
Co ciekawego zawiera pudło z  rzeczami, o których wspominałem poniżej.  Nie są to przedmioty 

wartościowe w materialnym znaczeniu ale  każdy przedmiot lub dokument, który wziąłem w dłonie 

ma na pewno swoją historię. Nie jeden z nich  kryje tajemnicę. Na przykład zeszyt z wyblakłymi 

kartkami, zawiera kilka nazwisk, daty urodzenia… i stopnie wojskowe. Byłby na pewno łakomym 

kąskiem dla niemieckiego okupanta – został wg mnie napisany przed 1939 rokiem. 

Pora wyjąd pierwszy drobiazg, który przeleżał nie dotykany od 

76 lat. To klamra Obrony  Przeciwlotniczej.    

 

 

Na 

Łódzkim Forum Eksploracyjnym znalazłem kilka wiadomości.  

OPL była formacją cywilną. Jej członkowie rozlepiali plakaty 

 z rozporządzeniami, prowadzili punkty obserwacyjne itp. Rekrutowali się m. in. z harcerzy. W 

konkretnej miejscowości OPL mogła byd wojskowa i cywilna. Jeżeli 

były w niej strategiczne obiekty, to mogło wojsko prowadzid OPL 

czynna. Gdy chodzi o obronę bierną (cywilną)to nawet w małej 

miejscowości gdzie nie było żadnych obiektów strategicznych 

mogła byd zorganizowana np. placówka dozorowania.    Obrona 

Przeciwlotnicza Bierna była formacją wspomagającą działania 

wojenne we wrześniu 1939 roku. Do jej zadao należało usuwanie 

skutków bombardowao (głównie gaszenie pożarów), 

odgruzowywanie ulic, pomoc poszkodowanym. Członkowie 

obrony przeciwlotniczej zazwyczaj służbę odbywali w 

kombinezonach oraz hełmach wz 35, jednakże ich odznaką 

rozpoznawczą była właśnie naramienna opaska z metalową klamrą. 

Do kogo mogła w Żychlinie należed ta klamra i kto dumnie nosił ją na 

swoim rękawie? Postaram się chociaż przybliżyd  tę historię. Żyjący 

świadkowie którzy opowiadali mi o tych wydarzeniach to znany nam 

wszystkim pan Ludwik Zalewski i pan Józef Staszewski.  Wtedy młodzi harcerze, mali i młodzi  

patrioci… najmłodsi żołnierze konspiracji w Żychlinie.  Byli zbyt młodzi aby znad wszystkie tajemnice 

KOP ( Korpus Obrooców Polski ) organizacji konspiracyjnej działającej w Żychlinie.  Film – 

„Powszechny dzieo gestapowca SS Schmidta”  i nazwisko żychlioskiego  patrioty – Mariana 

Nowickiego. 



Zarówno młody Ludwik i Józek  , znali Mariana Nowickiego 

zamordowanego przez kutnowskie gestapo.  Młodzi harcerze  i jedno 

z ich najważniejszych wspomnieo lat okupacji w Żychlinie! 

Cóż to takiego? To „ Przysięga na wiernośd Ojczyźnie”, którą w 

imieniu Paostwa Polskiego przyjął Marian Nowicki ( w nawiasie 

nasuwa się pytanie? – dlaczego tak mało wiemy o tej historii w   

naszym mieście!) 

Powródmy do historii klamry Obrony Przeciwlotniczej. Zadaniem 

harcerzy była pomoc przyszłym ofiarom, ostrzeganie przed 

niebezpieczeostwem i wnikliwa obserwacja zarówno nieba jak i 

otaczającej ich rzeczywistości.  Przyszły nalot  lotniczy wymagał 

czasami dokładnych informacji z ziemi.  Czy był w naszym mieście 

ktoś, kto mógł informowad przyszłego agresora o takich miejscach?  Odpowiedź  - TAK! 

Na tej fotografii jest taka osoba. Nie był zdrajcą – w „duchu” zawsze był Niemcem. Po wkroczeniu  

wojsk okupacyjnych do Żychlina, natychmiast założył skrzętnie ukrywany mundur oficera SS.  

 

 



Alfred Herma miał motocykl Sokół. Często wyjeżdżał  poza miasto. Obserwowaliśmy 

 i śledziliśmy jego wyjazdy.  Dobrów, za Żychlinem w stronę Suserza.  Tu wśród lasów Alfred Herma 

rozkładał swoją radiostację.  

( wspomnienie Pan Józef Staszewski) 

Za kilka dni … wybuchła II wojna światowa. 

Niemiecki szpieg Alfred Herma -  jakie meldunki 

wykorzystało niemieckie lotnictwo i po drugiej 

stronie  bezimienny,  żychlioski   właściciel 

opaski Obrony Przeciwlotniczej. 

Alfred Herma po II wojnie światowej rozpoznany w Katowicach…  jako pracownik Urzędu 

Bezpieczeostwa RP!  

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 


