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Garnizon 30 Dywizji Piechoty w czasie Pokoju

Źródło: Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich

Zdj. 1. Święto pułkowe 84 pułku Strzelców Poleskich. 
Koszary im. J. Piłsudskiego w Pińsku, 26 września 1936 r.

Zdj. 2. Orkiestra pułkowa 84 pułku Strzelców Poleskich, 
1938 r.

Zdj. 3. Defilada pododdziału 84 pułku Strzelców Poleskich 
w Pińsku w 1939 r.

Zdj. 4. Wręczenie sztandaru 84 pułkowi Strzelców Poleskich.

Zdj. 5. Msza polowa, 1933 r.

1. 2.

3. 4.

5.
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Garnizon 30 Dywizji Piechoty w czasie Pokoju

Źródło: Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich

Zdj. 6. Ćwiczenia z obsługi moździerza 81 mm wz. 31.

Zdj. 7. Msza polowa, sierpień 1939 r.

Zdj. 8. Wizyta dowódcy 30 Dywizji Piechoty, generała 
brygady Leopolda Cehaka, w 30 Dywizjonie Artylerii 
Ciężkiej.

Zdj. 9. Grupa oficerów 30 Dywizjonu Artylerii Ciężkiej 
z dowódcą majorem Aleksandrem Korsakiem.

Zdj. 10. Strzelanie z haubicy 155 mm, będącej 
na wyposażeniu 30 Dywizjonu Artylerii Ciężkiej.

6. 7.

8. 9.

10.
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Ultimatum postawione 21 marca 1939 r. pol-
skiemu rządowi przez niemiecką dyplomację, 
stało się powodem spotkania prezydenta Polski 
Ignacego Mościckiego z premierem Sławojem 
Składkowskim, marszałkiem Edwardem Ry-
dzem-Śmigłym, wicepremierem Eugeniuszem 
Kwiatkowskim i ministrem spraw zagranicznych 
Józefem Beckiem. Na spotkaniu wszyscy jed-
nogłośnie stwierdzili, że przyjęcie niemieckich 
żądań jest niemożliwe. Z wybuchem wojny 
najbardziej liczył się marszałek Rydz-Śmigły. 
Po odrzuceniu przez Polskę niemieckich żądań, 
jego zdaniem, wybuch wojny był bardzo praw-
dopodobny. Najważniejszym jednak punktem 
wspomnianego spotkania było zarządzenie na 
dzień 23 marca 1939 r. „tajnej mobilizacji” jed-
nostek alarmowych na terenie Okręgów Korpu-
su nr IV Łódź, nr IX Brześć nad Bugiem. Mobili-
zowane w tym czasie jednostki miały posłużyć 
do zabezpieczenia Warszawy od północy, Łodzi 
od południowego zachodu oraz od zachodu 
rejonu Gniezna.

Powodem mobilizacji była również możli-
wość skoordynowania i przetransportowania 
w docelowy punkt koncentracji jednostek, 
które stacjonowały daleko na wschodzie kra-
ju. Sztab Główny brał pod uwagę słaby rozwój 
sieci kolejowej na wschodzie kraju, obawiano 
się, iż w momencie wybuchu wojny niemieckie 
bombardowania uniemożliwią dotarcie jedno-
stek w rejon koncentracji, a transporty staną się 
łatwym łupem dla niemieckiego lotnictwa.

Marcowa mobilizacja objęła:
9 Dywizję Piechoty
20 Dywizję Piechoty
26 Skierniewicką Dywizję Piechoty
30 Poleską Dywizję Piechoty
Nowogrodzką Brygadę Kawalerii

Mobilizacja Marcowa wojska PolskieGo 
23.03.1939 r.

Zdj. 1. Karta powołania dla 
ppor. Ryszarda Landsmań-
skiego do 84 pp, jednostki 
grupy czerwonej na granicy 
wschodniej.

Zdj. 2. Sprawozdanie Inspek-
tora Armii generała Tadeusza 
Piskora, sporządzone po 
inspekcji w marcu 1939 r., 
w którym uwypuklił brak 
zmobilizowanej kadry oficer-
skiej z powodu ograniczeń 
terytorialnych mobilizacji.

Źródło: „To proste będziemy się bić”, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Instytut Polski 
i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Warszawa 2012

1. 2.
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Postawienie w stan gotowości 
dywizji zbiegło się z dniem tar-
gowym, co znacząco wpłynęło na 
stawiennictwo koni do plutonów 
artylerii piechoty, taborów, wo-
zów, ponieważ właściciele wy-
jechali na targ i wrócili dopiero 
do swoich domostw w godzinach 
nocnych.

Jednak, by ratować sytuację 
I batalionu 83. pułku piechoty 
i dowództwa pułku, który miał 
wyznaczony czas 18 godzin na 
mobilizację, stan koni i wozów 
uzupełniono z innych batalionów, 
które miały zakończyć mobilizację 
6-8 godzin później. Na dodatek 
każdy z pułków 30. Poleskiej Dy-
wizji Piechoty miał zorganizowa-
ny po jednym (etat wojenny) plutonie ciężkich 
karabinów maszynowych.

Brakowało również podoficerów, w tym 
w 30.  pułku artylerii lekkiej. Powodem był 
fakt, iż Okręg Korpusu nr I Warszawa nie został 
objęty mobilizacją, a właśnie z tych terenów 
rekrutowali się oficerowie rezerwy do artylerii. 
Oznaczało to, iż na każdą baterię brak było od 
3 do 4 oficerów rezerwy.

Znacznie gorzej wyglądała sytuacja z po-
zyskaniem samochodów dla sztabu dywizji. 
Polesie było ubogie w taki sprzęt, a te, które 
były oddawane, rozsypywały się na placu. Z tym 
również sobie poradzono dzięki interwencji 
u dowódcy Okręgu Korpusu nr IX w Brześciu, 
który rozkazał dyonowi samochodowemu 

dostarczyć pojazdy dla dowódz-
twa 30. Poleskiej Dywizji Piechoty 
(rekwizycja taksówek II).

Przed wyjazdem pierwszych 
transportów zostały dostarczone 
skrzynie z tajną bronią. Były to 
karabiny przeciwpancerne wz. 35.

Linia kolejowa Brześć-Pińsk-Łu-
niniec była jednotorowa, co było 
powodem dużych opóźnień pocią-
gów. Mijanki na linii kolejowej nie 
były uruchomione, bo nie zostały 
obsadzone przez kolejowy perso-
nel. W trakcie załadunku poleskie 
konie płoszyły się na widok lo-
komotywy. By wprowadzić konie, 
trzeba było każdemu z osobna 
zakładać na łeb derkę i na rękach 
lub pasach wnosić do wagonów.

Kolejnym utrudnieniem był fakt, iż nie została 
podstawiona wystarczająca ilość wagonów
-lor na wozy taborowe, tak zwane jednokonki 
o pojemności 200, 300 kg. Uwzględniono to 
w planie mobilizacyjnym, ale nie uwzględniono 
w składzie transportu kolejowego. Ta sytuacja 
doprowadziła do tego, że wozy trzeba było ro-
zebrać, a siano przeładować w inne miejsce.

Oddziały gospodarcze cały prowiant dla 
ludzi jak i koni przewoziły według gospodar-
ki ryczałtowej, ponieważ wojenna nie została 
jeszcze wprowadzona. Na pytanie skierowane 
do Departamentu Intendentury, generał Cehak 
otrzymał informację, że gospodarka ryczałto-
wa obowiązywać będzie do chwili, gdy padnie 
pierwszy strzał.

Mobilizacja 30 Dywizji Piechoty w relacji 
Gen. leoPolDa cehaka

Zdj. 3. Dowódca 30. Po-
leskiej Dywizji Piechoty, 
gen. bryg. Leopold Cehak 
(Źródło: Muzeum Czynu 
Zbrojnego w Lipcach 
Reymontowskich)

Zdj. 4. Wóz taborowy, dla niektórych jednostek wręcz nieosiągalny, 
a pożądany, obiekt. (Źródło: „To proste będziemy się bić”, Centralne 
Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Instytut Polski 
i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Warszawa 2012)

4.
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cisza PrzeD burzą 

Armia niemiecka bardzo starannie ukrywała 
swoje przygotowania do agresji na Polskę. Pod 
pretekstem rozbudowy Wału Wschodniego 
i manewrów, już od 28 czerwca ściągnięto na 
granicę 8 dywizji, które do 5 sierpnia były goto-
we do działań wojennych.

Na terenie Prus Wschodnich wystawiono re-
zerwowe niemieckie jednostki w celach szkole-
niowych. Pod pozorem świętowania 25. rocz-
nicy bitwy pod Tannenbergiem sprowadzono 
kilka jednostek niemieckich. W połowie sierpnia 
sztaby rozpoczęły opracowywanie zadań dla 
armii niemieckich. Równolegle stopniowo pod-
wyższano ich gotowość bojową.

22 sierpnia 1939 r. Adolf Hitler wydał rozkaz 
ataku na Polskę, agresja miała rozpocząć się 
26 sierpnia 1939 r. 25 sierpnia o godzinie 15:02 
zatwierdził „Fall Weiss”. Niemiecka gospodarka 
przeszła w tryb wojenny. Zatwierdzenie powyż-
szego planu oznaczało mobilizację wszystkich 
sił zbrojnych i zaatakowanie Polski następnego 
dnia o godzinie 04:30.

Zgodnie z rozkazem, już w nocy z 25 na 
26 sierpnia wojska niemieckie wyruszyły na po-
zycje wyjściowe do natarcia. Było to 37 związ-
ków taktycznych, 5 dywizji pancernych, 4 dywi-
zje lekkie, 4 dywizje zmotoryzowane, 8 dywizji 
czynnych, które prowadziły prace fortyfikacyjne 
na granicy. 5 dywizji piechoty potajemnie zmo-
bilizowano w garnizonach, z których o 20:00 
miały ruszyć ku granicy Polski. Do działań 
przygotowana była również 3 armia w Prusach 
Wschodnich w sile 11 związków taktycznych. 
Pozostała część wojsk niemieckich mobilizację 
miała zakończyć w dniach 27-31 sierpnia.

Planowanej już agresji przeszkodziło pod-
pisanie 25 sierpnia 1939 r. traktatu polsko-
brytyjskiego, który był odpowiedzią na nie-
miecko-sowiecki układ Ribbentrop-Mołotow 
z 23 sierpnia 1939 r. Wielka Brytania zdając 
sobie sytuację, iż traci wpływ w Europie zde-
cydowała się na zawarcie z Polską sojuszu. 

Obie strony zobowiązywały się do wzajemnej 
szybkiej pomocy, wsparcia w razie agresji lub 
zagrożenia.

Adolf Hitler nie zlekceważył powyższego 
traktatu, choć już 22 sierpnia w Obersalzbergu 
stwierdził: „Anglia i Francja podjęły się zobo-
wiązania ponad ich możliwości. Na lądzie An-
glia może wystawić 3 Dywizje Piechoty – jed-
nak w zakresie lotnictwa coś się dzieje. Anglicy 
życzą sobie, aby odwlec wojnę.”

Niemcy zdali sobie sprawę, iż bez osłony swo-
jej zachodniej granicy, przy zmobilizowanych 
dotychczas 37 dywizjach wobec 60 polskich, 
nie są gotowe do ataku i potrzebują jeszcze 
8 dni. W tej sytuacji 25 sierpnia o godzinie 
19:00 Hitler odwołał rozkaz ataku na Pol-
skę. Nowy termin agresji – 1 września 1939 r. 
– ustalił 28 sierpnia po południu. W dniu 
31 sierpnia o godzinie 16:00 wydał ostateczną 
decyzję, że atak ma rozpocząć o godzinie 4:45.

Armia niemiecka 1 września na froncie pol-
skim miała 1,5 mln żołnierzy, ponad 4300 dział, 
2600 czołgów. Luftwaffe skierowało na front 
1800 samolotów bojowych.

Strona polska po otrzymaniu niemieckich 
żądań, 23 marca 1939 r. rozpoczęła cichą mo-
bilizację czterech dywizji piechoty i jednej 
brygady kawalerii. Jednostki te miały obsadzić 
najbardziej zagrożone granice Polski: północną 
i zachodnią. W nocy z 28 na 29 sierpnia podjęto 
decyzję o powszechnej mobilizacji. Dowódcy 
polskich armii dostali rozkazy przyjęcia ugrupo-
wania wyjściowego – wyjścia w teren. Mobiliza-
cja została jednak odwołana z uwagi na inter-
wencję ambasadorów Francji i Wielkiej Brytanii. 
Sytuacja na granicy nie była spokojna, nasilały 
się próby dywersji, dochodziło do różnych incy-
dentów. Do sztabu głównego Wojska Polskiego 
napływały informacje o pogotowiu niemieckiej 
armii. 30 sierpnia zarządzono ponowną mobili-
zację, która miała rozpocząć się w następnego 
dnia.
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Polska do wybuchu wojny zmobilizowała 
66% wojska, ale jedynie 45% sformowanych 
jednostek dotarło do punktów koncentracji. Na 
pozycjach, z których przyszło polskim żołnie-
rzom prowadzić obronę II RP, znajdowało się 
zaledwie 21 dywizji piechoty, 8 brygad kawa-
lerii, 1 Brygada Pancerno-Motorowa. W obronie 
granic Wojsko Polskie w pierwszym dniu wrze-
śnia dysponowało 1350 działami i 16 czołgami. 
Pierwszy rzut armii osiągnął gotowość bojo-
wą, odwody były jednak w trakcie mobilizacji, 
a w szczególności jednostki w dyspozycji Na-
czelnego Wodza. Lotnictwo 31 sierpnia prze-
niosło się na lotniska polowe, co uchroniło je 
przed niszczycielskimi nalotami Luftwaffe.

Historyk Czesław K. Grzelak w swoim opra-
cowaniu „Wrzesień 1939 w Szponach Dwóch 
Wrogów” podał, że na 1400 kilometrów pol-
skich linii obronnych przypadało 311 batalio-
nów piechoty, czyli średnio 4500 metrów na 
batalion. Dzieląc to na 500 aktywnych ba-
gnetów na batalion – żołnierzy gotowych do 
walki, daje nam to wynik 7 metrów obrony na 
jednego żołnierza. W tej sytuacji nie było już 

możliwości zorganizowania odwodu. Kolejnym 
ciekawym spostrzeżeniem jest przeliczenie 
dostępnej artylerii i moździerzy, gdzie na jedno 
działo przypadało 800 metrów, czyli 5, 6 dział 
na batalion. Tym samym przeciętnie na jedną 
dywizję piechoty przypadało 40 km linii fron-
tu, a podkreślić należy, iż szacowana realna 
linia obrony to 8-10 km. We wrześniu 1939 r. 
w takich okolicznościach została rozbita przez 
niemiecką broń pancerną 7 Dywizja Piechoty, co 
umożliwiło niemieckiej 10 Armii wejście klinem 
pomiędzy Armie „Kraków” i „Łódź” i rozerwać 
front. 8 września czołgi niemieckie były już pod 
Warszawą. Było to powodem dalszego odejścia 
Armii „Łódź” na wschód1.

Do 9 dnia wojny

Agresja Niemiec na Pol-
skę rozpoczęła jeden 
z największych konflik-
tów XX wieku. Wcze-
snym rankiem 1 wrze-
śnia 1939 r. armia 
niemiecka przekroczyła 
granicę Polski. Pierwsze 
strzały padły o godzinie 
4:45/48 na Wester-
platte. Pozycje polskie 
zostały ostrzelane 
m.in. z dział 280 mm, 
które stanowiły artyle-
rię główną pancernika 

Schleswig-Holstein. Pod pokładem statku znaj-
dowała się kompania szturmowa Kriegsmarine, 
którą po ostrzale wysadzono na brzeg, jednak 
jej atak został przez Polaków odparty.

Początek wybuchu wojny to nie tylko histo-
ria siedmiu bohaterskich dni obrony składnicy 
tranzytowej na Westerplatte. Od 1 września 

1 Czesław K. Grzelak, „Wrzesień 1939 w Szponach Dwóch 
Wrogów”, s. 31

Zdj. 1. Niemcy na przejściu granicznym w Sopocie, 1 września 1939 roku. 
(Źródło: Internet wiki/II_wojna_światowa, data 09.08.2022 r.)
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rozpoczęła się bitwa graniczna. Boje toczyły 
Armie „Modlin”, „Pomorze”, „Łódź”, „Kraków”, 
„Karpaty”. Walka prowadzona była na północ-
nym Mazowszu, Ziemi Chełmińskiej, w Borach 
Tucholskich, nad górną Wartą oraz na Górnym 
Śląsku i Beskidach. Armia „Modlin” przez trzy 
dni skutecznie broniła swoich pozycji przed 
3 niemiecką armią. Ostatecznie w wyniku 
okrążenia od wschodu polskich pozycji i po 
nieudanych przeciwnatarciach, Armia „Modlin” 
rozpoczęła spóźniony odwrót.

Niewiele lepiej wyglądała sytuacja na Pomo-
rzu. Oddziały Armii „Pomorze” po dwudniowej 
walce nad Osą i jeziorem Mełno zostały pobite 
przez prawoskrzydłowy korpus z 3 armii nie-
mieckiej i odepchnięte na południe. 4 armia 
niemiecka już pierwszego dnia wojny przerwa-
ła obronę polską nad Brdą (Bory Tucholskie). 
Niemcy wyszli nad Wisłę i odcięli dwie polskie 
dywizje piechoty i brygadę kawalerii. Niektó-
rym polskim oddziałom udało się ujść z pułap-
ki. W ciągu tylko dwóch dni Armia „Pomorze” 
straciła połowę jednostek i wycofywała się pod 
Toruń i Bydgoszcz.

Bezpieczną sytuację na swoim teatrze dzia-
łań miała Armia „Poznań”. Prócz lokalnych starć 
z drugorzędnymi jednostkami nie doszło tu do 
siłowego przełamania frontu przez Niemców.

2 września do południa niemieckie zgrupowa-
nie pancerne wdarło się w lukę między Armią 
„Łódź” a Armią „Kraków”. Osamotniona i oskrzy-
dlona 7 Dywizji Piechoty z Armii „Kraków” 
następnego dnia została zniszczona. 10 armia 
niemiecka miała już otwartą drogę na Piotrków 
Trybunalski i mogła uderzać w rejon koncentra-
cji Armii „Prusy”, odwodu Naczelnego Wodza. 

Kolejna dywizja z Armii „Kraków”, zamykająca 
kierunek na Pszczynę, została pobita, wsku-
tek czego skutecznie bronionym przez Grupy 
Operacyjnej „Jagmin” stanowiskom polskim 
na Górnym Śląsku groziło obejście z północy 
i południa. 

W Beskidach duże siły niemieckie, które 
dotarły ze Słowacji, z trudem powstrzymywała 
10 Brygada Pancerno-Motorowa płk. Stanisława 
Maczka.

Położenie Armii „Kraków” 2 września stało się 
krytyczne. Naczelny Wódz wydał zgodę na jej 
odwrót za Dunajec i Nidę.

Pierwsze dni wojny przyniosły armii polskiej 
przegraną bitwę graniczną. Luftwaffe zdoby-
wało coraz większe panowanie w powietrzu, 
a Niemcy pokazywali siłę broni pancernej. 
Armie polskie 3 września zostały zmuszone do 
odwrotu.

4 września gen. Tadeusz Piskor dostał roz-
kaz objęcia dowództwa nad Armią „Lublin”, 
utworzoną ze zbierającego się nad środkową 
Wisłą wojska. Tego samego dnia opóźniona 
w odwrocie „Armia Modlin” została mocno 
poszarpana przez zmasowane naloty Luftwaffe 
i w nieładzie zaczęła przeprawiać się za Wisłę. 
Manewr ten od północy odsłonił Warszawę. By 
temu przeciwdziałać, Naczelny Wódz postano-
wił uderzyć grupą „Wyszków” z rejonu Pułtuska 
w skrzydło 3 niemieckiej armii, która jego 
zdaniem szła na Modlin. Jednak Niemcy za-
wrócili z rejonu Ciechanowa i skierowali się na 
południowy wschód, ku Narwi, z zamiarem jej 
sforsowania. Pod Pułtuskiem 3 armia napotka-
ła znaczny opór Wojska Polskiego. Jednak pod 
Różanem, po wcześniejszym odejściu oddziałów 
polskich, sforsowała Narew i zdobyła przyczółek 
na lewym brzegu rzeki. W tym czasie Armia „Po-
morze” nie nękana uporządkowała swoje szyki 
i odzyskała siłę bojową. Armia „Poznań” mając 
luźną styczność z nieprzyjacielem wycofywała 
się na swoją główną linię obrony, w rejon jezior 
Żnińskich.

Armia „Łódź” nie zdołała wycofać się bez strat 
w rejon Warty i Widawki. 4 września odparła 
natarcie czterech korpusów niemieckich, na 
lewym skrzydle została już 3 września pobita 
osamotniona 7 Dywizja Piechoty, a następnego 
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dnia na północ od Sieradza Niemcy sforsowali 
Wartę. W tym czasie powstał plan współdzia-
łania Armii „Poznań” z będącą w tarapatach 
10 Dywizją Piechoty z Armii „Łódź”. Jednak 
sytuacja Armii „Łódź” nie była najlepsza i gen. 
Juliusz Rómmel, za zgodą Naczelnego Wodza, 
5 września wydał rozkaz wycofania oddziałów 
na Łódź.

5 września to również tragiczny dzień dla 
19 Dywizji Piechoty, która po całodziennych 
krwawych walkach pod Piotrkowem Trybunal-
skim z oddziałami 1 Dywizji Pancernej, rozpo-
częła odwrót na wschód. Dzięki temu Niemcy 
mieli otwartą drogę na Warszawę i już 8 wrze-
śnia 4 Niemiecka Dywizja Pancerna zajęła 
Okęcie wraz z lotniskiem, a ok. godz. 17.00 od 

strony Woli i Ochoty jednostki niemieckie do-
tarły do obrzeży Warszawy, napotykając polską 
obronę.

Po bitwie granicznej polskie armie nękane 
przez Niemców odchodziły na wschód kraju. Ten 
sam manewr wykonywała Armia „Łódź” i w jej 
strukturach 30 Poleska Dywizja Piechoty.

9 września Armia „Poznań” rozpoczęła działa-
nia zaczepne z rejonu Łęczycy, Piątku, w kierun-
ku Ozorkowa, Strykowa. W tym dniu porzucona 
przez swojego dowódcą Armia „Łódź” odchodzi-
ła w kierunku Skierniewic, a 30 Poleska Dywizja 
Piechoty, jako tylna straż tej Armii, 9 września 
1939 r. podjęła walkę z oddziałami niemieckiej 
18 Dywizji Piechoty z XI Korpusu Armijnego.

Działania arMii „łóDź” w trakcie wojny 
obronnej Polski 1939 r.

Armia „Łódź” od 1 września 1939 r. stawiła czo-
ło głównemu natarciu 8 i 10 armii niemieckiej, 
które były wyposażone w znaczną ilość broni 
pancernej.

Obie niemieckie armie posiada-
ły 572 czołgi i były wspomagane 
przez 4 Flotę Powietrzną Luftwaf-
fe, której możliwość uderzenia na 
polskie pozycje wynosiła do tysiąca 
ton bomb na dobę. Poważna część 
tego tonażu została zrzucona na 
Armię „Łódź”.

Armia „Łódź” składała się z 2, 10, 
28 i 30 Dywizji Piechoty i Wołyń-
skiej Brygady Kawalerii, której 
żołnierze wielką sławą okryli się 
1 września pod wsią Mokra, po-
wstrzymując czołgi 4 Dywizji Pancer-
nej, a 2 września toczyli bitwę pod 
miejscowościami Borowa i Ostrowy.

Armia od wybuchu wojny przez trzy dni 
prowadziła działania opóźniające. W dniach 
4, 5 września 1939 r. walczyła o utrzymanie 
swoich głównych pozycji w pasie: Glinno, 

rzeka Warta i Widawka, Księży 
Młyn, Rozprza. Niemcy wystawili 
przeciwko niej potężne zgru-
powanie operacyjne, w którego 
skład wchodziło pięć korpusów 
z 8 i 10 armii. W dniu 5 wrze-
śnia, obrona Armii „Łódź” na 
prawym skrzydle została przeła-
mana przez 8 niemiecką armię, 
a na lewym skrzydle przez siły 
16 Korpusu Pancernego i Polacy 

zostali oskrzydleni. Niemieckie 
czołgi z XVI Korpusu Pancernego 
8 września znalazły się już pod 
Warszawą.

Zdj. 1. Dowódca Armii 
„Łódź”, Generał Dywizji 
Juliusz Rómmel. (Źró-
dło: Muzeum Czynu 
Zbrojnego w Lipcach 
Reymontowskich)



12

W tej sytuacji Armia wycofywała się na wschód, 
w kierunku: Głowna, Brzezin, Skierniewic, Żyrar-
dowa i Ołtarzewa, prowadząc działania opóź-
niające. Na przedpola stolicy dotarła jako grupa 
operacyjna pod dowództwem gen. Wiktora 

Thommée. Uszczuplony skład Armii nadal skła-
dał się z 2, 28, 30 Dywizji Piechoty. Od 14 do 
29 września, włączona w skład Armii „Warsza-
wa”, walczyła w obronie Twierdzy Modlin.

Zdj. 2. Mapa z pozycjami Armii „Łódź” i jej działania od 1 września 1939 r. (Źródło: Muzeum Historyczne Skierniewic; 
Opracowanie graficzne – Paweł Grzyb)

PołoŻenie wielkich jeDnostek arMii „łóDź” i wielkich jeDnostek
nieMieckich    29 SIERPNIA 1939 (rano)
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bitwa PoD PrzyłękieM DuŻyM

Bitwa Pod Przyłękiem Dużym rozegrała się 
9 września 1939 r. W rejon bitwy 30 Dywizja 
przybyła z 8 na 9 września. Zgodnie z decy-
zją dowódcy gen. Leopolda Cehaka, oddziały 
zostały rozmieszczone: 82 pułku piechoty na 
zachodnim skraju, w lesie 83 pułku piechoty na 
północno-wschodnim skraju, 84 pułku piechoty 
(pp) stanął w południowej części lasu. Dowódz-
two 30 Dywizji Piechoty (DP) stanęło w rejonie 
Przyłęka Dużego. Z uwagi na brak wsparcia 
innych polskich dywizji, gen. L. Cehak ustawił 
oddziały 30 DP do obrony okrężnej, pozycje 
strzeleckie znajdowały się wzdłuż ścian lasu.

Po 8 dniach ciągłej walki 30 Dywizja nie po-
siadała pełnego stanu osobowego, brakowało 
też sprzętu. Cześć oddziałów było oderwanych 
od swoich macierzystych jednostek, co osłabi-
ło możliwości bojowe ugrupowania. W 84 pp 
brakowało 1 batalionu (bat), który został roz-
bity 8 września, 2 bat.  przed południem minął 
Skierniewice i stanął w lesie na północ od 
Grabiny. Bataliony 3 i 4 posiadały niskie stany 
osobowe i utworzono z nich. Zorganizowano 
z nich 1 bat. bratni 83 pp również miał w swo-
ich szeregach poważne straty. Warto wspo-
mnieć, iż 30 Dywizja nie posiadała już w swoich 
szeregach pododdziałów dywizyjnych, kompanii 
kolarzy, kompanii ciężkich karabinów maszy-
nowych, batalionu saperów. Z szeregów dywizji 
odłączył się 3 dywizjon (dyw) 30 pułk artylerii 
lekkiej (pal), który przed południem 9 września 
stanął między Lipcami Reymontowskich a Chle-
bowem. W lesie pod Skierniewicami zatrzymały 
się 30 dywizjon artylerii ciężkiej (dac) i 2 dyw. 
4 pułk artylerii ciężkiej (pac) Dywizja pod Przy-
łękiem Dużym nie miała pełnego stanu, jednak 
zachowała gotowość do dalszej walki.

W godzinach rannych wysłane z poszczegól-
nych pułków patrole stwierdziły, iż w rejonie 
Słupi i Krosnowej znajdują się niemieckie 
zmotoryzowane oddziały rozpoznawcze. Dało 
się również zauważyć dużą aktywność niemiec-

kiego lotnictwa, które lecąc nisko próbowało 
zlokalizować polskie stanowiska.

Sytuacja była nienajlepsza, jak oceniał to 
gen. L. Cehak, pododdziały niemieckiego XI Kor-
pusu poruszały się na drogach Brzeziny – Jeżów 
– Słupia. 30 Dywizja została oskrzydlona. Niem-
cy, dysponując 18 i 19 DP (która była zaledwie 
10 km od polskich pozycji) i jednostkami zmo-
toryzowanymi z dwóch dywizji, mogli w ciągu 
3–4 godzin uderzyć z trzech stron na polską 
dywizję.

Kolejna niemiecka 10 DP z XIII Korpusu 
mogła uderzyć przez Kołacin. Jednak tu Niemcy 
musieli pokonać 20 km, co zajęło by ok. 5,5 go-
dzin. Tu należy podkreślić, iż od godzin rannych 
do godziny 13:30 11 kompania 84 pp broniła 
przepraw w Kołacinie i Kołacinku na rzece 
Mrodze, co pozwoliło na wyprowadzenie ataku 
przez 82 pp i uderzenie spod Przyłęka Małego 
na Folwark Krosnowa i wieś Słupię.

Gen. L. Cehak ocenił, że dalsze działania 
obronne 30 DP w rejonie lasów pod Przyłękiem 
Dużym (dziś to: Uroczysko Zimna Woda, Uroczy-
sko Górki) mogą doprowadzić do jej okrążenia. 
W tej sytuacji podjął decyzję o przegrupowaniu 
dywizji do natarcia na Słupię w celu rozbicia 
niemieckich oddziałów rozpoznawczych. Powo-
dzenie akcji miało być kluczowym elementem 
bitwy, ponieważ umożliwiało wyjście 30 DP 
z zarysowującego się okrążenia. Następnie 
zamierzał przegrupować 30 DP na wschodni 
brzeg Rawki, na wschód od Suliszewa. Goto-
wość do natarcia polskie oddziały miały osią-
gnąć o godzinie 9:00.

Generał L. Cehak zakładał osiągnięcie terenu 
nad Rawką i planował wykonać to, maszerując 
dwoma kolumnami: 82 pp - poruszać się miał 
po trasie Krosnowa – Słupia – Byczki – Wólka 
Strobowska – Trzcianna; 83 pp – miał masze-
rować po drodze Mikulin – Gzów – Janisławice 
– Wola Wysoka – Żelazna – Strzyboga, 84 pp 
po odrzuceniu nieprzyjaciela miał maszerować 
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z 83 pp. Resztki oddziałów dywizyjnych, kompa-
nie łączności miały podążać za 82 pp.

Między godziną 9:00 a 10:00, jak jest to 
opisane w Kronice Działań 30 Poleskiej Dy-
wizji Piechoty, do dowódcy poleskiej formacji 
przyjechał gen. Wiktor Thommée. Nie chciał się 
zgodzić na wcześniejszy atak, jednak spływa-
jące meldunki o ruchach niemieckiego wojska 
i zajęciu Słupi spowodowały, że zaaprobował 
rozpoczęcie akcji.

Poszczególnym oddziałom wyznaczono nastę-
pujące zadania:

• 82 pp wsparty przez I bat. 30 pal. miał 
uderzyć wzdłuż linii Przyłęk – Dwór Krosnowa – 
Słupia.

• 83 pp wsparty II dyw. 30 pal. po opanowa-
niu przez 82 pp Dworu w Krosnowej miał ude-
rzyć ze wschodniego skraju lasu na północ, na 
pozycje niemieckie rozciągnięte wzdłuż drogi 
Jeżów – Słupia.

• 84 pp bez II bat. stanowił odwód w głębi 
lasów i równocześnie ubezpieczał całą akcję od 
południowej strony.

Kawaleria dywizyjna została rozmieszczona 
w głębi lasów i ubezpieczała marsz od południa 
wzdłuż trasy: Leszczyny – Słupia – Godzianów 
– Kamion. Jednak z relacji dowódcy II bat. 83 pp 
wynika, że od zachodu osłaniała go w walce ta 
sama Kawaleria Dywizyjna.

Zgodnie z rozkazem należało zlikwidować 
zbędny tabor, poza biedkami ciężkich karabi-
nów maszynowych i amunicją.

O godzinie 9:00 Niemcy otworzyli ogień arty-
leryjski na przygotowujące się w lesie do na-
tarcia polskie pułki. Niemiecką piechotę, która 
miała odpierać polskie uderzenie przewożono 
ciężarówkami z Jeżowa m.in. do Słupi.

Pierwszy do natarcia wyruszył 82 pp i około 
10:00 zajął Krosnowę. Nacierając, złamał opór 
Niemców i opanował rejon Słupi. Następnie 
zepchnął Niemców na południe do wsi Modła. 
W trakcie walki poległ dowódca II bat. 82 pp 

mjr S. Pękalski i dowódca 3 bat. mjr K. Klimczak.
Z prawej strony, w kierunku wioski Mikulin 

nacierał 83 pp. Od początku znalazł się pod 
silnym ogniem artylerii niemieckiej, pod osłoną 
którego wróg kontratakował z tej wsi. Wywią-
zała się ciężka walka na wzgórzach między 
wschodnim skrajem lasu a szosą Słupia – Je-
żów. Tu w trakcie walki 83 pp został wzmoc-
niony przez pododdziały 84 pp i część 30 pp 
z 10 Dywizji Piechoty.

O godzinie 11:00 niemiecka 18 Dywizja 
Piechoty otrzymała zadanie natarcia na ześrod-
kowane polskie oddziały w lesie Przyłęk Duży. 
Około godziny 12:00 z marszu uderzył 51 pp 
z 18 Dywizji Piechoty od czoła nacierał na pra-
we skrzydło 83 pp, natomiast niemiecki 30 pp 
na broniący się w południowej części lasu 
84 pp. Polskie oddziały wytrzymały to uderze-
nie. Walka przeciągała się, niemieckie oddziały 
nie osiągnęły powodzenia, co stało się powo-
dem włączenia do bitwy niemieckiej 19 Dywizji 
Piechoty, która znajdowała się rejonie Głucho-
wa i miała wzmocnić uderzenie 18 Dywizji Pie-
choty, wprowadzając do walki dwa wzmocnione 
pułki.

W tej sytuacji osamotnionej 30 DP przyszłoby 
walczyć z całym XI Korpusem. Takiego ata-
ku mogła już nie wytrzymać i zostać rozbita. 
Zagrożenie to widział dowódca 30 Poleskiej 
Dywizji gen. L. Cehak, wykorzystał wywalczo-
ny przez 82 pp wyłom i wyprowadził dywizję 
w stronę linii: Słupia – Julków – Suliszew. Około 
godziny 13:00 dowódcy oddziałów otrzymali 
rozkazy zrywania kontaktu z wrogiem i przej-
ścia do działań opóźniających w kierunku prze-
prawy pod Suliszewem.

Pierwszy pole bitwy miał opuścić 82 pp 
i pododdziały dywizyjne. Kolumnę zamykać 
miał 83 pp, osłaniający maszerujące już główne 
siły. W tej sytuacji związany walką 84 pp zdo-
łał przegrupować część sił za 82 pp. Na polu 
bitwy pozostały 84 pp i 83 pp i odpierały ataki 
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głównych sił niemieckiej 18 DP. Polskie pułki 
kontynuowały dalej nierówną walkę z nieprzy-
jacielem: I bat. 83 pp w północno-wschodniej 
części lasu po Krosnowę włącznie. II i III bat. 
83 pp zaległy na otwartych polach pod Miku-
linem i Jasieninem. II dyw. 30 pal poniósł duże 
straty i nie mógł skutecznie wspierać w walce 
83 pp. Z uwagi na ciężką sytuację, o godzi-
nie 16:00 oddziały zaczęły zrywać styczność 
ogniową z nieprzyjacielem. Pierwszy odskoczył 
I bat. 83 pp i dotarł do Słupi, za nim posuwały 
się pozostałe oddziały 84 pp i kawaleria dywi-
zyjna. Z I i III dyw. 30 pal z walki wyprowadzono 
dwie baterie (3 bateria por. Mańki i trzy działa 

z 5 baterii i dwa działa z 6 baterii). II i III bat. 
z 83 pp zostały całkowicie rozbite. Nielicznej 
grupie żołnierzy udało się wycofać z walki.

W bitwie pod Przyłękiem Dużym Polacy zadali 
dotkliwe straty niemieckiej 18 Dywizji Piechoty. 
Na cmentarzu pod Jeżowem po bitwie pocho-
wanych było 141 niemieckich żołnierzy. Polska 
jednostka również poniosła poważne straty, 
lecz nie uległa przeważającym siłom wroga 
i wykorzystując wywalczoną przez 82 pp lukę 
została wycofana na wschód. 10 września po-
nownie organizowała się w lasach na wschód 
od Skierniewic.

Zdj. 1. Cmentarz wojenny żołnierzy poległych w bitwie pod Jeżowem i Słupią. (Żródło: Muzeum Czynu Zbrojnego 
w Lipcach Reymontowskich)
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bitwa PoD PoD PrzyłękieM DuŻyM

1. Klamra OPL
2. Zamek od armaty Schneider 75 mm wz. 1897
3. Guzik polski
4. Niezbędnik
5. Guziki polskie (29 sztuk)
6. Maszynka do golenia
7. Fragment łyżki
8. Orzeł wojskowy z furażerki
9. Fragment orła wojskowego z furażerki
10. Guzik mundurowy polski
11. Orzeł wojskowy z czapki
12. Mały guzik mundurowy polski
13. Niezbędnik
14. Orzeł państwowy
15. Nabój od karabinu przeciwpancernego wz. 35 „Ur”
16. Scyzoryk
17. Element zamka od karabinu
18. Element od skrzynki wojskowej
19. Pochłaniacz maski przeciwgazowej wz. 32
20. Magazynek od karabinu przeciwpancernego wz. 35 „Ur”

21. Guzik mundurowy polski
22. Okular od maski przeciwgazowej
23. Łyżka
24. Zapalnik
25. Klamra OPL
26. Stanowisko karabinu maszynowego MG 34
27. Nabój od karabinu przeciwpancernego wz. 35 „Ur”
28. Nakrętka od odznaki pułkowej
29. Znak tożsamości wz. 31
30. Guzik od munduru niemieckiego
31. Element zapalnika
32. Element zapalnika
33. Klucze artyleryjskie
34. Łopatka pioniera
35. Hełmy
36. Bagnet polski wz. 24
37. Stanowisko polskiego karabinu maszynowego
38. Stanowisko karabinu maszynowego MG 34
39. Stanowisko karabinu maszynowego MG 34
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Polska artyleria rozbita PoD PrzyłękieM
DuŻyM

Zdj. 1. Armata Schneider 75 mm wz. 1897 z jasz-
czem artyleryjskim na polu bitwy pod Przyłękiem 
Dużym. Zaprzęg stoi na drodze, przy wjeździe do 
lasu Uroczysko Górki.

Zdj. 1a. Rewers zdjęcia z oryginalnym opisem. 
(Źródło: Muzeum Historyczne Skierniewic)

Zdj. 2. Uroczysko Górki, obecnie Leśny Zakład 
Doświadczalny w Rogowie – SGGW. Na zdjęciu 
widać zabite konie przy jaszczu artyleryjskim do 
armaty Schneider 75 mm wz. 1897. Zniszczony 
sprzęt i zabite konie z 30 pułku artylerii lekkiej.

Zdj. 2a. Rewers zdjęcia z oryginalnym opisem. 
(Źródło: Muzeum Historyczne Skierniewic)

Zdj. 3. Odnaleziony pod Przyłękiem Dużym zamek 
od armaty Schneider 75 mm wz. 1897. (Źródło: 
Muzeum Historyczne Skierniewic – zdjęcie wykonał 
Piotr Paradowski)

1a.

2. 2a.

3.
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Kompania została skierowana do miejscowości 
Kołacin, w celu zabezpieczenia dwóch prze-
praw na rzece Mrodze. Miejscem zbiórki był 
młyn. 8 września, przed zapadnięciem zmroku, 
do podporucznika Drzewienieckiego, dowódcy 
kompanii, przyjechał pułkownik Stanisław Szta-
rejko i wydał rozkaz, aby już poważnie wyczer-
pana kompania obsadziła dwie przeprawy na 
rzece Mroga. Z uwagi na szczupły stan kompa-
nii, pułkownik Sztarejko polecił, by wcielić do 
niej wszystkich żołnierzy, którzy chwilowo nie 
mają przydziału, bez względu na macierzystą 
jednostkę. Pierwszy pluton miał bronić mostka 
w kolonii Kołacinek, drugi pluton miał bronić 
mostu w Kołacinie. Trzeci pluton, który miał 
mniejszy liczebnie stan, ale posiadał ciężki 
karabin maszynowy, został w odwodzie. W póź-
nych godzinach wieczornych, po odprawie z do-
wódcą dywizji, po raz kolejny do podporucznika 
Drzewienieckiego przyjechał pułkownik Szta-
rejko. Poinformował, iż w godzinach rannych 
9 września, 30 Dywizja Piechoty wykona natar-
cie na Przyłęk wzdłuż toru kolejowego. Zada-

niem 11 kompanii będzie obrona przepraw na 
Mrodze do godziny 10:00. Pułkownik podkreślił 
również, że jeśli nie będzie silnego naporu nie-
przyjaciela, kompania ma pozostać na wyzna-
czonych pozycjach do godziny 13:00 a po ich 
utrzymaniu, wycofać się do odległego o 2 kilo-
metry lasu Kotulin. Zgodnie z rozkazem, ppor. 
Krasoń polecił spalić mosty, przede wszystkim 
w Kołacinie (w kolonii Kołacinek znajdował się 
niewielki mostek). Jednak mieszkańcy Kołacina, 
a zwłaszcza właściciel młyna, prosili, by mostu 
nie palić. Obawiali się, że ogień może przenieść 
się na młyn. Spełniając ich prośbę, podporucz-
nik rozkazał most rozebrać.

W godzinach rannych 9 września polskie 
patrole informowały o wycofaniu z południo-
wej strony rzeki oddziału ppor. Nanowskiego, 
a z północnej strony oddziału por. Gajewskiego. 
Po opuszczeniu tych pozycji przez Polaków, 
Niemcy zaczęli przeprawiać się przez Mrogę. 
Według wspomnień porucznika, kompania była 
pod bardzo silnym ogniem artylerii nieprzyja-
ciela, moździerzy i karabinów maszynowych. 

11 koMPania 84 Pułku strzelców Poleskich 
w obronie PrzePraw PoD kołacineM i kołacinkieM

Zdj. 1. Mapa ukazująca działania 11 kompanii 84 pułku piechoty. (Opracowanie graficzne – Paweł Grzyb)

1.
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Zdj. 2. Cmentarz w Kołacinku gdzie spoczywają żołnierze z września 1939 r. (Źródło: Olsztyńska Strona Rowerowa 
www.rowery.olsztyn.pl)

Polskie oddziały nie miały dostatecznego 
uzbrojenia, by odpowiadać przeciwnikowi. 
Przeprawy jednak zostały utrzymane do godziny 
13:30. Pole bitwy nie było łaskawe, teren pła-
ski, przeciwnik stał na wysokim brzegu Mrogi, 
miał doskonały wgląd w teren wycofywania się 
11 kompanii. By niezauważenie dotrzeć do lasu 
Kotulin, uszczuplona kompania wycofała się za-
głębieniem małej rzeczki – strugi, która płynęła 
przez pola w kierunku wspomnianego lasu. 
Odwrót przebiegał w ciężkich warunkach, na 
polu walki pozostawiono ciała swoich kolegów 
i ciężej rannych.

Warto podkreślić, że 11 kompania wypeł-
niła swoje zadanie, utrzymała przeprawy aż 
do godz. 13:30, co miało duże znaczenie dla 
przebiegu bitwy pod Przyłękiem Dużym. Choć 
kompania nie wzięła udziału w walkach, to 
zabezpieczała od zachodu uderzenie 82, 83 
i 84 pułku piechoty. Na uznanie zasługuje 
postawa ppor. Włodzimierza Drzewienieckiego, 
dzięki któremu kompania uniknęła zniszczenia. 
Dziś po tej bitwie pozostały tylko mogiły na 
cmentarzu w Kołacinie, które są niemym świad-
kiem bitwy pod Przyłękiem.

2.
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Polska aMunicja tyPu Mauser (łuski) oDnale-
ziona na Polu bitwy PoD PrzyłękieM DuŻyM

Zbiory Muzeum Historyczne Skierniewic

N – Nazwa zakładu wyrabiającego łuskę:  
Zakład Amunicyjny Nr 1
28 – Rok produkcji łuski: 1928
N – Zakład dostarczający komponenty i elementy 
amunicji: S-ka Akc. Fabryk Metalowych pod Firmą 
Norblin
67 – Zawartość procentowa miedzi w łusce: 67%

N – Nazwa zakładu wyrabiającego łuskę:  
Zakład Amunicyjny Nr 1
35 – Rok produkcji łuski: 1935
N – Zakład dostarczający komponenty i elementy 
amunicji: S-ka Akc. Fabryk Metalowych pod Firmą 
Norblin
67 – Zawartość procentowa miedzi w łusce: 67%

 – Nazwa zakładu wyrabiającego łuskę: 
Państwowa Fabryka Amunicji, Skarżysko
30 – Rok produkcji łuski: 1930
N – Zakład dostarczający komponenty i elementy 
amunicji: S-ka Akc. Fabryk Metalowych pod Firmą 
Norblin
67 – Zawartość procentowa miedzi w łusce: 67%

 – Nazwa zakładu wyrabiającego łuskę: 
Państwowa Fabryka Amunicji, Skarżysko
37 – Rok produkcji łuski: 1937
DZ – Zakład dostarczający komponenty i elementy 
amunicji: Walcownie Metali Sp. Akc., Dziedzice
67 – Zawartość procentowa miedzi w łusce: 67%
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Polska aMunicja tyPu Mauser (łuski) oDnale-
ziona na Polu bitwy PoD PrzyłękieM DuŻyM

Zbiory Muzeum Historyczne Skierniewic

 – Nazwa zakładu wyrabiającego łuskę: 
Państwowa Fabryka Amunicji, Skarżysko
38 – Rok produkcji łuski: 1938
N – Zakład dostarczający komponenty i elementy 
amunicji: S-ka Akc. Fabryk Metalowych pod Firmą 
Norblin
9 m⁄m – Kaliber całego naboju: 9 mm

Pk – Nazwa zakładu wyrabiającego łuskę: 
Zakłady Amunicyjne POCISK Sp. Akc., Warszawa
32 – Rok produkcji łuski: 1932
DZ – Zakład dostarczający komponenty i elementy 
amunicji: Walcownie Metali Sp. Akc., Dziedzice
67 – Zawartość procentowa miedzi w łusce: 67%

Pk – Nazwa zakładu wyrabiającego łuskę: 
Zakłady Amunicyjne POCISK Sp. Akc., Warszawa
33 – Rok produkcji łuski: 1933
N – Zakład dostarczający komponenty i elementy 
amunicji: S-ka Akc. Fabryk Metalowych pod Firmą 
Norblin
67 – Zawartość procentowa miedzi w łusce: 67%

Pk – Nazwa zakładu wyrabiającego łuskę: 
Zakłady Amunicyjne POCISK Sp. Akc., Warszawa
36 – Rok produkcji łuski: 1936
N – Zakład dostarczający komponenty i elementy 
amunicji: S-ka Akc. Fabryk Metalowych pod Firmą 
Norblin
67 – Zawartość procentowa miedzi w łusce: 67%



22

nieMiecka aMunicja tyPu Mauser (łuski) oDna-
leziona na Polu bitwy PoD PrzyłękieM DuŻyM 

Zbiory Muzeum Historyczne Skierniewic

P – Nazwa zakładu produkującego nabój: Polte 
Armaturen und Maschinenfabrik A.G. Zentrale 
Magdeburg / Sachsen
33 – Rok produkcji naboju: 1933
1 – Numer partii, w której wyprodukowano nabój: 1 
* – Rodzaj materiału, z którego wyprodukowana 
została łuska:  mosiądz

P – Nazwa zakładu produkującego nabój: Polte 
Armaturen und Maschinenfabrik A.G. Zentrale 
Magdeburg / Sachsen
34 – Rok produkcji naboju: 1934
205 – Numer partii, w której wyprodukowano 
nabój: 205 
S* – Rodzaj materiału i zawartość procentowa 
stopu, z którego wyprodukowana została łuska:  
mosiądz (72% miedzi, 28% cynku)

P151 – Nazwa zakładu produkującego nabój: 
Rheinisch Westfälische Sprengstoff A.G. Nürnberg. 
(RWS)
39 – Rok produkcji naboju: 1939
3 – Numer partii, w której wyprodukowano nabój: 3
IV – Oznaczenie kodowe dostawcy stali: Hoestch 
A.G. Abteilung Werk Dortmund
a – Oznaczenie kodowe zakładu galwanicznego 
miedziującego łuskę: Vereinigte Deutsche 
Metallwerke A.G., Zweigniederlassung Basse 
& Selve, Altena/Westfalen
1 – Oznaczenie kodowe składu procentowego 
stali: Węgiel: 0,15 - 0,22% / Mangan: 0,4% / Krzem 
0,12% / Fosfor 0,03% / Siarka 0,03%

P151 – Nazwa zakładu produkującego nabój: 
Rheinisch Westfälische Sprengstoff A.G. Nürnberg. 
(RWS)
39 – Rok produkcji naboju: 1939
1 – Numer partii, w której wyprodukowano nabój: 1
IV – Oznaczenie kodowe dostawcy stali: Hoestch 
A.G. Abteilung Werk Dortmund
e – Oznaczenie kodowe zakładu galwanicznego 
miedziującego łuskę: Trier Walzwerk A.G. Werk Trier
1 – Oznaczenie kodowe składu procentowego stali: 
Węgiel: 0,15 – 0,22% / Mangan: 0,4% / Krzem 
0,12% / Fosfor 0,03% / Siarka 0,03%
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nieMiecka aMunicja tyPu Mauser (łuski) oDna-
leziona na Polu bitwy PoD PrzyłękieM DuŻyM 

Zbiory Muzeum Historyczne Skierniewic

P154 – Nazwa zakładu produkującego nabój: Polte 
Armaturen und Maschinenfabrik A.G. Werk 
Grüneberg, Nordbahn
34 – Rok produkcji naboju: 1934
19 – Numer partii, w której wyprodukowano nabój: 
19 
S* – Rodzaj materiału i zawartość procentowa 
stopu, z którego wyprodukowana została łuska:  
mosiądz (72% miedzi, 28% cynku)

P198 – Nazwa zakładu produkującego nabój: 
Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH. Werk 
Röderhof Belzig
37 – Rok produkcji naboju: 1937
2 – Numer partii, w której wyprodukowano nabój: 2
S* – Rodzaj materiału i zawartość procentowa 
stopu, z którego wyprodukowana została łuska:  
mosiądz (72% miedzi, 28% cynku)

P249 – Nazwa zakładu produkującego nabój: 
Finower Industrie GmbH. Finow-Mark / 
Brandenburg
38 – Rok produkcji naboju: 1938
15 – Numer partii, w której wyprodukowano 
nabój: 15
VIII – Oznaczenie kodowe dostawcy stali: 
Dortmunder-Hörder Hüttenverein A.G. Dortmund
g – Oznaczenie kodowe zakładu galwanicznego 
miedziującego łuskę: Hirsch Kupfer und 
Messingwerke. Werk Finnow-Mark
1 – Oznaczenie kodowe składu procentowego stali: 
Węgiel: 0,15 – 0,22% / Mangan: 0,4% / Krzem 
0,12% / Fosfor 0,03% / Siarka 0,03%

P370 – Nazwa zakładu produkującego nabój: 
Hugo Schneider A.G. – HASAG Eisen 
und Metallwerke GmbH. Berlin-Köpenick
37 – Rok produkcji naboju: 1937
11 – Numer partii, w której wyprodukowano 
nabój: 11
S* – Rodzaj materiału i zawartość procentowa 
stopu, z którego wyprodukowana została łuska:  
mosiądz (72% miedzi, 28% cynku)
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co skrywała zieMia?

Źródło: Muzeum Historyczne Skierniewic 
– zdjęcia wykonane przez Piotra Paradowskiego

Zdj. 1. Zdjęcie hełmów wz.31 odnalezionych 
w styczniu 2022 r.

Zdj. 2. Zdjęcie hełmów wz. 31 wykonane w styczniu 2022 r.

Zdj.3. Hełmy wz. 31 odnalezione w Rogowskim Lesie, 
Uroczysko Zimna Woda.

Zdj. 4. Hełm wz. 31 z widocznym trafieniem pociskiem, 
najprawdopodobniej kaliber 7,92 mm.

Zdj. 5. Hełm wz. 31 ze śladem prawdopodobnie od trafienia 
odłamkiem pocisku artyleryjskiego.

1. 2.

3. 4.

5.
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co skrywała zieMia? 

Zdj. 1. Hełmy wz. 31 znalezione na miejscu pierwszego pochówku żołnierzy 
terenie Uroczysko Zimna Woda. Jest to las należący do Leśnego Zakładu Do-
świadczalnego SGGW w Rogowie. Mogiła została utworzona na drugi dzień po 
bitwie 10 września 1939 r. Zdjęcie ukazuje zrzut hełmów jaki został wykonany 
po ekshumacji mogiły w maju 1940 r. (Źródło: Muzeum Historyczne Skierniewic 
– zdjęcie wykonane przez Piotra Paradowskiego w trakcie poszukiwań)

Zdj. 2. Członkowie Polskiego Towarzystwa Archeologiczno-Muzealnego Arka 
z archeologiem Olafem Popkiewiczem przed wyjazdem w rejon poszukiwań – 
pobojowisko bitwy pod Przyłękiem Dużym. Zdjęcie wykonane przed Muzeum 
Historycznym Skierniewic im J. Olszewskiego. (Źródło: Stowarzyszenie Polskie 
Towarzystwo Archeologiczno-Muzealne Arka)

Zdj. 3. Amunicja od karabinu Mauser kaliber 7,92 mm – 15 szt., znaleziona na terenie Uroczyska Górki. Miejsce wyjścia 
do natarcia III bat. 83 pp. (Źródło: Muzeum Historyczne Skierniewic – zdjęcie przez Piotra Paradowskiego wykonane 
w trakcie poszukiwań)

Zdj. 4. Orzełek wz. 19 z rogatywki garnizonowej wz. 35, odnaleziony na terenie Uroczyska Zimna Woda, lasu należą-
cego do Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie. (Źródło: Muzeum Historyczne Skierniewic – zdjęcie 
wykonane przez Piotra Paradowskiego w trakcie poszukiwań)

Zdj. 5. Bagnet wz. 28 odnaleziony na terenie lasu Zacywilki. Prawdopodobne miejsce odejścia 11 kompanii por. W. 
Drzewienieckiego. (Źródło: Muzeum Historyczne Skierniewic – zdjęcie wykonane przez Piotra Paradowskiego w trak-
cie poszukiwań)

1. 2.

3. 4.

Źródło: Muzeum Historyczne Skierniewic 
– zdjęcia wykonane przez Piotra Paradowskiego
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