować zgodnie z wymogami statutu PTTK wg mnie należy: 

1. Kontynuować realizację dotychczasowego programu krajoznawczego w oparciu                                  

o niewyczerpane jeszcze cykle tematyczne jak: Przez wsie i miasta, Szlakiem rezerwatów 

przyrody, Szlakiem pielgrzymim. 

2. Pogłębiać wiedzę krajoznawczą oraz szerzej pojętą o obiektach znajdujących się na trasie 

odbytych już wycieczek. 

3. Urozmaicić ofertę o organizowanie chociaż jednej w miesiącu całodniowej wycieczki                            

o wydłużonym dystansie. 

4. Sięgać po bardziej wysublimowane tematy jakie oferować może choćby archeologia, 

etnografia, kultura materialna. 

5. W znacznie szerszym stopniu wykorzystywać oferty wycieczkowe innych oddziałów PTTK                  

i organizacji turystycznych oraz wychwytywać informacje o aktualnych imprezach                                 

i wydarzeniach godnych naszego zainteresowania podawanych w prasie, telewizji, Internecie.  



 

 

 

Do realizacji tych trudnych i złożonych zadań należy powołać 3 osobowy zespół, któryby 

układał program działania „Szwadronu”, zarówno wg własnych koncepcji jak i z informacji 

uzyskanych za pomocą mediów. 

Jak wspomniałem na wstępie w „Szwadronie równolegle rozwija swą działalność nurt 

turystyczno-historyczny, szczególnie ukierunkowany na wychowanie patriotyczne. 

Działania tego nurtu, polegające na organizowaniu wycieczek szlakami walk żołnierza polskiego, 

wzbogacają dorobek sekcji. Działania te w ubiegłym roku zostały docenione przez władze państwowe, 

które odznaczyły „Szwadron” Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. 

W okresie sprawozdawczym „Szwadron” działania rozpoczął w dniach 15-17 marca wycieczką 

odbywaną częściowo koleją i rowerem do Starogardu Gdańskiego, miasta garnizonowego naszego 

patrona. 

Głównym celem wyprawy, w której wzięło udział 11 szwadronistów, było uczestnictwo wraz                      

z delegacją władz Gminy Parzęczew w święcie 2 Pułku Szwoleżerów Rotkiniańskich, podczas którego 

nastąpiło wręczenie sztandaru bratniemu nam, starogardzkiemu Szwadronowi Kawalerii. 

W defiladzie kończącej uroczystość wraz z pododdziałami  WP i grupami rekonstrukcyjnymi  

uczestniczyła na rowerach delegacja „Szwadronu”, nagradzana brawami publiczności. 

W dniu 5 sierpnia „Szwadron” zorganizował wycieczkę turystyczno-historyczną szlakiem 

bojowym 28.Pułku Strzelców Kaniowskich na trasie Lućmierz-Kębliny odtworzonym z września 

1939r. 

W międzyczasie zostały zakończone prace nad przygotowaniem trasy wycieczki szlakiem 

Lotników Września i w dniu 12 sierpnia nastąpił rekonesansowy na niej przejazd od Sokolnik Parceli 

przez Parzęczew, Leźnicę Wielką do Łęczycy. 

W Święto Niepodległości „Szwadron” uczestniczył w Mszy św.  w kościele p.w. św Józefa                     

a następnie przejechał szlakiem walk toczonych przez Zbiorczy Pułk Pomorskiej Brygady Kawalerii 

składając kwiaty pod pomnikiem w Orłej.  

19 sierpnia na zaproszenie Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej delegacja „Szwadronu”                  

w trzyosobowym składzie uczestniczyła , jak co roku, w XIX Zjeździe Kawalerzystów II RP                          

w Grudziądzu.  

Zjazd ten, jak i poprzednie, poza uroczystym programem ma charakter spotkań towarzyskich, 

które stwarzają możliwości poszerzenia u samego źródła wiedzy o kawalerii okresu międzywojennego 

i jej walkach we wrześniu 1939 r. 

Między innymi dzięki uzyskanym tam informacjom udało się jeszcze bardziej uprawdopodobnić 

dotąd hipotetyczny przebieg szlaku bojowego Zbiorczego Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii pod 

Ozorkowem. 



 

 

 

Według nowoopracowanej trasy „Szwadron” w dniu 8 września poprowadził dzieci i młodzież 

szkolną szlakiem bojowym pomorskiej kawalerii od Parzęczewa do pomnika w Orłej, gdzie odbyła się 

organizowana wspólnie z władzami Gminy Parzęczew uroczystość patriotyczna poświęcona walkom 

w 1939 r. 

Dzień wcześniej „Szwadron” uczestniczył jako współorganizator w wieczornym przemarszu                     

ze Szczawina do Kęblin, odtwarzającym marsz do boju o tę miejscowość 28 Pułku Strzelców 

Kaniowskich we wrześniu 1939 r. W przemarszu brało udział około 200 uczestników. 

W dniu 22 września członkowie „Szwadronu” służyli jako przewodnicy na trasach IV Rajdu 

Wrześniowych Bohaterów, organizowanego przez Hufiec ZHP w Ozorkowie. 

„Szwadron współorganizował i wykonywał w dniu 28 września zadania przewodnicze i osłonowe                      

w I Rajdzie Edukacyjnym Szlakiem Walk Wrześniowych 28 Pułku Strzelców Kaniowskich                          

z Lućmierza i Kresowej Brygady Kawalerii z Ustronia do Szczawina, w którym to rajdzie 

uczestniczyło 680 uczniów ze Szkół Zgierza, Gminy Zgierz i Strykowa. 

W ramach współdziałania w kultywowaniu tradycji kawaleryjskiej „Szwadron” nawiązał 

współpracę z Klubem Kawaleryjskim z Chełmna, miasta garnizonowego 8 Pułku Strzelców Konnych, 

który we wrześniu 1939 r. walczył w Orłej oraz z Dywizjonem Szwoleżerów i Lotniczym 

stacjonującym w Leźnicy Wielkiej. 

Ostatnim akcentem aktywności „Szwadronu” w tym roku był udział w dniu 8 grudnia 

sześcioosobowej delegacji zaproszonej przez dowództwo na uroczyste obchody święta obu jednostek. 

 

 

 

Ozorków, 11 stycznia 2008 r.                                            Członek Szefostwa „Szwadronu” 

do spraw informacji 

 

Stanisław Frątczak 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Koleżanki i Koledzy! 

Proponuję rozszerzenie oferty wycieczkowej również dla tych członków 

naszych rodzin i sympatyków „Szwadronu”, którzy z różnych względów nie                        

są w stanie uczestniczyć w dalekodystansowych wyprawach rowerowych                          

do szczególnie atrakcyjnych miejsc i imprez. 

Również i ich udziałem byłaby satysfakcja z poznawania interesujących obiektów 

krajoznawczych i wrażeń z artystycznych widowisk, do których docieramy                        

na rowerach. 

Możliwości takie stwarza wynajem autokaru dla większej liczby uczestników, 

albo mniejszej- wykorzystanie prywatnych samochodów osobowych, które                           

są w posiadaniu większości naszych rodzin. 

W tym drugim przypadku, żeby koszta przejazdu zminimalizować, samochody 

te powinny mieć pełną obsadę pasażerów. Natomiast przy jej braku będą                             

ją uzupełniać chętni do uczestniczenia w wycieczce zarówno niezmotoryzowani, jak                   

i ci, w których samochodzie nie byłoby pełnej obsady miejsc. 

Oczywiście, że pasażer dosiadający się pokrywa koszty zużytego paliwa                       

na niego przypadające. 

Przyjmując moją propozycję należy do biura PTTK z odpowiednim czasowo 

wyprzedzeniem zgłaszać wolę uczestniczenia w danej wycieczce własnym 

samochodem z podaniem ilości wolnych w nim miejsc. Z kolei chętni do udziału                      

w wycieczce w tymże biurze powinni zgłaszać zapotrzebowanie na wolne miejsca                      

w samochodzie. 

Żeby wysiłek prowadzenia samochodu i koszty amortyzacji nie obciążały tego 

samego właściciela samochodu należałoby stosować tu rotację, którą powinien 

regulować wg. opracowanego systemu ktoś z Koleżeństwa. 

Na przykładzie załączonego programu wycieczki do Uniejowa przedstawiam 

sposób realizacji mojej propozycji. 

Proszę o ustosunkowanie się do przedstawionej propozycji. 

 
 

Stanisław Frątczak  
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Trasa 77 

Pola walki z września 1939 r. w okolicy Ozorkowa (cz. I) 

Ozorków (0,0 km)- Maszkowice (3.0) 56 pułk piechoty z Krotoszyna, dowodzony przez       

płk. W. Tyczyńskiego, wchodzący w skład 25 Dywizji Piechoty, po zdobyciu Czerchowa                 

II batalionem mjr M. Chrupka wkracza rano 12 września do Maszkowic. We wsi z broni 

przeciwpancernej zapala stodoły wykurzając z nich niemieckie obsługi karabinów 

maszynowych prowadzące ogień na 1 batalion nacierający w kierunku Miasta- Ogrodu 

Sokolniki. Patrole wysłane w pościgu za uciekającymi Niemcami docierają do wschodnich 

przedmieść Ozorkowa. 

Sokolniki Duraj (4,2) Droga od Skotnik do Miasta Ogrodu Sokolniki stanowiła główną                  

oś natarcia 56 pułku piechoty. Posuwał się nią I batalion kpt. J. Błyskosza ( III batalion był 

w odwodzie dywizji) ostrzeliwany od czoła ogniem artylerii, od Maszkowic ciężkich 

karabinów maszynowych.  

Sokolniki Parcela (4,7) Od 30 sierpnia do 6 września w dawnym dworze miejsce bazowania 

32 eskadry rozpoznawczej z Armii „Łódź”. Rankiem 6 września krótki postój 4 szwadronu               

6 pułku strzelców konnych. 

Podczas ofensywnych działań Armii „Poznań” przez folwark biegła linia rozgraniczenia 

między 25 a 17 Dywizją Piechoty. 

Pozycje wyjściowe niemieckiej piechoty do natarć w kierunku Małachowic pod 

ostrzałem 6 baterii 17 pułku artylerii lekkiej. 

Przed decydującym uderzeniem na Modlną przez 17 Dywizję Piechoty silnie 

ostrzeliwana przez 2 dywizjony artylerii. Folwark zdobyty przez I batalion 69 pułku piechoty, 

potem obsadzony przez 56 pułk piechoty. Na terenie folwarku były stanowiska ogniowe                

6 baterii 25 pułku artylerii lekkiej wspierającej natarcie krotoszyńskiego pułku. 

Droga 708 Stanowiła główną oś przemarszu niemieckiej 24 Dywizji Piechoty z Ozorkowa do 

Strykowa. Jej czołowe elementy ukazały się na wysokości folwarku 7 września rano, skąd 

ostrzelały z broni maszynowej jeden ze szwadronów 6 pułku strzelców konnych 

wycofujących się ze wsi Modlna Probostwo. 

Modlna (6,5) Z sąsiadującą wsią Celestynów główny przedmiot natarcia 17 Dywizji 

Piechoty, dowodzonej przez płk dypl. Mieczysława Mozdyniewicza. Zdobyta po ciężkich 

walkach 12 września rano przez II batalion 69 pułku piechoty mjr. Chudzikiewicza                         

i I batalion 68 pułku piechoty. 

Na cmentarzu kwatera 142 poległych żołnierzy głównie z 17 Dywizji Piechoty, ale i 25-

tej. Zwraca uwagę mała ilość nieznanych żołnierzy i stosunkowo duża liczba poległych 

oficerów. Pamiątką po walkach jest pocisk karabinowy tkwiący w nagrobku proboszcza                  

ks. Gadomskiego, znajdującego się na prawo od kaplicy cmentarnej. 



 

 

 

Miejscowa szkoła, która jest opiekunem cmentarza wojskowego, nosi imię                             

17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. 

Droga do Skotnik. Oś natarcia II batalionu 69 pułku piechoty z Gniezna który w szeroko 

rozwiniętej tyralierze pod ogniem broni maszynowej i artylerii atakował pozycje niemieckie 

znajdujące się również za cmentarnym murem. Batalion był także ostrzeliwany z prawej 

flanki, z pozycji zajmowanej przez oddział niemieckiej piechoty wspartej czołgami, 

usytuowanej w pobliżu wsi Modlna Probostwo, zanim nie został rozbity ogniem 6 baterii                    

17 pułku artylerii lekkiej. 

Małachowice (9,0) Wsie położone na wale wzniesienia były terenem dwudniowych (od 10- 

11 września) zaciętych walk, podczas których przechodziły z rąk do rąk.  

Przez cały dzień 11 września Małachowice były pod nieustannym ogniem niemieckiej 

artylerii, który spowodował ogromne pożary i zniszczenia. 

Skotniki (10,8) Pozycje wyjściowe do natarcia na Małachowice. Miejsce postoju dowódcy           

68 pułku piechoty i dowódcy piechoty dywizyjnej. Wysunięty punkt pomocy lekarskiej. 

W położonym na północy lesie karsznickim były pozycje ogniowe baterii 17 pułku 

artylerii lekkiej i 17 dywizjonu artylerii ciężkiej oraz stały oddziały odwodowe. 

Droga ze Skotnik do Boczek. Po lewej stronie wzdłuż drogi było lotnisko zapasowe                        

32 eskadry rozpoznawczej. 

W głębi po prawej stronie drogi za niewielkim laskiem było stanowisko 6 baterii 

dowodzonej przez kpt. Ludwika Głowackiego, która ostrzelała niemiecką kolumnę 

samochodów pancernych jadących w stronę Skotnik, niszcząc cztery wozy. 

Boczki (12,8) Skrzyżowanie dróg przecinała oś przemarszu 8 batalionu strzelców                         

z Ambrożewa do Ozorkowa. 

Leśmierz (15,5) Silna obrona miejscowości przez nieprzyjaciela zarówno ogniem cekaemów 

z budynków cukrowni i artylerią zmusza 56 pułk piechoty maszerujący z Mętlewa                        

na Czerchów do sforsowania Bzury i uderzenia na lasek za nią leżący. Kontratak 

niemieckiej piechoty ze wsparciem 23 kompanii czołgów wypiera pułk za Bzurę. 

Ponieważ w nocy z 10/11 września nieprzyjaciel wycofuje czołgi i kieruje                                 

je do powstrzymania uderzenia polskiej kawalerii w Orle, 56 pułk piechoty zajmuje Leśmierz 

bez większych strat. 

Konary(18,3) Ze wsi Sierpów skręcamy w lewo do wsi Konary. Na południowym krańcu wsi 

lasek, z którego ogień cekaemów na nacierający w dniu 11 września na Wróblew I batalion 

60 pułku piechoty zmusza go do zaatakowania dwiema kompaniami niemieckich pozycji. 

Do ataku na lasek silnie broniony ogniem artylerii przyłącza się III batalion 60 pułku 

piechoty stojący dotąd w odwodzie w lasku na północny zachód od folwarku Sierpów. 



 

 

 

Po zdobyciu lasku III batalion uderza z powodzeniem na Parzyce i wraca do niego 

obsadzając obronnie jego skraje. Opuszcza go w nocy 11/12 września, żeby odrzucić 

nieprzyjaciela, który po zdobyciu Solcy Wielkiej natarł na Solcę Małą. 

Za laskiem kierujemy się do drogi polnej z Parzyc, skręcamy w nią w prawo                            

i przekraczamy drogę A-1, która była główną osią uderzenia 25 Dywizji Piechoty z Łęczycy 

na Ozorków. 

Solca Mała (21,0) Przy skrzyżowaniu dróg w wiejskiej chacie było stanowisko dowodzenia 

dowódcy 60 pułku piechoty, płk. M. Frydrycha od którego pozycji czołowe nieprzyjaciela 

dzieliło zaledwie 100m. Dobrze przygotowane, zaskakujące natarcie III batalionu odrzuca 

przeciwnika i zmusza do odwrotu. Niemcy tracą 20 zabitych, około 40 wziętych do niewoli                      

i kilka porzuconych w ucieczce karabinów maszynowych, ale straty III batalionu też                       

są znaczne, szczególnie wśród oficerów. 

Wróblew (23,0) Folwark zdobywa 7 kompania dowodzona przez kpt. K. Kuźmińskiego. Na 

krótko jednak, bo drogą dywersji znów Niemcy bez walki opanowują folwark. W godzinach 

południowych nasza piechota kontratakuje i powtórnie zdobywa folwark. O kluczowym 

znaczeniu tej miejscowości świadczy następne niemieckie natarcie poprzedzone silnym 

przygotowaniem artyleryjskim i wsparte III batalionem 55 pułku piechoty, który dotąd był 

zaangażowany w działaniach przeciw polskiej kawalerii na południe od Ozorkowa. 

Przewaga sił niemieckich zmusza III batalion mjr. Zgrzebnickiego do oddania 

Wróblewa. Dopiero natarcie batalionów III z 60 pułku piechoty i I z 29 Pułku Strzelców 

Kaniowskich wyprowadzone z Solcy Wielkiej wyrzuca ostatecznie z Wróblewa nieprzyjaciela, 

który wycofuje się w rejon stacji kolejowej w Ozorkowie. 

Ślady po walkach pozostały w postaci szczerb w murze ogradzającym dawny folwark. 

Solca Wielka (24,0) Walki o miejscowość , która parokrotnie przechodziła z rąk do rąk 

prowadzone były głównie przez I batalion 60 pułku piechoty. 

Polegli w nich m.in. dowódca I batalionu mjr A. Fiszer i dowódca 3 kompanii 

strzeleckiej kpt. B. Majewski. Ślady  po walkach pozostały w postaci szczerb w murach 

kościoła.  

Na cmentarzu parafialnym kwatera żołnierska ze 155 poległymi żołnierzami głównie                           

z 29 Pułku Strzelców Kaniowskich (45 poległych) i 60 pułku piechoty (30 poległych). 

Z Solcy Wielkiej przez Wróblew dojeżdżamy do A-1 (26,0) i Placu Jana Pawła                           

w Ozorkowie (29,5 km). 

 


