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Informator Oddziału PTTK w

Ozorkowie

Ozorków miastem garnizonowym kawalerii

O

czywiście, że tytuł ten należy potraktować z lekkim przymrużeniem oka.
Nigdy nie stacjonowała w naszym mieście
większa jednostka wojskowa. Najwyżej za cara może
jakaś sotnia kozaków dla uśmierzania buntujących
się przeciw zaborcy i wyzyskowi ozorkowskich robotników.
Jeżeli
natomiast
chodzi
o
kawalerię,
to w okresie międzywojennym w całym naszym województwie łódzkim nie stał garnizonem ani jeden
pułk jazdy, gdy np. w takim woj. toruńskim stacjonowały aż cztery pułki konnicy, nie mówiąc już
o ówczesnych województwach kresowych.
Rodem z Łęczycy wywodził się wprawdzie
4 Pułk Strzelców Konnych im. Ziemi Łęczyckiej, ale
ten miał koszary w Płocku, a więc w województwie
warszawskim.
Natomiast współcześnie, bo zaledwie parę lat
temu „Szwadronowi”, poszukującemu pomieszczenia
na kwaterę, gdzie mógłby się zbierać i wyeksponować dla celów dydaktycznych posiadane zasoby
o charakterze historyczno– wojskowym, ówczesny
burmistrz Pan Piotr Giziński zaproponował jedno
z pomieszczeń dawnej poszajblerowskiej stajni.
Przyjęliśmy tę propozycję, bo jakkolwiek dosiadamy dwukołowych rumaków, to przecież była
stajnia zapachniała nam jeszcze koniem, bez którego nie ma prawdziwej kawalerii.
Z czasem jednak program przyszłego wykorzystania naszej kwatery rozszerzył się na ekspozycję
o szerszej tematyce związanej z historią Ozorkowa.
Dziś, chociaż placówka przyjęła nazwę Izby
Historii Miasta Ozorkowa bez uzupełniającego członu „...i Tradycji Wojska Polskiego” zostanie w świadomości szwadronistów naszą kwaterą, miejscem
szczególnego przywiązania , bo kiedy zafunkcjonuje
tu stała ekspozycja, pewną jej część będą stanowiły
eksponaty „Szwadronu” o tematyce historyczno–
wojskowej.
Będą one poświęcone przede wszystkim kawalerii, ale też i walkom wrześniowym, które z dużym
nasileniem toczyły się w bezpośredniej bliskości naszego miasta, będącego celem natarcia 25 Kaliskiej
Dywizji Piechoty.
Tak więc Ozorków, w którym sformowała się
nasza sekcja stał się w jakimś stopniu miastem gar-

nizonowym wprawdzie nie całego pułku, ale chociaż
szwadronu kolarzy. A fakt zafunkcjonowania w naszym mieście jednostki wojskowej w sposób szczególny uwidocznił się 9 września br. podczas uroczystego otwarcia wystawy „Szwoleżerowie dawniej
i dziś”.

Każdy bowiem, kto się wybrał na tę uroczystość już przy wejściu został zaskoczony potrzebą
posiadania przepustki.
Przekroczyć miał bowiem bramę prowadzącą
na teren jednostki wojskowej.
Budka wartownicza malowana w biało– czerwone ukośne pasy uprzytamniała mu o tym aż nadto, a stojący na posterunku chociaż młodociany
szwoleżer z karabinem musiał budzić respekt.
Wachmistrz Andrzej Staniewski bez dłuższych
na szczęście indagacji, cel przyjścia był bowiem
oczywisty, wypisywał przepustkę i szlaban unosił się
do góry.
Dopiero wtedy można było wkroczyć na brukowany, jak we wszystkich dawnych koszarach dziedziniec.
Na ten dzień „Komendantem placu” był szwoleżer Szymon Bajor, dowodzący pododdziałem muzealników Izby Historii Miasta Ozorkowa, który przybywających gości serdecznie witał.
Wśród obecnych, którzy zwykle uczestniczą
w takich uroczystościach, można było zobaczyć wiele nowych twarzy.
Między innymi mjr Krzysztofa Sarnowskiego
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z bratniego nam Dywizjonu Szwoleżerów im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego z Leźnicy Wielkiej, oraz
Kustosza Muzeum Miasta Zgierza, Pana Bogusława
Kustosika.
Zaszczycił też naszą uroczystość swą obecnością przedstawiciel ozorkowskiego duchowieństwa,
proboszcz , ks. Marcin Undas.
Dawał się odczuć brak wśród zaproszonych
gości burmistrza Ozorkowa z poprzedniej kadencji,
Pana Piotra Gizińskiego, którego decyzja powołała
tę nową kulturalną placówkę.
Przy takiej okazji nie mogło oczywiście brakować
gości mundurowych. Z najwyższych stopniem oficerów był Pan płk Bogdan Osiński, mieszkaniec naszego miasta. Był też bliski nam, od lat uczestniczący w
naszych szwadronowych uroczystościach, Pan por.
Mirosław Dmuchowski z I Dywizjonu Lotniczego
z Leźnicy Wielkiej.
Licznie reprezentowana była Straż Miejska,
a także harcerze z naszego ozorkowskiego Hufca im.
Bohaterów Września a więc i szwoleżerów 2 Pułku.
Druhowie nie tylko byli gośćmi, ale też aktywnie wspomagali organizatorów uroczystości w wielu
czynnościach związanych z wystawą.
Szkoda tylko, że w większej liczbie nie dopisała
młodzież szkolna, którą tak trudno oderwać od komputerowego czy telewizyjnego ekranu, a na którą tak
bardzo liczymy, że gdy wydorośleje, to wstąpi w szeregi „Szwadronu” i będzie kontynuatorem tradycji
naszego szwoleżerskiego pułku.
Oczywiście najwięcej było nas, współczesnych
szwoleżerów w historycznych mundurach z ozorkowskiego garnizonu.
Dużą niespodzianką było przybycie koni, tych
zawsze wiernych towarzyszy kawalerzystów w przemarszach i w walce. Nie na darmo przecież czekał
na nie wkopany tuż za bramą uwiąz, który okazał
się nie być tylko dekoracyjną atrapą.
Brawami przyjęto dwie amazonki i właściciela
„Małej Stajni” z pobliskiego Helenowa, Pana Tadeusza Kubiaka. Kawaleryjskie święto bez konia nie
mogło się obyć. Przecież słowo kawaleria nie od kawalera pochodzi, ale właśnie od konia, po włosku
„caballo”.
Dźwięk podków zabrzmiał więc zupełnie swojsko na bruku szajblerowskiego dziedzińca.
Zamówiona na to popołudnie piękna pogoda,
urok miejsca i liczba gości, których na raz
nie pomieściłaby Izba Historii Miasta, spowodowały, że otwarcie wystawy nastąpiło właśnie przed budynkiem.
Jak przystało na imprezę o charakterze kawaleryjskim nie było długich i nudnych przemówień,
a Pan Burmistrz w swym wystąpieniu krótkim i rzeczowym wykazał się dużą wiedzą na temat kawalerii,
czym zwolnił mnie z obowiązku wygłoszenia prelekcji o szwoleżerach, która dublowałaby wypowiedź
mego poprzednika.
W tej sytuacji ograniczyłem się tylko do odczytania refleksyjnej puenty mego referatu, którą był
tekst pięknej kawaleryjskiej pieśni „Zostały tylko
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ślady podków”.
Otóż właśnie! Po kawalerii nie zostały tylko
„ślady podków”!
Przeczy temu ta wystawa pod nazwą
„Szwoleżerowie dawniej i dziś”.
To prawda, że nie ma dawnych szwoleżerów,
tych spod Somosierry, spod Rokitnej, Komarowa
i Orłej, bohaterskich kawalerzystów II Rzeczypospolitej szarżujących z szablą w ręku pod Krojantami
i Wólką Węglową, ale są dziś szwoleżerowie z garnizonu w Leźnicy Wielkiej dosiadający koni mechanicznych, które wznoszą ich w przestrzeń powietrzną i walczący nowoczesną bronią w Iraku
i Afganistanie, o której nawet nie śniło się tamtym,
i jesteśmy my, pasjonaci tej pięknej i tak polskiej
formacji wojskowej.
Szwoleżerowie zawsze byli rycerscy i szarmanccy wobec pań. I teraz zjawił się wśród zebranych szwadronista z naręczem róż, którymi obdarowywał uczestniczące w uroczystości Panie, jak
to było w zwyczaju podczas oficerskich rautów.
Wystawę, która musiała się zmieścić w dwóch
pomieszczeniach Izby, zwiedzamy kolejno grupkami.
Drugie z pomieszczeń o przeznaczeniu ekspozycyjno- dydaktycznym zostało wyremontowane
na tę wystawę w czynie społecznym przez Panów
Krzysztofa Czubę i Ireneusza Arciszewskiego, którym burmistrz podziękował na wstępie uroczystości
dyplomami i książką.
Ta
gotowość
społeczności
ozorkowskiej
do współtworzenia Izby, wyrażająca się też między
innymi ofiarowywaniem rodzinnych pamiątek
z przeznaczeniem na eksponaty, świadczy o rozumieniu potrzeby istnienia tej nowej placówki kulturalnej, skarbnicy naszej Małej Ojczyzny– Ozorkowa.
Po zwiedzeniu wystawy goście znów wylegli
na koszarowy dziedziniec, gdzie pod namiotem
z kuchni polowej niósł się nie tylko dymek, ale i zapach żołnierskiego poczęstunku.
Tu funkcję szwadronowego kucharza spełniała
nasza niezawodna towarzyszka bojów o doprowadzenie Izby do jej najrychlejszego funkcjonowania, Pani
Janina Kaczkowska.
Zanim bigos nie nabrał smakowej doskonałości, podwórze koszarowe zabrzmiało kawaleryjską
pieśnią.
Przy akompaniamencie harmonii naszego niezastąpionego kol. Józefa Pecyny niósł się szeroko
i wysoko śpiew ku chwale
polskiej kawalerii,
bo do szwadronistów nie żałujących głosu przyłączyli się zebrani goście. Zadziałał widać urok żołnierskiej pieśni.
Nasuwa mi się tu myśl, żeby takie wspólne
śpiewanie pieśni, nie tylko patriotycznych, ale naszych, po prostu polskich, urządzać właśnie tu na
zabytkowym brukowanym podwórku przed Izbą lub
może tuż obok pod starą rozłożystą lipą.
Spotkajmy się tu już 3 maja wieczorem w przyszłym
roku, żeby przypominać pieśnią sobie i mieszkańcom Ozorkowa, że jeszcze jesteśmy Polakami, że będąc obywatelami Europy nie zapominamy o naszej
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rodzimej kulturze. Wbrew np. takiej audycji, jak na
ironię pod nazwą „The Voice of Poland” nadawanej
w programie 2 polskiej przecież telewizji, w której
walczące ze sobą na ringu (!) piosenkarki wyśpiewują teksty prawie wyłącznie obcojęzyczne.
Gdyby naszych czasów dożył Mikołaj Rej, załamany musiałby przyznać, że Polacy to jednak gęsi.
Wracając do kawaleryjskiej uroczystości,
bo tak można nazwać to otwarcie wystawy nasycone
tyloma akcentami szwoleżerskimi, należy podziękować tym wszystkim Kolegom, których zbiory niepomiernie wzbogaciły ekspozycję a pomysły w organizacji imprezy uczyniły ją atrakcyjną.

Szczególne brawa należą się tu Szymonowi
Bajorowi za pomysłowość i kawaleryjską fantazję.
Tak Szymku trzymać!.
W przyszłości przy takich okazjach nie powinno jeszcze zabraknąć kawaleryjskiej trąbki, której
sygnał rozpoczynałby i kończył uroczystość lub
przynajmniej jej część oficjalną.
Zapomniałem o jeszcze jednym akustycznym
akcencie żołnierskim, o którym pomyśleli koledzy.
Z przyległego parku pod koniec uroczystości
rozległy się eksplozje na wiwat, na chwałę polskiej
kawalerii.
Stanisław Frątczak

Fotoreportaż z otwarcia wystawy „Szwoleżerowie dawniej i dziś ”

Fot: G. Skonieczko
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Krojanty 2011

W

czesnym rankiem 2 września 2011 r.
nastąpiła
koncentracja
wszystkich
uczestników wyprawy historycznej udających się
do Krojant.
Trasa podróży wiodła przez Łęczycę, Włocławek i dalej omijając Toruń przez Wisłę do Krojant
(miejscowość położona 5 km na północny wschód
od Chojnic).
Na miejscu byliśmy około południa.
Obok nas stacjonowała grupa reprezentująca
oddział niemiecki, z kuchnią polową.
Od razu zostaliśmy zaproszeni na bigos wojskowy i wkładkę.
Nie ma to jak dobra gościna, ale najlepsze jest
to, że byliśmy bliżej kuchni niż sztabu.
Do wieczora trwało rozpakowywanie i poznawanie przyjezdnych grup, aby później już do północy
z innymi towarzyszami wspólnie biesiadować.
Rankiem szybka toaleta, śniadanie i przydział
zadań na dzisiejszy dzień.
Do obiadu mieliśmy czas wolny, a popołudniu
pojechaliśmy rowerami na miejsce inscenizacji,
gdzie mieliśmy kolejno przećwiczyć cały plan działania na niedzielę.
Na wstępie kilka rund rowerami po skoszonym
polu pod górę i wzdłuż widowni, a potem rowerami
zjechać do dołu i tak z 2-3 razy.
Następnie szybka pomoc saperom przy budowie płotów i sadzeniu drzewek.
Na miejsce przybył autor scenariusza i zaczął
wstępnie zapoznawać nas z planem imprezy.
Następnie na pole przyszłej bitwy zaczęły stopniowo wjeżdżać oddziały konne. Na początku należało zgrać tą cała masę koni, a było ich około 150.
Tumany kurzu i dużo pracy dla kawalerii w tym
dniu było.
My około godz. 16.00 zostaliśmy zluzowani
i mogliśmy wrócić do obozowiska, aby przygotować
się do uroczystej mszy z poświęceniem nowej kaplicy
na terenie uzdrowiska.
Po wszystkim na kolację, a następnie na wieczerzę integracyjną przy muzyce, piwie, i jadle
(ośrodek wypoczynkowy) i tak do godz. 22.00.
Później zabawa przeniosła się do obozowiska i toczyła się do godz. 2.00 w nocy przy ognisku, i wspólnym śpiewie – Hej, Hej, Ułani……
Dzień 4 września. Pobudka toaleta poranna,
śniadanie. Po powrocie do namiotu wstępne przygotowania do inscenizacji.
Przed godz. 10.00 Szwadron w pełnym rynsztunku bojowym gotowy był już do wymarszu. Padła
komenda, i wszyscy wsiedli na swoje rowery. Powoli
zjechaliśmy z górki w stronę ulicy.
Pod kierunkiem sapera Łukasza odbyliśmy
odprawę szwadronu kolarzy – sprawdzenie umundurowania, rowerów i ekwipunku. Następnie zostały
przeprowadzone ćwiczenia z użyciem materiałów
wybuchowych. Na końcu całościowy przegląd
wszystkich oddziałów i odprawa.

Inscenizacja została podzielona na 3 części.
Pierwsza to ćwiczenia w koszarach i pokazanie
codziennego życia kawalerzysty.
Druga część to pokaz kunsztu współczesnego
prowadzenia działań wojennych przez oddziały specjalne WP.
Około godziny 15.00 nastąpiła trzecia część
przedstawienia.
Wprowadzenie
poszczególnych
oddziałów do wioski z odpowiednim rozlokowaniem
i zajęciem stanowisk ogniowych.
Główna ulica wsi, a po bokach chaty wiejskie
(z przeznaczeniem na spalenie i wysadzenie). Zadanie dla kolarzy – rozlokować się w drugiej linii obrony wsi. Przed bezpośrednią stycznością z wrogiem
został aresztowany podejrzany człowiek. Wezwano
dwóch kolarzy z zadaniem zrewidowania i odprowadzenia dywersanta do dowództwa brygady.
Pierwsze pozycje obrony informują o bliskiej
obecności wroga. Padają pierwsze strzały. Ogień jest
średnio intensywny. Niemieckie odziały użyły armaty do ostrzału wsi. Pierwsze eksplozje i zapaliła się
chata przy której znajdowały się nasze rowery.
„Spoglądam na całą sytuację i krzyczę do swoich –
chłopaki zaraz spalą się nasze rowery” – i pobiegłem
do nich. Chwytam dwa pierwsze z brzegu i odprowadzam je w bezpieczne miejsce.
Moi koledzy widząc to, robią to samo co ja,
a płomienie były wysokie i mocno się ta chata paliła,
czuło się na twarzy żar tego ognia.
Oddziały niemieckie w dalszym ciągu napierały
na wioskę stopniowo spychając obrońców. Wydano
rozkaz wycofania się z wioski skrzydłami do lasu.
W trakcie wykonywania tego manewru nastąpił nalot niemiecki na wioskę i wycofujące się odziały polskie. Samolot nadleciał za zagajnika leśnego
zaczął obniżać swój lot.
Padła komenda kryj się – warkot silnika
i świst, a następnie kolejno eksplodowały bomby
(miejsca wcześniej przygotowane do wykonania wybuchów – teren oznaczony taśmą w tym i chaty).
Huk, kurz i ziemia zaczęła się unosić do góry – efekt
niesamowity, a to tylko pirotechnicy.
Skryci za swoimi rumakami zaczęliśmy strzelać do Niemców, którzy po nalocie próbowali zająć
wioskę. Padła komenda do ataku. Piechota, kolarze
przy wsparciu motorów zdołała zająć wioskę ponownie. Po tym zdarzeniu niemieckie oddziały dokonały
przegrupowania swoich sił.
Nastąpił kolejny atak na wioskę z lewej strony przy użyciu czołgów, wozów opancerzony wspieranych przez piechotę.
Pozycje polskie zaczęły się załamywać. Pojedynczy czołg bezpośrednio natarł na wioskę kolejno
rozjeżdżając chałupę po chałupie.
Linie nasze zostały złamane, ostatecznie nakazano wycofać się do lasu zabierając rannych. Już w
oddali z lasu spoglądaliśmy na przygotowującą się
kawalerię, która ruszyła do szarży na pozycje nieprzyjaciela.
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Dwiema wielkimi falami ułani z szablami
w ręku w pełnym galopie uderzyli ze wzniesienia
i spłynęli żywą masą na pozycje niemieckie.
Uderzenie było bardzo silne wbili się w stanowiska wroga zadając mu spore straty. Nieprzyjaciel
bronił się jak tylko mógł, ale nie zdołał zatrzymać
natarcia polskich kawalerzystów.
Kiedy opadł kurz i dym na pobojowisku pozostali zabici wraz ze swoimi końmi. Taki był koniec
pokazanej walki, która miała przybliżyć widzowi realia historii wojny obronnej z 1939 r., - poświęcenie,
odwagę i honor polskiego żołnierza na polu bitwy.
Preludium całości dopełniła defilada wszystkich grup rekonstrukcyjnych przed publicznością
i zgromadzonymi vipami.

Str. 5
Z dumą na twarzy i ze zmęczeniem prezentowaliśmy się w tej paradzie jako jedyni kolarze w Krojantach.
Zdjęcia grupowe, indywidualne robione w otoczeniu widzów i towarzyszy broni.
Z uśmiechem wróciliśmy do obozowiska, gdzie
od razu zaczęliśmy się pakować.
Zdjęte mundury, zapakowane rowery i ekwipunek oraz zdane łóżka polowe były oznaką końca
pewnej przygody z historią.
Na sam koniec ostatni toast za nasze zdrowie
i nasz powrót do domu.
Szymon Bajor
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Fot: G. Skonieczko

Szwadron na szlakach wrześniowych walk

W

rzesień to dla nas nie tylko miesiąc kwitnienia wrzosów. Dla „Szwadronu” to czas
wzmożonej aktywności, związanej głównie z rocznicą
wybuchu II wojny światowej i wojny obronnej
w 1939 r.
W tym roku byliśmy szczególnie mocno zaangażowani w związane z tymi wydarzeniami rocznicowe obchody i to zarówno w naszym zgierskim, jak
i w sąsiednich powiatach, łęczyckim i poddębickim.
Rosnące znaczenie „Szwadronu” jako stowarzyszenia kultywującego tradycje Wojska Polskiego,
a szczególnie kawalerii z okresu międzywojennego,
stawia przed nami zadania nie tylko uczestniczenia,
ale i współorganizowania uroczystości rocznicowych
walk nad Bzurą, jak to się dzieje w odniesieniu
do Orłej czy Kęblin.
Zarówno pozycja społeczna Sekcji Kolarskiej
„Szwadron” jak i jego prezencja strojem organizacyjnym a szczególnie szwoleżerskim mundurem historycznym wytworzyła rosnące zapotrzebowanie
na naszą obecność w czasie tych uroczystości.
Zaspokojenie tego zapotrzebowania stwarza
jednak poważny problem natury personalnej oraz
finansowej.
Pierwszy polega na trudnościach w mobilizowaniu stosownej liczbowo delegacji „Szwadronu”.

Szczególnie dotyczy on uroczystości odbywających się w powszechne dni tygodnia, w których nie
mogą wziąć udziału koledzy pracujący w tym czasie
zawodowo.
Cały obowiązek reprezentowania „Szwadronu”
zarówno w podsekcji kolarskiej, jak i mundurowej
spada wówczas na kolegów nie pracujących, dysponujących wolnym czasem, od których Szef
„Szwadronu” ma prawo oczekiwać pełnej dyspozycyjności
Sytuacja robi się jeszcze trudniejsza, gdy
w tym samym dniu odbywają się uroczystości w różnych miejscowościach, tak jak to zdarzyło się w tym
roku, kiedy „Szwadron” miał się 16 września równocześnie zameldować w Białej w Gminie Zgierz
i w Modlnej w Gminie Ozorków.
Drugi problem natury finansowej związany jest
z kosztami wiązanek kwiatów, których w tym roku
w samym tylko wrześniu wypadałoby kupić aż sześć,
na co „Szwadron” dysponujący rocznym budżetem
uzyskanym ze składek członkowskich nie stać.
W związku z tym należałoby na cały rok ustalić uroczystości, na których „Szwadron” będzie składał wiązanki kwiatów, a na których ograniczy się
tylko do zapalenia zniczy.
W tegorocznym wrześniu przedstawione wyżej
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problemy wystąpiły w całej ostrości i honor
„Szwadronu” na uroczystościach w Solcy Wielkiej,
Modlnej i Kęblinach ratowali przede wszystkim koledzy, Nawrotek, Jaworski i Kowalski, którym należy
się szczególne podziękowanie.
Wracając do naszego udziału w rocznicowych
obchodach walk wrześniowych, to w tym roku zainaugurowaliśmy je już 1 września w Wartkowicach.
Wójt tamtejszej Gminy, Pan Piotr Kuropatwa,
już podczas obchodów święta
Wojska Polskiego
w Jednostce w Leźnicy Wielkiej zaprosił nas
na tę uroczystość.
Zameldowaliśmy
się
w
Wartkowicach
w dziesięcioosobowym składzie, kolarzy na rowerach
i mundurowych samochodami.
Naszym pojawieniem się wzbudziliśmy zainteresowanie zarówno miejscowych, jak i przedstawicieli
delegacji kombatanckich z Łodzi, którzy wyrazili chęć
nawiązania z nami bliższych kontaktów.
Nie było tam jednak warunków do prowadzenia
bardziej skonkretyzowanych rozmów.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10-tej
Mszą Św. w tamtejszym kościele odprawianą przez
Biskupa Adama Lepę. Intencją była pomyślność
w nauce dzieci i młodzieży w rozpoczynającym się
roku szkolnym.
Po Mszy Św. w kolumnie marszowej uczestników uroczystości na czele z Orkiestrą Wojskową
Szkoły Lotniczej z Dęblina i kompanią Honorową
Wojska Polskiego wystawioną przez I Dywizjon Lotniczy im. Ziemi Łęczyckiej z Leźnicy Wielkiej udaliśmy
się
pod
pomnik
upamiętniający
poległych
w II wojnie światowej, a stamtąd na teren Zespołu
Szkół, gdzie miały się odbyć główne uroczystości.
Prowadził je, jak zwykle w perfekcyjny sposób
bliski naszemu „Szwadronowi” Pan porucznik Mirosław Dmuchowski.
Tam nastąpiło odsłonięcie pomnika, z tym,
że samą czynność odsłonięcia trudno w tym przypadku rozumieć dosłownie ze względu na jego gabaryty,
bo stanowił go autentyczny odrzutowy samolot typu
„Iskra” wsparty jeszcze na wysokich z błyszczącej
stali rurach– kolumnach.
Samolot ten dla uczczenia lotników ziemi wartkowickiej ofiarował personel 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
Nie można było bardziej wymownie upamiętnić
sześciu mieszkańców Wartkowic i okolic, którzy
pokochali latanie i którzy zginęli śmiercią lotnika.
Listę ich otwiera Dowódca Wojsk Lotniczych,
generał broni Andrzej Błasik, który zginął w katastrofie smoleńskiej a zamyka pilot sportowy Włodzimierz Aleksandrzak.
Na tablicy memoratywnej pomnika figurują
jeszcze następujący lotnicy: mjr pilot Bolesław Marciniak, por. pilot Henryk Wieczorek, ppor. Marek Gawłowski, i Józef Pieczewski.
Być może sąsiedztwo lotniska w Leźnicy Wielkiej i często przecinające niebo nad Wartkowicami
samoloty, zadziałały na wyobraźnię młodych chłopców, którzy zamarzyli, żeby zasiąść za sterami szybo-

Str. 7

-wca, śmigłowca czy odrzutowca.
Byli też członkowie Klubu Seniorów Lotnictwa
i nie mogło zabraknąć nas szwadronistów, dla których lotnictwo, choćby ze względu na bardzo dobre
relacje z I Dywizjonem Lotniczym w Leźnicy Wielkiej
i na akcje upamiętniające wrześniowe działania 32
Eskadry Rozpoznawczej z lotniska w Sokolnikach,
jest nam bardzo bliskie.
Dla uczczenia ich pamięci poza rodzinami
i licznymi oficjalnymi delegacjami przybyło dużo oficerów lotnictwa, prawdopodobnie kolegów ze służby.
W imieniu „Szwadronu” trzech z nas złożyło
wiązankę kwiatów u stóp pomnika.
Ponieważ bogata oprawa uroczystości bardzo
wydłużyła ją w czasie, byliśmy zmuszeni zrezygnować z tej części programu, która odbywała się w murach tutejszej szkoły.
Szkoły notabene znanej mi osobiście z częstych w niej odwiedzin, jeszcze w czasach PRL-u,
kiedy dyrektorował tu mój kolega ze studiów.
Wówczas znana była szeroko jako „Szkoła
z fontanną”, ponieważ w miejscu gdzie stanął teraz
pomnik była zainstalowana fontanna.
Szkoła wtedy, jak na tamte czasy nowoczesna
i dobrze wyposażona była przedmiotem dumy władz
oświatowych i obiektem pokazywanym delegacjom
zagranicznym, głównie z tzw. Krajów Demokracji
Ludowej.
Poza
uroczystością
w
Wartkowicach
„Szwadron” w różnych liczbowo składach, z wyjątkiem w Orłej w mało licznych, uczestniczył w obchodach rocznicy Bitwy nad Bzurą w Solcy Wielkiej,
Modlnej i Łęczycy oraz w Kęblinach.
Ważną też imprezą związaną z Wrześniem
1939r. był udział naszej podsekcji mundurowej
w największej rekonstrukcyjnej bitwie kawaleryjskiej
pod Krojantami.
W zakresie działań dydaktycznych na prośbę
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Drwalewie (Gmina
Wartkowice)
byłem
przewodnikiem
wycieczce
uczniów po szlakach walk w I fazie Bitwy nad Bzurą
i poprowadziłem trzy rajdy kolarskie; jeden 10 września szlakiem bojowym Zbiorczego Pułku Pomorskiej
Brygady Kawalerii po trasie Parzęczew– Góra Marii–
Orła, drugi 16 września w ramach V Rajdu Edukacyjnego w Gminie Zgierz Szlakiem Kresowej Brygady
Kawalerii po trasie Ustronie, Rosanów, Biała, trzeci
24 września do miejsc walk w Solcy Wielkiej i we
Wróblewie toczonych przez 25 Dywizję Piechoty organizowany przez Ozorkowski Hufiec ZHP im.
„Bohaterów Września”.
Stanisław Frątczak
Sekcja Kolarska "Szwadron” dziękuje za udział
w wycieczkach rowerowych w minionym sezonie
2011.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych
do udziału w organizowanych przez SK "Szwadron"
wycieczkach rowerowych od maja do września w każdą kolejną niedzielę w sezonie 2012.
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Trasa 94
Szlakiem wrześniowych walk w bitwie nad Bzurą
trasa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Drwalewie, uczestniczących w dniu 20 września w wycieczce turystyczno- historycznej.
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Cel: poznać miejsca walk toczonych przez żołnierzy polskich w I fazie Bitwy nad Bzurą, w tym:
działania Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Grzmota- Skotnickiego,
działania 25 i 17 Dywizji Piechoty,
działania 32 Eskadry Rozpoznawczej
odwiedzić kwatery żołnierskie na cmentarzach w Solcy Wielkiej, i w Modlnej,
zwiedzić wystawę „Szwoleżerowie dawnej i dziś” w Izbie Historii Miasta w Ozorkowie.
Trasa: Biała Góra- Parzęczew- Góra Marii- Śliwniki- Pełczyska- Solca Wielka- Wróblew- Parzyce- LeśmierzGóra św. Małgorzaty- Skotniki- Małachowice- Modlna- Sokolniki- Czerchów- Ozorków.
Biała Góra

Zwycięski bój 7 batalionu strzelców z niemieckim 375 pułkiem piechoty, który
stracił tu 70 zabitych, 200 jeńców i dużo uzbrojenia.
Miejsce przymusowego lądowania samolotu z 32 Eskadry Rozpoznawczej.

Parzęczew

Miejsce postoju sztabu Grupy Operacyjnej Kawalerii.
Punkt wyjściowy uderzenia Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii na tyły wojsk
niemieckich w kierunku Łodzi.
W pobliżu miejscowości upadek zestrzelonych dwóch samolotów z 32 Eskadry
Rozpoznawczej.

Góra Marii

Zdobywanie wzniesienia przez szwadron kolarzy 2 Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich.
W pobliżu Góry 27 października 1863r. powstańczy oddział jazdy brzeskokujawskiej stoczył bój z wojskami rosyjskimi.

Solca Wielka

Cmentarz z 155 grobami żołnierzy z 25 Dywizji
w okolicy 11 i 12 września 1939r.
Miejscowy kościół z widocznymi śladami po pociskach.

Piechoty

poległych

Wróblew

Ślady po pociskach na murze ogrodzeniowym dawnego folwarku.
Obie miejscowości parokrotnie przechodziły z rąk do rąk w zaciętych walkach
toczonych tu przez 29 Pułk Strzelców Kaniowskich i 60 Pułk Piechoty.

Parzyce

Wieś i sąsiedni folwark Ostrów Jagodowo zostały zdobyte po dwudniowych
walkach miedzy innymi z czołgami nieprzyjaciela.

Leśmierz

Silnie broniony przez Niemców, szczególnie z zabudowań cukrowni.
Opanowany 10 września przez 56 Pułk Piechoty.

Góra św. Małgorzaty

Na wzniesieniu o wysokości 136 m kościół. Obok niego plebania, którą zajmował
sztab niemieckiej 30 Dywizji Piechoty a po zdobyciu miejscowości polskiej 17
Dywizji Piechoty.
Przy skrzyżowaniu dróg obelisk poświęcony „Bogu i Ojczyźnie”.

Skotniki

W miejscowości pozycje wyjściowe do uderzenia na Modlną. W dawnym dworze
punkt dowodzenia dowódcy piechoty dywizyjnej i wysunięty punkt pomocy
lekarskiej.

Małachowice

Wieś będąca pod ciągłym ostrzałem niemieckiej artylerii przechodziła trzykrotnie
z rąk do rąk.

Modlna

Przy zdobywaniu wsi 12 września dochodziło do starć na białą broń.
Na miejscowym cmentarzu kwatera ze 142 grobami poległych żołnierzy.

Sokolniki

W dawnym folwarku stacjonował rzut kołowy 32 Eskadry Rozpoznawczej.

Czerchów

Pod wsią usytuowane było lotnisko polowe 32 Eskadry Rozpoznawczej.

Ozorków

Cel uderzenia polskiej 25 Dywizji Piechoty z kierunku Łęczycy.
Aktualnie wystawa „Szwoleżerowie dawniej i dziś” w Izbie Historii Miasta.
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POLACY ATAKUJĄ!

A

rmia „Poznań” w pierwszych dniach wojny
1939 r. nie atakowana przez nieprzyjaciela, zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza wycofywała się z Wielkopolski w kierunku Warszawy.
Maszerując pieszo i to głównie nocami,
co wprawdzie uchroniło ją przed wykryciem, ale wydłużało odwrót, została wyprzedzona co najmniej
o dwa dni przez częściowo zmotoryzowaną 8 i 10
armię niemiecką, których siły po przełamaniu obrony Armii „Łódź” na Warcie parły na stolicę.
W tej sytuacji dowódca Armii „Poznań”, gen.
dyw. Tadeusz Kutrzeba powziął decyzję uderzenia
na lewe skrzydło i tyły maszerującej równolegle
8 armii gen. Johana Blaskowica.
Ten zwrot zaczepny zatrzymałby marsz nieprzyjaciela na Warszawę, odrzuciłby go na południe
i poszerzyłby drogę odwrotu oraz nie pozwoliłby jej
zagrodzić dla własnych dywizji, jak i dywizji Armii
„Pomorze”, które poniósłszy ciężkie straty w korytarzu pomorskim wycofywały się w drugim rzucie ku
stolicy.
Gen. Kutrzeba, uzyskawszy w dniu 8 września
aprobatę Naczelnego Wodza na uderzenie siłami obu

armii, już następnego dnia wykorzystując czynnik
zaskoczenia wydał rozkaz natarcia w kierunku Strykowa. Była to jedyna w kampanii wrześniowej na
taką skalę operacja ofensywna, w której czas i pole
walki wybrało polskie dowództwo.
Przeszła ona do historii pod nazwą Bitwy nad
Bzurą.
Składała się ona z trzech faz; dwóch pierwszych zaczepnych, a trzeciej obronnej.
Pierwsza faza bitwy rozegrała się na Ziemi Łęczyckiej.
Z lewego brzegu Bzury Grupa Operacyjna gen.
Knolla– Kownackiego w składzie trzech dywizji piechoty uderzyła w maszerującą na lewym skrzydle
8 Armii, 30-tą Hanowerską Dywizję Piechoty rozciągniętą od Gostkowa przez Łęczycę, Piątek aż do Bielaw.
Na Łęczycę nacierała 25 Kaliska Dywizja Piechoty, na Górę św. Małgorzaty 17 Gnieźnieńska,
na Piątek 14 Poznańska.
Dywizje te od zachodu ubezpieczała Grupa
Operacyjna Kawalerii gen. Grzmota– Skotnickiego,
od wschodu Wielkopolska Brygada Kawalerii.
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25 KALISKA DYWIZJA PIECHOTY W NATARCIU NA OZORKÓW
Zdobywanie Łęczycy
Przegląd tych walk rozpoczniemy od prawoskrzydłowej 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty, w której
skład wchodziły 29 Pułk Strzelców Kaniowskich
z Kalisza, 56 Pułk Piechoty z Krotoszyna, 60 Pułk
Piechoty z Ostrowa Wielkopolskiego, 25 Pułk Artylerii Lekkiej, 25 Dywizjon Artylerii Ciężkiej i 9 batalion
strzelców. Dywizja ta z pozycji wyjściowych w Błoniu, Topoli Królewskiej i Kozub miała zdobyć Łęczycę, po czym wyjść w rejon Ozorkowa z równoczesnym osłanianiem uderzenia całej Grupy Operacyjnej od południowego zachodu.
W zaszyfrowanym żargonie sztabowym, jakiego użył gen. Kutrzeba w rozmowie telefonicznej
z marszałkiem Śmigłym, miało to być „kopnięcie
w kierunku głowy bydlęcej". Ta część głowy - to
właśnie Ozorków.

Na czas wykonania pierwszej części zadania
dywizję wzmocniono, 69 pułkiem piechoty z 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty.
Na przedpolach Łęczycy pułk ten miał przejść
pierwszy i to od razu bardzo krwawy chrzest bojowy.
Najpierw jeszcze 8 września 4 kompania próbowała z natarcia rozpoznać siły niemieckie w Łęczycy. Została odrzucona tracąc 40 % stanu osobowego. Następnego dnia rano rusza do uderzenia cały
2 batalion pod dowództwem mjr. Chudzikiewicza.
Kompanie nacierające wzdłuż drogi z Topoli
do Łęczycy i toru kolejowego nie osiągają powodzenia i ponosząc duże straty zmuszone są do
wycofania się na pozycje wyjściowe. Wróg Łęczycę
trzyma mocno. Dysponuje silną artylerią, bronią
maszynową i jest doskonale wstrzelany w przedpole. Tylko 5 kompanii udaje się sforsować zabagnioną dolinę Bzury i przeciąć w rejonie Kwiatkówka szosę Łęczyca - Piątek.
Te trudności w przeprawie przez łęczyckie bagna znalazły odzwierciedlenie w legendzie o diable Borucie.

Łęczycki czart okazał się bowiem gorącym
patriotą, przeprowadził polskich żołnierzy tylko
sobie znanymi przejściami przez niedostępne dla
innych bagnisko i topiel. Jeśli trzymać się legendowej konwencji, to trzeba przyznać, że był to
nadzwyczaj udany figiel Boruty spłatany wrogowi.
5 kompania bowiem zablokowała drogę przemarszu niemieckiej 30 dywizji piechoty w kierunku
Warszawy siejąc popłoch i zamieszanie w jej kolumnach transportowych.
Ale żeby zdobyć Łęczycę gen. Franciszek Alter,
dowódca 25 Dywizji Piechoty, musi rzucić do natarcia znacznie większe siły.
Gdy zbliża się godzina 17, odzywa się królowa wojny - artyleria. Grzmią działa 24 polskich
baterii, które z prawie stu luf wyrzucają na niemieckie pozycje lawinę ognia i stali. Po przygotowaniu artyleryjskim uderzają na Łęczycę trzy pułki piechoty: 60 wzdłuż kolei szerokotorowej, 69 po
obu stronach grobli z Topoli do Łęczycy, 56 śladami 5 kompanii, przez bagna na Kwiatkówek.
Niemcy dopiero teraz doceniają powagę sytuacji. Die Polen greifen an! (Polacy atakują!) te słowa podawane są do sztabów coraz wyższych
szczebli.
Niemcy popełnili poważny błąd w sztuce wojennej nie wykrywszy ruchów odwrotowych Armii
„Poznań”. Gen. Blaskowitz będzie jedynym dowódcą armii, który po najeździe na Polskę nie
otrzyma stopnia feldmarszałka. Prawdopodobnie
i za to, że dał się zaskoczyć gen. Kutrzebie.
Najgorzej idzie natarcie wzdłuż grobli. Mimo
suchego lata bagniste dno pradoliny pełne grzęzawisk i wyrobisk potorfowych jest zdradliwą pułapką dla tyralier 69 pułku.
Żołnierze z trzymanymi w górze karabinami
zapadają się coraz głębiej w błotnistej mazi.
Strach przed śmiercią w bagnach silniejszy jest
od kuli wroga.
Mimo ostrzeżeń oficerów tyraliery zacieśniają
szyki i podążają ku zdawałoby się zbawczej grobli.
A ta rozkwita coraz gęstszymi błyskami wybuchów. Niemcy szczególnie na niej koncentrują
teraz ogień karabinów maszynowych i armat.
Żołnierze gnieźnieńskiego pułku, którzy
przeżyją to piekło, nazwą ten odcinek dzisiejszej
E-l groblą śmierci.
Znów muszą odezwać się potężnym grzmotem działa polskich baterii, żeby przypadłe do ziemi bataliony mogły wznowić atak na Łęczycę. Tym
razem zwycięski, chociaż okupiony bardzo ciężkimi stratami.
W godzinach nocnych Niemcy zostali ostatecznie wyparci z miasta tracąc dużo uzbrojenia,
amunicji i sprzętu wojskowego. Sukcesy odnosi
też lewoskrzydłowy 56 pułk piechoty, który forsuje Bzurę i przez Kwiatkówek rozwija natarcie na
Tum.
Stanisław Frątczak
Ciąg dalszy w następnym numerze „Na szlak!”

Nr 35

wrzesień 2011

Str. 12

Apel poległych żołnierzy WP na cmentarzu w Solcy Wielkiej w 72 rocznicę Bitwy nad Bzurą
(o treści zaproponowanej przez ”Szwadron” na uroczystość w dniu 15 września br.)


Kombatanci!
Mieszkańcy Solcy Wielkiej, Solcy Małej, Wróblewa,
Sierpowa i Parzyc!
Obywatele Gminy Ozorków!
Młodzieży Szkolna!
Żołnierze Wojska Polskiego!
Rodacy!
Stajemy dziś nad grobami polskich żołnierzy,
poległych w toczonych tu walkach w obronie Ojczyzny
we Wrześniu 1939r., żeby wyrazić Im wdzięczność za ofiarę z własnego życia i oddać Im hołd.
Pochylmy głowy w zadumie i w skupieniu oddając
cześć bohaterom, którzy w dniach wielkiej próby dziejowej
pozostali wierni Ojczyźnie, zachowali godność i honor,
płacąc za to krwią i życiem.
Wzywam Was! Bohaterowie którzy na przestrzeni dziejów walczyliście w obronie Ojczyzny i Narodu Polskiego.
Wy, którzy do końca wiernie służyliście Polsce.
Stańcie do apelu!
Chwała Bohaterom!
Do Was wołam! Żołnierze II Rzeczypospolitej, którzy
walczyliście w wojnie polsko– bolszewickiej, w obronie co
dopiero odzyskanej niepodległości.
Bohaterscy
obrońcy
Ojczyzny
we
wrześniu
1939r. i żołnierze wszystkich frontów II wojny światowej.
Oficerowie, którzy staliście się ofiarami zbrodni katyńskiej.
Stańcie do apelu!
Chwała Bohaterom!
Stańcie tu razem z nami! Żołnierze Armii „Poznań”
i Armii „Łódź”, którzy przed 72 laty na tej ziemi między
Łęczycą a Ozorkowem stawialiście opór najeźdźcy i stoczyliście zwycięskie walki okupione krwią i śmiercią.
Stańcie do apelu!
Chwała Bohaterom!
Wzywam Was!
Żołnierze pułków 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty i 10 Łódzkiej Dywizji Piechoty.

29 Pułku Strzelców Kaniowskich z Kalisza, zdobywców Sierpowa i Parzyc, którzy ponieśli największe ofiary w poległych.

60 Pułku Piechoty z Ostrowa Wielkopolskiego
walczącego mężnie na polach bitewnych Solcy
Wielkiej i Małej, Wróblewa oraz Ostrowa.

56 Pułku Piechoty z Krotoszyna, który
w krwawych walkach złamał opór wroga
w Leśmierzu, Czerchowie i Sokolnikach.

28 Pułku Strzelców Kaniowskich z garnizonu
Łódź toczących zacięte walki w obronie granic
Rzeczypospolitej, pozycji nad rzeką Wartą i przy
zdobywaniu Kęblin.
Stańcie do apelu!
Chwała Bohaterom!

Was Wołam ! Czterech żołnierzy 144 Łowickiego Pułku
Piechoty z 44 Rezerwowej Dywizji Piechoty, którzy powołani pod broń w trakcie działań wojennych, zginęliście
od kuli wroga pod Solcą Wielką.
Stańcie do apelu!
Chwała Bohaterom!
Was wzywam do apelu! Dwudziestu pięciu żołnierzy
nieznanych, o których wiemy tylko, że walczyli i zginęli
za Ojczyznę.
Stańcie do apelu!
Chwała Bohaterom!
Do Was wołam! Najwspanialsi Synowie Ojczyzny. Kawalerowie krzyża Virtuti Militari odznaczeni pośmiertnie.
 Pułkowniku Marianie Frydrychu, dowódco 60 Pułku Piechoty, który poległeś podczas walk odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej,
 Majorze Aleksandrze Fiszer, dowódco 1 batalionu
60 Pułku Piechoty, który zginąłeś w natarciu
na Wróblew.
Stańcie do apelu!
Chwała Bohaterom!
Wzywam Was!
 Kapitanie Bolesławie Majewski, dowódco
3 kompanii 60 Pułku Piechoty, który śmiertelnie
ranny w walce o Solcę Wielką oddałeś życie za Ojczyznę.
 Poruczniku Antoni Bobiński z 2 Pułku Piechoty
Legionów,
 Starszy ułanie Hieronimie Maziku z 9 Pułku Ułanów Małopolskich
Stańcie do apelu!
Chwała Bohaterom!
Do Was się zwracam zebranych przy kwaterze wojennej
– nie zapomnijcie o nich nigdy.
Niech ich postać i bohaterskie czyny utrwalone
w historii i naszej świadomości będą dla nas przykładem
miłości do Polski.
Ofiara ich krwi i życia nie była daremna.
Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna”
Niech ta danina będzie drogowskazem dla naszej pracy
i służby dla Rzeczypospolitej.
Chwała Bohaterom!
Cześć Ich pamięci!

„Na szlak!” Informator Oddziału PTTK w Ozorkowie, 95-035 Ozorków pl. Jana Pawła II 17
tel. 42 718-13-14 e-mail: sk.szwadron@op.pl
Skład komputerowy: Andrzej Staniewski

