
 

 Nr27 maj 2009 Informator oddziału PTTK w Ozorkowie 

 
Program działań „Szwadronu” na rok 2009 

W związku z przypadającą w tym roku 70 rocznicą wybuchu II wojny światowej i obrony 

Polski we wrześniu 1939 r. stoi przed Szwadronem zadanie nasycenia działań tematyką 

historyczno wojskową związaną z tymi wydarzeniami. 

Przedstawiam do realizacji następujące propozycje: 

 Udział w Ogólnopolskim Rajdzie „Pamiętamy tamten Wrzesień”, na który zostaliśmy 

zaproszeni przez organizatora, Oddział Stołeczny PTTK. 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest zwiedzanie pól bitewnych i miejsc związanych 

z wybranymi 5 pułkami WP odznaczonymi za kampanię wrześniową orderem Virtuti Militarii.             

W związku z tym wytypowałem następujące jednostki WP spełniające zarówno warunki 

regulaminu, jak i możliwości pokonania dystansu w ciągu jednego dnia: 

19 Pułk Ułanów Wołyńskich cel: Cyrusowa Wola dystans ok. 80 km 

17 Pułk Ulanów Wielkopolskich  Sobota, Walewice  100 km 

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich  Wartkowice  50 km 

17 Pułk Artylerii Lekkiej  Koryta, Rogulice  50 km 

6   Dywizjon Artylerii Konnej lub 9   Pułk Ułanów Małopolskich 90 km 

Ponadto już poza udziałem w Rajdzie proponuję wycieczki: 

 Szlakiem tragicznego lotu załóg 32 eskadry rozpoznawczej w dniu 5 września 1939 r.                     

z Sokolnik do Parzęczewa z udziałem Sokolniczan- 40 km. 

 Na lotnisko polowe Dywizjonu Bombowego w Dzierżanowie k/Kucin. 

 Do Gieczna, miejsca przymusowego lądowania załogi z Dywizjonu Bombowego. 
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 Szlakiem bojowym Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Grzmota- Skotnickiego od Dąbia do 

Parzęczewa. 

Gdy do tych nowych tras turystyczno- historycznych dodamy cyklicznie powtarzające się 

wycieczki szlakiem bojowym 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, 28 Pułku Strzelców 

Kaniowskich, 17 Dywizji Piechoty i Kresowej Brygady Kawalerii, program poświęcony                         

70 rocznicy Września będzie nad wyraz bogaty. 

Na jego uwieńczenie proponuję władzom samorządowym Ozorkowa i gmin ościennych 

specjalne uhonorowanie żyjących jeszcze żołnierzy uczestników wojny obronnej z 1939 r. 

W związku z tym należałoby ich odnaleźć i na uroczystej akademii, na podobieństwo 

urządzanych w Gimnazjum z okazji świąt narodowych, podziękować za ich walkę w obronie 

Ojczyzny. Do niemogących uczestniczyć w uroczystościach należałoby podziękowania złożyć                   

w ich domu. 

Z tematyki krajoznawczej proponuję wycieczki do drewnianych kościołów na obszarze 

działania Fundacji Prym, w tym roku w Giecznie i Białej oraz do kościoła sanktuarium                         

w Domaniewicach. 

Z cyklu „Wizyty u sąsiadów” odwiedzimy Aleksandrów i nowopowstałe w tym mieście 

muzeum. 

Zaproponuję Szwadronowi skorzystanie z otrzymanego zaproszenia od Państwa 

Maciejaków eksponujących się na Targach turystycznych, do VI już Pleneru z wikliną                           

w Konarzewie. 

Mam nadzieję, że resztę programu krajoznawczego wypełnią propozycje autorstwa 

członków Szwadronu lub oferty wyczytane w prasie, uzyskane z Internetu i innych mediów. 

Dla chętnych podjęcia się tego zadania mam stosowne formularze, które proszę pobrać                       

w biurze Oddziału PTTK. 

 

 

 

Członek Szefostwa „Szwadronu” 

            ds. informacji 

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

zaprasza na wycieczki w maju 2009 

  Termin 

Czas trwania 
Temat wycieczki Trasa Dystans Uwagi 

1.05. 

9.00-13.30 

Szlak bojowy artylerzystów z 17 

pułku 

Ozorków- Góra św. Małgorzaty- 

Zagaj Stary- Góra św. 

Małgorzaty- Karsznice- Skotniki- 

Modlna- Ozorków 

40 

Program 

Ogólnopolskiego Rajdu 

„Pamiętamy tamten 

Wrzesień”. Trasa 

skrócona z 

pominięciem Zagaja 30 

km 

3.05. 

11.30- 13.30 

Szlak walki pomorskich 

kawalerzystów 

Ozorków- Kowalewice- Orła- 

Julianki- Góra Marii- Ozorków 
18 Droga gruntowa 3 km 

10.05. 

9.00-13.30 

Szlak bojowy Strzelców 

Kaniowskich 

Ozorków- Sokolniki Las- Emilia- 

Lućmierz- Rosanów- Dąbrówka 

Strumiany- Szczawin- Kębliny- 

Biała- Ozorków 

45 

Opis trasy w 20 n-rze 

„Na szlak!” 

Droga gruntowa 10 km 

16.05. 

9.00- 16.30 

XXX Jubileuszowy Zlot do Środka 

Polski 

Ozorków- Ambrożew- 

Czerników- Janowiec- Goślub- 

Piątek- Pokrzywnica- 

Wypychów- Modlna- Ozorków 

50 

Trasa skrócona z 

pominięciem Goślubia 

45 km 

Opis trasy w 2 n-rze 

„Na szlak!” 

17.05. 

9.00- 13.30 
Gdzie oczy poniosą 

Trasa ustalana przez 

uczestników przed startem 
  

24.05. 

9.00- 13.30 
Leśnymi duktami grotnickiego lasu 

Ozorków- Kowalewice- Zimna 

Woda- Grotniki Linda- Ustronie- 

Pustkowa Góra- Mamień- 

Ozorków 

26 Droga gruntowa 11 km 

31.05. 

9.00- 13.30 
Gdzie oczy poniosą 

Trasa ustalana przez 

uczestników 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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Pamiętamy tamten Wrzesień 
 

Tytuł do tego tekstu wziąłem z nazwy Ogólnopolskiego Rajdu organizowanego przez 

stołeczny Oddział PTTK, na który nasz „Szwadron” otrzymał zaproszenie.  

Oczywiście skorzystamy z niego, z wiarą że uzyskamy sukces, podobnie jak w poprzednich 

Rajdach poświęconych Powstaniu Styczniowemu i Legionom. 

Tematyka historyczno wojskowa jest przecież priorytetowym programem działania 

Szwadronu a celem towarzyszącym jego realizacji jest rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez 

sławienie chwały oręża polskiego. 

Zobowiązuje  nas też do podejmowania tej tematyki skala i mnogość wydarzeń z działań 

wojennych we wrześniu 1939 r., jakie rozgrywały się choćby tylko w najbliższej okolicy 

Ozorkowa, nie mówiąc o nieco poszerzonym obszarze.  

Działania bojowe przeprowadzały tu prawie wszystkie rodzaje wojska, piechota, artyleria, 

kawaleria, formacje pancerne, lotnictwo, z pominięciem tylko marynarki wojennej, dla której 

możliwości nie stwarzała przecież nasza Bzura. 

Za to rzeka ta od źródeł do samego ujścia spływała krwią żołnierską obrońców i najeźdźców 

a przeszła do historii jako synonim męstwa i poświęcenia polskiego żołnierza. 

Poza tym pamiętać trzeba, że Bitwa nad Bzurą w swej pierwszej fazie miała dla oręża polskiego 

przebieg zwycięski. 

Nieprzyjaciel odrzucany z zajmowanych nad rzeką pozycji w dniach od 9- 12 września 

wycofywał się zostawiając na polach bitewnych sprzęt wojenny oraz swoich żołnierzy poległych, 

rannych, poddających się do niewoli. 

Kolejna, tym razem okrągła rocznica tamtych wydarzeń sprzed 70 lat zobowiązuje nas                      

do wyrażenia pamięcią wdzięczności za trud, pot i krew przelaną w obronie Ojczyzny przez 

polskich żołnierzy. I to zarówno tych spoczywających na cmentarzach wojennych, którzy walczyli                          

w obronie rodzinnych progów, jak i tych , którzy przybyli tu z dalekich garnizonów Pomorza, 

Wielkopolski, Podola i na naszej ziemi złożyli najwyższą ofiarę, a także i Tych, którzy dożyli                               

70 rocznicy tamtych walk i są wśród nas często całkowicie zapomniani. 

„Szwadron „ apeluje do władz samorządowych gmin powiatu zgierskiego, poddębickiego, 

łęczyckiego i łowickiego o odszukanie kombatantów wojny obronnej 1939 r. i godne                          

Ich uhonorowanie. 
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Raport 

Z działań Sekcji Kolarskiej „Szwadron” im. 2 Pułku Szwoleżerów  Rokitniańskich 

Przy Oddziale PTTK w Ozorkowie w 2008 r. 
 

Tradycyjnie już, topieniem Marzanny w Bzurze, 18 marca „Szwadron” otworzył sezon 

kolarski. 

Pierwsza wyprawa Szwadronu skierowała się do Uniejowa, na Festiwal Muzyki i Tańca 

Indian Ameryki Pn. odstraszających warunków pogodowych , nieustannie padającego deszczu                  

i silnego wiatru oraz dystansu 74 km nie ulękły się nasze dzielne szwadronki Ula Sęk i Wiesia 

Olczak. 

Szwadronowi towarzyszył w wyprawie „tabor” w postaci dwóch samochodów osobowych               

z rodzinami członków naszej Sekcji. 

Była to pierwsza próba wspólnego uczestniczenia w wycieczce kolarzy na rowerach                        

a członków ich rodzin w samochodach. 

13 kwietnia poznawaliśmy w Sokolnikach Parceli miejsca związane ze stacjonowaniem                                       

we wrześniu 1939 r. 32 Eskadry Rozpoznawczej. 

1 maja Szwadron objeżdżał pola walk wrześniowych na trasie Modlna- Leśmierz- Konary- 

Solca Wielka. 

W święto Konstytucji 3 Maja członkowie „Szwadronu” (w tym trzej w mundurach 

historycznych 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich) uczestniczyli w uroczystej mszy świętej. 

11 maja odbył się rajd szlakiem bojowym 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. Do Piątku,                  

na XXIX Zlot do środka Polski jechaliśmy po dużym łuku, przez Witonię- Młogoszyn- Ktery- 

Czarnopole i Goślub. 

25 maja „Szwadron” odkrywał kierunki przemarszu oddziału powstańców styczniowych               

od Brużycy do Nakielnicy. 

Podczas wycieczki do arboretum w Rogowie, w dniu 1 czerwca zwiedzaliśmy cmentarz 

wojskowy z I wojny światowej w Poćwiardówce, cmentarz żołnierzy Wołyńskiej Brygady 

Kawalerii w Cyrusowej Woli i skansen taboru kolei wąskotorowej. 

Również i na tej wycieczce kolarze jechali na rowerach a ich rodziny w autobusie 

wynajętym przez Oddział PTTK. 

Z okazji Dni Ozorkowa 8 czerwca Szwadron tradycyjnie już zorganizował rajd wokół 

miasta pn. „Ozorków oglądany z oddali”. 

Po raz trzeci, wraz z kolegami ze Stowarzyszenia, nasza Sekcja Kolarska brała udział                   

w uroczystościach związanych ze świętem naszego patrona 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 

w Starogardzie. 

Warto tu przypomnieć ,że gdy zaproszono nas w 2005 r. po raz pierwszy i przyjechaliśmy 

tam z dalekiego Ozorkowa na rowerach w żółtych bluzach i z emblematami wskazującymi na nasz 

związek emocjonalny z pułkiem rokitniańskim wywołaliśmy w Starogardzie niemałą sensację. 

Byliśmy wtedy raczkującą jeszcze, bo bez mundurów, pierwszą i jedyną grupą rekonstrukcji 

historycznej, nawiązującą do tradycji 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. 

Dopiero w rok po naszym pobycie w Starogardzie zostało powołane  Stowarzyszenie 

Szwadron Kawalerii  im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich pod dowództwem Krzysztofa 

Landowskiego. 

22 czerwca zwiedzaliśmy Zgierz, głównie dzielnice historyczne, poczynając                                  

od fabrycznych, przez sukiennicze do Starego Miasta. 

Następna trasa o wiele obiecującym tytule „W góry, w góry bracie miły!” prowadziła                     

po prostu przez wybrane wsie, w których jednym z członów nazwy był wyraz Góra, jak np. 

Pustkowa Góra. Rozczarowanie, że to nie były Tatry wynagradzał swoiski wprawdzie, ale 

przecież równie piękny krajobraz Ziemi Parzęczewskiej.  

W dniu 6 lipca „Szwadron” wybrał się na turniej rycerski do Uniejowa a w następną 

niedzielę prowadził Sokolniczan na czele z Panem Marcinem Pydą- Żylińskim do dawnego 
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folwarku Sokolniki, gdzie zapoznał wycieczkowiczów z istniejącymi obiektami majątku barona 

Roztockiego i już tylko z miejscami, gdzie stały przed dziesiątkami lat. Wycieczka ta była 

przykładem realizacji tematu krajoznawczego, bardzo pogłębionego i poszerzonego, jeśli chodzi        

o zakres materiału informacyjnego. 

Ten sposób wypełniania wzbogaconą treścią poznawczą tras już przez „Szwadron” kiedyś 

realizowanych był zapowiadany na ubiegłorocznym spotkaniu jako środek przeciw skutkom 

wyczerpywania się potencjału tematycznego w okolicy Ozorkowa. 

20 lipca Sekcja wyprawiła się do Borysewa pod Poddębicami, gdzie zwiedziła urządzone 

tam safari z egzotycznymi zwierzętami. 

W święto Wojska Polskiego Szwadron uczestniczył w mszy odprawionej w intencji 

Ojczyzny i w uroczystości pod tablicą upamiętniającą poległych Ozorkowian w obronie 

niepodległości w 1920 r. 

W dniach 22- 24 sierpnia Szwadron w czteroosobowym składzie już po raz piąty 

uczestniczył w Zjeździe Kawalerzystów II  Rzeczypospolitej w Grudziądzu, organizowany przez 

Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Tym razem był to jubileuszowy XX Zjazd                            

o szczególnie uroczystym przebiegu. 

W dniu 24 września koleżeństwo pozostałe w Ozorkowie wybrało się na turniej rycerski                     

do Łęczycy. 

31 sierpnia na Dożynkach Gminnych w Dzierżąznej jednoosobowo reprezentowałem 

„Szwadron” zaproszony na uroczystości przez władze Gminy Zgierz.  

7 września odbyła się wycieczka szlakiem bojowym III Dywizjonu 17 Pułku Artylerii 

Lekkiej na trasie Ozorków- Łęczyca- Koryta- Gawrony- Rybitwy- Góra św. Małgorzaty, 

inaugurujący nasz udział w Ogólnopolskim Rajdzie „Pamiętamy tamten Wrzesień”. 

8 września jednoosobowo reprezentowałem Szwadron podczas II Rajdu Edukacyjnego 

Szlakiem walk wrześniowych 28 Pułku Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii                   

w Gminie Zgierz pełniąc funkcję przewodnika na trasie Szczawin- Kębliny- Biała. 

13 września Szwadron brał udział w Rajdzie szlakiem bojowym 2 Pułku Szwoleżerów 

Rokitniańskich na ziemi parzęczewskiej i w uroczystościach przed pomnikiem kawalerzystów                 

w Orłej. 

14 września uczestniczyliśmy w Gwieździstym Zlocie do Kutna „Szlakiem walk nad 

Bzurą”. 

27 września Szwadron w kilkuosobowym składzie pełnił służbę przewodniczą w V Rajdzie 

Szlakiem wrześniowych Bohaterów organizowanym przez Hufiec ZHP w Ozorkowie. 

Następnego dnia w niedzielę spotkaliśmy się z kol. Krzysztofem Szymańskim z grupy 

kultywującej tradycje 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej nad grobem nieznanego 

żołnierza w kotowickim lesie. 

6 grudnia na zaproszenie dowódcy I Dywizjonu Szwoleżerów Marszałka Józefa 

Piłsudskiego Szwadron w trzyosobowym umundurowanym składzie uczestniczył                                

w uroczystościach związanych z przysięgą żołnierską w Łęczycy. 

21 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe członków Szwadronu i sympatyków. 

Reasumując nasz „Szwadron” wspólnie z członkami Stowarzyszenia Sekcja Kolarska „Szwadron” 

w 2008 r. odbył 26 wycieczek, rajdów, imprez i uroczystości w tym o tematyce historyczno- 

wojskowej i 12 z programem  krajoznawczym. 

W okresie sezonu turystyczno- kolarskiego od maja do września tylko 6 razy Szwadron 

wyjechał na trasę bez uprzednio zaplanowanego celu poznawczego, czyli jak się u nas przyjęło 

nazywać „Gdzie oczy poniosą”. 

                  Członek  

Szefostwa „Szwadronu” ds. informacji 

               Stanisław Frątczak  
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Trasa 78 
Szlakiem lotu załóg 32 Eskadry Rozpoznawczej 

odtworzonego z dnia 5 września 1939 r. 
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Z wybuchem wojny nad Ozorkowem i okolicą zaczęły parokrotnie w ciągu dnia ukazywać się 

polskie samoloty. Lecąc nisko, zjawiały się nagle nad miastem i równie szybko znikały                           

za dachami najbliższych domów. Zupełnie inaczej, niż poprzedzone przejmującym wyciem 

alarmowych syren, niemieckie formacje bombowe, przelatujące na dużych wysokościach. Ich 

widok i głuchy, dudniący warkot napawał trwogą. W każdej bowiem chwili spod ich kadłubów 

mogły się oderwać śmiercionośne bomby i obrócić w perzynę całe miasto.  

Te z szachownicami na skrzydłach podnosiły na duchu wątpiących podtrzymywały nadzieje,               

że skoro działa nasze lotnictwo, losy wojny nie są jeszcze przesądzone. Niewielu wówczas 

mieszkańców miasta zaszokowanych dramatyzmem i tempem wydarzeń wojennych, wiedziało,       

że w pobliskim majątku w Sokolnikach stacjonuje 32 eskadra liniowa armii „Łódź”. 

Nie pierwszy raz w naszej historii polski dwór przygarnia i daje ochronę polskim żołnierzom. 

Dawał już powstańcom styczniowym, potem oddziałom legionowym. Teraz otworzył swe 

gościnne progi dla lotników.  

Przylecieli tu na dzień przed wybuchem wojny. Lotnisko Ławica pod Poznaniem, gdzie 

stacjonował ich macierzysty 3 Pułk Lotniczy, było zbyt dobrze znane Niemcom i narażone                

na pierwsze uderzenia Luftwaffe. Tak więc, żeby nie dać się zaskoczyć wrogowi, rano 31 sierpnia 

samoloty podrywają się z Ławicy i kierują się na lotnisko rozdzielcze Lublinek pod Łodzią, 

a stamtąd na lotnisko polowe w Sokolnikach, z którego eskadra będzie wykonywać loty 

operacyjne. 

Samoloty podchodzą kolejno do lądowania i siadają na polu po zżętej koniczynie, położonym 

przy drodze z folwarku do wsi Czerchów. 

Droga jest gęsto obsadzona rozłożystymi jesionami. Wspaniałe są te polskie drzewa, 

towarzyszące polskim drogom. W skwarny dzień strudzonemu wędrowcowi dają chłodny cień. 

Teraz pod zielonym baldachimem ochronią przed okiem nieprzyjacielskiego lotnika bezcenną 

broń eskadry – dziesięć Karasi. Samoloty podkołowują do wyznaczonych stanowisk między 

drzewami, a po wyłączeniu silników, żołnierze obsługi naziemnej za ogon wciągają kadłub 

maszyny na drogę. Wysiłek to niemały, bo ciężar Karasia dochodzi do trzech ton, ale tak 

ustawiony samolot jest niemal zupełnie przysłonięty od góry zielenią konarów. Świeżo ścięte 

gałęzie olch, porastające brzegi pobliskich stawów zamaskują tak skutecznie jedenaście maszyn 

(eskadra dodatkowo dysponuje jednym łącznikowym RWD-8), że niemieckim lotnikom do końca 

nie udaje się wykryć polskiego lotniska. Pasące się nieopodal stado łaciatych krów stwarza 

wrażenie iście sielankowego krajobrazu spokojnej, polskiej wsi. 

Sokolnicki dwór, majętność barona Aleksandra Rozstockiego, szeroko otworzył swe podwoje 

dla latającego i  technicznego personelu oraz żołnierzy obsługi lotniska, dla w sumie stu 

osiemdziesięciu ludzi. Chociaż samego właściciela nie było w majątku, ponieważ jako kapitan 

rezerwy został zmobilizowany, wszystko było przygotowane na przyjecie eskadry. 

Jej przybycie nie było przecież zaskoczeniem. Już bowiem wiosną, po rekonesansowym 

lądowaniu lotników i pozytywnej ocenie zarówno lądowiska jak i warunków zakwaterowania, 

wybrano Sokolniki na miejsce bazowania eskadry. Wkrótce po tym dziedzic otrzymał od starosty 

łęczyckiego nakaz rozebrania wysokiego komina krochmalni, który mógłby, w wypadku wykrycia 

obiektu, być znakiem orientacyjnym dla niemieckiego lotnictwa. 

Warto przy tym wspomnieć, że w strategicznych planach współdziałania z lotnictwem 

sojuszniczym na polu po drugiej stronie drogi do Czerchowa miały lądować francuskie 

bombowce, po uprzednim bombardowaniu celów w czasie przelotu nad Niemcami.                                

Po zatankowaniu paliwa i załadowaniu bomb sprzymierzeni lotnicy mieli startować z powrotem 

do Francji, atakując wybrane obiekty na terytorium Rzeszy Niemieckiej. 

Oczywiście, że plany tych wahadłowych lotów spaliły na panewce i okazały się taką samą 

fikcją, jak cała pomoc Francji i Anglii dla broniącej się w osamotnieniu Polski. Tak więc polscy 

lotnicy byli wyłącznymi gośćmi sokolnickiego majątku.  
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Kadra oficerska została zakwaterowana w klasycystycznym dworku, gdzie mieściło się też 

dowództwo eskadry. Pozostałą brać żołnierską rozlokowano w obszernych zabudowaniach 

gospodarczych. 

Rzut kołowy, składający się z kilku ciężarówek marki Renault, paru ciągników i samochodów 

ze sprzętem technicznym, przybył dzień wcześniej, najpierw transportem kolejowym do Łęczycy, 

a potem samodzielnie dotarł na miejsce. Kolumna pojazdów ukryła się w tunelu zieleni, jaki 

tworzyła aleja kasztanowa, prowadząca przez stary park do w głębi położonego dworku.  

Radiostacja ulokowana pod starą topolą przy stawie i przeciągnięty kabel telefonu polowego 

zapewniały łączność dowódcy eskadry zarówno z lotniskiem pod Czerchowem jaki i ze sztabem 

armii w Łodzi. 

Stamtąd pierwszego września rano nadeszły pierwsze rozkazy. Nareszcie ! Skończył się dla 

załóg denerwujący czas biernego oczekiwania; nadeszła pora działania. Wreszcie i oni włączą się 

do walki, która na granicach toczy się już od kilku godzin. 

Dowódca eskadry, kapitan obserwator Mieczysław Ryszkiewicz, spokojny i opanowany jak 

zawsze, wydaje rozkaz startu załodze porucznika Nowaka o godz. 8.30. Zadanie jest w zasadzie 

proste. Podobne do tych, które wykonywali przecież wielokrotnie podczas żmudnych lotów 

ćwiczebnych. A więc wykrycie i określenie kierunku marszu jednostek operacyjnych przeciwnika. 

To zadanie różni się jednak tym, że rejon rozpoznania leży na terytorium wroga. 

Porucznik bez trudu odnajduje na mapie miasto, Kreuzburg. Polska nazwa brzmi bardziej 

miękko – Kluczbork. Tam będą lecieć. 

Jest tylko jeden szkopuł. Dowódca eskadry kategorycznie zabrania jakichkolwiek ataków                          

z broni pokładowej na napotkane kolumny wroga. Nie może być też mowy o podwieszaniu bomb. 

Ich głównym zadaniem jest rozpoznanie sił przeciwnika. 

Nie ma obecnie nic ważniejszego dla generała Rómmla, dowódcy armii „Łódź” jak uzyskanie 

informacji, w którym miejscu i z jakimi siłami nieprzyjaciela przyjdzie się zmierzyć jego 

dywizjom. A tych informacji ma dostarczyć 32 eskadra, którą tuż przed wybuchem wojny 

przemianowano na rozpoznawczą. 

Załoga porucznika Nowaka, jak i trzy następne, które kolejno wystartują tego dnia, nie 

ukrywają rozczarowania. Niczego bowiem nie pragną tak gorąco, jak ukryte oddziały wroga 

obrzucić bombami, posiać po nich ogniem karabinów maszynowych, napawać oczy widokiem 

eksplozji rozrywających kolumny pancerne, cieszyć się widokiem rozpierzchających się po polu 

nieprzyjacielskich żołnierzy. 

Ale rozkaz jest wyraźny, a samolot jest już wyciągnięty spod jesionów i stoi na linii startu. 

Nakładają szybko szelki spadochronów, zajmują miejsca w kabinach. Niebezpiecznie tak stać na 

pasie startowym. Można zdekonspirować lotnisko. Pilot uruchamia rozrusznik silnika. Wysokie 

obroty zamieniają śmigło w mglisty krąg, samolot febrycznie drży. Gdy silnik nabiera 

odpowiedniej mocy, pilot zwalnia hamulec. Karaś toczy się wolno po rżysku lekko kołysząc 

skrzydłami, potem przyspiesza z rosnącym rykiem siedmiuset koni mechanicznych.  

Przed oczami pilota rosną gwałtownie zabudowania Czerchowa, by za chwilę uciec do tyłu pod 

skrzydłami. 

Egzamin pilota i maszyny startującej z sokolnickiego lotniska zdany na piątkę. I tak będzie 

szczęśliwie do końca, mimo że statystyka zniszczeń na lotniskach polowych okaże się bardzo 

wysoka. Na sto dwadzieścia Karasi biorących udział w wojnie aż dwadzieścia trzy rozbiły się przy 

kołowaniu, startach i lądowaniach. 

Parafrazując tytuł znanego filmu (który pozwoliłem sobie w części zapożyczyć do tytułu tej 

relacji), można powiedzieć, że ci Mężczyźni byli rzeczywiście wspaniali, ale ich maszyny 

znacznie mniej. 

PZL-23 B „Karaś”, chociaż wszedł na uzbrojenie dopiero w 1936 roku, nie był samolotem 

nowoczesnym. Ten jednosilnikowy dolnopłat o metalowej konstrukcji i stałym podwoziu osiągał 

prędkość maksymalną ledwie przekraczającą 300 kilometrów na godzinę. Był uzbrojony w trzy 
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karabiny maszynowe, w tym dwa ruchome, obsługiwane przez obserwatora i strzelca 

pokładowego. 

Startując z sokolnickiego  lotniska mógł udźwignąć 400 kilogramów bomb i zrzucić je na cele 

w zasięgu około 1200 kilometrów. Niestety, brak opancerzenia narażał go na łatwe zestrzelenie 

przez obronę przeciwlotniczą. Wyposażony był dodatkowo w radiostację pokładową, aparaturę 

fotograficzną oraz instalację tlenową, dzięki której mógł się wznosić na wysokość 7300 metrów. 

A przecież mimo tych skromnych osiągów technicznych przywiązani są do tych poczciwych 

Karasi zarówno załogi, jak i mechanicy. 

Tym ostatnim po odprawieniu ostatniej maszyny pozostaje oczekiwanie na powroty. Ale 

zamiast miłego uchu, swojskiego warkotu Karasi, niebo jęczy od przecinających je na dużej 

wysokości niemieckich formacji bombowych, osłanianych przez myśliwce. Budzi zaniepokojenie 

liczebność wrogich maszyn i częstotliwość tych przelotów. Za każdym razem personel lotniska 

kryje się w rowach przeciwlotniczych, wykopanych po drugiej stronie drogi.  

Obsługa Hotchkissa przyczajona w kępie krzewów patrzy, zaciskając bezsilnie dłonie                            

na tylcach karabinu, jak bezkarnie przesuwają się po polskim niebie wrogie samoloty. A gdyby 

nawet szły na wysokości umożliwiającej skuteczny ostrzał z ciężkiego karabinu maszynowego,                   

a nie atakowały lotniska, nie wolno byłoby im otworzyć ognia, którym zdradziliby przecież 

istnienie obiektu wojskowego. Sami, chociaż usytuowani na środku obszernego pola, są dobrze 

ukryci przed okiem lotnika. Tak zwana remiza dająca w czasie srogiej zimy ptactwu i zającom 

schronienie wśród chaszczy, teraz doskonale osłania ich stanowisko, stwarzając równocześnie 

szerokie pole ostrzału. 

 Nareszcie – rozlegają się okrzyki – Wracają nasi! 

Od strony Ozorkowa niesie się znajomy warkot. Oczy oczekujących kierują się w stronę 

przybliżającego się huku silnika. - Jest! Zza wysokich olch wyskakuje pierwszy Karaś. Żołnierze 

już pędzą po rżysku i szybko rozkładają na nim białą płachtę w kształcie litery „T”, która 

wyznacza punkt przyziemienia. Samolot tymczasem leci równolegle do lotniska i mija je. Dopiero 

za zakrętem drogi do folwarku robi ciasny skręt w lewo i zbliża się teraz do lądowiska                              

od wschodniej strony. Jeszcze chwila i opadając łagodnie dotyka kołami ziemi. 

Gdy toczy się jeszcze po rżysku, kołując w stronę wskazywanego miedzy jesionami 

stanowiska, biegną już do niego żołnierze obsługi lotniska. Szybko i sprawnie maskują Karasia 

pod drzewami. 

Dowódca załogi idzie do przyczepy foto, gdzie oddaje do wywołania negatywy wykonanych 

podczas lotu zdjęć i składa dowódcy eskadry meldunek z rozpoznania. Załoga zadanie wykonała 

celująco.  

Wykryła duże zgrupowanie jednostek pancernych nieprzyjaciela częściowo ukrytych w lasach 

w rejonie Olesno – Kluczbork – Krzepice i silnie bronione przez artylerię przeciwlotniczą 

i lotnictwo. 

Osłaniające to zgrupowanie myśliwce Messerschmitty Bf 109 zaatakowały Karasia, raniąc 

w nogę strzelca samolotowego kpr. Kazimierza Tyrakowskiego. Pilotowi ppor. Ebenrytterowi 

udało się uciec w chmury od ognia myśliwców i szczęśliwie powrócić do Sokolnik. 

Wraca Karaś podporucznika Kulińskiego z licznymi śladami przestrzelin. Na szczęście 

niegroźnych, skoro samolot ląduje szczęśliwie. Lotnicy po opuszczeniu kabin dzielą się 

wrażeniami ze spotkania z dwoma Messerschmittami. Niemcy nie tacy straszni! Dzięki unikom                    

i seriom własnych kaemów nie stali się łupem napastników. Szkopy zadowoliwszy się 

uzyskaniem trafień w tylną część kadłuba, zrezygnowali z dalszych ataków i wrócili                            

do eskortowania licznej wyprawy bombowej. 

Załoga ta w czasie lotu widziała gęste dymy unoszące się wysoko nad polem bitwy pod wsią 

Mokra, gdzie Wołyńska Brygada Kawalerii walczyła bohatersko z czołgami 4 Dywizji Pancernej. 

Meldunki pozostałych dwóch załóg, które startowały tego dnia po południu uzupełniają obraz 

sytuacji.  
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Szczególnie groźnie brzmi raport por. obserwatora Maliszewskiego, którego załoga wykryła 

wielką kolumnę pancerno – motorową o długości 6 km, kierującą się z miejscowości Krzepice                   

na Kłobuck, a więc już na terytorium Polski. 

Wyniki rozpoznania kapitan Ryszkiewicz natychmiast przekazuje dowództwu armii „Łódź”. 

Następnego dnia nasila się działalność operacyjna eskadry. Już o 4:20 następuje start pierwszej 

maszyny. Sztab armii chce wiedzieć, czy nieprzyjaciel nie gromadzi broni pancernej na północ od 

Ostrzeszowa i jakie siły przesuwa w kierunku Wielunia. Przede wszystkim zaś generała Rómmla 

interesuje i napawa obawą kierunek oraz szybkość przemieszczania się wykrytych wczoraj 

kolumn pancernych. Raport z lotu załogi podporucznika Kulińskiego potwierdza przesuwanie się 

dużej jednostki pancernej w rejonie Krzepic i Kuźnicy. 

Załoga w składzie podporucznik obserwator Adam Kandziora, plutonowy pilot Czesław 

Kruszewski i strzelec samolotowy podchorąży Czesław Maślankiewicz śledzi długą                                  

na 9 kilometrów kolumnę samochodów, sunącą od strony Olesna. Wynik rozpoznania w postaci 

meldunku ciężarkowego obserwator zrzuca na płachtę dla generała Cehaka, dowódcy 30 Dywizji 

Piechoty.   

W locie powrotnym nad Kaczanowicami załoga ta napotyka niemiecki samolot bliskiego 

rozpoznania Henschel-126. Niemcy byli tak zajęci obserwowaniem pola walki, a być może 

kierowaniem ognia własnej artylerii, że nie zauważyli nadlatującego Karasia. Krewki 

podporucznik Kandziora zapomina o zakazie dowódcy eskadry wdawania się w jakiekolwiek 

pojedynki. Ten jednak kończy się szczęśliwie dla Karasia. Hanschel trafiony celną serią spada ku 

ziemi. W tym samym dniu pozostałe cztery załogi wykryły kilka dużych kolumn 

zmotoryzowanych i jednostek pancernych przesuwających się z Częstochowy na Radomsko                      

i z Kłobucka na Brzeźnicę. 

Zebrane przez eskadrę informacje umożliwiają generałowi Rómmlowi stwierdzenie bardzo 

niepokojącego faktu, że w słabo broniony styk, między armiami „Kraków” i „Łódź” wlewa się 

rzeka czołgów 1 Dywizji Pancernej i kieruje się na Piotrków. 

Generał nie dysponuje odpowiednio silnymi odwodami, które mogłyby zatrzymać tak potężną 

jednostkę. Tych dziesięciu Karasi z 32 eskadry nie chce rzucić do ataku na czołgi. Nie tylko nie 

zdołałyby Niemców zatrzymać, ale poniosłyby niepowetowane straty. A przecież to są jego 

daleko przed front wydłużone oczy. Pozostaje więc lotnictwo dyspozycyjne Naczelnego Wodza. 

W godzinach południowych dowódca lotnictwa armii „Łódź” pułkownik Iwaszkiewicz śle 

pilną depesze do Sztabu Głównego w Warszawie. „Pan generał Rómmel prosi interweniować 

lotnictwem bombardującym przeciw jednostce pancernej...”. Podsumowując wyniki działań 

operacyjnych z dwóch pierwszych dni wojny kapitan Ryszkiewicz nie miał w zasadzie powodów 

do pesymizmu. 

Eskadra wykonała jedenaście lotów rozpoznawczych, dostarczając cennych informacji                         

o sytuacji przed frontem armii. To ich zasługą było wykrycie XVI Korpusu Pancernego jeszcze                     

w marszu na pozycje wyjściowe, a potem konsekwentnie śledzenie jego ruchów. 

Sprzęt jak dotąd spisuje się dobrze. Żołnierze eskadry są pełni zapału do walki. Cieniem                         

na te pozytywy kładzie się tylko ogólna sytuacja na froncie. 

Co przyniesie następny, trzeci dzień wojny? 

Poranek 3 września zapowiadał, że i ten kolejny dzień będzie pogodny i bezchmurny. 

Doskonałe warunki do obserwacji lotniczej. Niestety, nie tylko własnej. Na polskim niebie poza 

niemieckimi wyprawami bombowymi zaczęły ukazywać się również i pojedyncze samoloty 

dalekiego rozpoznania – dwusilnikowe Dorniery 17. Szukały ważnych obiektów wojskowych,                        

a przede wszystkim polowych lotnisk. Przecież skądś musiały startować nie tylko poszczególne 

samoloty, ale klucze a nawet całe eskadry polskich bombowców. W końcu sami Niemcy przestali 

wierzyć w głoszoną przez siebie zagładę polskiego lotnictwa. Latały więc Dorniery, jak sępy 

szukające zdobyczy. 

Krążyły więc uparcie nad upatrzonymi lub wskazanymi przez V kolumnę rejonami starając się 

dojrzeć w dole nasze samoloty, jeśli nie szykujące się do startu i w związku z tym stojące                        
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na otwartej przestrzeni lądowiska, to ukryte na skrajach lasów, pod stogami słomy lub siana, lub 

pod przydrożnymi, jak w Sokolnikach drzewami. 

Niestety, te loty nie zawsze odbywały się z negatywnym skutkiem. Wykryte bez większego 

chyba trudu lotnisko polowe dywizjonu myśliwskiego armii „Łódź” na Widzewie zostało 

zniszczone wraz z pięcioma samolotami. Podobny los spotkał źle usytuowane i źle maskowane 

lotnisko 210 Dywizjonu Brygady Bombowej w Kucinach (między Aleksandrowem                                    

a Poddębicami), na którym w wyniku nalotu zostały zniszczone dwa uszkodzone uprzednio 

„Łosie”. W jednym i drugim przypadku byli zabici i ranni.  

Na wypadek ewentualnego wykrycia lotniska podstawowego w Sokolnikach 32 eskadra 

rozpoznawcza miała przygotowane lotnisko zapasowe. Znajdowało się ono w odległych około 

3 kilometrów Skotnikach. Rzut kołowy miał się tam ukryć w dworskim parku. Natomiast                         

na lądowisko wybrano pole przylegające od  południa do drogi Modlna – Leśmierz, na odcinku 

miedzy parkiem a wsią Boczki. Drogę tą porastały po obu stronach stare, wysokie topole, które 

mogły stanowić pewną osłonę dla samolotów. Znajdujące się tu orne pole przy spontanicznym 

udziale miejscowej ludności jeszcze wiosną wyrównano., a potem za pomocą wału utwardzono. 

Jednak w czasie wojny żaden polski samolot nie lądował w Skotnikach, jak też nie 

stacjonowała tam choćby część rzutu kołowego. Nie zachodziła bowiem ku temu potrzeba.                               

Bo jakkolwiek już od pierwszych dni wojny pokazywały się nad Sokolnikami niemieckie 

samoloty, to przecież lotniska pod Czerchowem nie wykryły. Z kamuflażu eskadra wywiązała się 

znakomicie. 

I teraz gdy o godzinie 7:30 ma wystartować pierwszy Karaś, załoga siedząca już w kabinach 

spogląda czujnie na niebo. Na szczęście nie widać wrogich samolotów. Można startować. 

Rozpędzony po rżysku Karaś odrywa się od ziemi. Polecieli nim porucznik obserwator Ludwik 

Dembek, plutonowy pilot Czesław Kruszewski i kapral strzelec samolotowy Henryk Dubisz. Mają 

za zadanie wyśledzenie odwodów nieprzyjaciela w rejonie Sieradza, Błaszek i Wielunia. 

Granica zasięgu rozpoznania przesuwa się wyraźnie na wschód. Wyznaczają ją niemieckie 

dywizje wdzierając się coraz bardziej w głąb kraju. Zadaniem 32 eskadry jest dozorowanie ich 

kierunku. O wadze tego zadania świadczy fakt, że na osobisty rozkaz Naczelnego Wodza załoga 

por. Maliszewskiego wykonuje wieczorem lot w rejon Gidle – Radomsko, żeby stwierdzić,                          

że rzeka czołgów I Dywizji Pancernej rozdziela się w Radomsku na dwa strumienie. Jeden kieruje 

się na Kamieńsk, drugi na Przedbórz. 

Tego dnia wystartowało pięć załóg. Wylądowały cztery. Długo wyczekiwano załogi 

podporucznika Dembka. Dotąd eskadra nie poniosła żadnych strat. Tym razem czekano na próżno. 

Nad wsią Walichnowy koło Wielunia został zestrzelony Karaś podporucznika. To była cena                        

za atak na kolumnę zmotoryzowaną nieprzyjaciela. Prawdopodobnie załoga nie mogła się oprzeć 

pokusie sprawienia Niemcom gorącej łaźni.  Dwa ataki z lotu koszącego udały się. 

Podczas trzeciego Karaś trafiony pociskiem obrony przeciwlotniczej zapalił się i spadł. 

Wszyscy lotnicy ponieśli śmierć. 

Już kilka załóg otarło się o nią. Czyhała na nich z plujących ogniem luf artylerii 

przeciwlotniczej, a nawet z serii broni maszynowej posyłanych ku nim, gdy obniżali zbytnio 

wysokość, by dokładniej określić rodzaj wrogich pojazdów sunących drogami lub kryjących się 

po leśnych duktach. 

Poza tym lotnicy z goryczą odkryli, że równie niebezpieczna jak niemiecka, jest polska obrona 

przeciwlotnicza. Przez nadmierną nerwowość spowodowaną psychozą zagrożenia ze strony 

Luftwaffe praży ona do nich ze wszystkich luf nie bacząc na znaną sylwetkę i nie widząc biało 

czerwonych szachownic. Tragicznym rezultatem tych pomyłek było zestrzelenie aż 7 lub                           

8 (wg różnych źródeł) Karasi przez własne wojska czyli o jeden samolot mniej, niż zapisała                      

na swoim koncie niemiecka obrona przeciwlotnicza. 

Innym poważnym zagrożeniem są dla nich jednomiejscowe myśliwce przechwytujące – 

Messerschmitty Bf-109. Ich szybkość przekraczająca 500 kilometrów, silne uzbrojenie w karabiny 

maszynowe i działka oraz zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne czyniły z nich 
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niezwykle groźnego przeciwnika. Rezultat przyjętej walki powietrznej z Messerschmittem był dla 

Karasia z góry niemal przesądzony. Dlatego też loty samolotów rozpoznawczych powinny                          

z zasady odbywać się pod osłoną myśliwców. Skąd jednak wziąć tyle pościgowych „jedenastek”, 

których tak brakuje do zwalczania niemieckich wypraw bombowych. Latały, więc załogi bez 

eskorty myśliwskiej rozglądając się bacznie po niebie, żeby nie dać się zaskoczyć groźnemu 

Messerschmittowi, a w razie spotkania z nim ratować się ucieczką w najbliższą chmurę lub 

zanurkować ku zbawczej ziemi.  

Cóż, taki już jest los załóg samolotu rozpoznawczego. Praca ich nie tylko, że jest trudna 

i niebezpieczna, ale także pozornie nieefektywna, a już zupełnie nieefektowna, jeśli tego pojęcia 

można w ogóle użyć do działań bojowych.  

Piloci myśliwscy bowiem chlubią się ilością zestrzelonych samolotów, załogi bombowców 

tonami bomb zrzuconych na wroga. Działania pierwszych odbywają się w scenerii zapierającej 

oddech pojedynków powietrznych, drugim towarzyszą rozbłyski eksplodujących bomb, potężne 

detonacje oraz słupy ognia i dymu.  

A oni? Jakie zastosować kryteria ich pracy? Jej rezultaty to przecież tylko meldunki radiowe, 

ciężarkowe, sprawozdania, odręczne szkice, strzałki naniesione na mapach, zdjęcia czołgowych 

kolumn. Tylko dowódcy dużych jednostek wiedzą, jak są im nieodzownie potrzebni. 

Ślą więc do eskadry w Sokolnikach coraz to nowe rozkazy domagające się informacji                           

o ruchach wojsk nieprzyjaciela. Piloci mimo czyhających zewsząd niebezpieczeństw rwą się                         

do lotów. 

Kapitan Ryszkiewicz i porucznik Wojciechowicz oficer taktyczny eskadry, nigdy nie mieli 

kłopotów z kompletowaniem załóg. Nie mogli się też lotnicy doczekać przyzwolenia                              

na podwieszenie bomb. 

Niemcy dokonują terrorystycznych  nalotów na polskie miasta , wsie, drogi wypełnione 

uchodźcami a ich Karasie ciągle startują z pustymi wyrzutnikami bomb. 

Tego dnia do Sokolnik dochodzą głuche, powtarzające się detonacje. To gdzieś niedaleko. 

Jakby od strony Łodzi. Przypuszczenia te potwierdza wracająca z rozpoznania jedna z załóg. 

Widziała nalot dziewięciu samolotów bombowych i liczne w mieście pożary.  

Kapitan Ryszkiewicz jest jednak nieugięty wobec nalegań lotników. Doskonale ich rozumie 

i ceni zapał bojowy, ale rozkaz dowódcy lotnictwa armijnego jest wyraźny. Rozpoznanie i tylko 

rozpoznanie. Eskadra za wszelką cenę ma jak najdłużej zachować operatywność w tym zakresie. 

Właściwie to tak na dobrą sprawę to te robotę wykonują za siebie i za drugą eskadrę. Sztab 

główny, spodziewając się uderzenia Niemców z kierunku południowo – zachodniego, przydzielił 

armii „Łódź” dwie eskadry rozpoznawcze 31 i 32. Niestety, aneksja Czechosłowacji przez Hitlera 

i utworzenie satelickiego państwa słowackiego spowodowały powstanie nowego kierunku 

zagrożenia, tym razem od południa. W związku z tym latem 1939 roku utworzono nową armię 

„Karpaty” i jej przydzielono 31 eskadrę rozpoznawczą. 

Pod koniec trzeciego dnia wojny nadchodzi do eskadry nietypowy rozkaz: wykonać nocą lot 

nad Wrocław celem zrzucenia ulotek. Poleciała załoga porucznika obserwatora Karola Gębika, 

która zadanie wykonała i szczęśliwie powróciła. 

Następnego dnia załoga pod dowództwem porucznika Ławreńczuka otrzymuje zadanie,                       

za którego wykonanie porucznik Dembek i jego koledzy w dniu wczorajszym zapłacili cenę życia. 

I ten lot kończy się niemal tragicznie. Karaś, którym lecą dostaje się pod ogień niemieckiej 

artylerii przeciwlotniczej. Szrapnel eksploduje w kabinie. Pilot kapral Rejak z dużym wysiłkiem 

dociąga uszkodzonym samolotem do Sokolnik, mając na pokładzie rannego obserwatora i strzelca. 

Po wylądowaniu rannymi zajmuje się służba medyczna, maszyną mechanicy. 

Coraz częściej pod kierunkiem szefa mechaników, majstra wojskowego Józefa Szałagi, poza 

rutynowymi badaniami sprawności samolotu, musieli dokonywać napraw i uszkodzeń 

spowodowanych ogniem niemieckiej obrony przeciwlotniczej. Wróg bowiem stał się bardziej 

czujny. Przestał lekceważyć polskie lotnictwo, które według triumfalnych komunikatów radia 

Berlin miało już w pierwszym dniu wojny zostać zniszczone na lotniskach w bazach pokojowych. 
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Tymczasem straty zadawane 16 Korpusowi Pancernemu przez ataki Łosi i Karasi z dywizjonów 

Brygady Bombowej uprzytomniły pewnym siebie Niemcom, że z nieba nad Polską nie zniknęły 

biało czerwone szachownice.  

Wróg jednak nie dawał się teraz zaskoczyć i pojawiające się nad jego pozycjami Karasie, które 

mogły być zwiastunami nalotów bombowych, przyjmował huraganem ognia. Wracały, więc 

maszyny z coraz większą liczbą przestrzelin i wyrw w poszyciu kadłuba i płatów. Albo nie 

wracały wcale. 

Tego fatalnego czwartego dnia wojny na próżno oczekiwano powrotu załogi podchorążego 

Kandziory, która jeszcze przed południem wystartowała z zadaniem śledzenia marszu wielkich 

jednostek niemieckich w rejonie Wielunia. W wyniku ostrzału artyleryjskiego został ranny pilot 

porucznik Szymański, od którego stery przejął podchorąży obserwator Kandziora, ale z powodu 

poważnego uszkodzenia maszyny do Sokolnik nie zdołał dolecieć. Po przymusowym lądowaniu 

w polu samolot był w takim stanie, że nie nadawał się do remontu. Załoga wróciła na lotnisko 

podwodą meldując dowódcy eskadry gotowość do dalszych lotów. 

Następnego dnia ten niestrudzony i dzielny podchorąży Kandziora ponownie wystartował. Tym 

razem samolot pilotował kapral Edward Kościelny a stanowisko strzelca pokładowego zajął kapral 

Kazimierz Tyrakowski.  

Lot ten okazał się ostatnim dla tej załogi. Nad wsią Wylazłów koło Pęczniewa zaatakowały 

Karasia cztery Messerschmitty 109. Z takim przeciwnikiem nasi  nie mieli szans. 

Krótko ten atak opisuje niemiecki lotnik, kpt. Hannes Trautloft, dowódca 2 eskadry 77 pułku 

myśliwskiego: „W końcu wprost pod nasze lufy nawinął się polski bombowiec. W oka mgnieniu 

nasza czwórka znalazła się za nim i załatwiła go w ciągu kilku sekund. Przepadł w pionowe 

nurkowanie, z którego już nie został wyprowadzony. Załoga próbowała wyskoczyć, udało się                    

to jednemu, ale zaczepił swoim spadochronem o usterzenie i wrak pociągnął go w dół. Zginął 

śmiercią lotnika!”
1 

Tym próbującym się ratować na spadochronie był strzelec samolotowy, kpr. Kazimierz 

Tyrakowski. Znaleziono go z odciętą ręką i zdartym z głowy, z częścią skóry hełmofonem obok 

wraku Karasia, wbitego w grząską łąkę obok płynącej w pobliżu Warty.   

Zginęli wszyscy. Długo oczekiwano ich na sokolnickim lotnisku. Bez skutku. Podzielili los 

załogi Dembka. 

Ale zadanie bojowe postawione przez sztab armii musi być wykonane. Leci więc następna 

załoga. Dowodzi nią podchorąży obserwator Juliusz Szabuniewicz. Lecz w tym dniu los ciężko 

doświadcza 32 eskadrę. Karaś poważnie uszkodzony od ognia artylerii przeciwlotniczej z trudem 

dociąga do Sokolnik i rozbija się przy lądowaniu. Szczęściem niezwykłym załoga z opresji 

wychodzi cało. Ale samolot należy spisać na straty. Podobno mechanicy naliczyli 

nieprawdopodobną ilość dziur – przeszło 300. Nie wiadomo, co tu podziwiać. Czy zdolność 

niemieckiej obrony przeciwlotniczej, odporność konstrukcji Karasia, czy szczęście załogi? 

Kapitan Ryszkiewicz sporządzając tego dnia raport dla dowódcy lotnictwa armii musiał mieć 

zasępioną minę. Tylko w tym jednym dniu wojny stracił bezpowrotnie jedną załogę i dwa 

samoloty a faktycznie trzy, bo „sito”, na którym rozbił się Szabuniewicz już nie wystartuje.                        

A to jest dopiero czwarty dzień bojowego działania eskadry. 

Piąty dzień wojny niósł dla Ozorkowa poczucie rosnącego zagrożenia. Chociaż miasto jak 

dotąd nie ucierpiało bezpośrednio od działań wojennych, to nader częsty jęk syren alarmowych                     

i bezkarne przeloty niemieckich formacji lotniczych działały przygnębiająco. 

Minęła euforia wywołana radosną wiadomością, że od 3 września nie walczymy sami,                        

że Niemcom wypowiedziały wojnę Anglia i Francja. 

W Ozorkowie wyobrażenia o rzeczywistości wojennej znacznie silniej kształtowała ludzka 

rzeka ewakuujących się mieszkańców zachodnich województw, która już od rana przelewała się 

ulicami miasta, szerzyła wiadomości wywołujące strach i panikę przed nadciągającym wrogiem.  
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Odpowiedzi bowiem na pytanie „Z jakich jesteście stron?” zadawane uchodźcom 

uświadamiały, jak niebezpiecznie szybko kurczył się dystans między Ozorkowem, a cofającą się 

na wschód linią polskiej obrony. Do 5 września stanowiła ją Warta i Widawka. 

Ale linia ta, broniona rozpaczliwie od dwóch dni, była zbyt silnie napięta, a nawet na północ        

od Sieradza już przerwana, żeby nie pęknąć zupełnie w ciągu dnia i nie spowodować odwrotu 

całej armii „Łódź”. Wczesnym rankiem tego krytycznego dnia z sokolnickiego lotniska startują 

w krótkich odstępach czasu, jeden po drugim, trzy Karasie. 

Startują niemal równocześnie, wbrew przyjętej taktyce w lotnictwie rozpoznawczym, gdzie 

loty odbywają się pojedynczymi samolotami, a które najwyżej po jakimś czasie dubluje się                     

do potwierdzenia złożonych poprzednio meldunków lub kontynuacji w śledzeniu dalszych ruchów 

wojsk nieprzyjaciela. 

Nasuwa się tu nieodparcie pytanie o zadanie, jakie postawiono trzem załogom, na które                    

jak dotąd nie ma udokumentowanej badaniami odpowiedzi. 

Według T. Kopańskiego
3
 był to lot na bombardowanie.  

Natomiast J. Pawlak
4 

w kilku publikacjach twierdzi, że samoloty startowały nie z lotniska 

w Sokolnikach, lecz z zapasowego w Skotnikach po dokonanym tam przeglądzie technicznym. 

Według mnie mogło to być przebazowanie trzech samolotów z lotniska podstawowego 

w Sokolnikach na zapasowe w Skotnikach, spowodowane rozkazem operacyjnym dowódcy 

lotnictwa Armii „Łódź”, płk. pil. W. Iwaszkiewicza, który na dzień 5 września w punkcie                         

„a” brzmiał: „Polecam trzymać część sprzętu w ukryciu na lotnisku zapasowym”.
5 

Bez względu na zadania, jakie miały wykonać załogi trzech Karasi, start nastąpił w fatalnym 

momencie. 

Czyżby tego dnia osłabła czujność załóg i personelu odprawiającego samoloty? Widoczność 

tego poranka przecież była bardzo dobra. Ale też i dla nieprzyjaciela. Być może w ostatniej chwili 

zauważono na niebie chmarę niemieckich maszyn nadlatujących od zachodu. 

Na odwołanie startu było jednak już za późno. 

Ustawionym na polu wzlotu trzem Karasiom, doskonale widocznym z powietrza i na ziemi 

zupełnie bezbronnym nie pozostało nic innego, jak najszybciej opuścić lotnisko, żeby je przed 

wrogiem nie zdradzić i nie narazić na bombardowanie. 

Ledwie ostatni ze startujących Karasi przeskoczył dachy zabudowań Czerchowa i nadleciał nad 

Ozorków, gdy nad polskimi samolotami pojawił się wróg. 

Nie jeden, lecz dziewięć Messerschmittów Bf-110 stanowiących 2 eskadrę i prowadzącą 

jeszcze za sobą dwie pozostałe z I Dywizjonu 76 Pułku Pościgowego – w sumie 27 samolotów. 

Te niemieckie maszyny były dwuosobowymi ciężkimi myśliwcami. Dwa silniki, każdy o mocy 

powyżej 1000 koni mechanicznych dawały im szybkość prawie 500 km/godz. 

Ich głównym jednak atutem było bardzo silne uzbrojenie, na które składały się dwa działka 

kalibru 20 mm, 4 karabiny maszynowe w przodzie kadłuba i jeden ruchomy w tylnej kabinie. 

Właśnie niemiecka eskadra z całym dywizjonem, co dopiero dokonała ataku na lotnisko 

polowe polskiego 210 Dywizjonu Bombowego w Dzierżanowie koło Kucin zestrzeliwując nad 

lotniskiem nieuzbrojonego trzysilnikowego Fokkera i ostatecznie niszcząc na polu startowym dwa 

Łosie uszkodzone w nalocie z poprzedniego dnia. 

Teraz upojona sukcesem nieprzyjacielska eskadra szukała innych celów dla swoich luf broni 

pokładowej. 

Nasi zdawali sobie sprawę, że nie mają żadnych szans w spotkaniu z tak licznym i potężnie 

uzbrojonym przeciwnikiem. 

Lecąc tuż nad ziemią żywili nadzieje, że nie zostaną wypatrzeni przez wroga. 

Niestety! Zostali łatwo zauważeni. Niemcy nie lecieli na wysokim pułapie. Parę maszyn wroga 

runęło w dół. Nie musiały wszystkie. By sobie tylko przeszkadzały w łatwym polowaniu. 

W Ozorkowie widziano schodzące w dół Messerschmitty i z wielką szybkością pędzące                       

za polskimi samolotami. 
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Z zapartym tchem obserwowano nad miastem pogoń maszyn z czarnymi krzyżami, 

zapowiadającą powietrzną bitwę. 

Niczego goręcej nie pragnięto jak zwycięstwa biało-czerwonych szachownic. Wierzono,                       

że nasi nie dadzą się Niemcom. Tymczasem Messerschmitty jeszcze nad zachodnimi krańcami 

Ozorkowa zbliżyli się do Karasi na odległość skutecznego ataku i otworzyli do nich ogień. 

Wszystkie atuty były po stronie wroga: przewaga liczbowa, znacznie większa szybkość 

i zwrotność, oraz o wiele silniejsze uzbrojenie. 

Poza tym Niemcy atakowali od góry, z tyłu i od słońca, czyli z pozycji wymarzonej dla 

każdego myśliwca. 

Szansą Karasi było trzymanie się minimalnego pułapu, prowadzenie ognia z ruchomych 

kaemów przez strzelców pokładowych i niezwykle trudne przy małej wysokości stosowanie 

uników w postaci skrętów i ślizgów. Równocześnie lot na tak niskim pułapie ograniczał 

możliwość ratowania się załogi na spadochronach w wypadku zestrzelenia. 

Można powiedzieć, że lecieli ku pewnej śmierci. Tylko cud mógł ich uratować. Ale się nie 

zdarzył. Nie pomógł zajadły ogień strzelców pokładowych. 

Już przy pierwszym ataku, gdy mijali park w Piaskowicach, został trafiony pierwszy, 

najbardziej do przodu i w lewo wysunięty Karaś, a za chwilę drugi. Trzeciemu, który startował 

jako ostatni, udało się jeszcze nad Ozorkowem prawym skrętem zejść z linii ataku myśliwców, ale 

tylko przez chwilę. Za Parzęczewem spada na niego ulewa ognia z luf doganiającego                                  

go Messerschmitta. 

Płomienie ogarniają silnik. Załoga w składzie por. obs. Alfons Nowak, pil. kpr. Bolesław 

Szczepański i strz. sam. kpr. Walczak ratują się skacząc ze spadochronami w pobliżu Puczniewa, 

gdzie tutejsi mieszkańcy udzielają lotnikom pomocy medycznej i schronienia. 

Pozostałe dwie maszyny płonąc już i mając na ogonach Messerschmitty nadleciały nad 

Parzęczew. 

Nad tą senną dotąd osadą rozpętało się tego ranka potworne piekło. Warkot kilku silników 

zlany z wściekłym jazgotem karabinów maszynowych, ogłuszającym grzmotem przetoczył się nad 

dachami domów. 

Lewy Karaś ogarnięty gwałtownie rozprzestrzeniającymi się wzdłuż kadłuba płomieniami, 

ciągle widać sterowany, wykonał nad cmentarzem wiraż w lewo i przyjął kurs jakby powrotny                     

do Sokolnik. 

Ale lot objętej ogniem maszyny trwał krótko. Silnik Karasia wbił się w burtę głębokiego rowu 

melioracyjnego przecinającego łąkę, nieopodal dworskiego parku w Piaskowicach. 

Robotnicy folwarczni szli właśnie do codziennych zajęć w polu i w obejściu gospodarskim,                  

od których nie zwalniała ich nawet tocząca się wojna. Na  ich oczach rozegrał się ten cały 

powietrzny dramat. Biegli teraz do palącego się i eksplodującego amunicja wraku. Jeszcze nie 

wiedziano, czy spadł polski samolot, czy niemiecki. Dlatego też niektórzy pędzili z widłami, 

graczkami lub z czymkolwiek, co wpadło w ręce, a co mogło teraz stanowić swego rodzaju oręż. 

Niepotrzebnie. Bowiem od płonącego samolotu szła a raczej wlokła się jakaś ludzka postać, 

tłumiąca na sobie tlący się kombinezon. Pierwsze chaotyczne, wyraźnie w szoku zadawane 

pytania lotnika i jego prośba o ratowanie map z płonącej maszyny uprzytomniły ludziom,                           

że leżący opodal samolot jest polski. 

Co odważniejsi pobiegli do wybuchającego jeszcze amunicją Karasia. Nie tylko nie było kogo, 

ale i co ratować. Z samolotu pozostał kopcący kadłub z uniesionym nieco do góry ogonem. 

Na tylnym stanowisku strzeleckim obrazu grozy dopełniał wypalony szkielet człowieka                       

ze sterczącymi żebrami, oparty o podstawę karabinu maszynowego. 

Poparzonego lotnika, którego stan okazał się bardzo ciężki (poparzenia drugiego i trzeciego 

stopnia), przeniesiono do dworu. 

Przebywająca akurat w majątku lekarka Wanda Resler – Stokowska, udzieliła rannemu 

pierwszej pomocy, dzięki czemu odzyskał utraconą w międzyczasie przytomność. 
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Prosił o powiadomienie dowództwa 32 eskadry o swoim zestrzeleniu. Zgodnie z poleceniem 

rannego, używając wobec poczty kryptonimu „Jaskółka” zadzwonił do Sokolnik rotmistrz 

Zdzisław Rozwadowski, który dokonując w okolicy poboru koni dla swojego pułku, kwaterował 

w piaskowickim dworze. 

W czasie oczekiwania na ambulans poparzony lotnik w stopniu najprawdopodobniej 

podporucznika słabym głosem i urywanymi zdaniami opowiadał czuwającej przy nim lekarce 

o stoczonej bitwie: „Otoczyli nas – Razili huraganem ognia... i tak nas dostali! Nic nie mogliśmy 

sami zdziałać”. 

Zapytywał o swój stan: „Czy jeżeli przeżyję, będę bardzo zeszpecony?” 

Długo czekano na ambulans. Ranny to jęczał z bólu, to zasypiał. Gdy budził się, mówił                         

o matce, prosił żeby go zawieść do szpitala w Warszawie. Pytał o los pozostałych dwóch maszyn. 

Drugi Karaś, lecący z tyłu i nieco w prawo od pierwszego, ciągnąc za sobą smugę ognia i dymu 

przeleciał nad parzęczewskim rynkiem tak nisko, że omal lewym skrzydłem nie zawadził o wieżę 

kościoła. 

Wyglądało na to, że pilot będzie próbował lądować. Lecz płonąca maszyna nie chciała już 

słuchać ręki rannego pilota albo ta ręka była już zbyt słaba. Zetknięcie się Karasia z miękkim 

podłożem ornej ziemi na polu rolnika Stanisława Nowakowskiego skończyło się kapotażem.                           

Po przekoziołkowaniu samolot uległ rozbiciu. 

Równocześnie buchnął z niego gejzer ognia i rozległ się głośny trzask eksplodującej 

w płomieniach amunicji. 

Mieszkańcy domów położonych na zachodnim skraju Parzęczewa wypadli na pola i pędzili                                         

co tchu  ku płonącym szczątkom rozbitego samolotu. I tutaj nie miano pewności, czyj samolot 

został zestrzelony, nasz czy niemiecki. 

Nawet do dziś wielu Ozorkowian jest przekonanych, że „strącone” zostały dwa samoloty, jeden 

polski, drugi niemiecki. Z taką statystyką zawsze łatwiej się pogodzić. Niestety rzeczywistość 

okazała się znacznie gorsza. 

Do nadbiegających ludzi doszły z łubinowego zagonu jęki i wołanie o ratunek lotnika 

wyrzuconego przypuszczalnie z kabiny podczas kapotażu, który tarzając się i turlając w łubinie 

próbował w ten sposób stłumić na sobie płomienie. 

Stan jego był bardzo ciężki. Popalone miał straszliwie piersi i twarz. Wokół ust piana. Jedyne 

miejsce wolne od poparzeń to te pod pasami spadochronu. 

I w tym krytycznym stanie własnego ducha i ciała pierwsze słowa rannego to ostrzeżenie 

stojących nad nim ludzi przed eksplodującą ciągle amunicją. 

Tam w płonących szczątkach pozostało jego  dwóch kolegów. Wiedział, że nie może już                     

im pomóc. Prosił o odwiezienie go do szpitala. 

Chyba sam miał przeczucie własnej śmierci. Podał swoje nazwisko: Henryk Rejak z 3 Pułku 

Lotniczego z Poznania. 

I jeszcze to zadziwiające zlecenie, jak na tak tragiczną sytuację. Dotyczyła zwrotu długu 

pieniężnego zaciągniętego u kolegi o imieniu „Kazik”. Doprawdy niezwykli to byli chłopcy                       

ci nasi lotnicy. 

Konnym wozem podjechał rakarz Bolesław Bitner, który mieszkał najbliżej miejsca upadku 

samolotu. Rannego uwolniono z uprzęży spadochronu najdelikatniej jak tylko można było, 

ułożono na wymoszczonej słomą furmance i przewieziono do wsi. 

Tam wniesiono go do domu aptekarza i fryzjera w jednej osobie, pana Sroczyńskiego. Ten 

udzielił mu pierwszej pomocy. 

Zbiegli sie ludzie z Parzęczewa, wstrząśnięci, pełni głębokiego współczucia, gotowi zrobić 

wszystko dla ratowania rannego. 

Trzeba było oleju, dużo oleju, najbardziej skutecznego przy oparzeniach. Wieść szybko 

rozniosła się, że potrzebny olej.  Każdy do kogo ta wiadomość dotarła, biegł do Sroczyńskiego 

z olejem. W parę minut było go pełne wiadro.  
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Niestety. Tutaj nie wiele mógł pomóc, ponieważ z objawów w postaci piany na ustach można 

było przypuszczać, że nastąpiło u rannego lotnika poparzenie dróg oddechowych, co prowadzi 

niechybnie do obrzęku płuc i śmierci przez uduszenie. 

Długo czekano na wezwane telefonicznie pogotowie ratunkowe z Łęczycy. W między czasie 

ksiądz namaścił rannego olejami świętymi. Kobiety modliły się żarliwie o życie dla polskiego 

lotnika. 

Przyjechał wreszcie wojskowy ambulans z Sokolnik z lekarzem eskadry, kapralem 

podchorążym Olechem Szczepskim. 

Stan poparzonego pogarszał się z minuty na minutę. Po drodze do szpitala w Łodzi ambulans 

zabrał z Piaskowic rannego podporucznika. 

Gdy karetka była już pod Ozorkowem i mijała Bibianów, kapral pilot Henryk Rejak przestał 

żyć. Tymczasem, gdy dopaliły się szczątki samolotu, wydobyto spod nich zwęglone szczątki 

dwóch pozostałych członków załogi oraz to, co pozostało ze strzelca pokładowego Karasia, który 

spadł w Piaskowicach. 

Wieś pogrążyła się w rozpaczy i żałobie. Kto żyw przybiegł pod kościół, gdzie ułożone leżały 

zmasakrowane urazami i od ognia ciała polskich lotników. 

Nie dało się patrzeć na to, co zostało z młodych, jeszcze przed godziną pełnych życia i rwących 

się do walki dorodnych chłopców. Płacz i lament wypełnił parzęczewski rynek. Kobiety 

opłakiwały śmierć lotników jak własnych synów. 

Rychło znalazły się trumny, których wieka zamknęły ten straszny widok. 

Upływające lata nie zatarły jednak w pamięci mieszkańców Parzęczewa, żyjących jeszcze 

świadków tamtych tragicznych dni. Wspominają te chwile z żywym przejęciem i smutkiem. 

Pogrzeb odbył się szybko, bez licznego orszaku i zwykłych celebracji. Uczestniczyło w nim 

także kilku kolegów, lotników przybyłych z Sokolnik. 

Grupka mieszkańców osady podążająca za trumną nie tyle szła, co przebiegała od bramy                      

do bramy z obawy przed atakiem z którejś z przelatujących nad Parzęczewem niemieckich eskadr.  

Obawiano się, że tłum ludzi na ulicach wioski mógłby sprowokować nieprzyjacielskich 

pilotów.  

Na miejscowym cmentarzu pochowano ciała trzech lotników: strzelca samolotowego Józefa 

Nitzke z Karasia, który spadł w Piaskowicach, podporucznika obserwatora Jana Bruskiego                          

i kaprala strzelca samolotowego Kazimierza Hadyniaka z załogi, która rozbiła się                                    

za Parzęczewem. 

Dziś próżno tu szukać ich mogił. W 1952 roku zostali ekshumowani i obecnie spoczywają                              

na cmentarzu w Łęczycy, w 3 rzędzie kwatery „g”, numery porządkowe mogił: 561,560,562. 

Po prawie siedemdziesięciu latach od tamtych dramatycznych wydarzeń i po upływie 15 lat, 

kiedy zamieściłem w „Wiadomościach Ozorkowskich” opis działań bojowych 32 eskadry 

rozpoznawczej poszerzyła się i pogłębiła wiedza na ten temat. 

Nastąpiło to głównie w wyniku badań dokonywanych przez Jerzego Pawlaka, autora wielu 

znaczących publikacji o walkach polskiego lotnictwa w wojnie obronnej w 1939 r., z którym 

prowadziłem przez dłuższy czas wymianę informacji, jak i dzięki źródłom niemieckim. 

Dziś można przyjąć, że załoga samolotu, który spadł w Piaskowicach, poza spalonym kpr. 

strzelcem samolotowym Józefem Nietzke, składała się z por. obserwatora Edwarda 

Maliszewskiego i kpr. pilota Tadeusza Westfala. Obaj zostali przewiezieni do szpitala. Ciężko 

poparzony por. Maliszewski zmarł w szpitalu Ujazdowskim w Warszawie 25 września 1939 r. 

Z załogi, która została zestrzelona na zachód od Parzęczewa, kpr. pilot Henryk Rejak spoczywa 

obok swych towarzyszy broni na cmentarzu w Łęczycy w wojskowej kwaterze „g” w mogile 563. 

Natomiast źródła niemieckie upewniły mnie, że walka nad Parzęczewem została stoczona 

5 września a dzięki skrupulatności nieprzyjacielskich lotników wiemy, że poszczególne 

zestrzelenia następowały w minutowych odstępach o godz. 06.41 – 06.43. 

Zestrzelenia polskich samolotów zostały przypisane kpt. Wolfgangowi Falck, nadporucznikowi 

Gustawowi Ullenbeck oraz porucznikowi Helmutowi Fahlbusch. 
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Kpt. W. Falck, dowódca 2 eskadry z I Dywizjonu 76 Pułku Pościgowego tak przedstawia bitwę 

nad Parzęczewem: 

„Nabieram wysokości, wznoszę się na 1500 metrów, daję znaki do zbiórki, aby przygotować 

się do kolejnych działań. Wtem! Cóż to błyszczy się tam z przodu!? Podejrzanie mi to wygląda – 

spieszę w tamtą stronę – PZL „P 23” lub „P 43” - polski samolot bombowy – zbliża się po skosie 

w moją stronę, jest niżej! Odwracam samolot na plecy, zmniejszam gaz i zwalam się w dół. 

Zupełnie wyraźnie spostrzegam na skrzydłach i usterzeniu czerwono – białe szachownice, polskie 

znaki rozpoznawcze. Polski obserwator zaczyna strzelać, robi to źle, jego świetlne serie 

przechodzą obok. Właśnie mam go w środku celownika, tak – jeszcze trochę – teraz – naciskam 

na spust, zaczynają walić moje karabiny maszynowe. Wtem pojawia się płomień, samolot  

nieprzyjaciela zaczyna się palić – mijam go w pędzie widząc jak ogarnięty ogniem spada                          

na ziemię rozbijając się na świeżo zaoranym polu. Mój radiooperator wydziera się z radości                     

do mikrofonu. Daje mi znaki wskazując na prawo. Druga maszyna tego samego typu nadlatuje                     

od przodu prosto pod nasz samolot, tuż za nim widzę jednego z naszych. Jest to podporucznik                  

F. (Fahlbusch – przyp. aut.) - który otwiera ogień – Polak zapala się, spada w dół, rozbija się. 

Dalej, dalej! Nasze zadanie idzie doskonale. Zakręcam, gdzieś z tyłu spostrzegam jeszcze jednego 

PZL – nie – nie widzę go już, pozostaje po nim tylko smuga ognia, dym, a potem błysk uderzenia 

o ziemię. Jego pogromca podporucznik U. (Ullenbeck – przyp. aut.) rozpoznał moją maszynę 

dowódcy eskadry i zbliżył się do mnie, aby rozpocząć zbiórkę eskadry.” 

Przygnębiający był nastrój w eskadrze 5 września. Wszyscy ciężko przeżyli dramat, który 

dosłownie rozegrał się na oczach całego personelu eskadry. 

I ta okropna bezsilność. Nie mogli niczym pomóc atakowanym, prawie bezbronnym kolegom. 

Żeby chociaż mieli na lotnisku parę pościgowych P-11. Niestety! I nigdy się nie zdarzyło 

w 32 eskadrze, żeby chociaż raz na lot rozpoznawczy dostali myśliwską osłonę. 

Zawsze lecieli samotni, ze świadomością, że w wypadku napotkania Messerschmittów szanse 

powrotu na sokolnickie lotnisko będą nikłe. 

Nie jest jednak męską, a tym bardziej żołnierską rzeczą poddawać się długo nastrojom żalu                           

po tak bolesnej stracie towarzyszy broni, jak ta. 

Wymogi wojny są bezwzględne a ich czekają nowe zadania bojowe. Muszą je teraz 

wykonywać ze wzmożonym wysiłkiem. Za siebie i za tych, którzy polegli. Dlatego też na linię 

startu kołuje już następny Karaś i rykiem silnika głosi gotowość do lotu.  

Między jesionami pozostało ich już tylko cztery, w tym trzy technicznie sprawne. 

A więc zaczyna brakować sprzętu i nie ma co liczyć na uzupełnienie w samolotach, ponieważ 

dowództwo lotnictwa nie dysponuje zapasami. 

Mimo uszczuplonych sił w dniu 5 września eskadra wykonała pięć zadań operacyjnych 

dostarczając sztabowi gen. Rómmla ważnych wiadomości o ruchach wojsk nieprzyjaciela. 

W tym dniu na rozpoznanie poleciał także dowódca eskadry kapitan Ryszkiewicz, by w rejonie 

Rozpsza – Kamieńsk – Radomsko nadzorować kierunek marszu niemieckiej jednostki pancernej. 

W godzinach przedwieczornych dowódca lotnictwa armii „Łódź” wydaje rozkaz przesunięcia 

jednostek bojowych z zajmowanych lotnisk do ogólnego rejonu Grójec – Radom. 

32 eskadrze wyznaczono lotnisko Piastów koło Radomia. Podjęcie tej decyzji wiąże się 

z przygotowaniami odwrotu całej armii „Łódź”. 

W sytuacji opuszczenia pozycji obronnych nad Wartą w rejonie Sieradza stan bezpośredniego 

zagrożenia eskadry na sokolnickim lotnisku mógł być realny za dwa a nawet za jeden dzień. 

Dlatego też już w nocy 6 września o godz. 1.30 opuścił Sokolniki rzut kołowy eskadry. 

Za kolumną samochodową ciągnęło osiem dworskich wozów dwukonnych, oddanych wraz 

z woźnicami do dyspozycji dowódcy rzutu kołowego, oficerowi technicznemu eskadry 

podporucznikowi Teodorowi Dachowskiemu. 

Załogi czterech sprawnych Karasi w godzinach przedpołudniowych wykonały ostatnie zadanie 

rozpoznając ruchy wojsk niemieckich posuwających się za cofającymi się polskimi dywizjami. 
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Kapitan Ryszkiewicz na RWD-8 odbywał loty rozpoznawcze nad Wisłą sprawdzając stan 

mostów i wyszukując tereny pod nowe lotniska.  

Po południu na Karasiu o numerze taktycznym „10”, który został skazany na unicestwienie 

wykonano wyrok.  

Dramatyczny i przygnębiający był to widok dla pozostałych na lotnisku załóg, kiedy                            

z polanego benzyną i podpalonego samolotu buchnął ogień i trawił go tak długo, aż z nieszczęsnej 

„dziesiątki” pozostał tylko okopcony szkielet. 

Potem stopniowo cztery maszyny z numerami taktycznymi 4, 5, 6, 9 oraz łącznikowy 

erwudziak kołowały kolejno na linię startu i po raz ostatni podrywały się do lotu z sokolnickiego 

lotniska.  

Po eskadrze pozostał pod jesionem wypalony szkielet Karasia, rżysko rozjeżdżone kołami 

podwozi a w pobliskiej kępie olch stosy bomb niby sągi okrąglaków. 

Chociaż, czy skład bomb rzeczywiście tak całkowicie pozostał nienaruszony? Z uzyskanej 

przeze mnie relacji od podoficera z ekipy technicznej eskadry Stanisława Łagody wynika,                         

że jednak załogi przeprowadzały ataki bombowe. 

Raporty służbowe o tym oczywiście nie wspominają. 

Można więc zaryzykować przypuszczenie, że bomby podwieszano pod skrzydła Karasi bez 

wiedzy dowództwa albo też z jego nieformalnym przyzwoleniem. 

Wspominali o tym wieśniacy z Czerchowa, gdzie do sklepiku przychodzili po papierosy 

lotnicy, którzy mieli się dzielić wrażeniami z przeprowadzanych ataków bombowych. 

Informacje te potwierdzał pan Władysław Matusiak, wówczas kilkunastoletni furman 

z sokolnickiego folwarku, który oddany do dyspozycji eskadry przywoził na lotnisko nie tylko 

świeżo ścięte gałęzie olch do maskowania samolotów ale i po kilka bomb, które załadowywano 

mu na furmankę. 

Dziś w miejscu, gdzie we wrześniu 1939 roku startowały do lotów nieustraszone załogi 

32 eskadry, stoją zagrody rolników osiadłych tu na rozparcelowanej ziemi dworskiej. 

W samych Sokolnikach i okolicy nie ma żadnego śladu, który utrwaliłby w ludzkiej pamięci                  

te pełne chwały wydarzenia i ich uczestników, polskich lotników. 

Pamięć o eskadrze została natomiast uwieczniona w sposób trwały przez nadanie Szkole 

Podstawowej we wsi Walichnowo koło Wielunia imienia „32 Eskadry Rozpoznawczej”.                         

W czasie ataku na kolumnę zmotoryzowaną nieprzyjaciela została tam zestrzelona i zginęła załoga 

ppor. Dembka.  

 

Ojczyzna wysoko oceniła męstwo żołnierzy 32 eskadry nadając im odznaczenia bojowe. 

Za udział w wojnie obronnej Polski w 1939 r. Orderem Srebrnym Krzyża Virtuti Militari 

V klasy zostali odznaczeni sierżant pilot Wojciech Gintrowski i kapral pilot Czesław Kruszewski. 

Piętnastu członków załóg otrzymało Krzyże Walecznych, między innymi plutonowy pilot 

Henryk Trybulec dwukrotnie a trzej żołnierze obsługi technicznej Brązowe Krzyże Zasługi 

z Mieczami. 

 

 

 

 

 

Opracował Stanisław Frątczak na podstawie własnych badań terenowych i następującej literatury: 

1. Emmerling M. „Luftwaffe nad  Polską” cz. I Jagdfliger, Gdynia 2002 

2. Historyczny Biuletyn Lotniczy, Łódź, wrzesień 2005 

3. Kopański T.J. „PZL 23 Karaś”, Sandomierz 2004 

4. Pawlak J.  „Polskie eskadry w wojnie obronnej 1939”, Warszawa 1991 

5. Zaczkiewicz W. „Lotnictwo polskie w kampanii wrześniowej 1939”, Łódź 1994 
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Trasa 79 

Szlakiem walk wrześniowych pod Modlną 
 

Objaśnienia skrótów użytych w tekście: 

DP- dywizja piechoty 

pp.- pułk piechoty 

bs- batalion strzelców 

pac- pułk artylerii ciężkiej 

dac- dywizjon artylerii ciężkiej 

pal- pułk artylerii lekkiej 

gen.- generał 

płk- pułkownik 

mjr- major 

ckm- ciężki karabin maszynowy 

 

Organizowane co roku rajdy Szlakiem Wrześniowych Bohaterów przez ozorkowski Hufiec 

ZHP skłoniły mnie do zaproponowania zarówno harcerzom, jak i innym zainteresowanym tym 

tematem turystom, 5 pieszych wzgl. rowerowych tras łącznikowych, prowadzących z Ozorkowa 

do szlaku bojowego 17 Wielkopolskiej DP oraz szlaku Lotników 32 Eskadry. 

Ponieważ na znacznych odcinkach trasy te pokrywają się i przebiegają przez te same wsie 

opisałem działania bojowe w odniesieniu do poszczególnych miejscowości, rezygnując                           

z dotychczas stosowanego opisu działań na poszczególnych trasach. 

Mam nadzieję, że załączony niżej wykaz marszrut, szkic tras i wyczerpujący opis działań 

bojowych da pełny obraz walk toczonych pod Modlną. 

 

Walki pod Modlną były fragmentem działań ofensywnych, prowadzonych na szerokim 

sześćdziesięciokilometrowym froncie od Dąbia po Sobotę w dniach od 9 do 12 września. 

Uczestniczyły w niej 3 dywizje piechoty i 2 brygady kawalerii Armii „Poznań” dowodzonej przez 

gen. T. Kutrzebę oraz część Armii „Pomorze” gen. W. Bortnowskiego. 

Warto tu też podkreślić, że w całej kampanii wrześniowej bitwa nad górną Bzurą była 

jedyną operacją zaczepną na tak dużą skalę podjętą z polskiej inicjatywy i w swej pierwszej fazie 

zwycięską dla polskiego oręża. 

Jej przebieg poznamy na trasie Skotniki- Małachowice- Modlna- Katarzynów, gdzie 

nacierały 68 i 69 pp. z 17 DP oraz na odcinku Boczki- Czerchów- Maszkowice- Sokolniki Las, 

gdzie walczył 56 pp. z 25 Kaliskiej DP. 

Zanim 17 DP przystąpiła do działań bojowych nad Bzurą odbyła forsowny marsz z pozycji 

obronnych zajmowanych w dniu 1 września między Gnieznem a Wrześnią. 
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W następnych dniach nie atakowana bezpośrednio przez nieprzyjaciela wycofywała się                     

na rozkaz w kierunku wschodnim przez Słupcę, Konin i Koło dla wyrównania linii frontu. 

W dniu 8 września dywizja dotarła na południe od Krośniewic a 9 września w okolice 

Witonii. 

W związku z planowanym uderzeniem Armii „Poznań” w bok maszerującej w kierunku 

Warszawy niemieckiej 8 Armii 17 DP otrzymała rozkaz przeprawić się przez Bzurę i 68 oraz 69 

pułkiem piechoty zaatakować niemiecką 30 DP maszerującą od Łęczycy na Piątek. 

Natomiast wchodzący w jej skład 69 pp został podporządkowany 25 DP i miał wraz z nią 

zdobywać Łęczycę. 

Wykonując rozkaz dywizja po rozbiciu oddziałów osłonowych nieprzyjaciela i odrzuceniu 

go na południe opanowała 9 września wieczorem drogę Łęczyca- Piątek, następnie Górę św. 

Małgorzaty, gdzie stanął ze sztabem dowódca 17 DP, płk M. Mozdyniewicz. 

W dniu 10 września wznowiony rano pościg za nieprzyjacielem doprowadził do opanowania 

dworu i lasu Karsznice a w godzinach popołudniowych Skotnik, które stały się pozycją wyjściową 

do natarcia 68 a potem 69 pp. na Modlną. 

Równolegle do obu pułków na ich prawym skrzydle nacierał 56 pp z 25 DP a na lewym                 

z Karsznic na Śladkowy, Wypychów i Rogoźno należący do 17 dywizji 70 pp. 

Poszerzony opis działań 17 DP w pierwszej fazie Bitwy nad Bzurą można znaleźć                

w opracowaniu trasy 54 („Na szlak!” nr 16) oraz w artykułach mojego autorstwa „Bitwa                         

o Małachowice” i „Zdobycie Modlnej” w 39 i 41 numerze „Gminniaka”, miesięcznika Gminy 

Ozorków. 

Informacje dotyczące szlaku Lotników 32 Eskadry zawarte są w opisie trasy 78 w tym 

numerze „Na szlak!” 

 

 

 

 

Trasy łącznikowe 

 

79a Ozorków- Kościół ewangelicki- ul. Maszkowska- zjazd z drogi 708 do Maszkowic- 

Czerchów- Boczki- Skotniki- Małachowice Kolonia- Modlna (12,6 km). 

 

79b Ozorków- Kościół ewangelicki- ul. Maszkowska- zjazd z drogi 708 do Maszkowic- zjazd                    

z drogi do Czerchowa w prawo przed stawami w polną drogę do Sokolnik Parceli- skręt                       

w lewo w drogę polną do Sokolnik- skrzyżowanie tej drogi z wsiami Dybówka- Maszkowice 
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Kolonia- skrzyżowanie drogi asfaltowej ze Skotnik do Modlnej z wsią Maszkowice Kolonia- 

Modlna (10,7 km). 

 

79c Ozorków, Szkoła nr.4 ul. Średnia- ul. Podleśna- zejście z ul. Podleśnej w prawo, w ścieżkę 

leśną wzdłuż płotu cmentarnego- Helenów- Sokolniki Las, skrzyżowanie ul. Brzozowej                        

z Wiślaną- Leśniczówka- wieś Sokolniki- pn.- zach. Skraj lasu katarzynowskiego- Modlna 

(8,0 km) 

 

79d Ozorków, Szkoła nr 4 ul. Średnia- ul. Partyzantów- ul. Maszkowska- Sokolniki Las, rondo- 

ul. Kościuszki- skręt w lewo w ul. Malczewskiego- droga przez las katarzynowski do pn. 

zach. skraju- skrzyżowanie drogi do Celestynowa z drogą do Katarzynowa- Modlna (9,6 km). 

 

79e Ozorków, Szkoła nr 4 ul. Średnia- ul. Partyzantów- ul. Maszkowska- Sokolniki Parcela- 

Modlna (6,0 km). 

 

79f Trasa Lotników 32 Eskadry.  

Ozorków, Plac Jana Pawła II- ul. Kardynała Wyszyńskiego- ul. Maszkowska- Helenów-

Sokolniki Parcela- Czerchów-Maszkowice- Helenów- Ozorków, Plac Jana Pawła II (15,0 km) 
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Boczki 

Obecnie wioska, w 1939 r. folwark. W dniu 10.09 wieczorem na osi przemarszu                           

8 bs z Ambrożewa w kierunku Czerchowa. 

11.09 rano miejscowość opanował 2 batalion 56 pp. z zadaniem natarcia na Czerchów przy 

wsparciu 5 baterii 25 pal, która zajęła stanowiska ogniowe w dworze Tymienica. 
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W Boczkach były wysunięte punkty obserwacyjne 5 baterii 25 pal i 5 baterii 17 pal z ich 

dowódcami. Miejscowość była przez długi czas pod silnym ostrzałem niemieckiej artylerii. 

 

Czerchów 

10.09 o godz. 17,30 8 bs maszerował z Boczek na Czerchów z zadaniem opanowania wsi. Gdy był 

300 m od zabudowań został ostrzelany ogniem piechoty z zachodniej części wsi, bocznym                         

z Ostrowa i zaatakowany przez 6 czołgów od strony Opalanek. Ataki te rozerwały kolumnę                        

na dwie części. Pierwsze (1 i 2 kompania) odskoczyła na wschód od Czerchowa, druga                                         

(3 kompania z dowódcą ) wycofała się ścigana przez czołgi do Maszkowic i Skotnik. 

Pół godziny później 4 bateria 17 pal otworzyła ogień na wieś. 

11 września w godzinach rannych podszedł pod Czerchów 56pp (bez 3 batalionu) z 25 DP 

wspierany przez 5 baterię 25 pal, stojącą na stanowiskach ogniowych w folwarku Tymienica. 

Zadaniem 56pp było zdobycie Czerchowa z wykorzystaniem na Miasto Ogród Sokolniki. 

I i II batalion tego pułku na drodze z Boczek w odległości 500m od Czerchowa zaległ zatrzymany 

silnym ogniem broni maszynowej na wprost i dalekim bocznym z Opalanek i Cedrowic,                           

co spowodowało przesunięcie kierunku uderzenia na wschodni skraj wsi. 

Silnie broniony przez nieprzyjaciela Czerchów atakowany również z Dybówki przez 8bs 

przy wydatnym wsparciu artylerii został zdobyty dopiero przed wieczorem przez oba bataliony 

56pp. 

Oddziały polskie do nocy musiały opuścić płonący Czerchów ostrzeliwany zarówno przez 

polską jak i niemiecką artylerię. 

12.09 rano II batalion pod dowództwem mjr Chrupka wyparł nieprzyjaciela z pobliskiego 

folwarku i nacierał na Maszkowice osłaniając od zachodu główny kierunek natarcia pułku. 

Natomiast I batalion dowodzony przez kpt. Błyskosza skierował się z Czerchowa na wschód 

do drogi Skotniki- Sokolniki, wzdłuż której uderzył na Miasto Ogród Sokolniki wypełniając 

główne zadanie pułku. 

 

Duraj 

Dawna nazwa części majątku Sokolniki, skrzyżowanie drogi 708 z drogą Skotniki- 

Sokolniki. 

12.09 rano wzdłuż drogi od Skotnik w kierunku Miasta Ogrodu Sokolniki nacierał I batalion 

kpt. Błyskosza z 56pp wykonując główne zadanie pułku polegające na opanowaniu Miasta 

Ogrodu Sokolniki i wyjścia w rejonie Adolfowa. 
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Natarcie odbywało się na otwartym terenie w ogniu artylerii i broni maszynowej od czoła                

i od zachodu, z Maszkowic zanim niemieckie stanowiska nie zlikwidował nacierający tam 

równolegle II batalion 56pp. 

Po opanowaniu czworaków na skrzyżowaniu batalion na karkach Niemców wpadł do lasu                  

i tam dostał się pod ogień własnej baterii z 17 dac, które ostrzeliwały skraj lasu w przekonaniu że 

Niemcy ruszyli do kontrataku. Pomyłka ta kosztowała śmierć 6 polskich żołnierzy. 

 

Dybówka 

Dybówka z Kolonią Małachowice i Małachowicami, wsiami położonymi na grzbiecie 

wydłużonego wzniesienia dominującego nad okolicą, skurczyły dogodną linię niemieckiej obrony. 

Z Dybówki Niemcy ogniem flankowym z broni maszynowej paraliżowali natarcie 68pp                  

z Maszkowic wzdłuż drogi do Modlnej. 

Dawały się szczególnie we znaki 2 ckm strzelające z wiatraka, dopóki nie został                          

on zniszczony ogniem 6 baterii 17pal. 

Dybówkę zajął w nocy z 10 na 11.09 8bs, ale musiał ją opuścić z powodu silnego ognia 

niemieckiej artylerii. Batalion opanował ją powtórnie jeszcze o świcie. 

Z Dybówki 1 kompania 8bs zaczęła 11.09 rano nacierać na Czerchów, ale rażona czołowym 

i bocznym ogniem wycofała się na pozycje wyjściowe. Zginął wówczas jej dowódca                            

kpt. Zygmunt Antczak i dowódca I plutonu ppor. Edmund Bogusławski. 

Natarcie niemieckiej piechoty wspierane silnym ogniem artylerii przeprowadzone                         

w godzinach południowych wyparło z Dybówki 8bs, który został wycofany do lasu Karsznice. 

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych poprzedzone przygotowaniem 

artyleryjskim ruszyło natarcie 69pp i I batalionu 68pp pod kierunkiem płk Smolarskiego dowódcy 

piechoty dywizyjnej.  

Po dwóch godzinach ciężkich walk z niemiecką piechotą i w ogniu artyleryjskim Dybówkę 

zdobył I batalion 69pp. W boju o wieś zginął dowódca 1 kompanii por. Ignacy Tyczyński i trzej 

dowódcy plutonów. 

12 września Dybówka była pozycją wyjściową do natarcia batalionu na dwór Sokolniki. 

 

Katarzynów 

Wieś i las na północ od wsi. 

Północny skraj lasu na południe od Modlnej stanowił niemiecką linię obronną, której ślady 

zachowały się dotąd w postaci pojedynczych okopów strzeleckich. 
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Niemcy wyrzuceni z Modlnej uciekając w popłochu poderwali do ucieczki oddziały, które 

obsadzały tę linię obronną. 

Po zorientowaniu się, że są ścigani, gdyż polskie bataliony zatrzymały się w Modlnej żeby 

wytchnąć po walce i uporządkować, Niemcy zawrócili i ponownie obsadzili pozycje. 

W godzinę później 2 batalion 69 pp. pod dowództwem mjr Antoniego Chudzikiewicza jako 

lewoskrzydłowy i 1 batalion 68 pp. jako prawoskrzydłowy ogniem karabinów maszynowych                      

i moździerzy zwalczyły niemieckie stanowisko ogniowe i opanowały północny skraj lasu. 

W lesie uciekający Niemcy porzucili dwa działa, kilka jaszczy i stosy amunicji 

artyleryjskiej. Gdy II batalion wypierając nieprzyjaciela z lasu wyszedł na jego skraj we wsi 

Katarzynów został zaskoczony krótką lecz celną nawałą artyleryjską, od której poniósł duże 

straty. Batalion zawrócił i wycofał się do północnej części lasu. 

Wykorzystali to Niemcy, którzy natychmiast weszli do Katarzynowa i zaczęli okopywać się 

na skraju lasu, lecz ogień 6 baterii 17 pal zmusił ich do opuszczenia pozycji we wsi. Również 

bateria ta obezwładniła swym ogniem niemiecką baterię wykrytą w folwarku Jasionka. 

 

Małachowice Kolonia 

Małachowice Kolonia z wsią Małachowice na wschodzie i Dybówką na zachodzie położone 

na grzbiecie wydłużonego równoleżnikowo wzniesienia dominującego nad okolicą stanowiły dla 

nieprzyjaciela dogodną linię obrony o długości ponad 3 km. 

Szczególną rolę odegrały tu Małachowice Kolonia, które przecinał główny kierunek 

uderzenia 17 DP ze Skotnik na Modlną. 

Jako pierwszy z oddziałów 17 DP dotarła tu 10.09 72 dywizyjna kompania kolarzy pod 

dowództwem por. Lucjana Gmachowskiego celem rozpoznania pozycji przeciwnika. 

Za kolarzami po godz. 16- tej do uderzenia na Maszkowice ze Skotnik przystąpił batalion 68 

pp pod dowództwem mjra Wojciecha Krajewskiego wspierany 6 baterią 17 pal dowodzoną przez 

kpt. Ludwika Głowackiego. 

Gdy po dokonaniu napadu ogniowego z broni maszynowej na Małachowice do wsi 

wkroczyły czołowe elementy batalionu znalazły się w bocznym ogniu cekaemów nieprzyjaciela                 

z pozycji w Dybówce i Modlnej Probostwo. 

Po ich likwidacji przez 6 baterię kompanie poszły do przodu wspierane również ogniem 

plutonu artylerii piechoty, który zajął pozycje przy skrzyżowaniu drogi Sokolniki Modlna                          

z Małachowicami. 

Do zatrzymania polskiego uderzenia Niemcy skierowali ze Śladkowa Górnego kompanię 

czołgów które tracąc trzy wozy od ognia 6 baterii zawróciła na pozycje wyjściowe. 
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Również z tego samego kierunku ruszyła do ataku niemiecka piechota, która została zatrzymana 

ogniem baterii kpt. Głowackiego. 

Do wieczora 3 batalionowi udało się zdobyć Modlną Probostwo i odrzucić Niemców                     

na linię Modlna- Sokolniki. 

Niemcy polskie pozycje w Małachowicach ostrzelali pociskami zapalającymi wzniecając                        

we wsi ogromne pożary a od godz. 17-tej skoncentrowali ogień aż 4 dywizjonów artylerii, który 

stopniowo przenosili na Skotniki. 

Nękający ogień niemieckiej artylerii przeplatany nawałami, który trwał przez całą noc 

wyrządził duże straty w zabitych i rannych w 3 batalionie. 

W Małachowicach zginęli wówczas m.in. ciężko ranni starszy strzelec Stanisław 

Bartkowiak i strzelec Józef Kuberacki, którzy nie mogąc się odczołgać od płonących domów 

spłonęli żywcem. 

Sytuacja polskich sił w Małachowicach stała się trudna, gdy od jeńców dowiedziano się,               

że wycofującym się, częściowo rozbitym oddziałom niemieckiej 30 DP przybyła na pomoc 

cofnięta spod Brzezin 17 DP, której gros wsparte dywizjonem artylerii i 2 kompaniami czołgów, 

miała zatrzymać uderzenie naszej 17 DP. 

Przed świtem 11.09 III batalion zmęczony walką i osłabiony stratami odszedł do odwodu               

a  pozycje w Małachowicach obsadził I batalion mjr Stanisława Culica z 68pp. 

Batalion ten zorganizował obronę przejściową wysuwając przed mostek na wys. Modlna 

Probostwo 2 plutony strzeleckie i pluton ckm, który o 8,30 wycofał na skutek ognia artylerii 

nieprzyjaciela jak i własnej. 

Od rana nad polem bitwy latały niemieckie samoloty obserwacyjne, które kierowały ogniem 

artylerii głównie na stanowiska broni ciężkiej. 

Od godz. 11-tej natężenie ognia jeszcze się wzmogło. Oddziały polskie zaczęły opuszczać 

stanowiska w płonących Małachowicach i wycofywać się do północnej części Małachowic 

Kolonii, a potem aż do Skotnik. 

Po silnym przygotowaniu artyleryjskim Niemcy opanowali Małachowice. 

Natarcie wzmocnionych przez 17 DP sił nieprzyjaciela uprzedziło polskie uderzenie, które 

planowano na godzinę 11-tą faktycznie wyszło z przeszło trzygodzinnym opóźnieniem. 

Najpierw odzyskano podstawy wyjściowe do natarcia opanowując Małachowice północne. 

Potem baterie 3 dywizjonu 17pal i 17 dac wykonały nawały ogniowe na dwór w Sokolnikach                  

i rozpoznane stanowiska niemieckiej artylerii. 
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Po przygotowaniu artyleryjskim ruszyła do ataku grupa uderzeniowa dowódcy piechoty 

dywizyjnej płk. Smolarskiego w składzie 69pp i I batalion 68pp na szerokim froncie                              

od Maszkowic do dworu Sokolniki. 

Do godz.16-tej Maszkowice Kolonię zdobył II batalion 69pp mjr Chudzikiewicza,                          

a do zmroku zajął pozycje okrakiem na drodze Skotniki- Modlna na wysokości Modlna 

Probostwo. Tego samego dnia pułk nie nacierał dalej, bo w stosunku do Czerchowa, będącego 

jeszcze w rękach niemieckich, był zbyt daleko wysunięty do przodu. 

 

Maszkowice 

Wieś na osi natarcia II batalionu 56pp dowodzonego przez mjr M. Chrupka, który 

współuczestnicząc poprzedniego dnia w zdobywaniu Czerchowa, w dniu 12.09. rano uderzył                    

na południu wzdłuż Małachowic osłaniając z prawego skrzydła główny kierunek natarcia pułku                  

na Miasto Ogród Sokolniki. 

Batalion wypierając nieprzyjaciela ze wsi, z broni przeciwpancernej zapalał stodoły, 

wykurzając z nich obsługi karabinów maszynowych prowadzące ogień na 1 batalion nacierający                 

z Czerchowa na Duraj. 

Po opanowaniu Maszkowic patrole wysłane do wschodnich przedmieść Ozorkowa nie 

stwierdziły obecności niemieckiego wojska. 

 

Modlna 

Opanowana bez walki w dniu 7.09. przez 24DP w jej przemarszu z Ozorkowa w kierunku 

Strykowa. W czasie bitwy nad Bzurą wraz z wsią Celestynów na głównej osi natarcia                                

17 Wielkopolskiej DP z wykorzystaniem na Dzierżązną i Białą. 

10.09 do Modlnej przybyła niemiecka 17DP wycofana spod Brzezin z marszu na Warszawę, żeby 

z resztkami (6pp i batalion pionierów dowodzony przez płk Rajcherta) rozbitej                                                   

w dotychczasowych walkach 30DP, powstrzymać uderzenie wojsk polskich. 

17 niemiecka DP została dodatkowo wzmocniona dwoma dywizjonami artylerii ciężkiej                               

i I batalionem 23 pułku czołgów. 

Jej dowódca gen. Herbert Loch zatrzymał się w Modlnej ze sztabem i zostawił tu 95pp oraz  

dwie kompanie czołgów, 21pp skierował na północ od Ozorkowa a 55pp trzymał w odwodzie                       

na południu od miasta. 

Siły 95pp które przybyły około godz.17-tej rozmieścił następująco: I batalion w Modlnej,         

III w Celestynowie, II w odwodzie a oddział rozpoznawczy w Grabiszewie. 
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12.09. o godz. 5-tej walkę ogniową z niemiecką obroną Modlnej rozpoczął 2 batalion 69pp 

wsparty ogniem 6 baterii 17pal stacjonującej w rejonie dworu i kościoła oraz pluton artylerii 

piechoty, który prowadził ogień na cmentarz. Około godz. 7-ej II batalion 69pp przeszedł                         

do natarcia wzdłuż traktu do dworu Modlna lecz został sparaliżowany ogniem broni maszynowej 

dwóch czołgów średnich i oddziału piechoty, które pod osłoną mgły zajęły wschodnie 

zabudowania Modlnej Probostwo skąd ogniem bocznym wstrzymywały lewe skrzydło i tyły 

nacierającego batalionu. 

Ogień 6 baterii zmusił Niemców do ucieczki do wsi Celestynów i porzucenia 2 czołgów                  

na łące, które potem zostały spalone przez polskich saperów. 

Po przygotowaniu artyleryjskim w wykonaniu II dywizjonu 17pal i 17dac, które prowadziły 

ogień na Modlną, na las położony na południu od niej oraz wzgórze 158 i 159 ruszyły do natarcia 

II batalion 69pp i I batalion 68pp. 

Po zaciętych walkach wręcz około godz. 9-tej oba bataliony wtargnęły do Modlnej w rejon 

kościoła i dworu. 

Po godzinie 12-tej niemiecka artyleria dokonała bardzo silnego ostrzału Modlnej oraz 

północnego przedpola nie wyrządzając większych strat, ponieważ oddziały polskie wycofały się 

do lasu na północ od wsi. Jeden z niemieckich pocisków trafił w kościół, ale na szczęście okazał 

się niewypałem i  nie wyrządził poważniejszych skód. 

Na miejscowym cmentarzu kwatera 142 poległych żołnierzy głównie z 17 DP, ale i z 25DP. 

Zwraca uwagę mała ilość (6) pochowanych żołnierzy nieznanych i stosunkowo duża liczba 

poległych oficerów (24 z podchorążymi). 

Pamiątką po wrześniowych walkach jest pocisk karabinowy tkwiący w nagrobku 

proboszcza ks. Gadomskiego. 

 

Ozorków 

Ozorków w rozkazodawstwie Naczelnego Dowództwa w związku z kierunkiem 

wycofywania się Armii „Poznań”  wymieniany jest już 5.09. a w rozkazach Grupy Operacyjnej 

gen. Knolla Kownackiego z 9.09. wielokrotnie, jako przedmiot natarcia 25DP. 

W rozmowie między Naczelnym Wodzem Marszałkiem Rydzem- Śmigłym z dowódcą 

Armii „Poznań” , gen. Tadeuszem Kutrzebą na temat zwrotu zaczepnego zza Bzury                                  

w zaszyfrowanym na bieżąco żargonie sztabowym Ozorków jest określany jako „część głowy 

bydlęcej”. 
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Również w rozkazodawstwie dowództwa niemieckiego Ozorków jest od 9 września 

planowany na kwaterę główną 8 armii gen. J. Blaskowitza a od 8 września jest miejscem 

stacjonowania sztabu X Korpusu gen. W.von Ulexa. 

Po przełamaniu polskiego frontu na Warcie Ozorków znalazł się na głównej osi 

komunikacyjnej 8 armii niemieckiej biegnącej z Wartkowic przez Parzęczew, Ozorków                           

do Głowna.  

Zanim to nastąpiło w Ozorkowie w pierwszych dniach wojny miały miejsca następujące 

wydarzenia: 

1.09. Nad miastem parokrotnie przelatywały formacje niemieckiego lotnictwa 

4.09. Wieczorem od strony Parzęczewa zaczęła się przelewać przez Ozorków pierwsza fala 

uchodźców uciekających przed niemieckimi wojskami. 

5.09. Zaczęły się przetaczać przez miasto kolumny wozów taborowych jednostek Armii „Łódź”. 

Między Ozorkowem a Parzęczewem nastąpił atak niemieckiego dywizjonu myśliwskiego          

na 3 polskie samoloty zakończony ich zestrzeleniem. 

6.09. Przez Ozorków przemaszerował 4 szwadron 6 pułku strzelców konnych z Kresowej Brygady 

Kawalerii zatrzymując się na Nowym Mieście na krótki postój. 

Na stacji zatrzymał się w drodze do Warszawy przez Kutno dla uzupełnienia zapasów wody 

pociąg pancerny nr 52 „Piłsudczyk”. 

7.09. W godzinach rannych wkroczył do miasta niemiecki 31pp pod dowództwem płk. Krampfa                       

z 24DP dowodzonej przez gen. F. Olbrichta, a za nim cała dywizja, która pomaszerowała                     

na Stryków. Bombardowanie Ozorkowa przez polski samolot typu „Łoś”. 

8.09. W Ozorkowie zainstalował się sztab X Korpusu gen. W. von Ulexa, w którego skład 

wchodziła 24 i 30 DP dowodzona przez gen. K. von Briesena. 

9.09. Początek bitwy nad Bzurą. Łęczycę w nocy z 9/10 zdobyła 25 Kaliska Dywizja Piechoty 

dowodzona przez gen. F. Altera. 

10.09. Dywizja ta 29pp dowodzonym przez płk. F. Gryla i 60pp ppłk. M. Frydrycha w pościgu                 

za wycofującymi się oddziałami niemieckiej 30DP, głównie z 46pp płk. J. Wittke dochodzi 

pod Ozorków do linii niemieckiej obrony, którą wyznacza Solca Wielka- Wróblew- dwór 

Ostrów. 

Przez miasto przemaszerował 21pp i 55pp z niemieckiej 17DP gen. H. Locha cofnięty                       

z marszu na Warszawę spod Brzezin dla wsparcia broniących się pod Ozorkowem 

oddziałów 30DP. 

Przejazd przez Ozorków 2 kompanii 23 pułku czołgów skierowany do powstrzymania pod 

Leśmierzem natarcia 56pp płk. W. Tyczyńskiego z 25DP. 
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Przybycie pod Ozorków i zajęcie stanowisk ogniowych przez baterie 2 dywizjonu 58pac                      

na Koziej Nodze i 2 dywizjonu 66pac w rejonie Krzeszewa. 

Ozorków pod ostrzałem polskich baterii artylerii lekkiej i ciężkiej 25DP z pozycji 

ogniowych pod Łęczycą i 17DP z rejonu Karsznic. 

11.09. Przejazd przez miasto 2 kompanii 23 p.cz. wycofanej spod Leśmierza i skierowanej                      

do Orłej, celem powstrzymania polskiej kawalerii oskrzydlającej pozycje niemieckie pod 

Ozorkowem od południa. 

12.09. Po ciężkich dwudniowych walkach oddziały polskie zdobyły Solcę Wielką, Wróblew                      

i Cedrowice zmuszając Niemców do wycofania się do Ozorkowa. 

W godzinach przedwieczornych czołowe oddziały 25DP opanowały rejon dworca 

kolejowego. Wysunięte patrole przeniknęły do środka miasta stwierdzając opuszczenie                         

go przez nieprzyjaciela, który wycofywał się na południe w kierunku Słowika. 

O godz. 21-ej do oddziałów polskich dociera rozkaz dowódcy Armii „Poznań” oderwania 

się od nieprzyjaciela i wycofania na północny brzeg Bzury. 

 

Skotniki 

10.09. W pościgu za cofającymi się oddziałami niemieckiej 30DP o godz.15-tej do Skotnik 

wkroczył 68pp z Wrześni dowodzony przez płk. A. Nykulaka wchodzący w skład 17 

Wielkopolskiej DP z Gniezna, którą dowodził płk. M. Mozdyniewicz, stacjonujacy ze sztabem 

Dywizji w pobliskich Karsznicach. 

Skotniki były miejscem postoju dowódcy 68pp, dowódcy PD płk. W. Smolarskiego                          

i dowódcy artylerii dywizyjnej płk. Cz. Szystowskiego. 

Skotniki stanowiły pozycję wyjściową do natarć na Małachowice, Modlną i Sokolniki. 

Miejscowość była obiektem obserwacji lotniczej nieprzyjaciela i często pod obstrzałem jego 

artylerii. W Skotnikach był wysunięty punkt pomocy lekarskiej. 

 

Sokolniki Dwór 

Obecnie Sokolniki Parcela. 

Od 30.08. do 6.09. miejsce bazowania 32 Eskadry Rozpoznawczej mobilizowanej przez                      

3 Pułk Lotniczy z Poznania, należącej do lotnictwa Armii „Łódź”. Eskadrą dowodził                           

kpt. Obserwator Mieczysław Ryszkiewicz. 

W dworku mieściło się dowództwo Eskadry i kwatery oficerów, w zabudowaniach folwarku 

pozostały skład osobowy. Lądowisko usytuowane było pod wsią Czerchów. 
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6.09. Przed świtem na krótki odpoczynek przybył tu 4 szwadron 6psk wycofujący się                        

po przerwaniu przez Niemców polskiej linii obrony na Warcie. 

7.09. Do Sokolnik Dworu leżących na trasie przemarszu niem. 24DP dotarł zmotoryzowany 

oddział rozpoznawczy czołowego 31pp, który z drogi między folwarkiem a Modlną ostrzelał                       

z broni maszynowej jeden ze szwadronów 6psk, który wycofując się przed Niemcami na krótki 

postój zatrzymał się w Modlnej Probostwo. 

10.09. Gdy w czasie Bitwy nad Bzurą walki przeniosły się na linię Dybówka- Małachowice, 

dwór Sokolniki stanowił pozycje wyjściową do natarć niemieckiej piechoty i był przedmiotem 

ostrzału polskiej artylerii. 

 

12.09. Po przygotowaniu artyleryjskim folwark zdobył 1 batalion 69pp z 17DP który potem 

obsadziły oddziały 56pp z 25Dp. Z niego wyprowadzały one natarcie na Miasto Ogród Sokolniki. 

Natarcie to wspierała 6 bateria 25pal, która stanowiska ogniowe przesunęła do folwarku                              

w Sokolnikach. 

 

Sokolniki Miasto Ogród 

Obecnie Sokolniki Las 

W dniu 12.09 cel natarcia 56pp z Krotoszyna, dowodzonego przez płk. W. Tyczyńskiego. 

Nacierający na lewym skrzydle 25DP pułk miał za zadanie opanować Miasto Ogród 

Sokolniki i wyjść z lasu we wsi Adolfów. 

Na wstępie uderzenia nastąpił przykry incydent, albowiem 17dac otworzył pomyłkowo 

ogień na polskie oddziały nacierające z Dybówki i dworu Sokolniki na północny skraj 

sokolnickiego lasu broniony przez nieprzyjaciela. 

Ostatecznie II batalion kpt. Błyskosza odrzucił Niemców w głąb lasu zdobywając jego 

kolejne pozycje obronne na wysokości Leśnictwa a potem sanatorium. Na skrzyżowaniu                         

ul. Wiślanej z Okólną pozostały jeszcze ślady po okopach strzeleckich przypuszczalnie                          

na niemieckiej pozycji obronnej. 

Pułk wyznaczone zadanie wykonał. Zdobył Miasto Ogród Sokolniki i obsadził jego 

południowy skraj w rejonie Piasków Wróblewskich. 

Wysłane na dalekie przedpole patrole meldowały dalsze odchodzenie sił niemieckich. 

Otrzymany wieczorem rozkaz dowódcy dywizji nakazywał oderwanie się od nieprzyjaciela                        

i odwrót za Bzurę. 
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Sokolniki (wieś) 

12.09. I batalion 69pp dowodzony przez mjr S. Maydanowicza uderzył z podstaw wyjściowych                 

w rejonie dworu Sokolniki  na wieś Sokolniki. 

Po opanowaniu wsi batalion natarł na wzgórze 157 położone na północ od wsi. Po jego 

zdobyciu dotarł do północnego skraju sokolnickiego lasu, gdzie się natychmiast okopał                         

i ze skrzydła uderzył na pozycje nieprzyjaciela w rejonie Modlnej, wspomagając natarcie czołowe 

na tę miejscowość. 

 

 

Stanisław Frątczak 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa opracowania: 

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969 

Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, Londyn t.1, Kampania wrześniowa 1939, cz. 3 

Bauer P., Polak B., Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982 

Rezmer W., Armia „Poznań” 1939, Warszawa 1992 
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Trasa 80 
Zwiedzamy Zgierz 
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Ozorków- Sokolniki Las (6,0)- Kania Góra (8,3)- Rosanów (10,3)- Dąbrówka Malice (14,1)- 

Dąbrówka Wielka (16,1)- Zgierz Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji „Malinka” (16,5). 

Położony na wschodnim skraju Lasu pod Dąbrówkami, w dolinie rzeki Malinki, lewobrzeżnego 

dopływu Czarniawki. Ośrodek dysponuje dwoma kąpieliskami, zalewem do kajakowania, dwoma 

boiskami do siatkówki, boiskiem do piłki nożnej, do koszykówki, trzykilometrową ścieżką 

zdrowia z pięcioma stacjami do ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz torem do jazdy dla modeli 

samochodów terenowych. 

W ośrodku bierze początek Agroturystyczny Szlak Rowerowy Gminy Zgierz i kończący się 

jego łącznikowy szlak z Łagiewnik. 

Z ośrodka „Malinka” ul. Przygraniczną i Inżynierską dojeżdżamy do ul. przez dzielnicę 

domków jednorodzinnych powstałą po II wojnie światowej na gruntach dawnej wsi Rudunki. 

W głębi za ul. Szczawińską widoczny kompleks budynków fabrycznych dzielnicy 

przemysłowej zbudowanych tu w okresie PRL-u. 

Najważniejsze z nich to dawne Zakłady Produkcji i Przetwórstwa Poliuretanowej 

„Polopren”, obecnie pod nazwą „Eurofaone Polska Spółka z o.o.” z większością kapitału 

belgijskiego oraz Zakłady Urządzeń Transportowych Przemysłu Włókienniczego „Transportech”, 

funkcjonująca jako prywatna firma „Wandalex”. 

Zbudowane tu w latach sześćdziesiątych Zakłady Przemysłu Wełnianego                                   

im. J. Pietrusińskiego zatrudniające 1800 osób nie zostały sprywatyzowane i uległy upadkowi. 

Obecnie tereny dzielnicy przemysłowej na Rudunkach stanowią zgierską podstrefę Łódzkiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a największym jak dotąd inwestorem jest firma „Atlas s. a.” 

producent klejów do płytek ceramicznych. 

Ul. Szczawińską opuszczamy Rudunki pod wiaduktem linii kolejowej PKP, która w 1925 r. 

połączyła Zgierz z Kutnem. 

Następnie ul. Piłsudskiego dojeżdżamy do ul. 1 Maja, w którą skręcamy i docieramy do jej 

przecięcia z rzeką Bzurą. 

Rzeka Bzura oraz fakt, że Zgierz był miastem rządowym odegrały główną rolę                                

w wyznaczeniu go w marcu 1921 przez prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego Rajmunda 

Rembielińskiego jako przyszłego ośrodka przemysłu sukienniczego. 

To właśnie tutaj na wyższym lewym brzegu Bzury, która dawała energię motoryczną a jej 

wody były nieodzowne do procesu technologicznego w wytwarzaniu sukna, sytuowały się 

pierwsze zakłady produkcyjne. 
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Jadąc w górę ul. 1 Maja mijamy po lewej i prawej stronie ulicy tereny zabudowy 

przemysłowej powstałej na miejscu dawnych manufaktur sukiennych. 

Po lewej stronie, na wprost odchodzącej w prawo ul. Dąbrowskiego godny uwagi 

pofabrykancki klasycystyczny pałacyk z końca XIX w. zbudowany przez Zachertów a potem 

należący do Ksawerego Pniewskiego, właściciela farbiarni położonej nad Bzurą a następnie 

zakładów wykończalniczych. 

Rodzina Zachertów pochodzenia angielskiego, która jako jedna z pierwszych osiedliła się                        

w Zgierzu i rozwinęła działalność inwestycyjną najpierw w budowę manufaktury a potem dużej 

fabryki której trzypiętrowy budynek znajduje się po lewej stronie ulicy. 

Naprzeciwko po prawej stronie zabudowania dawnej fabryki Posselta. 

Po lewo mijamy budynek dawnej ochotniczej straży pożarnej, która w Zgierzu istniała                     

od 1875 r. i dojeżdżamy do Placu Jana Kilińskiego (20,8), który pierwotnie nazywał się 

Rynkiem Nowego Miasta. 

Środek prostokątnego placu przecina skrzyżowanie ul.1 Maja i Długiej. Godnym 

szczególnej uwagi jest budynek na rogu Placu i ul. Długiej o niezwykle bogatej historii. 

Zbudowany w 1822 r. przez Jana Fryderyka Zacherta jest obecnie siedzibą Zespołu Szkół 

Budowlanych. 

Na narożniku przeciwległym wznosi się trzypiętrowy budynek tkalni mechanicznej należący 

do 1939 r. do braci Aronzon. Obecnie budynek zaadoptowany do funkcji sądowniczej. 

Na prawo od niego relikt dawnej drewnianej zabudowy Rynku w postaci domu sukiennika. 

Na Placu Kilińskiego pętlą kończy się linia tramwajowa łącząca Zgierz z Łodzią, 

uruchomiona w 1901 r. 

Ze skrzyżowania udajemy się w prawo i ul. Długą dojeżdżamy do przecinającej                            

ją ul. Narutowicza, w którą skręcamy w prawo. 

Narożny budynek po lewej stronie zwrócony stroną szczytową to zbudowane w I poł. XIX 

w. dawne Gimnazjum niemieckie, obecnie Szkoła muzyczna. 

Na wolnym placu na przeciwległym rogu skrzyżowania  stał kościół ewangelicki 

zbombardowany w 1939 r. przez lotnictwo niemieckie. 

Na ul. Narutowicza z zabytkową nawierzchnią brukowaną tzw. kocimi łbami zachowało się 

kilka drewnianych domów pierwszych tkaczy sukienniczych o charakterystycznej architekturze. 

Planuje się tu utworzenie Parku Kulturowego „Miasto Tkaczy”. 

Ulicą Narutowicza dojeżdżamy do ul. Dąbrowskiego, w którą skręcamy w lewo. Po jej 

prawej stronie stoją kamienice właścicieli dawnych fabryk usytuowanych w głębi nad Bzurą 

płynącą równolegle do ulicy. 
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Interesującą architekturą odznacza się budynek  stojący przy skrzyżowaniu ulic tzw. Dom 

pod lwami, w którym mieści się Muzeum Miasta Zgierza, gdzie eksponowane są m.in. 

wyposażenia domów fabrykanckich rodzin Borstów i Krusche. 

Ulicą Dąbrowskiego dojeżdżamy do ul. Długiej, w którą skręcamy w prawo, żeby dotrzeć 

do Rynku Starego Miasta, obecnie Placu Jana Pawła II. 

Pierwotnie prostokątny rynek przy wyburzeniu budynków powiększony został przez część 

placu przedkościelnego. 

Obecnie zabudowa pierzei północnej i południowej pochodzi z XIX w. Pierzeja wschodnia 

została wyburzona w czasie II wojny światowej. Pierzeję zachodnią wypełnia budynek ratusza. 

Pierwotny zbudowano dopiero w 1824 r., chociaż Zgierz prawa miejskie otrzymał przed 1288 r. 

po licznych przebudowach obecny kształt ratuszowi nadano w latach 60-tych XX w. Plac przecina 

linia tramwajowa do Ozorkowa, zbudowana w 1922 r. do 1927 r. o trakcji parowej. 

Po zapoznaniu się z treścią tablic na elewacji frontowej ratusza kierujemy się do kościoła 

p.w. św. Katarzyny. 

Pierwszy kościół istniał tu prawdopodobnie jeszcze przed 1231 r. kiedy to do Zgierza na 

naradę przybyli: książę Konrad Mazowiecki, książę Wielkopolski Odonic, biskupi i opat 

sulejowskiego klasztoru Villermus. 

Obecny zbudowany w latach 1910- 1930 na miejscu istniejących już przedtem co najmniej 

czterech świątyń wg projektu Stefana Lemmene reprezentuje styl neogotycki. 

Kościół odznacza się wysmukłą sylwetką, posiada trzy nawy, z których środkowa ma 20 m 

wysokości oraz 60 metrową wieżę. 

Wnętrze rozświetlone 28 witrażowymi oknami posiada cenne zabytkowe wyposażenie,                      

w tym 48 głosowe organy o wysokości 13,5 m. 

Z cmentarza przykościelnego rozległy widok na część miasta powstałą w XIX w. w wyniku 

rozwoju przemysłu sukienniczego. 

Po opuszczeniu kościoła kierujemy się obok plebanii z 1820 r. do ul. Wróblej, gdzie 

zachowały się jeszcze architektoniczne pozostałości po dawnej drewnianej zabudowie Starego 

Miasta. Na szczególną uwagę zasługuje dom pod nr-em 4, pochodzący jeszcze sprzed XIX w. 

Z ul. Wróblej skręcamy w  ul. Szeroką, z z niej w prawo w ul. Gołębią. Po dojeździe                    

do ul. P. Skargi skręcamy w nią w lewo do cmentarza rzymsko- katolickiego. Wchodzimy                         

do niego bramą z połowy XIX w. nawiązującą architektonicznie do modrzewiowego kościoła 

barokowego z 1781 r. który podpalony spłonął w nocy 27 grudnia 1987 r. na jego miejscu stoi 

współczesna kaplica cmentarna. 
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Z bramy skręcamy w prawo w aleję z grobami 72 żołnierzy Wojska Polskiego poległych                 

w 1939 r. oraz kilkudziesięciu cywilów, ofiar wojny. 

W alei głównej, w drugim rzędzie po lewej stronie za kaplicą groby 26 żołnierzy armii 

niemieckiej, poległych w czasie I wojny światowej. 

Wychodząc z cmentarza i kierując się w lewo ul. Parzęczewską napotykamy dawny 

cmentarz prawosławny, na którym była kwatera z 35 grobami rosyjskich żołnierzy z I wojny 

światowej. Obecnie jest to cmentarz zbiorczy prawie 1000 żołnierzy radzieckich (w tym 300 

znanych), ekshumowanych z sąsiednich powiatów. 

Po opuszczeniu cmentarza kierujemy się dalej ul. Parzęczewską. Po lewej stronie mijamy 

kompleks zabudowań Wojewódzkiego Szpitala i dojeżdżamy do najnowszego kościoła w Zgierzu 

p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej (24,1). 

Po zwiedzeniu wnętrza kościoła dojeżdżamy do ul. L. Staffa, żeby od niej dostać się                        

do ul. Grotnickiej. 

Następnie ul. Grotnicką dojeżdżamy do granicy miasta Zgierza (26,7), przebiegającej 

wzdłuż wschodniego skraju grotnickiego lasu. 

Grotniki , Gajówka Linda (31,0)- Kowalewice (34,6)- Ozorków, Plac Jana Pawła II (38,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasy opracował i szkice wykonał: Stanisław Frątczak 
Skład komputerowy Informatora: Andrzej Staniewski 

 

 


