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: E4,111 	Po  7. ,Ly, • 	-.1  .1 	9  _6r.;:"'"."--------.  

1 	CZ 	poor. Korpus Of i.cerov.7  1-..,Lcznocc:L 
rs z en F.; ti.-'10  1 

.) 	.-)lutonu  D.T.;.azIa  a 	terv.  G own e 	• . 

- Grupy "Drohiczyn" - 
e Gen 	arc; t:, •  

c ) Dca 	 oso - bezporredn i.o 	CC7.; • 

3. Powolanle ma  5  -±ye; cwfa 	rezerv,Ty o 	ern 5 11....2ca 1 
26 pulThu ulanovr w Earanovi.7-.1. a z 	na dz en 8 lipca 193'9. PoniewF,2 
131-7,7,Pda Nowogrodz.-.a od marcv 	w rej onie 	erpc!.. 	byla w tyre 
czasl e 	o',7.7res e przenoszenia sie na nowe mp s 
z :Bar!-,now cz do m ,Lidzbark i  dolLy7. •-:-. .rz7.,--bylem 9 	. 1 

Sz,T,rejce- 	escilo 	w Tionc.)wie. 	poczatkowo z raz 
ka.zu p1k. 	c err.: funkcj o ofi 	ord.-712 r-o..07-cc:o -I dopiero na .skut elA• 

n tr 	 Bajzertt-.:T. -oo. day lt,.cznosci 	z 
lem 	ow:-  do sz7m.dronu laczn 	Li-1.71e objclem :pluton 

j 	• 
D two 13 r73,- ,7 	Lyir) v 	 s Z wadroll 	t 	s 	1.3arf.'„; .  

p • C; en 	. An 0_ c 	- 	e on) 	t 	rn j r. dy p , c. )1_ 	") - 7i 
;zt 	t 6.7p]. 	.Pawel G _1, -1-i C.) f. 	t • 1:21) 	 ev,ic 2', 4. 	 — 

Pluton 	 o1Dslu,(7 1.,[n.1 con tr;- 	 or 	 1)0e2 
floczta szwadronu 	 en_ a w re j onie 

Dc? 	 171 	 zert dca -plutonu   c 

pam ,  e  M.11  w 	or-azych 	 •  • 
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• 	

e do m•1[4 d.z'of:..r17 )  a z n71.11 F!iz'. 	 . 	t: • ..' 	• - 	-- 1. 
no .,7  dor 	 w oso'Hie 	Troj: 	• 	(;:yr" 	7-"n 
law ) 	 en oprocz 	 C 0E, 	 7  

-na przn.o to.7 	rip central 	doC:: ovn- r. 	' 	• 
W monen c l e wybuchu wojny SztalD 	 na • 2 rzut ..7  

• 	

- 	I . 	 przy sza a 	- 	3.z1)1rIc 2 rzut 
Z1 	 centrala - poczto, 	ad 2 do 4 wrzesr.ia. 
skut 	przeIamanla frontu na odc:i nku 	( 2o DP) - w F.od.z 	- 

poludnl owy ch• dn.4 vr.rzesn 	otrz:‘.7-malem 	•-.I 	 prz:. 
Zurc.)m..7 	- ;Si Tr•spb 	rio7,•reco rip. Br:i•,,-.,i;acly 	1.1 o 	Zu 	z  z ad.'•Hn  em 31. 	; • 
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n eF.;o 	 z F; tal a 	ety w 	 wrz 
si..cricl pa . calbdzi ennym postojunocnym marsz ern przeZ 	oc7 
jako nowego 	Dr.- ge.dy.- 
W dnju 	w..:zocl.popoludniowych  atrzymalem• rozz przerowadzonia 
tabortt mo ,arowegd szwadronu 	samochodow + 3 rtiotoc:‘,..1.71. e) do r,..Strucv 
(viz 	W-w,=' - Rad.zymin ) 	 w777-'417' 
• a lwz w droge poprzez puszcze Kapip.inowskt, n tQ17 1. t jesli 
chodz::.10 'a samochody -zachodzila 	ze ,ugrzezna w pi a skach. 	- 
gady nalezelo S =e spo(hA ewac w Strudzo za 3-4 dni. Rozkaz kc..te7o-
ryczn e zabr;.,nial prr eo'fod zcn.ira przoz Wrcrsz awe •  

agne'lern 8 .wrzesnia i zdolalem telefonicznia ziozyc mel- 
dunek yr c en tn::..1j Fry"7"-, 	 v z 	e d ol a c z c 	e do pin e caly • 
szereg oficerow z 	 ktrzy przesiedli ale z wozow a 
trakcjt konnej na jadP,ae ze m a puste c%mochody. 0 lie parnieto.m by-

to kpt.KwiatkoWski ec.d.t Parku Int.Bry. ), -ad polo--  
S 	„..]. por. 	e 	cz por. A. ...ovir.•71olci  '-1--zr 	---r- fr' 

slca n .1. o 7rzy7o7"T!.nal. a 	OrEs7, rtm as iota k 	.  
Przez tray dni  eta]. Lamy w Lltrudze pod dose CZ es -emi nalot 
jac sie nawlazaa lacznosc 	 v.rszeriirni sposobam;1, 
goncy na kierunek N., Dwor stvri erd2F.1:1:  naajawien5.e sic .oatrol 
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w tym rejonie,'.‹.t.jakoby nactepnie cofnely sio do puszczy KamTinor!:,.., 
W dnTha 9. IX bedac w hadz7m:Lne na contrail, Mazow.Dryg.Kaw.(por.Maz,  
spotkalem.pltnika nnizej Brygay, por.Prz7borowskieo, ktory wn,z 
z p:Lelledzm okolo miljona zlotych oczeiWai przyLycla nazej je -no13,. 
71 do tego rejonu. 	,  
W dniu lo wrzunj_a pc poludniu posterunek zand.w Czarnej Strudze yo-
wiadomil nao, ze na skutek przetawAnia frontu pod Wyszkowem nalez.y 
przejsc do Rembertowa, gdzie otrzymgmy dalsze rozl:azy. W nocy z dni!,:,.. 
lo na 11 w omeff„zle Qarnizona Re:nbertow poinformowon7 nac, ze kOY:1- 
_Contracj Nowmrodzkiej i Mazowieckiej. Brygad Kay/. odbedzie sie 
w Sedlcch, dokad nalezy sie natychmit udac.• Siedice osiagnelismy 
,:c.,ar_ula...zil, gdzie o podobnych rozkazach.nilzt nic nie wiedzal, 
netomIast pike Alesandrewicz •(D.O.K.I)- rozkazal organizowac lacz- 
nosc, a czlonkom sadu poiowego rozpocaac urzedowanie 	sadzic naply- 
wajgcycb "dezril-terow", wzgl. "rozbitkow". Po wydaniu tych zarzadzen 
plk.Aleksndrowicz 	rr i wfecej go nj_e widziaPo.iWysialem. rozpozna- • 
nj.c na kierunek Ga_wolin - Milosna. centr777777zenj.a poulosek.jakoby 
tam I:oncentimcja Drygady miala sie odbyc. Rozpoznanie nie powroclo. 
Q,44.2_,Qadz11.0cro.Ure Oak sie,znacznielpzriej dowtedzialom)oddzialy 
rozpoznawcze:liemec.11le zmusily nas doopuszczena miast'w 1.erunku 
na Tirsesc. none, jazd.L. przez Miedzyrzecwsrcd tiurnu uciekinierow 
dzjalow wojskowych pru jednoczesnych dro'onych utarczkaoh z dyworsan4i 
tamj 	odCzialam rozwznawczymi spowodowala zupelne pogubjenje 
mojej 	 Kpt.Stypulkwsi ranny zostal przewieziony'do szp:Aala. 
Vr BrzeGclu. Poniewaz w Drzesciu 	moznaThyla osiagnac zadnych 
formacji postanowilern dotrzoo do cnaranowicz,. gdzie spodzlewr:.lem sie 
zatac pozostnlocc Drycady. Przybylem do Baminowicz 13.IX rano. Oka-
zolo sie, ze resztki oddzialow 13/7 gar odeszly do Lukwa.. (zd;.:..je !Ae 
ze na dwa d.r ipraed moire przybyciem).- Postanowilem wrso c do Lukowa. 
W miedzycz-fc.okazalo 	ze Kmdt.Parku 
oraz 	 )or.Przyborowski przybyli rowniez do Darc.D7,, i. 
7rpl 	:Jywajacym w Bar?nowiczach.zonom oficerow j 

":)"-mleczne pobory. W nocy z 13 na 14 odjechaliir 
Slonim,Pruzane z zamirom dAarcia prze Kobr7n do Lukom. G Pruzana 
okozalo 3-:L.e to juz nfLemozite i trzeba bylo zmionic kierunek na 

•(szoc Pinsk- 	XoT)r7r). V A7to%:olu poinformowano 	ze wobec 
zerania mootu r KoEryniu dostnc 	e juz tam 	mozna skieromno 
nas na Droh!czyn.(Tam rown:ez 	 patrol swoj,kt.z 
Siedlec wyslalem na poszuknie 	 zamel,Thwal mi,ze 
dotarl w noc7" z 11 na 12 do m'Lejsco-.v•: . Wiaown 	gdzie stal Sztab 

Na okntok nocy,ostrzoliwan 	sametu, jai powl z powo_ 
du alarmu d vymarszu straoll on dalsza lacznoso i meldunku nie zio-
zyl). 
W dotarlem do.fo.Drohiczyn, 	zameldoTlem sie .0 plk.Gorz. 
kov,skiego (zdLje sie,ze 79 pp.),t.formowa1 grupe i otrzymalem roz-
kas formowana oddzialow lacznosc-j. ze splywajacych 
Tegoz dnia objalem poczte w Brohiczynd:e, a nastepntgo 	(15.121 
zameldowri sie u mnie plut.pchor.Bohdan (Pchor.zawod.), :tors 
17711 w ealooci 4 kablowa kompanie z Grunv "Narew" (Gen.Miot-Pijalkow 

Konr 	posiadala etatoWy :t)r2et.i:sklad, nie posiad la hato- 
• t oficerow. 1o.,li przybyla 5 kablowa kompnf, z tejze EL,mej uxu- 
• "Narew" 	prowadzona pr7,ez ppor. Bpranowskiegb i sierz.zaw. Meru- 

(Instruktor z.Centr.Wyszk;LbeZn o )Dzion 	przeszedl no. 
przeorgarjzowaniu kompanj, przyozem z rozkazu ppli:c.Gorzkowser!o-
zostale .7znaczony na dowodce Iacznosci grupy "DrohicznA. W skiad . 
grup7 wc11,1dzly batalftny zapa-soife'pull.:ov7 79 	0o.Dcami miedzy 
o ile' pretam byli ppik.Gumowsi, mjr.Paja. W dnl.0 17.IX wobec 
wkroczenTh, wcyjak sow.teckich,:.Trupa "r)rolliczyn" 'rozpoczela marsz w 
runu. Kai3j.ena Koszynsiec,o'na 	n)mparie lacznoact budowaly 
obsiu:7!..waly cc marszu. ITadE.czbo7-• H.;',fzet 	 zostli 
711 	bataltonow TI.echotyv jako 	 wzgl.plutony 1;.=:cznosci. 	dn. 
18.X.X przybyl on. Kmj.cic-MTrz 	w-caz z reczta Podlaskiej Brygady, 
Raw. 
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to 
Grupe nasza posuwala see Do osi Biolin - Y,ukoszyn 	 Glusza 
Kamien 7,-osz7-rski 	Nujno, ktor7 osianelismy w dniu 21.1X. Tut ,j mia- 
ly 'bye prowadzone rokowana z przedstawicielcmi &rmii sowieckiej o 
przepuszozonJe nas przet zajety juz rowel. Rokowa7fla nie doszl;:-  do 
skutku. Dalszy marzz rozpoczety w driu 23,1X odbywal sie• juz w stycz-
nOsci z npl l nod nalotauii (Dubeczno 24,1X). 
Krymno 	V71.licc, 	Fiza;K- Wlodawa (27,1X). Oprocz spotkan z wojskami".  
sorfec'.7jmi gayly stale walki z Tcraincami w poszczegolnych wsiach .1 la 
sack. Po Drzejsciu Bugu• przez Brusy 	Sosnowice - StepkTm 	osiagne- 
lsmy Parczew (3o.IX), gdzie•nastapila reorp:anizacja calooci. ja 
z kompania zameldowalem sie bezposrodnio pod razkazy mjr.Hetpera(dca 
lacznosci gen.qebe7'7fl.). Nastapily przesuniecia w ramei.ch J;rup 
Epler l plk.Drzoza),ru 	"Drohicz7:n" zoctala przydzielona do t,ch 
z,crupowan, Pik, Gorzkowski objal bodajze funkcje P.D.0 p1k. P.:21era. 
2.X.osiaznelismy AdEmowo wchoizac w stycznosc z wojokami ndemieckimi 
w tym rejonJe Hordziszki,Drozdziet,Krzywda,Wola Gulowsa. 

walka. do 5,X., ktora zaprzestano na, rozkaz ..sen,taeberga w• godz.popo-.7 
ludriowych. Mlmo zarrzestania ognia z polsiej 	ogien 
cej artylerii rienieckiej z wszystich.stron trwsl do Eodz.02°°dn. • 
6.X., t.j.do czasu osobistego stawien-la sic gen,Klebera w dtwie nie- 

W 	tej nastapila rzeczywista. kapitulacja. 	rozkazu 
przeprowadzileM zoln:i.erzy mojej kompanli w dn. 6.X.w godz.przedpolu-
dniowych przez punkt w7jscia w ¶oli Gulewskiej. 

5. 6.73.1945. 
6. Oficer Lacznikowy przy 22o (R) bet.Mil.Gov, 

0§rodek itiojsi:owy 	:1 

wanie  
Przydziwi.: 

■• 
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L,tarosta 	 TivUadowift 

Zeznaje t 

_,. Jako Sturosta - Pom:mo posiadunia, jak to ml wiadomo 
Cok/adnie ze wt p61;%racy z Postcrunkiem Ofic./Oddz.li S.G./Ur.7 
Ookladnych viadomofti o zarzadzuni:-ch wojskowych niom. w Pru -
sac-=z wuchodnich : a/ nie nakazano, at do ostytnic dni pred 
v.ojnq wlaeiciwych posunigd evmkuacyjnych w utrefie pogranicznoj 
/ w pr2.eciwiesletwie do 3-AeL, c6w /, w szcze051no6ci wycofania ()rod 
kdw tywno6ci, urzqdzeil przeayslowych, pc nych inatytucyj/chociat 
r6tne osoby prywatne w tym zainterepowane interwcniowaly sa,ic 
u wiadz /. Nakazywano z W-wy kate,Tiorycznie " nie rob i6 pop/ochu"(  
i dopuszozono do zupeineeco zaskoczenia ufajgcych wludzom. Przy-
ktady: t.zw."P,omisje 'llupu" wg A.anu Aprowiz. nr. 4 nakazan,,  u,.. 
ruchomid po 25,8 , co w po , ranicznych powiatach nie dalo jut 
prawie 'adne o efektu do 1.Y.r.b. 	a, .kolg :coiniczq teAskil w 
Ilinowie pod Yzialdowem rozpuszczono dopiero -7 czy 28.6, pc, 
incycicie granicznym i ostrzcliwaniu z c.k.m. niem. jej tereni; 
/ wycofanie toj szkoly wogOle nie by/o pr ewidziane w polece - 
niach z WarsLawy/. 
1,2tin zarza,Czono, nay/et przy mobilizacji alarmowej, przewidywa-
ne,o na Len wpadek wnr wadzenia stanu wojcnneo, cenzuy -orewen-
cyjnej i unioruc;lomjenia wrogich °lei ontow /tk.zw. instr.XIV /. 
Zarzqdzono to telegraf. dopier() w dniu w,buohu woj/T - 1.:).39 ... 
co jit by/o fzktycznie zupelnie niewykonalne na poL;,:aniczu -np. 
Pzialdowo - , kim od , - -ralicy, poczTtek ataku nie . ode. A. 5.15 
ram, a depesza z -wy , droq ok61n4 ok g. 1.2-e j. 

'rak powtszych zarztAdzcA puralitowal dzialalnoil6 vAadz  1 
adminintracji o,61nej w najwytszym stopniu nieraz ! 	 i 

261ut na kilka miesigcy przed wojna nLactalo wyda6 zurzqdzonia 
wykonawcze oo usaw o \A)j. 6wiadceniuch osobistych i rzeczowych 
i w soos6b kategorycznie wyra,:my; w braku przewidywatiej na tat. 
Nvpadek uchwaIy Rudy inictrow - poligltawai b. czgsto trudny i 
bezprawny stern r;:eczy, to wadze wojskowe / czgt -Lo poszcze:41ni 
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porucznicy, a nawet podoficerowie 	.16wnie saporow /atIdely od 
admini tr. odlnej / take np. narzqdow gminnych / i to ustnie 
tylko / nie chcqc nawot kwitowad odbioru/ rotnych materialow 
/ draewa, .workow, rur, drutu 	t.p. / i t.O., fo_n alnio : upoi - 
vie boz podstawy prawnej, grotgo konsekwencjami aX)ry", a na - 
tom:ast np. 'ojewoda poleoca Otaro:cie nie honorowud taftich 
elan wojska. ',twaraaao to pocaqtki chaosu I r10 wplywalo na 
ludno66 i nitsze 	lokalne. 
dZ Na wypadek wycofania 	pn,ewidywano ffbacje aaladowcze, np. 
dla ziaIdowa 	I/owo, chociat wywiad dawu,1 zupoInie wrcine 
wskezania, it Liemoy Ipewne to uderzq, dla przerwallia 	ko- 
ejovej li,arszawa 	Crudziadz 	i talc sig stalo. u.A.a4:em wive 

4 1.9 sam sobie w,;-brad 	stacjQ zal'idowcza, wyoofania 	Sierpc, 
co zatwierdzi/ Wojewoda ex-co t. 
eZ Robiono w V-wie nie oparte na dostatecznych pods tawach ilu - 
zje odno6nie propolakiego stanowiska -,:azuraw dzia/dowskich i w 
Prusach :soh. i niechcAnie widziano przedstawianie _reze nie
tej sprawy w 12..inym 6vdet1e - pomimo maeowego zbiegostwo. ...wiurow 
a pow. PziaIdowskieo do Lie2iec i t.p. - rzeczywisto66 potwier- 
zika at naCito me obawy, Z t. zw."polityki '!.aaurskiej" powne o-

soby robily d LA wyraZrmie sva odekoczni9 karioroviczowske, i 
mylnie informawa/y V;arszawQ, ktora choia/a sprawQ w1.dzio6 w"rd - 
towych barwach" . 
Ez TAurokracja, a.'!' do dnie NvOuchu wojny, przecitala "papierka-
mi", zgoIa niepotraebnymi, w w;ymaganej ich "mosie", wszystkie 
dzialy administracji o Nine j i przeakatza/a w pracy reczowej 
b. powatnie i nievatpliwie ! 

B. Jako oficer : 	aL  i-omino podobno ofenzywnych planow 
pko Prucom 'Aisch. d-ca garnizonu Dzia/dowo moviI mi l  to ma byd 
bronions do ostatecanej motliwo6oi at do podjgcia ne.szej ofen - 
zywy - obrona Tzia/dowa og.::::niczyla sic do b. sIabej linii oko- 

1 
 p6w prowizorTcanych i h. s1°.byoh z:•siekOw a drutu. 11 b./32 pp 
i 1-y 7azurski baon Obr. Narod./ tylko 2 job kornp./ bronily 
zia/d., boa tedneo wsparcia artylerii, do wiecaora 1.9.r.b. 

.derficy od. rana atakowoli onion ertylerii ! To 	c) povAdray/o 
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sic w Lidzbarku, L,dzie d-ca ,owo rodzkiej Brygady Kawaicrii .,en. 
Anders / pray kt:/rym pozostuwaIem w swym powiecie do popo/udnia 
4.9.r.b. nie niial ani jednego dLia/a przy sobie, E;dyt jego d.a.k. 
odamaixv odes/ano gdzieindziej / zoaje sig na pozycjg pod . /aw4/ 
i mial tylko 1- slaba konip. niece.. zl.go - ,azursk. baonu Obr.Ha - 

nieni. I rod. 	Pod ogniem artylerii 	i nu rozkaz / zapewne gen.lrze- 

I 2mis2:11-1.:7/1:1;:.:\; 7:11, :ie .1)1od b:1/111;x=e::::=2:3-  

kim . 

bL rod Plockiem dil. .9 pod wieezOr widzialem pomieszane zdezor-
ganizowane oddzia/y rOtnych broil, bez oficerbw, bez ezapek i 
butOw nawet w poplochu uoiekajfice, podobno z pod l:dewy - tet pod 
bombardowaniem lotA.e:ym - nikt nie stnra sic ich zntrzymad i u-
porzadkowad. 
2Z i'rzeprawa dn. 4.9 przez most w 2locku oy/a zupelnie ahaoty-
czna i niereculowana pr. ez niko. 0. 
d.Z i:ocny wyriarez ewakuuc. z "-wy w nocy z 5 na (/9 b3'4 niereu10-

i wavy i panicznie elv.otyezny. 
Lioliejg wycofywano / rozkazami z cory / aldcnie i nao46/ nawet 

ed wyeofaniem Starostw i Innych urzgdow, iolicja robila pop/och 
i zuchowywala sig ale - L.anowczo naL;orszy stan zauwatyTem w z.ow-
lu i •Lieku. 
fLOd /odawy - via ,lick - Tarnopol - rnrtrow widzialen b. duto o-
fieerow, ,Jeiv.nie od kpt. w gorg, bez oddl.dalow, stale z kobietami 
i walizami, w rekwirowanych snmochodach prywatnych - w uciec;Lce , 
na co s. nti sarkali. 
zZoinicrze b. ezgsto Lyli w odwrocie bez oficerOw i b. CIN to sio. 
sza/em od to/nierzy, to wroga nie widziel i ani wystrza/u nie od-
dali wcale. 
hZ Przy skIadaniu broni  zagranicg ,Bier nuwutyIem, ze amunic ji 
.10,cadano stosulkowo b. ma /o do ilo6ei broni. 
1ZW t,a/opo see 'asch. i przy przekreezaniu L.;r nicy ggier widziaIem 
liczne czo/[i i dzialka o.p.l., ktOrych obs/uga twierdzila, to w 
beju hie byZy wcale / zdaje sig 10 bryg. pancerna w tyri. 

/-/ mjr. 	Stebkowskii 
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Ylieczys/aw Razah - Lipiriski 

	 r41-  23i H1; 
89 Samodzielna 	Artylerii Przeciwlotniczej dzia/ 40 mm 

Bofors typu "B" w "ampanii WrzeSniowej 1939 roku. 

1.Wstcp. 

Jednostki artylerii przeciwlotniczej aojska Polskiego okresa pokoju 

by/y jednos Wkami kadrowymil ktore dopiero na wypadekwojny rozwijaly 

sig w ramacli mobilizacji do jednostek liniowych. 

W ramach organizacyjnych Wojska Polskiego do 1937 	istnia/o 7 

jednostek artylerii przeciwlotniczejlw tym 1 Pulk Artylerii 1-rzeciwlo t-

niczej cztero dywizjonowy/ trzy dywizjony armatl jeden dywizjon technicz-

ny/p oraz 6 dywizjonow artylerii przeciwlotniczej /= Dapl/trozmieszczo-

nych na obszarach Dowddztw Okrp,;(5w Korpusu przy8Tanicznych,a wigc nara- 
na 

tonych na pierwszelbezpo6rednie za,rotenie ataki lotnicze n-pla,a to : 

2 Dapl - rodno,3 Dapl - WilnoT5 Dapl - Krak6w l6 - Dapl Lw6w 17-Dapl 

- ioznati oraz 8 Dapl 

Jkk wynika z tej informacji w czasi@ pokoju nie by/o jednostek artylerii 

przeciwlotniczej na obszarach D.O.K. II - Lnblin, IV- L6d2,IX - Brze66 

oraz X - .LrzemyE;1.Wobec jednak bardzo szybkieLo i spontanicznego rozwo-

ju lotniNtwa u naszych sasiadOwlw szczegolnogci zarowno zachodniego 

/Ni.mey/ljak i wschodniego /Zwipzek Sowcieki/, a 	wobec zwigksza- 

mia sic zasicgu dzia/ania lotnictwal praktyczbie biorqc w kolku lat trzy-

dziestych na wypadek wojny jut w pierwszych ,odzinach konfliktu zbroj-

nego ca/y obstar kraju moo I znalet6 sic w zasicgu dzialania lotnictwa 

nieprzyjacielskie,o.Dlatego tet w planach rozwoju artylerii przeciwlot-
jej 

niczej przewidywano rozbudowc ;Eat w ten spos6b,by na obszarze katde,;o 

Dowodztwa Okrcgu Korrusu znajdowa/a sig conajmniej jedna jednostka 

artylerii przeciwlotniczej.I tak jut w 1938 roku sformowano kolejny 

11 dywizjon artylerii przeciwlotniczej w Dcblinie przewidziany do obrony 

przeciwlotniczej Cntrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dcblinieloraz SkIadnicy 

Uzbrojonia w Stawach koIc Dgb1ina.W tym samym roku utworzono 13 Bateric 

Artylerii Przecuwlotniczej przy 13 P.a.l. w ROwnym,pierwstq jednostkg 

artylerii przeciwlotniczej na obszarze J.O.;. II 	 pod koniac 

tego roku 9 Dapl w Trauuttowie koo Brze:cia nad Bufiem,na obszarze 

- 4- 

Archives Reference No: B.I.23H

Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)

The Polish Institute and Sikorski Museum



2 

	 ai 	tf V7  29 

D.O.K. IX - Brze66,za6 w pecultku roku 1939 15 Dapl w Katowicach/ 
/druga jedndstka artylerii przeciwlotniczej na ch4zarze D.O.t. V 

Krajow/0 to celem wzmocnienia obrony przeciwlotniczej bardzo watnego 

okrpgu przemys/owegoojaki stanowi/ SlOk. 

R6wnoczednie dalszy plan rozbudowy artylerii przeciwlotniczej przewi-

dywal zorganizowanie tallemosik kolejnych dw6ch dywizjonow artylerii 

przeciwlotniczejti to jut na przelomie roku 1939/1940 ,a mianowicie 
4 Dapl w Kutnie/D.O.K.IV - L4d1/,oraz 23 Dapl w Kowlu /10.0.K. II Lub-

lin/0a ponadto do czerwca 1940 roku rozbudowp istniejecych 6 Dapl 

/14w6w/Toraz 9 Dapl /Trau&uttowo/ do pe/nych.trzy dywizjinowych pun& 

artylerii przeciwlotniczejsza6 13 Baterii Artylerii Przeciwlotniczej 
w 	Rownemodo pelnego dywizjonu .x/  

Organizacja tych jednostek w chwili wybuchu wojny znajdowala sit 

w stadium wysokiego zaangatowania. 

2.0rganizacia artylerii przeciwlotnicze.i w okresie w °inv. 

Jak jut powytej przedstawionotna wypadek wojny r rAmach powszechnej 
mobilizacji pokojowe jednostki artylerii przeciwlotniczej mobilizowa- 
ly jednostki wojenne obrony przeciwlotniczej dla Wielkich jednostek 

azazxdiaxxszkranyxprzxz czatu, w postaci samodzielnych ba-

terii artylerii przeciwlotniczej motorowychoraz na potrzeby obrony 
przeciwlotniczej kraju w postacji samodzienych dywizjonowybaterii 

wzglpdnie plutontw artylerii przeciwlotniczej. 

Na potrzeby obrony przeciwlotniczej Wielkich Jednostek mobilizowano 

dwa typy samodzidhych baterii artylerii przeciwlotniczej dzial 40 mm 

Um Bofors 0 trakcji motorowejta mianowicie dla potrzeb Wielkich Jed-

nostek Fiechoty w postaci cztero plutonowych baterii typu "A"./Cztery 

plutony dzia/ 40 mm Bofors. po dwa dziala wplutoniesplus cztery plu-

teny C.K..M.przeciwlotni zych typu En Mazim.Natomiast dla Wielkich Jed-
nostk Kawalerii formowano samodzielne baterie artylerii przeciwlotni- 

czej motorowe typu "B"okkadajoce sip z dw6ch plr.tonow dzia/ 40 mm 

Bofors po dwad diim dzialatoraz cztery plutony 	po jednym kara 
binie maszynowym w plutonie. 
iboolagtxmaldro#Exmcattactilzwittztzkzxzetzgioc 

• 	

uwagi na nie pe/ne wyposatenie Wojska Polskiego w sprzot przrciwlot- 

niczy/dzia/a/ w chwili wybuchu wojnylzarawno mak dla baterii typu "A' 

jak i baterii typu "B" plutony artylerii seame wyposatone try tylko 

w jedno dzia/a 40 mm typu Bofors. 
Baterie samodzielne artylerii przaiwlOtniczej mobilizowane na 
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Wiledska 

Suwalska 

2  Dak. 	81 Bet. 

4 Dak. 

5 Dak. K.rakowska B.K. 

6 Dak. Podolska B.K. 

7 Dak. Wielkopolska B.K. 

89 Bat. 

9 Dapl 

2 Danl. 

84 Bat. 	2 Dapl 

85 Bat. 	5 Dapl. 

86 Bat. 	6 Dapl. 

87 Bat. 	7 Dapl. 

9 Dapi. 

8 Dapl. 

13 Dak. 	' 	Eat. 	6 Dapl. Kresowa B.K. 

• 

Stan tywnoiciowy baterii mynosi/ : 3 oficer6w o or..- 	--)dooficerow 
Graz szeregowych. 

3 
by Wielkich Jednostek Piechoty nosily nuderacjvsodpowiadajgca nume- 

baterie 
racji dywizji plechotyrdo ktdrych byly przydzielone.Natomiast xxxprials 
artylerii przectlotniczejtprzydzielone do Wielkich Jednostek Kawalerii 
nosi/y mumerachtpowsta/a z dodania do cyfry 80 /dlaczego taka cyfra 

brak informacji 7/ numeru dywizjonu artylerii konnej/= Dak/occhoduice- 

go organicznie w sklad Brygady Kawalerii. 

Vf23 I H I 6 •&o 

Mazowiecka B.K. 	 1 Dak 

NIONInimi• 

•••■•■••■•• 	■••••••■■■■ 

Noweigr6dzka B.K. 	9 Dak. 

Pomaraka B.K. 

81 Bat. 	1 Papl 

Wo/lella B.g. 	 2 Dak - 	82 Bat. 

11 Dak 	 91 Bat. 

Podlaska B.K. 	 14 Dak. 	 94Bat. 	2 Dap'. 
	 -=_ = _=== ==. 	 L 	 

3.Fprmowanie SamodzielnejBoterii MotowoWiej artylerii przeciwlotniczej 

itaregsze typu 'FB" Nr.89 armat 40 mm Bofors,dla Nowo,grodzkiej Brygady 

; 

89 Samodzieing Baterie Motorowa Artyleriiprseclwlotniczej w sk/adzie 

2-ch plutonow dzia/ 40 mmt po jednym dziale no pluton/TyP NB*/ mabilizo- 
wa/ 9 Dapi. w Trauguttowie"kao Bize4oia*.,Stgiem w dniach 24/25.V111. , . 
1939 rokum 	 ,; 

• \ 
Mobilizacja przebiega/a nader sprawnie 14.0Spoczipta w dniu 24.V111. 
1939 roku o godz.18.odvzosta/a ukodczone.pried terminemgotowo6ci bo-
jowejadyt.jut w-dniu 25.V111.1939 r. o.  god 

Kawalerii. 
mwm.o. •■•• fop an.•■•••....1110 

Numeracja Dak-u 	Numeracja 	Jednostka 
Sam.Baterii mobilizujEica 

Brygada Kawalerii 
.111.N11.a.■ 	 0.1110. 
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.w sprztA biojowy 
Wyposlenie baterii zgodne z tabelami MOBswyjawszy amUniejv przeelw- 

paneLrnri p ktorej bateria nie otrzyraala,wobec jej braku w magazynach 	(! 1 

9 D2a,p11,-u. 

Wyposatenie techniezne osmochody z rujeAkiem trzech poboru mo- 

bilizacyjnego 	oraz 	 motocykle bateria otrzyma/a z ,uagazy- 

now MOB caakowicie flows /N:2 DOT1= / 2‘;ato,lliast brck by/o map oraZ 

okulatow przeeiwsioneeznych. 

Zacpstrzenie w amuniejv i to zarOwno armatni4/ jak 3 uo broni ma/okali-

browejo i to zaramo do CtE,KBE,pistolet6w ealkowicie dobre. 

4. Przebieg mobilizacji. 

Przebieg mobilize j5 odbiegaI od zaicte chronolo(Lteznych tabeli 
czynnoLei z uwagi ra spivtrzenie 	ezynno'Aci mobiLizacyjnych w 

9 D.a.p.1.-urktory niezaleAnie od tego,e iStriejec dopier() od nie-

spelna roku/ a wive sem nie btdtic w pelnym zakresie zorgonizowarym 

/istniejacym nodal w stadiur, orEanizacji/ otrzyma/ takie same zadania 

mobilizacyjnet jak inne dywizjony o Clugoletnicj/ponad 15-1etnieji 

tradycji.Dodatkowe zamieszonie w praeach mobilizacyjnyeh spcwodora-

ne bylo rowniet i tymrolebVkla.p.i. do ostetnich dni prised mobil.lza-

ej4 przeprowadzano bardzo interzywre zzkolerla owvak w zakrooie obs/u- 

gi nowego sprzvtu artyleril. przeciw1otnlozej/ar 	40 rum typu Bofors, 
Wz. 

dzia/a 75 mm typu Star.% orez Star wz.370bo/uga dalmierz7 

powo/ywenych od mares 1939 roku rezerwist6w / i to zare5wno oficerows jak 

ft,/nierzy i podoricerdw.Z chwil4 ogloszenia mobilizacji w picrwszym 

rzvdzie nalea/o szkolonych rezerwist6w odkomenderowad do ich macie-

rzystysh jednestek.Wreszcle ostatnim czynnikiem powodujElcym pewne 
"zam4eszanie" w. prawidlowym przebiegu mobilizacji 9 D.ap.1.-u byl 

fakt„te z chwIl4 zakoAczenla mobllizacjI rlywiijon ten zostal przemia-

nowitan, w poprawionych tabe7k1ch ILobilizaeyjnyoh na Ocfrodek i;&pasowy 

Artylerii Irzeciwlotniczej Nr.2,1 jut w plerwszych mOmentach mobili-

zacji zacarY114Trauguttowa rtallgwaloo ltx jako do OZ Nr.2 

di dodatkowe transporty sprzgtu fabryeznie nowegolamunioji/sprzvtu 

motorowego oraz wszelkiego rodzaju zaopatrzenia IdziaL,karabin6w, 

zaopatrzenia gospodarczego i materikalowego,porc!;:r dodatkowe spigt-

rzanie sig czynno6cionie zupelnie korzystnie wp/ywajgc na czynnolici 

mobilizowanla nowych jednostek. 	•- ivr 
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A podkre6lid nalety rdwniet,te jut w Eodzinach nocnych z 24/25.V111. 

1939 roku zaczg/y sp/ywad do OZ Nr.2 nadwytki materia/owo-sprzgtowe 

z innych jednostek artylerii przeciwiotniczychlmobilizujjch nowe 

jednostki artylerii przeciwlotniczej wed/dg tabel wojennych.Tak np. 

jeszcze przed p6/nocq dnia 24.V111.1939 roku dotar/y do OZ Nr.2 nad-

wytki materia/owe i zaopatrzeniowe z 2.D.a.p.1. -u w Grodnie,w ktarym 

czynnoLci mobilizacyjne przebiegaly nader aprawnie./Gdyby w tej ma-

terii zainicjowano "sportowe" wsp61zawodnictwo,to bersprzecznie 2 Dapl 

Gdodno oraz 6 Dapi,Lwow prawdopodobnie =44 "walczy/yby" o palmg pier-

szedstwa/. 

W dzia/aniach bojowych okaza/o sig s/abe wyszkolenie,zw/aszcza kierow- 

c6w,bez odpowiedniego dawiadczenia oraz praktyki,co rzutowa/o w czasie 

dalszych dzia/all bojowych w sposob wyrainie negatywny,bowiem jeteli 

ch.odzi o prowadzone szkolenia rezerwist6w,o ktorych mows powytej,to 

w ramach 9 D.a.p.1.-u przeprolhadzane,by/o wy/qcznie w zakresie obsiugi 

sprzgtu artyleryjskiego/przeciwiotniczega.Szkolenie motorowe kierowcy 

/rezerwi6ci/ winni odbywa6 w jednostkaoh Broni Pancernej 	napewno 

w okresie marzec sierpnieli 1939 roku takie szkolenia doskonal4ce re-

zerwistow byly prowadzone,ale - czemu nie motna sig dziwid najbar-

dziej wykwalifikowani z posr6d rezerwist6w kierowcy trafili do jednostek 

Broni Pancernej,jako kierowcy samochod6w dowddztw wytszych szczebli. 

5. Obsada personalna. 
V 	4 

Jak jut na wstgpie nadmieniono,obsad& personairgo qg Samodzielnej 

Baterii Artylerii Przeciwlotniczej Motorowej typ."B" stanowilo 3 ofi-

cerdwporaz 93 podoficerow i tanierzyoz czeEo ponad 2/3 pochodzilo z 

mobilizacji powszechnej. 

Z uwa_i na to,te dzia/ainad bojowq bateria to zakoriczy/a w obronie 

Warszawy,i gdzie pci kapilutacji Warszawy oficerowie trafili do niemiec- 

kich oboz6w jenieckich /Of,Lag/ relaoje z dzialaino6ci bojowej tej ba-

terii powstaiy bqdi pod koniec obozowego pobytu /gdy niemiecka kontrola 

w/adz obozowych nieco zeita/a/pwzgigdnie jut po wyzwoleniu,stqd brak 

pe/nych standw osobowych /imiennych/ podoficerow oraz to/nierzy. 

/Obszerne sprawozdanie dowddcy tej baterii powsta/o dopier() po wyzwole-

niu Of.Lag.Murnau,w ktdrym ten dowddca przebywaltdopiero jesieniq 1945 ro —5— 

Archives Reference No: B.I.23H

Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)

The Polish Institute and Sikorski Museum



nj 131C 
- 6 - /4  

pelnej 
kulstad 	rzeczy z odleg/o,ci czasu trudno ^ odtworzenie obsady 

personalnej baterii,zwatywszy dodatkowo,co podniesiono w dalszej cz96- 

ci niniejsze'o opracowania,te dowddca baterii przez cagy czas 

bojowych w Kampanii Wrze:,niowej 1939 roku znajdowa/ 319 w poblitu 

sztabdw Wielkich Jednostekot4d nie mia/ zbyt dutego i bezpo6redniego 

kontaktu z podw/adnymi pododdzia/am1/. 

Odtworzona obsada personalna wobec te,o ogranicza 819 tylgo do sta-

nowisk oficerskichoraz "znaczqcyvj" stanowisk podpoficerskich 1 przed-

stawia 819 nast9pujElco : 

dowddca baterii kpt.Janusz Stanislaw KLIMONTOWICZ 
/dowddca jedbej z baterii 9 D.a.p.1./ 

dowddca I plutonu ppor.rez.W/odzimierz IWANKO / z zawodu nauczy-
dial z Kobrynia/ 

dowddca II plutonu : ppor.rez.W/adys/aw MMISKI /urzVdnik 
z Watszawy/ 

szef baterii : plut ZiE1Iiski z 9 D.ap.l. 

puszkarz 	: plut.Sobieszczwiski 

6. Dzialania bpjowe.Przydzia/ moblizacyjny jako OPL Wielkiej 'i ednostki 

Kawalerii. 

89 Samodzielna Bateria Artylerii Przeciwlotniczej Motorowa typu "B" 

zgodnie z tabelami mobilizacyjnymi przewidzianq by/a,jako OPL ozynna 

Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii.Jednakowot jut w czasie czynnodoi 

mobilizacyjnych jej zadania zosta/y zmienione.Poczatkowo,natychmiast 

po ukodczyniu czynn&ci mobiluzacyjnych otrzymala ona zadanie OPL 

czynnej stacji kolejowej Brze6d Centralny,praz poIotonego na panoc 

ad tej stacji t.zw. Przedmia,cia Grajewskiet;o 7 ”0-vtuowanym tam lot-

niskiem cywilnym.Zadaniem tym bateria oboigtona zostala do czasu jej 

za/adowania na transport kolejowy/w ohwili mobilizacji blitej nie zna-

nego/ i odejscia jej do przeznaczonej dla niej WJ. 

Okras tenttj. od 25 - 29.VIII.1939 roku dowddca baterii wykorzystal 

na doszkalanie i zLranie obslugilusuniccie drobnych usterek w sprz9cie 

/prze&wszystkiem zas oczyszczenia sprz9tu oraz amunicji z "maEazyno-

wego" zabezpieczenia przeciw korozyjnegoi,no - i co najwatniejsze - 

docierania sprz?tu motorowego. a 6, 
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6.1 Odmarsz 	baterii 
rozkazem 

29.V111.1939 roku o godz.10.00 bateria zostala poderwana alarmomym 

do za/adunku na ranpie kolejowej st.kol.Brze66 C,ntralny. 
na 	ie 

Wobec zatloczenia2linnych ranp,bateria /adowa/a sig z ramp czo/owej 

i std zaladunek trwa/ znacznie d/uej,nn prztoi_chrwanos i w paini za-
kodezony by po ponad godzinie/mimotiZ w wgrunkach dwiczebnych bate- 

ria osiggaIa gotowo66 za/adunkowq w czasie nie d/uszymInit 20 minut/. 

Wynikalo to z pewnych niedomagad technioznychtkolejtwych,,jak np.nie- 

dostateczna ilo66 mostkow za/adowczych. 

0 godz.12.3o nastepi/ odjazd transportu ko1ejoweEo w kierunku tachod- 

nim na Terespol- Siedlce-Warszawg.Marszruty kolejne dowddca baterii 

WrI5Egr; aidwnoczednie d owddcq transportu - 
od Komendant6w Stacji na wigkszych stacjach,g/Ownie wgz/o- 

wych.Z Warszawypdo ktorej transport przybyt okolo godz.23.00 dnia 

29.V111.1939 r.,skierowano je na Sie*m,do ktorego transport przyby/ 

w dniu 30.VIII.1939 roku okoIo godziny 3.00,i gdzie IvIKT /Eicznie z 

Komendantem Stacji,nie m6g/ dowddcy bdt'erii idzie1id informacji co do 

dalszej marszruty.Dopiero po telefonicznym skontaktowaniu sig z Szefem 

S/uiby Transportowej/ co trwa/o ponad 6 godzin/ 4,9_nca batelpii otrzy-

maI rozkaz wymarszu transportu do Cidchanoza i zameldowania dig w do- 

w6dztvic 20 DP. 

L-odrat ta0Wygrqd7 zatloczona liniq,kolcjowe Warszawa - ToruxS. przez 

Nasielak Sierpc, "pod prad" licznych tranSport6w wojskowych,idwych 

na polnocny-zach6d,przez Nasie1sk triansport iie.dotar2 do Ciechanowa 

dnia 30.VIII.1939 roku o godz.23.00,gdzie,rownie2,jak poprzednio w 

Sierpcu 	Komendant stacjilani Komendant Miasta,jak rowniet 

Komendant 	 m6g/ udzielid dowddca bate4ii '::ADNYCH irformaoji 

odno6nie dalszej marszruty baterii. 

Wobec tegodbw6dca baterii zarzeidziZ odpoczynek za/ogi na terenie ko- 

szar 11 pulkuu/andwI pozostawiajec zaladowany sprzgt na wagonach kolejo- 

wych pod ochrona wart. 

Uzyskawszy z koszar 11 p.u2. po/qczenie telefor 	z diw6dztwem 

20 DP,dowddca baterii otrzymal rozkaz wyladowania baterii w Ciechano-

vie i przej6cie marszem do Ilawy i zameldowania sip tan w dowddztwie 

dywizji.Dzigki uprzejmoici znajduAcegoksig na terenie koszar 11 p.ul, 

chore, o rotmistrza ulandw/nie u-ato sig ustalid nazwiskal,dowddca 
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odpoczywajscysh tanierzy 
baterii uzyska/ maw te.o terenuo nastypnie poderwawszy alarmem 

31.VI11.1939 roku ok0/0 &,04z 2.o0 bateria dokonaZa sprawnielprzy pe/- 

nym zaciemnieniutroz/adunku transportus wyruszajsc cko.o godz,3.00 

w kierankuMlawy .przez Reginin - Konopki - Stupsk - Wyszyny. 

/ A pnzecie2 bardziej prostym i dogodnijszym by/eby przerzucenie 
kolejowym,jeLai jut nie do damej Mlawytto przy, 

z blitszych laawiS-stacji kolejowych : np.ltax 
najkratszych 

DzIgcscucianzat-ziolurig z uwagi na s/aby stan drog 

z Ciechanowa w kierunku Mlawy/przyp.autora/ 

Iozostawiajsc w m.Wi6niewoloko2;_o 4 km. na poludnie od l2awy I pluton 

pod dowddztwcm ppor.W1.IWAUKO na stanowisku wyozekiwania,wraz z dru-

2,ynq dow6ficy oraz II plutonemodow6dca baterii zameldowal sif w laawie 

w dow6dztwie 20 DP,gdzie osobidcie od,d0w6doy dywiiji p/k.dypl.Wil-

helma LAWICZA /-LISZKI/ otrzyma/ dalsze rozkazy.Przedewszystkiem 

podporzsdkowano mu 81 Samodzie-Ims Bateric Artylerii PrZeciwlotniczej 

Uotorows 40 mm typu Bofots/d-ca ppor.Stefan'PAWLOWSKI/Xastypnie od 

dowddcy artylerii 4ywizyjnej p/k.Leona SULKIF4ICZ-EialLX-IIIRZY milcsmx 

dowddca baterii uzyska/ plany rozmieszczenia artylerii l naziemnej z 

rozkazem dostosowania obrony przeciw1otniczej przedewszystkiem do 

obrony stanowisk dow6dcy dywizji,oraz stanowisk artylerii. 

ionadto dow6dca baterii otrzyma/ KATEGOBICMY rozkaz nie otwierania 

ognia do samolotow nieprzyjacietskich,ktdrycL '-'-!Ilnodd, wywiadow-

cza,z racji bliskodci granicy byla doi&oktwiona. 

W czasie rozpoznawania stanowisk ogniowych zarowno dla 81 Baterii,jak 

i w/asnej 89 Baterii nastspi/a zmianarrozkaz6w,i ktartintia=gatata 

dow6dca baterii otrzyma/ kozkaz natychriastowe(7,0 zateldowania s lit do 

dyspozycji dow6d0a 8 DP p/k.dypl.Wiktora PANDUll FURGEsKa.ao, 

ktorego sztab miedci/ sic na panocnym przemiedciu Ciechanowa lw re-. 
jonie m.Chruszczewo.Dow6dca baterii przerzuoajac I pluton ppt.rez. 

Wa.1WK0 na nowe stanowisko ogniowe oks4 km.na panoq od Clechanowa 

w rej. m.Grzybowo - Targonie,sam zameldowal sic bezpodrednio u do-

w6dcy dywizji,przedstawiajsc mu sw6j plan rozmieszczenia stanowisk 

ogniowych baterlituzyskujsc pe/nq je_;o akceptacjf,wraz z komplatem 

map rejonu iechanowa /las 37 Slup 31/,Makowa /Fas 37 Slup 32/, 
Naswy /Pad 36 Slup 31,/,Przysnysz /Pas 36 aup 	Racist 

baterii transportem 

najmniej do ktorejd 

Stupska,czy Wyszyn - 
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/Pas 37 S/u1030/,T0*xinggzazk oraz i/odsk/Pas 36 	;1/ zabezpiecza- 

jqc w ten sposab dow6dcv baterii w materia/ topoEraficzny przypuszal-

neEo rsjonu dzialania baterii. 

Ukolo godzina 16.00 nadlt,cial z kierunku zachodniego,niemieckix sa-
molot zwiadowczylktory dot d/ugo kra2y/ nad rojonem konct.ntracji 

h 
8 DP.Z uwagi na duia wysokoa t jak r6wnie2 z uwa,j na zapadjqcy zmierzch 

oraz trudno6d obaerwacji "pod s/olices nie moms byIc ustalid typu 

samolotu,ni mniej jednak dowddztwo dywizji dokona/o zmiany kwatery 

Elownej dywizji./Wedlug J.K1imontowieza zostalo ono przesunivte do 

m.Tartak Starnjednakow6,:: takiej miejscowoaci nie ma w promieniu 25- 

% km.odeiecbanowasioniewat relacja J.Klimotnowicza zostala 
 spisana 

w przesz/oazeed lat powydarzeniach,naleiy sit liczyd z przejvzycze-

niem at Sk/ad8ijnoeE0 talacjv przyp.autora/. 

6.2. Dzietinik dzia/ad bojowych w Kampanii wrzerl'Loej 1939 roku 
111.■••■••■•■ 

WozLsnym rankiem oh.godz.5.00 rozpoczvlo aitj ailne natarcie aiemiec- 

kica jednostek na 20 DP, zgrupowan4 w rejcnie iaawy liztgnowa. 

w ktorym na dywizjv tq uderzy/a niemiecka 11 DP,xspiiikaikailtatwax 

z re jonu Nidzlay/lieid,nburg/i Wielbarku/WillenberE/od weehodu Wsparta 
1 DP uderzajzica na kierunku Grudoska,12 DP uderzajeicej na kierunku 

Krzynow/ogiod strony zachodniej zad,zna kierunku DziaIdowa wsparta 
przez 217 Dy izjt °brolly Krajowej,do ktdrej w najb1i2szym czasie mia-
la dolaczyd 61 DP./Wszystkie te oddzia/y wchodzily w sk/ad 3 armii, 

c.owodzonej przez gen.EfichleraY.Dodad ponadto naie2y,2e w drugim rzu-
cie na tym kierunku dzialaly 1 BryE.Kawalerii oraz DyvAzja Pancerna 

Kempfa. ;limo silnej przewag& n-pla 20 Di wytrzymaIa raa s woich pozyc-
jach czolowe,gldwne u&rzen1,3 n-pia. 

Rownocze‘nte z akcjc wojsk 14dowych lotnictwo niemi,clic rozpoczvlo 

silna akcjc lotnictwa bombarduAce,:o.Pkoo oedzimy 11.00 niemiecka 

Luftwaffe Illkakrotnie z lotu nirkowego bombardowa/a Ciechanow,silnie 

broniony prze2 polska artyleriv przeciwlotniczeq,ktdra /txtrrfalea, 
89 bateria/ ok.,odz.13.00 zaliczy/a pierwsze trafienia. 

.rzez kolcjne dwa dni 1 otaz 2 wrze:alia 1939 roku toczyiy siv cittkie 
w rajonie N/aw; 	silna obrona przeciwlotnicza zmusiia 

lotnictwo do operowania z dutych wysokoz,cispoza zasivgiem dziaZ 

40 mm typu Bofors,tj.z wysokoci w Eranioact 5.000 - 6.000 m.stqd tet 
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poza efektem psychologicznym,militarne skutki bombardowalaz byZy n: 

zbyt wielkie.Groiniejszymi nastgpstvami laxly dia polskiej obrony by 

natomiast rajdy matt nic ieckich wojsk zmotoryzowanych na kierunku 

na Chorzele - Krzynow.oga,i dalej na Grudusk ors7 PrzasnyszIktore 

po po/udniu 3. wrzeSnia zachg/y zagrata6 bezpodrudnio stanowiskom 

8 DP w rejonie Ciechanowa,za 	 m ratajno rdwniet odcigcle ixDP. 

Migdzy innymi w dniu 3mIX.ok.godz.15.00 niemiecki zaton pancerny 

zblity/ sig z kierunku Gruduska nieoczekiwanie blisko stanowisk o-

gniowych artylerii przeciwlotniczej Regimin - Przybyszewo - Kozdrojel  

wymuszajno konieczno66 zmiany stanowisk,co nastqpilo noon 3/4 U. 

Wobec tego,2e rowniet dow6dztwo 8 DP zostato z bliskiej odleg/osci 

ostrzelane ggstym ogniem maszynowym,zosta/ wydany rozkaz wycofania 

sig w kierunku zachodnim w wielkie kompleksy leane las6w Ordynacji 

Opinogorskiej.Tutaj tet danczy4 do six g/Ownych baterii "zagubiony" 

w rejonie Regimina I pluton ppor.W.Iwanko,ktOry zdola/ sig wycofad 

jut pod ognium nacierajncych nocq niemi,ckich czo105w. 

W lasach Ordynacji Opinogdrskiej per, W.FURGALSKI rozpoczq/ zbieranie 

ocala/ych z 	natarcie niemieckiego to/nierzy formujne w ten 

spos6b oko/o 2 baon6w piechoty,jeden baon saperow,kilka plutonow =MI  
oJdzia/om 

i inne oddzialy,polecajqc wycofywanie sig na zach6d,na oganym kierun-

ku na Glinojeck,przyczem artyleria przeciwlotnicza otrzymala rozkaz 

wycofania sig jako pierwszp poddddzial cam zorganizowania na trasie 

obrony przeciwlotniczej przeciwko bezkarnt, grasujeicemu na niskich 

pu/apach lotnictwu niemieckiemu. 

Bateria zosta/a podzielona na trzy rzuty : I zwiad pod dow6dztwem pod-

°fitters zwiadowczego,Jako rzut drugi maszerowa/y w odstgpach jako 

rzuty ogniowe : plutony I oraz II,jako pluton zamykajqcy /ppor.Semilskii 

Rzut III z szefem baterii,jako prowadzqcym stanowlly tabory baterii 

:odczas marszu przez tereriy odslonigte bateria zostala ostrzelana 

z lotu kosznoego przez grupg szeaciu niemieekich samolotOw,w wyniku 

kt6rego zginql kierowca jedneto z ciAgnikow kan.A/eksander TEZECIAK 

a ponadto uszkodzonq zostaka przyczepa amunicyjna/urzqdzenie hamulco- 

we/too spowodowa/o koniecznoed zniszczenia przyczepy,po przeladowaniu 

amunicji.Nie wytrzymujqc psychicznie faloweto nalotu dw6ch kierowc6w 

—110 
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z plutonu zwiadu zbieg/o z pofa walki.Wed/ug niesprawdzomych w peh 

informacji,kt6re dowddca baterii kpt.J.KLIMONTOWICZ uzyska/ w czar: 

pobytu w niewoli,dotarli oni do Brze6cia n.BuEiem,gdzie wraz z po- 
jazdami zameldowali sip w OZ Nr.2 w Trauguttowie. 

Bateria dotar/a zbawczo do malego lasku w rejonie m.Szyjki,gdzie 

przeczekala falowe bombardowania.Z uwagi na otrzymane fa/szywe mel-

dunki /przypusoczalnie pochodzcice i rosiewane przez niemieckich 

dywersantow z V Kolumny/ o zajpciu przez Niemcdw Glinojeoka /MI/ 

dowddca baterii zdecydowa/ sip na marsz w kierunku P/ockalz uwagi 

na fakt posiadania map tych terendw.W Racicitaw sprhwozdaniu dow6d-

cy baterii,o ktorym wytej,kpt.J.KLIMONTOWICZ utywa okrealenia miej- 

scowoeci REGIMIr.J,st to oczywista omaikaljako,2e m.Regimin,let4cy 

prawie idealnie na p6/noc od Ciechanowa w kierunku na M/awp,w tym cz, 

sie by jut zajpty przez nieprzyjaciela.ra trasie Cicchanow-flock, 

po ktdrej masterowa/a 89 Bateria Art.rlotn.lety 	 chyba 

o tp miejscowo6d chodzi,co zresztq wynika z angtOriegSSii  kpt. 

J.KLIMONTOWICZA - przyp.autora/ dow6dca baterii spotkal dow6dop 

piechoty dywizyjnej 20 DP plk.dpl.Franciszka DUDZINSKIEGO, 

kt6ry wyda/ mu rozkaz zorganizowania obrony przeciwlotniczej w rej. 

Raci42a/mo2liwie w terenie zalesionym/,oraz zatrzymywania i rozmie-

szczania w zalesionych terenach wycofujacych sip 2o/nierzy r62nych 

formacji.W tych laskach dowddca baterii mia/ oczekiwad na dalsze 

rozkazy do wieczora 	przypadku za6 nie oIrzyw.nia rozkaz6w, 

nocq 4/5 IX. dow6dca baterii mia/ post4pid w zaletno6ci od rozwoju 

wypadk6w. 

rrzez ca/e popo/udnie lotnictwo niemicokie dokonywa/a wielokrotnyoh 

nalotdw na Raciqt /watne skrzytowanie dr6g,w tym rowniet linia ko-

lejowa/,oraz na poruszajace alp w odwrocie polakie kolumnyta nawet 

poszczejlne drobne oddzia/y.Mimo zakazu otwierania do atakujEicych 

saamolot6w niemieckich i tak nie oelnego ognia z broni rpcznej oraz 

maszynowej,w czasie jednego z przelot6w nad siDorym lasem w rejonie 

Budy Kraszewskie - Polka Raciqt,znerwicowani to/nierze rozpoczpli 

ogieti do nisko lecqcych nad lasem samolotow n-pla,co spowodowa/a 

dekonspiracjp zgromadzonych tam oddzia/6w,i s%uteczne naloty na 

ten las,powodujqc liczne straty w zabitych i rannych,a rowniet Lao- 

wodujqc panikpl aipkszod to/nierzy zaczp/a uclQigA 	lasulgdzie 
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znaczna ich czOd padla ofiarami bezpo6rednich atakdw lotnictwa n-pla 
przy utyciu broni pck/adowej. 

Z nocq,dowddca baterii zaladowaszy rannych na swoje srodki transporto-

we szybkim marszem skierowal sit nalodlegiy o-ok.40km.I.Iock,do kt6- 

rego bateria dotarla nocq 4/5 1X.1939 roku.,gdzie po odwiezieniu ra n-

nych do szpitala,z dowddztwa Nazowieckiej Brygady Kawalerii otrzymala 

rozkaz,wspdlnie z dowddcq 19 Samodzielnej Baterii Artylerii Przeciwlot- 
Ipta/adys/awem WARSKIM 

niczej 40 mm,zorganizowania obrony przeciwlotniczej mostow w tiocku 

Dzia/alnad tq 89 Bateria Samodzielna Artylerii Przeciwlotniczej pro-
wadzi/a do 11.IX.1939 roku niszczqc napewno 2 niemieckie samoloty. 

Poczqtkowe stanowis ko baterii znajdowa/o sit na prawm brzegu Wis/y 

Ixexxitlxxgx*Tplat naprzeciwko stanowisk 19 Baterii,lecz jut nasttpnego 
dnia,by uniknad ewentualnych skutk6w ratenia wilruipt 19 Baterii zo- 

w rej.Ra:.;;:;7, 
stab ono przeniesione na lewy brzeg Wisby przy moscie drpgowym i kale-
jowym,po po/udniowej stronie szosy,prowadzqcej na Gostynin.i. o stronie 

panocnej tej szosy zajt/a stanowiska ogniowe 19 Bateria,natomiast 
pluton materialowo-techniczny/tabory/ 89 baterii rozmieszczone .ZoattAc„ 

w rejonie malego lasku w kier=ku na m.Dolne Budy,oko/o 800 m.od sta- 
_ 

nowisk o„3niowych. baterii. 

W tym okresi:: zatrzymano trzech podejrzanych osobnikow,u ktdrych zna-

leziono zardwno broAtjak rpwniet i szkice rozmieszczenia pozycji zardw-

no miejsca poatoju taborowbaterii,jak i stanowisk ogniowychektdrych 

przekazano tandarmerii wojskowej.Weding pogniej uzyskanych przez dow6d-

op baterii podejrzani osobnicy okazali sit niemieckimi szpiegamiti 

zostali w Plocku rozstrzelani.W tym samym tet czasie zatrzymano i 

przekazano tandarmerii dwoch kanonier5w z 2 D.a.c.-u ktorych zatrzyma- 

no na orqcym uczynku rabunku z broniq w rtku 	:::i9cowej ludnaci, 

pod pozorem przeprowadzania rewizji osobistej/do ktorej zresztq nie 

byli uprawnieni/. 

Wieczorek dnia 11.IX.1939 roku dowddca baterii otrzymaL rozkaz z Do-
w6dztwa Brygady zorganizowania w nasttpnym dniu obrony przeciwlotni- 

czej‘przez caly 	biwak6w artylerii lekkiej oraz D.a.k.-u w re- 

jonie m.Biaba Gdra /Kolonia/gnatomiast po zmierzchu kontynuowad marsz 
w kierunku na Modlin.W dniu 12.IX.1939 bateria zestrzelila kolejny 

samclbt n-pla. 
Wobec tegolte pod koniec dnia niemiecka artyleria z za Wisly wstrze-

la/a sir na poiskie stanowiska ,w saczejlnoaci zaS na newralgiczne 
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pubkty na trasie marszu polskich jecnostek,cofajecych sic w kierunku 

	Ica 
Warszawy,marsz baterii w kierunku Wisly odbywa' 01 40 bocznymi l trudnymi 
do przebycia drogami i drotynamia spos6b ciag/y niemiecki ogled zapo• 

roomy poZotony zostal na zakrcty drogi z Lowicza na Wyszkow : jeden 

w rejonie foiwarku Stefan611,2-3 km.na panoc od Bislej GOry l pomicdzy, 

dwoma kompleksami le6nymi l drugi jeden kilometr na panoc od m.Kamion4  

okolo dwa kilometry od ujdcia Bzury do Wis/y/most drogowy/. 

Elmo tych trudno6ci lbateria sprawnie poruaza/a sic w nakazanym kierun- 

ku,zwlaszcza jej czcad trakoji asoenicowej.Gorzej bylo z prze/adowa-

pgmt samochodamit tym bardziejo te tabor samochodowy zmalal o pic6 po- 

jazdow : dwa - o czym wytej zagubily saf w czasie odwrotu z Cieoha-

nova na Glinojeok Ptockldwa musiano porzucid w rejonie BiaIej Gory 

z uwagi na nie motliwe do usuniccia defekty / w tedpym rozerwa/a sic 

chtodnicaou drugim nastuito zatarcie wa/u korbowega,jeden z pojazdOw 

zostat zniszczony pod Glinojeckiem,gdzie zgont,!t w nim kan.Aleksandeb 

TRZECIAK.Nlmo tych trudnoSci-mimo przeladowania pozosta/ych pojazd6w, 

dzicki wysokiej ofiarnodci zaLogi,pozostaie pojazdy dotarly do Wisly 

/Miarq trudno6ci w poruszaniu sic pod obstrza/em n-pla niech bcdzie 

fakt,te odcinek od m.Folwakk Stefandw,do przeprawy przez Bzurc diugo6- 

ci okolo 5 kilometrOw,bateria pokona/a w SZEte godzinla wive z Slang-

CIA 800 metrow na godzinc/. 

Przez Bzurc tut przy jej ujaciu do Wisly bateria przeprawi/a sic przez 

drewniany most pojedydczymi pojazdamilz uwagi na uszkodzenie mostu, 

i peaktycznie biorqc jego nie zdatnoad do utytku./W pol.godziny po 

przejtIciu baterii most ten zostal przez saperow wysadzony,z uwagi na 

griltsce niebezpieczedstwo uchwycenia go przez oddzia/y n-pla,naciera- 

Ace zarowno z kierunku zachodniego,od flowavjak i poludniowego z kie- 

runku Lowicza./. 

Nad ranem 13.IX.1939 roku do rzutu bpjowego baterii dotAczy/ rzut ta-

borowypktOry tot szczcaiwie wydostat sic z lewego brzegu Wislyti ba- 

teria szybkim marszem przez Wyszogrod Czerwitsk -4614 Przybojewska - 

Zakroczym dotar/a do Modlina,gdzie oficer kontroli ruohu przy moScie 

na Bugu rozkaza/ dowOdey baterii zameldowad sic w dowOdztwie w £Iarkach. 

•••/ Pozostawiajqc bateric w Legionowielgdzie dowddca zarztidzit odpoczynek 

oraz wydanie posi/ku,dow6dca baterii Udat sic do Marek,do ktOrych 

Archives Reference No: B.I.23H

Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)

The Polish Institute and Sikorski Museum



-6-13 
	 B..E 21) h 

-44- 

przyby/ dopiero w godzinach popo/udniowych,z magi na koniecznodd 

przeczekania dwukrotnego ciptkiego nalotu samolotow n-pla na Legio-

nowo,oraz prawie dwugodzinnego ataku lotniczego na Marki. 

Od pIk.dpl.Stanislawa SOSABOWSKIEGO,dow6dcy 21 Wrszaw-nkiego Pulku 

Piechoty /Armia "Modlinu/ otrzymal rozkaz 	 baterii w rejor 

Marek,celem zabezpieczenia obrony przeciwlotniczej czynnt.j zbieraj4- 

cych sip tutaj oddzia/6w,cofajacych sip z nad Narwil  i zameldowania 

sip u dowddcy 5 DP wchodzacej w sk/ad Odwodu N.W."Kutne gen.Juliusza 

ZULAUFA. 

Jui oko/o 23.0o bateria przyby/a do m.Marki,gdzie d-ca 5 DP przydzie- 

11/ jq do grupy uderzeniowej p/k.dpl.St.SOSABOWSKIEGO,gdzie przez 

dwa dni bateria stanowi/a obrony przeciwiotniczq tej grupy w zejonie 

m.Zielonka.W tym czasie bateria zniszczyita ko,lejny samolot n-pla. 

Pod koniec dnia 15.L.1939 roku dow6dca baterii otrzymal od p/k.dpl. 

St.SOSABOWSKIL:GO rozkaz zorganizowania i zapewnienia obrony przeciw-

lotniczej skraju lasow w rejonach m.Siwki i Drewnicatz ktorych wyPusza-

Zy kolumny,kierujac -sip na kierunek Warszawy,celom wzLnocnienia ail 

obronnych stolicy.P0  przej6ciu kolumn marszowyu,,,,:ia miala do 

nich dolaczy6 na kofcu kolmnyl i zorganizowa6 OPL na prawym brzegu 

Wis/y w rejonie Saskiej Kppy.Z uwagi na dtdtysta pogodp w tym dniu, 

oraz nisko wiszace chmury,w dniu tym nie by/o akcji ze strony lotni- 

otwa n-plali bez specjalnych przeszkod bateria dotarla w rejcn no-

wych stanowisk : ogniowych,rozlokowanych na Saskiej 14Pie w rejonie 

targowiska bydlpdego,w poblitu 	 wiodacej na Goc/aw,tabory 

za6 umieszczajgc w rejonie Parku Paderewskiego. 

Po zajsciu tych stanowisk,dowddca baterii zameldowa/ sip w Dow6dztwie 

Obrony Przeciwlotniczej Warszawa' u dowddcy tej OPL plk.Kazimierza 

EABANAsktoremu przedstawil plany rozmieszcznia baterii,wraz z prodbq 

o zaopatrzenie w amunicjp,ktdrej posiadane zapasy zaczyka/y sip jut 

kodczyd.P/k.K.WAN zatwierdzil plany rozmieszcz,:nia bateriisa ich 

ewentualne zmiany stanowisk ogniowych pozostawiajw ualkowicie w ge- 
stii dow6dcy baterii.Natomiast odnodnie amunicji,to wobec jej braku 

w dowddztwie OPL Warszawy wyrazil z6odp na zaopatrzenie sip w niq 

z zapasow w Rembertowiegnie wiedzac,te zapasy to zostaly jut uprzed- 
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nice' wyewakuowane wraz z wycofanie Osrodk,.: Zapasowegc Artylerii PrZe 

ciwlotniczej ICr.1 w kierunku Lli4ska Mazowieckiegoaardd reortek ró 
nego oprzatu zaapatrzenloweao dow6dca baterii znalaz1 tylko 11 pocit 

Low armatnnich do dzial 40 mm. 

Poczatkowe stanowiska baterii w rejonio tar owiska bydlgoeLo,po pima 

sunigciu Sig  oddzialdw piechoty w rejon Goclawia,bateria zajgIa nowe 

stanowiska zarowno ogniowe vjak i taberowe w rejcnIx Nowego i'ortu or. 

strzelnia.  2v.Strzeleakiegotto jest pomigdzy ulica Zieleniecka,Win/a 

torem kolei Lrednicowej z Warazawy Glownej dc 77.7'0741w Wachodniej, 

z zadaniem obreby przeciwlotniczej mostow kolejowego i loniatowskiege 

oraz Nowego Portu.Na stanowisku tyro bateria plzebywa/a do 21.IX.-do 

ezasu wstrzalania sig w jej stanowiska niemieckiej cigtkiej artylerii,  

w wyniku ktdrego zostalo rannych dwoch tolnierzyoraz uszkodzoial zo-

stsay dwa samochotro pzenosztic SiO na nowe stanowiska blitej mostu 

Klerbedzia u wylotu ul.Zamojskiego,tabory rozmieszczajac na podwdrzu 

posesji przy ul.Kgpnej Fr.11,gdzie bateria pozosta/a l zmieniajqc w tym 

rejonie stanowiska w ograniczonya zakresie taff. do kapitilacji Warszawy. 

tego stanowiska bateria zestrzeli/a koldjny samolot nicprzyjaoielski 

szturmowy. 
W obronie Warszaw bateria przydzielona byIa do Grupy Operaoyjnej 

5 DP,ktOr4 dowodzili kolejno : I pik.dypl.St.60SABNSITT,p6in iej II 

plk.dypl.Ludwik de LAVEAUX,i pod koniec obrony ...aLagy p/k.dypi. 

Eugeniusz f:ONGOLLOWICZ,za6 dowddak arty/erii dywizyjnej byl p/k. 

Jan DRYEAN. 

7. Zakoliazonie walk 

W chwili zakoUczenia walk stan baterii 'lazy/ ponad stu ft/nierzy 
oraz 3 oficardw./W Warszawie do baterii dolaczyI jeden 

kapral wraz z kilkoma kanonierami,ktdrzy w amasie dzialau wojennych 

straoili kontakt ze swoim pododdziaIem,i nie mogli go jug odszuka6. 

401nierze ci stanowili bardzo canny element,dobrze obeznany ze sprzg-

tem i jeEo obs/ugge i bardzo szybko "wtop111" sia w spoIecznoL6 ba- 

terii/. 
Stan zaopatrzenia w 	kapitulacji : dwa dziaIatz zapasem ok. 

180 poaiskow.2 LX.M.Ponadto pe/un stan parku samochodowe4o,a to 

z uwagi na uzupe/aienie powstaly w czasia. marsAww .A.akaw przez 

LI Z 
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uzupelnienie z opuszczonych Wojskowych Zak/adow Samochodowych jednego 

3-tonowego samochodu cig2arowegolwyreperowaniu dwoch porzuconych pojaz-

d6w na trasie Lggionowo - Llarkil oraz jednego niemieckiego ciunika,otrzy-

manego od sapt)r6w z parku zdobycznych wozow. 

8.Uwagi odnothie zaopatrzenia : 

Stan zaopatrzenia w czasie dzia/ad bojowych nao86/ dobry.Zaopatrzenie 

w tywnod6 i materia/y pedne pozwala/o na prowadzenie dzialad bojowych. 

Z uwaji na sprawny sprzgt motorowy,dow6dcaljak dobry gospodarz zabiera/ 

po dradze z rozbitych tabordw porzucone zapasy tywnodci.Familijne stosun-

ki,panujqce w baterii polvodowaly,te to/nierze z wlasnej iniojatywy, czgs- 

to z bezparednim narataniem tycia z plonqcych magazynOw zaopatrywali 
baterip w tywnod6/tak by/0 w PIockt4odobnie w Warszawie,gdzie zaopatry- 

wano sie z p_onqcych magazynaw 1"ortu Wi6lanegc/0-4.; T palqcych sig 

sk/adow intendetury przy ul.JagielloAskiej/ 

Po zakodczeniu dzialad wojennych i kapitulacji Warszawy zapasy tywnoaciowt 

dowddca rozdzieli/ pomigdzy tanierzylzw/aszcza pochoduicych z Warszawy, 

resztg przekazujqc warszawskiej radiostacji i sierocidcowi na Tame°. 
Majqc dprawny tabor dowodoa wszgdzie gdzie to by/o motliweouzupe/niak 

zapasy paliwa /materia/6w pednych/ do pe/nych standwIstqd nigdy bateria 

nie miala przestojOw z powodu braku paliwa. 

Jeteli ohodzi o naprawg sprzetulto dziwnym trafem,mimo,it bateria wyru-

szyla z nowym sprzetemonie dotartym ,dzigki rzetelnaci obs/ugi aprzet 

zw/aszcza motorowy,wykaza/ minimalne defekty.Sprzet nie nadajticy sig do 

dalszej eksploatacji,lub zagratajqcy zahamowaniem marszu porzucono /dwa 

samochody cietarowej,przyczepa amunieyjnapjeden ciqgnik/owidzqc motliwo66 

uzupe/nienia stanu z porzucono po drogach sprT!atiltnajczgsciej z powodu 

braku paliwa.Drobne naprawy wykonywa/a obslu,a we wlasnym zakresie.Pod-

kreSlid nalety,te przez ea/y czas dzialad bojowychlw ohwilaoh wolnych 

obs/uga zardwno sprzgti motorowegovjak i artyleryjakiego troszczyla ale 

w spos6b samorzutny,dokonujqc zarOwno konaerwacji,jak i drobnyoh napraw. 

Byd moteste wp/aw na to postawy mialo samozadowlenie tolnierzy z powodu 

widocznych efektOw ich dzia/ania,jako,te jut w pierwszym dniu dzialad 

wojennych dokonano pierwsze o zestrzenlenia samolotu n-pla,a skuteeznotid 

dzia/ania artylerii przycilotniczej wyrata/a 84 migdzy innymi w ostrot- 

nodci lotnictwa n-pla,ktOre w rejonach dzialad baterii dokonwa/y ataku 
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lotiriczych z wyanka znacznych wysokodci,przekraczajscych pulap Zaaig-

gu s]utecznego dzial.A gdy do tei;o doda6,te obecnad baterii dzia/a-

/a na inne oddzialy "uspokajajqco",nic nalezy tf" ,gziwici postawie 

tanierzylw pelni zadowolonych ze swojej tolnierskiej "pracy".A gdy 

do te:o dodad stosunek dowddc6w do podwiadnych to/nierzy,w pe/ni za - 

augujscych na miano "ojoowskiego",nie bgdzie niczego dziwnego w tym, 

to bateria stanowila jednq,zgodnq i zgranq rodzing./Dowddca baterii, 

jak rdwniet dowddcy plutonow katds wolnq chwilg w przerwach pomigdzy 

bezpo6rednimi akcjami przeznaczali na wypoczynek 2o/nierzy - vide 

przyk/ad w Ciechamowiem,gdzie w czasie gdy dow6doa batetii szukak 

kontakt6w ze swoimi zwierzchnikami,w baterii zarzsdzono wypoczynek' 

Przez caly okras dzialad bojowych dowddca w spos6b szczegany dbal 

o wytywienie tanierzy,,Ta dba/odd dowadztwa o najprostvze ludzie  po- 
trzeby w spos6b zdecydowsnie pozytywny wplyngla na wzajemne atosunki 
migdzyludzkie.Kucharze np. pracowali z najwytszq ambicjs,byiich kole- 

dzy mogli na czas otrzymywad cieple 	 orzerywajO. tracy na- 

wet w czasie nalotow oraz pod obstrza/emozgstoonie baozio na grotsce 

niebezpieczedstwa,dostarczajsc posi/ki na stanowiska ogniowe 

8,0cena dzia/alnaci przez dowddcg. 

Oczena dziaialnaci podw/adnycl przez dowddcg baterii jest nadzwyozaj 

pozytywns.Dowddea,ktory wobec braku sta/ej /scznogoi od pierwszych 

dni dzia/ad bpjowych musia/ sam "poszukiwa6" bicznokici ze swoim do-

w6dztwem,ty1ko w nieznacznym stopniu utrzymywa/ bezpokiredni kontakt 

z ,odleg/ymi mu tanierzamionad ktorymi,siiis rzeczy pans opiekg 

przejcli dow6dcy pluton6w.Mimo braku dodwiadczenia wojskowego,gdyt 

obaj dowddcy plutonow byli m/odymi podporueznikami rezerwy,oficero-

wie ci przez dowddcg baterii ocenieni zostali poprostu na "celujlice. 

Ppor.Wiodzimierz IWAYKO,dcw6dca I plutony,a zarazem zastgpca dowddcy 

baterii swojq zimnq krwisswielks odwags,przytomnobe,..4  umysZusa przy 

tym szczeganiejszs trosks,z jakq odnosiZ sig do swoioh podwiadnych 

stanowi/ nie tylko przyk/ad dobrego dow6doy,ale byl wrgez uwielbia- 

nym przz swoich toInierzym 

Jeteli prawdq jest,te "..."przed katdym dowddcq bijq to/nierskie 
rgce/ "w dach"41 tanierskie nogi /"w bruk"/,ale tylko przed nielicz-
nymi dowddcami b j tywiej to/nierskie semi • I dia tych dowadodu 
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to/nierz jest gotow ponieL`' najwigksze podwigoenia i ofiary,z ofiarq 

wla&nej krwi i w/asnego tycia w/qcznie..." to napewno takim dow6doq 

byl w pelni.ppora/odzimierz IriSTKO. To dlategoote dla niego "bi/y 

tywiej g to/nierskie srrca",m6g/ on wyciqgnqd pluton spod ognia niemieo-

ckiej artylerii spod Wi6niewa rod Iaawq,oraz ponownie z rejonu Grzybowa-

Targowo pod Ciechanowem,gdzietw obu przypadkaciwidzqc nie motnog 

dotarcia do dziala citignika,obs/uga dzia/a przez kilkaset metrow samo-

rzutnie odtoczy/a dzia/o w bezpieczne miejscesdogodne do wzglgdnie bez-

piecznego zaprzodkowania dzia/a. 

Pddobnie ppor.rez.W/adyslaw SEKULSKI,oficer ogniowy baterii i dow6doa 
thug II plutonu dzia/al na podw/adnych to/nierzy kojqco swojq odwagq, 

opanowaniem,zimnq krwill owzbudzajqo mil wdrad to/nierzy nie tylko nie 

klamany podziwtale rowniet i najwytszq ambiojg "wspolzalAodnictwa". 

W/adciwie praktycznie nie reagowa/ na alarmy lotniczelgdyt stale pozo-

stawal w jakim6 "wewngtrznym alarmie",z permanentnq gotowodciq do akcji 

bojowych.W wielkiej mierze dzipki jego gotowodci bojowej przyczyni/ 

sig do strqcenia pewnych zestrzeleA conajmniej szedcIu nieprzyjaciel-

skic samolot6w.Pod takim dow6dcq nie motna sig dziwid,te zarowno dzia-

/onowirjak i ca/e obs/ugi dziala przedciga/y ee,niczym na pm zmaga-

niach sportowych,w wykonywaniu ftiosiat swoich czynnoSci. 

8.1.Propozycje do odznacze1 

W propoZycjach do odznaczed dow6dca baterii przod wstystkiemwysoko 
oceni/ dzia/alno66 swoich dowddcow pluton6w,o czym wytej. 

W spacial) szczegany wyrotni/ dowddca kan.Jerzego PIASECKZEGO,mechani- 

ka samochodowego,ktory m.innymi w akcji pod Racifitem w czasie wyoofy- ' 

wards sig baterii na ilock,pieszo wr6ci/ po samoch6d,w ktorym zatkaZ 

sig dop/mw paliwa,pod ogniem n-pla usuwajqc usterkq,powracajqc z wozem 

do baterii./ W tym czasie kolumna niemieoka maszerowaZa row1olegkym 

traktem w odlegiosci ok.600 m ostrzeliwujqc samoch6d,prowadzony przez 

kan.PIASECK3EGO/. 

Takljak dficercwie wrgcz "matkowali" to/nierzom w czasie 	bo- _ 
jowych,tak w/adnie kan.J.PLISECKI "matkowal" pc01^"okemu mu sprzgto-

wi samochodowemu.To w/e;nie nieustannej °piece kan.PTAST.CKIEGO 

bateria z tak minimalnymi stratami sprzgtu odbyla szlak bojowy od 

Maaw oZ po Warszowy.Tenie kan.J.PILSECKI wielokrotnie wykazyma nie- 
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zwyk/q odwagv,i to w wielu przypadkach w Okolicznosciach,kt6re wykracza-

_ 
/y poza zakres jego obowiqzkowslutbowych,zawsze ochotniczo zg/aszajqc 

siv na wszelkie niebezpieczne wypadygnie tylko imponujqc tym swoim ko-

legomlale roWniet wyzwalajqc u innych pogarag dia uitlbczpiboz‘Latw oraz 

chvd uczestnictwa w niebezpiecznych akcjach.iod bombami oraz ostrza/em 

artyleryjskim kan.PTASP.OKI przewidz/ rannych/w tym rowniet innych od- 

dzia/6w spod G1inojecka i Raciqta do P/ockai.To on pierwszy,ze swoim 

pojazdem cigtarowym,zaladowanym ponad nodnoddlzdecydowal sig przejechad 

przez most na Bzurze,mime ostrzeted-te most ten nie nadaje sig do prze-

jazdu pojazdami mechanaznymilprzez co poderwal ca/q baterig do przejdcia 

przez ten most.To w/anie kan.PIASECKI pod-staly ogniem niemieckiej 

artylerii przewi6z/ rannych kolegow z Pragi przez most lonietowskiego 

do sztpitala w Warszawie. 

/Po kapitulacji kan.PIASECKI pozosta/ w Warszawie,ukrywajqc u siebie po- 
. 

watny zapas broni i amunicji do niej/. 

Podobnie wyrdiniajqce przymioty cechowa/y kan.Aleksandre TRZLCIAKA,kie-

roWcp citignikalpoleg/cgo pod Glinojeckiem w czasie koszqcych nalot6w 

n-p1a. 

8.2. Ocena wartodci to/nierzy przez dow6dcv baterii 

Ooeng wartoaci oficerow p zedstawiono Igy2ej.klex -odobne oceny,wybitnie 

pozytywne wystawi/ dow6dca baterii wladciwie WSZYSTKIM to/nierzom baterii. 

A przebywajqo przez 5 lat w obozie jenieckim /0f,Lag/Murnau/tznajqc re-

lacje i opinie innych oficerow,uczestnikOw Kampanii Wrzedniowej 1939 roku 

wyrobil sobie napewno bardzo krytyczny stosunek do takich ooen.A mimo 

tego ocena wartosci podw/adnych to/nierzy wypada bardzo dobrzeTte 

przytoczv je w brzmieniu zlotonej releji z udzia/u w Kampanii Wrzednio-

wej 1939 roku,a znajdujEicej siv w archiwum 41skich Si/ Zbrojnych na 

Zachodzie w Instytucie Polskim i Muzeum im.Gen.Sikorskiego w Londynie 

pod sygnaturq Ram B I 103/B t.i SR 17821 : 

...."Wartodci psychiczne i wyezkolenie to/nierza 13,;z zarzutu, 
jedynie wdrad czgsci kierowcdwariajabi,IILytallm_i_ 

obowiazkowodci ,mala umiejvtnoLd w prowadzeniu pojazdow. 

Stwierdzi/em osobi6cietit wszelkie dzialania zaczepne,pod -19- 	katdym wzglvdem bardziej odpowiadajq psychice naszego to/nie- 
rza od dzia/a6 obronnych....... 
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podleglyoh mi to/nierzy stwierdzi/em,it skutki nalo-

tow lotnictwa niemieckiego pobudza/y zaciek/o6d i chgd na- 

tychmiastoweo odwetu. 
....Przed broniq pancernq mieli respekt,a i to odnoszg wrate-

nie,g/ownie z powodu brake amunicji p.panc.czuli sig poprostu 

bersilnymi..." 

.... Morale tolnierzy bardzo wysokic. 

• Kapitulacja Warszawy by/a dia tanierzy baterii prawdzi- 

wym ciosem moralnym odczutym b.;, /gboko.Kanonierzy baterii 

samorzutnie przystqpili do niszczenia sprzgtu /przeliczniki 

dzial atrzaskano mlotamitszereg samoohodow sp/ong/o rzekomo  

wskutek przejetd2ania zbyt blosko potardw,ciegnik niemieoki 

WPADL do kana/u portu wiaanego,do karterow innych wozow do- 

sypywano piaskulunieruchamiajec je i.t.p./ 

• Przez ca/y caasszachowanie sic to/nierzy batetii by/o 

pod katdym wzglgdem wzorowe...." 

Sedzp,te rzadko kt6ra jednostka,jako ca/oLd mote poszczyc4 sig take 

ocenq swojego dowddcy. 
9. Kapitulacja. 

Zarzqdzenia dotyczqce zakoAczenia walki wraz z zakazem ostrzeliwania 

samolotdu n-pla dowadca baterii otrzyma/ w Dewodztwie OPL Warezawy, 

bezpo6rednio od jej dowadcy pik.Kazimierza SAMNA. 

Rozkazy dotyczqce sk/adania broni i sprzgtu w wyznaczonych przez 

idemedw punktach dowddca baterii otrzyma/ na odprawie w Dow6dotwie 
baterii 

Grupy Operackined.1:a pytanie dowadcy odnanie ucieczki na w/asnq rg- 

kg, otrzymal on zdecydoede negatywnq odpowiedittolerujecq takie 

postgpowanie w6r6d tanierzy i podoncerow,na ich w/asnq odpowiedzial-

noed,natomiast odnanie dow6dc6w oddzialow i pododdzialdw Dowddca 

Obrony Warazawy naloty/ moralny obowiezek doprowadzenis podleglych 

tanierzy do wyznaczorveh obozow przej6eiowych i opiekowania pie  

nimi do kox3ca.  Zanibchanie tego obowiqzku, Dowddca Obrony Warazawy 

ocenn,jako rownoznaczne z dezercjq. 

ZarzqdzLnia otrzymane na odprawie w Dow6dztwie Grupy Operacyjnej od-

no6cie kapitulacji,dowddca baterii przekazai osobi6cie na zebraniu 

wszystkicn to/nierzya myl otrzymanych rozkazow dokonano podzialu 
to/nicrzy na dwic grupy,wedlug miejsc zamieszkania,na wsch6d wz4gdnie 
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na zachad od Bugu /linia demarkacyjna stref okupaoyjnych niemieckiej 

oraz sowieckiej/.Dowddztwo na grupq Yzachodnie obj4I osobiecie do-

wodca baterii,natomiast nad grupq "wschodnie dowddetwo przekazal o n 

pporalodzimierzowi IWAN140./Jut w czasic pobytu w niswoli dow6dca 

baterii dowiedzia/ siv,bezpodrednio dd ppor.n.IWANKO,te nie doszlo 

- z wlasnej wolf samych tolnierzy - do przekazania ien w/adzom sowiec-

kimaszyscy oni poda1it te pochodza z niemieckiej stfery okupacyjnej, 

i trafili do to/nierskich obozow jenieckich Sta-Lag-6w/. por.W/adys/aw 
KU 

SEMOISKI,pochodzwy z Warszawy uniknqk niewolil pozostajto w Warszawie. 

10.Straty ludzkie 

*laden tanierz kan.Aleksandre TRZECIAK polegl w akcji pomi#dzy Glino-

jeckiemtiRaci4temaynnych siedmiu kanonierdw.Dw6ch w akejach pomicdzy 

Ciechanowem i P1ockiemoivciu w obronie Warszawy. 

11.2o sta/o sig ze sprzetem ? 

Zniszeony przekazano w kapilutacji niemiewkim wladzom wojskowym. 
W akcji bojowej zniszczony.jeden ci4gnikt jedna przyczepa amunicyjna 
dwa samochody cietaroweawa inne uciek/y z kierowcami spod Glinojecka, 

wed/ug niesprawdzonych informacjildotar/y do "..T,.eciatgdzie zostaly 

przyjyte w OZ.Nr.2.W miejace utraconych pojazdaw bateria "zdobyia" na 

stag inne pojazdy,o czym wytej. 

12. Uwagi kolicowe dowddcy baterii. 

Poza zamieszaniem w pierwszych dniach mobilizacji,i od Sierpca brakiem 

rozkazow odnodnie marszrutoktore po interwencjach d6wodcy baterii 

dociera/y cz#sto w sposob chaotyczny : np.przemarsz marszem ko/owym 

z Ciechanowa do Mawytzamiast transportem kotowymppo to by nastypne-

go dnia rowniet txxxximirtma rzutem ko_owym powrocid pod CiechanOw. 

Bateria ITIODY nie do/4czy/a do swojej organizacyjnej zgodnie z pla-

net mobilizacyjnym jednostkitto jest do Nowogrodzkie Brygady Kawa-

leriipolleruj4cej wprawdzie wchodwej w sk/ad Armii "Modlielna 

prawym skrzydle dzialania baterii.Lecz przez ca/y ozas akcji bojowej 
bateria NIGDY nie mia/a bezpodredniego kontaktu z Lowogr6dzka 

Ci4gle rweica sig 14czno66 wymagala od dowdi cy baterii sta/ego 

i osobistego kontaktu z bezpodrednio zwierzchnim dowddztwemoo bylo 

moiliwe dzi#ki posiadaniu w pe/ni sprawnego sprzctu samochodowego, 

zawsze wystarczajecego zaopatrzenia w materia/y pedne.Rozkazy 
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Otrzymywanc rozkazy bardzo czesto nie aktualbe,w zwiqzku z szybkimi 

zmianami sytuscj& bojowej w terenie,co zmuszaIo zardwno dowddcv ba-

teriii jak i dowddcow plutonow do.podejmowania czysto decyzji w/asnych, 

a jak vykazaly pd-wf,niejsze dzialania,najczeciej w pcIni trafnyca. 

0 tymo te battria dobrze spiaywala sly w bezpodredninh starciach z 
nieprzyjacielem,mot6 6wiadczyd fakt o tre zabiegania o tv bateriv przez 
dowddcow Wielkich Jedbostek odzivki czemu bateria wielokrotnie zmie-
niala "przydzia/ s/utbowy" : 8 DP,20 DP,5 DP,Odw6d Naczelmego Wodza 
"Kutnes ponownie 5 DP,Obrona Warszawys 
13.ZutyciE anunicji i wyniki dzia/ania. 

W ramach mobilizacji bateria pobra/a 1.800 sztik amunicjisuzupelnia- 

jqc ten stan o 11 pociskow pobranych w dniu 	 r. w Remberto- 

wie.Poniewat na trasie dzia/ad bodowych dow6dea nie m6g/ liczyd 
na uzupe/nienie amunicji artyleryjskiej,za3tosowal daleko idqcq 

oszczOnodd w jej utytkowaniuozynnie dzia/ajqc tylko tam,gdzie 
istniaky widoki na skuteczno6d dzia/ania.W ten spos6b nie otwieral 

on ognia do samolotow zwiadowczych,do samolotow atakujqcych m pulapu 

przekraczajticego dkutecznq donios/odd dzia/.Dow6dcy plutondw wypra- 
cowali sobieswoistq "instrukcjv strzelania" dopier() przy odleg/o6- 
ciach ponitej 2.000 moreferujqe ostrzeliwanie samolot6w n-pla 

"ze slodeem",co uniemotliwia/o lotnikom n-pla,lecacych "pod slodee" 
skuteczny a tak.Przy niskich lotach kosuicybh wypracowano sobie cat- 

hiem skuteczgq obronc bocznq,zmm krdtkim seriami zardwno artyleryj-
skimi,jak i broni maszynowej prostopadle do osi lotu,niejako k/adqo 

przed samolotem o_Jed zaporowy r .Trzy samoloty 	zosta/y zniszczo- 
ne w ten wladnie spos6b. 
14•Inne spostrzetenia i uwagi. 

lam° pewnej chaotycznoeci w dziaZaniu Wielkich JLdnostek,dowddca 

baterii unika/ w s woich telacjach krytycznychtwkasnych uwag na ten 

temat.1-odkregla2 natomiast barezo silnq dzia/alnodd dywersji 

niemieckiej na tylach z polskich oddziab6w.Jut od pierwszego 

dnia wojny,tj.1.IX.1939 roku obserwujqc - zw/aszcza nocaml 

otywionq sy„;nalizacjt ewietlnq w rejonach przyfrontowychojak 

tylowych.Zmusza/o to nie tylkc baterigtale i ow6dztwa innych 

zwiqzk4w do czystegim zmiaay miejse postoju.Kulminacyjnym punktem 

by/0 zatrZymanie w rejonie postoju tabor6w batorii 'pod Pa.ockiem 
trzech osobtik6w,przy ktdrych znaleziono zarowno brod,jak i sztice 
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szkice polotell polskich oddzialdwl ich stanowisk ogniowych oraz 
zaopatrzeniolayoh.:rzy osobnikach tych,z ktorycL ,fol^11 poslu,jiwa/ sig 
dokum.i:ntami na nazwisko Jana 13,-q4L3CIMGOlznaleziono ponadto sporo 

innych dokumentow asobowychlna r62ne naz15iska.Ten fakt,tak bliskiego 

otarciasig tolnierzy baterii o niemieckq dywersjg na tyZach,spowo-
dowai szczegane uczulenie tolnierzy na oboe osobytkrgctice sig w re-
jonach dziaaania baterii. 

15.Dzienne przemarsze baterii. 

Od chwili zaladowania na transport kolejowy na stacji kalejowej 
BrzeS6 Cntralny ,tj.od dnia 29.VI11.1939 roku at do momentu przyby-
ola do m.Ehrki /ixVix przejgcla do obrony Warszawy/ bateria by1a w-
ciggym ruchutdAerminowanym dziaaaniami wojennymi *mgaratmkz Wielkich 
Jednostek, w sklad kt6rych wchadzila okresowo bateriapjako ich obrona 
przeciwlotnicza. 
°gal:am bateria przebyka w czasie bezpo6rednich dzi.alati bojowych 
marszami kolowymi 31 , km.,niu liczqc ? 	 ;:zebyka transpor- 

tom blejotym z Brze6cia n.laugiem dc Cieobamowa w dniach 29/31.VIII . 
1939 roku. 

A otc dzienne przemarsze baterii : 

Dzieti 	Trasa przemarszu 	 liozba przebytych kilometraw 
trakcjq kolejowq marszem 

kolowym 

29/ .VIII Brselid n.Buciam- Warszawa 
3O.V211. 	Warszawa - Sierpc 

Sierpc-Uasielskleiechandw 	59 

31 .VIII. Ciechandw - Mawa 	 34 
es. 

1. IX 

 

Mawa - Ciechan6w 	 3 

     

•■■,M4INN 

50 

3. ]X. 	Ciechanow - Glinojeck 
/rej.m.Szyjki/ 

4.IX. 	Glinoj,ck RaAqt 

5.IK. 	Racielt- lock 

14 

45 

Pyock-Radziwic - Biala Gora 

    

       

13.1X. 	Biala Gore Marki 
■■■......00i■mwoor 

- Warszawa Praga 	 2; 

15/27.IX. 	Przesunitcia w Warszwile 
	 8 

31C 

Archives Reference No: B.I.23H

Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)

The Polish Institute and Sikorski Museum



g 7- 2:t›)1-11 4  
- 6 - / 

51 
16.Pos1owie  

89 Samodzielna Bateria Zotorowa Artylerii Zrzeciwlotniezej Bofors 40 mm 
Typu "B",mobilizowana przez 9 D.a.p.l. w Trauguttowie dia Nowogrodzkiej 

Brygady Kawalerii KiABUtsxmaixtx w czasie dzia/a4 wojennych 1939 roku 
NIGDY nie dotarla do swojej Wielkiej Jedhostki. 

Zgodnie ze skorygowanym planem mobilizacyjnym jednostek artylerii przeciw- 

lotniczejorzedstawionym w referacie pak.Mareckiego z dnia 27.V1.1939 roku 
/Ldz.480/III/MOB akta 	archiwum PSZ A II 6/1 poz.11/ opracowapym do 

notatki 	 z dnia 31.111.1939 roku /akta tamte/ta zatwierdzo- 

nym p2zez Dowddcf Lotnictwa i Obrony Irzeciwlotniczej mobilizowane baterie 

samodzielne artylerii przeciwlotniczej podzielono na dwie grupy 

10  baterie,kt6re w chwili mobilizacji MICEibmisuLuAolqczajq do 

swoich Wielkich Jednostek,dla ktdrych byly mobilizowans 

2° baterie,ktdre otrzymujq zadaftia specjalne'/Odchodzq do OPL 
obiekt6w - przyp.m4j/ i przychodzq do wyznaczonych redonft 

NATICENIAST po osiunipciu gotowo6ci mobilizacyjnej. 

Baterie swymienione ad 1° dokqczajq do swoich W.J. po osiggnifciu.przez 
nie gotowo6ci bobilizacyjnej,oczekujqc w swoich garnizonach mobilizacyj- 

nyoh na uruchomienie transport6w WJ do ktdrych naletibi majq by6 transpor-

towane razem ze swojEl W.J. o ile to mo±liwe na jej czele. 

Dowddca baterii w okresie od zmobilizowania do chwili uruchomienia trans-

portu wykorzysta baterif do OPL rejonu w ktorym jest mobilizowana. 

Zgodnie z xximixicatimioneymi wytpcznymi zawartymi w wytej wymienionym 

referaciappod wzglfdem sposobu wdrotenia transportdw baterie przeciwlot-

nicze podzielono na dwie kategorie 

Kategoria 1-aza ,y1o.ktdrej zaliczono baterieAtOrePdo swoich W.J.lub 

w przypadku bateriitktdre otrzymaky zadania specjalne - do swoich 

wyznaczonych: rejondw doteczajq droge kolowo NATYCHMIAST po osiqgnifoiu 

gotowo6c1 mobilizaoyjnej 

Kategoria 	: do ktorych Zaliczono baterie,ktore pozostajo po osiu- 
niteiu gotowo6ci bojowej w swoich garnizonach mobilizacyjnychvgdzie 

oczekujq na transport-7 kolejowe uruchamiane razem z transportami W.J. 

do ktoryeh baterie to posiadajq przydzialy. 

Zgodnie z rozkazami.transportowymi /akta IP1 arohiwum PSZ A IV- 40/1/ 
dla 89 Samodzielnej Baterii Motorowej Artylerii Przeciwlotniczej Bofors 
40  mm Typu 'TN przeidzieno trmnsbort kale icy An miLlismo 
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rozladunku Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii,wchodzqcej w sk/ad Armii 

"Modlin". 

Z uwagi na przesadnq nadgorliwodd w przestrzeganiu zasad tajemnicy woj- 

skowej,dow6dca Armii"Modlin" do ostatnich chwil przed wybuchem wojny,a 

w ka2dym razie do 30.VIII.1939 roku nie by dokiadnie zorientowany w 

rozmieszczeniu w terenie Wielkich Jedbostek,wchodzqcych w sklad•Armii 
naod1in",nie wiedzqc na ktdrym skrzydle dzia/ad bgdzie Mazowiecka Bryga- 

da Kawalerii,a na ktorym NowogrOdzka Brygada Kawalerii,wchoduice w skiad 

tej armii. w trybie alarmowym. 
St4d te2,poderwana w dniu 29.V111.1939 roku do transportu kolejowego 

89 Samodzielna Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej i za/adowana 

na stacji Brze4d Cntralny,dotar/a w dniu 30.VIII.1939 roku w rejon m. 

Sierpc,gdy tymczasem jej W.J. znajdowa/a sig 40 km.na  polnoc w rejonie 

Lidzbarka.Cofnigcle baterii w rej.Ciechanowa spowodowaZa - co w ogdlnie 

panuAcym chaosie nie bylo jakqd rewelecja - podporzadkowanie baterii 

raz dow6dca 8 DP,p6gniej dowddca 20 DP i spowodowalo jej dziwny kontre-

clans pomigdzy Ciechanowem - Maawq - Ciechanowem. 

Zwatywszy za6,2e zarowno 8 DP,jak i 20 DP pozbawione byly ochrony prze-

ciw1otniczejtgdyt "naletne" im baterie artylerii przeciwlotniczej od- 

komenderowano do obrony przeciwlotniczej obiektow : 8 Bateria Motorowa 

Artylerii Przeciwlotniczejorzewidziana we wstSpnym planie mobilizacyjnym 

dla 8 DP odeszla do obrony przeciwlotniczej Modlinatza6 20 Samodzielna 

Bateria Motorowa Artylerii Frzeciwlotniczej,przewidziana dia 20 DP prze- 

zana zosta/a do OPL wgz/a kolejowego Ma/kinia.Dlatego te2 nie ma w tym 

niczego dziwnegoste dowddcy Wielkicj Jednostek ,rozmieszczonych w rejo-

nach zagroanychbazpodrednim i pierwszym uderzeni,m przeciwnika,a po-

zbawieni obrony przeciwlotniczej,gdy tylko nadarzyla Sif odpowiednia 

sposobnodd skorzystali z podporzqdkowania sobie "bezpadskiej" baterii 

artylerii przeciwlotniczej/mote nawet nie tyle bezpa4akiej,i1e po prostu 

szagubioner i nie moglicej dotrzed do swojej Wielkiej Jednostki. 

Oganie jednak,rezecz biorqc,89 Samodzielna Bateria Motorowa Artylerii 

Przeciwlotniczej dziaZala w okresie od 1.IX.do 12.1X.1939 na rzecz 

Wielkicj Jednostek Armii "Modlin" /poidaiej przechodzqc do Obrony Warsza- 

wy/dziaIajqc irzez- ca/y ten okras aktywnie i skutecznielczego dowodem.  

wyniki tego dzialania w postaci szedciu zniszczonych samolot6w n-pla 
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Dzigki'wyjqtkowym cechom dowddcy baterii,zarowno wojskowym,jak i admini-
stracyjnympbateria w czasie Kampanii Wrze6niowej 1939 roku poniosla bardzo" 

L 

minlmalne straty zardwno, * ludziach,jak I materialeti w momencie. kapita-

lacji Warszamy-znajdowala 819 w pe/nej gotowaci bojowej z zaPasem amuni-

cji artyleryjskiej tmogoeijeSzCzerna pare dni prowadz16 czynnq akcje. 

Przez ea/5; Ores dzia/a4 bojowych bateriaznajdowa/a sie zawsze w centrum 

walk1okutecznie chroniqc- oddziaylna- rzecz kt6rych dzia/a/a4wycofujqo 
., 	 • 	, 

819 z reguiYijako -.  06/onoWa strattylna." 
9 

'Dlatego tet ocen9 dzia/alnoici 894iamodzielnej.Baterii-Motorowej Artyierli 

Przeciwlotnlczej.  w Kampanii Wzedn'10Wej 1939 roku nalety okre8li tjako 

WT81r;IE pozytywnq. 

Mieczyslaw Ragan-Lipidski • 
Poznai% 

Materialy trod/owe 
Pplskie wily Zbrojne- wibuqnsidmixitiZEgniat's*.Drugiej Wojnie Swiatowej 

Tom. I Kampania WrzeLnlowa 1939 p.tt.II,erezamy2i2x  

Wyd.II.Londyn 1986, Cz.III Londyn 1959 
Inatytut Polski i Muzeum im.gen.Sikorskiego Londyn,Archiwum lols4ch.  

Si/ Zbrojnych/= IPLS/ Akta A II 6/1 t41 
Akta A II 1/40 
Akta A IV'40/1 

Klimontawlez Janusz : -Sprawozdanie z dzia/a:,e7'ci w 	Wieze6niowej 

1939 roku. Akta IRS Lxi sygn.WI 102/C teCzka SR 17821 

Jdrasz Fraiczek : 1 Pulk ArtvleriiirzeciwlotnIcZej lm.Marsza/ka 
Edwarda Sm1g1ego-Radza.Dodateka: tajny Nr.14 do. 
rozkazu dziennego Oulku Nr.72/39,/ROzkaz organiza-
pyjny SzkO/y Podofic.R " 1917./IPL akta B 1102/C 

t.41/ 

53 

LUdwit Iflodzimierz : Sprawozdanie z dziakalnodci w CZataQ wojny:/Dowddca 
OPL Kraju/ IPE akta B,_'1, 102/A2..t. IV/54 

Ludwig W/odzimierz.:Sprawozdanie w my61 roikazu M,S.Wcjsk.L.dz.310-145/39 
IPMS talon:tot/AU:it akta B II - 177 
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stanowiska na Saskiej Kpie 

przesuniccie stanowisk w rej. ul. Zielenieckiej 

przesuniccie w rejon mostu Kierbedzia 

Stanowiska taboru baterii 

4/4 

s-4 

Rozmieszczenie 89 Samodzielnej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej 

40 mm Bofors typu "B" na Pradze w 1939 roku 

Stanowiska ogniowe baterii 
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