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Wrzesień 1939 r. w Lidzbarku 

1 września 1939 roku Niemcy hitlerowskie zaatakowały Polskę. Rozpoczęła się 

trwająca prawie 6 lat II wojna światowa. Mimo ogromnej przewagi militarnej III Rzeszy, 

Polacy bronili się dzielnie. Kiedy żołnierze polscy walczyli z najazdem faszystowskim, 17 

września 1939 roku od wschodu na Polskę napadali Sowieci. Dwaj agresorzy - Niemcy 

i ZSRR szybko opanowali terytorium naszego kraju. Wybuch II wojny światowej był 

wstrząsem dla każdego Polaka. W atmosferze przygnębienia i niepewności oczekiwano na 

dalsze wydarzenia. Niektórzy mieszkańcy Lidzbarka - zgodnie z rozporządzeniem 

o ewakuacji opuszczali miasto, udając się w nieznanym kierunku. Kolumny ludności cywilnej 

poruszającej się na wozach i furmankach stanowiły łatwy cel dla niemieckich samolotów, 

które bardzo często ostrzeliwały bezbronnych uciekinierów. Nie wszyscy jednak zdecydowali 

się na opuszczenie miasta i okolicznych wsi. Z pobliskiego Jamielnika nikt się nie 

ewakuował. Ci co pozostali, szukali bezpiecznych schronień licząc na pomoc i siłę wojska 

polskiego. W mieście bowiem pozycje obronne zajęli żołnierze Nowogrodzkiej Brygady 

Kawalerii pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Wchodzili oni  w skład armii 

,,Modlin” osłaniającej Warszawę przed spodziewanym atakiem z Prus Wschodnich. Brygada 

miała za zadanie osłaniać kierunek na Płock. Konkretne zadania wytyczał rozkaz dowódcy 

gen. Emila Przedrzymirskiego z 29 sierpnia 1939r. Czytamy w nim m. in.: ,,Osłaniać kierunki 

na Warszawę i Płock. Rozpoznać siły nieprzyjaciela na obu tych kierunkach i opóźniać je, 

wycofując się ostatecznie na linię Wisła - Narew. Siły główne armii trzymać w rejonie Mławy 

w oparciu o linię kolejową Nasielsk - Ciechanów - Mława i szosę Nidzica - Mława - Płońsk - 

Modlin. Przygotować główny pas taktyczny armii Modlin m. in. na rzece Działdówce wraz z 

Działdowem, Lidzbark - rzeka Brynica do ujścia Drwęcy, zamykając kierunki: Działdowo - 

Mława - Lidzbark - Żuromin - Sierpc - Płock. Podział sił polskich na tym terenie był 

następujący: NBK - Lidzbark - Działdowo obsadza pozycję i zabezpiecza prawe skrzydło 4 

DP z GO ,,Wschód”. 20 DP skupia główny wysiłek obronny w rejonie Mławy, a MBK broni 

pozycji rzeki Ulatówki. Polski plan nie przewidywał działań zaczepnych siłami armii w 

kierunku Prus Wschodnich, a wyłącznie utrzymanie pozycji obronnych aż do wyczerpania 

wszystkich możliwości armii. W przypadku klęski należało wycofać się na linię Narwii i 

Wisły”. Dalej rozkaz brzmiał: ,,NBK z rejonu Lidzbark rozpoznawać będzie na Lubawę, 

Gilgenburg, Uzdowo. Utrzyma łączność z oddziałami armii ,,Pomorze” w Brodnicy przez 

Górzno, Grążawy oraz z gros własnej armii. W razie naporu nieprzyjaciela opóźniać będzie 

na przedmoście ,,Płock” utrzymując jak najdłużej rejon Lidzbarka i Działdowa oraz stawiając 
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silniejszy opór na linii Sierpc - Bieżuń. Przy słabnącym nacisku przeciwnika dążyć do 

współdziałania z gros armii na północ od linii Bieżuń - Szreńsk”. Siły NBK na dzień 1 

września 1939r. liczyły 273 oficerów, 6911 szeregowych, 6291 koni, 66 samochodów, 94 

rkm, 10 lkm, 91 ckm, 9 granatników, 2 moździerze, 16 dział o kalibrze 75 mm, 2 działa plot., 

22 armaty ppanc., 78 kbk ppanc. Do sił tych należy jeszcze dołączyć 5 b.s. i I/BON 5 baon 

strzelców liczył 1041 żołnierzy, 205 koni, 30 rkm, 27 lkm, 12 ckm, 9 granatników, 9 

moździerzy, 3 działka ppanc. i 9 rusznic ppanc. I Baon Obrony Narodowej liczył 702 

żołnierzy, 70 koni, 6 ckm, 1 moździerz i 30 rkm.  

Przeciwnikiem armii ,,Modlin” była niemiecka 3 armia z Grupy Armii Północ 

dowodzona przez gen. Georga von Kuchlera. Jej zadaniem było uderzenie w kierunku Mława 

- Ciechanów - Wyszków oraz sforsowanie Narwii i Bugu wraz z zajęciem Warszawy. Na 

wykonanie tych planów dowódca 3 armii dysponował 360 tys. żołnierzy. Natomiast wojska 

pierwszej fali 3 armii mające atakować jednostki armii ,,Modlin” liczyły 98 608 żołnierzy. 

Były to 1, 11, 12, 61, 217 DP, D. Panc. ,,Kempf”, brygada kawalerii, oddziały armijne i 

korpuśne. Całość sił armii ,,Modlin” pod dowództwem gen. Przedrzymirskiego wynosiła 45 

tys. żołnierzy. Zadania przydzielone do wykonania 3 armii były bardzo groźne dla polskich 

planów obronnych. Uderzając z terenu Prus Wschodnich wojska hitlerowskie zmierzały do 

opanowania rejonu na wschód od Warszawy. Ponadto była to najkrótsza droga do stolicy 

Polski wynosząca w linii prostej zaledwie 100 kilometrów. 26 sierpnia 1939r. wszystkie 

jednostki postawiono w stan pogotowia. Został on spowodowany nasilającymi się 

prowokacjami granicznymi ze strony Niemców. 28 sierpnia 1939r. wmontowano w 

betonowych schronach stoły pod cekaemy i umieszczono karabiny przeciwpancerne. 

Tymczasem Niemcy przesunęli swe oddziały w kierunku granicy i zaczęli się okopywać w 

odległości 150 - 300 m od niej. 30 i 31 sierpnia 1939r. żołnierze niemieckiej 3 armii zajęli 

pozycje do natarcia. Bezpośrednim przeciwnikiem NBK była 217 DP, składająca się z 

rezerwistów w wieku od 35 - 45 lat. Liczyła ona 17901 oficerów, podoficerów, szeregowych i 

urzędników. Jej uzbrojenie przedstawiało się następująco: lkm - 559, ckm - 150, pistolety 

maszynowe - ok. 700, lekkie działa piechoty o kalibrze 75 mm - 26, ciężkie działa piechoty o 

kalibrze 150 mm, granatniki 50 mm, moździerze średnie 80 mm, armaty ppanc. o kalibrze 37 

mm - 75, lekkie haubice o kalibrze 105 mm - 36, ciężkie haubice polowe o kalibrze 150 mm - 

12, ckm plot., samochody pancerne, samochody osobowe - 330 (wraz z transporterami), 

samochody ciężarowe - 248, motocykle - 415, przyczepy - 168.  217 DP dowodził gen. mjr 

Baltzer, były komendant Obrony Krajowej ,,Olsztyn”.  Wojsko niemieckie mogło również 

korzystać ze wsparcia lotnictwa 3 armii. Niestety stosunek sił powietrznych był bardzo 
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niekorzystny dla Polski. Niemcy mieli kilkanaście razy silniejsze siły lotnicze niż armia 

,,Modlin”.   

1 września 1939 roku gen. Anders otrzymał telefoniczną wiadomość o 

zbombardowaniu Warszawy. Jednocześnie wysunięte patrole meldowały o przekroczeniu 

granicy przez Niemców. Byli pierwsi zabici i ranni. Tego dnia generał zorganizował dwa 

wypady na przygraniczne posterunki niemieckie w kierunku Dąbrówna i Nowego Miasta 

Lubawskiego. Patrol skierowany pod Dąbrówno dotarł do samej granicy nie napotykając 

przeciwnika. Natomiast pod Nowym Miastem doszło do zaatakowania Grenzwachtu 

(niemieckiej straży granicznej). Żołnierze polscy wzięli wówczas do niewoli trzech jeńców 

i zdobyli motocykl. NBK przekazano też niektóre oddziały wojskowe z Działdowa. Były to 5 

batalion strzelców 32 pułku piechoty ,,Zbigniew” pod dowództwem majora Piotra Peruckiego 

i 1 baon Obrony Narodowej ,,Mazury” pod dowództwem kapitana Kazimierza 

Mordzewskiego. 3 Kompanię Obrony Narodowej z Lidzbarka podporządkowano pod rozkazy 

kapitana K. Mordzewskiego. Na czele kompanii stał porucznik Bolesław Pałczyński. 

Kompania składała się z 3 plutonów. Pierwszym plutonem dowodził podporucznik Antoni 

Nehring, drugim podchorąży Jan Popławski, a trzecim podchorąży Władysław Steyka. 

Meldunki sytuacyjne z dnia 1 września 1939r. do Naczelnego Dowództwa 

informowały o niewielkim natężeniu działań wojennych w rejonie Lidzbarka. W mieście 

nadal pracowały niektóre zakłady i bank. Był to jednak pozorny spokój. Główne uderzenie 

niemieckie skierowało się na Mławę. W telegramie nadanym o godz. 16.15 do szefa Sztabu 

Głównego podawano, że m. in. ,,na północ od Mławy znaczne siły niemieckie. Przed 

Chorzelami pojawiły się czołgi, ilość nieznana; na przedpolu Lidzbarka nieprzyjaciel 

większej działalności nie prowadził; bombardowano Płońsk, Ciechanów, Zegrze, Modlin, są 

straty wśród ludności cywilnej; dywersanci na tyłach niszczą i przerywają linie telefoniczne.” 

Generał W. Anders w swoich wspomnieniach zapisał niewiele na temat pierwszego dnia 

wojny: ,,Nadchodzą wiadomości, że Niemcy napierają na całym froncie. Batalion mojej 

piechoty pod Działdowem jest w ciężkiej walce. Muszę mu pomóc i posyłam odwód. Silne 

natarcie idzie na 20 - tą dywizje piechoty w Mławie. Walki rozgorzały także na lewo ode 

mnie. Na mój odcinek napór stosunkowo niewielki. Pułki moje walczą z powodzeniem z 

wysuniętymi oddziałami przeciwnika”. Straty NBK po pierwszym dniu wojny wynosiły około 

50 zabitych i 120 rannych. Straty niemieckie były prawdopodobnie porównywalne. Zadania 

dla NBK na dzień 2 września 1939r. wydane przez dowódcę armii ,,Modlin” dotyczyły 

utrzymania łączności z armią ,,Pomorze”. Ponadto NBK miała dalej rozpoznawać teren na 

Lubawę, Gilgenburg i Uzdowo oraz jak najdłużej bronić Lidzbarka i Działdowa.  2 września 
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1939r. do większych działań wojennych w Lidzbarku i okolicach nie doszło chociaż wojsko 

polskie przeprowadziło kilka udanych wypadów. W dniu 2 września 1939r. niektóre patrole 

polskie wkraczały na teren Prus Wschodnich. O godz. 7.00 jeden z patroli złożony z 3 ułanów pod 

dowództwem porucznika Wacława Witkowskiego wysłał 1 szwadron 25 pułku ułanów, który 

wyruszył z Jelenia. Żołnierze polscy zostali ostrzelani w odległości 3 km od granicy przez piechotę 

niemiecką. Około godz. 14.00 podjazd wrócił do Lidzbarka bez strat, ale z kilkoma jeńcami. W 

godzinach przedpołudniowych w rejonie Leźna schwytano lotnika niemieckiego z uszkodzonego 

samolotu.  Tego dnia dowódca 26 pułku ułanów ppłk dyplomowany Ludwik Schweizer otrzymał 

rozkaz objęcia dowództwa odcinka Jamielnika. Obronę tego odcinka stanowił 26 pułk ułanów oraz 

pierwsza Kompania Obrony Narodowej zmobilizowanej w leśniczówce. Zadaniem tego odcinka było 

zatrzymanie nieprzyjaciela na wypadek opanowania ważnego węzła obrony Lidzbarka. 

Dotychczasowy dowódca odcinka płk Kazimierz Żelisławski otrzymał inne zadania. Warto dodać, że 

załogę lidzbarskich schronów stanowili zapewne ułani. Był to prawdopodobnie jedyny przypadek, 

kiedy podczas kampanii wrześniowej schrony zostały obsadzone przez oddział kawalerii. 

Najważniejszym wydarzeniem w pasie działania NBK był udany wypad 4 szwadronu 26 

pułku ułanów, który stacjonował w Jamielniku na wieś Mroczenko. 2 września po południu dowódca 

4 szwadronu rotmistrz Włodzimierz Budarkiewicz otrzymał ze sztabu brygady zadanie. Według 

otrzymanych wiadomości, miejscowość Mroczenko położona na południe od Nowego Miasta, została 

zajęta, przez nieprzyjaciela. Szwadron wyruszył nocą w kierunku nieprzyjaciela, z pozycji wyjściowej 

na płn. od jeziora Piaseczno. Drogą przez miejscowość Polskie i Niemieckie Brzozie, szwadron dotarł 

niezauważony przez nieprzyjaciela na odległość 200 - 300 m od wsi, a ułani na rozkaz dowódcy zeszli 

z koni i zaatakowali pieszo. Wieś Mroczenko została zajęta przez kompanię piechoty. Nieprzyjaciel 

został początkowo zaskoczony, ale potem przyjął walkę i zaczął się bronić dość skutecznie z 

murowanych budynków wsi. Po półgodzinnej walce w budynkach oraz na wiejskich drogach, wróg 

został rozbity. Część żołnierzy nieprzyjacielskich uciekła, część dostała się do niewoli, kilku żołnierzy 

zostało zabitych. W walce tej szwadron zdobył wiele sprzętu wojskowego (broń maszynową, 

motocykle, rowery) tracąc przy tym jednego żołnierza - plutonowego, Antoszewskiego, który zmarł 

wskutek odniesionych ran, czterech ułanów było rannych. Po wykonaniu zadań szwadron wrócił na 

pozycje wyjściowe. Nieco większe straty podaje ppłk Ludwik Schweizer, który tak opisał wypad na 

Mroczenko i postawę swoich żołnierzy: „W walce wręcz granatami i bagnetami nieprzyjaciel poniósł 

straty i wycofał się. Szwadron wziął sześciu jeńców oraz zdobył dwa cekaemy. Straty własne: 1 

podoficer (kapral Jankowski), 3 ułanów zabitych, 4 rannych. Rezultat walki był dowodem 

zdecydowania i zaciętości rotmistrza Budarkiewicza, poruczników Żywienia i Szaflarskiego oraz 

ułanów szwadronu, które cechowały ich do końca wojny”. Wachmistrz Jan Prymus zauważył, że 

podczas wypadu na Mroczenko 4 szwadron wziął do niewoli sześciu jeńców, w tym dwóch Mazurów 

o typowo polskich nazwiskach: Krajewski i Wiśniewski. Wypad na Mroczenko uzyskał w literaturze 

historycznej dość znaczny rozgłos, co wydaje się wynikać nie tylko z niewątpliwego sukcesu 4 
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szwadronu, ale również stąd, że w pasie działań NBK nie było spektakularnych walk, podobnych do 

walk pod Mławą czy też pod Rzęgnowem. 3 września 1939r. część sił NBK uderzyło w kierunku na 

miejscowości Narzym i Wierzbowo. Inne większe starcia miały miejsce w Wielkim Łęcku, leżącym 

na ważnej drodze Działdowo - Lidzbark - Brodnica.  Wówczas żołnierze polscy odparli atak 

nieprzyjacielski ze wsi Gródki. Jednak przed wieczorem poszczególne pułki brygady otrzymały 

rozkaz opuszczenia dotychczasowych pozycji. W nocy z 3/4 września 1939r. oddziały NBK 

wycofywały się z zajmowanych pozycji. Rozkaz taki otrzymał również od gen. W. Andersa jego 

zastępca pułkownik K. Żelisławski.   

A oto wspomnienia jednego z uczestników tych walk podporucznika Jana Estkowskiego: 

„Całą drogę bojową w 1939 roku odbyłem w szeregach 25 Pułku ułanów Wielkopolskich, 

przechodząc z nimi szlak bojowy od Lidzbarka po Sambor, jako dowódca 3 plutonu w trzecim 

szwadronie. Świtał dzień 1 września 1939 roku Nowogrodzka Brygada Kawalerii ubezpieczona 

czatami zajmowała szeroki odcinek terenu przygranicznego od Lidzbarka po Działdowo, w odległości 

od granicy z Prusami Wschodnimi 4 - 12 km. Nasz pułk czuwał na trasie Lidzbark - Wielki Łęck. Mój 

szwadron kwaterował w budynkach gospodarczych opuszczonego już i ogołoconego w skutek 

wcześniejszej ewakuacji okolicznej ludności dworu Cibórz, tuż za rzeką Wel. Kadra spała w pustych 

dworskich pokojach. Wstałem, żeby dostarczyć pocztę polową - list napisany z okazji imienin mojej 

matki Stefanii. Do holu wpadł dowódca płk Stachlewski: „TO Wy tak czuwacie? Toż od godziny 

mamy już wojnę! Natychmiast alarm! Zawrzało." W ciągu półgodziny szwadron odprowadził konie 

do lasu Jamielnik i zajął przygotowane już okopy ze stanowiskami dla broni maszynowej i ręcznej. Na 

nasz odcinek Niemcy nie naciskali. 2 września zostałem wysłany z moim plutonem na placówkę w 

miejscowości Jeleń, aby zluzować pluton z m2 szwadronu. Po drodze po raz pierwszy 

"powąchaliśmy" krew. Z placówki Jeleń ułan prowadził na tyły konia z przestrzelonymi chrapami. Z 

całodobowej służby 2 - 3 września mam wspomnienia raczej o charakterze wczasowym niż bojowym. 

Dostaliśmy posiłek z mięsa - dla mnie jako „pana podchorążego" dostał się kurczak oraz butelka 

mszalnego wina (z „rabunku" opuszczonej parafii). Gdyby nie dudnienie artylerii spod Mławy nie 

wiedzielibyśmy, że to wojna. 

Koszmar wojny okazał się nam dopiero wieczorem 4 września. Podpaliliśmy stogi i zboża na polach 

Olszewa i Ciborza, aby nie dostały się w ręce wroga, po czym rozpoczęliśmy odwrót w kierunku 

Płocka przez Jamielnik i Kolonię Bryńsk”. 

NBK nie brała więc udziału w większych działaniach wojennych na powierzonym jej odcinku obrony. 

Jak słusznie zauważył ppłk Tadeusz Bartoszewski: ,,zadanie NBK w bitwie granicznej było sztywne i 

uwiązywało ją do odcinka obronnego. W rezultacie cały ciężar walki w tym rejonie spadł na 20 DP, a 

obok stojąca nietknięta brygada w walce tej udziału prawie nie brała”. 

Tymczasem Niemcom udało się przerwać polskie linie obronne pod Mełnem koło 

Grudziądza i pod Mławą, gdzie trwały zażarte boje. Pomimo wycofania się wojsk polskich z 
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pozycji mławskiej, bitwa ta dowiodła bohaterstwa żołnierzy 20 DP. Podpułkownik Jerzy 

Robert Jurkowski tak zanalizował tamto doniosłe wydarzenie: ,,Bitwa pod Mławą, trwająca 

80 godzin, należy do zaszczytnych bitew oręża polskiego i należy ją poznać. Wnosi ona do 

historii wojskowości cały szereg nowoczesnej walki z dwóch doktryn - ,,końskiej” i 

,,mechanicznej” - wykazując możliwości oporu piechoty wobec czołgów i lotnictwa, nie 

mających precedensu. Siła oporu 20 DP wykazuje dzielność żołnierza polskiego i jego 

umiłowanie wolności, wysokiej klasy wolę walki, charakter i poświęcenie”.  

Na skutek opanowania przez Niemców Mławy 4 września 1939 roku Nowogrodzka 

Brygada Kawalerii, unikając okrążenia, stopniowo wycofała się z Lidzbarka i z okolic. 

Niestety do obrony ziemi lidzbarskiej nie przydały się tutejsze schrony. Z Lidzbarka 

ewakuowano też instytucje jak Bank Polski, Sąd, Magistrat i pocztę. 4 września 1939r. po 

wysadzeniu mostów i spaleniu stogów miasto opuściła o godzinie 16.00 reszta wojsk 

polskich. Od tej chwili Lidzbark był bezpański i świecił pustkami, gdyż wielu mieszkańców 

ewakuowało się w kierunku południowym na Zieluń. Klucze od urzędu Magistratu otrzymał 

emeryt Bernard Burdyn.  Następnego dnia - 5 września 1939 r. we wtorek o godzinie 14.30, 

nadciągające od strony Lubawy wojska hitlerowskie zajęły miasto. Pierwsze oddziały 

niemieckie wkroczyły do miasta na rowerach. Niemcy zajmując Lidzbark nie oddali ani 

jednego wystrzału. Wraz z wycofującymi się oddziałami gen. Władysława Andersa opuściła 

Lidzbark Kompania Obrony Narodowej składająca się z trzech plutonów rezerwistów 

lidzbarzaków i mieszkańców gminy. Żołnierze ci walczyli później w obronie Warszawy, na 

Pradze w pobliżu Targówka i Grochowa. Wielu z nich poległo bohaterską śmiercią. Zginęli 

m. in. dowódca Kompanii Bolesław Pałczyński oraz żołnierze kpr. Stanisław Blank, kpr. 

Stanisław Lunk, szer. Józef Gąsiorowski, szer. Józef Skibniewski, szer. Andrzej Żymowski i 

nauczyciel ze wsi Bryńsk kpr. Ignacy Kuciński. W całej kampanii wrześniowej z Lidzbarka 

i okolic wzięło udział kilkuset mężczyzn. Walczyli oni i ginęli na różnych frontach. Trzeba tu 

również dodać słowo o bohaterstwie lidzbarskich sanitariuszek wchodzących w skład 

Żeńskiej Ochotniczej Drużyny PCK. Wraz z wycofującymi się oddziałami NBK, szlakiem 

Płock - Gąbin - Sochaczew - Puszcza Kampinowska - Cytadela Warszawaska - dotarły aż do 

Międzylesia koło Warszawy. Sanitariuszki powróciły do Lidzbarka po zakończonej kampanii 

wrześniowej. Do miasta powracała również ludność i mężczyźni biorący udział w bojach. 

Henryk Zawadzki wspominał: ,,Mój ojciec pracował w poczcie i był monterem telefoniczno - 

telegraficznym. Krótko przed wybuchem wojny wojsko współpracowało z łącznością poczty, 

tak też ojciec został włączony do wojska w mundurze pocztowym i wraz z wojskiem znalazł 

się na wschodzie w Kownie na Litwie oraz w Brześciu nad Bugiem. Tam dostał się do 
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niewoli radzieckiej. Zwolniony z niewoli jako pracownik poczty wrócił do Lidzbarka. Było to 

w miesiącu październiku”. Wkrótce Niemcy zajęli również poszczególne miejscowości ziemi 

lidzbarskiej. Wydarzenia z września 1939r. pamięta doskonale Jan Heród, wówczas 

mieszkaniec wsi Klonowo. W swojej relacji zapisał: ,,Ojciec mój pracował w tartaku w 

Klonowie. Sołtys ogłosił mobilizację - pracownicy, którzy nie mieli gospodarstwa zostali 

powołani do wojska. Był organizowany przez sołtysa transport konny (podwód). We wsi 

Klonowo stacjonowali żołnierze polscy. Po zorganizowaniu podwodów sprzęt wojskowy 

załadowano na furmanki i skierowano w kierunku Warszawy. Mam przed oczami obraz jak 

sześć koni ciągnie duże działo, za nimi szła piechota, amunicje przewożono na wozach. W 

tym transporcie uczestniczył mój tata. Mama została z dwójką dzieci. Ojciec podwozem 

konnym dojechał do Płocka. Tam zatrzymali się żeby uzupełnić żywność. Po kilku godzinach 

odpoczynku ruszyli dalej w kierunku Warszawy. Podczas drogi byli ostrzeliwani przez 

niemieckich pilotów. W tym czasie ojciec był na łące i schował się podczas nalotu w kopce 

siana. Zauważył to pilot, zawrócił i zaczął strzelać w te kopce siana, aby podpalić to siano i 

zabić chowających się w nim ludzi. Na szczęście nie udało mu się i niemiecki samolot 

odleciał. Ci, którzy byli schowani w kopcu, wyszli z siana dopiero po zmierzchu i ruszyli w 

kierunku Warszawy. Po dotarciu do stolicy sprzęt został zabrany przez wojsko polskie. 

Warszawa była bombardowana przez Niemców. Ojciec z innymi kolegami schowali się do 

piwnicy, w której naprawiano wozy konne. Do obrony mieli tylko i wyłącznie buksy i koła od 

wozów. Był z nimi podchorąży, który również był bezradny. Tam przesiedzieli do chwili 

przyjścia Niemców. Zostali wzięci do niewoli. Ojciec umiał język niemiecki, więc mógł 

dogadać się z Niemcami. Mówił im, że chodził do szkoły niemieckiej i w niej nauczył się 

tego języka. Po wysłuchaniu przez Niemców ojciec otrzymał zaświadczenie i te same konie 

oraz wóz i powrócił do domu. Podczas podróży zatrzymano go kilka razy, ale dzięki 

niemieckiemu dokumentowi dojechał do domu szczęśliwy i zdrowy. Ja przypominam sobie 

jako chłopiec 7 - letni, że po odejściu wojska polskiego ze wsi, po trzech dniach do Klonowa 

wkroczyło wojsko niemieckie - na rowerach, w mundurach, hełmach, a karabiny mieli 

przywiązane do ram rowerów. Zatrzymali się na środku wsi i wstąpili do gospodarza o 

nazwisku Margalski, który poczęstował ich kanapkami i mlekiem. Przeprowadzili krótką 

rozmowę o odejściu wojska. Pan Margalski znał dobrze język niemiecki, gdyż chodził do 

szkoły niemieckiej. Klonowo było pod zaborem niemieckim. Więc mieszkańcy Klonowa i 

okolic umieli świetnie język niemiecki. Po rozmowie z panem Margalskim żołnierze udali się 

w kierunku Lidzbarka”. 

DR Michał Dzimira. 


