


Gen. bryg. Ludwik Czyżewski urodził się 

8 października1892 r. w Wandolinie koło Wiszniowa. 

Ludwik w 1911 roku zdał maturę. Następnie wstąpił 

na Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie. 

Od 1908 roku należał do tajnej organizacji „Związek 

Walki Czynnej”, a od 1912 roku do Związku 

Strzeleckiego.

Za tę działalność już w Polsce niepodległej 

został odznaczony Medalem Niepodległości. 



W 1913 r. ukończył szkołę oficerów rezerwy. 
W 1914 r. został powołany do służby w C. K. armii. 
Walczył na froncie rosyjskim i włoskim, jako 
dowódca kompanii. 

W czasie służby w C. K. armii awansował 
kolejno w korpusie oficerów rezerwy piechoty na 
stopień: podporucznika (1 września 1915 r.) 
i porucznika (1 listopada 1917 r.). 

Utrzymywał kontakty z legionami Piłsudskiego. 
W październiku 1918 roku zorganizował w Lublanie 
(obecna stolica Słowenii) pierwszy transport polskich 
żołnierzy i odjechał z nim do tworzącej się Polski.



Już w listopadzie 1918 roku zorganizował 
w Piotrkowie pierwszy batalion wojska polskiego 
i sformułował 26 pułk piechoty. Z pułkiem tym 
wyruszył na front górnośląski. 

Od stycznia 1920 roku walczył na froncie 
wschodnim. Był dwukrotnie ranny, został też 
dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych 
i awansowany do stopnia kapitana. Następnie 
przeniesiony został do Ministerstwa Spraw 
Wojskowych – departamentu piechoty w Warszawie.

W 1922 roku wrócił do Piotrkowa, do 25 pułku 
piechoty na stanowisko dowódcy batalionu i został 
awansowany do stopnia majora. W 1935 roku 
mianowano go dowódcą 2 p. p. leg. w Sandomierzu
i awansowano do stopnia pułkownika.



We wrześniu 1939 roku 
płk. Czyżewski wyruszył ze 
swym pułkiem na wojnę. 
W ramach grupy 
operacyjnej „Piotrków” 
dowodzonej przez
gen. Wiktora Thommée
objął dowództwo 
odcinka „Rozprza-
Borowskie Góry-Księży 
Młyn”, broniąc rejonu 
Radomsko-Bełchatów.



Góry Borowskie to trzy niewielkie 
wzniesienia na terenie gminy Wola 
Krzysztoporska (278,5 m n.p.m.) 
znajdujące się na południowy zachód 
od Piotrkowa Trybunalskiego i na 
południowy wschód od Bełchatowa. 

Od 2 września pozycje obronne w 
Górach Borowskich stały się ważnym 
punktem strategicznym – hamującym 
ruch niemieckiego XVI korpusu 
pancernego na Piotrków - Bełchatów.



Pozycje te obsadzone 

zostały przez oddziały

2 Pułku Piechoty 

Legionów płk. Ludwika 

Czyżewskiego z 2 Dywizji 

Piechoty Legionów. 



Gen. Thommée wyznaczył płk. Czyżewskiemu trudne 

do realizacji i odpowiedzialne zadanie. Posiadając 

stosunkowo skromne siły miał on bronić odcinka 

o długości około 25 km. Przebiegał on od styku z 30 DP 

w rejonie Księży Młyn poprzez Modrzew – Cyganów –
Borowskie Góry – Ludwików – Jeżów do Rozprzy.

Pozycje zgrupowania płk. Czyżewskiego zgodnie 

z rozkazem miały być utrzymane do wieczora 4 września, 

kiedy to powinno ruszyć przeciwuderzenie polskie 
z rejonu lasów sulejowskich. Jako, że siły zgrupowania

płk. Czyżewskiego były daleko niewystarczające 

do wykonania powierzonego zadania, postanowił 

on wydzielić 3 zasadnicze punkty obrony. Przestrzeń 

pomiędzy nimi miała być natomiast patrolowana. 

Kluczowy punkt obrony miał stanowić odcinek 

w Górach Borowskich.



Od 2 do 5 września 1939 trwała krwawa bitwa.

Bitwa pod Borowską Górą była jedną

z największych w czasie wojny obronnej Polski 

1939 r. i przez niektórych nazywana jest

„Piotrkowskimi Termopilami”.

W tym czasie żołnierze z 2 Pułku Piechoty

Legionów dowodzonego przez płk. Ludwika

Czyżewskiego, 301 Batalionu Czołgów majora

Edmunda Karpowa oraz z 7 Batalionu Grupy

Operacyjnej Piotrków gen. bryg. Wiktor Thommee

stawiali zaciekły opór niemieckiemu 16 Armijnemu Korpusowi Pancernemu. 

W obronie Gór Borowskich zginęło 663 polskich żołnierzy, w tym co najmniej 16 

oficerów.



Po otrzymaniu rozkazu odwrotu płk. 

Czyżewski opuścił redutę Borowskie 

Góry i poprzez Dłutów, Tuszyn, Błonie, 

Ożarów dotarł do twierdzy Modlin.

Od 14 do 29 września 1939 roku bronił 

odcinka „Zakroczym” i twierdzy 

Modlin. Za obronę Polski we wrześniu 

1939 roku odznaczony został Krzyżem 

Orderu Virtuti Militari V klasy. 



Po kapitulacji przebywał w obozie jenieckim 

w Działdowie, skąd udało mu się uciec i ukryć 

w Warszawie. 
Od lutego 1940 roku pełnił funkcję 

inspektora Komendy Głównej ZWZ, a po 

przemianowaniu w 1942 roku Komendy 

Głównej Armii Krajowej. 

Od maja 1942 roku do marca 1943 roku był 

komendantem Okręgu AK-Łódź, a od marca 

1943 do lata 1944 roku komendantem AK 

Okręgu Lwów.
Używał pseudonimów „Julian”, „Dalia”,

„Wiktor”, „Beskid”, „Grzmot”, „Franciszek”.



Po rozwiązaniu AK uczył w wiejskiej 

szkole w Adamkach koło Kalisza.

Od 1946 roku osiedlił się we Wrocławiu. 

Podjął pracę przy odbudowie Ratusza 

Wrocławskiego, a potem Książnicy Atlas. 

Następnie został dyrektorem Oddziału 

Produkcyjnego Przedsiębiorstwa 

Wydawnictw Kartograficznych 

we Wrocławiu. 

29 lutego 1968 roku przeszedł na 

emeryturę. Za wydajną i wzorową pracę 

został odznaczony przez Radę Państwa 

PRL Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski.



Po przejściu na emeryturę działał 

społecznie. Z jego inicjatywy powstał 

pomnik w rejonie Gór Borowskich

i tablica pamiątkowa w Zakroczymiu

i Sandomierzu. 



Również wtedy wydał dwie publikacje: 

„Wspomnienia dowódcy  obrony 

Zakroczymia”  

i „Od Gór Borowskich do Zakroczymia”.



Co roku odbywał 

spotkania z byłymi 

żołnierzami: u stóp Gór 

Borowskich, na cmentarzu 

w Grocholicach

i w Zakroczymiu. 

Zmarł 25 marca 1985 

roku we Wrocławiu 

i zgodnie z życzeniem 

pochowany został

w grobowcu rodzinnym 

na starym cmentarzu 

w Piotrkowie Trybunalskim.



W Internecie można obejrzeć film „Reduta. Góry Borowskie”. 

Jest to film dokumentalny poświęcony walkom jakie 

rozegrały się w dniach 3 -6 września 1939 r. w Górach 

Borowskich.

https://www.youtube.com/watch?v=KeuQBXpcFUI

Opracowanie: E. Lorenc

https://www.youtube.com/watch?v=KeuQBXpcFUI

