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W Radomsku 1 września 2007 roku 
przed Muzeum Regionalnym moż-
na było obejrzeć wystawę poświęconą 
zniszczeniu naszego miasta w pierw-
szych dniach wojny.

Na czterech, dużych planszach 
pokazano montaże komputerowe 
fotografii przedwojennego Radomska, 
ruin w centrum miasta po bombardo-
waniu i pożarach, rynku „uporząd-
kowanego” przez władze niemieckie, 
zestawione ze współczesnym wyglą-
dem miasta. W środku ekspozycji 

zaaranżowano symboliczny pomnik 
zrujnowanego, cierpiącego miasta, 
w formie niewielkiego kopca cegieł, 
nadpalonego drewna, papy, szkła, 
a nawet oryginalnych fragmentów 
„skorup” niemieckich bomb. Na tym 
„gruzowisku” umieszczono miniatu-
rowe biało-czerwone flagi i zapalono 
znicze. Harcerki z radomszczańskiego 
hufca trzymały wartę honorową.

Przechodnie zatrzymywali się 
zaskoczeni niezapowiadanym wyda-
rzeniem. Jedni żywo dyskutowali, 

Najbliższe wystawy
w Muzeum Regionalnym

 w Radomsku

- wystawa „SZTUKA BUNTU”
Malarstwo drugiej awangardy 
rosyjskiej ze zbiorów Kendy i Jacoba 
Bar-Gera.

Dawny areszt miejski

- wystawa „POCZTA HARCERSKA”
ze zbiorów archiwum Hufca 
Radomsko i instruktorów.
- wystawa „Solidarność  w Radomsku 
1980 - 1990”.

Towarzystwo Przyjaciół
Muzeum w Radomsku

Muzeum Regionalne
w Radomsku

Urząd Miasta Radomsko

ogłaszają konkurs plastyczny dla 
uczniów klas „0”, „I”, „II”, „III”
„Dzisiaj w Betlejem...” - na projekt 
najpiękniejszej karty świątecznej.
Informacje - Muzeum Regionalne 
w Radomsku.

ciąg dalszy na str. 2

- wystawa „Częstochowskie malarstwo 
ludowe” ze  zbiorów  Muzeum  Regio-
nalnego w Radomsku oraz Muzeum 
w Wieluniu.

Sala Wystaw Czasowych

Galeria Muzeum Regionalnego
w Radomsku
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starając się zlokalizować 
budynki i widoki ze starych 
fotografii, drudzy, głównie 
młodzi, ze zdziwieniem kon-
statowali rozmiary zniszczenia 
miasta w czasie II wojny świa-
towej. Jeszcze inni, wyraźnie 
wzruszeni atmosferą wystawy, 
przynosili i zapalali znicze.

Organizatorami wysta-
wy byli: Muzeum Regional-
ne w Radomsku i Towarzy-
stwo Przyjaciół Muzeum 
w Radomsku, a sponsorował ją 
Urząd Miasta Radomska. Całe 
przedsięwzięcie zaprojektował 
i wykonał Dariusz Solarz. 
Organizatorzy obiecują kon-
tynuację podobnych działań 
w następnych latach.

TPM

97-500 Radomsko
ul. Klonowa 7, tel./fax (044) 682 64 31

Skład i druk:
Niniejszy biuletyn został opracowany przy współpracy członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku, 
Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku i pracowników Muzeum Regionalnego 
w Radomsku. 

Niniejsza publikacja została sfinansowana przez: Urząd Miasta Radomska, Muzeum Regionalne w Radomsku 
oraz Studio Poligraficzne „SOLDRUK”
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poza grobami na Nowym Cmen-
tarzu nie znajdziemy w Radomsku 
(z tego co mi wiadomo) ani jednej uli-
cy, szkoły czy parku nazwanych imie-
niem któregokolwiek z kilkunastu 
poległych lotników. Prawdopodob-
nie wynika to z tego, że informacje 
o działaniach naszych bohaterskich 
lotników przez lata były zatajane 
i nie docierały do ogółu społeczeń-
stwa. Jako prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Muzeum w Radomsku zdąży-
łem już w ostatnim czasie zarazić tą 
tematyką kilku naszych członków 
i osoby zainteresowane lokalną histo-
rią. Na ostatnich zebraniach zgod-
nie podjęliśmy decyzję, że wystąpi-
my do Rady Miejskiej z wnioskiem 
o wzięcie pod uwagę nazwisk lot-
ników przy nadawaniu nazw nowo 
powstałym ulicom. Można by też 
jedno z nowych rond nazwać „Ron-
dem Lotników Września 1939 r.”. 
Aby przekonać wszystkich o słuszno-

ści takiego przedsięwzięcia w kolej-
nych numerach „Naszego Świa-
ta” zacznę opisywać okoliczności 
i miejsca zestrzeleń oraz pochów-
ków poszczególnych załóg. W obec-
nym numerze pragnę pokazać kilka 
tablic poświęconych pamięci lotników 
(z ościennego powiatu) i opublikować 
artykuł córki mojego kolegi z Często-
chowy oraz relację z uroczystości odsło-
nięcia pomnika we wsi Patok, gmina 
Drużbice.                         Dariusz Solarz

„Przechodniu! Powiedz matkom, gdzie leżą ich 
syny wierni Ojczyźnie do ostatniej życia godziny”
Lotnictwem interesowałem się od 

dzieciństwa (z racji tego, że mój ojciec 
w wojsku był pilotem), lecz na poważ-
nie zająłem się tym tematem kilka lat 
temu. Tak naprawdę interesuje mnie 
bardzo wąski skrawek tej tematyki, 
a mianowicie działania polskich sił 
powietrznych w pierwszych dniach 
września 1939 roku na terenie naszego 
powiatu. Czytam dużo literatury spe-
cjalistycznej i spędzam setki godzin 
w terenie, pośród starszych ludzi. 
Niestety z każdym dniem tracimy 
świadków tamtych wydarzeń i szan-
sę ocalenia od zapomnienia histo-
rii mało znanej, a w nie tak jeszcze 
odległym czasie ukrywanej i prze-
kłamywanej. Można sobie pomyśleć, 
że wiedzę dotyczącą kilku dni woj-
ny można posiąść szybko. Otóż nic 
bardziej błędnego. Informacje doty-

czące naszego regionu faktycznie są 
zamieszczane w wielu publikacjach, 
lecz są to maleńkie fragmenty, które 
po zebraniu, uporządkowaniu i trud-
nej weryfikacji dają jakieś spojrzenie 

na całość zagadnienia. 
Im bardziej zagłębia-
łem się w to zagadnie-

nie tym większe mia-
łem poczucie winy, że 
jako społeczeństwo 
lokalne nie potrafili-
śmy (tak jak to się dzie-
je w bliskim sąsiedz-
twie) odwdzięczyć się 
za przelaną za nas 
krew. Pomimo, że oko-
lice Radomska są usła-
ne mogiłami wrze-
śniowych lotników, Jasna Góra- tablica poświęcona wszystkim lotnikom polskim 

z okresu II wojny światowej.

Tablica poświęcona Michałowi Brzeskiemu umiesz-
czona na Kościele paraf. pw. św. Andrzeja Boboli 
w Częstochowie - Kiedrzyn. 

Tablica poświęcona lotnikom września z Kościoła pw. św. Zygmunta w Częstochowie. 
(większa połowa z tych nazwisk to lotnicy polegli w okolicach Radomska).
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1 września 1939 roku z lasów oleskich wyszło ude-
rzenie niemieckiego XVI pancernego korpusu działa-
jącego w kierunku Krzepice - Kłobuck - Częstochowa. 
Uderzenie to miał m.in. powstrzymywać szósty dywi-
zjon lwowski, wchodzący w skład Brygady Bombowej 
liczącej ogółem 86 samolotów i będącej w dyspozycji 

Naczelnego Wodza. Lot-
nicy dywizjonu  lwow-
skiego wystartowali 2 
września około godziny 
11:00 z lotniska polo-
wego Nosów pod Bia-
łą Podlaską. Dowódcą 
wyprawy 18 samolotów 
(64 i 65 Eskadry Bombo-
wej) był kpt. obs. Kazi-
mierz Jaklewicz. Wśród 
tych samolotów znajdo-
wał się „PZL P.23 Karaś” 
dowodzony przez pilota 
obserwatora por. Micha-
ła Brzeskiego. Zaskocze-

nie Niemców tym atakiem było całkowite. Nasi lotnicy 
zbombardowali wówczas niemieckie kolumny pancer-
ne wzdłuż szosy Olesno - Częstochowa. Gdy skończyły 
się im bomby, ostrzelali wroga z karabinów maszyno-
wych. Po pierwszym zaskoczeniu odezwała się nie-
miecka obrona przeciwlotnicza.

Z nalotu żaden samolot nie wrócił bez przestrzeleń, 
a kilka z nich pozostało na tym terenie na zawsze. Uszko-
dzony silnik samolotu, którym dowodził ranny pod-
czas nalotu por. Michał Brzeski, odmówił posłuszeń-
stwa w drodze powrotnej pod Częstochową. Ranni byli 
również pilot samolotu plutonowy Kazimierz Sobczak 
i strzelec pokładowy kpr. Franciszek Okoński. Postano-
wili lądować na polach najbliższej wsi leżącej na północ 
od wieży Jasnogórskiej. Tu zostali omyłkowo ostrzelani 
przez polskie wojsko.

Pomyłka ta skończyła się tragicznie dla por. Micha-
ła Brzeskiego, który został trafiony po raz drugi. Tym 
razem śmiertelnie. Miejscowa ludność pochowała go 
pośpiesznie w miejscu lądowania samolotu. Trzy dni 
później (już po wkroczeniu Niemców), zwłoki przenie-
siono nocą do mogiły przy remizie strażackiej w Kie-
drzynie. Pochowany został jako Wieczorek, gdyż takie 
nazwisko widniało na spadochronie poległego. Pomył-
ka, jak się potem okazało, wynikła z zamiany spado-
chronów. W roku 1940 remiza została przekazana i 
zaadoptowana jako kościół parafialny pw. św. Andrzeja 
Boboli. Po wojnie grób okolono betonową ramą z krzy-
żem i napisem: „Spoczywa tutaj lotnik polski Wieczo-

Spoczywa tu lotnik polski ...
rek poległy w dniu 2 września 1939 roku.” Proboszczem 
parafii przez wiele lat był ks. mgr Teodor Wiśniowski.

Bracia zaginionego bez wieści por. Brzeskiego - Edward 
i Aleksander, zamieszkali po wojnie we Francji. Dawali 
ogłoszenia do gazet, w poszukiwaniu informacji o nim. 
Tą drogą odnaleźli pilota samolotu, Kazimierza Sobcza-
ka, który wówczas mieszkał w Anglii i pracował jako 
pilot - oblatywacz. Od niego dowiedzieli się, że Michał 
zginął 2 września 1939r. na polach wsi leżącej 3,5 km. na 
północ od wieży Jasnogórskiej. W czasie pobytu w Pol-
sce wybrali się tam z siostrami (Haliną i Ireną) i znaleźli 
w Kiedrzynie grób pilota Wieczorka. Ponieważ innego 
grobu lotnika tu nie było, podejrzewali, że jest to grób ich 
brata. Potwierdzenie swoich przypuszczeń znaleźli u ppłk. 
Kazimierza Jaklewicza, zamieszkałego w Sopocie. Ten 
o szczegółach śmierci por. Michała Brzeskiego dowiedział 
się od strzelca pokładowego jego samolotu, kpr. Francisz-
ka Okońskiego, którego spotkał 14 września pod Włodzi-
mierzem Wołyńskim. Kazimierza Jaklewicza odnalazł 
w 1969r. mąż Haliny  Brzeskiej Tadeusz Janiczek - w 1939r. 
dowódca saperów w Pomorskiej Brygadzie Kawalerii. 
Melchior Wańkowicz w swojej książce „Wrzesień żagwią-
cy” uwiecznił imiona i nazwiska ofiar tragicznej pomyłki: 
por. obs. Michała Brzeskiego, plut. pil. Kazimierza Sob-
czaka i kpr. strz. Franciszka Okońskiego.

Proboszcz kiedrzyńskiej parafii, ks. mgr Teodor 
Wiśniowski, w 39 rocznicę tamtych wydarzeń zorga-
nizował ufundowanie pomnika nagrobnego w miejscu 
pochówku por. Michała Brzeskiego (teraz obok kościo-
ła parafialnego). W mszy żałobnej odprawionej przez 
ks. proboszcza w intencji porucznika Michała Brzeskiego 

Por. obs. Michał Brzeski z 64 Eskadry 
VI Pułku Lotniczego.

Pomnik nagrobny por. obs. Michała Brzeskiego (wrzesień 2007).



4 NASZ ŚWIAT 5NASZ ŚWIAT

i jego kolegów lotników, udział wzięli członkowie rodzin 
poległych załóg oraz parafianie z Kiedrzyna. Po mszy św. 
przemawiał ppłk. Kazimierz Jaklewicz, który przedstawił 
zebranym wydarzenia tamtych dni, a następnie wszyscy 
z procesją udali się do pomnika, na uroczystość poświę-
cenia. Na pomniku wyryty jest napis: „Przechodniu! 
Powiedz matkom, gdzie leżą ich syny wierni Ojczyźnie do 
ostatniej życia godziny”.

2 września 1978r. w kościele parafialnym św. Andrzeja 
Boboli odbyło się sympozjum poświęcone poległemu por. 
Michałowi Brzeskiemu zorganizowane przez księdza pro-
boszcza Teodora Wiśniowskiego i jego współpracownika 
księdza Zdzisława Hatlapę. W sympozjum uczestniczyła 
najbliższa rodzina poległego, między innymi rodzony brat 
Aleksander Brzeski mieszkający w Paryżu - główny opie-
kun kombatantów polskich we Francji oraz płk. Jaklewicz 
- dowódca eskadry, która 2 września atakowała pozycje 
niemieckie pod Olesnem. Przybyli również przedstawi-
ciele urzędu wojewódzkiego i miejskiego, przedstawiciele 
zgromadzeń zakonnych, mieszkańcy Częstochowy i miej-
scowi parafianie.  Płk. Jaklewicz wygłosił referat, w któ-
rym przedstawił dokładny przebieg obrony lotniczej ziemi 
częstochowskiej w pierwszych dniach września 1939r.

W czasie tego sympozjum powstał pomysł, aby utrwa-
lić pamięć pozostałych lotników, którzy zginęli w okoli-
cach Częstochowy. Ksiądz Zdzisław Hatlapa skontakto-
wał płk. Jaklewicza z Biskupem Franciszkiem Musielem. 
Postanowiono przygotować tablicę z nazwiskami pole-
głych pilotów.

Rok później uroczyście odsłonięto tablicę umieszczo-
ną na kościele św. Zygmunta w Częstochowie. Ksiądz 
Biskup Franciszek Musiel odprawił mszę św. za pole-
głych lotników, a następnie płk. Jaklewicz wygłosił refe-
rat na temat patriotyzmu pokolenia tamtych lat ze szcze-
gólnym uwzględnieniem środowiska polskich lotników. 

Kiedrzynianie od samego początku dbali o grób 
Michała Brzeskiego, zachowując pamięć o jego ofie-
rze życia. Dowodem na to był pomysł nazwania nowej 
ulicy w Kiedrzynie im. Por. Michała Brzeskiego. Po 
kilku latach, dzięki staraniom aktualnego probosz-
cza ks. Zdzisława Hatlapy i poparciu miejscowych 
parafian nadano Szkole Podstawowej nr 30 w Kie-
drzynie imię Por. Michała Brzeskiego. Uroczysto-

ściom nadania imienia przewodniczył ks. Biskup 
Antoni Długosz, który (1 września 1999r.) odprawił 
uroczystą mszę św. w nowym kościele pw. św. Bra-
ta Alberta dla zgromadzonej młodzieży, grona peda-
gogicznego, rodziców, uczniów i licznie przybyłej 

rodziny poległego porucznika. Następnie odbyła się 
piękna procesja do grobu Michała Brzeskiego. Druga 
część uroczystości została zorganizowana w szkole. 
Najznakomitszym gościem tego dnia był brat porucz-
nika - Aleksander. Na tę uroczystość przybyli rów-
nież przedstawiciele władz państwowych oraz miej-
scowi kombatanci.

opracowała Izabela Musiał
uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 

w Częstochowie

Foto: D. Solarz
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Lato roku 1939 miało się już ku końcowi. Z zachodu docho-
dziły niepokojące wieści o przygotowaniach Niemiec do nie-
znanej bliżej operacji wojskowej, a być może nawet do wypo-
wiedzenia wojny Polsce. Nikt tego jednak nie brał poważnie. 
Co prawda dowództwo Armii Polskiej powołało do wojska 
więcej niż zwykle poborowych a zwłaszcza oficerów rezerwy, 
aby w całej Polsce przeprowadzić rutynowe manewry (ćwi-
czenia), między innymi na Kresach blisko granicy z Sowie-
tami. Oficerowie polscy byli dobrej myśli, a ich rozmowy 
tryskały optymizmem i dobrym humorem. Choć radio czę-
sto mówiło o zagrożeniu niemieckim, żartowano sobie z tego 
mówiąc, że są to tylko takie „polityczne manewry”. Z naiw-
nością sądziliśmy, że Niemcy boją się wojny z nami, zwłasz-
cza po zawarciu sojuszu Polski z Anglią i z Francją, które 
to państwa w razie napaści Niemiec na Polskę natychmiast 
przybędą z pomocą. Pomimo tego prowadzono w Polsce pew-
ne przygotowania. Powstała L.O.P.P. - Liga Obrony Powietrz-
nej i Przeciwgazowej szkoląca ludzi w zakresie  obrony na 
wypadek ewentualnego nalotu samolotów wroga. Zrzucano 
z samolotów kolorowe ulotki propagandowe, wywieszano plaka-
ty przedstawiające usta, a na nich palec ze znakiem milczenia. 
Napis głosił: Uważaj, bo szpieg pracuje. I rzeczywiście rozsiani 
po Polsce szpiedzy niemieccy skutecznie działali zorganizowani 
w tzw. Piątej Kolumnie. To tak ogólnie, a co działo się w Radom-
sku? Podobnie jak w całej Polsce również były przygotowania, 
ćwiczenia L.O.P.P., samoloty zrzucały ulotki, a w radiu naigry-
wano się z Niemców. Szczepcio I Tońcio śpiewali: „A my sobie 
gwiżdżem na to” „Nie oddamy ani guzika”. Słyszało się również 
zaszyfrowane słowa np. „czekolada pięć, czekolada pięć, koma 
trzy, koma trzy i inne” W radomszczańskiej fabryce Metalurgii 
pojawił się specjalista od bezbolesnego usuwania zębów. Miał on 
powodzenie, gdyż rzeczywiście rwał bezboleśnie. Potem okazało 
się, że ów człowiek był niemieckim szpiegiem. Aresztowano go. 
Znaleziono przy nim miniaturowy aparat fotograficzny ukryty 
w zegarku. Robił on zdjęcia obiektów fabrycznych. W prywat-
nej szkole Karoliny Klar w „Freblówce” (Frebel) do której i ja 
uczęszczałem, był nauczyciel o nazwisku Rzepko. Uczył on dzie-
ci patriotycznych piosenek. Po wkroczeniu Niemców do Radom-
ska przyjął reichslistę i został inspektorem szkół. Nosił opaskę ze 
swastyką. Po wojnie spotkano go w Szczecinie. Należał do PPR. 
Potem zniknął.

Tymczasem nadszedł 1 września 1939r. tj. piątek. Wcze-
snym rankiem około godziny 5 rano potężny huk wyrzuca 
nas z łóżek. Mieszkamy we francuskiej kamienicy przy ul. 
Kościuszki 4. Nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że to jest 
początek wojny. Godzinę wcześniej pierwsze bomby spada-
ją na niewielkie miasto Wieluń. Ginie tu kilkuset miesz-
kańców. Jak się po latach okazało - tu rozpoczęła się II 
wojna światowa. W Radomsku najpierw bomby spadły na 
Miłaczki, potem na Metalurgię. Wyrwani ze snu podbiega-
my do okien. Duży słup ognia pokazuje się w zabudowa-
niach fabrycznych. Domownicy mówią, że jest to próbny 
nalot. Przecież już od wielu dni przeprowadzane są ćwi-
czenia przeciwlotnicze. Złudzenia znikają, gdy na ulicy 
zobaczyliśmy konną platformę i na niej zwłoki ludzkie. 

To pierwsze ofiary wojny. Francuzi, którzy są właścicielami 
fabryki nie mają wątpliwości. To wojna, więc trzeba ewa-
kuować zakład. Zresztą Francuzi już dużo wcześniej pla-
nowali przenieść część parku maszynowego do Zamościa 
i tam uruchomić produkcję. Wojna ten zamiar udaremni-
ła. Tymczasem z pierwszego na drugiego września 1939r. 
w nocy dyrekcja Metalurgii poleciła fachowcom przystąpić 
do demontażu maszyn z zamiarem wywiezienia ich wła-
śnie do Zamościa. Wśród specjalistów znaleźli się między 
innymi: pan Philipard, inż. Jerzy Kowalczyk - metalurg, 
inż. Michał Pofelski - chemik, Stanisław Kowalczyk - kie-
rownik działu druciarni wraz ze swym zastępcą Zenonem 
Miklasińskim, a także pracownicy biura na czele z dyrek-
torem Falenckim, Walerianem Wtorkiewiczem i z wie-
loma innymi pracownikami. Maszyny były przygotowa-
ne do wywiezienia. Szybko następujące po sobie wypadki 
zmusiły jednak dyrekcję Metalurgii do natychmiastowego 
opuszczenia miasta. Pierwszy przymusowy postój w Piotr-
kowie Tryb. Tu wita nas ryk syren. Wyskakujemy z wozu. 
Ktoś krzyczy: wszyscy pod ściany domów. Słyszymy głuchy, 
ciężki warkot samolotów niemieckich. To na pewno bom-
bowce. Ciężka praca silników tych maszyn wskazuje na to, 
że są naładowane bombami. Patrzymy w górę. Na tle błę-
kitnego nieba wysoko w górze, srebrzą się w słońcu, zło-
wrogie samoloty. Jest ich dziewięć. Potem następne eskadry 
w tym samym szyku. Nie zagrożone przemierzają nie-
boskłon. Nie słychać artylerii przeciwlotniczej. Samoloty 
odlatują w kierunku wschodnim. Znikają. Alarm odwoła-
ny. Jedziemy dalej, ale tuż za Piotrkowem, za samochodem 
na szosie ukazuje się kurz. Sznur drobnych wyprysków. 
Flegmatyczny pan Miklasiński mówi wolno, że to tylko 
seryjka z karabinu maszynowego niemieckiego samolo-
tu i że strzelec strzela niecelnie. Patrzymy na drogę spod 
uniesionej plandeki, kierowca dodaje gazu, a tu nowa nie-
spodzianka. Tuż nad szosą, bardzo nisko leci na nas samo-
lot. Jest jeszcze daleko. Szofer gwałtownie hamuje. Pan 
Miklasiński wolno, swym grubym głosem mówi: „Już po 
nas”. Bardziej sprawni młodsi ludzie padają do przydroż-
nych rowów, w samochodzie pozostały tylko osoby starsze. 
Samolot przelatuje nad nami i następuje ulga. Na skrzy-
dłach myśliwca widnieje biało-czerwona szachownica. To 
nasz lotnik przegonił Niemca, który nas ostrzeliwał. Potem 
jakiś czas był spokój, tylko szosę wypełniały długie kolum-
ny pieszych, samochodów i wozów konnych ciągnące tyl-
ko w jednym kierunku - na wschód. Dotarliśmy do Zamo-
ścia. Pan Stefan Kwiatkowski dostał od dyrekcji polecenie 
by wrócić do Radomska po maszyny. Nie dotarł jednak 
do celu. Po drodze dowiedział się, od pana Wtorkiewicza 
i Ormana, że do Radomska wkroczyli już Niemcy. Fran-
cuzi odjechali w kierunku granicy polsko-rumuńskiej i tą 
drogą, jak się później dowiedzieliśmy, szczęśliwie wrócili 
do swej ojczyzny. Nam pozostało jedynie kierować się na 
wschód, jak najdalej od frontu. Ostatnim większym mia-
stem, w którym mogliśmy się zatrzymać był Łuck - miasto 
wojewódzkie. Potem była kwatera Harażdży, a dalej granica 
z Sowietami. Żołnierze polscy zarekwirowali (dwa z trzech) 

Błękitne wrześniowe niebo 1939 r.
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samochody do swych potrzeb, a radomszczanie i inni ucie-
kinierzy myśleli o powrocie do swych rodzinnych stron. 
Wcześniej jeszcze Francuzi wypłacili pracownikom Meta-
lurgii trzymiesięczną pensję, co ułatwiło polskim rodzinom 
powrót do Radomska. Zaczęto robić zapasy żywności, a więc 
pieczywo, cukier, kawę i inne podstawowe produkty. W tym 
czasie były jeszcze czynne żydowskie sklepy i piekarnie, do 
których ustawiały się kolejki kupujących. Pierwsze kolej-
ki, których w wolnej Polsce nigdy nie było. Tymczasem do 
Łucka wkroczyły wojska sowieckie. Powstał wojskowy obóz 
jeniecki. Jakże łatwo było Sowietom wbić nóż w plecy roz-
bitej przez Niemców Armii Polskiej. W obozie jenieckim 
wśród żołnierzy rozpoznano radomszczan. Nie był to obóz 
zbytnio strzeżony. Podczas gdy mężczyźni z naszej grupy 
odwracali uwagę wartowników sowieckich proponując im 
kupno zegarków, inni ułatwiali ucieczkę niektórym jeń-
com podnosząc prowizorycznie rozpięte druty ogrodzenio-
we. W ten sposób udało się uratować naszych. Radomszcza-
nie podzielili się. Część pozostała, obawiając się represjii ze 
strony Ukraińców, a część postanowiła wrócić natychmiast. 
Do nich należała rodzina Kowalczyków. Przejazd przez 
Wołyń był pewnym ryzykiem, gdyż grasowały tam ban-
dy i milicja ukraińska z bronią i czerwonymi opaskami na 
rękawach. Stanisław Kowalczyk zakupił wóz z parą koni na 
tyle duży, że pomieścił ok. dziesięć osób. Wóz nakryto dyktą 
(sklejką) wygiętą w łuk i tak Cyganom podobni wracaliśmy 
do domu, pokonując kilkaset kilometrów. Wyruszyliśmy 
w podróż w dniu pierwszego października 1939r. Koń-
mi powoził Zbigniew Żarnecki, który służył przed wojną 
w konnej policji. Ukrainę przebyliśmy szczęśliwie nie licząc 
drobnych rabunków ze strony Ukraińców, którzy zabra-
li nam ostre przedmioty takie jak brzytwy i noże. Zabrano 
nam także wojskową kawę w kostkach. Podróż trwała od 1 
do 17 października. Wstrząsający był widok pobojowisk, któ-
re mijaliśmy. Zapamiętane miejscowości przez które wraca-
liśmy to: Hrubieszów, Zamość, Krasnystaw, Lublin, Puławy 
i Radom. Do Radomska wjechaliśmy od strony Przedborza.

W strefie okupacji sowieckiej do poruszania się potrzebna 
była przepustka. Taką przepustkę uzyskał w Zamościu pan 
Miklasiński władający biegle językiem rosyjskim. Za Wisłą 
w Puławach stał drugi okupant niemiecki i tu również 
potrzebna była przepustka. Otrzymał ją dla nas Michał 
Pofelski znający dobrze język niemiecki. Być może był 
z pochodzenia Niemcem. Miał nawet ten charakterystyczny 
akcent. Po wojnie spotkałem go i wiem, że volks czy reichsli-
sty nie podpisał. Czuł się Polakiem. 

Radomsko zastaliśmy w gruzach, a nasze mieszkanie 
obrabowane. Niemcy zabezpieczyli meble, dokumenty, 
a nawet fotografie oddając je właścicielom. Niemcy zajmu-
jąc francuską kamienicę przy ulicy Kościuszki 4 wysiedli-
li nas na ulicę Brzeźnicką 1 (dziś Warszyca) do pożydow-
skiego mieszkania należącego poprzednio do żyda Szpiro. 
Mieszkanie brudne, pełne nieczystości z insektami, a suro-
wa zima sprawiła, że kanalizacja i wodociąg były zamarz-
nięte. Tak zaczęła się pięcioletnia wegetacja pod okupacją 
hitlerowską, znana już tylko starszemu pokoleniu.

Michał Ciesielski Radomsko dn. 08.08.2007
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Pierwszego września minęła 68 rocznica agresji 
hitlerowskich Niemiec na Polskę. W krótkim zarysie 
chciałbym przybliżyć czytelnikom to wydarzenie oraz 
jego następstwa dla jednego z największych zakładów 
pracy, jakim wówczas było „Towarzystwo Metalur-
giczne” w Radomsku.

Pierwszego września 1939r. o świcie nad nasze miasto 
nadleciały min. bombowce nurkujące Junkersy Ju 87B-1 
z Luftf lote 4 (4 f lota powietrzna Luftwaffe). Pierw-
szą ofiarą tych barbarzyńskich nalotów była dzielnica 
Miłaczki. Przed godziną szóstą rano na ulicy J. Skorup-
ki (obecnie P. Ściegiennego), spieszący do Towarzystwa 
Metalurgicznego pracownik wydziału Konstrukcyjne-

go Stanisław Dyktyński został śmiertelnie ugodzony 
odłamkiem bomby. Została też zbombardowana fabryka. 
O szóstej dziesięć jedna z bomb trafiła w Gwoździarnię. 
Siła eksplozji była tak duża, że został zerwany dach hali. 
Na pracowników pierwszej zmiany posypały się elemen-
ty konstrukcji dachowej, odłamki bomby oraz rozpry-
skujące się gwoździe. Na miejscu zginęli: Janina Boru-
ta, Zenobia Janas, Stefania Konieczna, Ignacy Koper, 
Wanda Sawicka, Adam Skalik, Stanisława Stępnik 
i Irena Wróblewska.

W akcji ratowniczej czynnie brała udział fabryczna 
straż ogniowa, która z dużym poświęceniem i ofiarno-
ścią niosła pomoc poszkodowanym. Wśród rannych 
i okaleczonych znajdowali się: Marjanna Eliasz, Maria 
Nowak, Władysława Łatacz, Stanisław Borowik 
i Zygmunt Szczepański.

Bomby zrzucone podczas drugiego nalotu tego 
samego dnia około godziny dziewiątej, spadły na 
Trawialnię (Kwasiarnia). Została po niej tylko stalo-
wa konstrukcja. Na skutek tych wydarzeń Francuzi 
podjęli decyzję o częściowej ewakuacji Towarzystwa 
Metalurgicznego. Sądzili, że wojna szybko się skończy 
i że będzie tylko krótkim epizodem. Niemniej jed-
nak duża kolonia Francuzów związana z fabry-
ką postanowiła opuścić Radomsko i wrócić do 

Francji. Osobowymi samochodami próbowali poprzez 
Kresy Wschodnie, Rumunię i dalej okrężną drogą mor-
ską dostać się do swojej ojczyzny. Na wyjazd zdecydowa-
ła się też część polskiej kadry inżynieryjno-technicznej. 
(Walerian Wtorkiewicz, Bartłomiej Orman, państwo 
Kowalczykowie, Miklasińscy, Łysikowie, Żarneccy 
i wielu innych).

Silne uderzenie niemieckiej pierwszej dywizji pan-
cernej już 1 września przełamało polską linię obrony 
w okolicach Kłobucka. Duża szybkość i siła uderzenio-
wa pancernych zagonów wroga spowodowały, że już 2 
września Niemcy opanowali przeprawy na Warcie w 
okolicach Pławna i Gidel. Dyrekcja fabryki wynajęła 
hale od firmy „Zipser” w Zamościu. Część najlepszych, 
najbardziej wydajnych maszyn i urządzeń zostało zde-
montowanych, zapakowanych w skrzynie i załadowa-
nych na ciężarówki. Kolumna wyruszyła w kierunku 
Piotrkowa Tryb. z trudem przedzierając się przez tłu-
my uchodźców. Trzeciego września 1939r., wykorzy-
stując fakt braku wojsk polskich w mieście, motocykli-
ści pierwszej brygady strzelców pułkownika Friedricha 
Kirchnera wjechali na rynek i zajęli Radomsko. Za 
oddziałami frontowymi wkroczyły siły policyjne oraz 
administracja niemiecka. Tego samego dnia w okoli-
cach Rozprzy zostały zarekwirowane przez oddziały 
niemieckie ciężarówki wraz z ładunkiem, należącym 
do Towarzystwa Metalurgicznego.

Jedenastego września 1939r. kolumna samochodów 
znajdowała się niedaleko miasta powiatowego Włodzi-
mierz Wołyński. Siedemnastego września 1939r. bez 
wypowiedzenia wojny wojska sowieckie wkroczyły na 
nasze tereny wschodnie. Na krótko przed bezprawną 
rekwizycją samochodów przez Rosjan pan B. Orman 
zdążył nasypać cukru do baków tych aut. Cukier w szyb-
kim czasie w połączeniu z benzyną powoduje zatarcie 
silnika. Po licznych przygodach Walerian Wtorkiewicz 
i Bartłomiej Orman powrócili do pracy w Metalurgii.

Z wojennej historii „Metalurgii”

Wyjście pracowników z fabryki „ Metalurgia Werke”.

Sekretariat dyrekcji Metalurgii
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wiska pracy. Byli to: Wł. Adamecki T. Broszkiewicz, 
A. Gawlik, J. Górecki, W. Jagodziński, S. Kaczmarek, 
P. Kaleta, A. Kopeć, A. Kowalczyk, J. Kupczyńska, 
S. Kwasek, J. Smużniak, A. Ostrowski, S. Piasecki, 
J. Tyl i H. Walewski.

Pierwszego września 1959r. na terenie zakładu 
odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 
poświęconej dwudziestej rocznicy wybuchu wojny 
oraz pracownikom, którzy zginęli lub zostali pomor-
dowani przez okupantów hitlerowskich. Tablica zosta-
ła przytwierdzona ozdobnymi nitami do frontowej 
ściany budynku fabrycznej stołówki. W tej doniosłej 

uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz mia-
sta, kombatanci, pracownicy oraz młodzież szkolna. 
Po okolicznościowych przemówieniach i przy dźwię-
kach orkiestry zakładowej złożono wieńce i kwiaty. 
Na zakończenie uroczystości odczytano z tablicy napis 
„Zginęli za niepodległą demokratyczną Polskę cześć 
ich pamięci”.

opracował Andrzej Muszyński

W Radomsku następowało 
przejmowanie przez administra-
cję niemiecką kluczowych zakła-
dów dla przemysłu zbrojeniowe-
go Trzeciej Rzeszy. Jednocześnie 
nasze miasto od 26 X 1939r. admi-
nistracyjnie należało do dystryk-
tu Radom w nowo utworzonej 
Generalnej Guberni. Okupan-
ci niemieccy dokonali zmiany 
nazwy fabryki metalurgicznej 
na „METALURGIA WERKE”.  
Zakład ten został włączony 
w skład olbrzymiego koncernu 
zbrojeniowego „Herman Goring 
Werke oddział GMBH Krakau”. 
W zarządzie firmy nastąpiły 
zmiany personalne. Dyrektorem 
naczelnym został mianowany 
Oswald Rosatzin, a technicznym 
dr. Woitschack. Dla urzędników 
i dozoru technicznego zorganizowano przyspieszone 
kursy języka niemieckiego. Częściowo został też zmie-
niony profil produkcji. Na potrzeby wojny wytwarza-
no: drut kolczasty, telegraficzny, śruby, nity, wkręty, 
łopatki saperskie, liny holownicze, beczki na benzynę. 
Wydział Mechaniczny posiadający bardzo nowoczesne, 
jak na owe czasy, obrabiarki produkował precyzyjne 
elementy wyposażenia łodzi podwodnych. Na jednej 
z hal wydziału Konstrukcyjnego remontowano tabor 
drogowy faszystów. Bestialstwa, masowe mordy, ekster-
minacja inteligencji, wywózki do obozów koncentracyj-
nych powodowały opór mieszkańców wobec okupanta. 
Na naszym terenie powstały organizacje konspiracyj-
ne, reaktywowano harcerstwo, uruchomiono taj-
ne nauczanie. Wśród pracowników fabryki nara-
stał bierny opór i nasilały się akcje sabotażowe, 
a nawet wywiadowcze. Pracownik centrali telefo-
nicznej p. Fidler podsłuchiwał rozmowy prowa-
dzone pomiędzy administracją okupanta, a nie-
miecką dyrekcją Metalurgii. Stąd bardzo wiele 
cennych informacji o charakterze militarno-stra-
tegicznym, dotyczących machiny wojennej wro-
ga, trafiało do ruchu oporu. Ślusarz p. Rak skon-
struował matrycę, za pomocą której wykonywał 
w domu orzełki i guziki z orłem w koronie dla 
partyzantów AK.

Magazynier p. Anczyński ukrył znaczną część 
surowców i narzędzi. Panowie A. Szablewski 
i Kałek schowali blachy stalowe do produkcji 
zbrojeniowej. Pracownicy biurowi Stadnicki, Falęcki 
i Mrówczyński ukryli kilka maszyn do pisania i licze-
nia. Działalność sabotażowa pewnej części załogi 
zakładu nie uszła uwadze okupanta. Prawdopodobnie 
na skutek wsypy w czerwcu 1941r. aresztowano kilka-
dziesiąt osób. Po ciężkich przesłuchaniach wywiezio-
no ich do obozu zagłady w Oświęcimiu. Z tego grona 
szesnaście osób nigdy nie powróciło na swoje stano-

Remont taboru kołowego wydział Konstrukcyjny.

Uroczystości przy tablicy pamiątkowej 01.09.1963r.



10 NASZ ŚWIAT 11NASZ ŚWIAT

Niezwykła uroczystość odbyła się 23 września we wsi 
Patok (gmina Drużbice, powiat Bełchatów). To właśnie tu 
68 lat temu, 4 września na łąkach pod lasem został zestrze-
lony przez niemieckie myśliwce polski samolot PZL P.37 Łoś. 
Z czteroosobowej załogi przeżył tylko kapitan, który ran-
ny i poparzony ocalał skacząc na spadochronie. Trzej pozo-
stali zginęli bohaterską śmiercią. Postanowiono upamiętnić 
tę tragedię wystawiając na miejscu zdarzenia wysoki, meta-
lowy krzyż, a w jego sąsiedztwie pomnik. Na pamiątkowj 
tablicy znalazły się nazwiska powietrznych śmiałków. 

Mnóstwo ludzi zgromadziło się w niedzielę na łące. 
Przybyli autokarami, samochodami, rowerami i pieszo. 
Liczne delegacje z Warszawy, Łodzi, Piotrkowa Tryb., Beł-
chatowa, Krakowa i innych zakątków kraju, kombatanci, 
poczty sztandarowe, władze miejscowe, seniorzy lotnictwa, 
piloci F-16, żołnierze, orkiestra dęta i mieszkańcy gminy 
(razem ok. 300 osób) - wszyscy przybyli po to, aby oddać 
hołd bohaterom września, poległym lotnikom. Piękna, sło-
neczna pogoda (jakby przyroda również chciała uczcić 
pamięć poległych) sprzyjała organizatorom. Nostalgia 
i wzruszenie towarzyszyły obecnym podczas mszy polowej. 

Honorowa salwa oddana przez żołnierzy wzbudziła wspo-
mnienia wśród tych, którzy przeżyli wojnę. Pozosta-
łych skłoniła do zadumy i refleksji. Z uwagą wysłuchano 
kpt. pilota LOT-u pana Wojciecha Tomaszewskiego, jak 
również homilii księdza kapelana lotników z jednostki 
w Łasku. Zebrani usłyszeli w skrócie historię walk lotnic-
twa o niepodległość Polski oraz słowa podziękowania dla 

ich poświęcenia i bohaterstwa. Dobrze, że są tacy którzy, 
dbają, aby karty historii Polski pisać na nowo, odświe-
żać pamięć o waleczności rodaków, przybliżać młodzieży 
chlubną przeszłość narodu. W zorganizowanie tej uroczy-
stości niewątpliwie najwięcej wysiłku włożył pan Wojciech 
Tomaszewski, współdziałając z Urzędem Gminy Druż-
bice, Radą Gminy, Grupą eksploracyjno-kolekcjonerską 
Tow. Przyjaciół Zabytków Ziemi Piotrkowskiej, sołtysem 
St. Pawlakiem, dyr. Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, 
wójtem Szczepanem Chrzęstem i wieloma innymi osobami, 

którym zależało na tym, aby spotkanie nabrało odpowied-
niej rangi. Po odsłonięciu pomnika przez jednego z ostat-
nich pilotów września - pana Zygmunta Urbańskiego, dele-
gacje złożyły wiązanki kwiatów. Radomsko reprezentowali: 
Dariusz Solarz - prezes Tow. Przyjaciół Muzeum w Radom-
sku, Edmunda Bodanka - członek Zarządu Tow. Przyjaciół 
Muzeum w Radomsku, prezes grupy literackiej „Ponad”, 
Ireneusz Solarz - były lotnik, członek „Szarych Szeregów”. 
Na zakończenie wygłosiłam wiersz „W hołdzie polskim lot-
nikom”, którego trzy zwrotki napisałam na początku wrze-
śnia, a inspiracją do niego była „wycieczka”, zorganizowa-
na przez pana Dariusza Solarza śladami tragedii lotników 
w okolicach Radomska. Pozostałe zwrotki powstały przed 
wyjazdem do Patoka, specjalnie na uroczystość odsłonię-
cia pomnika. Po zakończeniu części oficjalnej większość 
zgromadzonych udała się na cmentarz w Drużbicach, gdzie 
pochowani są tragicznie polegli piloci. Następnie udaliśmy 
się do szkoły podstawowej na integracyjny obiad. Przyby-
li tam goście i pasjonaci lotnictwa mogli lepiej się poznać 

Patok 2007

Orkiestra „Suchcice i Okolice” z Drużbic, Poczet Sztandarowy i Kompania 
Honorowa z Jednostki Lotniczej w Łasku.

Młodzież i poczty sztandarowe w trakcie mszy świętej.

Edmunda Bodanka i kpt. pilot PLL LOT Wojciech Tomaszewski w trakcie 
recytacji wiersza „W Hołdzie Lotnikom Polskim”.
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W Hołdzie Polskim Lotnikom
Groźne, skrzydlate wojsko
Na swych maszynach - żelaznych ptakach
Danse macabre pląsa w przestworzach.
Kluczami za kurtyną chmur sunie
Drapieżnym okiem wypatruje celu
     „Ptaki” czarne jak noc
     Z bagażem śmierci na pokładzie
     Niebem polskim jak sępy krążą
     Pociskami plują siejąc stygmat zagłady
Na błękitnej cyrkowej arenie
Balansują zwariowanie
Messerschmitty - podstępne myśliwce
Przemykają Łosi i Karasi bojowe eskadry
Zażarta walka o niebo nad Polską się toczy.
     Grzmoty, eksplozje, gejzery ognia
     Magia bojowa nie czyni cudów
     Spadają z hukiem maszyny z góry
     Drży ziemia, giną lotnicy, płaczą matki.
Polska ziemia otula płaszczem miłości
Bohaterów września - śmiałków powietrznych
Mogiły w lasach, na polach, cmentarzach
Wołają o pamięć i modlitwę za niepokornych,
Którzy poświęcili życie dla wolności
     Pod zbiorowym pomnikiem - symbolem
     Złóżmy kwiaty czerwone jak krew przelana
     Białe jak niewinność poległych lotników 
     To kolory walczącej Polski
     Barwy flagi Ojczystej
Niech dumnie trwają z narodem
jak od wieków bywało

Edmunda Bodanka

Na początku chciałbym wyjaśnić, dlaczego delegacja 
z Radomska znalazła się na uroczystości odsłonięcia pomnika 
we wsi Patok. Po pierwsze, jako radomszczanie mamy ogrom-
ny dług wdzięczności wobec poległych tam pilotów. Po drugie, 
z organizatorami tej uroczystości łączą mnie więzy przyjaźni. 
Są Oni jak „jedna wielka rodzina” o podobnych zainteresowa-
niach i celach. Jedną z pierwszych osób z tego grona, z którą 
nawiązałem kontakt był pan Adam Sikorski. Autor programu 
„Było nie minęło” emitowanego przeważnie w soboty o godz. 
10.00 w TVP-3 (obecnie TVP-INFO o godz. 11.00). Ponieważ 
w swoich programach stara się wyjaśniać między innymi tajem-
nice II wojny światowej i ludzi, którzy polegli w obronie ojczy-
zny, pomyślałem, że dobrze by było również oddać hołd pilo-
tom walczącym i poległym w okolicach Radomska. W 2006 r. na 
moje zaproszenie pan Adam kilkakrotnie gościł w Radomsku. 
Nakręcony wówczas materiał był emitowany w czterech odcin-
kach w.w. programu w styczniu 2007r. W jednym z kolejnych 
odcinków pan Adam zapraszał miłośników lotnictwa do udzia-
łu w wydobywaniu z bagnistej łąki we wsi Patok fragmentów 
zestrzelonego 4 września 1939r. polskiego samolotu bombowego 
PZL P.37 Łoś. Skorzystałem z zaproszenia i wraz z kolegą Rafa-
łem Rudkiem przez kilka godzin uczestniczyłem w wydobywa-
niu szczątków maszyny, która była jednym z najnowocześniej-
szych samolotów końca lat trzydziestych minionego stulecia.

Na miejscu spotka-
łem pana Adama, 
który poznał mnie 
z głównymi realiza-
torami tego przed-
sięwzięcia; kapita-
nem pilotem PLL 
LOT Wojciechem 
Tomaszewskim oraz 
eksploratorami z 
Piotrkowa Trybu-
nalskiego i wieloma 
innymi osobami 
bezpośrednio w tę 
sprawę zaangażo-
wanymi. To właśnie 
dzięki ich determi-
nacji  wysiłek „wrze-
śniowych bohate-
rów” nie zostanie 
zapomniany.

Teraz postaram 
się w skrócie nakreślić rys historyczny działalności naszych 
bohaterów. Skutki fali niepowodzeń prześladujących polskich 
lotników w czasie działań wojennych biorą swój początek 
z niefortunnego zorganizowania jednostek bojowych i złe-
go przygotowania zaplecza technicznego. Siły lotnicze zosta-
ły podzielone na dwie części - armijną i będącą w dyspozy-
cji Wodza Naczelnego. Niestety, ta druga przez pierwsze dwa 
dni praktycznie nie brała udziału w walkach. Sformowana na 
kilka dni przed 1 września 1939r. Brygada Bombowa będąca 
jednostką dyspozycyjną Naczelnego Wodza w swym składzie 

posiadała 4 eskadry samolotów bombowych PZL P.37 Łoś - 
211(11), 212(12), 216(16), 217(17)*)EB**) i 5 eskadr samolo-

i wymienić doświadczeniami. Jestem głęboko przekonana, że 
nawiązane tam kontakty wkrótce doprowadzą do zorganizo-
wania podobnej uroczystości w Radomsku z racji tego, iż na 
naszej ziemi spoczywa kilkunastu podniebnych bohaterów.

Dlaczego Patok ?

Adam Sikorski i Dariusz Solarz - Patok, prace 
wykopaliskowe czerwiec 2007.

Krzysztof Cecotka z Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Ziemi Piotrkowskiej i kapitan 
pilot PLL LOT Wojciech Tomaszewski - Patok, prace wykopaliskowe czerwiec 2007

*) Z chwilą wprowadzenia w życie nowej wojennej organizacji lotnictwa 
zmieniono numerację z 3 na 2 cyfrową, opuszczając pierwszą cyfrę.
**) Eskadra Bombowa. 
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tów liniowych PZL P.23 Karaś - 21(1), 
22(2), 64(4), 65(5) EB i 55 SEB*). 
Tak późne sformowanie tej jednost-
ki miało w efekcie fatalny wpływ na 
jej dalsze sprawne działanie w wojen-
nych warunkach. Skutki tego odczu-
ły również załogi 210(X)**) Dywi-
zjonu Bombowego, w skład którego 
wchodziła 211(11) i 212(12) Eskadra 
Bombowa. W chwili wybuchu woj-
ny obydwie eskadry znajdowały się 
na wyznaczonym dla nich polowym 
lotnisku Ułęż k/Dęblina. Pierwsze-
go września naczelne dowództwo 
nie zdecydowało się ich jednak użyć, 
a dowódca brygady, czy eskadry 
samodzielnie nie miał prawa podjąć 
takiej decyzji (mógł wysłać na zada-
nie pojedynczy samolot lub najwyżej 
jeden klucz). Dzień upłynął na prze-
glądzie sprzętu i pracach organiza-
cyjnych w warunkach ostrego pogo-
towia bojowego. Pod koniec dnia 
piloci musieli z przygotowanych już 
do lotu maszyn zdejmować bomby. 
Prace te powinien wykonywać tabor 
techniczny, który z powodu bałaganu 
organizacyjnego nie dotarł na miej-
sce. Drugi dzień wojny był podobny 
do pierwszego, a załogi eskadr bez-
radnie przyglądały się, jak niemiec-
kie samoloty kilkakrotnie bombar-
dowały oddalone od nich o 20 km. 
lotnisko w Dęblinie. W tym samym 
czasie również nad Ułężem krąży-
ły wrogie samoloty zwiadowcze. 
W związku z tym dowódca X Dywi-
zjonu ppłk pil. Józef Werakso prze-
czuwał, że zbombardowanie ich lot-
niska jest tylko kwestią czasu. Tak 
się faktycznie stało, ale straty były 
niewielkie. Tego dnia wykonano tyl-
ko kilka zadań bojowych w rejonie 
Częstochowy i Wrocławia. Spóźnioną 
decyzję o przebazowaniu dywizjonu 

zmieniano kilkakrotnie, aż do północy. Jednakże rankiem 
3 września eskadry odleciały na lotnisko Kuciny k/Łodzi. 
Tym razem również nie obyło się bez problemów. W czasie 
przelotu zostali ostrzelani przez polską artylerię przeciwlot-
niczą i omyłkowo wzięci za wroga przez nasze P-11, lecz na 
szczęście nie doszło do wymiany ognia. Stan lotniska pozo-
stawiał wiele do życzenia i był powodem niewykorzystania 
w pełni walorów tak nowoczesnej maszyny, jaką był Łoś. 
Usytuowanie lotniska na głównym szlaku przelotu nie-
mieckich wypraw bombowych (z południa na Łódź i War-
szawę), otoczonego wioskami zamieszkałymi przez ludność 
niemiecką, z których to ostrzeliwano startujące Łosie było 
wręcz karygodne. Dodatkowo tabor techniczny zaopa-
trzony w paliwo, bomby, amunicję, pompy paliwowe, 
podnośniki do bomb, specjalistyczne narzędzia i przede 
wszystkim mechaników, po nieudanej próbie odnale-
zienia lotniska wrócił do punktu wyjścia tj. do Ułęża. 

Wprawdzie na lotnisko dotarły dwa samoloty transporto-
we z grupą mechaników, lecz było to niewystarczające do 
obsługi 17 Łosi. I znowu część prac przeznaczonych dla per-
sonelu obsługi naziemnej przypadło lotnikom, co z pewno-
ścią miało wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną. Rano 
jednak wszystkie samoloty X dywizjonu były gotowe do 
wykonywania zadań bojowych. 4 września ppłk pil. Józef 
Werakso otrzymuje telefonicznie rozkaz uderzenia na nie-
miecki trzon pancerny Grupy Armii Południe generała płk 
Gerarda von Rundstedta. Podlegająca mu 10 Armia gen. art. 
Waltera von Reichenau operująca już w okolicach Radom-
ska w sile 1-ej i 4-ej Dywiji Pancernej wchodzącej w skład 
XVI Korpusu Pancernego pod dow. gen. Ericha Hoepnera 
była właśnie celem dla X Dywizjonu Bombowego. Poprzed-
niego dnia, pomimo intensywnego bombardowania wro-
gich kolum pancernych zdążających na Radomsko z Nowej 
Brzeźnicy, Kruszyny i Kłomnic (przez Karasie z 21, 22 EB 
i 55 SEB) Niemcy nadal parli w kierunku Kamieńska i Piotr-
kowa. W okolicy nie było na tyle mocnej formacji, by ich 
powstrzymać, tylko Łosie z X i równolegle z nimi działają-
cy XV DB mogły tego dokonać. Od rana do ok. godz. 14.00 
Łosie zrzucały bomby na czołgi i wozy pancerne wyrządza-
jąc duże straty i siejąc panikę wśród niemieckich dywizji, 
które wskutek tego musiały się mocno rozproszyć, by nie 
stanowić łatwego celu dla naszych samolotów. Zbombardo-
wanie mostu w ok. Rychłocic wraz z jadącą nim kolumną 
i mostu na Widawce na północ od Radomska powstrzyma-
ło na jakiś czas rozpędzoną machinę wroga. Te zdarzenia 
w powiązaniu z bardzo słabą osłoną niemieckich myśliw-
ców pod dowództwem gen. von Richtofena i opóźniają-
cymi się dostawami paliwa dla czołgów doprowadziły do 
tego, że XVI Korpus Pancerny (nadmiernie rozproszony) 
przestał funkcjonować jako całość. Pomimo tak wielkiego 
sukcesu odniesionego nad radomszczańskim niebem, nasi 
lotnicy ponieśli poważne straty. Na skutek zestrzeleń przez 
niemieckie myśliwce i zbombardowanie w godz. popołu-
dniowych przez bombowce He 111 lotniska w Kucinach 
X Dywizjon stracił 35% samolotów. Najbardziej tragicz-
nym zdarzeniem tego dnia było zestrzelenie około połu-
dnia czterech Łosi. Do zdarzenia doszło między Bełcha-
towem a Pabianicami. Załogi ppor. obs. M. Bykowskiego, 
K. Dzika, por. obs. K. Lekszyckiego i K. Żukowskiego pozo-
stały na zawsze na szlaku bojowym. To właśnie dla upa-
miętnienia tragicznej śmierci załogi polskiego samolotu 
P.37B Łoś nr 72.91 zorganizowano uroczystą mszę polo-
wą we wsi Patok. Poległym ppor. obs. pil. Mieczysławo-
wi Bykowskiemu, kpr. strz. sam. Marcinowi Gargolowi, 
kpr. strz. sam. Lucjanowi Zimmermanowi i zmarłemu po 
wojnie kpr. pil. Kazimierzowi Kaczmarkowi oddano w ten 
sposób cześć. Dla uczestników, a w szczególności tych naj-
młodszych była to wspaniała lekcja patriotyzmu. Jesteśmy 
dumni z tego, że mogliśmy chociaż w tak skromny sposób 
reprezentować nasze miasto.

Ppor. obs. pil. Mieczysław Bykowski.

Kpr. strz. sam. Marcin Gargol.

Kpr. pil. Kazimierz Kaczmarek.

Kpr. strz. sam. Lucjan Zimmerman.

Dariusz Solarz 
*) 55 Samodzielna Eskadra Bombowa - jako jedynej nie zmieniono numeracji.
**) Dywizjonom odjęto pierwszą cyfrę, a dwie ostatnie zamieniono na 
cyfry arabskie.


