
 
 

Dzień dobry - witam wszystkich ziomków interesujących się historią naszych stron. Nazywam się 

Zbigniew Cybulski, wiekiem zbliżam się do pięćdziesiątki, historią interesuję się od zawsze,  

z wykształcenia jestem informatykiem, z zawodu zaś żołnierzem. W wojsku służyłem blisko 30 lat - siłą 

rzeczy musiałem więc nabyć określonej wiedzy ogólnowojskowej oraz zwyczajów i nawyków z tym 

zawodem związanych, a z czasów szkolnych mile wspominam lekcje geografii z Panem Banaszczakiem. 

Jego nauki sprawiły, że nigdy nie miałem z tym przedmiotem problemu i jako jeden z nielicznych 

abiturientów zaliczyłem egzamin maturalny na pięć - a właśnie na tym „łatwym przedmiocie” bardzo 

wielu kolegów połamało pióra. Zamiłowanie pozostało do dzisiaj, pozwalając na biegłe posługiwanie się 

mapami topograficznymi i orientację w terenie. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że pierwsze 

dwadzieścia lat swego życia spędziłem w Orłej, a babcią moją była Stanisława Chylińska - która jako 

świadek, a jednocześnie mimowolny uczestnik tamtych tragicznych wydarzeń - przekazała mi wiele 

relacji, które później konfrontowałem z treścią czytanych książek.  

Te szczególne okoliczności i zamiłowania skutkują tym, że do opisywanych wydarzeń podchodzę 

analitycznie. Interesują mnie fakty i relacje opisywane przez bezpośrednich świadków - bądź też 

zawodowych historyków, szczególnie tych - którzy w 1939 roku bronili naszej Ojczyzny.  Niestety sporo 

w tych relacjach błędów, przeinaczeń oraz nadinterpretacji - żeby nie powiedzieć kłamstw, a stąd już 

droga prosta do powstawania legend - niewiele mających wspólnego z rzeczywistymi wydarzeniami. 

Wystarczy wziąć do ręki ówczesną mapę, czy wykaz urzędowych nazw miejscowości - by stwierdzić, 

irracjonalność przedstawianych opisów. Regułą stało się więc przekręcanie nazwy miejscowości Orła  

na Orla, posługiwanie się obecnymi nazwami miejscowości (szczególnie ich zasięgiem terytorialnym)  

w opisywaniu wydarzeń roku 1939. Orła rozpoczynała się - jeszcze wiele lat po wojnie, zaraz po zjeździe 

z nasypu kolejowego - pamiętam stosowną tablicę informacyjną tam zamieszczoną, a Państwo Sęk 

mieszkali w Orłej pod numerem 1. Pustkową Górę od Orłej, oddzielała niewielka miejscowość 

Małogórne - obecny stan rzeczy wprowadza niepotrzebne zamieszanie. Bardzo często występujący  

w tekstach Bibianów - faktycznie był wówczas zapisywany jako Bibjanów, Florianki zaś znane były jako 

Florjanki. Wszystkich sceptyków zapraszam do lektury, wydanego w roku 1925 II tomu „Skorowidza 

miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej”. Strona 54 zawiera między innymi miejscowości wchodzące  

w skład Gminy Piaskowice - pośród których odnajdziemy nas interesujące. Podstawą do powstania 

skorowidza, był Pierwszy Powszechny Spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku  



- przeprowadzony i opracowany przez Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Komu 

mało, zachęcam do zapoznania z wydanym w 1931 roku „Skorowidzem miejscowości Rzeczypospolitej 

Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych”. 

Tam właśnie na stronie 93 odnajdziemy Bibjanów, na stronie 412 Florjanki, a na 635 stronie - Juljanki. 

Cytowane urzędowe nazwy miejscowości, znalazły następnie odbicie na ówczesnych mapach 

topograficznych - do zapoznania się z którymi, również zachęcam. Najlepiej w tym celu odwiedzić stronę 

internetową Wojskowego Instytutu Geograficznego. Nagminne jest również przeinaczanie personaliów, 

stopni wojskowych i nazewnictwa pododdziałów oraz ich terenu działania. Jeżeli do tego dodamy 

nieznajomość uzbrojenia, zasad prowadzenia walki czy umiejscowienia przedstawianych wydarzeń  

w terenie - to jest sprawą oczywistą, że zapisy takich autorów powinniśmy głośno napiętnować.  

 

Pragnieniem moim jest - przedstawić walki w Orłej i okolicach w sposób jak najbliższy 

faktycznym wydarzeniom, a jednocześnie otwarty na polemikę - by dla potomnych zachować pamięć  

o tych co odeszli. Bez pamięci bowiem narody umierają, a fakty - szczególnie te tragiczne, lubią się 

powtarzać. W roku bieżącym udało mi się wreszcie przelać zebraną wiedzę na papier - i tak  

na uroczystościach rocznicowych w Orłej dostaliście Państwo do rąk, niewielką - acz treściwą broszurę. 

Zawiera ona wiele cytatów z książek trudnych dziś do zdobycia, zarówno w antykwariatach - sklepach 

internetowych - czy też bibliotekach. Gorąco zachęcam do zapoznania się z zebranymi informacjami  

i moimi przemyśleniami, a zainteresowanych rzeczową dyskusją zapraszam do korespondencji, zarówno 



w formie elektronicznej - jak i tradycyjnej, pisanej. Adresy kontaktowe podaję na ostatniej stronie 

niniejszego wystąpienia. Broszura miała być początkowo wydawnictwem jednorazowym. Dotarłem 

jednak do nowych faktów, poprawy wymaga też kilka tzw. „literówek” - jednym słowem noszę się  

z zamiarem wydania w 2014 roku - na 75 rocznicę Września, poprawionej i poszerzonej o nowe fakty  

- niewielkiej książeczki, która byłaby ukoronowaniem mojej i Państwa wiedzy. Przeszłym ku pamięci  

- obecnym by pamiętali, a przyszłym by nigdy nie warzyli się zapomnieć.     

Przez wiele lat, najobszerniejszym źródłem była książka Pana Pułkownika Apoloniusza 

Zawilskiego (1912-2004) - „Bitwy Polskiego Września” - która doczekała się trzech wydań, ostatnie  

w 2009 roku nakładem krakowskiego Wydawnictwa „Znak”. Na stronie 388, odnaleźć możemy opis 

„Boju GO generała Skotnickiego pod Ozorkowem” - cytuję: „Krwawe, podobne do obustronnej rzezi, 

walki rozgorzały na skrajnym skrzydle grupy kawalerii gen. Skotnickiego. Dwa pułki Pomorskiej Brygady 

Kawalerii, 8 psk i 2 pszwol Rokitniańskich w uszczuplonym składzie pod dowództwem płk. dypl.  

W. Jastrzębskiego i ppłk. T. Łękawskiego o świcie 11 września ruszyły do natarcia z Parzęczewa  

w kierunku na Chociszew-Orlą, mając wsparcie dwóch baterii 11 dywizjonu artylerii konnej  

pod dowództwem kapitanów Muszyńskiego i Guttenbergera (obaj zginęli nad Bzurą). Początkowo 

natarcie, obchodząc od południa wzgórze 181 Bibianów, nie napotkało poważniejszego oporu i posuwało 

się szybko naprzód. Dochodząc jednak do Chociszewa, starło się z przeciwuderzeniem Niemców, 

wspartym ogniem armat przeciwpancernych. Wykonywał je ostatni odwód 17 dywizji niemieckiej. 

Przeciwnatarcie to zostało odrzucone brawurowym atakiem ułanów i ogniem na wprost dwu baterii 

konnych. Pomorska Brygada Kawalerii brała swój odwet za klęskę poniesioną na Pomorzu. Polacy 

przekraczali już tor kolejowy z Kutna do Łodzi, wychodząc na tyły sił niemieckich walczących na północ 

od Ozorkowa. Szwadron kolarzy 2 pszwol pod dowództwem rtm. Stanisława Stryjewskiego wpadł  

do Orlej, depcąc nieprzyjacielowi po piętach. Generał Skotnicki tylko na skutek stałych meldunków 

lotniczych o zagrożeniu pancernym z kierunku Poddębic i Łodzi nie mógł wprowadzić do akcji Podolskiej 

Brygady Kawalerii skoncentrowanej w rejonie Ignacewa Parzęczewskiego, która ubezpieczała grupę 

Knolla od Zgierza, wysyłając jeden ze szwadronów 6 puł aż na Łódź! Niemcy rzucili do przeciwuderzenia 

wycofany spod Leśmierza oddział czołgów. Były to najlepsze niemieckie wozy bojowe, wyprodukowane  

w 1938 roku. Każdy czołg ważył 21 ton, miał 75-milimetrową armatę i dwa cekaemy oraz rozwijał 

szybkość 45 kilometrów na godzinę. Pięcioosobową załogę chronił pancerz o grubości 12-50 milimetrów. 

Kto mógł się oprzeć sile ognia i sprostać tak grubemu pancerzowi! Spróbowali tego szwoleżerowie 

Rokitniańscy ze Starogardu. Gdy tylko kompania zbliżyła się do Orlej, ze wszystkich stron bluznął na nią 

ogień wszelkiej broni. Szczególnie duże spustoszenie czyniła zdobyczna armata niemiecka, sprawnie 

obsługiwana przez polskich żołnierzy. - Naprzód! - wrzeszczał raz po raz dowódca przez radio. Fontanna 

ognia tryska z bezpośredniej odległości i z głębi, z prawa i z lewa. Niemcy, ponosząc straty, koncentrują 

swój ogień na zdobycznej armacie. A gdy udało się im obezwładnić polską obsługę, zza węgła domu 

wyskakiwała natychmiast nowa i prowadziła ogień dalej. W czasie tej walki zginęli dowódcy plutonów: 



ppor. J. Göttinger i ppor. J. Antoni Brzozowski. Opór ten zagrodził drogę Niemcom, zmuszając ich  

do zawrócenia na podstawy wyjściowe. Droga na Łódź stała dla grupy kawalerii otworem. 17 dywizjon 

artylerii ciężkiej i 1 dywizjon 7 pac ostrzeliwały ogniem dalekim północne wyloty Zgierza. Generał 

Grzmot-Skotnicki orientował się jednak, że nie nadeszła jeszcze pora do głębokiego zagonu z obejściem 

Łodzi. Od zachodu zarysowywał się zbyt duży nacisk nieprzyjaciela. Ściągnięty do Parzęczewa dowódca 

7 batalionu strzelców mjr Szul zameldował o pojawieniu się z kierunku Poddębic oddziałów 221 dywizji. 

Druga kompania batalionu opóźniała nieprzyjaciela w rejonie Gostkowa. Generał Skotnicki wydał rozkaz 

natychmiastowego powrotu całego batalionu i zamknięcia kierunku na Łęczycę, sam natomiast udał się 

do sztabu armii „Poznań”. Generał Kutrzeba polecił grupie kawalerii odrzucić Niemców na zachód.”  

- Nadmienić w tym miejscu należy, że Pan Pułkownik Zawilski poświęcił swą ponad 900 stronnicową 

książkę całej Wojnie Obronnej, więc z Jego punktu widzenia - tak samo jak i Sztabu Głównego był to 

zaledwie jeden z epizodów wojennych zmagań. Nie ustrzegł się więc autor wielu pomyłek - Orła jest 

zapisana jako Orla, ataku na wzgórze 180.7 Bibjanów nie było, uśmiercony został podporucznik rezerwy 

Jan Antoni Brzozowski - dowódca plutonu w szwadronie marszowym 2 Pułku Szwoleżerów 

Rokitniańskich w Zbiorczym Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii, a przed reorganizacją dowódca  

III plutonu w szwadronie kolarzy. Faktycznie poległ On 22 IX 1939 w Warszawie. (Wiesław Gogan 

„Szwoleżerowie Rokitniańscy” strona 326 - cytuję: „Następnego dnia [22 IX] podczas kolejnej nawały 

artyleryjskiej zginął na terenie Parku Łazienkowskiego ppor. Jan Brzozowski; jeszcze tego samego dnia 

pochowano Go na skraju parku.” Zagadkowa jest też śmierć drugiego z wymienionych oficerów  

- przecież podporucznik Jerzy Gӧttinger był dowódcą 2 plutonu w szwadronie kolarzy 2 Pułku Szwoleżerów 

Rokitniańskich. Co więc robił w Orłej - skoro jego podwładni walczyli o wzgórze 180.7 Bibjanów? Kilka lat  

za wcześnie dostał awans na rotmistrza Pan porucznik Stanisław Stryjewski - faktycznie stopień ten jest 

potwierdzony dopiero w marcu 1944 roku, a za postawę żołnierską pod Monte Cassino, został On awansowany  

do stopnia majora i odznaczony krzyżem Virtuti Militari V klasy. Wielu autorów - Zawilski nie jest tu wyjątkiem, 

jak mantrę powtarza opowieść o typie atakujących czołgów. Miały być to najnowocześniejsze Pazerkampfwagen 

IV (Pz-IV) - rzecz w tym, że do wojny z Polską produkowano tylko wersje A,B i C. Tej ostatniej 

wyprodukowano najwięcej bo 140 sztuk, a produkcję zakończono w sierpniu 1939 roku. Żadna  

z wymienionych wersji nie miała pancerza grubszego niż 30 mmm, nie przekraczała 18 500 kg masy 

bojowej (czołg wraz z paliwem i amunicją), wersje B i C były uzbrojone prócz armaty tylko  

w jeden karabin maszynowy MG-34. Czołgi o parametrach często przypisywanych tym z Orłej 

rozpoczęto produkować dopiero jesienią 1940 roku po wojnie z Francją. Najistotniejsza informacja jest 

taka, że w całym 23 pułku pancernym były tylko 3 Pz-IV i do tego w trzeciej kompanii. 

Poniższe zdjęcie zrobiono tuż przed wojną w koszarach 23 pułku w Schwetzingen, a przedstawia ono trzy 

rzeczone czołgi Pz-IV - dwa w wersji B, trzeci to wersja C. Pozostałe uzbrojenie stanowiły przestarzałe 

Pz-I oraz Pz-II i 5 czołgów dowodzenia Pz Bef 265 (Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg). Dodam rzecz 

najważniejszą – do czasu wojny z Polską, Niemcy zdołali sformować i wyposażyć tylko jeden batalion 

tegoż pułku. Był on jedyną jednostką pancerną w dyspozycji dowódcy niemieckiej 8 Armii,  



którą zewsząd atakowały wojska generałów Kutrzeby i Bortnowskiego – tymi właśnie czołgami 

hitlerowcy starali się łatać przełamane przez Polaków odcinki obrony.  

 

W zależności od autora - w Orłej jest cała 2 kompania 23 pułku pancernego - czołgi 2 kompanii 23 pułku 

pancernego lub sześć czołgów (Zug - pluton) z 2 kompanii 23 pułku pancernego. Dodatkowym 

poświadczeniem ilości czołgów, zaciekłości polskiej obrony i szczegółów walk w Orłej może być relacja 

przypisywana dowódcy 2 kompanii czołgów - zamieszczona na stronach 47 i 48 - opublikowanego  

w dniu 5 lutego 1940 roku „Militärwissenschaftliche Rundschau” - cytuję: „11 września rano - pisze 

dowódca 2 kompanii 23 pułku czołgów - musiano front cofnąć do tyłu (ponieważ Polacy na naszym 

lewym skrzydle posunęli się naprzód). Moja kompania cofnęła się przez Ozorków [spod Leśmierza]  

i weszła ponownie pod rozkazy batalionu. O godzinie 7 kompania jest gotowa do nowego zadania. Polacy 

napierają na zachód od Ozorkowa w kierunku południowym. W lewo i w tył od nas bije już polska 

artyleria. Ostatni możliwy do zadysponowania oddział, dywizjon przeciwpancerny, został przez dywizję 

(17) wprowadzony do akcji. Polacy osiągnęli znacznymi siłami nasyp kolejowy na zachód od 

miejscowości Orla. Dywizjon ppanc musiał wśród ciężkich strat odejść do tyłu. I oto 2 kompania 

otrzymuje rozkaz do natarcia na Polaków na odcinku wycofanego dywizjonu ppanc. Już toczy się 

kompania przez wieś Kowalewice, nie ma czasu do stracenia. Kompania rozwija się z marszu  

i z największym pośpiechem pędzi ku odległemu o półtora kilometra fragmentowi lasu na północ od wsi 

Orla. Potężna ulewa ognia z drzew i z ziemi, z prawa, z lewa, z przodu uderza w nasze czołgi. Ale w tym 

położeniu obowiązuje jeden nakaz: tylko naprzód i jeszcze raz naprzód. Już jest kompania na skraju lasu, 



ale niestety z powodu błotnistego terenu musi przez las przebijać się drogami. Wtem widzę na końcu lasu 

na wysokości wsi Orla żołnierza niemieckiego, jak powoli przechodzi przez wieś, zapewne tak, aby przez 

czołgistów zostać rozpoznanym. Gdy tylko kompania osiągnęła wieś, gruchnął ze wszystkich stron  

na nasze wozy ogień przeciwpancerny wszelkich kalibrów. Zaczął się morderczy pojedynek między 

czołgami, a bronią ppanc. Szczególnie niebezpieczna była zdobyczna niemiecka armata przeciwpancerna, 

obsadzona przez polską obsługę. Stała ona na rogu domu, a jej obsługa - w miarę jak nasze karabiny 

maszynowe ją wybijały - była uzupełniana przez wyskakujących z domu coraz nowych żołnierzy.  

Jako ostatni wystrzelił i padł na tym dziale polski podporucznik. Dwa czołgi zostały w tej rozstrzygającej 

i gorącej walce ogniowej trafione w zbiorniki. Załogi, po części ciężko zranione, mogły - co wygląda 

prawie jak cud - mimo gęstego ognia uratować się i zostały podjęte przez inne czołgi. Załoga trzeciego 

czołgu, który ugrzązł w błocie, mogła także, mimo silnego ognia, przebić się do tyłu. Trzy pozostałe czołgi 

z przestrzelinami wycofały się bez poranienia załogi. Pomyślny przebieg tej ciężkiej walki 2 kompanii 

zapobiegł polskiemu przełamaniu i próbom obejścia na południe od Kutna”.  Tyle niemiecki dowódca  

- jego relacje przytacza wielu naszych historyków - także Pan Pułkownik Apoloniusz Zawilski na 391 

stronie swej książki. Należy oczywiście pamiętać o wszechobecnej gebelsowskiej propagandzie. Niemcy 

nie mieli tyle przypisywanego im szczęścia - w rzeczywistości wielu zginęło, były też przypadki 

spłonięcia w trafionych czołgach - na stronie internetowej niemieckiego Volksbundu, z imienia  

i nazwiska wymienionych jest prawie tysiąc niemieckich oficerów poległych w Polsce - pamiętnego 

Września 1939 roku - jest też jeden, który poległ w Orłej 11 IX - niejaki oberleutnant Öppinger Friedrich 

- z pochodzenia Austriak. Udało mi się odszukać informację o nim, ze stycznia 1939 roku - był wówczas 

Zugführerem (dowódcą plutonu) w 1 kompanii 47 Górskiego Oddziału Przeciwpancernego 

(http://gliederungundstellenbesetzung.blogspot.com/2008/12/gebirgs-panzer-abwehr-abteilung-47.html). 

Najwidoczniej został przeniesiony do 17 Panzerabwehr Abteilung (oddziału przeciwpancernego)  

i w Orłej zginął. Fakt ten dodatkowo zdaje się potwierdzać - wykaz, również ze stycznia 1939 roku, 

poświadczający istnienie vacatu na równorzędnym stanowisku w 17 Oddziale Przeciwpancernym.   

Jeżeli chodzi o pozostałych poległych, to Volksbund podaje tylko miejscowość i liczbę zabitych - w Orłej 

jest to 10 Niemców. Straty moim zdaniem bardzo zaniżone. Skoro oddział przeciwpancerny został 

wycofany wśród ciężkich strat i Niemcy o tym piszą - to straty musiały być naprawdę poważne. Pytanie 

dlaczego o tym piszą - dlaczego przyznają się do poniesionych strat? Moim zdaniem zbyt wielu synów, 

mężów i ojców zginęło - aby przemilczeć wszystkie fakty. Przekaz jest jasny - kilkakroć liczniejsi Polacy 

przeciwstawili się naszym wojskom. Kosztem nieuchronnych strat poskromiliśmy polskie 

przeciwnatarcie - kolejny raz udowadniając wyższość niemieckiego oręża. Polakom nie pomogła - nawet 

doskonała niemiecka broń, którą zdobyli w podstępnej i nierównej walce. Czy, aby na pewno była to 

walka nierówna? Oddział przeciwpancerny, niemieckiej 17 Dywizji Piechoty składał się z 3 kompanii 

przeciwpancernych oraz kompani karabinów maszynowych (kompania wsparcia). Na uzbrojeniu każdej 

kompani znajdowało się 12 sztuk 37 mm armatek przeciwpancernych PaK 36. Zarówno niemieckie jak  

http://gliederungundstellenbesetzung.blogspot.com/2008/12/gebirgs-panzer-abwehr-abteilung-47.html


i polskie źródła mówią, że do walki został użyty cały oddział (batalion) przeciwpancerny - niektórzy 

określają ten oddział mianem dywizjonu przeciwpancernego. Była to w każdym bądź razie pokaźna siła  

- deklarowane przez Niemców straty są więc bardzo zaniżone. Nikt bowiem nie napisałby, a tym bardziej 

Niemcy - że dywizjon musiał odejść (wycofać się) pośród ciężkich strat. Jedenastu zabitych, to dla 

batalionu niewielkie straty, które w żaden znaczący sposób nie obniżają jego wartości bojowej. 

Zamykając obecny akapit poświęcony „Bitwom Polskiego Września” - dla sceptyków, kilka słów  

o autorze. Apoloniusz Zawilski - oficer Wojska Polskiego, historyk, pisarz. We Wrześniu 1939 roku 

dowodził 8 baterią III dywizjonu 15 pal w składzie 15 DP Armii „Pomorze”. Dwudziestego września 

ciężko ranny pod Laskami. Operowany przez Niemców w świetle reflektorów samochodowych, 

przebywał później w szpitaluw Laskach, następnie w Warszawie i Lublinie, skąd został jako inwalida 

zwolniony w styczniu 1941. Aktywny działacz AK - działał w komórce wywiadowczej na terenie 

Lubartowa, za co po wojnie został skazany na karę śmierci. Przez 21 miesięcy przebywał w celi śmierci. 

W 1954 roku decyzją Rady Państwa wyrok złagodzono na dożywocie, a w 1955 roku autor został 

zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Po przejściu na emeryturę rozpoczął pisanie książek o Wojnie 

Obronnej. W stanie spoczynku awansowany do stopnia pułkownika. W 1995 roku uzyskał doktorat  

na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast w roku 2002 otrzymał doktorat honoris 

causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Zachęcam do lektury tej i pozostałych jego 

książek. Żołnierz opisuje, to co widział i na czym się zna - przystępnym i dla każdego zrozumiałym 

językiem. 

W 2005 roku nakładem Wydawnictwa Diecezji Pelpińskiej „Bernardinum” - ukazała się książka 

autorstwa Pana Wiesława Gogana, pod tytułem „Szwoleżerowie Rokitniańscy”. Śmiało można 

powiedzieć - że jest to długo oczekiwana monografia 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Książka ta 

najobszerniej opisuje walki Zbiorczego Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii - a więc również 

interesujący nas wątek. Niestety i ten autor, pomimo wielkiego zaangażowania i ogromnego nakładu 

pracy, nie ustrzegł się zasadniczych pomyłek - specyficznych dla autorów podejmujących temat walk  

w okolicach Parzęczewa i Ozorkowa. Zresztą oceń sam drogi czytelniku, a ja później wesprę Cię swymi 

słowami. Na stronie 311 możemy przeczytać - cytuję: „Wieczorem 10 września szwadrony 2 Pułku 

Szwoleżerów i 8 Pułku Strzelców Konnych zatrzymały się w Parzęczewie. Wkrótce przybył  

tu gen. Skotnicki i wydał nowe rozkazy: Podolska BK miała uchwycić tereny położone na południowy 

wschód od Parzęczewa, a 7 Bat. Strzelców (z 4 baterią 11 DAK z Pomorskiej BK) pozostać ma  

w Wartkowicach, osłaniając od zachodu operację kawalerii na kierunku Ozorkowa i Zgierza. Jeszcze 

tego samego dnia 8 Pułk Strzelców Konnych wysłał szwadron na rekonesans w okolice położone  

na południe od Ozorkowa, a więc na tereny przewidywanego na dzień następny natarcia. W nocy  

gen. Grzmot-Skotnicki otrzymał od gen. Kutrzeby rozkaz wykonania głębokiego zagonu na tyły 

nieprzyjaciela, z obejściem Łodzi od północy. (...) W tym samym czasie ppłk Łękawski otrzymał  

w Parzęczewie od płk. Jastrzębskiego nowe zadania. Szwadrony 2 Pułku Szwoleżerów rozpoznać miały 



kierunek na Zgierz i przygotować się do dalszych działań zaczepnych, które rozpocząć się miały rankiem 

11 września, kiedy to oddziały Zbiorczego Pułku Kawalerii Pomorskiej BK ruszyć miały na południe  

od Ozorkowa do akcji na Zgierz. Jeszcze wieczorem i nocą z 10 na 11 września szwadrony szwoleżerów 

przeszły do miejscowości Piaskowice i tam się zatrzymały. Podpułkownik Łękawski wystawił 

ubezpieczenia i wysłał sekcję (?) szwoleżerów na rozpoznanie w kierunku Zgierza. Nad samym ranem,  

na krótko przed rozpoczęciem natarcia, podjazd ten wrócił do pułku i zameldował ppłk. Łękawskiemu,  

że miasto i podejścia do niego są wolne od nieprzyjaciela. Celem porannego ataku szwoleżerów  

i strzelców konnych miało być leżące pod Ozorkowem wzgórze 174.3. Zajęcie wzgórza gwarantowało 

panowanie nad okolicą, osłonę od strony Ozorkowa i umożliwiało swobodne działanie przez 

miejscowości Konstantki i Florianki na kierunku Kowalewice-Orla oraz dalej na Zgierz. Około godz. 4.30 

rankiem 11 września szwadrony 2 Pułku Szwoleżerów i 8 Pułku Strzelców Konnych, wsparte bateriami  

11 DAK (1 kpt. Guttenbergera i 4 kpt. Muszyńskiego) ruszyły na pozycje wyjściowe do ataku, który pójść 

miał wąskim odcinkiem, mniej więcej na północ od linii Ignacew-Chociszew-Orla. Operację rozpoczęła 

grupa ppłk. T. Łękawskiego, składająca się ze szwadronu kolarzy i 3 szwadronu 2 Pułku Szwoleżerów  

(z działkiem ppanc. z 16 P.Uł.), 2 szwadronu 8 PSK i 1 baterii 11 DAK kpt. Guttenbergera. Na lewym 

skrzydle natarcia, na kierunku wzgórze 174.3 - Bibianów, stanął szwadron kolarzy 2 Pułku Szwoleżerów;  

w centrum 2 szwadron 8 PSK, skierowany na m. Konstantki, a na prawym skrzydle rozwinął się  

3 szwadron 2 Pułku Szwoleżerów, zorientowany na m. Florianki. Pozostałe siły Zbiorczego Pułku 

Kawalerii Pomorskiej BK (dwa szwadrony 8 PSK, kombinowany szwadron 2 Pułku Szwoleżerów, 

szwadron marszowy 18 P.Uł., dwie armatki ppanc.(?) oraz 4 bateria 11 DAK kpt. Muszyńskiego) stały  

z resztą brygady w odwodzie rozlokowane na przedpolach Piaskowic. Pierwszy do akcji ruszył szwadron 

kolarzy 2 Pułku Szwoleżerów por. St. Stryjewskiego, przesuwając się z rejonu Piaskowice-Wytrzyszczki 

pod wzgórze 174.3 i jednocześnie przeczesując patrolami tereny leżące na północnym wschodzie  

i na kierunku Bibianów/Ozorków. Celem było leżące za Piaskowicami i dominujące nad okolicą wzgórze 

174.3, zwane Górą Ozorkowską lub Górą Bony. Spieszony szwadron kolarzy wszedł pomiędzy godz. 4.30 

a 5.00 na wzgórze obsadzone przez mały oddział rozpoznawczy wroga (wysunięte stanowisko 

obserwatora artylerii), zaskoczył Niemców i przepędził ich ze wzgórza, zdobywając radiostację i lornetę 

nożycową. W tym samym czasie bardziej na południu ruszyły do akcji dwa pozostałe szwadrony,  

które po przejściu przez Konstantki i Florianki dojść miały do linii kolejowej Ozorków-Zgierz  

i przeprowadzić rozpoznanie na kierunku Zgierz-Łódź. 2 szwadron 8 Pułku Strzelców Konnych zajął  

m. Konstantki, a 3 szwadron 2 Pułku Szwoleżerów por. Wojciechowskiego najpierw zajął młyn Florianki, 

a następnie resztę wioski. Słaby w tym rejonie nieprzyjaciel wycofał się na wschód.  

W jakąś godzinę po zajęciu wzgórza 174.3 przez kolarzy 2 Pułku Szwoleżerów do ataku na nie ruszyły 

niemieckie pododdziały z 17 DP, wsparte silnym ogniem artylerii. Pod naporem wroga szwoleżerowie 

musieli opuścić wzgórze, ponosząc przy tym dość dotkliwe straty. Podpułkownik Łękawski otrzymał  

od dowódcy rozkaz odzyskania wzgórza, więc szwoleżerowie szwadronu por. Stryjewskiego, wsparci 



przez 4 szwadron rtm. Piszczykowskiego z 8 Pułku Strzelców Konnych i baterię 11 DAK, ruszyli  

do kontrataku. Po artyleryjskim przygotowaniu celnie bijącej 1 baterii kpt. Guttenbergera, kolarze  

por. Stryjewskiego i strzelcy rtm. Piszczykowskiego w ataku na bagnety wyrzucili Niemców ponownie  

ze wzgórza. W tym czasie, atakujące na południu 2 szwadron 8 PSK i 3 szwadron 2 Pułku Szwoleżerów, 

po zajęciu Konstantek i Florianek, parły dalej naprzód. Szwadron strzelców doszedł do polnej drogi 

Kowalewice-Bibianów, a szwadron por. Wojciechowskiego dotarł do linii kolejowej z Ozorkowa  

do Zgierza. Kiedy kolarze z pułku po raz drugi bili się o wzgórze 174.3, szwadron por. Wojciechowskiego 

przekroczył tor kolejowy i zaskoczył jakiś sztab niemiecki zajęty obserwowaniem walki o wzgórze. Wraz  

z przejściem przez szwoleżerów tej linii kolejowej (na szlaku Łęczyca-Łódź) Pomorska BK wyszła na tyły 

sił niemieckich, naciskanych na północ od Ozorkowa przez polską piechotę z Grupy Operacyjnej  

gen. Knoll-Kownackiego. Szwadron por. Wojciechowskiego kontynuował natarcie i wkrótce 

szwoleżerowie po brawurowym ataku wdarli się za nieprzyjacielem do zachodniej części miejscowości 

Orla. Niemcy opuścili tę miejscowość, a szwadron w pościgu za nimi zbliżył się do drogi Ozorków-

Grotniki. Jednak zbyt głębokie wejście szwadronu we wrogie linie spowodowało, że ppłk Łękawski  

po naradzie z dowódcą brygady, płk.  Jastrzębskim,  wstrzymał dalszy jego marsz. W ówczesnej sytuacji 

taktycznej ważniejsze było bowiem utrzymanie dającego swobodę działania wzgórza 174.3 i czekanie  

na nadejście Podolskiej BK, z którą Pomorska BK pójść miała na Zgierz i Łódź. Około południa  

z północnego wschodu, zza Kowalewic, wyszło niemieckie natarcie wsparte artylerią i czołgami, 

skierowane na pozycje 3 szwadronu 2 Pułku Szwoleżerów i 2 szwadronu 8 Pułku Strzelców Konnych. 

Atakiem tym Niemcy najprawdopodobniej zamierzali zepchnąć polskie oddziały z pozycji po Orlą  

i odrzucić je daleko na zachód, odcinając tym samym wzgórze 174.3 od południa. Piechota niemiecka  

i 2 kompania z 23 Pułku Czołgów, wyposażona w najnowsze 21-tonowe wozy bojowe, uzbrojone w 75 mm 

działa i 2 km-y, uderzyła na prowizoryczne pozycje szwoleżerów i strzelców konnych na skraju Orlej. 

Sześć czołgów sunęło początkowo w rozwiniętym szyku, na wioskę i krawędź lasu położonego nieopodal. 

Jednak podmokły w tym miejscu grunt zmusił Niemców do zwinięcia szyku, co uniemożliwiło im 

wykorzystanie całej siły ognia czołgów. Kiedy zbliżały się one na odległość skutecznego strzału, dobrze 

przygotowane do boju oraz umiejętnie rozmieszczone plutony szwoleżerów i strzelców konnych, wsparte 

włączonym do 3 szwadronu działkiem ppanc. z 16 Pułku Ułanów oraz zdobyczną armatą, otworzyły 

ogień. Podchorąży z 16 Pułku Ułanów, obsługujący armatkę przeciwpancerną, zniszczył dwa niemieckie 

czołgi, trzeci, uszkodzony, ugrzązł w bagnistym terenie, a pozostałe trzy zawróciły, żegnane rzęsistym 

ogniem z polskich pozycji. Tymczasem bardziej na północy szwoleżerowie i strzelcy konni ponownie 

musieli opuścić Górę Ozorkowską. Zmasowany i koncentryczny ogień artylerii na wzgórze oraz kolejne 

silne natarcie niemieckiej piechoty, wspartej samochodami pancernymi, zmusiło obrońców do wycofania 

się ze wzgórza. Kiedy obserwującym walkę pułkownikom Jastrzębskiemu i Łękawskiemu wydawało się,  

że wzgórze jest już całkowicie utracone, Szwoleżerowie szwadronu kolarzy por. Stryjewskiego 

samorzutnie ruszyli do kontrataku. To kontrnatarcie - napisał później dowódca pułku - (...) odruchowo 



wykonane przez dowódcę szwadronu kolarzy, dzielnego porucznika Stryjewskiego (...) doprowadziło  

do ponownego opanowania wzgórza, tym razem ostatecznego. Opisując po latach kontratak szwadronu 

kolarzy swego pułku na wzgórzu, ppłk Łękawski dodał jeszcze: Było to piękne natarcie! Bił się już 

doświadczony żołnierz i brał słuszny odwet na wrogu. Podjęta raz jeszcze przez Niemców próba zajęcia 

wzgórza i terenów położonych na południe od Ozorkowa nie powiodła się, załamując się  

w ogniu dział 11 DAK, armatek i cekaemów brygady. Nieprzyjaciel poniósł znaczne starty i ustąpił, 

pozostawiając teren (od Ozorkowa aż po Orlą) zwycięskim tego dnia oddziałom polskim. Jednak cena 

była wysoka: 2 Pułk Szwoleżerów miał kilkunastu zabitych, ciężko ranni zostali ppor. Jan Kamiński  

(3 szwadron) i plut. Michał Karaś (też z tego szwadronu). W 8 Pułku Strzelców Konnych poległ dowódca 

plutonu ppanc. por. Edward Żak, ciężko ranny został rtm. Wł. Piszczykowski. Łącznie brygada straciła 

tego dnia kilku oficerów i kilkudziesięciu szeregowych. Niemcy stracili trzy czołgi, kilka innych pojazdów 

i mieli ponad setkę zabitych. Kiedy oddziały Pomorskiej BK biły się pod Ozorkowem, Podolska BK, 

działająca na południe i na zachód od Parzęczewa, rozpoznawała szwadronem z 6 Pułku Ułanów 

kierunek łódzki. Pogłoski o siłach pancernych wroga pod Zgierzem nie sprawdziły się, szwadron doszedł 

aż pod Łódź i nie niepokojony przez wroga wrócił do miejsca postoju pułku. Tak więc droga na Łódź była 

dla GO Kawalerii gen. Grzmota-Skotnickiego praktycznie wolna.” - Prawda, że wiele szczegółów - Pan 

doktor Wiesław Gogan bardzo się postarał. Jednak uważnemu czytelnikowi udało się bez trudu wyłowić 

kilka elementarnych nieścisłości z naszych stron. Orła jest Orlą - brakuje kontrataku niemieckiego 

oddziału przeciwpancernego (około godziny 10), chociaż w opisie walk w Orłej występuje zdobyczna 

niemiecka armata. 4 bateria 11 DAK (zgodnie z rozkazem miała być pod Wartkowicami  

i wspierać 7 baon strzelców), tymczasem kilka zdań później autor wymienia tą baterię pośród 

wspierających atak na wzgórze pod Bibjanowem. Rankiem następnego dnia - drugi atak na wzgórze 

przypisywany jest szwadronowi kolarzy 2 psz i 4 szwadronowi 8 psk, jeżeli tak było to dlaczego 

przy kolejnym trzecim - samorzutnie zaatakowali tylko kolarze, czyżby strzelcy stchórzyli, czy raczej  

w ogóle ich tam nie było, a o wzgórze zmagali się jedynie szwoleżerowie por. Stryjewskiego? Opisując 

niemiecki atak na nasze pozycje w Orłej, Pan Gogan definiuje go jako atak piechoty wspartej czołgami  

i ogniem artylerii - ni stąd, ni z owąd pojawia się niemiecka piechota. Domyślam się skąd ta artyleria  

i piechota - były to pozostałości pobitego pod Rafałowem oddziału przeciwpancernego. Nie wszyscy 

Niemcy tam zginęli i nie wszystkie działa stracili - własne czołgi dodały im otuchy, więc czynnie je 

wsparli. Artyleria strzelająca z rejonu Ozorkowa mogła być pomocna, ale tylko w początkowej fazie 

walki - później zachodziło ryzyko rażenia własnych wojsk. Zastanawiające jest, że Niemcy opisując 

walki w Orłej wymieniają tylko czołgi, bez wsparcia. Kolejną powielaną pomyłką jest identyfikowanie 

atakujących czołgów - pisałem o tym wyżej, powtórzę tylko w tej kompanii - w tym czasie Niemcy  

nie dysponowali takim sprzętem. Spójrzmy - jak cytowany fragment ma się do warunków terenowych. 

Odniesieniem będzie topograficzna mapa wojskowa z lat trzydziestych. Najdokładniejsza, jaka się 

ukazała do 1939 roku - to tzw. „setka” (1:100 000) opisana godłem P41 S28 Ozorków, był to jednak  



11 dzień wojny i z zaopatrzeniem różnie bywało. Należy więc wziąć po uwagę także mapy,  

1:300 000 oraz 1:500 000 oba z godłem Łódź. Na żadnej z nich nie występuje wzgórze 174.3  

pod Bibjanowem. Na dokładniejszej mapie jest to 180.7 - na pozostałych doczytamy się zapisu 181.  

Autor powinien się trzymać realiów, w których umiejscowione są opisywane wydarzenia. Zadałem sobie 

trochę trudu i dotarłem do źródła - otóż w 1942 roku, w Szkocji - Sekcja Wojskowego Instytutu 

Geograficznego wydała między innymi mapę 1:100 000 z godłem P41 S28 Ozorków. Dopiero na niej 

występuje „tajemniczy” zapis 174.3 - nasi żołnierze nie mogli więc używać tego określenia w 1939 roku. 

Z moich poszukiwań wynika, że było to oznaczenie jednorazowe - tylko i wyłącznie na w/w mapie 

występujące. Najdokładniejsza wówczas „setka” - pochodziła z 1930 roku, a nasze strony były 

przedstawione jak na poniższym fragmencie. 

 

Po osi Piaskowice-Wytrzyszczki, atakował wzgórze Bibjanów szwadron kolarzy, w centrum  

tj. po osi Piaskowice-Konstantki atakował 2 szwadron 8 psk - natomiast na prawym skrzydle po osi 

Piaskowice-Florjanki nacierał 3 szwadron 2 psz. Szwadrony konne w pierwszej kolejności miały 

opanować miejscowości Konstantki i Florjanki, a następnie dotrzeć do torów kolejowych i rozpoznawać 

w kierunku na Zgierz-Łódź. Chcąc wykonać ten rozkaz, szwadrony - po wykonaniu pierwszej części 

zadania musiałyby zawrócić, gdyż Kowalewice były opanowane przez Niemców - a wysoki nasyp 

kolejowy i podmokły teren wymuszał kierunek na Orłę. Dodatkowo zachodnia część Kowalewic, 

pomiędzy rzeką Lindą - a nasypem kolejowym była pod ciągłym ostrzałem niemieckiej artylerii. Warto 

też pamiętać o rzece Bzurze i mostach na niej (drogowy i kolejowy) w miejscowości Mamień - to dlatego 



3 szwadron 2 psz opanował najpierw młyn, a następnie pozostałą część Florjanek. Nie o ziarno czy mąkę 

chodziło, a o położony 50 metrów dalej most drogowy i 150 metrów most kolejowy - pod którym 

znajdowała się droga do Kowalewic. Przeprawy były ważne dla wojsk własnych, które miały 

przeprowadzić tego dnia głęboki rajd, aż po Łódź - poza tym wzdłuż linii rzeki łatwiej było się bronić  

w przypadku niemieckiego kontrataku, a póki co miało się „bezpieczne plecy”. Tymczasem dowiadujemy 

się, że w/w szwadrony po zdobyciu Konstantek i Florjanek parły dalej naprzód - czyli w kierunku 

wschodnim, jak więc strzelcy mieli po zdobyciu Konstantek dojść do polnej drogi Bibjanów-

Kowalewice, skoro droga ta znajduje się od strony zachodniej? Nacierający 2 szwadron 8 psk musiał 

więc wprzód przekroczyć tą drogę, a dopiero opanować Konstantki - nigdy odwrotnie. W tym samym 

czasie szwadron szwoleżerów por. Wojciechowskiego miał zaskoczyć grupę niemieckich oficerów 

(domyślnie sztab) obserwującą walkę o wzgórze 180.7 Bibjanów (trwało drugie polskie natarcie). 

Posuwając się dalej naprzód szwoleżerowie „po brawurowym ataku wdarli się za nieprzyjacielem  

do zachodniej części miejscowości Orla” - za nieprzyjacielem, czyli za kim - za niemieckim sztabem?  

To skutek pominięcia przez autora niemieckiego kontrataku przeprowadzonego przez oddział 

przeciwpancerny, na prawe skrzydło - z zamiarem wyjścia na tyły naszych wojsk atakujących wzgórze. 

W końcowym podsumowaniu postaram się unaocznić czytelnikowi w oparciu o lekturę przedstawionych 

cytatów i własne przemyślenia - przebieg zdarzeń zdecydowanie bliższy rzeczywistemu - składający się 

w spójną całość. W kolejnych słowach autor pisze, że Niemcy wsparci czołgami i artylerią uderzyli  

na prowizoryczne polskie pozycje w Orłej - by kilka zdań niżej, bez zająknięcia stwierdzić: „Kiedy 

zbliżały się one na odległość skutecznego strzału, dobrze przygotowane do boju oraz umiejętnie 

rozmieszczone plutony szwoleżerów i strzelców konnych, wsparte włączonym do 3 szwadronu działkiem 

ppanc. z 16 Pułku Ułanów oraz zdobyczną armatą, otworzyły ogień.” Jaka więc w końcu była ta nasza 

obrona prowizoryczna, czy dobrze przygotowana? Zniekształcone zostało nazwisko porucznika 

Władysława Piszczkowskiego (nie Piszczykowskiego) - dowódcy 4 szwadronu 8 psk. W 1932 roku 

nakładem Głównej Księgarni Wojskowej ukazał się „Rocznik oficerski 1932”. Opracowanie Biura 

Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, zawierające tytułowy rocznik - jak i wszystkie 

poprzedzające z podziałem na rodzaj wojsk i stopnie oficerskie - od najwyższego, do najniższego.  

Na stronie 171 znajduje się lista podporuczników kawalerii ze starszeństwem od 15-go sierpnia 1930r. 

Pod pozycją 23 zapisano - Piszczkowski Władysław Andrzej (27.11.1909) 8 psk. Kto - jak kto, ale Biuro 

Personalne wiedziało co pisze? Dodatkowym potwierdzeniem niech będzie, wydana w 2008 roku  

- nakładem Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej książka „Kawaleryjska Alma Mater w Grudziądzu 

1920-1939 Zarys dziejów”. Jest to praca zbiorowa Panów: Lesława Kukawskiego, Juliusza Tyma  

i Teodora Wójcika. Na 465 stronie odnajdziemy listę - VII Promocja Podchorążych Szkoły Kawalerii 

(1928-1930). Pod pozycją nr 18 zapisano - Piszczkowski Władysław Andrzej (27.11.1909) 8 psk. Myślę, 

że to wystarczy, aby raz na zawsze zamknąć temat związany z zapisem nazwiska Pana Porucznika. 

Niestety wspomnieć muszę również słów kilka o poległym poruczniku Żaku - dwojga imion Edmund 



Alfons, gdy tymczasem Pan Gogan przypisał do tego nazwiska imię Edward. W cytowanej już wyżej 

pracy zbiorowej „Kawaleryjska Alma Mater w Grudziądzu 1920-1939 - zarys dziejów” - XII promocja 

Szkoły Podchorążych Kawalerii (1933-1935) - str. 473 pozycja 33 - Edmund Alfons Żak ur. 20 IV 1912. 

Pan Porucznik był dowódcą plutonu armatek ppanc w szwadronie ckm 8 psk  – „8 Pułk Strzelców 

Konnych” Zbigniew Gnat-Wieteska – str. 19; (urodzony 20 IV 1912 – www.kawaleria.marcin-

Lewandowski.xip.pl/forum/viewtopic.php?t=164); (kawaler krzyża Virtuti Militari V klasy  

– www.stankiewicz.com/vm/vm_b.htm); (etat 8 psk - www.forum.militis.pl/viewtopic.php?t=858).  

Na takie kwestie należy zwracać uwagę, mam cichą nadzieję - że słowa moje dotrą do żyjących jeszcze 

autorów i skłonią ich do przeprowadzenia stosownych korekt.  

 Do czasu ukazania się książki Pana dr. Gogana, obowiązywała znacznie szczuplejsza wersja 

monografii 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich autorstwa Pana Józefa Milewskiego. O naszych 

okolicach jest niewielka tylko wzmianka, na stronie 28 - cytuję:  „11 września 3 szwadron i szwadron 

kolarzy pułku, działające na skrzydle Armii „Poznań”, otrzymały ranem wraz z 2 szwadronem 8 psk 

zadanie natarcia z podstawy wyjściowej Piaskowice w pobliżu Ozorkowa w ogólnym kierunku na Zgierz, 

na Niemców obsadzających Górę Ozorkowską (góra Bona), występującą też pod nazwą wzgórze A 173-

Bibianów-Florianki. Wzniesienie to, z zaskoczenia zdobyte przez szwadron kolarzy, trzykrotnie 

przechodziło z rąk do rąk. Kolarze, którzy za każdym razem szli na bagnety, ostatecznie utrzymali ten 

dominujący w terenie punkt, podczas gdy 3 szwadron pułku i szwadron 8 psk wyszły na tyły wroga, 

zagrażając jego stanowiskom dowodzenia. Przeciwnatarcie czołgów niemieckich zostało zatrzymane. 

Nieprzyjaciel stracił dwa czołgi, które rozbił z działka ppanc. podchorąży z 16 p. ułanów. Niemcy zostali 

wyparci ze wsi, a zdobyty teren utrzymany. Był to jedyny w tej kampanii udział pułku w niewymuszonej 

kontrofensywie wielkiej jednostki operacyjnej, w której bił się on z pogardą śmierci, ofiarnie, wytrwale, 

walczył zawzięcie, jedynie przy niewielkich stratach w zabitych i rannych (w Piaskowicach został ranny 

ppor. rez. Jan Kamiński z 3 szwadronu). Po latach tak o tej bitwie napisał ppłk Łękawski: To było piękne 

natarcie. Bił się już doświadczony żołnierz i brał słuszny odwet na wrogu. Niestety, ogólne natarcie  

w bitwie nad Bzurą zostało zatrzymane. Przyszły rozkazy wycofania się na północny brzeg rzeki.” - Orłej 

można się tylko domyślać, bowiem Pan Milewski przemilcza nazwę wsi z której Niemcy zostali wyparci 

i gdzie stracili dwa czołgi. Dlaczego dwa - przecież nawet Niemcy przyznają się do wyeliminowania  

z walki 3 maszyn? Widocznie autora interesowały tylko tzw. straty bezpowrotne. 

Pora i miejsce by wspomnieć o monografii 8 Pułku Strzelców Konnych, którego żołnierze 

również sporo krwi i potu zostawili na naszej ziemi. Pan Zbigniew Gnat-Wieteska na 19 stronie 

pisze - cytuję: „10 września rozpoznawał na kierunku Parzęczew-Zgierz nie natrafiając na opór 

nieprzyjaciela. Wieczorem przybył do wolnego od Niemców Parzęczewa, a następnie wysłał  

4 szwadron na rozpoznanie rejonu Ozorkowa. Po krótkim odpoczynku o świcie 11 września trzy 

szwadrony - 3, 4 i kolarzy, dowodzone przez por. W. Piszczkowskiego i wsparte dwoma bateriami 11 dak 

http://www.kawaleria.marcin-lewandowski.xip.pl/forum/viewtopic.php?t=164
http://www.kawaleria.marcin-lewandowski.xip.pl/forum/viewtopic.php?t=164
http://www.stankiewicz.com/vm/vm_b.htm
http://www.forum.militis.pl/viewtopic.php?t=858


uderzyły po osi Ignacew-Rozlazły-Chociszew na obsadzoną przez pododdziały niemieckiej 221 DP Górę 

Bony. Wywiązały się tam zacięte walki. Szwadrony opanowały wzgórze, utrzymały je przez pewien czas,  

a następnie straciły. Kolejnym natarciem odrzuciły wroga, odzyskały wzgórze i wyszły na tyły Niemców 

przekraczając tor kolejowy Zgierz-Łęczyca i zajęły zachodnią część wioski Orle. Pułk Zbiorczy odparł 

również natarcie 7 kompanii 23 pułku czołgów, niszcząc ogniem działa ppanc. 3 czołgi. Poniósł wówczas 

dalsze straty, m.in. poległ por. Żak, kierujący ogniem działka ppanc., por. Piszczkowski dostał się  

do niewoli.” -  Bez urazy, ale co nieco się Panu Zbigniewowi poprzestawiały fakty, zapomniał  

o 2 szwadronie 8 psk,  na niewielkie wzgórze wysłał prawie cały pułk wojska, wzniesienie to „obsadził” 

pododdziałami 221 DP - podczas, gdy niemiecka dywizja była skutecznie powstrzymywana przez nasze 

wojska na linii Poddębice-Uniejów. Porucznika Piszczkowskiego „zrobił” dowódcą całej akcji  

i następnie „skierował” do niewoli. Tradycyjnie przeinaczona została nazwa Orłej, a niemiecka  

2 kompania czołgów została zmieniona na 7 kompanię - z Ignacewa Rozlazłego powstały zaś dwie różne 

miejscowości, a ludzie to czytają i bezmyślnie powtarzają. Gdzie czytanie ze zrozumieniem drodzy 

rodacy? Domyślam się, że rozbieżność w numeracji kompanii czołgów jest skutkiem złego tłumaczenia  

z języka niemieckiego. Dowódca czołgów mówi wyraźnie, że o godzinie 7 kompania była gotowa  

do akcji - tymczasem jego słowa określające godzinę zostały przetłumaczone jako numer pododdziału. 

W 2002 roku ukazała się monografia 11 Dywizjonu Artylerii Konnej, autorstwa Pana Stanisława 

Krasuckiego. Na 26 stronie swej książki Pan Stanisław pisze - cytuję: „Po zajęciu Uniejowa 10 września 

zostały opanowane Wartkowice. 4 bateria skutecznie wspierała zajęcie, a następnie zabezpieczenie 

Wartkowic. 1 bateria uczestniczyła w opanowaniu Parzęczewa i starciu pod wzgórzem Bibianów.  

11 września o świcie pomyślnie rozwinęło się natarcie Pomorskiej Brygady Kawalerii wsparte  

1 baterią, po osi Ignacew-Rozlazły-Chociszew-Orla. Zadaniem natarcia było przełamanie  

płd. skrzydła niemieckiej osłony Ozorkowa. Bateria biła ogniem na wprost, a następnie uczestniczyła  

w odrzuceniu przeciwnatarcia npla wspartego działami ppanc. Wraz z kawalerią przekroczyła tor 

kolejowy Zgierz-Łęczyca. Ogniem zwalczyła drugie przeciwnatarcie niemieckie.” - Potwierdza się więc 

teza, że 4 bateria pozostała pod Wartkowicami, cały opis jest jednak bardzo ogólnikowy i do tego ten sam 

błąd z Ignacewem Rozlazłym i Orlą. Czytając powyższy fragment możemy domyślać się kolejnych 

dwóch armat biorących czynny udział przy odparciu przeciwnatarcia czołgów. Polacy w Orłej mogli więc 

mieć wsparcie nawet 4 dział - może nie wszystkie strzelały ogniem na wprost, ale zawsze to dodatkowy 

ogień artyleryjski, którego Niemcy ignorować nie mogli. 

 W 1983 roku nakładem Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej ukazała się monografia 

Armii „Pomorze” 1939 - autorstwa Pana Konrada Ciechanowskiego. Sądziłem, że skoro Pomorska 

Brygada Kawalerii była integralną częścią Armii „Pomorze” - to może doszukam się w tej książce 

bardziej szczegółowego opisu. Niestety autor na 297 stronie, pod datą 11 września - krótko tylko 

wspomina - cytuję: „Armia „Poznań” kontynuowała natarcie. Na jej prawym skrzydle grupa kawalerii 



gen. Grzmota-Skotnickiego nawiązała walkę z nieprzyjacielem znajdującym się na południowy zachód  

od Łęczycy. Występujące w składzie grupy resztki Pomorskiej BK w godzinach rannych nacierały  

na nieprzyjaciela z podstawy wyjściowej Piaskowice z zadaniem zdobycia Góry Bony. Bezpośrednie 

natarcie na ten dominujący nad otoczeniem punkt wykonał szwadron kolarzy 2 pułku szwoleżerów  

pod dowództwem por. Stanisława Stryjewskiego. Na prawym skrzydle szwadronu kolarzy nacierały: 

szwadron 8 psk pod dowództwem por. Władysława Piszczykowskiego i szwadron 2 pułku szwoleżerów  

pod dowództwem por. Alberta Wojciechowskiego. Natarcie wspierały dwie baterie 11 dak. Szwadron 

kolarzy przez zaskoczenie we wczesnych godzinach rannych zdobył Górę Bony. Również nacierające  

na prawym skrzydle szwadrony szwoleżerów i strzelców konnych uzyskały powodzenie. Około godziny 

10.00 Niemcy wykonali kontratak wsparty ogniem armat ppanc dywizjonu przeciwpancernego 17 DP  

i po ciężkiej walce odbili Górę Bony. Dowodzący Pomorską BK płk Jastrzębski rozkazał ponownie 

wyrzucić Niemców z tej miejscowości. Kolarze dwukrotnie ruszyli do ataku. Dopiero za drugim razem 

uzyskali powodzenie. Niemcy zmuszeni zostali do opuszczenia wsi, gdyż szwadrony 8 psk i 2 pułku 

szwoleżerów wyszły na ich tyły, przekraczając tor kolejowy Zgierz-Łęczyca, zajęły wschodnią część 

miejscowości Orle i zadały Niemcom poważne straty. We wczesnych godzinach popołudniowych  

2 kompania 23 pułku czołgów próbowała ponownie odzyskać utracone pozycje. Tym razem bezskutecznie. 

Szwadrony Pomorskiej BK dobrze osłonięte zabudowaniami odparły niemieckie ataki, niszcząc Niemcom 

2 czołgi.” - Zapewne mieszkaniec Krakowa czy Warszawy bezkrytycznie przeczyta cytowany fragment  

- ja jednak nie mogę milczeć, gdyż pragnę po raz kolejny pokazać mechanizm „naginania” historii. 

Pamiętaj drogi czytelniku kłamstwo wielokroć powtarzane, które nie spotkało się z protestem - z czasem 

staje się prawdą objawioną. Dlatego też kolejny raz zwracam Twoją uwagę, że o Orłę chodzi  

- nie o jakieś tam Orle, że Góra Bony - to nie miejscowość, a wzgórze nieopodal Ozorkowa.  

W centrum, na prawo od kolarzy nacierał szwadron 8 psk, lecz 2 - a nie 4, jak sugeruje Pan 

Ciechanowski, którego dowódcą był porucznik Piszczkowski - nie Piszczykowski. Nasze oddziały miały 

zdobyć tylko wschodnią część miejscowości Orle - a co stało się z zachodnią, przecież stamtąd atakowali 

- czyżby desant, tylko jakim sposobem? Kolejny raz potwierdza się moje przypuszczenie, że autorzy 

pisząc książki nie konfrontują swych słów nawet z mapą. Bezkrytycznie zawierzając kolegom po fachu 

i własnemu rozeznaniu w terenie.  

 Nakładem Wydawnictwa Bellona w 1992 roku ukazała się książka pod tytułem „Armia Poznań 

1939” - autorstwa Pana Waldemara Rezmera. Należy o niej wspomnieć - ponieważ Armia „Poznań”  

i jej dowódca gen. Kutrzeba byli podstawową siłą sprawczą, polskiego zwrotu zaczepnego nad Bzurą. 

Grupa Operacyjna gen. Skotnickiego ubezpieczała prawe skrzydło tej armii. Na stronie 260 spotkamy 

jednak tylko krótki, lakoniczny zapis: „Zgodnie z planem, o świcie zbiorczy pułk Pomorskiej BK ruszył 

do natarcia z podstaw wyjściowych na południe od Parzęczewa, po osi Ignacew-Chociszew-Orla, 

omijając tym samym wzgórze 180.7 pod Bibianowem, gdzie znajdowało się lewe skrzydło Niemców  

(55 pp) broniących rejonu Ozorkowa. Wsparcia udzielała 1 bateria 11 dak. Początkowo pułk nie trafił  



na poważniejszy opór i szybko parł do przodu. Dopiero przed Chociszewem wyszło nań przeciwuderzenie 

oddziału przeciwpancernego 17 DP. Po zaciętej walce oddział niemiecki odrzucono na wschód.  

W pościgu za nim pułk przekroczył tor kolejowy Zgierz-Łęczyca i zajął zachodnią część Orli gdzie odparł 

drugie przeciwuderzenie. Wykonane tym razem przez 2 kompanię 23 pcz. Trzy czołgi zniszczono.”  

- Od Pana Waldemara Rezmera dowiadujemy się z kolei, że podstawy wyjściowe Zbiorczy Pułk 

Pomorskiej BK miał nie w Piaskowicach, a na południe od Parzęczewa - tylko co taki atak miałby  

na celu? Czyżby gen. Skotnicki chciał zaprosić Niemców do Parzęczewa? Wystarczy spojrzeć  

na mapę, by stwierdzić - że atak z obejściem wzgórza 180.7 Bibjanów, nie ma większego sensu. Kolejny 

rzut oka na mapę „Początkowo pułk nie trafił na poważniejszy opór i szybko parł do przodu.” - skoro tak, 

to co pułk robił pomiędzy świtem, a godziną dziesiątą - kiedy, jak pisze wielu autorów - miało dojść  

do walki z niemieckim oddziałem przeciwpancernym pod Rafałowem. 11 IX 1939 roku - słońce wzeszło 

o godzinie 5
09

, zachodząc równo trzynaście godzin później. O Orlej już nawet nie będę wspominał  

- natomiast godny zacytowania jest krótki zapis ze strony 237, dotyczący dnia 10 września 1939 roku.  

„W celu przygotowania dogodnych podstaw do tej akcji, przed wieczorem pułk z 1 baterią 11 dak 

skierowano do Parzęczewa. Po zajęciu bez walki miasta pozostał w nim bezczynnie przez całą noc,  

gdyż zgodnie z otrzymanym rozkazem miał natrzeć na rejon leżący na południe od Ozorkowa dopiero  

o świcie. Tylko 4 szwadron 8 psk wysłano na rozpoznanie osi planowanego natarcia. W nocy szwadron 

ten dotarł do rejonu wzgórza 180.7 (Bibianów), spędzając po drodze drobne ubezpieczenia niemieckie.  

4 szwadron stał tam do godz. 3
00

, a potem przesunął się do Rafałowa. (...) 7 bs z 4 baterią 11 dak 

powierzono obronę rejonu Wartkowice-Gostków, w celu zamknięcia dróg prowadzących z Uniejowa  

na Łęczycę i Parzęczew.” - Najistotniejszy jest zapis o 4 szwadronie - bowiem również Pan Gogan o tym 

wspomina, nie podając jednak, o który szwadron chodzi: „Jeszcze tego samego dnia 8 Pułk Strzelców 

Konnych wysłał szwadron na rekonesans w okolice położone na południe od Ozorkowa, a więc na tereny 

przewidywanego na dzień następny natarcia.” - 4 szwadron 8 psk stanowił ubezpieczenie od południa, 

planowanego na rano uderzenia. Strzelcy mieli więc niezbędny czas, by rozeznać się w terenie, zająć  

i zamaskować stanowiska. To Oni przy wsparciu 1 baterii 11 dak przyczynili się do odparcia kontrataku 

oddziału przeciwpancernego, a wcześniej czuwali nad tyłami szwadronów opanowujących Florjanki  

i Konstantki. Obaj autorzy zgodnie wymieniają też zadanie jakie otrzymała 4 bateria 11 dak - nie mogła 

więc ona równocześnie brać udziału w walkach o wzgórze 180.7 Bibjanów, Rafałów czy Orłę. W tym 

miejscu należy także wspomnieć, że w 1939 roku Parzęczew nie posiadał praw miejskich. Utracił je 

bowiem na skutek carskich represji po Powstaniu Styczniowym i do dnia dzisiejszego nie odzyskał. 

 W 1983 roku nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazała się książka Piotra Bauera  

i Bogusława Polaka pt. „Armia Poznań w wojnie obronnej 1939” - na 315 stronie przeczytamy jeszcze 

krótszy i chaotyczniejszy zapis działań GO gen. Skotnickiego, w dniu 11 września 1939  

- cytuję: „O świcie 11 września pułk Pomorskiej Brygady Kawalerii, wychodząc z rejonu  

na południe od Parzęczewa i omijając wzgórze pod Bibianowem, gdzie znajdowało się skrzydło 



niemieckiej obrony, ruszył do natarcia po osi: Ignacew - Rozlazły - Chociszew. Od zachodu wspierany 

był przez baterie 11 pułku artylerii konnej. Nacierając, pułk napotkał przeciwuderzenie nieprzyjaciela, 

odrzucił je, a następnie w pościgu przekroczył tor kolejowy Zgierz-Łęczyca, zajmując zachodnią część 

Orla. Odparto również natarcie broni pancernej nieprzyjaciela, niszcząc trzy czołgi.” - Krótko i niestety 

mało zgodnie z faktami - może poza datą, czy ilością zniszczonych czołgów. To jeszcze nic w okolicach 

Ozorkowa w sąsiedztwie 25 Kaliskiej DP walczyła 17 Wielkopolska DP z Gniezna. 

  W 1969 roku nakładem Wydawnictwa Lubelskiego ukazała się książka Ludwika Głowackiego 

pt.”17 Wielkopolska Dywizja Piechoty  w Kampanii 1939 roku”. Na 55 stronie, autor bardzo się 

„wysilając” - napisał cytuję: „Grupa kawalerii gen. Skotnickiego przeprowadzała w ciągu dnia natarcia 

z rejonu m. Parzęczew, frontem na wschód, na wzgórze 180 koło Bibljanowa, niestety również bez 

powodzenia.” - Czy potrzebny jest jakikolwiek komentarz? Przed podsumowaniem jeszcze kilka krótkich 

wątków, a to po to - aby wykazać udział polskich pancerniaków w walkach prowadzonych o Orłę.  

W 2008 roku ukazała się nakładem Wydawnictwa ZP z Piekar Śląskich - książka Pana Pawła 

Rozdżestwieńskiego pt. „Ułani Jazłowieccy”. Zarys dziejów pierwszego rzutu 14 Pułku Ułanów 

Jazłowieckich w Kampanii Wrześniowej 1939 roku, na 63 stronie spotkałem się z takim oto zapisem, 

cytuję: „Zgodnie z planem, o świcie 11 września zbiorczy pułk Pomorskiej Brygady Kawalerii wspierany 

przez 1 baterię 11 dywizjonu artylerii konnej oraz szwadron czołgów rozpoznawczych 62 dywizjonu 

pancernego ruszył do natarcia z podstaw wyjściowych na południe od Parzęczewa, działając na kierunku 

Ignacew-Chociszew-Orla. W pierwszej fazie walk pododdziały pułku związały się walką o wzgórze 174,3 

Bibianów oraz rejon Konstantki, Florianki, gdzie znajdowało się lewe skrzydło niemieckiego 55 pułku 

piechoty broniącego rejonu Ozorkowa. Pododdziały te opanowały nakazane przedmioty natarcia.  

W kolejnej fazie walk w rejonie Chociszewa doszło do boju spotkaniowego z oddziałem 

przeciwpancernym niemieckiej 17 Dywizji Piechoty. W zaciętej walce odrzucono Niemców na wschód  

za linię kolejową Zgierz-Łęczyca, a polscy kawalerzyści zajęli zachodnią część m. Orla.  

Tam, wykorzystując zabudowania, odparto przeciwuderzenie 2 kompanii 23 pułku pancernego, 

eliminując z walki 3 czołgi i tracąc jednocześnie 2 czołgi rozpoznawcze TKS 62 dywizjonu pancernego.  

- Tak więc w Orłej walczyli szwoleżerowie, strzelcy konni, konni artylerzyści, ale również pancerniacy  

- pominięci niestety na tablicy obelisku upamiętniającego walki w Orłej. Może powyższy cytat przekona 

decydentów do uzupełnienia napisu - poległym się to najzwyczajniej należy, a współcześni powinni znać 

wszystkie fakty. Dla sceptyków jeszcze jedna pozycja - za 62 Dywizjonem Pancernym. 

W 2001 roku, nakładem Oficyny Wydawniczej „Ajaks” z Pruszkowa, ukazała się monografia  

6 Batalionu Pancernego, którego 62 Dywizjon Pancerny był integralną częścią. Na 26 stronie książki 

autorstwa Pana Antoniego Nawrockiego możemy przeczytać - cytuję: „11 września rano wspólnie  

z kombinowanym pułkiem ułanów utworzonym z pozostałości Pomorskiej BK dywizjon atakował tyły 

Niemców broniących się pod Ozorkowem. Straty dywizjonu znowu były duże. W starciu pod Orlą 



stracono bowiem 2 zabitych, 6 rannych oraz 2 zniszczone czołgi i 1 samochód pancerny 

(prawdopodobnie był to wóz dowódcy dywizjonu). Wieczorem dywizjon ześrodkował się w rejonie 

koncentracji Podolskiej BK w okolicy Parzęczewa, gdzie przydzielony został do 14 puł.” - Mógłbym teraz 

powiedzieć - udowodnijcie, że 62 Dywizjonu w Orłej nie było, ale nie oto przecież chodzi. Próbuję 

spowodować - aby przekaz jaki spływa do szeroko pojętej opinii publicznej, był jak najbliższy 

rzeczywistym wydarzeniom, a Ci którzy walczyli i ginęli - doczekali się należnego im upamiętnienia. 

Dlatego na świadka powołam jeszcze jedną osobę, Pana Rajmunda Szubańskiego  

- Jego znajomość struktur, wyposażenia oraz szczegółów walk polskiej broni pancernej 1939 roku  

- jest nie do podważenia. Znam trzy książki Pana Rajmunda: „Pancerne boje września” - 2009;  

„Polska broń pancerna w 1939 roku” - 2004; „Początek pancernego szlaku” - 1980. Zacznijmy  

od najstarszego wydania, na 111 stronie książki „Początek pancernego szlaku” - przeczytamy, cytuję: 

„Rano następnego dnia dywizjon wspierał kombinowany pułk kawalerii Pomorskiej Brygady Kawalerii, 

działający w kierunku Parzęczewa na tyły Niemców broniących się pod Ozorkowem w potyczce pod wsią 

Orla stracił znów 2 zabitych, 6 rannych i 2 czołgi.” - Błędne nazewnictwo Orłej - jak u wszystkich,  

nie zmienia to postaci rzeczy - że polscy pancerniacy w Orłej byli, walczyli i ginęli. W „Polskiej broni 

pancernej 1939 roku” - na stronie 201, czytamy - cytuję: „Rano następnego dnia wspierał on działania 

utworzonego z resztek Pomorskiej BK kombinowanego pułku, atakującego z rejonu Parzęczewa tyły 

Niemców broniących się pod Ozorkowem. W potyczce pod Orlą stracił 2 zabitych, 6 rannych i 2 czołgi. 

Wieczorem dywizjon odjechał do rejonu koncentracji oddziałów Podolskiej BK na północny zachód  

od Parzęczewa, gdzie podporządkowano go 14 pułkowi ułanów.” - Treść niby ta sama, razi jednak  

w oczy określenie „kombinowany pułk” i Orla. W trzeciej - ostatniej z wymienionych pozycji  

pt. „Pancerne boje września” - zawierającej, teoretycznie najświeższe informacje - na stronie 121 Pan 

Rajmund pisze - cytuję: „Dwukrotnie ranny został dowodzący nim porucznik Włodzimierz Seniuta, 

pozostał jednak na swoim stanowisku. Rano następnego dnia dywizjon wspierał kombinowany pułk 

Pomorskiej Brygady Kawalerii, posuwający się w kierunku Parzęczewa na tyły Niemców broniących się 

pod Ozorkowem i w potyczce pod wsią Orla stracił dwóch zabitych, sześciu rannych i dwa czołgi.”  

- Problem i treść ta sama, więc powtarzał nie będę - irytujący jest jednak fakt, że na mapach 

zamieszczonych w dwóch najnowszych książkach widnieje właściwa nazwa Orłej - dlaczego więc  

w tekście jej nie poprawiono? Jest to potwierdzenie mojej tezy o bezkrytycznym powielaniu błędów, 

które po wielokroć powtarzane stały się prawdą objawioną i teraz konia z rzędem temu, kto odważy się 

zaprotestować i udowodnić, co było pierwsze - jajko, czy kura?  Mapa - a tuż pod nią tekst, czy te książki 

jeszcze ktoś czyta - czy tylko sporadycznie przegląda, a może tylko ogląda??? Na żadnej z tych map  

nie ma oznaczenia miejsca potyczki naszych TKS-ów. Przeciwnika domyślamy się w dywizjonie 

przeciwpancernym, gdyby bowiem doszło do „spotkania” z czołgami - to zarówno Niemcy jak i Polacy 

wspomnieliby o tym fakcie. Może ktoś z Was dysponuje jakimiś informacjami, które pozwoliłyby ustalić 

miejsce i okoliczności tej potyczki? 



 Pora na podsumowanie i przedstawienie wersji wydarzeń z cytowanych książek 

wypośrodkowanej, o wspomnienia najbliższych wzbogaconej, tudzież własnym doświadczeniem  

i logicznym myśleniem okraszonej. Zadaniem Zbiorczego Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii  

na dzień 11 września 1939 roku, było w pierwszej kolejności zdobycie panującego nad okolicą wzgórza 

180.7 Bibjanów - zadaniem dalszym przeprowadzenie rozpoznania w kierunku Zgierza. 

  Jeszcze poprzedniego dnia przed północą na rekonesans terenu przyszłych walk wyruszył  

4 szwadron 8 psk, dowodzony przez por. Władysława Piszczkowskiego. Strzelcy kilka godzin 

penetrowali nakazany rejon w tym i okolice wzgórza - przepędzając drobne patrole wroga. Przez nikogo 

nie atakowani o 3 nad ranem przemieścili się do Rafałowa - ubezpieczając tym sposobem skrzydło 

planowanego ataku z kierunku południowego i wschodniego. Około godziny 4
30

 - 5
00

  

z podstawy wyjściowej Piaskowice wyruszył  polski atak w ogólnym kierunku wschodnim. 

Szwoleżerowie szwadronu kolarskiego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, dowodzonego przez  

por. Stanisława Stryjewskiego - uderzali po osi Piaskowice-Wytrzyszczki z rozkazem opanowania 

wzgórza. Strzelcy 2 szwadronu 8 Pułku Strzelców Konnych, dowodzonego przez rtm. Stanisława 

Wiśniewskiego - atakowali po osi Piaskowice-Juljanki-Konstantki z rozkazem opanowania miejscowości 

Konstantki, a następnie współdziałając ze szwoleżerami 3 szwadronu 2 psz, mieli dotrzeć do linii 

kolejowej Łódź-Kutno. Na prawym skrzydle nacierał 3 szwadron 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, 

dowodzony przez por. Alberta Wojciechowskiego - po osi Piaskowice-Rafałów z rozkazem zdobycia 

miejscowości Florjanki, a następnie współdziałając ze strzelcami konnymi 8 psk, dotarcia do w/w linii 

kolejowej. Wykonując powierzone zadania atakujące szwadrony przygotowywały grunt pod uderzenie 

Podolskiej Brygady Kawalerii, która miała rozkaz wykonania głębokiego zagonu w kierunku południowo 

wschodnim z obejściem Łodzi od północy. Groziło to, odcięciem dróg odwrotu nie tylko Niemcom 

walczącym w rejonie Ozorkowa - ale na całym odcinku pomiędzy Ozorkowem, a Strykowem. 

Kolarze bez walki, z zaskoczenia zdobywają cel ataku - żołnierze niemieccy, którzy  

na wzgórzu zorganizowali punkt obserwacyjny artylerii - uciekli w popłochu, pozostawiając wyposażenie 

tego stanowiska oraz części umundurowania. Po opanowaniu wzgórza do akcji ruszyły dwa kolejne 

pododdziały. Szwadron 8 psk nie napotykając większych przeszkód zajął Konstantki - w tym samym 

czasie 3 szwadron 2 psz wkroczył do Florjanek, w pierwszej kolejności obsadzając młyn - a następnie 

pozostałą część miejscowości i tutaj nie napotkano sił niemieckich, które stawiłyby zdecydowany opór. 

Nieliczne grupki osłonowe wycofały się na wschód. Niemcy już wiedzieli, że nasi żołnierze wychodzą  

na ich tyły. Około godziny od opanowania wzgórza, musiała być więc szósta z minutami - na stanowiska 

zajmowane przez kolarzy wyszło niemieckie natarcie wsparte ogniem artylerii. Pod tak silnym naporem 

nasi żołnierze musieli niestety opuścić zajmowane na wzgórzu pozycje - ponosząc przy tym dotkliwe 

straty. Padł rozkaz odzyskania utraconych stanowisk, szwoleżerowie po przegrupowaniu się zajęli 

pozycje wyjściowe, a po przygotowaniu artyleryjskim przeprowadzonym siłami 1 baterii 11 dak, ruszyli  



do brawurowego ataku. Wzgórze zostało odbite około ósmej rano, przesądził bezpośredni atak kolarzy  

na bagnety. Niemcy uciekli pozostawiając zabitych i rannych. Równolegle - gdy kolarze drugi raz 

zajmowali wzgórze - 3 szwadron 2 psz dowodzony przez por. Wojciechowskiego dotarł do nasypu 

kolejowego, a przekroczywszy go - zauważył kilku niemieckich oficerów obserwujących rejon walk. 

Zaskoczenie było obustronne, szybciej zreflektowali się Niemcy i pośpiesznie oddalili w kierunku 

Ozorkowa.  Wszystkie zaplanowane obiekty ataku ponownie były w naszych rękach, jednak patrole 

wysłane z Florjanek w kierunku Bibjanowa napotkały na początku miejscowości niemieckie 

ubezpieczenie z bronią maszynową. Oznaczało to, że Niemcy nie odstąpili i szykują się do kolejnego 

ataku na wzniesienie. Wróg już wiedział, gdzie są nasze wojska i domyślał się dalszego celu ataku.  

Nie mogąc zdobyć polskich pozycji we frontalnym starciu, zdecydował się na obejście od południa 

poprzez Orłę-Chociszew-Rafałów - mając nadzieję, że zagrożeni odcięciem od własnych wojsk Polacy 

opuszczą wzgórze. 

Dowódca niemieckiej 17 Dywizji Piechoty zadysponował ostatni swój odwód  

- oddział przeciwpancerny. Na nasze szczęście płk Jastrzębski przewidział niemiecki manewr  

- dlatego kierunku Rafałowa strzegł cały czas 4 szwadron 8 psk. Na przedpolach tej miejscowości doszło 

do starcia z rozwijającymi się właśnie do ataku pewnymi siebie faszystami. Zdecydowana postawa 

strzelców konnych - wspartych 1 baterią 11 dak, strzelającą z niewielkiej odległości ogniem na wprost  

- zaskoczyła Niemców. Szalę przechylili szwoleżerowie i strzelcy, którzy wcześniej opanowali rejon 

Florjanki-Konstantki - a teraz uderzyli na niemieckie tyły. Napastnicy uciekli w popłochu, porzuciwszy 

część ciężkiego sprzętu. Uchodzili z placu boju najbliższą drogą do zbawczego nasypu kolejowego,  

w oparciu o który planowali zbudować linię obrony. Impet polskiego pościgu, był jednak zbyt duży  

- pozostawiając kolejnych zabitych i rannych wycofali się do Orłej, przestając istnieć jako zorganizowany 

oddział. Nasi żołnierze nie pozostawiając chwili wytchnienia - uporczywie ścigali „ranną zwierzynę”.  

Na ich plecach zdobyli całą miejscowość, aż po drogę Ozorków-Grotniki. Pobliski las dał Niemcom 

tymczasowe schronienie, jednak płk Jastrzębski po konsultacji z ppłk. Łękawskim - zatrzymał natarcie, 

słusznie spodziewając się kolejnego ataku - od strony Ozorkowa, co przy zbytnim oddaleniu od własnych 

wojsk - mogło skończyć się okrążeniem.  

W oparciu o zabudowania i warunki terenowe - została stworzona linia obrony, pokrywająca się 

mniej więcej z osią drogi z Duraja do Kowalewic, przez miejscowych jeszcze do dzisiaj nazywanej 

traktem. Naprzeciw Niemcom stanęli szwoleżerowie 2 psz, strzelcy konni 8 psk, artylerzyści 11 dak oraz 

pancerniacy z 62 dywizjonu pancernego, nie należy też zapominać o działku ppanc z 16 puł, które wraz  

z obsługą zostało przydzielone do 3 szwadronu 2 psz. Przypuszczam, że broniony odcinek mógł mieć 

około kilometra z wystawionymi na skrzydłach czujkami osłonowymi - które w porę ostrzegłyby siły 

główne o każdej próbie obejścia od strony Duraja czy Kowalewic. We wczesnych godzinach 

popołudniowych na nasze pozycje, od północnego wschodu - zza Kowalewic, z kierunku kompleksu 



leśnego - wyszedł kontratak sześciu niemieckich czołgów z 2 kp 23 pcz, wspierany pozostałościami  

17 oddziału przeciwpancernego - które ośmielone widokiem własnych czołgów wyszły  z lasu. Walka 

była szczególnie zażarta, gdyż dla obu stron był to bój rozstrzygający o dalszych losach. Niemcy 

zwyciężając mogli utrzymać rejon Ozorkowa i mieć nadzieję na odsiecz z południa. Pomorzanie 

otworzyliby Podolskiej Brygadzie Kawalerii drogę do zagonu na Łódź i zamknięcia Niemców  

w kotle - czym oszczędziliby krwi żołnierzy naszej 25 i 17 Dywizji Piechoty atakujących  

z północy na odcinku Solca Wielka-Ozorków-Modlna.  

Dzisiaj przez laików, choć nie tylko - z Orłej robione są Termopile - kilkunastu żołnierzy  

z jedną zdobyczną armatą stawiło czoła 16 najnowocześniejszym czołgom niemieckim, trzy z nich 

niszcząc, a kolejne częściowo uszkadzając. Niemcy po zdobyciu polskich pozycji, odnaleźli wszystkich 

obrońców martwych w pobliżu armaty. Poruszeni do głębi ich postawą, a także z obawy przed tym,  

co ich być może czeka w zachodniej części miejscowości - zawrócili i wycofali się z Orłej. W tym 

samym czasie ich koledzy mordowali mieszkańców Kowalewic. Tak pokrótce można by zapisać 

rozpowszechnianą przez nich wersję wydarzeń. Teraz oczekuję, że po przemyśleniu przedstawionych 

faktów, zmienią bez szemrania swoje stanowisko. Nie sztuka się pomylić - natomiast trwać w błędzie,  

to już spore nadużycie. 

 

Tymczasem czołgi uderzyły zza Kowalewic, niemiecki dowódca pisze, że w pierwszej kolejności 

chcieli dostać się do odległego o około półtora kilometra fragmentu lasu, gdy już tam dotarli uderzył  



na nich zewsząd polski ogień, a do tego okazało się - że teren jest błotnisty i do Orłej musieli przebijać się 

leśnymi drogami. Moim zdaniem z Ozorkowa do Kowalewic dostali się przez Krzeszew, bowiem droga 

przez Konstancję była zbyt narażona na ryzyko polskiego ataku z zachodu. Czołgi przemieszczały się zaś 

bez osłony piechoty - kierunek Krzeszew-Kowalewice wydawał się więc najbezpieczniejszy.  

Po przyjeździe do Kowalewic dalszą część drogi pokonali - obierając kierunek Wiktorów, by pod osłoną 

pofałdowanego terenu jak najszybciej pokonać przestrzeń dzielącą ich od ściany lasu, a tam leśnymi 

duktami do Orłej. Jeszcze w lesie spotykali grupki z pokonanego i rozproszonego oddziału 

przeciwpancernego. Przed wejściem do Orłej zobaczyli maruderów, którzy prawdopodobnie wychodzili  

z kryjówek - czołgiści przez chwilę myśleli - że miejscowość jest w ich rękach, gdy jednak podjechali 

bliżej - ściana ognia rozwiała wątpliwości. Do tego jeszcze czołgi musiały zwinąć prawe skrzydło,  

gdyż napotkały tam rozległe, podmokłe torfowiska i doły torfowe. Ograniczyło to znacznie możliwość 

maksymalnego wykorzystania posiadanych środków ogniowych. Jeden z czołgów ugrzązł, a następnie 

został wyeliminowany z walki i opuszczony przez załogę - według Niemców wszyscy przeżyli.  

Był to jednak dopiero początek, faszyści skryci pod stalowym pancerzem nie mogli tego dnia czuć się 

bezpiecznie - bowiem Polacy prowadzili w ich kierunku intensywny ogień wszelkich kalibrów,  

w tym co najmniej z dwóch armatek przeciwpancernych - mieli też wsparcie artylerzystów konnych.  

Dwa kolejne czołgi stanęły w płomieniach - niespełna 100 metrów od pozycji obrońców. Widząc 

determinację Polaków i siłę ognia, Niemcy zawrócili trzy pozostałe wozy bojowe na podstawy 

wyjściowe. Okazało się, że każdy z nich posiada liczne przestrzeliny - a pomimo tego nikt z załóg  

nie został poraniony. Myślałby ktoś, że prawda - każde uderzenie pocisku przeciwpancernego, nawet 

jeżeli nie przebija pancerza - powoduje liczne odpryski po jego wewnętrznej stronie. Kawałki metalu, 

które potencjalnie mogą ranić załogę lub zakłócić pracę urządzeń. Skoro przestrzeliny były liczne,  

to nie wierzę - że obyło się bez ofiar.  

Droga na Łódź stanęła otworem - niestety sukces ten nie został wykorzystany. Podolska Brygada 

Kawalerii musiała zmienić front, gdyż od zachodu napierała na nasze wojska - niemiecka 221 Dywizja 

Piechoty, idąca na pomoc 30 i 17 DP - ostatkiem sił powstrzymujących polskie ataki. Pułk Zbiorczy 

Pomorskiej Brygady Kawalerii nie dysponował siłami wystarczającymi na przeprowadzenie zagonu  

na Łódź - poza tym poniósł w walkach o wzgórze, pod Rafałowem i w Orłej, straty - które 

uniemożliwiały natychmiastowe podejmowanie akcji całością sił. Starty trudne dziś do określenia  

- wiadomo kampanię przegraliśmy, po tym kilka lat okupacji, a następnie dziesięciolecia systemu 

„demokratycznego” zrobiły swoje - strzępy informacji które ocalały nie pozwalają na zrobienie 

obiektywnego zestawienia. 

Na dobrą sprawę niewielu odważyło się podliczyć statystyki. Według pana Gogana, Brygada  

w domyśle Pomorska straciła 11 września kilku oficerów i kilkudziesięciu szeregowych  

- natomiast Niemców zabitych miało być ponad stu. Kilkudziesięciu - to może być 30, ale równie dobrze 



90 - podobnie stwierdzenie ponad setka, też jest mało precyzyjnym określeniem. Biorąc pod uwagę 

intensywność walk, trzykrotne zdobywanie wzgórza, bój pod Rafałowem, walki pościgowe oraz obronę 

Orłej - straty musiały być niemałe. Tego dnia wielu agresorów znalazło kres swego żywota na naszej 

ziemi. Zginęło również wielu polskich żołnierzy - z wysiłkiem zdobyte pozycje przechodziły kilkakrotnie 

z rąk do rąk (wzgórze Bibjanów), bądź też jak te w Orłej - bronione były z wielkim poświęceniem  

i użyciem wszelkich dostępnych środków walki. To nie dziecięce podchody, to była walka na śmierć  

i życie - z wykorzystaniem ostrej amunicji. Nikt tutaj nie mówił przepraszam, gdyż każda ze stron miała 

za zadanie wyeliminowanie przeciwnika z walki. Broniliśmy polskiej ziemi - życia i mienia rodaków.  

Oni - odurzeni ideologią nienawiści wtargnęli, by nam to wszystko zabrać. W trakcie wojny, każda  

ze stron prowadzi nie tylko działania militarne - ale również bezwzględną akcję dezinformacyjną. 

Możemy więc się tylko domyślać, że skoro karny żołnierz niemiecki szedł w rozsypkę - to straty były 

bardzo pokaźne, a polski napór - potężny i żywiołowy, nie dający chwili wytchnienia.   Równocześnie  

z atakiem na polskie pozycje w Orłej - Niemcy kolejny raz zaatakowali wzgórze pod Bibjanowem.  

Tym razem, oprócz artylerii mieli wsparcie samochodów pancernych, przed tak silnym naporem kolarze 

musieli ustąpić i gdy już ppłk Łękawski myślał, że wzniesienie zostało stracone, tym razem na dobre  

- żołnierze por. Stryjewskiego samorzutnie poderwali się do ataku - hitlerowcy przerażeni pogardą 

śmierci i błyszczącymi w słońcu bagnetami na polskich karabinach, odstąpili w kierunku Ozorkowa. 

Tego dnia spróbowali jeszcze raz, ale już bez powodzenia - wzgórze pozostało w polskich rękach. 

Opuszczone dopiero następnego dnia na wyraźny rozkaz przełożonych. Moim zdaniem Orła  

i Wzgórze 180.7 Bibjanów oraz pobliskie miejscowości opanowane w dniu 11 września, zostały 

opuszczone pod osłoną nocy - najpóźniej nad ranem następnego dnia. Skąd taki wniosek - otóż faktem 

jest, że polski wysiłek zbrojny został na tym odcinku przerzucony na kierunek zachodni. Rano  

12 września żołnierze Zbiorczego Pułku Pomorskiej BK bronili z powodzeniem Parzęczewa przed 

niemieckim atakiem pancernym wspartym piechotą. Tego dnia Niemcy dalej nie byli pewni swego losu  

- wiedzieli, że nie utrzymają zajmowanych pozycji. Atakowani ze wszech stron - kierunek zachodni 

wybrali na ewakuację Ozorkowa - wiedząc o nadchodzącej stamtąd 221 DP. Jak opisują Panowie Paweł 

Andrzej Górny oraz Robert Sebastian Łuczak na 99 stronie swej książki pt. „Dzieje Ozorkowa  

na podstawie historii społeczności ewangelicko-augsburskiej” - cytuję: „12 września 1939 r. - wtorek, 

wycofanie się wojsk niemieckich w stronę Parzęczewa. Niemcy ustawili działa na ulicy Cegielnianej. 

Kanonada i cisza. (...) 13 września 1939 r. - środa, ludność Ozorkowa rozgrabiła mąkę i ziarno 

pszeniczne, które znajdowało się w wagonach na stacji kolejowej. Niemcy znów podeszli pod Ozorków. 

Zacięte walki na Wróblewie. 14 września 1939 r. - czwartek, pierwszy deszcz od początku wojny.  

Od strony Łęczycy zacięte walki. W mieście cisza i oczekiwanie. Wieści dobre i złe, później - najgorsze. 

Miasto odcięte od świata.” - Powyższe słowa dokładnie potwierdzają moją tezę - 12 września Niemcy 

opuszczają Ozorków, oddalając się w kierunku Parzęczewa. Nie ma ich w mieście co najmniej przez trzy 

dni w tym czasie rządzi niepewność jutra i anarchia - ludność grabi zapasy żywności zgromadzone  



na dworcu. W warunkach wojennych za coś takiego groził sąd doraźny i surowa kara - oczywiście  

ze strony władz polskich, które w pośpiechu opuściły Ozorków wczesnym rankiem 6 września. Niemcy 

 w takim przypadku nie „bawiliby się” w żadne sądy, tylko zastrzelili na miejscu. Jestem ciekawy  

czy razem z niemieckim wojskiem uciekli ich liczni „sympatycy” - którzy przez tyle lat jedli polski chleb, 

a teraz obudziła się w nich germańska krew - a może tylko skryli się głęboko, bojąc się odwetu i z tym 

większą zaciętością mścili się później na sąsiadach, w obawie przed którymi musieli trzy kolejne noce 

spędzić w brudnych zakamarkach piwnic. Gdzie są groby polskich żołnierzy poległych w Orłej?  

Na cmentarzu w Modlnej, Łęczycy czy Solcy Wielkiej brak oznakowanych mogił jednostek Pomorskiej 

Brygady Kawalerii. Modlna i Solca - to praktycznie 100 procent imiennych mogił, jedynie w Łęczycy 

znajduje się sporo NN. Głównie tych ekshumowanych już po wojnie w latach czterdziestych  

i pięćdziesiątych z okolicznych pól bitewnych. W bezpośredniej styczności z nieprzyjacielem poległych 

grzebano w pobliżu miejsca ich śmierci - często jednak zdarzało się, że w ferworze walki zdołano 

zaledwie podjąć rannych. Chrześcijańskiego obowiązku dopełniała więc spontanicznie lub z rozkazu 

najeźdźców - miejscowa ludność cywilna. Efekt końcowy był taki, że do grobu trafiali żołnierze 

niezidentyfikowani. Cywile często w obawie o własne życie nie odważyli się przetrząsać kieszeni 

poległym, notatki z pochówków wojskowych - zaginęły lub zostały wprost zniszczone w trakcie dalszych 

działań wojennych. Jest bowiem nieprawdopodobnym, by towarzysze walki pochowali kolegów  

na łęczyckim cmentarzu w bezimiennych mogiłach. Zresztą babcia mówiła, że już po bitwie kiedy 

Niemcy ich spędzili i ustawili pod bronią nieopodal skrzyżowania dróg, to w pobliżu leżały jeszcze 

zwłoki naszych poległych żołnierzy.      

Dnia 12 września wieczorem Generał Kutrzeba nakazał wycofanie wojsk na północny brzeg 

Bzury - bitwa nad tą rzeką wchodziła w następną fazę. Niemcom nie udało przebić się przez Parzęczew, 

nie znając sytuacji zaczęli się miotać w różnych kierunkach. Noc spędzili w napięciu w przygodnych 

warunkach, może pośród niemieckich kolonistów - których w okolicach Ozorkowa były całe wioski. 

Zapewne następnego dnia spodziewali się ostatecznego polskiego ataku - a tu ranek i cisza - dopiero  

po kilku godzinach okazało się, że Polacy odeszli na północ. 

Minęło już tyle lat - pośród nas żyją już ostatni, wiekowi świadkowie Września - wydawałoby się, 

że niewiele nowych informacji możemy dodać do podjętego tematu. Jest jednak inaczej, jeżeli tylko 

cierpliwie szukamy - możemy znaleźć. W ostatnich tygodniach, analizując przypisy i bibliografię   

do biografii pułkownika Jerzego Jastrzębskiego - trafiłem na wspomnienia porucznika Piszczkowskiego  

z 8 psk. Opatrzone jego własnoręcznym podpisem, zostały zdeponowane w Muzeum Ziemi Chełmińskiej. 

Nikomu nie chciało się chcieć szukać w tym zadawałoby się oczywistym miejscu. Mi się udało - a dzięki 

życzliwości dyrekcji i pracowników Muzeum, otrzymałem pełną kopię wspomnień Pana Porucznika 

Władysława Piszczkowskiego. Zmieniają one wiele w dotychczas znanym, czy sugerowanym przebiegu 

walk. Szczególnie poważne zmiany następują w scenariuszu walk o wzgórze pod Bibianowem.  



Na 75-lecie będę musiał przerobić sporo tekstu, ale już teraz będziecie musieli przyjąć do wiadomości jak 

wyglądał rzeczywisty przebieg walk. Rzeczywisty - ponieważ zapisany przez oficera, który walkami tymi 

dowodził. Do rzeczy jednak, bo co mniej cierpliwi stracą wątek. 

      Oto słowa porucznika Piszczkowskiego, które wiele lat czekały by ujrzeć światło dzienne: 

„Od godziny 15 w dniu 10 IX 4 szw. 8 psk jako straż przednia ubezpiecza marsz z Wartkowic  

do Parzęczewa, który osiąga bez styczności z nieprzyjacielem w godzinach wieczornych. Po krótkim 

odpoczynku w Parzęczewie, na skutek wiadomości od rozpoznania o opanowaniu przez Niemców  

wzg. Bibianów, płk Jastrzębski wysyła spieszony 4 szw. 8 psk z częścią szwadronu kolarzy (całość pod 

dowództwem por. Piszczkowskiego) z zadaniem wyrzucenia Niemców ze wzg. Bibianów i obsadzenia go. 

Zaatakowanie wzg. Bibianów (Góra Bona) nastąpiło już w zupełnej ciemności. Placówka nieprzyjaciela 

obrzucona granatami ręcznymi przez pluton por. Bąka (4 szw. 8 psk) po krótkiej walce wycofała się, 

pozostawiając na stanowisku lunetę nożycową oraz radiostację. Po opanowaniu wzgórza 4 szw. 8 psk  

i kolarze (cały szwadron pod dowództwem por. Stryjewskiego) zorganizowali się na zajętej pozycji około 

godziny 23. Około godziny 04 dnia 11 IX adiutant pułku rtm. Siedlecki przywiózł rozkaz wg. którego  

4 szw. 8 psk miał niezwłocznie przejść do miejscowości Rafałów, a na wzgórzu miał pozostać szwadron 

kolarzy. 4 szw. 8 psk przeszedł do m. Rafałów skąd od godz. 05 dn. 11 IX w ramach pułku rozpoczął 

natarcie piesze w kierunku toru kolejowego Zgierz-Ozorków. Pułk wspierany ogniem 2 baterii DAK 

naciera z powodzeniem na kierunku działania z 2 szw. 8 psk i 3 szw. 2 p. szwol. w rejonie miejscowości 

Orle. Ciężką walkę toczy jednocześnie szwadron kolarzy o wzgórze, które przechodzi z rąk do rąk.  

Na kierunku działania 4 szw. 8 psk natarcie zostało zatrzymane przewagą ogniową nieprzyjaciela. 

Szwadron ugrupował się w obronie, dla ewentualnej osłony skrzydła natarcia pułku. W wyniku 

kilkugodzinnych zmagań, pułk odrzuca niemieckie przeciwnatarcie i wychodzi na tyły Niemców, biorąc 

do niewoli sztab jakiejś jednostki oraz niszcząc 5 czołgów. W bitwie tej zginęli: por. Żak kierując 

osobiście ogniem działka ppanc. i ppor. Dzieliński z 4 szw. 8 psk oraz ranny zostaje por. Piszczkowski  

d-ca 4 szw. 8 psk. Poważne straty w zabitych i rannych miał też 2 szw. 8 psk. O zmroku tego dnia pułk 

rozpoczyna marsz na Sochaczew. Dnia 16 IX osiąga Puszczę Kampinoską, zwracając swą wzorową 

postawą uwagę D-cy Armii Pomorze gen. Bortnowskiego.” - Wzgórze Bibjanów zostało więc zdobyte już 

10 września przez żołnierzy 1 plutonu z 4 szwadronu 8 pułku strzelców konnych, którymi dowodził 

podporucznik Roman Bąk. Autor mówi wprost, że powodzenie natarcia uzyskały jedynie na swych 

kierunkach 2 szwadron 8 psk oraz 3 szwadron 2 pszw. w rejonie miejscowości Orle (Orła). Potwierdziły 

się również moje słowa, że 4 szwadron 8 psk walczył pod Rafałowem i Chociszewem z niemieckim 

przeciwnatarciem - broniąc przy tym prawego skrzydła polskiego natarcia. To dzięki ofiarności  

i poświęceniu strzelców konnych porucznika Władysława Piszczkowskiego nasi żołnierze walczący  

w Orłej mogli być spokojni o własne zaplecze. Słowa Pana Porucznika potwierdzają również jego 

zranienie, niestety autor nie opisuje szczegółów w tej materii. Możemy tylko się domyślać, iż stan Jego 

był poważny - ponieważ po dacie 11 września zapiski stają się krótkie i mało treściwe. Porucznik został 



zapewne przewieziony do szpitala, a dalsze zapisy „Historii 8 Pułku Strzelców Konnych w Chełmnie” 

mają swe źródło w powojennych relacjach towarzyszy broni oraz książkach innych autorów. Zaskakujące 

jest stwierdzenie, że o zmroku tego dnia Pułk rozpoczął wycofywanie się w kierunku na Sochaczew.  

Z jednej strony udowadnia to moje sugestie o wycofaniu się naszych wojsk pod osłoną nocy z Orłej  

i okolic, chociaż ja sugerowałem kierunek zachodni - na Parzęczew. Wszyscy historycy są zgodni,  

że generał Kutrzeba dopiero 12 września wydał rozkaz odwrotu na północny brzeg Bzury. Po głębszym 

zastanowieniu się - optuję jednak za wersją, że Pan Porucznik jednym zdaniem chciał zamknąć rozdział 

walk w efekcie których zostając ciężko rannym utracił kontakt z pułkiem, znając tylko ogólny kierunek 

jego późniejszego szlaku bojowego. Jednym słowem - kto szuka ten, znajdzie. Myślę, że przy odrobinie 

szczęścia i analizy dostępnych wiadomości uda się jeszcze dotrzeć do wielu zaskakujących informacji. 

Nie można póki co formułować jednoznacznych - niepodważalnych i ostatecznych opinii sugerujących 

definitywne zamknięcie tego rozdziału naszej historii.   

Na sam koniec zostawiłem akapit, który może wzbudzić kontrowersje - zawiera bowiem wątek 

osobisty. Teraz nieco „pogdybam”. Otóż, gdyby nie nastąpił wyżej opisany ciąg zdarzeń,  

a gen. Kutrzeba nakazałby kontynuować atak - to niestety teraz nie mógł bym pisać tych słów. Moja 

babcia Stanisława Chylińska, gdy jeszcze żyła przekazała mi następujące informacje. Niemcy mszcząc 

się za wysokie straty, poniesione w opisywanej bitwie, jeszcze tego samego dnia spędzili całą ludność 

wschodniej i centralnej Orły.  

Pod groźbą użycia broni zgromadzili dzieci, kobiety i mężczyzn w pobliżu skrzyżowania dróg  

- nieopodal rejonu niedawnych walk. Pośród płaczu i lamentu rozkazali mężczyznom wykopać obszerny 

dół. Ich zamiary były, aż nadto oczywiste - nie żałując przekleństw, uderzeń kolb karabinowych  

i kopniaków - uspakajali tłum błagający o łaskę. Na krótko egzekucję oddaliła interwencja Pani 

Zawadzkiej - niemieckiej kolonistki, która wstawiała się za zatrzymanymi mieszkańcami Orłej. Mówiła, 

że żyła pośród nich wiele lat i nigdy nie spotkała jej, ani jej rodziny żadna krzywda od sąsiadów. Niemcy 

na to, że jest wojna - a ci cywile strzelali do wojska niemieckiego, za co muszą teraz ponieść zasłużoną 

karę. Pani Zawadzka nie ustępując oznajmiła, że przecież wojsko niemieckie walczyło tutaj z wojskiem 

polskim o czym świadczą leżące nieopodal trupy polskich żołnierzy - więc Niemcy zginęli w walce  

z nimi, nie z cywilami. Wszystko to nie przekonało jednak niemieckiego dowódcy, być może 

odpowiedzialnego również za poranny mord w Kowalewicach. Dał Pani Zawadzkiej do zrozumienia,  

że rozmowa została zakończona i nakazał rozstawić - we wiadomym celu, karabiny maszynowe.  

W tym właśnie czasie od strony Kowalewic przyjechał motocyklista z oficerem. Obaj oficerowie 

rozmawiali podniesionym głosem, dużo przy tym gestykulując. Efekt był taki, że Niemcy odstąpili  

od egzekucji - podzielili natomiast zebranych na dwie grupy. Kobiety i dzieci, którym nakazali wrócić  

do domów - i mężczyzn, których dalej trzymali pod bronią. Oświadczyli przy tym, że mężczyzn zabierają 

jako zakładników - jeżeli w ciągu nocy w okolicy zginie chociaż jeden żołnierz niemiecki, to wszyscy 



zostaną straceni. Zatrzymani zostali przetransportowani do Kowalewic i zamknięci w stodole Pana 

Bartczaka - nieopodal miejsca w którym spoczywały zwłoki zamordowanych rano mieszkańców 

Kowalewic i Ozorkowa oraz trzech mieszkańców Orłej. Szczęściem wojska polskie ustąpiły z Orłej  

i nie podejmowały żadnych akcji na tym odcinku. Noc minęła spokojnie, a rankiem niemiecki dowódca 

nakazał uwolnić zakładników. Był pośród nich, także mój dziadek Ignacy Chyliński - dostali Oni  

od Niemców potwierdzenie zwolnienia na piśmie. Otrzymali przy tym rozkaz, że do Orłej mają iść  

w zwartej grupie z rękami uniesionymi do góry. Idący z przodu miał trzymać w ręku otrzymane 

zwolnienie - na wypadek spotkania niemieckich żołnierzy. Znacznie później za pośrednictwem Pani 

Zawadzkiej, pomiędzy mieszkańcami Orłej rozeszła się informacja, że to nie jej zawdzięczają swe 

ocalenie, a temu niemieckiemu oficerowi - który przyjechał w ostatniej chwili, tuż przed egzekucją. Miał 

on działać w imieniu wysokiego rangą Niemca, który w trakcie walk został poważnie ranny i niechybnie 

by się wykrwawił, otrzymał jednak pomoc od mieszkańców Orłej. Opatrzyli go, dali pić i jeść  

- a następnie ciągnąc na żołnierskim szynelu wzdłuż rowów melioracyjnych - przetransportowali rannego 

do Kowalewic. Ocalony oficer dowiedziawszy się o zamiarach swych kamratów - wysłał gońca  

z rozkazem odstąpienia od egzekucji. Niemiecki dowódca z Orłej, aby nie stracić twarzy u podwładnych, 

ustąpił tylko częściowo - stąd wzięli się zakładnicy, a kilka chałup stanęło w ogniu. Mieszkańcy Orłej 

jeszcze kilka dni żyli w niepewności - ponieważ następnego dnia, już po powrocie mężczyzn - Niemcy 

zbierali swych zabitych i odwozili ciężarówkami w bliżej nieokreślonym kierunku. Na pewno  

do drogi Ozorków-Grotniki, ale w którą stronę skręcali - tego nikt nie widział - prawdopodobnie na Łódź, 

bo w Ozorkowie nie ma takiego dużego pochówku żołnierzy niemieckich. Faszyści byli bardzo 

rozzłoszczeni i zapowiedzieli mieszkańcom, że mają siedzieć w domach z daleka od okien  

i broń Boże przez nie wyglądać - gdyż wówczas zostaną zastrzeleni na miejscu, a ich dobytek spłonie. 

Trupów miały być trzy pełne ciężarówki tj. pełne skrzynie ciężarówek - największe zaś straty mieli 

ponieść Niemcy, którzy na otwartej przestrzeni - po pokonaniu nasypu kolejowego, dostali się pod ogień 

polskiego ckm. Nasz ogień miał być prowadzony z zabudowań, a konkretnie dachu stodoły Janiaków  

lub Fandrychów - niemiecki oddział przekroczył tory na odcinku pomiędzy stacją kolejową, a obecnym 

przejazdem w Pustkowej Górze. Pewni, że w Orłej nie ma polskich żołnierzy - przecież niedawno szli tą 

trasą do ataku, przemieszczali się bez ubezpieczeń - w kierunku zbawczych, jak im się wydawało 

zabudowań. Pobojowisko to, aż do nocy pozostało w polskich rękach - gdyby w dniu 11 września  

ich towarzysze z centrum Orłej wiedzieli o tylu poległych, to nie celebrowaliby egzekucji - lecz spalili 

całą wieś, a mieszkańców wymordowali na miejscu przy ich domach lub co gorsza żywych do ognia 

zapędzili. Oprawcy z 17 Dywizji Piechoty zostawili przecież po sobie krwawy szlak - nie wierzmy więc 

w rycerskość Wehrmachtu i że mordercami byli tylko i wyłącznie Niemcy spod znaku SS, czy służący  

w formacjach policyjnych.  

W 2006 roku Jochen Böchler, Niemiec - historyk, na 83 stronie swej książki - „Zbrodnie 

Wehrmachtu w Polsce” - najlepiej oddaje atmosferę jaka panowała w oddziałach niemieckich,  



które otrzymały rozkaz wkroczenia do naszego kraju - cytuję: „Żołnierze niemieccy wysłani do Polski  

w 1939 roku we wszystkich jej mieszkańcach widzieli potencjalnych wrogów. Prawo do obrony kraju 

przyznawali jedynie wybranym grupom, to jest oddziałom, które nie prowadziły działań bojowych  

z ukrycia, lecz stawały do walki w zwartych formacjach. Odmawiali natomiast statusu regularnych wojsk 

żołnierzom nieprzyjaciela, którzy ze względu na szybko przesuwającą się na wschód linię frontu znaleźli 

się na tyłach armii niemieckiej, a także organizacjom paramilitarnym, które nie wchodziły wprawdzie  

w skład armii czynnej, jednak zgodnie z obowiązującym prawem wojennym były uprawnione do obrony 

kraju. Chodzi tutaj przede wszystkim o różnego rodzaju straże obywatelskie, samorzutnie powstające  

w wielu miejscowościach w celu ochrony ludności oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa. Swój 

gniew żołnierze Wehrmachtu wyładowywali jednak przede wszystkim na cywilach, którzy bez swej woli 

znaleźli się na linii frontu. Uważali ich za partyzantów, chociaż nie było dowodów na ich udział  

w walkach. Postępowanie niemieckich żołnierzy stanowiło reakcję na rzekomo podstępny sposób walki 

Polaków, który uważali za dowód niższości „słowiańskiego charakteru”, a tym samym potwierdzenie 

wydawanych jeszcze przed atakiem ostrzeżeń oraz dawnych stereotypów Wschodu i jego mieszkańców. 

Dawali upust swej wściekłości, dokonując podpaleń i masowych egzekucji ludności cywilnej, a także 

zabijając polskich żołnierzy tuż po wzięciu ich do niewoli.” - Wiele jest prawdy w tych słowach, tekst ten 

- może robić jakieś wrażenie na Niemcach przeświadczonych do tej pory o rycerskości Wehrmachtu, 

natomiast dla mnie - Polaka w żaden sposób nie oddaje tragizmu sytuacji i ludzkich cierpień. Zbyt wiele 

uogólnień, śmierć można bowiem zadawać na wiele sposobów - okrutnych sposobów, o których autor 

milczy. Podczas, gdy brak cywilizowanych słów do określenia czynów jakich dopuszczali się niemieccy 

oprawcy, którzy bez wypowiedzenia wojny najechali na Polskę. Na kolejnych stronach autor opisuje 

wprawdzie kilka przykładów „nadużyć” w pasie działań poszczególnych armii niemieckich. Opisy te  

w niewielkim zaledwie stopniu oddają zarówno liczbę ofiar, miejsc zbrodni oraz stopień okrucieństwa, 

cechujący przedstawicieli „kulturalnego narodu”.  Z jednej strony dobrze, że książki takie powstają  

- jeszcze lepiej, że piszą je sami Niemcy. Niestety język jakim są pisane przypomina język niemieckich 

sądów, które wprawdzie przyjmowały do wiadomości fakt zabijania cywilów - jednak w kwestii 

wskazania winnych, było już znacznie gorzej. W efekcie mordercy mogli w spokoju dożyć kresu swych 

dni w ojczyźnie, która wybieliła ich winy. Nie dziwmy się - krew na rękach ma cały niemiecki naród,  

jak więc lew mógł sądzić lwa za zjedzenie owieczki? Dziwi mnie natomiast fakt, że sprzymierzeni 

zadowolili się Norymbergą - wszystkim pozostałym praktycznie odpuszczając ich winy. Cytat powyższy 

jest wprowadzeniem do następnego akapitu, który zamierzam poświęcić mordowi dokonanemu  

na Polakach w Kowalewicach. 



 

Wstał świt trzeciego dnia ciężkich zmagań, przez historyków nazwanych później bitwą  

nad Bzurą - od strony Parzęczewa „napływały” niemieckie patrole zepchnięte ze swych pozycji. 

Przerażeni żołnierze meldowali o znacznych siłach polskiej kawalerii podążających ich śladem.  

W Kowalewicach już poprzedniego dnia dało się odczuć wzrastające napięcie. Wprawdzie bezpośrednich 

walk we wsi nie było, lecz cały czas trwały starcia na północ od Ozorkowa, a powietrze dosyć często 

przecinały zabłąkane kule - niejednokrotnie wystrzeliwane przez Niemców na oślep. Mieszkańcy 

profilaktycznie woleli skryć się w przydrożnych rowach i zagłębieniach terenu. Jednak jak się okazało,  

to co miało ich uratować - dla kilku z nich stało się pośrednią przyczyną śmierci. Nasze wojska zajęły 

znajdujące się po drugiej stronie linii kolejowej - miejscowości Florjanki oraz Konstantki. W każdej 

chwili spodziewano się ich ataku na Kowalewice. Niepewni swego losu żołnierze niemieccy rozpoczęli 

przygotowania do obrony zachodniej części miejscowości. Obawiając się reakcji ludności, nakazali 

mieszkańcom natychmiastową ewakuację w kierunku wschodnim. Niestety - Polacy nierozumiejący 

języka niemieckiego, pełni obaw o życie i mienie szukali schronienia w obejściach lub ich pobliżu. 

Hitlerowscy żołdacy, rozwścieczeni takim zachowaniem rozpoczęli strzelanie do przypadkowo 

napotykanych osób. Pan Feliks Łaszczewski, zginął - zastrzelony w rowie, gdzie próbował się ukryć. 

Niemiec, który Go zabił strzelał również do jego służącego - 18 letniego Mariana Stańczyka, ale nie trafił. 

W podobnych okolicznościach zginęli jeszcze: Józef Stasiak - zastrzelony na własnym polu, nieopodal 

linii kolejowej Łódź-Kutno. U Franciszka Janiaka przebywał jego 10 letni kuzyn z Grabiszewa - Edward 

Kończarek. Feralnego dnia pasł On krowy na łące - krów tych nie chciał zostawić - oprawcy zabili Go 

więc na miejscu. W betonowym przepuście szukał schronienia Pan Stanisław Granosik, myśląc  

- że Niemcy już sobie poszli, wychylił się z kryjówki. Niestety został zauważony i na miejscu zabity. 

Nieopodal stawu - tuż za zabudowaniami w centrum wsi zamordowani zostali Pan Franciszek Janiak  



i Pan Franciszek Michalak. Pozostali mieszkańcy - pośród szykan i gróźb pozbawienia życia, zostali 

przepędzeni do wschodniej części miejscowości. Gdy zbliżali się do drogi prowadzącej na Krzeszew  

- faszyści, brutalnie oddzielili od grupy, kobiety i dzieci -  a następnie popędzili je w kierunku 

Krzeszewa. Mężczyzn natomiast, w chwilę później zabito - strzałem w tył głowy. W takich 

okolicznościach zginął Pan Franciszek Gieraga - ojciec mojego wujka oraz dziesięciu innych 

nieszczęśników. Stanisławowi Gieradze, jeszcze po tylu latach - drży głos, a oczy szklą od łez  

- gdy opowiada o tych strasznych wydarzeniach. Miał wówczas 12 lat, a będąc drobnej budowy ciała 

wyglądał na jeszcze mniej - został więc dołączony do kobiet i dzieci. Zanim to jednak nastąpiło, 

kurczowo trzymał się ojcowskiej ręki. Rozdzielony mocnym pchnięciem kolby upadł na ziemię,  

a gdy się podniósł obok ujrzał dogorywającego tatusia - postrzelonego w głowę przez wysokiego Niemca 

w czarnym mundurze. Oprawca strzelał do zatrzymanych z pistoletu w tył głowy. Bliższych jego danych 

niestety nie udało się ustalić - na czarno ubrani byli wówczas SS-mani oraz czołgiści. Z wcześniejszych 

cytatów wiemy, że pancerniacy już około godziny siódmej byli gotowi do akcji. O dziesiątej „lanie” 

dostali pod Rafałowem niemieccy przeciwpancerniacy. Czołgiści zaś bój w Orłej rozpoczęli we 

wczesnych godzinach popołudniowych, mieli więc aż nadto czasu - by brać udział w tym mordzie. 

Zwłaszcza, że jak sugerowałem przybyli od strony Krzeszewa - skoro zaś w tamtą stronę zabrali kobiety  

i dzieci - to uważali ją za bezpieczną, a zakładników trzymali na wypadek - gdyby sytuacja  

w Kowalewicach wymknęła się im spod kontroli. Wiele wskazuje, że mordercą był oficer, budził bowiem 

respekt u innych Niemców i posługiwał się bronią krótką.  

Oprócz Franciszka Gieragi na drodze zastrzeleni zostali:  

Bartczak  Józef  - Kowalewice 

Janiak   Andrzej - Kowalewice 

Janiak   Ignacy  - Kowalewice 

Sęk   Franciszek - Kowalewice 

Sęk   Jan  -  Kowalewice 

Sęk   Józef  - Kowalewice 

Stańczyk  Marian  -   Kowalewice   

Banasiak  Józef  - Ozorków 

Krzewiński  Stanisław - Ozorków 

Lisiecki  Jan   -  Ozorków   

Już po zabiciu w/w Niemcy przyprowadzili na miejsce kaźni Panów:  

Kociaka  Andrzeja - Kowalewice  

Kociaka  Stanisława - Kowalewice 

Michalaka  Antoniego - Kowalewice 

Michalaka  Stanisława - Kowalewice  

Frątczaka  Kazimierza - Ozorków  



Mężczyźni Ci otrzymali polecenie wykopania dołu i uprzątnięcia leżących zwłok. Grób wykopali, zwłoki 

do niego złożyli - jak Im nakazano, a następnie nad tym grobem sami zostali zabici. Dopiero dnia  

16 września 1939 roku zezwolono rodzinom zabrać zwłoki, przewieźć je na cmentarz parafialny  

w Parzęczewie i pochować w obecności samego tylko księdza. Tak jak zostali tam wówczas obok siebie 

złożeni - tak do dnia dzisiejszego spoczywają. Z czasem niektóre rodziny wydzieliły z jednego 

podłużnego grobu osobne mogiły. Musiało jednak minąć 19 lat - od czasu zbrodni, by nieopodal miejsca 

pierwszego pochówku - wzniesiono pomnik z nazwiskami ofiar tego brutalnego mordu. Uroczyste 

odsłonięcie odbyło się w niedzielę 7 września 1958 roku w obecności władz, wojska i licznie 

zgromadzonego społeczeństwa. Dodatkową kwestią, która mogła przesądzić o losie Polaków  

w Kowalewicach, mógł być fakt nocnego napadu na niemiecki sztab mieszczący się w tej miejscowości 

(prawdopodobnie w budynku szkoły). Wspomina o tym Pan Apoloniusz Zawilski w cytowanej wyżej 

książce „Bitwy polskiego Września” - na stronie 376 - przeczytamy: „Napad nocny na sztab  

w Kowalewicach i łuny pożarów w kierunku południowo-zachodnim zwiastowały silne zagrożenie przez 

Polaków lewego skrzydła i tyłów.” - Chodzi oczywiście o noc z 10 na 11 września - Pan Apoloniusz 

powołuje się w tym miejscu na „Militärwissenschaftliche Rundschau” z 5 lutego 1940 strona 46. Należy 

też wziąć pod uwagę, że domniemanego napadu mogło nie być - natomiast Niemcy wymyślili  

to zdarzenie, by mieć alibi przed przełożonymi. Zdarzały się bowiem jeszcze wówczas przypadki 

wyższych rangą dowódców, którzy odważali się piętnować bezpodstawne okrucieństwo. W pierwszych 

dniach września nauczyciel - Pan Kisielewski wsparty kilkoma mieszkańcami Kowalewic, dokonywał 

przeszukiwań w domach niemieckich kolonistów na Tkaczewskiej Górze - w celu wykrycia rzekomo 

przechowywanej tam broni. Oręża żadnego wówczas nie znaleźli, nie wykluczone jednak - że koloniści 

poskarżyli się później wojskom niemieckim. Nauczyciel w porę uciekł - wojnę przeżył i odwiedzał 

kilkakrotnie Kowalewice, zaś Kowalewiczanie - nie mieli tyle szczęścia. Moja ciocia Helena Chylińska  

z domu Koprowska - córka Pana Jana Koprowskiego, wspominała o okolicznościach śmierci ojca.  

W dniu 11 września wraz z Sobczakiem Józefem, ukryci w stodole obserwowali płonące czołgi 

(zabudowania Koprowskich znajdowały się w sąsiedztwie obecnej remizy strażackiej). Zauważeni przez 

Niemców, zostali zatrzymani i wraz z Józefem Steglińskim zabrani w kierunku miejscowości Słowik  

- Kania Góra. Mieli tam zakopać rozkładające się szczątki zwierzęce (prawdopodobnie końskie).  

W jakich okolicznościach zostali zabici nikt nie wie. Wieści gminne niosą, że spodziewając się 

najgorszego - próbowali obezwładnić Niemców łopatami, otrzymanymi do wykopania dołu. Niejasne są 

też okoliczności zatrzymania Pana Steglińskiego - najczęściej słyszy się wersję, że szedł z Ozorkowa  

do Orłej - gdzie Jego brzemienna żona „na dniach” spodziewała się potomka. Czy został jak twierdzą 

niektórzy zatrzymany wraz z Koprowskim, czy osobno - tego niestety nie udało mi się jednoznacznie 

rozstrzygnąć, ale więcej przemawia za osobnym zatrzymaniem. Proszę nie wiązać mordu  

w Kowalewicach z walkami w Orłej. Nie ma bowiem między nimi powiązania przyczynowo skutkowego. 

Ofiary leżały już we wspólnej mogile, gdy w Orłej rozpoczynał się „pojedynek” z niemieckimi czołgami. 



Tyle słów ze strony naocznych świadków i ich rodzin, którym udało się przeżyć okupację i przekazać 

wiedzę potomnym. Teraz chcę przedstawić jeszcze kilka cytatów z polskich opracowań - jak zwykle 

obarczonych wieloma błędami, które w tym miejscu wytknąć należy. Stare książki „poszły na przemiał” 

- nowych szczegółowych brak, a wraz z ostatnimi świadkami - odchodzi często również ludzka pamięć. 

Dlatego pragnieniem moim jest jak najwięcej ocalić od zapomnienia, sprostować błędne przekazy  

- i wskazać ewidentne pomyłki.  

Oto przykłady ludzkiej fantazji wymieszanej z zeznaniami świadków: - w 1965 roku nakładem 

Państwowego Wydawnictwa Naukowego ukazała się książka Pana Czesława Madajczyka  

pt. „Hitlerowski terror na wsi polskiej 1939-1945”. Informacje w niej zawarte są skatalogowane  

w formie tabeli - wyszczególniającej podział na województwo, powiat, miejscowość, datę egzekucji, 

liczbę pomordowanych, przyczynę lub pretekst egzekucji, przeprowadzającego egzekucję oraz źródło 

informujące o egzekucji. Na stronie 111 autor zamieszcza wieś Kowalewice gromada Chociszew. 

Egzekucja miała mieć miejsce 9 IX 1939 roku, rozstrzelano 21 do 23 osób. Z tej liczby 16 było 

mieszkańcami Kowalewic, a 5 Ozorkowa. Akcję przeprowadził oddział SS dla zaprowadzenia terroru. 

Jako źródło autor wskazuje Archiwum Sądu Grodzkiego województwa łódzkiego, Tom I; Archiwum 

Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi - sygnatura 996z/OŁ; oraz sygnatura 178z; 

Zbrodnie Wehrmachtu - przewodnik strona 193. Odwołując się do „Przewodnika...” - Pan Madajczyk 

podaje w przypisie datę zbrodni 11 września, natomiast liczbę ofiar zmienia na 26 - wszyscy mieli być 

mieszkańcami Kowalewic. Dlaczego w przypisach - a nie w tabeli - czyżby miał wątpliwości, co do 

wiarygodności „Przewodnika po Zbrodniach Wehrmachtu” ?  W 1967 roku nakładem Wydawnictwa 

MON ukazała się książka Szymona Datnera pt. „55 dni Wehrmachtu w Polsce” - zbrodnie dokonane na 

polskiej ludności cywilnej w okresie od 1 IX do 25 X 1939 roku. Na pierwszy rzut oka widać, że autora 

nie tyle interesowała data, personalia i okoliczności śmierci - co pochodzenie klasowe ofiar. Przykre,  

że 28 lat po zbrodni nie zostały zweryfikowane ich elementarne dane. Procedury są przecież znane, nawet 

każdemu posterunkowemu. Autor powołując się na złożone przed sądem zeznania świadka oraz złożone 

tuż po wojnie zeznania przedstawiciela władzy państwowej - powiela je bezkrytycznie. Dlatego  

w pierwszej kolejności zapisałem słowa bliskich mi osób - byś mógł drogi czytelniku sam zweryfikować 

personalia i okoliczności śmierci. Czekam na rzeczowe uwagi i gotów jestem w uzasadnionych 

przypadkach zmienić treść zapisu. Nie bądźmy głusi i ślepi - miejmy odwagę wyrazić własne zdanie. 

Bowiem często się zdarza - zdecydowanie za często, gdy autorzy pisząc książkę o wydarzeniach 

dotyczących całego kraju lub regionu - stosują skróty myślowe i uproszczenia. Weryfikacja wszystkich 

źródeł, jest często niemożliwa do wykonania - czasami sami autorzy, idąc po „najmniejszej linii oporu”  

- przepisują niesprawdzone dane. Chodzi bowiem o wykazanie istoty sprawy - przecież są pomniki,  

a ludzie pamiętają. Tak, tylko - że z czasem ludzie umierają - a pomniki niszczeją, porastając zielskiem  

i legendą. Umierają świadkowie, ale również autorzy słów - nam zaś coraz trudniej oddzielić ziarno  

od plew. Zaczyna się od tego, że niezbyt gorliwy prawnik, czy archiwista - lekceważą swoje obowiązki. 



Co gorsza działają potrzebą chwili - na wyraźne zamówienie polityczne. Zresztą przeczytaj i oceń sam  

- ile w poniższym zapisie faktów, a ile domniemanych wydarzeń? Komu zależało na tym  

- by więcej nie napisać? Być może - kiedyś w przyszłości, zbierzemy nasze słowa w jedną całość  

- ku chwale walczącym, potomnym zaś - na pamiątkę i przestrogę zarazem. Adres zamieszczony  

na końcu proszę traktować jako grzecznościowy do korespondencji, tylko w ty temacie przeznaczony. 

 



W tej samej książce tylko pod datą 11 Września 1939 roku na 352 stronie - ten sam autor pisze: 

 

 



Wynika z tego jasno, że Pan Szymon Datner z jednej zbrodni zrobił dwie. W pierwszym przypadku 

sprawcami są SS-mani w drugim żołnierze Wehrmachtu. Stawia to pod znakiem zapytania całe 

opracowanie. Przez tyle lat nikt nie zwrócił uwagi na tą ewidentną pomyłkę. Ta sama nazwa 

miejscowości, te same - albo bardzo zbliżone nazwiska i nikogo to nie dziwi.  

 

W 1981 roku nakładem wydawnictwa Książka i Wiedza, ukazała się książka autorstwa Józefa 

Fajkowskiego i Jana Religi pt. „Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939-1945”. Strona numer 230 

poświęcona jest Kowalewicom: Autorzy odnaleźli - pomyłkę Szymona Datnera,  

którą wskazywałem powyżej - powołując się na Archiwum Okręgowe Komisji Badania Zbrodni 

Hitlerowskich w Łodzi oraz akta Urzędów Stanu Cywilnego w Parzęczewie i Ozorkowie. Poważne 

zdawałoby się Instytucje - teraz tylko pytanie skąd rozbieżności? Czy Panowie autorzy zaszaleli, mało 

szczegółowo sprawdzając cytowane dane - czy bałagan jest w tych „poważnych” Instytucjach,  

a Oni tylko - bezwiednie powielili zgromadzone tam informacje? Jednego jestem pewien w stu 

procentach, żaden z autorów - nie widział nigdy na oczy pomnika z pamiątkową tablicą przez 

mieszkańców Kowalewic ku czci pomordowanych postawionego. Niewiele się zgadza z faktami, prócz 

daty i niektórych nazwisk - proszę ocenić samemu. Nie dosyć, że przeinaczono nazwiska - to jeszcze  

„dokooptowano” kilka nowych. Wprawdzie brzmią one znajomo - ofiary te nie należy jednak wiązać  

z Kowalewicami.  



 

 



    Tymczasem w Orłej, najcięższe  walki rodzina mojej babci przeczekała w murowanej oborze  

- był to budynek z cegły, zdolny zatrzymać pociski z broni maszynowej - które świstały po drewnianym 

domu. W pewnym momencie przez podwórko przebiegł żołnierz w czarnym mundurze i skrył się  

w rosnących nieopodal olchach. Po walkach, w trakcie przeczesywania terenu - Niemcy znaleźli tam 

trupa. Najprawdopodobniej był to jeden z załogi trafionego tuż przy drodze  niemieckiego czołgu. 

Kierując się słowami babci jestem w stanie określić miejsce w którym spłonął - z dokładnością  

co do 10 metrów. Minęło wiele lat więc przyroda zatarła ślady, jest to bardzo blisko drogi - która 

wielokrotnie była przebudowywana, a w końcu położono nań nawierzchnię asfaltową. Co do drugiego 

spalonego czołgu jestem pewien w 100 procentach  do dzisiaj ziemia nie chce w tym miejscu rodzić  

- pomimo nawożenia, a nawet wymiany części gleby. Trzeci czołg najprawdopodobniej ugrzązł  

w torfowiskach - z tyłu za zabudowaniami, ale nie wiem w którym miejscu - to dlatego czołgiści musieli 

skrócić prawe skrzydło. Patrząc na mapę - torfowiska były tam szerokie, w wielu miejscach zalane wodą 

obfitującą w ryby - jak opowiadali najbliżsi. Jeszcze po wojnie pozyskiwano z nich torf, głównie  

z przeznaczeniem na opał. Natomiast z lat dzieciństwa pamiętam rozległe, pozarastane już wyrobiska  

i ogólnie podmokły grunt, który stabilizował się dopiero około 300 metrów od linii zabudowań.  Relacja 

mojej babci i nie tylko - ponieważ spotykałem się z podobnymi stwierdzeniami innych starszych 

mieszkańców, niestety już nieżyjących - poddaje w wątpliwość zapisy historyków. Znaczyłoby to,  

że -  faktycznie Niemcy dali się naszym żołnierzom we znaki, gdy więc tylko czołgi zawróciły - Polacy 

również cofnęli się ze swych pozycji w obawie przed kolejnym atakiem, którego mogli już nie 

wytrzymać. Obawy były słuszne bowiem Niemcy wkrótce wrócili, nie czołgami - lecz samochodami  

i pieszo. Jest całkiem prawdopodobne, że byli to żołnierze oddziału przeciwpancernego, którym udało się 

ujść z polskiego pogromu. Zauważywszy odwrót Polaków, przybyli wziąć odwet na ludności cywilnej. 

Innej opcji nie ma, gdyby bowiem nasi żołnierze pozostali na pozycjach - to nie pozwoliliby na znęcanie 

się nad cywilami i uprowadzenie zakładników. Rozważałem także wersję zdarzeń w której oprawcami są 

żołnierze z oddziału przeciwpancernego - jeszcze przed atakiem na Rafałów. W takim jednak przypadku 

nasi kawalerzyści wspominaliby o takich zajściach, a ponadto wątpliwym staje się cała kwestia  

z oficerem niemieckim i zakładnikami. Należy również wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu  

- o ile we wschodniej części miejscowości, szczególnie w kierunku Duraja były tereny pozwalające  

na atak czołgów - o tyle zachodnia część Orłej, to teren podmokły. Ewentualny atak musiałby być więc 

poprowadzony wąską drogą między zabudowaniami - jest to operacja bardzo ryzykowna  

dla atakującego. Mógł być to jeden z powodów, ze względu na który -  Niemcy nie wysłali do ataku 

większej liczby czołgów - a następnie w obawie przed dalszymi stratami wycofali te, które do Orłej 

dotarły. Kolejną kwestią jest, kto i kiedy dokonał pochówku naszych żołnierzy, gdzie zostali pochowani  

- w Orłej, czy poza miejscowością? Jeżeli groby były w Orłej - to kiedy i dokąd je ekshumowano? 

 



Słyszałem o miejscu pochówku w pobliżu zabudowań Pani Zawadzkiej - po wojnie, do 1948 roku była 

tam szkoła. Któregoś roku, w rachubę wchodzą lata 1945-1948 zwłoki te ekshumowano na cmentarz 

wojskowy - prawdopodobnie do Łęczycy. Domniemane groby znajdować się miały również w pobliżu 

kapliczki - pomiędzy obecnymi zabudowaniami państwa Grabarczyków i Janiaków. Kolejne żołnierskie 

mogiły miały znajdować się przy krzyżu około 200 metrów na zachód od wspomnianej wcześniejszej 

kapliczki. Obecnie krzyż ten został przesunięty o kolejne 200 metrów w kierunku zachodnim. Czas 

odcisnął swe piętno na otaczającym terenie - ale i na ludziach.  

Orła 2003 rok - po wielu latach od opisywanych tu zdarzeń - rodacy uczcili obrońców Ojczyzny 

symbolicznym obeliskiem. Corocznie - w drugą niedzielę września odbywają się tu uroczystości 

patriotyczne z polową mszą świętą i asystą kompanii honorowej - jednostki wojskowej z Leźnicy 

Wielkiej.   

 

Po mszy świętej wszyscy biorą udział w apelu poległych - a ku ich pamięci oddawana jest salwa 

honorowa. Głos zabierają zaproszeni goście i przedstawiciele władz. Z tej okazji - dla uczestników 

organizowane są okolicznościowe wystawy, prelekcje i pokazy filmów dokumentalnych, a delegacje 

składają przed obeliskiem wieńce oraz kwiaty. Oficjalne uroczystości kończą się defiladą kompanii 

honorowej, organizacji kultywujących tradycje polskiego oręża i grup rekonstrukcyjnych jednostek 

Wojska Polskiego II RP.  Oczywiście po części oficjalnej nie może zabraknąć wojskowej grochówki, 

spróbować można również przysmaków regionalnej kuchni, porozmawiać z kombatantami - a przy okazji 



okrągłych rocznic posłuchać występu grup artystycznych. Mam prośbę do wszystkich Polaków - ludzi 

dobrej woli, jeżeli znacie odpowiedzi na zadane pytania odezwijcie się proszę - może z cząstek informacji 

poskładamy większą całość - by dla przyszłych pokoleń ocalić pamięć o tamtych tragicznych chwilach, 

aby nigdy się już nie powtórzyły. W 2010 roku - zupełnie przypadkowo, poznałem Pana Bohdana 

Wojciechowskiego. Syna porucznika Alberta Wojciechowskiego - oficera 2 Pułku Szwoleżerów 

Rokitniańskich, który w 1939 roku dowodził naszymi wojskami w Orłej. Świat jest mały - nie wiem 

przypadek to, a może zrządzenie losu - pozostawiam to indywidualnej ocenie.  

 

Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy o rodzinie Wojciechowskich. Dokładniej mogłem też 

poznać sylwetkę Pana Porucznika. W dniu 11 listopada 2010 roku zapaliłem na jego grobie symboliczny 

znicz. Doczesne szczątki, bohatera z Orłej spoczywają w Warszawie na Cmentarzu Bródnowskim.  

W ubiegłym roku odwiedziłem rodzinne strony Wojciechowskich - posiadłość Omulew w Ostrołęce  

i Wojciechowice, miejsce gdzie wszystko się zaczęło - dziś przemysłową dzielnicę Ostrołęki. Posiadłość, 

to może zbyt wielkie słowa - taką była jeszcze w latach trzydziestych poprzedniego wieku, po wojnie zaś 

uległa stopniowemu zniszczeniu - jak wszystko, co ówczesnym władzom kojarzyło się z sanacyjną 

Polską. Dzisiaj  syn wraca na ojcowiznę, niestety musi budować nowe gniazdo, bo po tym starym 

niewiele pozostało śladów. Niedawno przypadała 100 rocznica urodzin porucznika Wojciechowskiego  

- z tej okazji Pan Bohdan Wojciechowski wydał z własnych środków, wspomnienie o ojcu i rodzinie. 

Spotkał mnie zaszczyt wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu - niestety skromny nakład 500 



egzemplarzy już praktycznie w całości trafił pod strzechy. Wiem, że około 30 książek dostało się do rąk 

mieszkańców Orłej i okolicznych miejscowości. Nie jest to wersja ostateczna, obecna edycja miała 

upamiętnić rocznicę urodzin, ale też pobudzić do dyskusji - której owocem będą, być może kolejne 

wydania.  

W walce z problemami jakie niesie za sobą codzienna egzystencja zapominamy, że mówimy  

i piszemy w języku przodków - którzy wiele krwi przelali o to, by móc czuć się Polakami  

we własnej, wolnej Ojczyźnie. Ojczyźnie, którą my teraz rozmieniamy na drobne definiując sylwetkę 

„prawdziwego Polaka”. Czyżby miały wrócić czasy rokoszy i liberum veto - komu zależy na tym by kraj nasz 

pogrążyć w chaosie? Wszyscy Ci, którzy czują się Polakami - z Polską wiążą przyszłość własną i swych 

dzieci, w codziennym trudzie pracując na chleb powszedni - powinni czuć się w tym kraju bezpiecznie. 

Bez względu na płeć, wiek, status społeczny, religię, zapatrywania polityczne, czy kolor skóry. Starałem 

się jak najwięcej bazować na opracowaniach historyków - stąd tak wiele cytatów. Pragnąłem 

jednocześnie wykazać jak wiele jest nieścisłości, a nawet rozbieżności w opisywanych przez nich 

wydarzeniach. Nie mogąc ogarnąć wszystkich faktów z Kampanii Wrześniowej, chciałbym więc bardzo 

dokładnie poznać te dotyczące rodzinnych stron - by dla następnego pokolenia rozwinąć i zachować 

słowa, które kiedyś usłyszałem od babci. Zapraszam wszystkich do rzeczowej dyskusji - naszym 

obowiązkiem jest pamiętać, by okropieństwa wojny nigdy więcej już się nie powtórzyły. Pamięci ofiar, 

walczącym na wieczną chwałę, potomnym - ku przestrodze, słowa te zostały skreślone. Proszę więc  

w ewentualnej korespondencji mieć tą maksymę na uwadze. 
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