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1 września 1939 roku Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę. Rozpoczęła się II 
wojna światowa. Wojska niemieckie dowodzone przez Adolfa Hitlera napotkały na silny opór 
armii polskiej, którą dowodził Naczelny Wódz, marszałek Edward Rydz – Śmigły. Jednak 
mimo bohaterskiego oporu armia polska została pobita przez Niemców, posiadających 
miażdżącą przewagę w ilości żołnierzy, czołgów i samolotów. Klęskę wojsk polskich 
przypieczętowała agresja Związku Radzieckiego.

17  września  1939  roku  Armia  Radziecka  dowodzona  przez  ludowego  komisarza 
obrony  marszałka  Klimenta  Woroszyłowa  uderzyła  na  Polskę  ze  wschodu.  Związek 
Radziecki działał w zmowie z Niemcami. 28 września Niemcy i Rosjanie podpisali układ na 
mocy którego dokonali między sobą podziału ziem polskich.

Mazowsze, a wraz z nim tereny byłego województwa skierniewickiego znalazły się 
pod okupacją niemiecką. Niemcy zaprowadzili  na ziemiach polskich krwawy terror. Hitler 
miał zamiar zniszczyć naród polski oraz wszelkie ślady polskiej kultury. Ziemie polskie miały 
być  poddane  kolonizacji  niemieckiej  i  miały  stać  się  częścią  hitlerowskich  ,,Wielkich 
Niemiec”.

Oprócz  narodu  polskiego,  Hitler  skazał  na  zagładę  również  Żydów  i  Cyganów. 
W  czerwcu  1941  roku  Niemcy  hitlerowskie  zaatakowały  swego  niedawnego  sojusznika, 
Związek Radziecki. Wojska niemieckie na rozkaz Hitlera dokonywały strasznych zbrodni na 
ludności rosyjskiej i białoruskiej oraz zamieszkującej tereny Związku Radzieckiego ludności 
żydowskiej. Jednak to na terenach Związku Radzieckiego Niemcy doznali ciężkich klęsk. 
W grudniu 1941 roku wojska Frontu Zachodniego generała Żukowa i Frontu Kalinińskiego 
generała  Koniewa  zatrzymały  pod  Moskwą  wojska  hitlerowskie  Grupy  Armii  ,,Środek” 
feldmarszałka von Bocka.

Na początku 1943 roku wojska Frontu Dońskiego generała Rokossowskiego, Frontu 
Południowo – Zachodniego generała Watutina i Frontu Stalingradzkiego generała Jeremienki 
zniszczyły pod Stalingradem niemiecką 6. Armię feldmarszałka Paulusa, 4. Armię Pancerną 
generała Hotha, 3. i 4. Armię rumuńską i 8. Armię włoską (Rumuni i Włosi byli sojusznikami 
Niemców).  W  lipcu  1943  roku  w  bitwie  na  Łuku  Kurskim  wojska  Frontu  Zachodniego 
generała Sokołowskiego, Frontu Briańskiego generała Popowa, Frontu 

Centralnego  generała  Rokossowskiego,  Frontu  Woroneskiego  generała  Watutina, 
Frontu  Stepowego  generała  Koniewa  i  Frontu  Południowo  –  Zachodniego  generała 
Malinowskiego  rozbiły  wojska  hitlerowskie  z  Grupy  Armii  ,,Środek”  feldmarszałka  von 
Kluge i z Grupy Armii ,,Południe” feldmarszałka von Mansteina.

Agresja Niemiec dokonała na świecie wielkich zmian w sferze politycznej. 
Związek  Radziecki  znalazł  się  w  gronie  państw  walczących  z  Niemcami 

hitlerowskimi.
Rosjanie stali się sojusznikami Polaków. 30 lipca 1941 roku emigracyjny rząd polski 

podpisał  ze  Związkiem  Radzieckim  porozumienie  na  mocy  którego  wznowiono  stosunki 
dyplomatyczne,   ustalono  też,  że  obywatele  polscy  przebywający  w radzieckich  obozach 
uzyskają  amnestię.  Uzyskano  też  prawo  do  tworzenia  polskich  sił  zbrojnych.  Wkrótce 
zbudowano na  terenach  radzieckich  armię  polską  dowodzoną  przez  generała  Władysława 
Andersa. Przeszła ona do Iranu i wzięła później  udział w walkach z Niemcami u boku armii  
brytyjskiej. W 1943 roku , za zgodą rządu radzieckiego utworzono na terenach radzieckich 
nową polską jednostkę, 1. Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Jej dowódcą został 
generał  Zygmunt  Berling.  Dywizja  ta  miała  walczyć  u  boku  Armii  Radzieckiej  przeciw 
Niemcom hitlerowskim. 

Wkrótce utworzono 1. Armię Wojska Polskiego, dowodzoną przez generała Berlinga.
Po zwycięstwach:  pod Moskwą,  pod Stalingradem i  na Łuku Kurskim,  Armia  Radziecka 
przeszła  do  ofensywy  i  zaczęła  spychać  Niemców  w  kierunku  zachodnim,  stopniowo 



wyzwalając spod okupacji niemieckiej: Białoruś, Ukrainę i Litwę. Na drodze pochodu wojsk 
radzieckich leżała też Polska. W końcu lipca 1944 roku wojska radzieckie dotarły do Wisły.

W  styczniu  1945  roku  Armia  Radziecka  rozpoczęła  wielką  ofensywę  zimową  na 
froncie wschodnim. Ofensywa ta miała  przynieść  wyzwolenie spod okupacji  hitlerowskiej 
ziemiom polskim położonym między Wisłą, a Odrą.

Tereny  byłego  województwa  skierniewickiego  (w  tym  Puszcza  Mariańska  i 
Korabiewice) miały zostać wyzwolone przez wojska 1. Frontu Białoruskiego dowodzonego 
przez marszałka Gieorgija Żukowa. 

Zadaniem wojsk 1.  Frontu Białoruskiego było  rozbicie  warszawsko – radomskiego 
zgrupowania wojsk niemieckich i szybkie opanowanie rubieży: Piotrówek – Żychlin – Łódź.

W zadaniu dalszym 1. Front Białoruski miał nacierać w ogólnym kierunku na Poznań. 
W celu wykonania tego zadania, marszałek Żukow zamierzał wykonać uderzenie na trzech 
kierunkach:

• z przyczółka warecko – magnuszewskiego (z którego nacierała 61. Armia generała 
Biełowa,  5.  Armia  uderzeniowa  generała  Bierzarina  i  8.  Armia  Gwardii  generała 
Czujkowa). Uderzenie z tego przyczółka miało przełamać obronę wojsk niemieckich 
na 17 – kilometrowym odcinku frontu. Zapewnić wejście do boju 1. Armii Pancernej 
Gwardii  generała  Katukowa  i  2.  Armii  Pancernej  Gwardii  generała  Bogdanowa i 
osiągnąć  rubież:  Leszyn  –  Żychlin  –  Zgierz.  Wprowadzenie  do  bitwy  1.  Armii 
Pancernej Gwardii planowano w drugim dniu operacji, a 2. Armii Pancernej Gwardii i 
2.  Korpusu Kawalerii  Gwardii  generała  Kriukowa –  w trzecim dniu  operacji.  Ich 
zadaniem było rozwinięcie powodzenia na głównym kierunku natarcia. 

Generał  Czujkow, dowódca radzieckiej  8. Armii  Gwardii,  w książce pt:,,  Koniec Trzeciej 
Rzeszy”, pisze:

„Ten potężny taran miał obejść Warszawę od południa, na kierunku:
Rawa Mazowiecka – Skierniewice – Łowicz. Jego uderzenie odcinało
od głębokich tyłów całe warszawskie zgrupowanie nieprzyjaciela, na
którego linie komunikacyjne wychodziły armie pancerne.”

• drugie uderzenie wojsk 1. Frontu Białoruskiego   wyszło   z  przyczółka w rejonie 
Puław (z  którego  nacierała  69.  Armia  generała  Kołpakczi  i  33.  Armia  generała 
Cwietajewa oraz 11. i 9. Korpus Pancerny. Do rozwinięcia natarcia 69. i 33. Armii,  
oprócz korpusów pancernych, przewidywano wprowadzenie do bitwy w trzecim dniu 
operacji odwodu Frontu – 7. Korpusu Kawalerii Gwardii generała Konstantinowa).

Uderzenie z tego przyczółka miało na celu opanowanie Łodzi i wyjście na rubież: Zgierz – 
Pabianice. Siły główne 33. Armii po wyjściu w rejon Wierzbicy miały rozwinąć natarcie w 
kierunku  Szydłowca  i  we  współdziałaniu  z  wojskami  prawego  skrzydła  1  Frontu 
Ukraińskiego  marszałka  Koniewa  rozbić  ostrowiecko  –  opatowskie  zgrupowanie  wojsk 
niemieckich. 1. Front Białoruski wspierany był przez samoloty 16. Armii Lotniczej generała 
Rudenki.

Warszawskie zgrupowanie wojsk hitlerowskich miało być rozbite  przez: 47. Armię 
generała Pierchorowicza, 61. Armię generała Biełowa, 2. Armię Pancerną Gwardii generała 
Bogdanowa i 1. Armię Wojska Polskiego generała Stanisława Popławskiego.
Zadanie wyzwolenia samej Warszawy zostało powierzone 1. Armii Wojska Polskiego.
Generał Stanisław Popławski w książce pt: ,,Towarzysze frontowych dróg” pisze:

„Warszawa stanowiła silnie umocniony rejon. Ze wschodu osłaniała
ją Wisła. Wzdłuż zachodniego brzegu peryferiami przebiegała ciągła
transzeja z licznymi stanowiskami ogniowymi ciężkich karabinów



maszynowych. Na całej długości znajdowały się zapory z drutu
kolczastego i pola minowe. Przy wszystkich filarach mostów wiślanych 
zbudowano murowane schrony bojowe. Zarówno zburzone dzielnice, jak
i poszczególne ocalałe domy nieprzyjaciel przekształcił w ogniska obrony.
Na skrzyżowaniu ulic zbudowano żelbetowe punkty ogniowe. 
W odległości jednego, dwóch kilometrów od pierwszej linii obrony
ciągnęła się druga, złożona z wielu umocnionych kompleksów domów.
W centrum miasta przystosowano do walk obronnych hotele: ,,Bristol” 
i ,,Europejski”, faszyści przekształcili kościół o.o. Augustianów, Pocztę 
Główną, Dworzec Główny, Bank Rolny oraz warsztaty remontowe przy
alei Niepodległości. Zachodnimi peryferiami Warszawy, wzdłuż starych
fortów, przebiegała zachodnia rubież obrony warszawskiego rejonu
umocnionego, składająca się z dwóch pasów obronnych, oddalonych 2 – 3
kilometry jeden od drugiego.”

1. Armia Wojska Polskiego miała  za zadanie wiązać wojska niemieckie niedużymi 
siłami od czoła, a następnie wykonać główne uderzenie ze skrzydeł: na północy (w kierunku 
południowo – zachodnim) i na południu (w kierunku północno – zachodnim). 
Wojska  polskie  współdziałając  z  47.  i  61.  Armią  radziecką  miały  okrążyć  Warszawę, 
zniszczyć broniącego się w niej wroga i wyzwolić stolicę Polski.
Generał Stanisław Popławski wspomina:

 „W celu zrealizowania nakreślonego planu operacji utworzono dwa
zgrupowania uderzeniowe. Pierwsze działające na kierunku
pomocniczym, składało się z oddziałów 2. Dywizji Piechoty
wzmocnionej brygadą artylerii. Miało ono, we współdziałaniu 
z radziecką 47. Armią, sforsować Wisłę w rejonie Jabłonny i
nacierając w kierunku południowo – zachodnim, na cmentarz
Powązkowski zniszczyć nieprzyjaciela w północno - zachodniej
i północnej części miasta. Główne siły armii w składzie: 1., 3. i 4.
Dywizja Piechoty, brygada pancerna, brygada haubic, dwie brygady 
artylerii ciężkiej i pułk moździerzy, wsparte przez polską 4. mieszaną
dywizję lotniczą, otrzymały następujące zadanie: sforsować Wisłę na
odcinku: Góra Kalwaria, Królewski Las i współdziałając z lewym
sąsiadem (radziecką 61. Armią) nacierać w ogólnym kierunku:
Piaseczno, Piastów. Współdziałając z 2. Dywizją Piechoty zgrupowanie
to miało okrążyć Warszawę i zniszczyć broniące się tam wojska
hitlerowskie.”

W pasie  natarcia  wojsk radzieckich  i  polskich  1.  Frontu  Białoruskiego broniły się 
doborowe oddziały niemieckiej Grupy Armii ,,A” dowodzonej przez generała Josefa Harpe.
Większość ciężaru  radzieckiego i  polskiego uderzenia przyjmowała  na siebie  należąca  do 
Grupy Armii  ,,A” – 9.  Armia  polowa generała  von Luttwitza.  Armia  ta  obsadzała  długi,  
oparty o Wisłę odcinek frontu, który rozciągał się od Jabłonny do Puław. 

Sztab  niemieckiej  9.  Armii  stacjonował  w  Tomaszowie  Mazowieckim  oraz  w 
Skierniewicach  i  w  Żyrardowie.  Dowództwo  9.  Armii  skoncentrowało  swoje  wojska 
następująco: przy ujściu Bugu oddziały 73. Dywizji Piechoty, w rejonie Warszawy odcinka: 
od  mostu  Kierbedzia  do  Karczewa  broniły  oddziały  337.  Dywizji  Piechoty,  w  okolicach 
Włoch zgrupowana była 286. Dywizja Piechoty,  a rejonie Sochaczewa stała 391. Dywizja 



Ochrony.  Dwie  ostatnie  dywizje  stanowiły  odwód  dowództwa  9.  Armii.  Wojska  Grupy 
Armii ,,A” wspierane były przez samoloty 6. Floty Powietrznej generała von Greima. 

Już w sierpniu 1944 roku Niemcy rozpoczęli budowę umocnień fortyfikacyjnych na 
linii  Bzury i  Rawki.  Robotników do budowy umocnień  dostarczały  założone  w tym celu 
obozy pracy przymusowej w Nowym Dworze i Kamionie. Umocnienia składały się z: rowów 
przeciwczołgowych, transzei, schronów żelbetowych i drewniano – ziemnych.
Karol  Zwierzchowski,  jeden  z  robotników  pracujących  wówczas  przy  umocnieniach  tak 
wspomina tamte chwile:

„Był sierpień – wrzesień 1944 roku, ówczesny burmistrz, 
prof. Artur Wittenberg oddelegował mnie na okopy. 
Będąc tam niemal codziennie, doskonale zorganizowałem 
się w pracach fortyfikacyjnych. Mieszkańcy Skierniewic 
kopali rów przeciwczołgowy na odcinku: Grabina – 
Miedniewice – Samice. Do moich obowiązków należało
sporządzenie imiennych list pracujących…
Niemcom bardzo zależało na tych robotach. Polaków zachęcali
głosząc, że: ,,te okopy uchronią was od Rosjan, od komunistów.”

Dwie  z  trzech  armii  radzieckich,  które  miały  wyzwolić  Skierniewice  i  okoliczne 
tereny otrzymały następujące zadania:

• 5. Armia uderzeniowa generała Bierzarina,  po przełamaniu obrony niemieckiego 8. 
Korpusu

Armijnego  na  odcinku  Wyborów  –  Strzyżyna,  miała  nacierać  w  kierunku  na  Branków, 
Błędów i Byczki, a następnie uderzać w kierunku na Głowno i Piątek.

• 8. Armia Gwardii generała Czujkowa, uderzając z przyczółka magnuszewskiego po 
przełamaniu obrony niemieckiej 6. Dywizji Grenadierów Ludowych miała nacierać w 
kierunku Rawy Mazowieckiej i Strykowa.

Za 5. Armią uderzeniową i 8. Armią Gwardii do walki miały wejść jednostki szybkie: 
1. i 2. Armia Pancerna Gwardii.

Generał Czujkow wspomina:

,,W nocy z 13 na 14 stycznia wszystkie związki operacyjne
1. Frontu Białoruskiego znajdowały się w pełnej gotowości.
Z dwóch przyczółków: magnuszewskiego i puławskiego
ponad 10 tysięcy luf armatnich było wycelowanych w
umocnienia nieprzyjaciela. Na jeden kilometr frontu przypadało
średnio 200 – 250 dział i moździerzy, co gwarantowało
powodzenie przełamania. Ześrodkowane na stanowiskach
tysiące czołgów i dział pancernych gotowe były uruchomić
silniki i ruszyć do walki. Na lotniskach tysiące samolotów z
podwieszonymi bombami oczekiwało na start.
(…) W natarciu 14 stycznia 1945 roku mieliśmy wielką
przewagę w ludziach i sprzęcie bojowym. Uderzaliśmy pewnie
mimo to jednak każdy rozumiał, że zwycięstwo można osiągnąć



nie tylko dzięki przewadze sił. Potrzebne były przede wszystkim
umiejętności. Naszych szeregowców i kadrę cechował wysoki
kunszt bojowy i bogate doświadczenie.”

Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa Armii Radzieckiej  przygotowywała ofensywę w 
wielkiej  tajemnicy  przed  wrogiem.  Starano  się  ukryć  zamiar  operacji,  liczebność 
angażowanych sił i środków, a także terminy wyruszenia frontów do natarcia. I osiągnięto na 
tym polu pełny sukces. Stronie radzieckiej udało się uśpić czujność Niemców do tego stopnia, 
że  sam  Hitler  nie  wierzył,  że  Rosjanie  rozpoczną  znad  Wisły  poważniejsze  natarcie. 
Najbliższy współpracownik Hitlera, dowódca SS i Policji, Himmler twierdził: ,,nie wierzę, że 
Rosjanie będą w ogóle nacierać.”

12 stycznia  1945 roku znad Wisły  ruszyło  natarcie  wojsk  1.  Frontu  Ukraińskiego 
marszałka Koniewa. Wojska te uderzały w kierunku na Chmielnik, Radomsko, a następnie na 
Wrocław. Po drodze miały wyzwolić m. in. Kraków i Oświęcim (w którym znajdował się 
największy  hitlerowski  obóz  koncentracyjny  –  miejsce  zagłady  milionów  ludzi  uznanych 
przez Hitlera za wrogów Niemiec. Między innymi zginęło tam bardzo wielu Polaków, a także
Żydów  i  Cyganów,  w tym kobiet  i  dzieci,  bestialsko  zamordowanych  przez  niemieckich 
oprawców). W trakcie natarcia wojska 1. Frontu Ukraińskiego miały rozbić niemiecką
17. Armię polową i 4. Armię Pancerną z Grupy Armii ,,A” generała Harpe.

13  i  14  stycznia  1945  roku  do  natarcia  ruszyły  wojska  3.  Frontu  Białoruskiego 
generała Czerniachowskiego i 2. Frontu Białoruskiego marszałka Rokossowskiego. Wojska te 
miały  zniszczyć  broniące  się  w Prusach Wschodnich wojska hitlerowskie  z  Grupy Armii 
,,Środek” generała Reinhardta i wyzwolić spod władzy Niemiec – Warmię i Mazury.

14 stycznia 1945 roku ruszyła ofensywa wojsk 1. Frontu Białoruskiego.  Uderzenie 
radzieckie było miażdżące. Długo przygotowywana przez Niemców linia obrony rozleciała 
się w ciągu dwóch dni.

Wojska  radzieckie  nacierające  z  przyczółka  warecko  –  magnuszewskiego  rozbiły 
niemiecki 8. Korpus Armijny. Już 15 stycznia w wyłom uczyniony w obronie niemieckiej 
przez  radziecką  5.  Armię  uderzeniową weszła  2.  Armia  Pancerna  Gwardii.  Zdecydowane 
uderzenie  jednostek  pancernych  ostatecznie  złamało  opór  wojsk  niemieckich.  Wkrótce 
wojska  2.  Armii  Pancernej  Gwardii  dotarły  na  przedpola  Sochaczewa  i  osiągnęły  szosę 
Warszawa – Sochaczew. W tym czasie, broniąca się w rozwidleniu Wisły i Bugu niemiecka 
73. Dywizja Piechoty, została całkowicie rozbita przez radziecką 47. Armię, która wyszła na 
brzeg Wisły i w nocy z 15 na 16 stycznia sforsowała ją i uchwyciła przyczółek na zachodnim 
brzegu w rejonie:  Cząstków – Łomna i  w rejonie:  Dziekanów Polski – Kępa Kiełpińska. 
Wojska radzieckie wyszły od północy i południa na tyły znajdujących się w Warszawie wojsk 
niemieckich.  Rosjanie  przecięli  wszystkie  drogi  prowadzące  z  Warszawy  na  zachód. 
Niemcom groziło całkowite okrążenie. Dowódca niemieckiej 9. Armii polowej, generał von 
Luttwitz, chcąc uniknąć okrążenia zarządza odwrót na linię Bzury i Rawki oraz środkowej 
Pilicy.  Bardzo  szybko  położenie  wojsk  niemieckich  stało  się  tragiczne  i  beznadziejne. 
Hitlerowski generał Tippelskirch zanotował: ,,Do wieczora 15 stycznia na odcinku od rzeki 
Nidy do Pilicy nie było już ciągłego, organicznie powiązanego ze sobą, frontu niemieckiego. 
Groźne  niebezpieczeństwo  zawisło  nad  jednostkami  9  armii  (…).” 
Już  16  stycznia  Rosjanie  wkroczyli  na  tereny  byłego  województwa  skierniewickiego  i 
rozpoczęli wyzwalanie tych terenów spod okupacji hitlerowskiej. 

16  stycznia  1945  roku  radziecka  47.  Brygada  Pancerna  pułkownika  Kopyłowa 
należąca  do  9.  Korpusu  Pancernego  generała  Kriwoszejna  z  2.  Armii  Pancernej  Gwardii 
generała  Bogdanowa  ze  składu  1.  Frontu  Białoruskiego  wyzwoliła  Żyrardów.  Wkrótce 
wojska  radzieckie  wyzwoliły  też  Puszczę  Mariańską.  Wojska  niemieckie  stacjonujące  w 



Puszczy  Mariańskiej  na  widok  czołgów  radzieckich  rzuciły  się  do  ucieczki  w  kierunku 
Skierniewic i Michałowa.

Część  oddziału  niemieckiego  została  przez  Rosjan  zlikwidowana  w  lesie  pod 
Michałowem.

17 stycznia  radziecka  2.  Armia  Pancerna  Gwardii  generała  Bogdanowa wyzwoliła 
Sochaczew, a jeden z żołnierzy radzieckich, czołgista Władymir Korsakow został honorowym 
obywatelem miasta. 

W rejonie Warszawy Rosjanie pobili niemiecki 46. Korpus Pancerny.
17 stycznia 1. Armia Wojska Polskiego współdziałając z 47. i 61. Armią radziecką 

wyzwoliła Warszawę.
Nocą z 17 na 18 stycznia, wojska 1. Frontu Białoruskiego wyzwoliły Łowicz.
W celu przełamania niemieckiej linii obrony i opanowania Skierniewic, dowódca 5. 

Armii  uderzeniowej,  generał  Bierzarin,  wydzielił  oddział  składający  się  z:  220.  Brygady 
Pancernej  pułkownika  Paszkowa,  1006.  Pułku  Piechoty  podpułkownika  Tieriechina,  83. 
Pułku  ciężkich  czołgów  podpułkownika  Żyły,  507.  Pułku  Artylerii  Przeciwpancernej 
podpułkownika Dimitriewa oraz 369. Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Pancernej majora 
Żarkowa. 

Zgrupowanie  to  dotarło  do  Skierniewic  od  strony  Nowego  Miasta,  przez  Babsk, 
Kurzeszyn  i  Nowy Kawęczyn.  17  stycznia  wojska  radzieckie  dotarły  do  Skierniewic.  18 
stycznia,  po złamaniu  oporu garnizonu niemieckiego,  broniącego się  w koszarach oraz w 
budynku komendantury wojskowej przy ul. Lelewela Skierniewice zostały wyzwolone.

Do 19 stycznia  1945 roku tereny dawnego województwa skierniewickiego  zostały 
wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej.

Klęska niemieckiej 9. Armii polowej była zupełna. W przeciągu zaledwie kilku dni 
została  ona  doszczętnie  rozbita.  W  pierwszych  chwilach  radzieckiej  ofensywy  została 
zniszczona  wchodząca  w  jej  skład  6.  Dywizja  Grenadierów  Ludowych  i  17.  Dywizja 
Piechoty.  Pozostałe  jednostki zostały zepchnięte  w pas działania  hitlerowskiej  2. Armii (z 
Grupy Armii ,,Środek” w Prusach Wschodnich) lub sąsiedniej 4. Armii Pancernej z Grupy 
Armii  ,,A”.  Dowództwo  9.  Armii  polowej  nie  miało  więc  żadnych  podległych  sobie 
jednostek,  a  w  środkowym  odcinku  frontu  powstała  wielka  wyrwa,  przez  którą  wojska 
radzieckie niemal bez przeszkód posuwały się na zachód. W drugiej linii, za 9. Armią i 4. 
Armią Pancerną, znajdowały się wprawdzie wojska 24. i 40. Korpusu Pancernego ale były 
one zbyt blisko frontu i znalazły się w ogniu walk już w pierwszym dniu ofensywy. Sztab 
Generalny niemieckich Wojsk Lądowych nie potrafił korzystać także i z tych odwodów, które 
znajdowały  się  w  bezpiecznej  odległości  od  linii  frontu.  Jako  przykład  może  tu  służyć 
przypadek  Korpusu  Pancernego  ,,Grossdeutschland”,  który  został  przerzucony  z  Prus 
Wschodnich  do  obrony Kielc.  Zanim tam dotarł,  Kielce  zostały  już  zajęte  przez  wojska 
radzieckie.W związku z tym Korpus skierowano do obrony Łodzi, ale i tam nie dotarł na czas. 
Ostatecznie  Korpus ten nie  odegrał  większej  roli  i  wraz z 24 i  40 Korpusem Pancernym 
wycofał się za Odrę, tracąc po drodze większość ciężkiego sprzętu. Szef Sztabu Generalnego 
niemieckich  Wojsk  Lądowych,  generał  Guderian  stwierdził:  ,,było  jasne,  że  te  transporty 
wojsk nie mogą już przyjść na czas, aby powstrzymać Rosjan, ogołaca się zaś z tych sił Prusy 
Wschodnie, gdzie w związku z natarciem rosyjskim zbliżał się dla nas moment krytyczny. 
Wyprowadzenie ich właśnie w tej  chwili musiało doprowadzić w Prusach Wschodnich do 
takiej  samej  katastrofy,  jak nad Wisłą.” Styczeń  – miesiąc natarcia Armii Radzieckiej  na 
froncie wschodnim nazywa Guderian: ,,strasznym styczniem.” Był on faktycznie straszny dla 
armii niemieckiej, ale dla ludności polskiej miesiąc ten przyniósł pierwsze dni upragnionej 
wolności, wyzwolenia spod barbarzyńskiego terroru niemieckiego. Wojska radzieckie witane 
były przez ludność polską z wielką radością i wdzięcznością.



Oswobodzenie  terenów  byłego  województwa  skierniewickiego  spod  okupacji 
niemieckiej  zostało  jednak  okupione  krwią  wielu  żołnierzy  radzieckich.  O  zaciętości 
toczonych tu walk świadczą liczne zbiorowe cmentarze wojskowe oraz pomniki. W trakcie 
wyzwalania  tutejszych  terenów  poległo  i  odniosło  rany  około  siedmiu  tysięcy  żołnierzy 
radzieckich.

Wojska  radzieckie  wyzwalały  spod  okupacji  hitlerowskiej,  ale  nie  przynosiły 
Polakom  pełnej  wolności.  W  planach  Stalina  bowiem,  Polska  miała  być  państwem 
uzależnionym  od  Związku  Radzieckiego.  Jednak  należy  pamiętać  o  tym,  że  wojska 
radzieckie uwolniły Polskę od rządów  hitlerowskich, które chciały przynieść narodowi 
polskiemu  całkowitą  zagładę.  I  właśnie  dlatego,  my  Polacy  powinniśmy  zachować 
pamięć, cześć i uznanie dla żołnierzy radzieckich, którzy walczyli o wyzwolenie Polski, a 
wielu z nich oddało za to swoje życie.

 
Mogiły żołnierzy Armii Radzieckiej oraz pomniki i tablice pamiątkowe im 

poświęcone, znajdują się w: Żyrardowie i Skierniewicach.
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