
 

Nr28  czerwiec 2009   Informator  oddziału  PTTK  w  Ozorkowie 

 
Koleżanki i Koledzy! 

Zgodnie z programem działania „Szwadronu” w bieżącym roku, roku obchodów 

70- rocznicy walk Polskiego Żołnierza w obronie Ojczyzny, wysłaliśmy                                   

do samorządowych władz ościennych gmin i powiatów następujący apel, który 

również i nas Szwadronistów powinien uaktywnić przy jego realizacji. 

Sekcja kolarska „Szwadron”, która w swej działalności kontynuuje tradycje 

polskiej kawalerii, oraz jako opiekun Miejsc Pamięci Narodowej czuje się w obowiązku 

przedstawić propozycje uhonorowania Żołnierzy Września. 

   70-rocznica napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej w sposób 

szczególny nas Polaków zobowiązuje do jej uroczystych obchodów. 

   To Polska pierwsza odpowiedziała Nie! zaborczej polityce Hitlera. Na nią też spadło 

pierwsze uderzenie agresora.  

   Obowiązek obrony Ojczyzny spadł, jak zwykle w momentach Jej zagrożenia,                       

na Żołnierza Polskiego. O Jego poświęceniu i ofiarności świadczą długie rzędy 

żołnierskich mogił na cmentarzach, gdzie będziemy, jak dotąd czyniliśmy, oddawać 

hołd poległym podczas rocznicowych uroczystości. 

    Nie wolno nam jednak zapominać i o żyjących jeszcze nielicznych już niestety 

Obrońcach Ojczyzny w tamtym tragicznym Wrześniu. Są to już co najmniej wiekowi 

starcy, często nie opuszczający mieszkań, niektórzy przykuci do łóżek. 

    Zadanie odnalezienia Ich proponujemy powierzyć młodzieży w szkołach,                               

co wzbogaci realizację programu wychowania patriotycznego. 

    Odnalezionych Żołnierzy Września proponujemy zaprosić na uroczystą akademię 

poświęconą 70 rocznicy Wojny Obronnej lub, gdy takiej nie będzie, na sesję Rady 

Miasta-Gminy i tam odpowiednio uhonorować. 

    Tym kombatantom, którzy nie będą w stanie przybyć na uroczystość proponujemy 

złożyć wizytę w ich domu w celu złożenia podziękowania za trud obrony Ojczyzny. 
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Sekcja Kolarska „Szwadron” im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 

przy Oddziale PTTK w Ozorkowie 
zaprasza na wycieczki w czerwcu 2009 

 

  Termin 

Czas trwania 
Temat wycieczki Trasa Dystans Uwagi 

7.06. 

9.00-13.00 

Leśnymi duktami 

grotnickiego lasu 

Ozorków- Kowalewice- Zimna 

Woda- Grotniki- Ustronie- 

Pustkowa Góra- Mamień- 

Ozorków 

26 
Droga gruntowa 

11km 

11.06. 

9.00-15.00 

Łowicka procesja w 

Mąkolicach 

Ozorków- Gieczno- Konarzew- 

Wola Mąkolska- Gozdów- 

Władysławów- Kotowice- 

Wypychów- Brochowice- Ozorków 

60 
Droga gruntowa 

3km 

14.06. 

9.00-13.00 
Gdzie oczy poniosą 

Trasa ustalana wspólnie przed 

startem 
  

21.06. 

9.00- 13.00 

Szlak bojowy 9 

Pułku Ułanów 

Małopolskich 

Ozorków- Parzęczew- Powodów- 

Domaniew- Brudnów- Parzęczew- 

Solca Wielka- Ozorków 

46 
Droga gruntowa 

4km 

28.06. 

9.00- 13.00 
Gdzie oczy poniosą 

Trasa ustalana wspólnie przed 

startem 
  

      Każdorazowo w trasę wyruszamy  sprzed biura PTTK w Ozorkowie pl. Jana Pawła II                      
nr 17. Uczestnicy wycieczek nie będący członkami PTTK ubezpieczają się na czas ich 
trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie lub biorą udział                                

w wycieczkach na własną odpowiedzialność.  Osoby nieletnie biorące udział w wycieczkach 
muszą być pod opieką dorosłej osoby.  Informacja: tel.718- 13- 14  
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O historyczną prawdę 

Ponieważ dotarłem do nowych źródeł wiedzy o działaniach Zbiorczego 

Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii w dniu 11 września 1939r. na ziemi 

parzęczewskiej, czuję się zobligowany do przedstawienia nowej wersji, 

niewątpliwie bardziej zbliżonej do rzeczywistego ich przebiegu. 

Wersja ta stała się podstawą do opracowania przeze mnie trasy 

turystyczno historycznej szlakiem bojowym Zbiorczego Pułku od Parzęczewa 

do Orłej, którą otworzyliśmy z młodzieżą kolarską i cyklistami z Łodzi, Zgierza 

i Ozorkowa w dniu 8 września 2007 r. 

Według uzyskanych nowych źródeł z Instytutu Polskiego w Londynie 

zmienia się dość zasadniczo obraz działań pomorskiej kawalerii pod 

Ozorkowem. 

Relacja opisowa oraz kartograficzna tzw. oleat dowodzącego bezpośrednio 

działaniami grupy uderzeniowej Pułku ppłk. T. Łękawskiego podważa 

informacje zawarte w tak poważnych publikacjach, jak P. Bauera i B. Polaka 

„Amia Poznań w wojnie obronnej 1939r.", M. Porwita „Komentarze do historii 

działań obronnych 1939r.", wydanej w Londynie pracy zbiorowej „Polskie siły 

zbrojne w drugiej wojnie światowej" t. 1, cz. 3 i W. Rezmera „Armia Poznań 

1939", którą zalecił mi Wojskowy Instytut Historyczny, gdy zwróciłem się                  

do niego z prośbą o pomoc w odtwarzaniu wydarzeń z września 1939r. 

W tej ostatniej pozycji, podobnie jak w pozostałych, na str. 260 czytamy, 

,,...że pułk Pomorskiej BK ruszył do natarcia z podstaw wyjściowych                          

na południe od Parzęczewa, po osi Ignacew Chociszew Orła, omijając tym 

samym wzgórze 180,7 pod Bibianowem, gdzie znajdowało się lewe skrzydło 

Niemców (55pp) broniących rejonu Ozorków". 

Ponieważ wg innych autorów: K. Ciechanowski „Armia Pomorze 1939",  

J. Milewski 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich" Góra Bony, (chodzi 

niewątpliwie o wzgórze 180,7 obok wsi Bibianów, nazywane obecnie Górą 

Marii) była zdobywana przez szwadrony Zbiorczego Pułku, powstał dylemat, 

czy wzniesienie to było rzeczywiście pomijane w działaniach Zbiorczego Pułku, 

czy też było przedmiotem ataków. 

Ukazanie się w 2005r. wyczerpującej monografii o 2 Pułku Szwoleżerów, 

autorstwa Wiesława Gogana pt. „Szwoleżerowie Rokitniańscy" ostatecznie 

rozstrzygnęło problem na rzecz drugiej wersji, wskazując równocześnie źródła  

http://1939r.na/
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archiwalne w formie relacji samych uczestników walki o Górę Marii, ppłk 

Łękawskiego i dowódcę szwadronu kolarzy por. S. Stryjewskiego. 

Otrzymane z Londynu wyżej wymienione relacje, nie tylko mnie upewniły, 

że Góra Marii była po trzykroć zdobywana i to przez szwadron kolarzy, 

którym, powtarzając za tak autorytatywnym historiografem wojskowości, jak 

A. Zawilski („Bitwy polskiego września" t. 1, str. 310), mylnie przypisałem 

główny udział w walce z niemiecką jednostką pancerną w Orłej. 

Tymczasem szwadron kolarzy po ostatecznym zdobyciu Góry Marii trwał 

na niej do 12 września i opuścił ją dopiero na rozkaz, żeby wycofać się                      

na przedpole Parzęczewa i z całym Pułkiem bronić go przed uderzeniami sił 

niemieckich. 

Natomiast walkę z niemieckimi czołgami w Orłej stoczyli głównie 

kawalerzyści z 3 szwadronu 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich                          

i 2 szwadronu 8 Pułku Strzelców Konnych. 

Składając to sprostowanie równocześnie bardzo przepraszam wszystkich 

czytelników moich artykułów zamieszczanych w lokalnych czasopismach                       

za przekazywanie tej nieprawdziwej informacji. 

Do pełniejszego obrazu działań naszej kawalerii na terenie Gminy 

Parzęczew potrzeba jeszcze dokładniejszego określenia miejsca i oddziałów 

Zbiorczego Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii, które stoczyły w dniu                      

11 września zwycięski bój z niemieckim oddziałem przeciwpancernym. 

Do walki miało dojść w pobliżu wsi Rafałów (obecnie już nieistniejący, 

jako samodzielna jednostka osadnicza a aktualnie stanowiąca północną część 

wsi Mikołajew). 

O walce z oddziałem przeciwpancernym wspomina szereg autorów,                    

w tym K. Ciechanowski (Armia „Pomorze” s. 297) określając dokładnie czas jej 

rozpoczęcia, jako godz. 10-tą. 

O uczestniczącym z polskiej strony oddziale pisze następująco, niestety 

ogólnikowo, A. Zawilski( „Bitwa nad Bzurą 1939” s.69); „ Przeciwnatarcie                  

to zostało odrzucone brawurowym atakiem ułanów i ogniem na wprost z dwu 

baterii konnych”. 

Chodzi tu oczywiście o 1 i 4 baterię 11 Dywizjonu Artylerii Konnej, 

towarzyszącemu Zbiorczemu Pułkowi Pomorskiej BK. 
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Strzelanie ogniem na wprost wskazuje tu zarówno na zaciętość boju jak                   

i na zaskakującą okoliczność spotkania przeciwników. 

Udział w tym boju ułanów, jeśli to określenie potraktować ściśle, 

wskazywałby na uczestniczenie w walce szwadronu marszowego 18 Pułku 

Ułanów, który wraz z dwoma szwadronami 8 Pułku Strzelców Konnych                    

i kombinowanym szwadronem 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich (W.Gogan 

„Szwoleżerowie Rokitniańscy” s. 312) stał w odwodzie na przedpolach 

Piaskowic. A może większa część albo cały ten odwód został rzucony                      

do powstrzymania oddziału przeciwpancernego. 

Natomiast wg innych autorów Niemcy przy zdobywaniu Góry Marii                    

(wg Ciechanowskiego Góry Bony) byli wspierani bronią przeciwpancerną,                        

co mogłoby wskazywać, że pod Górą Marii toczył się bój lokalizowany jakoby 

pod Rafałowem. 

Ostatecznie oba te  miejsca dzieli zaledwie odległość 1,5 km. Wątpliwości  

jest tu sporo. W każdym razie jedno jest pewne. Niemiecki oddział 

przeciwpancerny, określany przez Ciechanowskiego jako dywizjon należący              

do 17 Dywizji Piechoty został jako ostatni odwód rzucony do powstrzymania 

natarcia polskiej kawalerii. 

Rozbity gdzieś pod Chociszewem i zmuszony do wycofania się pozostawił 

na polu walki część sprzętu bojowego w tym działko przeciwpancerne,                   

z którego nasi tak skutecznie strzelali do niemieckich czołgów w Orłej.   

O porażce oddziału podają także źródła niemieckie. W „Kampferlebnisse 

aus dem Feldzug in Polen 1939” wydanym w 1941 r. w Berlinie na str. 41 

czytamy; „Polak z ciężkimi siłami zdobył zaporę na zachód od wsi Orła. 

Oddział przeciwpancerny musiał zawrócić poniósłszy ciężkie straty”. 

Również w dokumentach zebranych przez niemiecką prokuraturę                   

w Landau w 1980 r. w związku z mordem w Kowalewicach wśród jednostek 

Wehrmachtu operujących 11 września w rejonie wsi wymienia się obok 

oddziału czołgów PzAbt 23 obronę przeciwpancerną PzAw/561. 

Fakt udziału niemieckiego oddziału przeciwpancernego w walkach 

między Orłą a Parzęczewem jest więc bezsporny. 

Problem polega na dokładnym określeniu miejsca walki tego oddziału                     

i szwadronów polskiej kawalerii w niej uczestniczących. 
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Może pomogłyby tu informacje, już teraz z pośredniego przekazu osób, 

które były świadkami tamtych wydarzeń. 

Moje próby uzyskania informacji na ten temat wśród mieszkańców 

Rafałowa, czynione parę lat temu, skończyły się niepowodzeniem. 

Stanisław Frątczak 

 

 

 

 

Szwadronisto!  Zajrzyj! 

W biurze PTTK-u jest wyłożona żółta teczka z powyższym wezwaniem. 

Możesz w niej znaleźć komunikaty  i dokładniejsze informacje dotyczące 

naszych tras i tras, na które zapraszają nas inne organizacje krajoznawczo- 

turystyczne. 

Te materiały informacyjne są tylko do przeczytania na miejscu. Znajduje 

się tam także arkusz „Propozycje wycieczek” na każdy następny miesiąc. 

Szefostwo „Szwadronu” liczy na inwencję Koleżeństwa w wypełnianiu rubryk 

własnymi pomysłami tras wycieczkowych lub wycieczkami zamieszczanymi                 

w prasie , radio, czy telewizji. 

A w ogóle to zachęcamy do częstego odwiedzania naszego biura jeśli 

jesteście w rejonie Placu Jana Pawła II, żeby być na bieżąco z wydarzeniami 

turystyczno- krajoznawczymi. 
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TRASA 81 część 1 
Szlakiem bojowym Grupy Operacyjnej Kawalerii Gen. Grzmota – Skotnickiego 

odtworzonym z dnia 9 i 10 września 1939 r. 

Trasy łącznikowe 

1. Łęczyca – Topola Królewska – Błonie – Dąbie (28 km) 

2. Łęczyca – Leźnica Mała – Grodzisko – Leszno – Dąbie (35 km)  

3.Ozorków – Solca Wielka – Topola Katowa – Wichrówek – Grodzisko- Leszno – Dąbie 

(46 km)  

Opis trasy nr 2 
Łęczyca – Wichrówek (5,5 km) 7.IX żołnierze Wehrmachtu rozstrzelali                            

5 mieszkańców wsi.  
9. IX.  Miejsce przeprawy z Błonia przez  Pradolinę Warszawsko- Berlińską 

szwadronu Kawalerii Dywizyjnej 25 Dywizji Piechoty celem ubezpieczenia                         
od południowego zachodu uderzenia polskich sił na Łęczycę i utrzymanie przepraw 
na Gnidzie.  

16. IX 1914 r wojska 9 Armii niemieckiej nacierające od strony Dąbia 
stoczyły na polach Wichrówka i Wilczkowic zwycięską bitwę z wojskami 2 Armii 

rosyjskiej broniącej Łęczycy 
W zbiorowej mogile w Wichrówku pochowano kilkuset poległych żołnierzy 
rosyjskich, w tym Polaków  przymusowo wcielonych do armii carskiej . 

Przy skrzyżowaniu dróg  betonowy obelisk poświęcony poległym. 
 

Leźnica Mała (8,8 km) Parski 6. IX przy drodze do Drozdowa przymusowe 

lądowanie polskiego myśliwca  P- 11 c, uszkodzonego podczas ataku na niemieckie 
bombowce. 

            Atak rozpoczęty nad wsią Grodzisko zakończył się zestrzeleniem nad 
Kosewem niemieckiego samolotu i  jego upadkiem we wsi Zimne. 
 
Grodzisko (19, 7) Zbylczyce (22,5) – Leszno (26, 0) – Kupinin (31,8) –Dąbie (43, 8)  

                                                         Opis trasy  

Skróty użyte w tekście. BK – Brygada Kawalerii, bs- batalion strzelców, ckm – 

ciężki karabin maszynowy, DP – Dywizja Piechoty, DAK – Dywizjon Artylerii 
Konnej,  GO Kaw – Grupa Operacyjna Kawalerii, ppanc– przeciwpancerny, PP – 
Pułk Piechoty, PSK – Pułk Strzelców Konnych, PSzwol. – Pułk Szwoleżerów, PUł. – 

Pułk Ułanów. 
                        

Grupa Operacyjna Kawalerii Gen. Grzmota – Skotnickiego 

  GO Kaw. została powołana 8 września przez dowodzącego Bitwą nad Bzurą gen. 

dyw. Tadeusza Kutrzebę. Grupę tworzyła Podlaska BK w składzie 6 PUł. 
Kaniowskich ze Stanisławowa, 9 PUł. Małopolskich z Trembowli , 14 PUł. 
Jazłowieckich ze Lwowa, 6 DAK im. Gen. Romana Sołtyka ze Stanisławowa, 7bs                

i Zbiorczy Pułk Pomorskiej BK rozbitej w korytarzu pomorskim, składający się                   
ze szwadronów 2 PSzwol. Rokitniańskich ze Starogardu Gdańskiego, 8 PSK                                                                                                                                                          
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z Chełmna oraz dwóch baterii 11 DAK-u z Bydgoszczy. Grupą dowodził gen. bryg. 
Grzmot – Skotnicki.  

Zadanie postawione przez GO Kaw. Polegało na osłonie od zachodu uderzenia zza 
Bzury na Stryków Grupy Operacyjnej gen. Knolla- Kownackiego (25,17,14,DP) oraz 
dokonaniu manewru okrążającego  w kierunku Łodzi, celem głębokiego zajścia                 

na tyły atakowanej przez siły polskie niemieckiej 8 Armii. 
 

Dąbie (0,0 km) W dniu 9 września w mieście i w okolicy koncentrowały się 

jednostki wchodzące w skład GO Kaw. Samo miasto zajął 9 PUł. który obsadziwszy 
brzegi Neru i przyczółek mostowy zabezpieczał koncentrację oddziałów.  

Wysłany rano w kierunku Uniejowa pluton kolarzy wpadła w zasadzkę 

zastawioną przez zmotoryzowany podjazd niemiecki z 46 pp należącego do 30 DP. 
O godz. 18-tej wyruszył na rozpoznanie w kierunku Uniejowa  brygadowy 

szwadron kolarzy, który ostrzelany silnym ogniem ckm-ów poniósł pod miastem 
bardzo duże straty. Równocześnie zaalarmował  silny oddział rozpoznawczy 
niemieckiej 221 DP obsadzającej Uniejów, uniemożliwiając zaskakujące natarcie            

na miasto naszych oddziałów.  
Wieczorem 7 bs zajął las Rożniatów  zabezpieczający wymarsz GO Kaw. z Dąbia. 
Przed północą GO Kaw. rozpoczęła wymarsz z Dąbia. 

 

Domanin (2,0)  We wsi rozdzieliły się drogi pułków. 6 PUł. Kaniowskich 
pomaszerował na wprost w kierunku Uniejowa. Pozostałe pułki skierowały się                  

w lewo i przez Chwalborzyce, Świnice Warckie, Dzierżawy do Wartkowic.  
My udajemy się w ślad za 6 PUł. który wzmocniony 1 baterią 6 DAK-u, plutonem 
ckm i 2 działami ppanc wyszedł około godziny 1-szej przed południowy skraj lasu 

Orzeszków pozostawia 1 baterię na stanowiskach ogniowych przed jego północnym 
skrajem. 

 
Orzeszków (9,7) Natrafiwszy na bardzo silny ogień broni maszynowej                       

z cmentarza, który zadawał duże straty, dowódca pułku płk. Stefan Liszko rozkazał 

3 szwadronowi rtm. Hellera nacierać w dalszym ciągu  wzdłuż drogi Dąbie –
Uniejów 2 szwadronowi wzdłuż Warty przez Kościelnicę a 1 szwadronowi z lewego 

skrzydła do Felicjanowa.  
 
Uniejów cmentarz (12,0) Z powybijanych w murze cmentarnym otworów 

Niemcy prowadzili morderczy ogień z cekaemów i moździerzy do nacierających 
szwadronów. 10. IX o świcie gdy natarcie 3 i 1 szwadronu wsparł ogień 1 baterii, 
która wystrzeliła 291 pocisków,  cmentarz został opanowany. 

Na samym cmentarzu poległo 40 Niemców.  
Odczyt fragmentu powieści B. Królikowskiego „ Bez amarantów”, minuta 

ciszy, zapalenie zniczy. 
 
Uniejów rynek (12,7) Z cmentarza walka przeniosła się do środka miasta,                 

z którego Niemcy wycofali się na południu, gdy 2 szwadron odciął im drogę                      
od mostu na Warcie. Straty Niemców przekroczyły 150 zabitych i rannych oraz 27 
wziętych do niewoli. Zdobycz  wojenną stanowiło 11 samochodów z amunicją               

i żywnością, kilka motocykli, około 300 rowerów, 12 karabinów maszynowych,                 
3 armaty ppanc 2 moździerze, dużo broni ręcznej. 

 Uwolniono z niewoli kilkudziesięciu polskich żołnierzy, głównie z 29 Pułku 
Strzelców Kaniowskich.  
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Trzy dni wcześniej 6 września ,Uniejowa i mostu na Warcie, po którym 

przeprawiała się 25 DP i Wielkopolska BK, bronili przed Niemcami żołnierze z 30                

i 29 Pułku Piechoty.  
 

Bronówek (20,0) W pobliżu wsi szosę Uniejów – Wartkowice przecięła trasa 

przemarszu 9 PUł. Małopolskich, który z Dąbia przez Świnice Warckie kierował się 
do lasu na wschód od Poddębic, gdzie rzekomo miały się znajdować niemieckie siły 

pancerne. 
Na drodze pułk zdobył kilka samochodów z zaopatrzeniem, niszczył niewielkie 
oddziały niemieckie i chwytał przejeżdżających oficerów sztabu i kurierów. 

 
Wartkowice (27,3) 10.IX we wczesnych godzinach rannych 4 szwadron 

jadący na czele 14 PUł. Jazłowieckich śmiałym, atakiem z zaskoczenia zdobył 

miejscowość a w niej duży skład żywnościowy na 27 samochodach obsługiwany 
przez oddział kwatermistrzowski niemieckiej 30 DP. Zdobycznej żywności starczyło 

60 Kaw. aż do Puszczy Kampinowskiej. 
Zginęło w walce 36 Niemców a 42 wzięto do niewoli przy stratach własnych                       
2 rannych.  

Z miejscowego kościoła uwolniono 20 uwięzionych mężczyzn. 
Gostków (28,6) To ważne skrzyżowanie dróg, z których szosa Poddębice- 

Wartkowice-Ozorków była główną osią komunikacyjną 8 Armii niemieckiej, 
opanował i obsadził 3 szwadron 14 PUł. Jazłowieckich. Na skrzyżowaniu w ręce 
Polaków wpadali oficerowie sztabowi i gońcy. Przechwycono kilkanaście 

samochodów, z których jeden z kasą 30 DP. 
Po odjeździe kawalerii Gostkowa broniła 2 kompania 7bs przed 350 pp z 221DP, 
który po opanowaniu Uniejowa maszerował na Ozorków. Kompania nie mogąc 

sprostać przewadze wroga wysadziła most na Nerze i wycofała się na wschód. 
 

Biała Góra (33,0) Maszerujący w dniu 11.IX w kierunku Parzęczewa 7 bs 
dowodzony przez mjra Józefa Szula został zatrzymany rozkazem gen. Grzmota- 
Skotnickiego, który nakazał batalionowi zatrzymać maszerujący na Ozorków 375 

pp z 221 DP. Mjr. Szul zająwszy okrakiem 
drogę na wysokości wsi Wierzbówka uznał, że najlepszą obroną jest atak i przy 

wsparciu towarzyszącej batalionowi 3 baterii 67 dywizjonu artylerii lekkiej 
niespodziewanie rano 12.IX  uderzył na nieprzyjaciela również przygotowującego 
się do natarcia. 

Brawurowym szturmem batalion zdobył Białą Górę odrzucając na zachód 
niemiecki pułk, który stracił 70 zabitych, wielu rannych i około 200 wziętych do 
niewoli. Ze sprzętu bojowego nieprzyjaciel porzucił 12 cekaemów, 7 lekkich 

karabinów maszynowych, 4 moździerze i kilkanaście skrzyń z amunicją.  
Straty batalionu w ludziach też były znaczne. 

 

 

Stanisław Frątczak 

 

Podstawa opracowania:  

W. Rezmer, Armia” Poznań” 1939, Warszawa 1992  
M. Jeske i in. ,Kawaleria samodzielna w bitwie nad Bzurą, Warszawa 2004  
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TRASA 81 część 2 

Szlakiem bojowym 

 Zbiorczego Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii  
odtworzonym z dnia 11 września 1939 r. 

 
Zbiorczy Pułk Pomorskiej Brygady Kawalerii 

 

Jednostka ta powstała 4 września 1939 r. z oddziałów Pomorskiej Brygady 
Kawalerii rozbitych w walkach z przeważającymi silami nieprzyjaciela w Borach 

Tucholskich, pod Świeciem i Grudziądzem. 
W jej skład weszły z 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 3 szwadron por. Alberta 

Wojciechowskiego, szwadron kolarzy por. Stanisława Stryjewskiego, kombinowany 

szwadron z różnych pododdziałów pułku, 1 szwadron marszowy 18 Pułku Ułanów 
Pomorskich rtm. Leonarda Fijałkowskiego oraz z 8 Pułku Strzelców Konnych               
2 szwadron rtm. Stanisława Wiśniewskiego, 4 szwadron por. Władysława 

Piszczykowskiego, 81 Dywizjon Pancerny i dwubateryjny 11 Dywizjon Artylerii 
Konnej ppłk. Władysława Szweda. 

Dowódcą Zbiorczego pułku był płk- dypl. Jerzy Jastrzębski. 
W dniu 8 września z Podolskiej Brygady Kawalerii, Zbiorczego Pułku Pomorskiej 

Brygady Kawalerii 17 batalionu strzelców została: utworzona Grupa Operacyjna 

Kawalerii imienia jej dowódcy, gen. Stanisława Grzmota - Skotnickiego. 
Jednostka ta w ramach działań ofensywnych Armii „Poznań" nad Bzurą otrzymała 

zadanie nacierania na prawym skrzydle armii a potem wejścia na głębokie tyły 
nieprzyjaciela celem przejęcia jego linii zaopatrzenia i odcięcia drogi odwrotu. 
W myśl tych założeń 9 września z Dąbia nad Nerem 6 Pułk Ułanów Kaniowskich                 

z Podolskiej Brygady Kawalerii uderzył na Uniejów, żeby zabezpieczyć tyły operacji, 
14 Pułk Ułanów Jazłowieckich pomaszerował na Wartkowice a 9 Pułk Ułanów 
Małopolskich w kierunku lasu na wschód od Poddębic. 

Maszerujący dotąd w drugim rzucie Zbiorczy Pułk Pomorskiej Brygady Kawalerii 
otrzymał 10 września rozkaz maszerować z Wartkowic w kierunku Parzęczewa celem 

otwarcia drogi do natarcia na Zgierz i Łódź dla całej Grupy Operacyjnej Kawalerii 
gen. Grzmota Skotnickiego. 
 

Opis trasy 
 

 

Parzęczew (0.0 km) Początek trasy przed budynkiem plebani.  

10 września około godziny 20-tej do Parzęczewa przybył gen. bryg. Stanisław 
Grzmot Skotnicki, który zainstalował się na plebani ze sztabem GO Kaw. 

Około godziny wcześniej przeszedł przez Parzęczew od strony Wartkowic                      

w kierunku Ozorkowa Zbiorczy Pułk Pomorskiej BK. 
Pułki Podolskiej BK wchodzące w skład GO Kaw. dnia 10 września usytuowane 

były następująco: 6 PUł. Kaniowskich w Ignacewie Parzęczewskim, pułki 9 Ułanów 
Małopolskich i 14 Ułanów Jazłowieckich w lesie na wschód od Poddębic. 

 

Piaskowice (1,0) Majątek ziemski należący do wojny do rodziny rtm. 
Zdzisława Rozwadowskiego, oficera rezerwy 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, 
który na początku września prowadził tu nabór koni prawdopodobnie dla 

szwadronu zapasowego we Włocławku. 
Miejsce postoju dowódcy Zbiorczego Pułku Pomorskiej BK i niektórych oddziałów 

pułku oraz I baterii 11 DAK - u. 
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Wytrzyszczki (1,8) Zatrzymujemy się przy rozwidleniu dróg na krótki postój, 

żeby dowiedzieć się o roli wsi w działaniach Zbiorczego Pułku. 
10 września w godzinach południowych dotarł tu 4 szwadron 9 PUł. pod 

dowództwem rtm. Roztworowskiego, wzmocniony plutonem taczanek ppor. Lwa 

Sapiehy i 2 samochodami pancernymi, który miał za zadanie rozpoznać siły 
nieprzyjaciela w kierunku Ozorkowa. 

Z rozwidlenia dróg samochody pancerne ostrzelały Górę Marii. Niemcy 
odpowiedzieli ogniem artylerii zmuszając szwadron do odwrotu. 

Po dotarciu tu wieczorem 10 września Zbiorczego Pułku Pomorskiej BK                        
we wschodnich zabudowaniach wsi zajęły stanowiska trzy szwadrony wyznaczone      
do natarcia na Górę Marii oraz wsie Konstantki i Florianki. 

Grupa uderzeniowa dowodzona przez zastępcę dowódcy pułku ppłk. Tadeusza 
Łękawskiego zabezpieczała się w nocy placówkami i czujkami, przeczesując 
patrolami przedpole Wytrzyszczek i rozpoznając pozycje nieprzyjaciela. 

Z rozwidlenia dróg w Wytrzyszczkach kierujemy się w stronę Ozorkowa.                         
Po dojechaniu do pierwszego skrzyżowania dróg, skręcamy w prawo, w drogę                  

do wsi Julianki. 
Po przejechaniu około 100 m wjeżdżamy w drogę polną z wyraźnymi koleinami 

wiodącą na Górę Marii. 

 
Góra Marii (3,2) W historiografii wojskowej określana jako wzgórze 180,7 lub 

kontrowersyjnie jako Góra Bony. Wśród miejscowych zwana do niedawna Górą 
Parzęczewską, Ozorkowską lub Bibianów. 

Po wjeździe na część szczytową wzniesienia zatrzymujemy się na dłuższy 

odpoczynek, podczas którego dowiadujemy się o walkach toczonych tu we wrześniu 
1939 r.. 
Góra Marii była głównym celem natarcia Zbiorczego Pułku Pomorskiej BK. 

Wykonać go miał liczący około 120 żołnierzy szwadron kolarzy 2 Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich pod dowództwem por. Stanisława Stryjewskiego. 

Po godzinie 330 spieszony szwadron w szykach luźnych ruszył na wzgórze. 
Według relacji por. Stryjewskiego: „Posuwano się skrycie. Gdy dochodzono                        

do szczytu usłyszano uciekających w popłochu kilku ludzi. Po dojściu na szczyt 

zobaczono radiostację nadawczą i lornetę nożycową oraz 3 płaszcze podoficerskie 
niemieckie. Nie ulegało wątpliwości, że było to wysunięte stanowisko obserwatora 

artylerii." 
Niemcy z 55 pułku piechoty obsadzający wzgórze zmuszeni przez zaskoczenie                        

do jego opuszczenia nie zamierzali z niego rezygnować. 

Położone na rozwidleniu kierunków natarcia zarówno na Ozorków, jak i na Łódź    
i dominujące nad okolicą wzniesienie (wówczas nie zalesione) stanowiło świetny 
punkt obserwacyjny pozwalający kontrolować sytuację w kierunku zachodnim                   

i północnym nawet na odległość 10 km. Jeszcze o świcie nieprzyjaciel rozpoczął 
kontrnatarcie dwoma plutonami. 

Kolarze pozwolili Niemcom podejść na odległość skutecznego strzału i dopiero 
wtedy otworzyli ogień z kilku cekaemów zadając przeciwnikowi duże straty, sami 
tracąc też (według por. Stryjowskiego) około 30 procent stanu osobowego szwadronu. 

Mimo zaciętego oporu nieprzyjacielowi wspieranemu silnym ogniem artylerii udało 
się zepchnąć szwadron ze wzgórza.  

Ponieważ dowódca pułku wydał rozkaz ppłk. Łękawskiemu powtórnego 

zdobycia Góry Marii, ten zażądał silniejszego wsparcia ogniowego 1 baterii 11 DAK- 
u oraz włączył do natarcia stojący w odwodzie 4 szwadron 8 PSK dowodzony przez 

rtm. Piszczykowskiego. 
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Bateria pod dowództwem kpt. Guttenbergera otwierając ogień już po drugim 

strzale celnie zaczęła trafiać w pozycje nieprzyjaciela na wzgórzu. 

Gdy zamilkły działa, spieszone szwadrony kolarzy i szwadron strzelców konnych        
z bagnetami na karabinach ruszyli do natarcia. 

Niemcy nie wytrzymali impetu uderzenia i starcia na białą broń. Po zaciętej 

walce ustąpili z pozycji na wzgórzu. Nieprzyjaciel ciągle jednak nie rezygnował                 
z jego opanowania. 

Jeszcze w godzinach rannych otworzył zmasowany ogień artylerii na pozycje 
szwadronu kolarzy i rzucił do walki piechotę wspieraną przez samochody pancerne 
oraz oddział przeciwpancerny, ostatni odwód 17 DP. Przy takiej przewadze 

przeciwnika mimo rozpaczliwej obrony szwoleżerowie zostali ze wzgórza po raz drugi 
odrzuceni, wydawałoby się, że już bezpowrotnie. 

Tymczasem dzielny por. Stryjewski już bez rozkazu, samoistnie, w gorączce 

zapału bitewnego, poderwał szwadron kolarzy do desperackiego ataku i wzgórze 
zdobył po raz trzeci. 

I to zdobył je ostatecznie, bo następna próba Niemców odbicia go skończyła się 
niepowodzeniem. 

Płk. Łękawski, po latach ten zwycięski kontratak szwadronu kolarzy tak ocenił: 

„Było to piękne natarcie! Bił się już doświadczony żołnierz i brał słuszny odwet                
na wrogu." 
Ważny obiekt dla planowanych działań okrążających GO Kaw. pozostał w polskich 
rękach. 

Szwadron kolarzy pozycje na Górze Marii opuścił dopiero 12 września i to na 

rozkaz, kiedy został zaniechany rajd kawalerii na Zgierz i Łódź i trzeba było bronić 
Parzęczew od wschodu przed atakami niemieckiej broni pancernej. 

Po odpoczynku na Górze Marii tą samą drogą wracamy do wsi Julianki                            

i kontynuujemy jazdę w kierunku południowym. 
 

Julianki (4,0) Wieś przecina oś natarcia 2 szwadronu 8 PSK wychodzącego                   
z odcinka drogi wiodącej z Wytrzyszczek do Florianek. 

2 szwadron rtm. Wiśniewskiego nacierając wzdłuż południowego podnóża Góry 

Marii wykonywał zadanie pomocnicze polegające na wspieraniu działań szwadronu 
kolarzy, opanowaniu Konstantek i dotarciu do linii kolejowej Łódź - Kutno, skąd 

miał rozpoznawać w kierunku Ozorkowa. 
My po dotarciu do drogi asfaltowej prowadzącej do Chociszewa i przejechaniu 

po niej kilkudziesięciu metrów skręcamy w drogę biegnącą wzdłuż zabudowań wsi 

Florianki. 
 
Florianki (5,0) Po minięciu z lewej strony niewielkiego lasku zatrzymujemy się 

na krótki postój, żeby zapoznać się z zadaniami jakie wyznaczono trzeciemu                     
ze szwadronów grupy uderzeniowej ppłk. Łękawskiego. 

Był nim 3 szwadron 2 PSzw. por. Wojciechowskiego, który otrzymał rozkaz 
opanowania Florianek, dotarcia do linii kolejowej i rozpoznawania stamtąd                        
na Ozorków. Natarcie obu szwadronów rozwijało się pomyślnie. 

W ocenie ppłk. Łękawskiego -„Nieprzyjaciel liczbowo raczej słaby nie stawiał 
oporu i wycofywał się w kierunku wschodnim." 

Z postoju ruszamy przez wieś po osi natarcia 3 szwadronu szwoleżerów                       

i zatrzymujemy się na skrzyżowaniu dróg w Mamieniu. 
 

Mamień (5,8) Oba szwadrony dotarły do wysokości skrzyżowania nie napotykając 
zdecydowanego oporu. Do większej wymiany ognia doszło przed samym 
Bibianowem, gdzie w niewielkich brzozowych laskach rozrzuconych na zachód                    
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od drogi Niemcy próbowali powstrzymać polskie natarcie. 

Wzięci w dwa ognie przez szwadron szwoleżerów od południa a strzelców 

konnych od północy szybko wycofali się za tory kolejowe. 
2 szwadron 8 PSK po zdobyciu Konstantek a 3 szwadron 2 PSzw. po opanowaniu 
całych Florianek łącznie z młynem na Mamieniu wysunęły się za tory kolejowe. 

Szwoleżerom udało się za torami ostrzelać z zaskoczenia jakiś sztab niemiecki 
zajęty obserwacją walk o Górę Marii. 

Dalszy postęp szwadronu szwoleżerów został zatrzymany przez silny ogień 
niemieckiej artylerii ostrzeliwującej teren leżący między zachodnią częścią 
Kowalewic a torami.  

W tej sytuacji oba szwadrony szukały innej drogi przedarcia się przez tory                        
na wschód.  
Maszerując na południe znalazły ją we wsi Pustkowa Góra. 

Zatrzymujemy się przed przejazdem i zapoznajemy się z dalszym przebiegiem działań.  
 

Pustkowa Góra (7,0) Na terenie wsi tory kolejowe przecina przejazd łączący 
Chociszew z Orłą.  

Tu ostrzał niemieckiej artylerii był mniej intensywny i słabszy ogień piechoty. 
Szwadrony pozostawiwszy konie w pobliskim lesie pod opieką koniowodnych, 
rozwinięci w tyralierę i wsparci ogniem baterii kpt. Guttenbergera uderzyli                        

na pozycje nieprzyjaciela usadowionego na nasypie kolejowym. Działania                          
te bezpośrednio nadzorował dowódca Zbiorczego Pułku Pomorskiej BK płk dypl. 
Jerzy Jastrzębski. Brawurowe natarcie kawalerzystów wyparło Niemców z nasypu 

kolejowego i zmusiło do ucieczki w kierunku wsi Orła. 
Z przejazdu kolejowego kierujemy się do skrzyżowania dróg w Orłej, gdzie 

znajduje się pomnik poświęcony Pomorskiej BK. Tam poznajemy przebieg walki                  
o wieś. 

 

Orła (8,8) W pogoni za uciekającym nieprzyjacielem 3 szwadron 2 Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich por. Wojciechowskiego i 2 szwadron 8 Pułku Strzelców 
Konnych rtm. Wiśniewskiego wkroczył do Orłej i wkrótce opanował część 

zachodnią a potem całą wieś. 
Coraz to głębsze wchodzenie polskiej kawalerii na tyły broniących się pod 

Ozorkowem resztek 30 DP i wspierających ją batalionów przybyłej na pomoc 17 DP 
było zbyt poważnym zagrożeniem, żeby nieprzyjaciel nie zareagował 
przeciwuderzeniem. 

W tym celu przesunął do Orłej 2 kompanię z 23 pułku czołgów, dotąd 
zaangażowaną we wspieraniu własnej piechoty broniącej linii Sierpów - Parzyce. 

Kompania ta licząca 16 czołgów typu PzKw IV, najnowszej produkcji z 1938 r.,          
o wadze 21 ton, uzbrojonych w armatę kalibru 75 mm i 2 karabiny maszynowe 
pędziła ile mocy w silnikach do Orłej, od Kowalewic w zasłonie dymnej. Pomorscy 

kawalerzyści nie dali się jednak zaskoczyć. 
Gdy czołgi rozwinęły się w natarciu na wieś z zaimprowizowanych na prędce, ale 

dobrze usytuowanych stanowisk obronnych spadł na nie gęsty ogień z wszelkiej 

broni, jaką dysponowały szwadrony. Wprawdzie pancerz czołgów dochodzący do 50 
mm odporny był na przeciwpancerne pociski karabinów maszynowych, ale nie 

armatek przeciwpancernych o kalibrze 37 mm. 
Szwadrony dysponowały dwoma armatkami, w tym jedną zdobyczną. 
Gdy kilku czołgom udało się przedrzeć przez zaporę ogniową we wschodniej części 

Orłej i dotrzeć do skrzyżowania dróg w środku wsi, przywitało ich ogniem 
zdobyczne działko strzelające zza węgła chaty. 
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Raz po raz z jego lufy wykwitał czerwony błysk. Gdy czołgowe karabiny 

maszynowe zastrzeliły jedną obsługę, zza chałupy wyskakiwała następna i dalej 
prowadziła ogień. 

W końcu na lawetę działka padła ostatnia zmiana z ich dowódcą, podchorążym 

z 16 PU o nieznanym nazwisku, który oddał ostatni wystrzał. 
Niemcy przy dziale naliczyli ciała dwunastu poległych. W wyniku zaciętej 

obrony polskich kawalerzystów nieprzyjaciel pozostawił na placu boju trzy czołgi, 
dwa spalone i jeden unieruchomiony. 
Dowódca kompanii czołgów mjr Siegel wycofał się z pozostałymi czołgami                   

na pozycje wyjściowe.  
Droga do głębokiego rajdu na Łódź została dla Grupy Operacyjnej Kawalerii 

otwarta  chociaż niewykorzystana. 

Zagrożenie bowiem, jakie zarówno dla samej GO Kaw. jak i prawego skrzydła 
nacierającej na Ozorków polskiej 25 DP stworzyła niemiecka 221 DP, która 

napierając od Poddębic i Uniejowa, zmusiła gen. Grzmota- Skotnickiego                          
do skierowania pułków Podolskiej BK do jej zatrzymania. 

W tej sytuacji rajd na Łódź stał się nieaktualny a Zbiorczy Pułk Pomorskiej BK 

będący dotąd czołową siłą uderzeniową Grupy Operacyjnej otrzymał rozkaz 
osłaniania jej od wschodu. 

Zgodnie z nim Pułk 12 września rano wycofał się z wysuniętych pozycji w Orłej                  
i oparł swe linie obronne na przedpolu Parzęczewa odpierając niemieckie uderzenia 
od strony Ozorkowa wspierane czołgami, z których kilka zniszczył. 

12 września wieczorem Zbiorczy Pułk Pomorskiej BK na rozkaz dowódcy Armii 
"Poznań" przerwał walkę, oderwał się od nieprzyjaciela i wycofał się w kierunku 
Łęczycy.  

Przy pomniku na skrzyżowaniu dróg w Orłej koniec trasy. 
 

 

Opracował Stanisław Frątczak na podstawie: 

1. Ciechanowski K., Armia "Pomorze" 1939, Warszawa 1983 
2. Gogan W., Szwoleżerowie Rokitniańscy, Pelplin 2005 
3. Stryjewski S., Relacja por. Stanisława Stryjewskiego..., mps, {w:} AIP w Londynie 
4. Łękawski T., Udział 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w kampanii wrześniowej 

1939, mps, {w:} AIP w Londynie 
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TRASA 82 
Szlakiem lotu załóg z 32 Eskadry Rozpoznawczej 
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Dzieje 32 Eskadry Rozpoznawczej 
 

Rodowód jednostki wywodzi się z 10 Eskadry Wywiadowczej. Była                          

to najstarsza polska eskadra lotnicza, sformowana 15 października 1918 r. 
na Kubaniu przy 4 Dywizji Strzelców, którą dowodził gen. Lucjan 

Żeligowski. 
Walczyła ona w 1919 r. z Ukraińcami w obronie Lwowa, a w 1920 r.                      

w wojnie z Armią Czerwoną. 

Od 1921 r. do 1939 r. Eskadra wchodziła w skład 3 Pułku Lotniczego, 
który stacjonował na lotnisku Ławica pod Poznaniem. 

Od 1928 r, funkcjonowała pod nazwą 32 eskadry Liniowej. W sierpniu 

1939r. została przemianowana na 32 Eskadrę Rozpoznawczą. 
W przeddzień napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. Eskadra przebazowała  



23 
 

 
się na lotnisko rozdzielcze Lublinek pod Łodzią, skąd tego samego dnia 
nastąpił przelot na lotnisko operacyjne w majątku Sokolniki k. Ozorkowa. 

Rzut kołowy w nocy 26/27 sierpnia transportem kolejowym przejechał                  
do Łęczycy, skąd dotarł samochodami do Sokolnik. 

Eskadra była uzbrojona w 10 samolotów bombowo - rozpoznawczych typu 

PZL - 23 „Karaś" i jeden łącznikowy RWD - 8. 
Eskadrą dowodził kpt. obs. Mieczysław Ryszkiewicz, oficerem taktycznym 

był por. obs. Bronisław Wojciechowicz, oficerem technicznym ppor, techn. 
Teodor Dachowski. Zadaniem Eskadry było prowadzenie dla dowództwa Armii 
„Łódź" rozpoznania sił nieprzyjaciela i kierunku jego marszu zarówno w głębi 

jego terytorium, jak i w strefie frontowej. Wyznaczony obszar rozpoznawania 
sięgał na zachód do linii Odry. 

Granicę północni wyznaczały Turek - Krotoszyn - Głogów, południową 

Teklinów (na południu od Radomska) - Kłobuck - Kluczbork - Opole. 
Eskadra z lotniska w Sokolnikach prowadziła działania operacyjne                  

od 1 - 6 września 1939 r., skąd na rozkaz z czterema sprawnymi „Karasiami" 
przeniosła się na lotnisko Piastów kolo Radomia. 

Zasługą Eskadry było wykrycie już w pierwszym dniu wojny m.in. XVI 

Korpusu Pancernego uderzającego na styk Armii „Łódź" i Armii „Kraków", jak        
i kierunków marszu jednostek niemieckiej 8 Armii. 

Uzyskane wyniki rozpoznania wskazywały cele dla ataków polskiego 
lotnictwa bombowego, a dowództwu Armii „Łódź" kierunki największych 
zagrożeń ze strony sił nieprzyjaciela. 

 
PRZEBIEG TRASY WYCIECZKI 

 

Sokolniki Parcela (0,0 km) Miejsce stacjonowania rzutu kołowego 
Eskadry  

Zbiórka uczestników wycieczki przed budynkiem Ośrodka Zdrowia. 
Do wybuchu wojny Sokolniki były majątkiem ziemskim należącym                   

do Aleksandra Rozstockiego. 

Władze wojskowe w kwietniu 1939 r. wyznaczyły w Sokolnikach lotnisko 
polowe na wypadek wojny. W związku z tym nakazano rozebrać komin 

krochmalni znajdującej się na terenie folwarku, który w wypadku wykrycia 
lotniska mógłby stanowić punkt orientacyjny dla niemieckiego lotnictwa. 

27 sierpnia 1939 r. przybył do Sokolnik rzut kołowy 32 Eskadry 

Rozpoznawczej, a 31 sierpnia rzut powietrzny. 
W dworze zainstalowało się dowództwo eskadry. Tam też zajęli kwaterę 

oficerowie. Pozostały personel rozlokował się w zabudowaniach folwarcznych. 

Na podwórzu przy dworze rozbito namiot operacyjny, a pod topolą przy stawie 
zainstalowano radiostację. Kuchnia polowa i magazyn żywnościowy znajdował 

się w jednej z szop folwarcznych. 
Kolumna samochodowa składająca się z 14 wozów stanęła w głównej alei 

pod osłoną kasztanowców, a magazyn paliw został ukryty w przydworskim 

sadzie. 
Pozostałością po bramie opuszczamy teren dawnego podwórza 

folwarcznego i przez wieś Sokolnika Parcela jedziemy w kierunku północnym 
dawną drogą dworską porosłą niegdyś jesionami i kasztanowcami. Droga                
ta łączyła dowództwo Eskadry i bazę rzutu kołowego z lądowiskiem. Wzdłuż 
niej biegł kabel linii telefonu polowego. 

Przewóz załóg odbywał się samochodami osobowymi typu łazik. Zmiany 
obsługi ziemnej przewożono wozem drabiniastym, oddanym wraz z furmanem  
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p. Władysławem Matusiakiem przez rządcę folwarku do dyspozycji Eskadry. 

Na skrzyżowaniu z drogą biegnącą od Sokolnik Miasta Ogrodu do  
Skotnik był wystawiony posterunek wartowniczy ochraniający strefę lotniska. 

Warto wiedzieć, że w Skotnikach, w odległości 3 km na  północ                  
od lotniska podstawowego w Sokolnikach dla 32 Eskadry Rozpoznawczej 
było przygotowane lotnisko zapasowe.  

Sokolniki Parcela (1,2) Lotnisko 

Lotnisko podstawowe było usytuowane na południu od odcinka drogi 

biegnącej na zachód do wsi Czerchów. 
Obecnie jest tu szereg gospodarstw rolnych pozostałych z nadzielenia 

rozparcelowanej w 1945 r. ziemi należącej do wybuchu wojny do barona 
Aleksandra Rozstockiego. 
Już w kwietniu 1939 r. władze wojskowe za pośrednictwem 1 Pułku 
Lotniczego zakazały zaorywania tutaj gruntu i wszelkich prac polowych.  
Natomiast nakazały wyrównanie powierzchni pola i usunięcie 
najdrobniejszych przeszkód terenowych.  

Wówczas pole to było porośnięte koniczyną czyniącą podłoże względnie 
twardym. Starty i lądowania samolotów odbywały się po osi wschód - zachód.  

Po wylądowaniu samoloty były wciągane za ogon na drogę porośniętą 
rozłożystymi jesionami, które dawały im osłonę przed wykryciem przez 
lotnictwo nieprzyjaciela. Dodatkowo samoloty były maskowane świeżo 
ścinanymi gałęziami olch, przywożonymi z pobliskiej olszyny. 

Na początku lądowiska stał pod drzewami namiot narzędziowy                         
z magazynem części zamiennych, a za nim ambulans. 

Po przeciwnej stronie drogi postawiono latrynę a nieco dalej stała 
przyczepa samochodowa z pracownią fotograficzną. 

Po tej samej, prawie stronie drogi, pod jesionami zostały wykopane 
cztery przeciwodłamkowe okopy.  

Pole leżące po prawej stronie, między drogą a wsią Dybówka,                             

w pierwotnych planach było przeznaczone na lotnisko dla samolotów 
sprzymierzonej z Polską Francji. 

Ponieważ plany- sojuszniczego współdziałania nie doszły do skutku,                   
w kępie krzewów rosnących na środku pola, w tzw. remizie, stanowiącej                  
w zimie ostoję dla dzikiego ptactwa, było ukryte stanowisko przeciwlotniczego 

karabinu maszynowego. 
Jadąc dalej w kierunku Czerchowa po minięciu ostatniego zabudowania 

Sokolnik Parceli dojeżdżamy do drogi polnej odchodzącej w lewo. 
Skręcamy w tę drogę, która prowadzi do pobliskiej olszyny porastającej 

teren ze stawami rybnymi. Na skraju olchowego lasu pod osłona grobli był 
ukryty pod plandekami skład bomb i amunicji do broni pokładowej. 

Po powrocie na asfaltową drogę kontynuujemy jazdę w kierunku 
Czerchowa. Po lewej stronie drogi mijamy kapliczkę, za którą był posterunek 

wartowniczy zamykający drogę na lotnisko od strony zachodniej. 
Z lotniska tego w piąty dzień wojny o godz. 6.30 wystartowały 

jednocześnie trzy załogi: porucznika obserwatora E. Maliszewskiego, por. obs. 
A. Nowaka i ppor. obs. J. Bruskiego, których dramatyczne losy będziemy 
śledzić w czasie wycieczki. 

Dotąd nie udało się w sposób jednoznaczny stwierdzić, jakie zadania 
rozkazano załogom wykonać. 

Samoloty po starcie przeleciały nad Czerchowem i skierowały się                   

na Ozorków - Parzęczew po zwykłej trasie, która prowadziła na południowy 

zachód, gdzie rozciągał się obszar działań operacyjnych Eskadry. 
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Czerchów (2,9) Wieś, do której zachodzili lotnicy zaopatrując się w tutejszym 

sklepie głównie w papierosy. 
Mieszkańcy przysłuchiwali się rozmowom członków załóg, którzy                      

po wylądowaniu czasami na gorąco dzielili się wrażeniami z odbytych lotów. 

Maszkowice Budy (5,7) - Ozorków (7,9) Po przekroczeniu drogi A-1 
dojeżdżamy ul. Ogrodową do alei Kardynała Wyszyńskiego. 

Po lewej stronie mijamy miejsce, gdzie stał warsztat ślusarski Edwarda 
Jurkiewicza, w którym mechanicy Eskadry dokonywali bardziej 
skomplikowanych napraw. 

Gdy nasze „Karasie" znalazły się nad Ozorkowem, zostały zauważone 
przez załogi niemieckich samolotów nadlatujących po skosie od zachodu. 

Była to 2 eskadra, a za nią dwie pozostałe z I Dywizjonu 76 Pułku 

Pościgowego, liczącego w sumie 27 maszyn typu Messerschmitt Bf - 110. 
Dywizjon ten po atakach na lotnisko polowe polskiego 210 Dywizjonu 

Bombowego w Dzierżanowie koło Kucin poszukiwał dalszych celów                        
do zaatakowania. Nad Ozorkowem rozegrał się początek powietrznego 
dramatu. 

Potężnie uzbrojone w dwa działka i pięć karabinów maszynowych 
dwusilnikowe samoloty wroga uderzyły z przewagą wysokości na nasze 

nieomal bezbronne „Karasie", które lecąc nisko mogły tylko odpowiadać 
ogniem jednego karabinu maszynowego ze stanowiska strzelca pokładowego. 

Bibianów (11,4) - Piaskowice (15,0) Przelatując nad Piaskowicami dwa 

polskie samoloty zapaliły się od pocisków wroga; jeden z załogą por. obs. 
Edwarda Maliszewskiego, drugi z ppor. obs. Jana Bruskiego. 

 Załodze trzeciego samolotu w składzie por. obs. Alfons Nowak, kpr. pil. 

Bolesław Szczepański i kpr. strz. sam. Antoni Walczak udało się ale tylko 
chwilowo zejść z linii ognia myśliwców wroga. 

Zaatakowani powtórnie za Parzęczewem, tym razem niestety skutecznie, 
ratowali się skacząc ze spadochronami z płonącego „Karasia" w pobliżu wsi 
Puczniew nad Nerem, której mieszkańcy udzielili lotnikom pierwszej pomocy. 

Pierwszy z samolotów trafiony nad Piaskowicami płonąc nadleciał nad 
Parzęczew i skrętem w lewo zawrócił nad cmentarzem. Próbując lądować na 

łące wbił się przodem kadłuba w burtę rowu melioracyjnego tuż przed 
parkiem przydworskim w Piaskowicach. 

Ranni, por. obs. Edward Maliszewski i kpr. pil. Tadeusz Westfal, zostali 

odwiezieni do szpitala. Strzelec pokładowy kpr. Józef Nietzke spłonął                      
w samolocie. 

Parzęczew (15,6) Nad osadą 5 września o godz. 6:40 rozgrywał się 

powietrzny dramat. Drugi z polskich samolotów, z załogą ppor. obs. Jana 
Bruskiego, płonąc przeleciał nisko nad dachami domów o mało nie zawadzając 

lewym skrzydłem o wieżę kościoła i po chwili spadł za osadą. 
Ciała poległych lotników z załóg, które spadły w Piaskowicach                         

i za Parzęczewem przywieziono i ułożono pod murkiem okalającym kościół                  

a potem pochowano na tutejszym cmentarzu. 
W 1952 r. zwłoki lotników ekshumowano na cmentarz w Łęczycy. 

Po opuszczeniu Parzęczewa z rozwidlenia dróg kierujemy się w lewo, drogą 

prowadzącą do Brudnowa. 
Po przejechaniu tą drogą około 900 m skręcamy w lewo, w ugorujący  
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zagon, którym dojeżdżamy do miejsca, gdzie zaczyna się łączka porastająca 
płytką dolinę cieku płynącego w kierunku Parzęczewa. 

To tutaj, na skraju pola porośniętego wówczas łubinem, spadł płonący 
samolot z załogą ppor. Jana Bruskiego. 

Mieszkańcy Parzęczewa, którzy tu przybiegli, odnaleźli w łubinie 

prawdopodobnie wyrzuconego z samolotu podczas kapotażu ciężko rannego 
pilota kpr. pil. Henryka Rejaka. Pozostali dwaj lotnicy ppor. obs. Jan Bruski                

i kpr. strz. sam. Kazimierz Hordyniak ponieśli śmierć w płonącym samolocie, 
w którym eksplodowała amunicja. 

Ciężko poparzonego pilota przewieziono wozem konnym do Parzęczewa     

i próbowano go ratować zanim nie zabrał go do szpitala ambulans. 
Lotnik zmarł w czasie transportu. Został pochowany w kwaterze 

wojskowej cmentarza w Łęczycy. 

Po powrocie do drogi asfaltowej wracamy do rozwidlenia dróg                              
w Parzęczewie i kontynuujemy jazdę w kierunku Gostkowa. 

Po minięciu Chrząstowa Wielkiego skręcamy w prawo, w drogę 
prowadzącą do Różyc. (23,7) Przejeżdżając przez Różyce zaraz na początku 
wsi mijamy po prawo dawny obiekt wojskowy. Kiedy w pobliskiej Leźnicy 

Wielkiej stacjonowała jednostka lotnictwa myśliwskiego Wojsk Obrony 
Powietrznej Kraju była tu zainstalowana stacja radiolokacyjna, która służyła 

do wykrywania celów i naprowadzania na nie własne myśliwce. Dysponowała 
m.in. stałymi antenami radaru ostrzegawczego dalekiego zasięgu                              
i wykrywającego cele nisko lecące. 

Z Różyc dojeżdżamy do drogi Łążki - Leźnica Wielka i skręcamy w nią,                          
w prawo. Po przejechaniu 1 km mijamy po lewo kościół w Leźnicy Wielkiej                   
i dojeżdżamy do Jednostki WP (26,1). 

Przez wartownię Jednostki udajemy się do żołnierskiej świetlicy, gdzie               
po spożyciu posiłku regeneracyjnego odbędzie się: 

1. Konkurs wiedzy o działaniach bojowych 32 Eskadry Rozpoznawczej 
w       wojnie obronnej 1939 r. 

2. Wykład (pogadanka) o historii lotniska w Leźnicy Wielkiej. 

W programie zwiedzania Jednostki WP (dotyczy głównie 37 Dywizjonu 
Lotniczego Ziemi Łęczyckiej) przewiduje się: 

1. Zwiedzenie Izby Tradycji 
2. Zwiedzenie koszar i następujących obiektów: toru przeszkód, pasa 

startowego, wieży kontroli lotów, spadochroniarni. 

 Zwiedzeniem Jednostki WP w Leźnicy Wielkiej kończy się I etap 
wycieczki o dystansie 28 km. Sprzed Jednostki WP w Leźnicy Wielkiej 
istnieje możliwość powrotu do Ozorkowa trasą przez Parzęczew o długości 

15,5 km lub przez Solcę Wielką o długości 12 km. 
 

II etap wycieczki 
 

II etap prowadzi sprzed wartowni Jednostki WP w Leźnicy Wielkiej                        

do Opola (30,1) i przez Skromnicę (33,7) do Topoli Katowej (37, l). 
Z Topoli Katowej kierujemy się do Łęczycy. Po zjeździe z wiaduktu 

(40,7) nad torami kolejowymi linii Kutno - Łódź Kaliska skręcamy w lewo                  

i ulicą Belwederską udajemy się na cmentarz wejściem od tej ulicy. (41,2) 
W kwaterze żołnierskiej cmentarza składamy w hołdzie kwiaty i minutą 

ciszy czcimy pamięć lotników z 32 Eskadry Rozpoznawczej pochowanych               
tu w trzecim rzędzie kwatery „g" w mogiłach o numerach porządkowych                    
560 - 563. 
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Po opuszczeniu cmentarza w Łęczycy istnieją możliwości powrotu                    

do Ozorkowa drogą E-75 przez Sierpów o długości 13,5 km lub 
bezpieczniejszą przez Lubień i Solcę Wielką o długości 16 km lub też przez 
Tum i Leśmierz o długości ll km. 

 
 

 
 
 

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

1. Emmerling M. „Luftwaffe nad Polską cz. I", Gdynia 2002  
2. Pawlak J. „Polskie eskadry w wojnie obronnej 1939", Warszawa 1991 
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TRASA 83 

Szlakiem bojowym 9 Pułku Ułanów Małopolskich 

odtworzonym z dnia 10-12 września 1939r. 

 

Skróty użyte w tekście: GO Kaw.- Grupa Operacyjna Kawalerii, BK- Brygada 

Kawalerii, PUł- Pułk Ułanów, DAK- Dywizjon Artylerii Konnej, DP- Dywizja 
Piechoty, pp- pułk piechoty, bs- batalion strzelców, ckm- ciężki karabin 
maszynowy, rtm.- rotmistrz 

 

9 Pułk Ułanów Małopolskich 

Pułk stacjonował w Trembowoli. Zmobilizowany 27 sierpnia 1939 r. 
wszedł  w skład Podolskiej Brygady Kawalerii. Pułkiem dowodził ppłk dypl. 
Klemens Rudnicki. 

Pułk 31 sierpnia przewieziony koleją z Podola wyładował się                                      
w miejscowości Nekla, znajdującej się między Wrześnią a Kostrzynem. 

W związku z odwrotem Armii „Poznań” z Wielkopolski wycofywał się 
razem     z Brygadą przez okolice Gniezna, Trzemeszna, Sompolna do Dąbia. 

W dniu 8 września z Podolskiej BK oraz Zbiorczego Pułku Pomorskiej BK 

została utworzona Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Grzmota Skotnickiego. 
Grupa ta miała osłaniać od zachodu działania ofensywne 25 Dywizji 

Piechoty, a po zdobyciu Uniejowa uderzyć na Wartkowice i Ozorków, żeby 

zajść zagonem głęboko na tyły wojsk niemieckich. 
Zadaniem 9 PUł. wspieranego 3 baterią 6 Dywizjonu Artylerii Konnej było 

obsadzić Dąbie a potem wyjść z niego i najkrótszą drogą maszerować do lasu 
na wschód od Poddębic, gdzie spodziewano się niemieckiej broni pancernej.  

Po drodze pułk likwidował niewielkie oddziały przeciwnika a przy 

przekraczaniu drogi Uniejów- Wartkowice zdobył kilka samochodów                 
z zaopatrzeniem i chwytał przejeżdżających oficerów sztabu i kurierów. 

Po dotarciu pod Poddębice nie napotkał większych sił nieprzyjaciela              
i prowadził działania rozpoznawcze. 

Wobec zagrożenia polskich działań ofensywnych od niemieckiej 221 

Dywizji Piechoty nadciągającej od Uniejowa i Poddębic, w celu jej zatrzymania 
Pułk został 11 września przesunięty na północ w rejon Woźnik, Idzikowic i wsi 
Nasale. 
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Opis trasy 

Ozorków(0,0) Miasto nad górną Bzurą. Opanowane bez walki 7 września 
przez 31pp z 24DP. Od 8 września miejsce postoju sztabu niemieckiego                      
X korpusu (24i 30DP). Cel natarcia polskiej 25DP. 

Wytrzyszczki(5,0) 10 września w godzinach południowych do rozwidlenia 
dróg dotarł 4 szwadron 9PUł. pod dowództwem rtm. Jerzego Poborowskiego, 

wzmocniony 3 plutonem ckm na taczankach dowodzonym przez ppor. Lwa 
Sapiechę i 2 samochodami pancernymi z 62 dywizjonu pancernego. 

Podjazd miał za zadanie rozpoznać siły nieprzyjaciela na kierunku 

Ozorkowa. Samochody pancerne ostrzelały leżące nieco dalej wzniesienie 
180,7 (Góra Marii), gdzie znajdowało się wysunięte stanowisko niemieckiego 
obserwatora artyleryjskiego. Niemcy odpowiedzieli ogniem artylerii, który 

zmusił szwadron do przerwania dalszego rozpoznania, wycofania się                          
i dołączenia w nocy do pułku. 

Parzęczew(7,0) 10 września około godziny 20-tej przybył do miejscowości gen. 
bryg. Stanisław Grzmot Skotnicki, który zainstalował się ze sztabem GO Kaw. 
na plebanii. Stąd koordynował działania pułków Podolskiej BK i Zbiorczego 

Pułku Pomorskiej BK. Pułk ten jako czołowy, miał za zadanie otwierać drogę 
do uderzenia w kierunku Zgierza i Łodzi całej GO Kaw. i głęboko wyjść na tyły 

wojsk niemieckich. 

Powodów(14,7) Wioska na drodze Wartkowice- Ozorków. Droga ta była 
główną osią komunikacyjną 8 Armii niemieckiej. 6 i 7 września maszerowała 

nią na Ozorków 24DP. 

Nasale- Idzikowice(18,6) Rejon do którego nastąpiło przesunięcie 9PUł.                    
z pozycji w lesie na wschód od Poddębic, gdzie stał bez styczności                           

z nieprzyjacielem. Stąd pułk miał nacierać w kierunku rzeki Ner, żeby                       
z lewego skrzydła wesprzeć uderzenie 7bs ze wsi Wierzbówka na Białą Górę, 

obsadzoną przez 375pp z 221DP. 
Przed natarciem wysłany na rozpoznanie nad Ner 2 szwadron rtm. 

Andrzeja Bieleckiego natrafił na przeprawiające się przez rzekę patrole 

wysunięte przez nadciągający batalion niemieckiej piechoty. Schwytani jeńcy 
zeznali że są z 350 pułku. 

Dnia 12 września przy wsparciu 3-ej baterii 6DAK-u 9PUł. uderzył                   
na 350 pułk który tego dnia przeprawił się przez Ner poszerzając przyczółek 
na jego prawym brzegu. 

Czołowe natarcie wykonywały 2 i 4 szwadron pod dowództwem mjr 
Stanisława Tomaszewskiego i przy wsparciu 2 plutonów karabinów 
maszynowych. 

Niemcy nie ustępowali. Coraz to nowe tyraliery niemieckiej piechoty 
podrywały się do kontrataków. Koszone bronią maszynową i ogniem armat 

zalegały , ale nie ustępowały. 

Ujazd(21,0) Dążąc do przełamania oporu przeciwnika dowódca pułku ppłk 
Rudnicki  rozkazał 3 szwadronowi rtm. Ksyka, wzmocnionemu plutonem ckm 

na taczankach wykonać uderzenie oskrzydlające w kierunku Ujazdu. 
Gdy spieszony szwadron natarł na wieś akurat wkraczała do niego 

niemiecka piechota w sile około kompanii. Zdecydowany atak polskiej 

kawalerii pod osłoną ognia ckm-ów odrzucił przeciwnika. 
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Niemcy wycofali się podpalając zabudowania, co było sygnałem dla 
niemieckiej artylerii do otwarcia ognia na Ujazd. 

 

Przewaga ogniowa znajdującego się przed 0 Pułkiem Ułanów przeciwnika 
spowodowała, że Pułk zaległ i nie był w stanie uzyskać powodzenia.  

Do samego wieczora trwała wyłącznie walka ogniowa. 

Przed wieczorem 12 września dotarł do Pułku rozkaz gen. Kutrzeby 
przerwania walki, oderwania się od przeciwnika i odejścia przez Sierpów                     

do Błonia. Pułk miał tam osłaniać najpierw przeprawę przez Bzurę 
wycofujących się dywizji Armii „Poznań” a potem ich marsz do Warszawy. 

Domaniew(24,0) Na miejscowym cmentarzu znajduje się pojedynczy grób 

żołnierza. Tablica memoratywna na nagrobku informuje że spoczywa w nim 
20-letni „ochotnik” z Jarocina Franciszek Pieprzyk, „żołnierz Podolskiej 
Brygady Kawalerii”, który poległ 11 września 1939 r. w leżącej w pobliżu wsi 

Domaniewek. 
Ponieważ w tym rejonie prowadził wówczas działania 9PUł. a ściślej                     

3 szwadron, najprawdopodobniej poległy należał do tego pododdziału. 

Brudnów(26,2)- Budzynek(29,7)- Parzęczew(35,5)- 
Solca Wielka(40,5) Na miejscowym cmentarzu w żołnierskiej kwaterze 

znajduje się grób starszego ułana Hieronima Maziaka który poległ 10 września 
1939 r. Ozorków(46,3)   

 
PS.  Przedstawione na trasie wycieczki działania 9 Pułku Ułanów 

Małopolskich były dla jego żołnierzy chrztem bojowym. Planowany przez 

dowódcę Armii „Poznań”, gen. T. Kutrzebę, głęboki zagon GO Kaw. gen.                 
S. Grzmota Skotnickiego na tyły wojsk niemieckich został w małym 
stopniu zrealizowany. 

Jedynie części GO Kaw., w sile jednego pułku (Zbiorczego Pułku 
Pomorskiej BK) udało się płytko, bo tylko do Orłej, wedrzeć w obszar 

tyłowy nieprzyjaciela. 
Mało zdecydowane działania podejmowane pod ciągłą obawą przed 

bronią pancerną nieprzyjaciela a potem zagrożenie własnych tyłów ze 

strony nowych jednostek wprowadzanych do walki przez przeciwnika 
zniweczyły koncepcję zagonu kawaleryjskiego. 

Dalsze walki toczone podczas marszu odwrotowego na Warszawę, 
forsowanie Bzury, przebijanie się przez Puszczę Kampinoską a potem 
walki w obronie stolicy były szlakiem bojowej chwały 9 Pułku ułanów 

Małopolskich. 
 

Opracował: Stanisław Frątczak 

Na podstawie: W. Rezmer, Armia „Poznań” 1939, Warszawa 1992. 
J. Tym, Działania bojowe kawalerii w bitwie nad Bzurą;                    

w „Kawaleria samodzielna w bitwie nad Bzurą 1939”, Warszawa 
2002 

 


