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W skrócie o walkach pod Sieradzem
we wrześniu 1939 roku

Okolice Sieradza we wrześniu 1939 roku stały się areną walk 
Wojska Polskiego z wojskami niemieckimi nacierającymi  
w kierunku Łodzi i Warszawy. Celem 10 Dywizji Piechoty z Armii 
„Łódź” było zatrzymanie Niemców po walkach opóźniających, 
które prowadzone były w strefie przygranicznej od rzeki Prosny, 
na głównej pozycji obrony opartej o przeszkodę terenową, jaką 
była rzeka Warta, na trzech odcinkach obrony w okolicach: 
Belenia, Sieradza i Glinna. Na wschodnim brzegu Warty, jeszcze 
przed wojną przygotowane zostały pozycje dla piechoty (w tym 
sieć betonowych schronów bojowych), a także pozycje dla artylerii, 
która miała wspomagać obrońców. Z przyczyn naturalnych 
pozycje artylerii ukryte zostały w lasach, na odcinku „sieradzkim” 
- w odległości ok. 2,5 kilometra od rzeki Warty i pozycji piechoty. 
Wsparcie ogniowe zapewniał tutaj III (ciężki) dywizjon haubic  
z 10 Pułku Artylerii Lekkiej w Łodzi. Pozycja obsadzona została  
w dniu 04.09.1939 r. Jeszcze tego dnia rozpoczęły się walki na tym 
odcinku. W godzinach popołudniowych i nocnych, z 4 na 5 września 
artylerzyści ostrzeliwali Niemców podchodzących pod Sieradz  
i próbujących pokonać rzekę Wartę. Do godzin rannych działania 
te przynosiły sukces. Niestety w dniu 05.09.1939 r. polskie pozycje 
zostały zlokalizowane przez Niemców, a następnie ostrzelane 
przez niemiecką ciężką artylerię, co spowodowało straty osobowe 
i w sprzęcie w szeregach obrońców. Wskutek załamania obrony na 
szeroko rozumianym odcinku obrony od Belenia,  do Glinna Wojsko 
Polskie opuściło te pozycje i wycofało się w kierunku Szadku.  
Pod Sieradzem odnalezione zostały pozycje polskiej artylerii  
i dzisiaj można zapoznać się z ich lokalizacją i stanem zachowania.

Tablica edukacyjno – informacyjna, lokalizacja 
miejsca

W miejscu, gdzie znajdują się pozycje polskiej artylerii, ustawiono 
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tablicę edukacyjno – informacyjną, przybliżającą wydarzenia 
historyczne z pierwszych dni września 1939 roku, opisane w tym 
opracowaniu. Współrzędne gps tablicy: 51.622877, 18.776532.

Czytelników zainteresowanych szczegółowym przebiegiem 
wydarzeń nad Wartą, o jakich mowa powyżej, zachęcamy  
do lektury dalszej części tego opracowania.

Główna pozycja obrony z września 1939 roku 
pod Sieradzem

Nie zagłębiając się w szczegóły koncepcji obrony na wypadek 
agresji Niemiec na Polskę, przedstawionych w planie operacyjnym 
„Zachód” z marca 1939 roku, w ramach planu działania wojsk 
własnych założono w pierwszej fazie bitwę graniczną i bitwę 
na pozycjach obronnych na linii opartej między innymi  
o rzekę Wartę. Przeciwko niemieckiemu uderzeniu 8 Armii 
gen. Johannesa Blaskowitza z Dolnego Śląska w kierunku Łodzi  
i Warszawy dowództwo Wojska Polskiego wystawiło oddziały Armii 
„Łódź”, w tym 10  Dywizji Piechoty (DP). Jej oddziały zajęły pozycje 
obronne od wsi Strońsko na południu, po Glinno na północy. Z tych 
względów Sieradz położony nad rzeką Wartą w centrum tejże linii 
stał się jedną z 3 aren walk nad Wartą.

10 Kaniowski Pułk Artylerii Lekkiej z Łodzi

10 Kaniowski Pułk Artylerii Lekkiej z Łodzi (dalej 10 PAL), w 
składzie 10 Dywizji Piechoty (dalej 10 DP), we wrześniu 1939 
roku został rozczłonkowany. Z uwagi na przewidywane potrzeby  
i niestety dość skromne siły artylerii w ujęciu ogólnym, nie stanowił 
on zwartej jednostki walczącej w całości na jednym odcinku frontu. 
Pułk składał się z trzech trójbateryjnych dywizjonów. Dywizjon 
I i II wyposażone były w armaty 75 mm konstrukcji francuskiej 
wzór 1897. III dywizjon posiadał na wyposażeniu czechosłowackie 
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haubice firmy Skoda 100 mm wzór 1914/19. Transport oparty był na 
trakcji konnej. Mobilizacja pułku rozpoczęła się w dniu 24.08.1939 
r. w Łodzi. Po przeprowadzonej mobilizacji pułk wyruszył  
w kierunku granicy. III dywizjon przez Pabianice i Łask dojechał, „na 
przyczółek Sieradz”. Poszczególne dywizjony i baterie przydzielone 
zostały do różnych pododdziałów 10 DP. III dywizjon, a w jego 
składzie 8,9 i ostatecznie 4 bateria, stanowiły wsparcie ogniowe na 
odcinku obsadzonym przez 31 Pułk Strzelców Kaniowskich (dalej 
31 pSK) z Sieradza. Należy nadmienić, że 4 bateria (pierwotnie  
w składzie II dywizjonu) włączona została w skład III dywizjonu,  
po opuszczeniu Zgrupowania nr 2 płk. Jerzego Grobickiego  
i walkach nadgranicznych, kiedy przybyła do Męki Księżej,  
w dniu 04.09.1939 r. W dniach od 1 do 4 września pododdziały III 
dywizjonu, wraz z 31 pSK wykonały marsz na przedpolu głównej 
pozycji obrony, aby powrócić na wschodni brzeg rzeki Warty  
w dniu 04.09.1939 r. W tym czasie III dywizjon nie nawiązał 
kontaktu z nieprzyjacielem. Artylerzyści 4 baterii natomiast, swój 
chrzest bojowy zaliczyli podczas walk nadgranicznych, wspierając 
m.in. żołnierzy Obrony Narodowej i 1 Pułk Kawalerii Korpusu 
Ochrony Pogranicza.

Stanowisko ogniowe działonu haubicy 100 mm z  łódzkiego 10 PAL podczas ostrego 
strzelania na poligonie. Połowa lat 30, przy jaszczu amunicyjnym stoi por. Wincenty 
Klita. Zbiory Stowarzyszenia Historycznego “Strzelcy Kaniowscy” (SHSK). 
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Walki w dniach 4 – 5.09.1939 roku

Do pierwszego nad Wartą starcia z Niemcami doszło niedługo po 
zajęciu pozycji obronnych. Ciężka artyleria ostrzelała Niemców 
zbliżających się do Sieradza. W swoich wspomnieniach z 1972 
roku wydarzenia te opisał kpt. Aleksander Ogrodnik – adiutant 
dowódcy 31 pSK ppłk. Wincentego Wnuka: „[…] O godz. 12.00 
dowódca II baonu [II batalionu 31 pSK] melduje zbliżającą się 
kolumnę czołgów szosą Złoczew – Sieradz. Łączę się z dowódcą dyonu 
art. [dywizjonu artylerii] zdaje się mjr. [Kazimierzem] Sawickim [tu 
błąd chodzi o mjr. Michała Borka. Mjr Sawicki w tym czasie znajdował 
się pod Glinnem] i proszę o ogień. Jest bardzo celny, zniszczył kilka 
czołgów i sprawił zamieszanie […]”. Był to swoisty prolog do 
wydarzeń, jakie miały miejsce w godzinach popołudniowych,  
a które opisał w swojej relacji kpt. Michał Zaorski. Zanim do nich 
przejdziemy, należy wspomnieć, że w dniu 4 września 1939 roku, 
w godzinach przedpołudniowych do Sieradza wkroczyły oddziały 
niemieckiej 10 Dywizji Piechoty (dalej niem. 10 DP). Około godz. 
10.00 wysadzony został most na Żeglinie, około godz. 11.00 – 
kolejne mosty – drogowy na rzece Warcie, kolejowy i most przy 
koszarach.  Stało się jasne, że Niemcy będą zmuszeni forsować 
rzekę, na której się opierała polska pozycja obronna. Do działań 
włączyły się niemieckie oddziały rozpoznawcze. W Dzigorzewie 
i na drodze Sieradz – Warta pojawiły się pierwsze oddziały 
niemieckie. Kpt. Michał Zaorski wspominał: „[…] 4 września  
w godzinach popołudniowych w Dzigorzewie zauważyłem ruch kolumny 
niemieckiej poruszającej się na północ. Połączyłem się telefonicznie 
z dowódcą dyonu, który kazał otworzyć ogień na Dzigorzew. Bateria 
strzelała, Dzigorzew zaczął płonąć jak zapałka, wśród Niemców 
zamieszanie, ruch kolumny ustał. Dzigorzew trzeba było zapalić, 
ponieważ był blisko rzeki i zasłaniał widok. Warta była bardzo płytka, 
i Niemcy próbowali przejechać rzekę czołgami. Zniszczone zostały dwa 
małe czołgi, które utknęły na brzegu rzeki. Trudno mi powiedzieć czy 
zniszczyła je moja bateria, czy też piechota. 4 IX od popołudnia i przez 
całą noc była wymiana ognia artyleryjskiego. Moja bateria bez przerwy 
strzelała. Niemcy strzelali po wale, ale ogień ich był niecelny […]”.  
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To wydarzenie tak zapamiętał plut. Mieczysław Sierzchała:  
„[…] Stanowiska zajęliśmy rano 4 IX, a gdzieś koło południa 
otworzyliśmy ogień z dział. Ja leżałem przez pewien czas na 
wale rzecznym z kpt. Zaorskim na stanowisku obserwacyjnym  
i w Mnichowie Niemców wtedy nie było […]”. Kapitan Michał Zaorski 
zlokalizował wroga i podał z punktu obserwacyjnego współrzędne 
ognia do baterii na stanowisku ogniowym. Ogniem 8 baterii na 
pozycji kierował ppor. Edmund Mendel Zalcensztajn – oficer 
ogniowy tej baterii. Na drogę Sieradz – Warta w okolicy koszar  
i wieś Dzigorzew oraz Charłupia Mała i Dzierlin spadły pociski 
ciężkiej artylerii. Oddajmy w tym miejscu głos sierż. Wilhelmowi 
Hamplowi – dowódcy II plutonu 14 kompanii przeciwpancernej, 
który „oczami wroga” tak zapamiętał i zrelacjonował te wydarzenia: 
„[…] Zimno i szarość wita nas poranek 4.9. [19]39, na którym pułk »musi 
w niepowstrzymanym marszu wymusić przejście przez Wartę koło 
Dzigorzewa« […] Pułk piechoty maszerujący tą samą drogą musi zostać 
wyprzedzony. Pojazd za pojazdem przeciska się obok. Wtedy motocyklista 
przynosi rozkaz: »Kapitan Esch, natychmiast do pułku, do pana 
pułkownika!« Cała droga powrotna: wzdłuż jadących i maszerujących 
kolumn. Po krótkim czasie dowódca wraca. »Drużyna dowódcy 
kompanii, II. pluton i pluton 23 pułku czołgów tworzą oddział przedni 
Esch, z rozkazem rozpoznania przez Rowy, Charłupię Wielką, Zapustę-
Małą, przejść przez Wartę w Dzigorzewie i utworzenia przyczółka 
mostowego pod Rudą! Kolego, czy nadal myślisz o tych wspaniałych 
drogach? Piasek, stary sojusznik wroga, i znowu piasek, i znowu piasek! 
Wzdłuż kolumn! Znowu i znowu w bezdenne piachy! Wyprzedzić  
z lewej! Zsiadać! Wszyscy, wsiadajcie! I znowu i znowu i znowu. Pchaj, 
pchaj, pchaj, pchaj!« […]. Sieradz w zasięgu wzroku […]. Wyjeżdżamy 
z głównej drogi, skręcamy w lewo na Dzigorzew. Ostrożnie czając 
się, wjeżdżamy do wioski. »Czy nie powinno tam być znowu nic?«. 
Dwa domy dalej stoi posterunek. Gdy nas widzi, ucieka po wysłaniu 
sygnału do rzeki. »Stop! Stop! Stop! Stop!« Świszcząc, strzał rozrywa 
powietrze. »Dobrze trafiony!« Przebijamy się przez wioskę – wszędzie ta 
niesamowita cisza, wszędzie ta stresująca cisza! Tam ścieżka boczna 
skręca do brodu przez Wartę […]. Pan kapitan Esch szybko wydaje 
krótkie rozkazy – »Pododdział przyczółkowy, obsługi km Grimm  
i Geyer ze mną, Hampel, pan obejmie tutaj naszą osłonę ogniową«. 
Ale już tam ożywa […] Teraz ostre syczenie i brzęczenie! Oto wdziera 
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się do środka pierwsze uderzenie  ciężkiej polskiej artylerii. Prosto do 
wioski. »Na litość boską, cały mój pojazd!« Paraliżujący strach wdziera 
się w moje serce. »Panie kapitanie, pojazdy! Pojazdy, jeśli zostaną 
zniszczone, wszyscy jesteśmy sparaliżowani, skończeni! Kierowcy w 
tył! Do pojazdów« – i już druga, trzecia i czwarta seria huczy we wsi –  
i to dokładnie na drodze. Polacy muszą dokładnie wiedzieć o naszych 
pojazdach, nie widzą ich w środku. Nic nie wiedzieliśmy o obserwatorze 
artyleryjskim z jego telefonem, który został później zestrzelony z drzewa 
we wsi. Moi dzielni kierowcy wrócili z powrotem. Nie znają już ognia. 
Ich jedyna myśl, mój samochód! »Sanitariusze! Sanitariusz!« Odłamek 
przebija lewą kostkę ręki strzelca Zeisa. Ale są już słomiane chaty, 
stoją w żywym ogniu. Hucząc, wieś staje się jedną wielką pochodnią. 
Wszystko na próżno! – pojazdy stracone! Przygnębieni wszyscy znowu 
szukamy ukrycia. Minuty trwogi mijają. »Słuchaj, to przecież jeden 
z naszych samochodów!« Pod pełnym gazem silnik ryczy w środku 
wioski. Czy to możliwe? A teraz piekielnie zagrzechotał motor i kolejny 
samochód. Pękające i iskrzące się domy zawalają się w ciągu kilku 
minut. Ogień wroga zamienia się w huragan. Salwa goni za salwą. 
Tam, gdzie stalowy hełm wznosi się z bruzdy, syczą strzały z km. 
Długie, niespokojne, ciężkie minuty! Ospałe i leniwe, ciągną się

Trzy działony 100 mm haubic z 10 pal zaprzęgnięte z jaszczami amunicyjnymi.  Łódź, 
połowa lat 30. Trzeci z lewej kan. Stanisław Fidos. (Zbiory SHSK)
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godzinami. (Oddział wysunięty Esch przetrwał prawie 5 godzin). 
Oto dyszy goniec. »Gdzie jest dowódca kompanii? Człowieku, gdzie 
są moje pojazdy? Co się dzieje z tyłu? Nic nie widziałem. Pojazdy?  
Nie, są spalone« […]. Czy dobrze słyszymy? Z prawej strony burza – 
stalowy hełm w dłoni, w płaszczu motocyklowym z rudymi włosami. 
»Wszystko z powrotem! Wszystko z powrotem!« krzyczy w dzikim biegu. 
»Człowieku, on kompletnie oszalał!« Nie, to nasz główny sierżant 
Albrecht, który przywiózł z pułku rozkaz odwrotu – własna artyleria 
zemści się na Polakach i dla bezpieczeństwa musimy się wycofać […]”. 
Wydarzenia te tak zapamiętał żołnierz piechoty – strzelec Stanisław 
Galus: „[…] Ok. godz. 15.00 Niemcy wyszli na pole między Dzigorzewem 
a Charłupią Małą (tam, gdzie rośnie lasek). Było wtenczas bardzo 
słonecznie. Widziałem ich dokładnie, szli do rzeki całą grupą ok. 200 
osób. Nie strzelaliśmy do nich, inni z kompanii strzelali z wałów przez 
rzekę, tylko wtedy, kiedy podeszli pod rzekę. Większych starć, walk 
między nami nie było. W tym samym czasie biła po Niemcach polska 
artyleria, widziałem to. Artyleria stała w Rudzie w lasku, część to nawet 
koło mojego obecnego domu. Pociski polskiej artylerii padały na łęgi, 
potem na Charłupię Małą, Dzigorzew, Wolę Dzierlińską, ale najmocniej 
padały na łęgi. Niemcy cofali się szybko, ziemia mocno pryskała. Dużo 
ich zginęło […]”. Oddział kpt. Escha, co wynika z powyższej relacji, 
znajdował się pod ostrzałem przez 5 godzin. Relacja pokazuje 
morderczy ogień polskiej artylerii ciężkiej. Tym bardziej dziwne 
jest, w tej samej relacji, że dalej autor zbagatelizował (sam sobie 
przecząc i wbrew temu, co wcześniej napisał) skutki polskiego 
ostrzału. Nadał mu walor zdarzenia bez żadnych poważnych 
skutków i znaczenia operacyjno-taktycznego. Próżno też szukać 
śladu po tych wydarzeniach w meldunkach sztabowych 10 niem. 
DP i XIII Korpusu Armijnego. Jest to niestety charakterystyczne 
dla relacji niemieckich opisujących wydarzenia zakończone 
własną klęską. Wydaje się, że dowództwo niemieckie początkowo 
zbagatelizowało polską linię obrony lub rozpoznanie tego odcinka 
było słabe. Świadczyć o tym może fakt, iż przewidzianą do 
zwalczania artylerii jednostkę obserwacji akustyczno-wzrokowej 
17 niem. DP (17 dywizjon obserwacyjny artylerii) odesłano na 
dalekie zaplecze do taborów, uznając ją za  zbędną na pierwszej linii. 
Najwyraźniej nie liczono się w tym miejscu z niebezpieczeństwem 
ze strony polskiej artylerii. Dopiero, gdy niemieckie dowództwo 
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zrozumiało, że przeprawa przez Wartę będzie niemożliwa między 
innymi z powodu ognia artyleryjskiego, zdecydowano się na 
podciągniecie dywizjonu, co z powodu zapchanych dróg zajęło 
3 godziny. Przeciwko polskiej artylerii zaangażowana też została 
analogiczna jednostka 10 niem. DP. Po ostrzelaniu niemieckich 
oddziałów w Dzigorzewie III dywizjon, a w jego składzie 8 bateria 
i zajmująca nieopodal pozycje 4 bateria por. Kazimierza de Lorme 
dalej prowadziły ostrzał wojsk niemieckich, wykonując szereg 
działań ogniowych na rzecz 31 pSK. W meldunkach niemieckiego 
XIII Korpusu Armijnego i 10 niem. DP za dzień 4 września znajdują 
się informacje, że czołowe linie piechoty i zachodni brzeg były pod 
stałym ostrzałem polskiej artylerii. Polska artyleria ciężka stale 
ostrzeliwała też rejon mostu koło koszar, uniemożliwiając jego 
odbudowę. Ostrzałem objęta została także siedziba dowództwa 20 
pułku piechoty, które znajdowało się w koszarach saperskich w 
Sieradzu i punkty obserwacyjne. Potwierdza to także płk August 
Schmidt w książce pt. Geschichte der 10. Division. 10. Infanterie 
– Division (mot). 10. Panzer – Grenadier – Division 1933–1945. 
Działania kpt. Michała Zaorskiego na punkcie obserwacyjnym 
tak wspominał por. Czesław Jarmicki: „[…] Kpt. Zaorski z 10 PAL, 
czarny od ziemi stale przy telefonie prowadzi ogień artylerii. PAL 
strzela bez przerwy w przeciwieństwie do pac-u [chodzi o 10 dywizjon 
artylerii ciężkiej], co sam stwierdziłem w drodze powrotnej, że żadne 
z dział (stanowisko za m. Ruda) nie oddało strzału, bo jak się jeden 
z podoficerów wyraził nie chcieli zdradzić stanowiska […]. Niestety, 
ostatecznie polskie stanowiska zostały zlokalizowane przez 
Niemców i w efekcie ostrzelane przez niemiecką ciężką artylerię. 
Z dziennika sztabowego 10 niem. DP wynika, że obie strony 
prowadziły ognie nękające, a po południu 4 września 10 dywizjon 
obserwacyjny rozpoznał pozycje dwóch polskich baterii lekkich  
i jednej ciężkiej. Z kolei w sprawozdaniu dowódcy 17 niemieckiego 
dywizjonu rozpoznawczego artylerii (17 Beobachtung Abteilung) 
wprowadzonego do działań z dalekiego zaplecza, co sygnalizowano
wcześniej, znajduje się sensacyjna informacja dot. wydarzeń  
w nocy z 4 na 5 września. Wynika z niej, że dywizjon „uchwycił”  
i rozpoznał trzy polskie baterie. Z relacji strony polskiej i przebiegu 
dalszych wydarzeń wynika, że bateriami tymi były między innymi 
baterie 4 i 8 10 PAL. Baterie polskie nie mogły jednak zostać 
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ostrzelane z powodu odmowy wykonania strzelania ze strony 
dowódcy dywizjonu artylerii ciężkiej, który stwierdził, że jego 
dywizjon miał nocny odpoczynek… Tą trzecią baterią mogła być 9 
bateria kpt. Karola Kaweckiego lub bateria 10 dywizjonu artylerii 
ciężkiej, który również operował na wschodnim brzegu Warty. Na 
tym odcinku obrony Wojsko Polskie dysponowało tylko jedną 
„lekką baterią” i była to 4 bateria por. Stanisława Kazimierza de 
Lorme. Z meldunków 10 niem. DP wynika też, że w dniu 5 września 
o godz. 7.50 rozpoczęło się planowe przygotowanie artyleryjskie 
przed ostatecznym niemieckim natarciem na odcinku 31 pSK. 
Wcześniej [przed godz. 7.50] I ciężki dywizjon z 46 niemieckiego 
pułku artylerii z pomocą baterii rozpoznania dźwiękowego, 
zwalczał rozpoznane polskie baterie. Ponadto pozycje 4 baterii 
zostały zlokalizowane przez niemiecki samolot rozpoznawczy. 
Świadkiem niemieckiego ostrzału pozycji polskiej artylerii był kpr. 
Kazimierz Szwach z plutonu łączności dowództwa 31 pSK, który  
w relacji złożonej do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację 
w Łodzi wspominał: „[…] Nasze stanowiska były w pobliżu baterii 
dział o długich lufach strzelających pod kątem. Bateria skutecznie 
ostrzeliwała Niemców za Wartą […]. Z nadejściem dnia piekło dla nas. 
Wyśledzili naszą baterię. Nadlatują z narastającym wyciem pociski. 
Wciskamy się w ziemię (żołnierz łączności nie ma łopatki, jesteśmy 
nieokopani). Pada ciężko na ziemię, czekamy – niewypał. Ale nadlatuje 
drugi, trzeci, dziesiąty. Rwą się z piekielnym hukiem. Dzwony w uszach, 
świst odłamków, smród spalonego prochu i podmuchy przyduszają do 
ziemi. Krzyki i jęki rannych. Działa rozbite. Widzę jak żołnierz z obsługi 
dział ściska rękę, a z rękawa krew się leje jak z rynny. Krzyczy: 
»Sanitariusz!« i mdleje. Mnie odłamek smagnął po lewej ręce i uszkodził 
nakładkę na lufie karabinu, ale to głupstwo. Drugi warcząc pada koło 
hełmu. Wziąłem go w rękę i puściłem – parzył […]”. Wskutek tego 
ostrzału tak 8 jak i 4 bateria zajmująca pozycje nieopodal stanowisk 
haubic poniosły pierwsze straty. Działania 8 baterii zostały też 
wieczorem częściowo przerwane wskutek uszkodzenia kabli 
telefonicznych, co zaburzało komunikację pomiędzy punktem 
obserwacyjnym baterii a stanowiskami haubic. Tak zdarzenia te 
relacjonował mjr Michał Borek: „[…] W godz. nocnych dyon wykonuje 
ogień na most i m. Sieradz. Około godz. 23.00 przybywa dowódca 
pułku i wydaje mi rozkaz do prowadzenia ognia nękającego na m. 
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Sieradz z nastaniem świtu dnia następnego. Npl [nieprzyjaciel] 
prowadzi ogień nękający od godz. 18.00 do godz. 22.30 w rej. stanowisk 
ogniowych i postoju taborów. Ranny ppor. rez. [Eryk] Müller. Dn.  
5 września 39 r. O świcie dyon rozpoczyna napady ogniowe na  
m. Sieradz, które powodują reakcję ze strony npla [nieprzyjaciela],  
a następnie rozpoczęcie natarcia przez npla. Dyon wspiera 31 pp,  
a następnie przeciwnatarcie tegoż pułku. Około godz. 6.00 wchodzi do 
walki własny pociąg panc. Npl przez cały czas natarcia prowadzi 
zwalczanie artylerii, trzymając silnie pod ogniem szczególnie 
przydzieloną mi 4 baterię. Ogień npla uniemożliwia zmianę stanowiska 
ogniowego tej baterii, leżąc na baterii albo też na dojściach do niej. 
Muszę podkreślić, że bateria ta z chwilą, gdy ogień art. npla przesuwa 
się z jej bezpośredniego rejonu na drogi dojścia, wykonuje bezzwłocznie 
nakazany ogień i wspiera obronę w ramach dyonu, działając na 
korzyść 31 pp. Około godz. 13.15 zjawia się lotnik nplski [nieprzyjacielski] 
dla kontroli ognia i w wyniku poprawek ogniowych 4 bateria zostaje 
zniszczona, mając 2 działa wywrócone i obsługę jednego działa wybitą. 
Powyższe obserwowałem z własnego p.o. W czasie natarcia npla poza 
ogniami przewidzianymi planem ogni i ogniami z obserwacji dyon 
otrzymał dwukrotnie żądania ogniowe od dowódcy 31 pp, a po ich 

Zdjęcie stanowiska ogniowego 10 PAL podczas ćwiczeń w okresie pokoju. Zbiory 
Centralnej Biblioteki Wojskowej. 
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wykonaniu podziękowanie telefoniczne od tegoż dowódcy pułku za ich 
skuteczność. Około godz. 10.00 otrzymuję meldunek od ofic. ogniowego 
8 baterii [ppor. rez. Edmunda Mendla Zalcensztajna], że w rej. 
stanowiska ogniowego pojawił się patrol nieprzyjacielski. Nakazuję 
ubezpieczenie się i prowadzenie ognia. Około godz. 15.00 na skutek 
przerwania obrony na skrzydle i obejścia przez las wychodzi natarcie 
w sile do dwóch plutonów na mój p.o. Npl zachodzi również od tyłu 
naszych pozycji. Na skutek powyższego daję bateriom rozkaz wycofania 
się. Następuje również wycofanie się piechoty. Wycofujące się baterie 
skierowuję do lasu m. Szadek, gdzie dowódca pułku polecił mi 
oczekiwać na dalsze rozkazy, które nadejdą około godz. 4 dnia 
następnego. Straty w ludziach: zabici pchor. z 8 baterii oraz obsługa 
jednego działonu 4 baterii. Ranni: ppor. rez. [Lucjan] Fagasiewicz, 
adiutant dyonu oraz podof. zwiadowczy dyonu. Zaginęli: ppor. rez. 
[Stanisław] Tarczyński, mój pocztowy osobisty oraz ofic. gosp. dyonu, 
a ponadto  część zwiadowców dyonu. Straty w sprzęcie: 4 działa  
4 baterii, sprzęt łączności dyonu i częściowo baterii, kuchnia dyonową 
[dywizjonową], większość koni z pocztu dyonu zabita lub zaginiona. 
Dn. 6 września 1939 r. około godz. 5.00 dowódca pułku wydaje mi 
ustny rozkaz marszu do m. Mianów, gdzie [mam] oczekiwać dalszych 
rozkazów […]”. Informacje o działaniach III dywizjonu i 8 baterii 
przekazał też w swoich wspomnieniach por. Antoni Malanowicz – 
dowódca 3 kompanii ckm 31 pSK: „[…] Dowództwo trzeciego dywizjonu 
haubic znajdowało się na wzgórzu obok żwirowni. Ogień artylerii 
niemieckiej był bardzo niszczący. Już potem w niewoli opowiadał mi 
porucznik [Edmund Mendel] Zaltzenstajn [pisownia oryginalna], że w 
prawo od jego stanowisk została zupełnie rozbita bateria 10 pal, którą 
dowodził oficer o francuskim nazwisku, [Stanisław Kazimierz] de 
Lorme, czy coś podobnego. Zaltzenstajnowi pocisk odłamał kawał lufy 
działa […]. Kpt. Michał Zaorski w 1972 roku wspominał: „[…] W nocy 
z 4 na 5 września o godzinie drugiej w nocy urwała się łączność  
z dowódcą dywizjonu. Nie wiedziałem, co było tego przyczyną. 
Zaniepokoiłem się. Wymiana ognia trwała. Wysłałem do dowódcy 
dyonu jednego telefonistę, czekam długo, nie wraca. Wysyłam drugiego 
telefonistę, też nie wrócił. Nie wrócił też wysłany zwiadowca. Zostałem 
z kapralem sam. Na wale rzecznym nie ma żadnego oficera piechoty. 
Rano 5 września dostajemy z tyłu ogień z Mnichowa. Okazało się, że są 
tam Niemcy. Teraz dopiero zrozumiałem, dlaczego nie wrócili wysłani 
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telefoniści i zwiadowca. Idąc przez Mnichów, dostali się w ręce 
Niemców. Z wału rzecznego usłyszałem głos oficera baonu ON, który 
dał rozkaz żołnierzom przeskoczenia na zachodni brzeg wału i biegiem 
posuwania się w prawo od Mnichowa, gdzie nie było Niemców. Przez 
krzyżową lornetę widziałem w prawo nasza piechotę z 31 pułku. Można 
było ich odróżnić od żołnierzy ON. Wyskakuję ze stanowiska 
obserwacyjnego na zachód od wału. W przelocie widziałem, jak kilku 
Niemców wybiegło z Mnichowa w stronę wału i strzelało do nas,  
ale niecelnie. Kilku żołnierzy z baonu ON nie chcieli biec w prawo. 
Podnieśli ręce i szli ku rzece, chcąc się poddać. Nie pomogły wezwania  
i przekleństwa ich dowódcy. Niemcy wtedy nie strzelali zza rzeki. 
Biegniemy za wałem w prawo. Z dala rozpoznałem kpt.[Feliksa] 
Sitnego. Kiedy powiedziałem mu, że w Mnichowie są Niemcy, kapitan 
sam położył się przy cekaemiście i otworzył ogień. Niemcy zaczęli 
uciekać z Mnichowa. Zaszliśmy Niemców na wale od tyłu. W dołkach 
strzeleckich leżało ich kilku. Podnieśli ręce do góry. Wzięliśmy do 
niewoli 5 Niemców, w tym lejtnanta [porucznika]. Na furażerce miał 
napis: III Regiment Infanterie, Köln. Z powrotem dostałem się na swój 
punkt obserwacyjny. Niemców w Michowie nie było dużo, może jedna 
kompania. Między Mnichowem a wałem rzecznym leżało kilku 
poległych żołnierzy z baonu Obrony Narodowej […]”. Plutonowy 
Mieczysław Sierzchała w swojej relacji złożonej Piotrowi Kukule 
tak wspominał: „[…] Miałem w sprawach służbowych łączność  
z kpt. Zaorskim na wale i wiedziałem, co tam się dzieje. Ja byłem wtedy 
najczęściej na zapleczu baterii z wozami amunicyjnymi. Wtedy w nocy 
[5 września 1939 roku] godz. 2.00 przerwana była łączność z punktem 
obserwacyjnym. Jakiś kapral nie chciał iść po linii sprawdzić, dlaczego 
nie ma łączności. Zagroziłem mu pistoletem, poszedł, ale nie wrócił. 
Wtedy dopiero zaczęło się zamieszanie […]”. Natomiast por. Zenon 
Janiak tak wspominał w swoim pamiętniku ostrzał artyleryjski 
Sieradza: „[…] Nasza artyleria strzelała do Sieradza, który stał  
w płomieniach. Ulica  Toruńska, miejsce zamieszkania pana Pruskiego, 
została zniszczona doszczętnie. Jak musiało być mi przykro, gdy 
patrzyłem na Sieradz i widziałem jak własna artyleria strzela do 
domu, w którym zostawiłem cały swój dobytek. Taką jest wojna. A jaką 
mękę przeszli i ile lęku musieli mieć ludzie starzy i chorzy, którzy zostali 
w Sieradzu, gdyż nie mieli siły do ucieczki. Zapewne modląc się czekali 
na rychłą śmierć. Artyleria strzelała. Świat jakby się walił od trzęsienia 
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ziemi i granatów […]”. Niestety, wobec niemieckiej przewagi Wojsko 
Polskie w dniu 05.09.1939 r. opuściło pozycje na wschodnim brzegu 
Warty. Po wycofaniu się z tych pozycji zostały one odnalezione 
przez żołnierzy niemieckich z 10 niem. DP w tym 20 pułku piechoty. 
Fakty te mają odzwierciedlenie w relacjach niemieckich:  
„[…] Pod Ur. Ruda [po walkach 4–5 września 1939 roku] znaleziono 
polską baterię, z którą walczyła bateria ciężkich haubic polowych I/46 
pa wraz z baterią dźwięko-pomiarową 10 dywizjonu obserwacyjnego  
i której działa zostały całkowicie zniszczone. Oczywiście artyleria 
wroga też nie była bezczynna. Była również w dobrze znanym rejonie  
i wyrządziła niemałe straty piechocie niemieckiej[…]”.  
„[…] II/20 pp o 14.30 zdobył na wsch. uroczysko Ruda strzelającą 
baterię npla [informacja mało wiarygodna, w źródłach polskich 
brak jest informacji o zdobyciu czynnej baterii, natomiast  
o zagrożeniu ze strony patrolu niemieckiego jest mowa w relacji 
mjr. M. Borka, o czym meldował ppor. Zalcensztajn], która jednak 
już wcześniej ucierpiała od ostrzału ciężkiej artylerii z udziałem 
rozpoznania dźwiękowego […]”. „[…] [Niemcy] Widzieli następnego 
dnia w Ur. [uroczysku] Ruda polską baterię, zwalczoną przez baterię 
ciężkich haubic polowych I/46 pa z udziałem obserwacji dźwiękowej. 
Pierwsze działo miało trafienie bezpośrednie, przy trzecim celowniczy 

Oficerowie i podoficerowie 10 PAL na terenie łódzkich koszar w dniu 7 maja 1933 roku. 
Zbiory Stowarzyszenia Historycznego “Strzelcy Kaniowscy”.
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poległy nad zamkiem. Co najmniej tuzin wybuchów leżało tylko 50 m 
przed lub za baterią […]”.

Oni walczyli pod Sieradzem

W dniach 4 i 5 września kilkuset żołnierzy – oficerów, podoficerów 
i kanonierów 10 PAL powstrzymywało natarcie niemieckie pod 
Sieradzem. Dzisiaj trudno wymienić ich nazwiska. W tym miejscu 
przybliżymy sylwetki 4 oficerów, którzy mieli znaczący wpływ na 
przebieg walk nad Wartą na odcinku sieradzkim. To oficerowie 
artylerii z 10 PAL: dowódca III dywizjonu – mjr Michał Borek, 
dowódca 8 baterii – kpt. Michał Zaorski, oficer ogniowy 8 baterii 
– por. rez. Edmund Mendel Zalcensztajn i dowódca 4 baterii –  
por. Stanisław Kazimierz de Lorme.

Mjr Michał Borek
Mjr Michał Borek – syn Sebastiana i Agnieszki zd. Rychlak, 
urodził się 10.08.1898 roku w miejscowości Jeżowe, powiat Nisko  
w województwie lwowskim. Z zapisów w arkuszach ewidencyjnych, 
znajdujących się w jego aktach osobowych wynika, że ukończył  
2 klasy gimnazjum (1909 –1912), ponadto uczęszczał do seminarium 
nauczycielskiego w Rudnikach nad Sanem (1912-1914 i 1915-1916) 
i Kątach (1914). Egzamin dojrzałości zdał w 1917 roku Rudniku 
nad Sanem. W mowie i piśmie posługiwał się także językiem 
niemieckim. Był żonaty z Marią zd. Doskocz (Doskoczówną), która 
zamieszkiwała w Kamionce Strumiłowej przy ul. Dąbrowskiego.  
Co ciekawe w dniu 03.09.1919 roku Ministerstwo Spraw 
Wojskowych w Warszawie, odmówiło 21-letniemu wówczas ppor. 
Michałowi Borkowi zgody na zawarcie związku małżeńskiego 
na podstawie art. 5a „Tymczasowych przepisów o zawieraniu 
małżeństw przez osoby należące do Wojska Polskiego”(Dz.R.W. 
nr 25/19 poz. 827). Zgodnie z tymi przepisami związek małżeński 
mógł zawrzeć oficer, lub urzędnik wojskowy po ukończeniu 24 
lat. Zakazu tego ppor. Michał Borek nie zaakceptował, zawierając  
w dniu 25.10.1919 roku związek małżeński z Marią, o czym pisemnie 
poinformował swoich przełożonych z Baonu Zapasowego 17 pułku 
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piechoty w Rzeszowie. Za to naruszenie ukarany został 14 – to 
dniowym aresztem pokojowym. Karę rozpoczął w dniu 20.03.1920 
roku. Niski wymiar kary uzasadniono „dotychczasową nienaganną 
służbą i motywami wskazanymi przez niego”. Ppor. Borek jak 
wynika z korespondencji w tej sprawie: „[…] Postąpił wprawdzie 
wbrew wydanym przepisom, lecz jak z załączonego pisemnego 
usprawiedliwienia – któremu można w zupełności dać wiarę – wynika, 
działał pod przymusem moralnym i nie chcąc honoru Oficera polskiego 
narazić na szwank, przypuszczał prawdopodobnie, że przez zawarcie 
związku małżeńskiego i salwowanie przez to honoru Oficera, popełni 
mniejsze zło, zaczem wynika, że w każdym razie działał w dobrej 
wierze”. W sprawie interweniował też pisemnie, w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych ojciec Marii Doskocz – Porfiry. Z tego związku 
urodził się ich syn Jerzy (ur. 08.11.1920 r.). Służbę wojskową  
mjr. Michała Borka podzielić można na dwa okresy. Pierwszy –  
w latach 1916 – 1918 w armii austriackiej. Drugi – od 1918 roku –  
w Wojsku Polskim. Do wojska wcielony został w stopniu szeregowca  
w dniu 11.05.1916 r. Tu pełnił służbę do dnia 31.10.1916 r. na stanowisku 
dowódcy sekcji. Jego pierwszą jednostką był Batalion Zapasowy  
34 pułku strzelców. Następnie do 02.02.1917 r. był dowódcą sekcji 
w 25 Baonie Marszowym tego pułku. W okresie od dnia 02.02.1917 
r. do 15.10.1917 r. dalej pełnił służbę w tym pułku na froncie, 
na stanowiskach zastępcy dowódcy sekcji, dowódcy plutonu  
i instruktora i tu awansował na stopień kaprala. Od dnia 15.10.1917 
r. do dnia 31.12.1917 r. przebywał w Szkole Oficerskiej w Radymnie. 
Do 34 pułku powrócił w dniu 08.01.1918 r. na stanowisko instruktora. 
Awans na tytularnego sierżanta uzyskał w dniu 22.05.1917 r., 
a na chorążego w dniu 23.06.1918 r. Z dniem 20.05.1918 r. 
przeniesiony został do 17 pułku strzelców. Od 15.07.1918 r. do 
31.07.1918 r. przebywał na kursie karabinów maszynowych w 
Trebinji (Bośnia i Hercegowina). Po jego ukończeniu kontynuował 
służbę w 17 pułku piechoty, na stanowisku dowódcy plutonu, przy 
czym w dniu 23.10.1918 r. odszedł do kompanii asystencyjnej 
(sztabowej) tego pułku w Lubaczowie, na równorzędne stanowisko, 
gdzie służył do dnia 01.11.1918 r. Dnia 03.11.1918 r. chor. Michał 
Borek rozpoczął ochotniczą służbę w Wojsku Polskim. Okres 
służby od dnia 01.11.1918 r. do 21.03.1921 r. zaliczono mu jako 
„wojenny”. Od dnia 03.11.1918 r. do 07.12.1918 r. był dowódcą 
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plutonu, w 1 kompanii, 1 pułku piechoty Ziemi Rzeszowskiej. 
Od 08.12.1918 r. do 04.03.1919 r. – dowódcą plutonu 2 pułku 
piechoty Ziemi Rzeszowskiej. W dniu 19.02.1919 r. awansował 
do stopnia podporucznika, ze starszeństwem od 01.11.1918 r.  
W walkach został ranny i od dnia 04.03.1919 r. do 28.03.1919 r. był 
leczony w szpitalu w Rzeszowie. Po leczeniu, w dniu 19.03.1919 r. 
został przydzielony do kompanii karabinów maszynowych Baonu 
Zapasowego 17 pułku piechoty. Tu zajmował stanowisku dowódcy 
plutonu i zastępcy dowódcy kompanii. W okresie od dnia 28.12.1919 
r. do 26.01.1920 r. odbył kurs jazdy konnej w 6 Pułku Ułanów.  
Po zakończeniu  kursu do dnia 05.02.1920 r. kontynuował służbę 
w 17 pułku piechoty. Z dniem 06.02.1920 r. został przeniesiony 
do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, Oddział V Sztabu 
Głównego na stanowisko kierownika Registratury Poufnej.  
Od 10.08.1920 r. do listopada tego roku był zastępcą dowódcy 
kompanii karabinów maszynowych przeciwlotniczych w Grupie 
Operacyjnej gen. Zawadzkiego. Od listopada 1920 r. do 11.02.1921 
r. pełnił służbę w Komendzie m. Warszawy na stanowisku 
zastępcy dowódcy oddziału sztabowego. Od 12.02 do 15.03.1921 
r. zajmował stanowisko referenta w Departamencie I (Sekcja 
Piechoty) Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.W.). 26.02.1921 
roku awansował na stopień porucznika za starszeństwem od dnia 
01.04.1920 r. Po dniu 15.03.1921 r. por. Michał Borek rozpoczął 
służbę w czasie pokoju. Jego arkusz ewidencyjny za ten okres 
rozpoczyna się z dniem 15.03.1921 r. i kończy 05.07.1933 r.  
W czasie pokoju kontynuował służbę w M.S.W. do dnia 
01.08.1921 r. kiedy przeniesiony został do Centralnej Szkoły 
Strzelniczej (C.S.S.) w Toruniu na stanowisko oficera taborowego.  
Od 01.02.1922 r. do 30.06.1922 r. przebywał na kursie przeszkolenia 
dla podporuczników i poruczników w Szkole Podchorążych 
Warszawie, gdzie uzupełniał wiedzę, dzięki czemu otrzymał tytuł 
oficera zawodowego w stopniu porucznika z dniem 01.06.1922 r. 
– lokata 1566. Z dniem 01.07.1922 r. powrócił do C.S.S. Następnie 
dnia 15.07.1922 r. rozpoczął kursy instruktorskie w tymże Centrum. 
Zakończył je w dniu 15.02.1922 r. Kontynuował służbę w C.S.S.,  
w tym od dnia 01.02.1923 r. na stanowisku instruktora 1 kompanii 
podoficerskiej (do dnia 30.01.1924 r.). W dniu 30.01.1924 r. odszedł 
na stanowisko dowódcy plutonu, w 1 kompanii 36 pułku piechoty. 
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Kolejnym etapem jego kariery wojskowej, było przeniesienie  
w dniu 16.02.1924 r. do 29 pułku artylerii polowej (pap), na 
stanowisko młodszego oficera, tu służył do dnia 30.03.1924 r. 
Służbę w artylerii kontynuował, rozpoczynając w dniu 01.04.1924 
r. szkołę młodszych oficerów artylerii w Centrum Wyszkolenia 
Artylerii w Toruniu. Ukończył ją dnia 18.01.1925 r., a od dnia 
19.01.1925 r. rozpoczął służbę w 30 pap, na stanowisku młodszego 
oficera 9 baterii. Został przeniesiony z korpusu oficerów piechoty 
do korpusu oficerów artylerii. Zakończył ją dnia 18.05.1925 roku 
na stanowisku dowódcy baterii. Odszedł na kolejny kurs – oficerów
wywiadowczych, który trwał od 03.06. do 30.09.1925 r.  
Po ukończeniu kursu powrócił do 30 pap, gdzie do dnia 04.01.1929 
r. zajmował różne stanowiska w 3,5,6 i 9 baterii, w tym młodszego 
oficera baterii, dowódcy baterii, był też, przez krótki okres 
zastępcą dowódcy II dywizjonu. W międzyczasie – awansował 
w dniu 22.04.1927 r. na stopień kapitana artylerii, a od dnia 04.05 
do dnia 10.09.1928 r. podczas letnich ćwiczeń, zajmował stanowisko 
zastępcy dowódcy plutonu w plutonie artylerii 83 pułku piechoty. 
W okresie od 04.01.1929 r. do dnia 26.10.1931 r. zajmował różne 
stanowiska sztabowe w 30 Dywizji Piechoty. W dniu 27.10.1931 roku 
przeniesiony został do 24 Pułku Artylerii Lekkiej (pal) – dawniej 
24 pap. Od dnia 10.11.1931 r. do 01.02.1932 r. dowodził 6 baterią 
tego pułku. Następnie do dnia 01.03.1932 r. jako dowódca baterii 
zastępował komendanta pułkowej szkoły. Z dniem 01.04.1932 
r. odszedł na kurs doskonalący w Szkole Strzelań Artylerii 
w Toruniu, który ukończył w dniu 31.08.1932 r. Po kursie powrócił 
do 24 pal, na stanowisko dowódcy 6 baterii, które zajmował do dnia 
09.01.1933 r. Kolejny kurs o charakterze unifikacyjnym ukończył 
w okresie od dnia 10.01.1933 r. do dnia 24.04.1933 r. w Centrum 
Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. Po kursie powrócił do  
24 pal i dowodził 6 baterią. Zastępował także dowódcę II dywizjonu.

Kpt. Michał Borek, w tym okresie służby został odznaczony 
Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Pamiątkowym Za Wojnę 1918 –1921, Medalem Dziesięciolecia 
Odzyskania Niepodległości. W rocznym uzupełnieniu listy 
kwalifikacyjnej za 1924 rok zalety osobiste por. Michała Borka 
opisano w ten sposób: „Silna indywidualność, zmierzająca wytrwale, 
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mrówczą pracą do celu; charakter wyrobiony. W stosunku do kolegów 
szorstki, czasem gwałtowny, niemniej w biedzie, dobry kolega […]”. W 
roku 1925 w kolejnym uzupełnieniu listy kwalifikacyjnej tak oceniony: 
„[…] Charakter szlachetny i wyrobiony. O podwładnych bardzo dbały, 
surowy, lecz sprawiedliwy. Nadzwyczaj pilny i pracowity. Bardzo 
dobry kolega. […] Nad żołnierzami pracuje metodycznie i bardzo 

Nieznany z nazwiska kanonier 10 PAL, pamiątkowe zdjęcie wykonane w atelier 
fotograficznym w końcówce lat 30. Źródło: zbiory SHSK.
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przystępnie. […] Bardzo dobry oficer”. W dniu 31.10.1926 r. dowódca 
30 pap ukarał por. Michała Borka 30 – to dniowym aresztem 
domowym za to, że: „30.IX.26 r. w kancelarji płatnika, podczas 
zajęć służbowych, będąc oficerem inspekcyjnym zachowywał 
się w sposób wyzywający względem oficera płatnika, starszego 
od siebie stopniem”. W uzupełnieniu listy kwalifikacyjnej za 1931 
rok ppłk Władysław Gruiński – zastępca dowódcy 24 pułku artylerii 
lekkiej napisał o kpt. Michale Borku w swojej opinii: „Inteligentny. 
Bardzo systematyczny i pracowity. Pracuje z zapałem. Technicznie 
doskonale przygotowany. Bardzo dobry dowódca baterji”. 
Postawa i wysoki poziom wyszkolenia zawodowego spowodowały,  
że w uzupełnieniu rocznej listy kwalifikacyjnej za 1934 r. Dowódca 
10 Grupy Artylerii – płk Rudolf Niemira, w dniu 11.10.1934 r. wydał 
pozytywną opinię o kpt. Michale Borku, co do służby na stanowisku
dowódcy dywizjonu. Akt osobowe za kolejne lata prawdopodobnie 
nie istnieją. Nie ma ich w Wojskowym Biurze Historycznym  
w Warszawie. Trudno więc odtworzyć drogę mjr. Michała Borka 
do 10 Pułku Artylerii Lekkiej w Łodzi. Faktem jest, że podczas 
mobilizacji sierpniowej dowodził on III dywizjonem, a podczas 
walk nad Wartą podlegały mu 8,9 i 4 bateria tego pułku. 1 września 
1939 roku wybuchła wojna. III dywizjon rozpoczął współdziałanie 
z 31 pSK z Sieradza pod dowództwem ppłk. Wincentego Wnuka. 
Dzień 1 września 1939 roku i kolejne tak wspominał w swojej relacji 
mjr Michał Borek – dowódca dywizjonu: „[…] Dn. 1 września 1939 r.  
w godz. rannych dowiedziałem się o rozpoczęciu działań wojennych 
przez npla. Tegoż dnia około godz. 17.00 otrzymuję rozkaz bojowy 
marszu w kolumnie 31 pp. Wzywam dowódców pododdziałów 
na odprawę, nakazuję pogotowie marszowe, a następnie udaję się 
do dowódcy 31 pp dla uzgodnienia szczegółów. O godz. 21.00 dyon 
włącza się do kolumny marszowej 31 pp i wykonuje marsz nocny  
w kier. m. Wojków. Dn. 2 września 1939 r. o godz. 5.00 dyon osiąga 
las płd. Wojków i przechodzi tam na postój ubezpieczony. Pozostaję  
w kontakcie osobistym z dowódcą 31 pp. Około godz. 20.00 
otrzymuję rozkaz od dowódcy 31 pp dotyczący marszu wstecznego 
w rej. m. Brudzew i organizowania tam stanowisk obronnych. Około 
godz. 24.00 włączam z dyonem do kolumny 31 pp i przechodzę 
marszem nocnym w rej. m. Brudzew. Dn. 3 września 1939 r.  
w godz. rannych osiągam rej. m. Brudzew i w ramach nakazanej 
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organizacji obrony zajmuję i urządzam stanowiska ogniowe  
w rej. Bliźniew – Wągłczew, a p.o. [2 punkty obserwacyjne] w rej. 
wzgórz 178–172. Około godz. 11.00 tegoż dnia przybywa dowódca 
10 PAL i daje mi ustny rozkaz, że mam pozostawić jedną baterię 
do współdziałania z baonem strzelców ON, a z resztą dyonu 
mam przejść do m. Sieradz i współdziałać w obronie przedmościa  
m. Sieradz. Do współdziałania z baonem strzelców 
pozostawiam 7 baterię, a z resztą dyonu [dywizjonu] wykonuję 
otrzymany rozkaz. W czasie zajmowania stanowisk na skraju  
m. Sieradz następuje nalot samolotów npla [nieprzyjaciela]  
i bombardowanie st. kol. Sieradz około godz. 15.00. Dyon w czasie 
nalotu szkód nie poniósł. W ciągu nocy dyon ze względu na zmienioną 
sytuację i moją w związku z tym interwencję otrzymuje rozkaz przejść 
rz. Wartę i zająć stanowiska obronne przewidziane elaboratem mob. 
[mobilizacyjnym]. Dowództwo 9 baterii objął kpt. [Karol] Kawecki 
[…]. Dn. 4 września 1939 r. o świcie dyon bez 7 baterii zgodnie  
z elaboratem mob. zajmuje przewidziane stanowiska ogniowe w rej.  
m. Jamy Męka oraz przystępuje do organizacji obrony, współdziałając 
z 31 pp. Zgodnie z elaboratem w miejsce 7 baterii, która wchodzi 
w skład II dyonu, do III dyonu zostaje przydzielona 4 bateria”. 
Dywizjon wycofał się z pozycji obronnej opartej na rzece Warcie 
po intensywnych walkach w dniach 4 i 5.09.1939 r. Po osi Sieradz 
– Szadek – Lutomiersk – Głowno – Skierniewice – dotarł do 
Puszczy Mariańskiej. Tutaj napotkał sieradzki 31 pSK i od tego 
momentu wspólnie z nim kontynuował walki odwrotowe. W dniu 
11.09.1939 r. brał udział w bitwie mszczonowskiej. Dnia 12.09.1939 
r. zgrupowanie osiągnęło majątek Łoś, potem wieś Rytomoczydła, 
na zachód od Warki. Dnia 14.09.1939 r. w lesie Boże podjęta została 
decyzja o przekroczeniu rzeki Wisły pod Ryczywołem. Kolejnymi 
etapami marszu były las Trzebień i las Marianów. Przez cały czas 
trwały walki z Niemcami. W dniu 18.09.1939 r. dywizjon dostał się 
do niemieckiej niewoli pod Kozienicami. Mjr Michał Borek wraz 
z częścią ugrupowania (w tym dowódcą 31 pSK ppłk. Wincentym 
Wnukiem) wyrwał się z okrążenia, przekraczając drogę Radom – 
Kozienice. Grupa zmierzała do Warszawy, a wobec jej okrążenia 
zmierzała w kierunku Chełma, gdzie miały się zbierać polskie 
oddziały. Pod Chełm podchodziły wtedy oddziały sowieckie.  
Mjr Michał Borek pozostał w Ostrowie Lubelskim, gdzie dołączył 
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do Dywizji Kawalerii „Zaza” gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego. 
Po dołączeniu do Podlaskiej Brygady Kawalerii mjr Michał Borek 
otrzymał przydział na stanowisko dowódcy szwadronu w 10 Pułku 
Ułanów. Funkcji tej jednak nie przyjął z uwagi na kapitulację 
zgrupowania. Do niewoli dostał się 06.10.1939 r. Dnia 13.09.1939 
r. roku dowódca Armii „Łódź” – gen. dyw. Juliusz Rómmel wydał 
rozkaz pożegnalny dla 10 Dywizji Piechoty. Dowódca 10 pal –  
ppłk Józef Kossarek oraz dowódcy dywizjonów: mjr Kazimierz 
Sawicki, kpt. Michał Krassowski oraz mjr Michał Borek otrzymali 
krzyże Virtuti Militari V klasy. Mjr Michał Borek trafił do Oflagu 
VII A w Murnau, nr jeniecki 16060. Dalszych losów tego oficera nie 
udało się odtworzyć.

Kpt. Michał Zaorski
Kpt. Michał Zaorski – urodził się w dniu 18.08.1907 roku w Łodzi. 
Fakt ten został odnotowany w rzymsko – katolickiej parafii  
Św. Krzyża w Łodzi. Wspólnie z rodzicami Stanisławem i Marią 
(Marianną) zd. Dziuba mieszkał w Łodzi przy Alei 1 Maja 77.  
W latach 1917-1918 uczęszczał do szkoły realnej w Morszańsku  
w Guberni Tambowskiej (Rosja). Od dnia 01.09.1918 r. do 20.08.1921 
r. uczęszczał do gimnazjum im. Ks. Skorupki w Łodzi, typu 
matematyczno – przyrodniczego. W latach 1921-1925 uczył się w 
Korpusie Kadetów nr 2 w Modlinie, gdzie mieszkał. Egzamin 
dojrzałości złożył w dniu 11.06.1925 r. Na świadectwie maturalnym 
otrzymał bardzo dobre oceny w przedmiotach wojskowych, takich 
jak regulamin  piechoty, walka na bagnety, grenadierka i nauka o 
broni. Do wojska wcielony został w dniu 18.06.1925 r. jako absolwent 
Korpusu, przez Powiatową Komendę Uzupełnień Warszawa Powiat. 
W dniu 19.06.1925 roku został mianowany na stopień kaprala-
podchorążego. Znał języki rosyjski i francuski. Od 01.11.1925 r. do 
15.08.1927 roku pobierał nauki w Oficerskiej Szkole Artylerii w 
Toruniu (2 bateria szkolna). W dniu 20.07.1926 roku awansował na 
stopień plutonowego – podchorążego, a w dniu 19.03.1927 r. – 
ogniomistrza podchorążego. Od dnia 01.09.1926 roku odbywał 
trzymiesięczną praktykę w 14 pułku artylerii polowej, którą 
zakończył w dniu 30.11.1926 r. W dniu 15.08.1927 roku otrzymał 
awans na stopień podporucznika artylerii (starszeństwo od 
15.08.1927 r. lokata 8/97, Dz. Pers. nr 21/27 str.247) i z tym dniem 
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wcielony został do 10 pułku artylerii polowej, gdzie przybył w dniu 
27.09.1927 r. Tu objął służbę na stałe w 6 baterii. W tym czasie 
bateria znajdowała się w Toruniu i do jej powrotu pełnił służbę  
w 2 baterii. Dnia 28.12.1927 r. przeniesiony został na stanowisko 
młodszego oficera do baterii 3. W dniu 07.01.1928 roku czasowo 
przeniesiony został do 6 baterii. Dnia 17.01.1928 r. przeniesiony 
służbowo do baterii 4, a dnia 07.09 powrócił do baterii 3. W dniu 
15.06.1929 r. został wyznaczony na stanowisko oficera 
zwiadowczego pułku, a w dniu 15.08.1929 roku awansował na 
stopień porucznika (Dz. Pers. nr 14/29 str. 284). W 1930 r. ukończył 
kurs oficerów zwiadowczych, w Szkole Strzelania Artylerii  
w Toruniu, rozpoczęty 05.05.1930 r. Osiągnął bardzo dobre wyniki. 
W świadectwie ukończenia kursu czytamy, że por. Michał Zaorski 
był: „pilny i obowiązkowy, uczy się łatwo, orientuje się zupełnie dobrze”. 
Od dnia 01.09.1930 r. do dnia 07.01.1931 r. pełnił służbę na 
stanowisku młodszego oficera w 3 baterii. Od dnia 08.01.1931 r. 
przez kolejne  3 miesiące pełnił, po raz kolejny służbę na stanowisku 
oficera zwiadowczego pułku. Natomiast dnia 09.03.1931 r. 
powierzono mu obowiązki na stanowisku dowódcy 8 baterii,  

Pamiątkowe zdjęcie wykonane na terenie koszar 10 PAL w Łodzi. Z szablą Wacław 
Rudnicki. Zbiory Stowarzyszenia Historycznego “Strzelcy Kaniowscy”.
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w 10 pułku artylerii polowej w Łodzi. Od dnia 01.05.1931r. do dnia 
12.10.1931 r. dowodził 8 baterią. Od dnia 13.10.1931 r. do dnia 
06.03.1932 r. pełnił służbę na stanowiskach dowódcy 1 baterii  
i młodszego oficera baterii 2. W dniu 07.03.1932 r. został po raz 
kolejny mianowany oficerem zwiadowczym pułku i jednocześnie 
dowódcą drużyny dowódcy pułku. Służbę na tym stanowisku 
zakończył w dniu 13.07.1932 r. Co ciekawe, w dniu 17.11.1931 roku 
por. Michał Zaorski stawił się na badania przed komisją Centrum 
Badań Lotniczo – Lekarskich w Warszawie, która uznała go za 
niezdolnego do służby w powietrzu. Orzeczenie wydane zostało 
dnia 19.11.1931 r. Zapewne na przeszkodzie do służby w lotnictwie 
stanęła zdiagnozowana u Michała Zaorskiego „krótkowzroczność 
oka prawego”, o której mowa w jednym z arkuszy ewidencyjnych. 
Zapewne nienaganna postawa i wysokie kwalifikacje zawodowe 
spowodowały, że por. Michał Zaorski trafił do kuźni kadr polskiej 
artylerii, ponieważ dnia 14.07.1932 roku został przeniesiony do 
Szkoły Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, 
kształcącej wówczas oficerów artylerii. Tutaj pełnił funkcję 
dowódcy, najpierw 8, a od dnia 03.04.1933 r. – 3 baterii ćwiczebnej. 
Z pisemnych ocen w arkuszu ewidencyjno – kwalifikacyjnym za 
1927 rok wynikają osobiste zalety i duża obowiązkowość  
ppor. Michała Zaorskiego, bardzo duże zalety fizyczne, bardzo 
dobra postawa i ideowość, a także duża wytrzymałość fizyczna  
i umiejętności kierownicze. W rocznym uzupełnieniu listy 
kwalifikacyjnej za ten rok czytamy, że był oficerem: „cichym, 
skromnym i jakby nieśmiałym, rokującym jak najlepsze nadzieje, 
posiadającym dużo zalet, które z czasem się rozwiną”. Jego 
umiejętności organizacyjne jak na początkującego oficera, 
oceniono jako duże, był dobrze przygotowany do kierowania 
podwładnymi. Ten okres jego służby podsumowano prostym  
i  treściwym stwierdzeniem – „dobry oficer”. W uzupełnieniu rocznej 
listy kwalifikacyjnej za 1928 rok czytamy, że ppor. Michał Zaorski 
„jest wychowawcą i instruktorem bardzo dobrym, wykłada obrazowo  
i przystępnie, wzorowo wyszkolony fachowo, […] ogólna wartość 
służbowa bardzo dobra”. Ten okres służby podsumowano 
stwierdzeniem: „bardzo dobry oficer”. Te bardzo dobre oceny były 
powtarzane w listach kwalifikacyjnych za kolejne lata, 1930 – 1934. 
Podczas służby w S.P.R.A. we Włodzimierzu, jego przełożony –  
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mjr Witowski – dowódca III dywizjonu napisał  
o por. M. Zaorskim: „[…]. Uzdolnienie wojskowe b. duże. Zmysł 
organizacyjny b. duży, samodzielny, w pracy planowy, dokładny  
i sumienny, przy tem cichy i spokojny. Przepisy przestrzega […],  
do rygoru przyzwyczajony, w stosunku do podwładnych w miarę 
wymagający i sprawiedliwy, dba o ich dobro i lubiany przez swój takt 
i równe usposobienie […]. Nadaje się tak w czasie pokoju jak i wojny na 
każde stanowisko młodszego oficera i dowódcę baterii w pułku” [wyr. 
autora]. Zastępca Komendanta szkoły, mjr Karol-Lucjan Galster 
napisał o por. M. Zaorskim: „Wyszkolony fachowo bardzo dobrze. 
Instruuje bardzo dobrze, osiąga doskonałe wyniki”. Swoją opinię 
podtrzymał rok później. Z rocznego uzupełnienia listy 
kwalifikacyjnej za 1934 rok wynika, że w tym roku por. Michał 
Zaorski od dnia 27.09.1933 r. do dnia 23.05.1934 r. pełnił służbę  
na stanowisku instruktora 8 baterii. Następnie w okresie  
od 24.05. do 04.08.1934 r. przebywał w szpitalu w Chełmie.  
Od dnia 05.08.1934 r. powrócił na stanowisko instruktora 8 baterii.  
Niestety akta osobowe kpt. Michała Zaorskiego kończą się na 
dokumentach z 1934 roku. Już kapitana Michała Zaorskiego 
spotykamy w 10 Pułku Artylerii Lekkiej w Łodzi w przededniu 
wybuchu wojny. Wiadomo, że awans ten otrzymał w dniu 19.03.1937 
r. Dowodzi wówczas 8 baterią III (ciężkiego) dywizjonu artylerii, 
wyposażoną w 100 mm haubice firmy Skoda. 10 Pułk Artylerii 
Lekkiej mobilizował się w Łodzi od dnia 24 sierpnia 1939 roku.  
Od godz. 11.00 dnia 23 sierpnia do godz. 6.00 dnia  
24 sierpnia żołnierze dowodzonej przez kpt. Michała Zaorskiego  
8 baterii – na podstawie rozkazu dowódcy pułku – objęli wartę 
pułkową. Mobilizacja przebiegła bez większych problemów.  
Po przeprowadzonej mobilizacji pułk wyruszył w kierunku granicy. 
8 bateria przez Pabianice i Łask dojechała, wraz ze swoim 
dywizjonem „na przyczółek Sieradz”, gdzie obsadziła przygotowane 
pozycje. Kpt. Michał Zaorski tak relacjonował te wydarzenia:  
„[…] Było nas w baterii dwóch oficerów. [drugim był ppor. rez. Edward 
Mendel Zalcensztajn – oficer ogniowy baterii – przypis autora]. 
Dowódcami działonów byli podchorążowie. Tak się złożyło,  
że celowniczymi przy wszystkich czterech działach byli sami Żydzi  
i muszę powiedzieć, że dobrze wywiązywali się ze swoich obowiązków. 
Nadmieniam, że żołnierze z mniejszości narodowych nie mogli być  
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w łączności, w zwiadzie i na stanowiskach obserwacyjnych. Te funkcje 
mogli pełnić tylko Polacy. Wśród jezdnych było kilku Ukraińców  
i okazali się oni dobrymi żołnierzami. W baterii miałem też dwóch 
Niemców, którzy uciekli zaraz w pierwszym dniu wojny. Za Sieradzem 
były tylko prowizoryczne stanowiska ogniowe. Bateria stała gdzieś  
w pobliżu miasta. Ja byłem na punkcie obserwacyjnym przed baterią, 
nie więcej jak 1000 m w prawo od szosy Sieradz – Złoczew, (pkt. obserw. 
nr. 151) może około dwóch kilometrów na wschód od miejscowości 
Kłocko. W pierwszym dniu wojny nie znaliśmy ogólnego położenia na 
frontach. Kiedy w nocy z 1 na 2 września rozpoczęliśmy marsz na 
zachód, ku granicy, była ogólna radość. Widziałem w żołnierzach 
zapał do walki […]”.

1 września 1939 roku wybuchła wojna. 8 bateria i III dywizjon 
rozpoczęły współdziałanie z 31 pSK z Sieradza pod dowództwem 
ppłk. Wincentego Wnuka. Do dnia 04.09.1939 roku 8 bateria 
wraz z III dywizjonem i 31 pSK odbyła marsze po osi Wojków 
– Brudzew – Bliźniew – Wągłczew, aby w końcu powrócić na 
wcześniej przygotowane pozycje na wschodnim brzegu Warty,  
w okolicy Męki Księżej – Uroczyska Ruda. Tutaj począwszy od 
godzin popołudniowych dnia 04.09.1939 roku, 8 bateria prowadziła 
ogień zatrzymując, do dnia 05.09.1939 r. oddziały niemieckie 
podchodzące najpierw pod Sieradz, a potem Dzigorzew. Kpt. Michał 
Zaorski koordynował ogień swojej baterii z punktu obserwacyjnego 
na wale przeciwpowodziowym pod Mnichowem. Działania kpt. 
Michała Zaorskiego na punkcie obserwacyjnym tak wspominał por. 
Czesław Jarmicki: „[…] Kpt. Zaorski z 10 PAL, czarny od ziemi stale 
przy telefonie prowadzi ogień artylerii. PAL strzela bez przerwy […].  
O szczegółach tych walk można poczytać w niniejszym opracowaniu. 
Po odwrocie znad Warty, 8 bateria do dnia 18.09.1939 roku 
wspierała sieradzki 31 pSK. Wcześniej, dnia 11.09.1939 roku kpt. 
Michał Zaorski i jego bateria brali udział w bitwie mszczonowskiej, 
zakończonej dużym taktycznym sukcesem Wojska Polskiego.  
Do momentu kapitulacji zachowała większość swojego sprzętu. 
Kpt. Michał Zaorski dostał się do niewoli niemieckiej 18.09.1939 
r. i był jeńcem Oflagów IX B – Weilburg/Lahn i Woldenberg 2C, 
nr jeniecki 797. Niestety o losach prowojennych oficera nic nie 
wiadomo. Jest prawdopodobne, że zamieszkał w Gdyni. Zmarł  
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w dniu 13.07.1986 roku i jest pochowany na Cmentarzu 
Witomińskim w Gdyni – sektor 6, rząd 11, grób nr 44. W tej samej 
mogile spoczywa Helena Zaorska, ur. 22.01.1911 roku, zmarła  
w dniu 08.10.1999 roku – zapewne jego żona.

Ppor. rez. Edmund Mendel Zalcensztajn
Ppor. rez. Edmund Mendel Zalcensztajn – urodził się  
(wg dokumentów) w dniu 14 stycznia (urodziny obchodził jednak 6 
stycznia, bo twierdził, że się urodził w tym właśnie dniu) 1910 roku 
w Łodzi, w rodzinie polskich Żydów – Icka i Frajdli Zalcensztajn 
prowadzących własne gospodarstwo rolne we wsi Chełmy  
gm. Łagiewniki. Jego narodziny zostały odnotowane w łódzkich 
urzędach w okresie „od 16 listopada do dnia 19 grudnia 1910 roku” 
pod nr 2579. Miał ośmioro rodzeństwa. Wojnę przeżyło czworo.  
W latach 1940–1942 jego rodzice i trzej bracia z rodzinami 
(Mordechaj – „Momo”, Chanoch – „Heniek” i Mosze Gersz – „Morris”) 
zginęli w gettach w Łodzi i Lidzie. Siostra (Brana – „Bronia” 
Zarzewski) została zamordowana w obozie koncentracyjnym 
w Auschwitz. Edmund mieszkał w Łodzi przy ul. Rokicińskiej. 
Ukończył gimnazjum humanistyczne im. Ks. Ignacego Skorupki 
w Łodzi. W latach 1931–1932 studiował w Szkole Podchorążych 
Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Praktykę odbył  
w 14 Pułku Artylerii Lekkiej w Poznaniu. W 1934 roku wstąpił 
do Przysposobienia Wojskowego przy 28 Pułku Strzelców 
Kaniowskich, gdzie do 1939 roku pełnił funkcję społecznego 
instruktora przysposobienia wojskowego. W 1935 roku otrzymał 
stopień podporucznika. W latach 1935–1939 prowadził też zajęcia 
przedwojenne w szkołach oraz w Legionie im. Berka Joselewicza, 
który był narodową żydowską organizacją paramilitarną. W 1937 
roku brał udział w zarządzaniu i administrowaniu powstającą 
zlewnią mleka i mleczarnią gminy żydowskiej w Łodzi. Zarządzał 
szklarniami w gospodarstwie rodziców.  Funkcję tę pełnił  
do dnia 24 sierpnia 1939 roku, kiedy został zmobilizowany do  
10 PAL w Łodzi. Przydział to tego pułku otrzymał w 1937 roku. 
W maju 1939 roku ukończył kurs Przewodniczących Komisji 
Poborowych Koni. Po mobilizacji zajmował się więc poborem koni 
do pułku. We wrześniu 1939 roku brał udział w walkach 10 PAL 
nad Wartą (z opisanym wcześniej skutkiem) na szlaku bojowym 
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jego III dywizjonu. Był doskonałym matematykiem, co zapewne 
ułatwiało mu wykonywanie obliczeń jako oficerowi ogniowemu. 
Następnie brał udział w walkach odwrotowych, między innymi  
w Lutomiersku, Mszczonowie i w bitwie pod Ryczywołem. W dniu 
18 września 1939 roku wraz z resztkami 8 baterii i dywizjonu dostał 
się do niemieckiej niewoli pod Kozienicami. Krótko przed tym 
faktem został ranny w głowę (odłamek nosił w ciele do końca życia, 
narzekając na skutki urazu w postaci bólów głowy). Wojnę spędził 
w obozach jenieckich: Oflagu IXA – Weilburg/Lahn oraz Oflagu 
IIC Woldenberg – nr jeniecki 849. W obozie szył mundury, czapki. 
Rysował portrety niemieckich oficerów i strażników, sadzając 
ich na muszli klozetowej. Otrzymane wynagrodzenie – w postaci 
pieniędzy i towarów – przesyłał rodzicom do getta łódzkiego,  
w którym przebywali do września 1942 roku. Namacalnym 
wyrazem jego talentu jest obraz pt. Sądny dzień. Został namalowany 
na święto „Żydowskiego Dnia Pojednania” [Yom Kippur], który  
w 1942 roku przypadał 21 września. Przedstawia wschodnią stronę 
synagogi i Tablice Przymierza. Zdjęcie obrazu jest opublikowane  
w książce współwięźnia dr Rafaela Loca. Edmund Zalcensztajn 
dwukrotnie trafił do obozów koncentracyjnych, ale po interwencji 
Czerwonego Krzyża powrócił do 
obozu jenieckiego. To uratowało 
mu życie. Z obozu jenieckiego 
wyzwolonego przez Armię 
Czerwoną zwolniony został w 
dniu 30 stycznia 1945 roku. 
Krótko potem powrócił do Polski. 
Po powrocie do Łodzi zarządzał 
żydowskim sierocińcem  
w Helenówku. W dniu 27 
września 1945 roku poślubił 
urodzoną w dniu 2 marca 1922 
roku w Łodzi Felicję, Fajgę 
(„Felę”) Goldfarb, której rodzinę 
znał jeszcze przed wojną. Z Polski 
wyjechał w dniu 31 grudnia 
1945 roku razem ze swoją Ppor. rez. Edmund Mendel Zalcensztajn. 

Zdjęcie wykonane po wyzwoleniu.
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poślubioną trzy miesiące wcześniej żoną, jej dwoma braćmi  
i narzeczoną jednego z nich. Granicę przekroczyli wykorzystując 
„świętowanie” nowego roku przez żołnierzy na posterunku 
granicznym. Ze strefy radzieckiej Edmund przedostał się 
do strefy amerykańskiej. Tam w latach 1946–1947 pracował  
w wolontariacie w obozach dla przesiedleńców. Ostatecznie  
w maju 1947 roku wyjechał do Peru, gdzie mieszkał do grudnia 
1961 roku. W lutym 1962 roku osiadł na stałe w Izraelu, 
gdzie mieszkał do chwili śmierci w dniu 5 marca 2004 roku. 
Jak wspomina go córka P. Lala Zalcensztajn-Goldfarb: „był uczciwy, 
szczery, surowy, punktualny, optymistyczny, towarzyski, zawsze  
w dobrym nastroju i lubiący zwierzęta. Znał kilka języków: polski, 
łacinę, niemiecki, angielski (sam uczył się w niewoli), hiszpański, 
hebrajski, jidysz. Grał na różnych instrumentach muzycznych: 
akordeonie, mandolinie, harmonijce ustnej (może też na innych 
instrumentach, ale te zawsze były w domu). Rysował portrety 
(nawet w więzieniu) i malował obrazy”. Był dumny, co wielokrotnie 
powtarzał, że służył i walczył w „wielkiej polskiej armii”. W tym 
miejscu dziękujemy Pani Lali Zalcensztajn-Goldfarb z Hajfy  
w Izraelu i Rodzinie Zalcensztajn za przekazanie informacji na 
temat losów Porucznika oraz  udostępnienie fotografii.

Por. Stanisław Kazimierz de Lorme
Por. Stanisław Kazimierz de Lorme – urodził się w dniu 18.11.1907 
roku w Strzemieszycach Wielkich, w gm. Olkusko – Siewierskiej, 
powiat Będzin, woj. kieleckie. Ukończył ośmioklasowe klasowe 
gimnazjum o profilu matematyczno – przyrodniczym z maturą 
w korpusie kadetów nr 2 w Chełmnie zdaną w dniu 08.06.1928 r. 
Naukę w Korpusie rozpoczął w dniu 01.09.1924 r. Zamieszkiwał 
z rodzicami – lekarzem Bronisławem i Antoniną w Sosnowcu, 
przy ul. Podjazdowej 19 m.10, gm. Będzin. Miał młodszego brata 
Antoniego, który zmarł w wieku 17 lat. Przed Komisją Poborową 
Główną powiatu Toruń stanął w dniu 09.06.1928 roku w Toruniu, 
gdzie uzyskał kategorię zdrowia „A”, zdolny do służby wojskowej 
i został przewidziany do odbycia służby wojskowej w wymiarze 
15 miesięcy. Tego samego dnia został wcielony do Oficerskiej 
Szkoły Artylerii w Toruniu. W dniu 10.06. tego samego roku został 
zaprzysiężony i mianowany na stopień kaprala podchorążego.  
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W dniu 03.08.1928 r. skierowany został do 49 pułku piechoty w celu 
odbycia praktyk. Dnia 29.08.1928 r. został przydzielony do Szkoły 
Podchorążych Artylerii, a dnia 09.09.1928 r, przeniesiony do Szkoły
Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. W dniu 19.09. 
przybył na pięciotygodniowy kurs unitarny w tejże szkole, 
zakończony w dniu 12.10.1928 r. Do Szkoły Podchorążych Artylerii 
powrócił 15.10.1928 r. W dniu 14.08.1929 roku, odszedł na praktyki
do 1 pułku artylerii polowej, gdzie w dniu 16.08. przydzielony 
został do 1 baterii. Dnia 19.03.1930 roku awansował na stopień 
ogniomistrza podchorążego. Był wysportowany i osiągał bardzo 
dobre wyniki z wychowania fizycznego. Zaliczono go do grupy 
„silnych”. Dwuletnią Szkołę Podchorążych Artylerii ukończył  
w dniu 22.10.1930 roku. Pchor. Stanisława Kazimierza de Lorme,  
w dniu 18.09.1928 roku tak scharakteryzował dowódca jego 
kompanii: „Karny, zdyscyplinowany, energiczny, gorliwy w pełnieniu 
obowiązków. Szybko orientuje się, fizycznie wytrzymały, lubiany 
przez kolegów i szeregowców. W służbie i poza służbą zachowywał 
się wzorowo. Pełnił funkcje drużynowego i wywiązywał się dobrze”. 
Stanisław Kazimierz de Lorme awansował na pierwszy stopień 
oficerski – ppor. ze starszeństwem od dnia 01.11.1930 roku (lok.  
9 w korpusie oficerów artylerii, Dz. Pers. nr 16/30). W dniu 05.01.1931 
r. otrzymał przydział do 10 Pułku Kaniowskiego Artylerii Polowej 
w Łodzi. Tutaj z dniem 14.01.1931 r. otrzymał funkcję mł. oficera  
3 baterii, dzień później został przesunięty do baterii 7. Od 24.09.1932 
roku zajmował stanowisko młodszego oficera 4, a potem 6 baterii.
Jak wynika z rocznej listy kwalifikacyjnej za 1934 roku, w dniu 
25.02.1934 r. awansował na stopień porucznika ze starszeństwem 
od 01.01.1934 roku (lok. 34, Dz. Pers. 5/34), pełniąc funkcję oficera  
1 baterii od 26.02.1934 r. Od dnia 09.03.1934 r. zajmował stanowisko 
oficera 5 baterii. Wcześniej, od 29.09.1933 r. zajmował stanowisko 
instruktora w Szkole Podoficerskiej 10 Pułku Kaniowskiego 
Artylerii Polowej. Swojego podwładnego, w dniu 26.09.1934 r. tak 
scharakteryzował płk Zygmunt Łakiński – dowódca pułku: 
„Charakter wyrobiony, o dużej sile woli. Posiada wysokie poczucie 
honoru i godności. Bardzo obowiązkowy i pilny. Lojalny w służbie, 
bardzo dobry kolega. Towarzysko bardzo dobrze ułożony. Stosunek do 
służby wojskowej pod każdym względem wzorowy. […] Bardzo dobry 
instruktor, dokładny i cierpliwy. Umie pozyskać zaufanie żołnierzy. 
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Por. Stanisław Kazimierz de Lorme, zdjęcie z okresu pobytu w Szkole Podchorążych. 
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Wyszkolony fachowo dobrze. Taktycznie dobrze uzdolniony. Posiada 
dobry pomysł organizacyjny,  zaradny. Bardzo dokładny w pracy. 
Bardzo dobry wychowawca, wczuwający się w psychikę żołnierza.  
W miarę wymagający, zawsze wierny. Przyzwyczajony do rygoru.  
Na stanowisku młodszego oficera odpowiada bardzo dobrze. Po 
nabyciu doświadczenia w służbie będzie się dobrze nadawał na 
dowódcę baterii. Ogólna ocena: bardzo dobry”. Z opinią ta zgodził się 
bez uwag, ówczesny dowódca 10 Dywizji Piechoty gen. bryg. Józef 
Olszyna-Wilczyński. W 1935 roku pełnił funkcję instruktora Szkoły 
Podoficerskiej, osiągając jako dowódca plutonu bardzo dobre 
wyniki w służbie. Ukończył kurs wychowania fizycznego. Opinia 
służbowa z tego czasu wykazała predyspozycje na dowódcę baterii. 
W 1936 roku funkcję dowódcy plutonu 5 baterii 10 P.K.P.A. W 1937 
roku zastępował dowódcę 2 baterii w I dywizjonie. W dniu 
30.01.1937 roku zawarł związek małżeński z Haliną zd. Maliszewską 
zamieszkałą w Toruniu. W opinii wydanej w dniach od 10.10. do 
04.11.1937 roku. Ppłk Józef Kossarek – zastępca dowódcy pułku tak 
napisał o por. Stanisławie Kazimierzu de Lorme: „Jako dowódca 
merytoryczny, wystąpienie śmiałe, bardzo dobrze wyszkolony, bardzo 
dobry wychowawca, fizycznie silny. Na dowódcę baterii przygotowany 
dobrze”. Pułkownik Zygmunt Łakiński tak ją zakończył: „Zgadzam 
się z opinią zastępcy dowódcy pułku. Wartościowa jednostka 
wyrabiająca się na dobrego dowódcę linii”. Z rocznej listy 
kwalifikacyjnej za 1938 roku wynika, że Kazimierzowi de Lorme 
urodził się syn, że: „żyje skromnie i daje sobie w tych warunkach radę”, 
a w służbie: „ […] zdolności ogólne i wojskowe – znaczne. Dobry 
instruktor, tłumaczy i uczy jasno, jako artylerzysta dobrze wyszkolony, 
dobrze strzela. […]. Pracuje nad sobą – interesuje się literaturą wojskową 
– rozwinął swoją wiedzę fachową”. Listy kwalifikacyjnej za 1939 rok 
w aktach osobowych por. de Lorme nie ma. W sierpniu 1939 roku 
był już dowódcą 4 baterii 10 Pułku Artylerii Lekkiej w Łodzi. 
Bateria wyposażona była w 4 armaty 75 mm wz. 1897. Dnia 
23.08.1939 roku do pułku dotarła informacja o mobilizacji. 
Rozpoczęła się ona następnego dnia o godz. 6.00. Miała zostać 
ukończona w terminie 60 godzin. 27.08.1939 r. pułk wyruszył  
w kierunku granicy. W dniu 30.08.1939 r. dotarł do wyznaczonego 
rejonu. Jeden z działonów 4 baterii dowodzonej przez  
por. de Lorme został przydzielony do 1 Pułku Kawalerii KOP,  
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w składzie Zgrupowania nr 2 dowodzonego przez płk. Jerzego 
Grobickiego. Zajmował on pozycje na linii Wójcin – Bolesławiec – 
Mieleszyn. Pozostała część baterii stanowiła wsparcie Zgrupowania  
i zajmowała stanowiska w rejonie Czastary – Kniatowy. W dniu 
01.09.1939 r. okolice stanowisk 4 baterii zostały zaatakowane przez 
niemieckie lotnictwo. Bateria jednak była dobrze zamaskowana  
i nie poniosła żadnych strat. Natomiast artylerzyści działonu 
przydzielonego do 1 Pułku Kawalerii KOP skutecznie zwalczali siły 
1 niemieckiej Dywizji Lekkiej. Około godz. 17.00, 4 bateria wraz z II 
dywizjonem wspierała ogniowo kontratak Batalionu ON „Wieluń 
II” pod Krajanką. Tego samego dnia w godzinach wieczornych w 
składzie Zgrupowania nr 2 wycofała się po osi Parcice – Czastary 
– Sokolniki. O godz. 19.00 zapadła decyzja o odwrocie Zgrupowania 
za Wartę – do miejscowości Beleń. Dnia 04.09.1939 r. 4 bateria  
por. Stanisława Kazimierza de Lorme dotarła do miejscowości 
Męka–Jamy. Tutaj bateria otrzymała plany ognia i stanowiska 
ogniowe. Została podporządkowana dowódcy III dywizjonu mjr. 
Michałowi Borkowi. Po zajęciu stanowisk 4 bateria, wraz z III 
dywizjonem (8 i 9 baterią), prowadziła ogień do wskazanych celów. 
Od świtu 5.09.1939 r. cały dywizjon wspierał obronę 31 pSK na 
centralnym odcinku obrony pod  Sieradzem. Po godz. 13.00 
stanowiska 4 baterii, która pod ostrzałem nie mogła zmienić 
pozycji, zostały rozpoznane przez niemieckie lotnictwo, a następie 
nakryte celnym ogniem niemieckiej artylerii. Zniszczone zostały  
2 działony, obsługa jednego w całości poległa. Te wydarzenia tak 
zrelacjonował por. de Lorme: „[…]. Bateria 4/10 pal rozbita na  
st. ogn. /2 działa i 2 jaszcze z obsługą giną na działobitniach, pod 
ogniem art. npla. prócz jednego działonowego i 1 wręczyciela posłanego 
po wodę/. Obsługa na rozkaz oficera ogniowego chwilowo opuszcza 
stanowiska /pchor. Grzegorczyk/, aby przeczekać ogień art. npl. Jednak 
do dział nie wraca na skutek otrzymania ogni k. m. piechoty npl., który 
na tym odcinku przełamał linię obronną / rejon Jama Męka/ koło  
m. Sieradz […]”. W tej samej relacji, złożonej w Londynie,  
por. Stanisław Kazimierz de Lorme opisał swój szlak bojowy po 
odwrocie znad Warty: „6 IX Dywizja organizuje się w rejonie  
m. Franciszków. 6-7-8-9-10 IX marsze i koncentracja 10 D.P.  
w m. Otwock. 11-12 IX marsz przez m. Borowie Łaskarzew. 13 IX 
maszeruję z resztkami 10 p.a.l. /2 bat. z dowódcą por. Cieślikiem 
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Czesławem, dowództwem 10 pal i dowództwem I/10 pal/ w kierunku 
Lublina. W m. Lublin zapisują wszystkich w szeregi obrońców Lublina 
i w tym czasie szukam 10 D.P. Dn. 17 IX zostawiam 2 baterię  
w m. Lublin a z resztą 10 p.K.a.l. + nowo zorganizowana Kol. Amunicyjna 
odmeldowuje się u płk. dypl. [Piotra] Barthaka [Bartaka] i łączę do 
własnej dywizji. 19 i 20 IX nowa organizacja 10 p. K. a. l. 22 IX bój 
spotkaniowy z Niemcami w rejonie m. Siedliszcze. 23 IX bój 
spotkaniowy. Dywizja przedziera się cały czas na południe, aby 
połączyć się z gen. [Kazimierzem] Sosnkowskim. 24 IX – 25 IX bitwa  
o m. Bożą Wolę, Suchowolę i przeprawę na Wieprze w m. Krasnobrodzie. 
25 IX godz. 19.00. Dowódca A.D. 10 D.P. ppłk. Jasiński Marian  
i ppłk. Kossarek Józef, dowódca 10 p.K.a.l. pozostawia jedną baterię  
/4 haubice + 1 działon 75 mm armat wyciągnięte z pobojowiska/.  
Są w niej 2 haubice z 5/5 p.a.l. + 2 haubice z baterii ppor. Czecha 
Zdzisława + 1 armata z baterii por. Goczyły Mariana. Jako organizator 
i dowódca Kol. Amun. rozdzielam resztę amunicji. Wszystko inne jest 
zlikwidowane. Kanonierzy puszczeni do domów. Ofic. i pdf. są również 
wolni. Ta jednak bateria pod dowództwem por. /?/ [w oryginale brak 
nazwiska] i dowództwem kpt. Krassowskiego Michała maszeruje bez 
bagażu na południe. 26 IX. W lasach w rejonie malutkiej stacji Guzecko 
Sądeckie odszedłem z 4 ofic. , również bez przydziału, od tej baterii  
w chwili, kiedy oficer ze Sztabu kpt. dypl. [artylerii Bernard Przemysław] 
Weiss powiedział nam o decyzji poddania się Niemcom. Do granicy 
węgierskiej było około 250 km. Z informacji, jakie uzyskali autorzy 
tego opracowania od syna por. Stanisława Kazimierze de Lorme – 
mieszkającego w Szwajcarii P. Andrzeja (Andre) de Lorme wynika, 
że w dniu 29.09.1939 roku dostał się on do sowieckiej niewoli,  
w okolicach Równego. Zbiegł jednak z transportu na Wschód  
z innym oficerem. Przedostał się na Węgry, później do Francji, 
gdzie walczył w 2 Dywizji Strzelców Pieszych. Tu awansował do 
stopnia kapitana.  W 1940 roku został internowany w Szwajcarii. 
Tutaj osiadł na stałe. Zamieszkał w miejscowości Wohlen, gdzie 
zmarł w 1981 roku. Na zakończenie należy wspomnieć,  
że por. Stanisław Kazimierz de Lorme związany jest z tajemniczą  
i do tej pory nierozwiązaną sprawą ukrycia sztandaru 10 PAL we 
wrześniu 1939 roku. Istnieje relacja z Banknock, z której wynika, 
że: „10 Pułk Artylerii Lekkiej – sztandar został rzekomo zakopany. 
Miejsce przechowania mogą wskazać kpt. Oskar Kuhnel,  
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kpt. Kazimierz Michałowski i chor. Adam Cichoń. Bliższych danych 
brak – meldunek por. de. Lorme”. Syn porucznika de Lorme 
przekazał nam, że ojciec brał udział w ukryciu sztandaru, o czym 
wspominał. Szczegółów jednak nigdy, nikomu nie przekazał. 

Pozycja artylerii pod Sieradzem (Męka Księża – 
Uroczysko Ruda)

Na odcinku obrony powierzonym 10 DP prace nad przygotowaniem 
obrony rozpoczęły się stosunkowo późno, bo dopiero w maju 
1939 roku. Do maja oficerowie 10 DP pracowali nad odcinkiem 
powierzonym później do obrony 30 DP. Było to efektem zmian 
decyzji w dowództwie Armii „Łódź”, u których podstaw leżały także 
niestety konflikty wewnętrzne. Do „rozpracowania” powierzonego 
odcinka obrony skierowano kadrę oficerską. Ostateczny 
elaborat obronny został zatwierdzony dopiero w połowie lipca. 
Ukończenie prac zakładano na 28 września 1939 roku. W ramach 
wykonanych prac przygotowane zostały także stanowiska artylerii. 
Przygotowania pozycji tak relacjonował plut. Mieczysława 
Sierzchała – szef 8 baterii: „[…] Przed wojną jeździliśmy nad Wartę 
robić punkty topograficzne. Każda bateria miała 2-3 stanowiska 
zapasowe. Charakterystyczne, że Niemcy, kiedy zaczęli strzelać, bili po 
zapasowych stanowiskach, gdzie nie było naszych baterii. Stąd dowód, 
że wiedzieli o tych stanowiskach […]”. Ppłk Mieczysław Kowalski, 
szef służby zdrowia 10 DP w 1946 roku wspominał: „[…]W pasie 
opóźniania należało przygotować poszczególne pozycje opóźniania, 
pola minowe, zapory przeciwczołgowe. Na pozycji obronnej należało 
wybudować stanowiska obserwacyjne, stanowiska broni maszynowej, 
broni towarzyszącej, artylerii, dowództw i rozbudować łączność […]”. 
Odnaleziona pozycja 8 baterii, III dywizjonu 10 PAL znajduje się 
w odległości około 2.5 km od rzeki Warty, gdzie pozycje piechoty 
wkomponowano na tym odcinku w wał przeciwpowodziowy. 
Lokalizacja obejmuje rejon piaszczystych wydm leśnych, 
znajdujących się na łuku drogi Męka – Ruda, cofniętych od niej  
w głąb lasu o 150 do 250 m na wschód. (naprzeciwko obecnie  
znajduje się boisko sportowe). Sztabowcy artylerii wyznaczyli 
stanowiska poszczególnych dział za piaszczystym wzniesieniem, 
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osłaniającym baterię od zachodu. Taka lokalizacja miała 
dawać osłonę przed artylerią nieprzyjaciela oraz maskować 
ognie wylotowe w trakcie prowadzenia ostrzału, a także 
pochłaniać odgłosy detonacji wystrzałów. Zlokalizowane zostały  
4 działobitnie. Ich rozmiary odpowiadają rozmiarom haubic 
100 mm firmy Skoda, będących na wyposażeniu III dywizjonu.  
Z materiałów archiwalnych, w tym zachowanych relacji wynika,  
że jest to pozycja zajmowana przez 8 baterię, dowodzoną przez  
kpt. Michała Zaorskiego. Działobitnia – to szaniec, w którym 
ustawiano pojedyncze działo. Oddalone były od siebie o około 
50 m, a między nimi znajdowały się rowy przeciwodłamkowe 
dla obsługi w kształcie litery „V” , Trzeba tu dodać, że ta pozycja  
zachowała się w stopniu dobrym. Choć obecnie porasta ją 
las, to wszystkie ziemne umocnienia są doskonale widoczne.  
Na zapleczu działobitni, w odległości kilkunastu metrów za nimi, 
patrząc w kierunku wschodnim, ujawniono także umocnienia 
ziemne, z rowami dobiegowymi skierowanymi w ich kierunku. 
Mogły one stanowić, w ocenie autorów tego opracowania, miejsca 
składowania amunicji dla działonów. W wydmie osłaniającej  
od zachodu wykopano rozgałęziające się długie rowy dla obsady, 
aby na jej szczycie osadzić stanowiska obserwacyjne i pozycje 
ubezpieczające dla obsługi ręcznych karabinów maszynowych. 
Spoglądając z opisywanej pozycji na południowy zachód, bliżej 
łuku drogi widać po lewo drugie piaszczyste wzniesienie, w którym 
wykopano w 2/3 wysokości stanowiska osłony baterii. Okop okala 
wzgórze szerokim łukiem. Do niego dołączają po przeciwległych 
stronach dwa długie rowy dobiegowe, które biegną aż do drogi. 
Pierwszy zaczyna się od południa i wspina się stromo do góry. 
Drugi zaczyna się od strony zachodniej i biegnie łagodnie w górę 
aż do pozycji. Na stanowisku wykonano trzy wnęki dla broni 
ciężkiej, jaką były ciężkie karabiny maszynowe. Rowy dobiegowe 
miały na celu umożliwienie łatwego obsadzenia jak i opuszczania 
pozycji obronnej. Tak ulokowana w terenie 8 bateria zwalczała  
4 września posuwające się ku rzece Warcie oddziały niemieckie  
i nie została odkryta nawet przez lotnictwo nieprzyjaciela. Dopiero 
5 września niemiecka artyleria – przy wykorzystaniu dywizjonu 
nasłuchu akustyczno-wzrokowego – zaczęła celnie ostrzeliwać 
pozycje artylerii w uroczysku Ruda. Przebywając w tym miejscu, 
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Na górze: stanowisko ogniowe  oraz punkt obserwacyjny  8 baterii 10 pal na podkładzie 
z przedwojennej mapy topograficznej WIG. Dolne: pozycja baterii w widoku Lidar. 
(Geoportal)
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należy pamiętać, że wskutek ostrzału niemieckiej artylerii w 
dniu 5 IX 1939 roku, poległo tutaj kilku polskich żołnierzy, 
których pochowano na  cmentarzu parafialnym w Sieradzu – 
Męce. Prosimy o uszanowanie tego miejsca i chwilę refleksji. 

Obsada personalna (OdB) 10 Pułku Artylerii 
Lekkiej w Łodzi na dzień 01.09.1939 roku.

Dowódca pułku – ppłk Józef Kossarek
Adiutant pułku – kpt. Jan Roliński
Oficer zwiadowczy – por. Leon Gadziemski
Oficer łączności – por. Henryk Ulrich
Dowódca PTO – por. Leon Szewalje
Dowódca I dywizjonu – mjr Kazimierz Sawicki (obrona odcinka 
„Glinno)
Dowódca 1 baterii – kpt. Oswald Szczepkowski
Oficer zwiadowczy – por. rez. Jan Gajdziński
Oficer ogniowy – ppor. Witold Janowski
Dowódca I plutonu – ppor. rez. Synowiec
Dowódca 2 baterii – por. Czesław Cieślik
Dowódca I plutonu – ppor. rez. Edmund Kulesza
Dowódca 3 baterii – kpt. Stanisław Przychodzień
Dowódca II dywizjonu – kpt. Michał Krassowski (obrona odcinka 
„Beleń”)
Dowódca 4 baterii – por. Stanisław Kazimierz de Lorme
Oficer zwiadowczy – ppor. rez. Zygmunt Makówka
Oficer ogniowy – pchor. Stefan Grzegorczyk
Dowódca I plutonu – ppor. Maj
Szef – ogn. Czesław Wojtol
Dowódca 5 baterii – kpt. Bolesław Kwiatkowski
Oficer zwiadowczy – por. rez. Romuald Krzemieński
Oficer ogniowy – ppor. rez. Zbigniew Kaczkowski
Dowódca I plutonu – kpr. pchor. Stanisław Ziółkowski
Dowódca II plutonu – ppor. Wacław Lissewski
Szef – st. ogn. Włodzimierz Żołędowski
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Dowódca 6 baterii – ppor. rez. Marian Siwiński
Dowódca III dywizjonu – mjr Michał Borek (obrona odcinka 
„Sieradz”)
Adiutant dywizjonu – ppor. rez. Lucjan Fagosiewicz
Oficer zwiadowczy – ppor. rez. Wincenty Ostrowski
Oficer obserwacyjny – ppor. rez. Kazimierz Michniewicz
Oficer łącznikowy – ppor. rez. Jan Skowroński
Oficer łączności – ppor. rez. Ludwik Kinderun
Oficer płatnik – ppor. rez. Tadeusz Ralinowski
Oficer żywnościowy – ppor. rez. Eryk Müller
Lekarz – ppor. rez. Szlomo Sztilermon
Lekarz weterynarii – ppor. rez. wet. Stanisław Weigel
Dowódca kol. amun. – ppor. rez. Władysław Jeżewski
Dowódca 7 baterii – kpt. Aleksander Trzepałkowski
Dowódca 8 baterii – kpt. Michał Zaorski
Oficer zwiadowczy – ppor. rez. Marian Lezak
Oficer ogniowy – ppor. rez. Edmund Mendel Zalcensztajn
Dowódca II plutonu – ogn. pchor. Wincenty Zalewski
Szef – plut. Mieczysław Sierzchała
Dowódca 9 baterii – por. rez. inż. Miron Budziak
Oficer zwiadowczy – por. rez. Stanisław Tarczyński
Oficer ogniowy – ppor. rez. Henryk Wojtatowicz
Dowódca I plutonu – ppor. rez. Piotr Tarczyński
Dowódca II plutonu – pchor. rez. Stanisław Próchnik
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Koncepcja merytoryczna opracowania: Wojciech Józefiak – grupa 
nieformalna „Detektywi Pól Bitewnych Sieradz 1939”. Wykorzystano 
materiały archiwalne i dostępne źródła, będące w posiadaniu 
członków grupy oraz własne opracowania. Wykorzystane relacje 
pochodzą z książki pt. „Boje nad Wartą, 10 Kaniowska Dywizja 
Piechoty i Kresowa Brygada Kawalerii w Kampanii Wrześniowej”, 
pod redakcją dr hab. Andrzeja Wesołowskiego. Tom I wydany 
przez Wydawnictwo Tetragon powstał z udziałem członków 
grupy i ukazał się już na rynku księgarskim, a także z kolekcji 
Piotra Aleksandra Kukuły. W razie wykorzystania należy podać 
źródło. Relacja Stanisława Galusa pochodzi z prywatnej kolekcji 
Macieja Milaka. W razie wykorzystania należy podać źródło. 
Miejsce zlokalizowane zostało podczas prac grupy nieformalnej 
„Detektywi Pól Bitewnych Sieradz 1939”. Materiał ten może być 
powielany i rozpowszechniany w każdej formie – z zastrzeżeniem, 
że powstał podczas prac grupy nieformalnej o nazwie „Detektywi 
Pól Bitewnych Sieradz 1939”, stanowi własność grupy i jej dorobek.
Zdjęcia współczesne stanowią własność grupy nieformalnej 
„Detektywi Pól Bitewnych Sieradz 1939” i podlegają rygorom 
wskazanym powyżej. Zdjęcia archiwalne pochodzą ze zbiorów 
Wojskowego Biura Historycznego i Centralnej Biblioteki Wojskowej 
w Warszawie, rodziny Zalcensztajn, Stowarzyszenia Historycznego 
„Strzelcy Kaniowscy” podczas ewentualnej reprodukcji należy 
podać źródło. Grupa nieformalna „Detektywi Pól Bitewnych 
Sieradz 1939” składa podziękowania wszystkim podmiotom  
i osobom zaangażowanym w realizacje projektu i wspierającym 
jego realizację. Kontakt z członkami grupy jest możliwy pod 
adresem poczty elektronicznej sieradz1939@poczta.fm. 

Więcej do poczytania: 

O grupie nieformalnej „Detektywi Pól Bitewnych Sieradz 1939”:
https://sieradz.eu/sieradz-wrzesien-1939

Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy”:
www.facebook.com/kaniowscy.
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