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Bitwa łódzka

 Bitwa o Łódź, rozegrała się pod koniec 
listopada 1914 roku między armiami 
niemiecką i rosyjską.

 Jedna z trzech największych bitew na 
froncie wschodnim I wojny światowej



Siły stron – wojska niemieckie

 Wojska niemieckie:

• 9 armia (XI, XVII i XX KA, I i XXV KRez, I i III KK, 3 Rezerwowa Dywizja Gwardii). 155 tys. żołnierzy, 450 ckm, 960 armat,

• Korpus „Posen” (Poznań) 78 tys. żołnierzy, 50 ckm, 95 armat,

• Korpus „Breslau” (Wrocław) 22 tys. żołnierzy, 50 ckm, 170 dział,

• Korpus „Thorn” (Toruń) – 21 tys. żołnierzy, 50 ckm, 95 dział.

 Wojska austro-węgierskie:

• 2 Armia – 124 tys. żołnierzy, 480 dział.

• Razem armia niemiecka i austro-węgierska: ok. 400 tys. żołnierzy, 1450 dział.



Siły stron – wojska rosyjskie

 Wojska rosyjskie

• 1 Armia (VI KA, V i VI Korpus Syberyjski, I Korpus Turkiestański, 3 i pół dywizji kawalerii), 123 tys. żołnierzy, 200 ckm,
440 armat. Dowódca gen. Paul von Rennenkampf,

• 2 Armia (I, II, IV i XXIII KA, II Korpus Syberyjski, 4 dywizje kawalerii), 158,8 tys. żołnierzy, 350 ckm, 450 dział. dowódca –
gen. Siergiej Scheidemann.

• 5 Armia (V i XIX KA, I Korpus Syberyjski, półtora dywizji kawalerii), 85 tys. żołnierzy, 190 ckm, 320 armat. dowódca – gen. 

Paweł Plehwe,

• Razem armia rosyjska: 367 tys. żołnierzy, 750 ckm, 1300 dział.



Przebieg walk

 Po zakończeniu bitwy pod Warszawą i Dęblinem w listopadzie 1914, Rosjanie 
rozpoczęli przygotowanie do operacji w głąb Niemiec. Dowództwo niemieckie 
rozszyfrowało plany operacji przekazywane do wojsk radioszyfrogramami.

 Chcąc przerwać natarcie Rosjan, Niemcy postanowili wyprzedzić uderzenie 
Rosjan. Niemcy mieli na kierunku głównego uderzenia znaczną przewagę w 
siłach i środkach walki. 

 Po zdobyciu Włocławka Niemcy uderzyli na Kutno i Łęczycę. W dalszej 
kolejności nacierano na Łowicz i Skierniewice w celu odcięcia dwóch armii 
rosyjskich. Armia niemiecka miała posuwać się po pasie oddzielającym 2 i 5 
Armię rosyjską. Planowano wyjść na tyły nieprzyjaciela i obejść Łódź. Rosyjska 
obrona, oparta o rzeki Ner i Bzurę, została przełamana ostatecznie po walkach 
o Chełmno, Uniejów, Łowicz oraz Kutno.



Żołnierze w lesie



Przebieg walk

 Niebawem walki przeniosły się bezpośrednio w rejon Łodzi - ważnego ośrodka 
przemysłowego i komunikacyjnego. Do miasta przybywali uciekinierzy z 
pobliskich miejscowości, przez które przewijał się front.

 W międzyczasie Niemcy zdobyli Brzeziny i Koluszki, następnie osiągnęli rejon 
Piotrkowa; pomimo prób nie opanowali natomiast Skierniewic i Pabianic. Na 
wielu odcinkach frontu boje przeistoczyły się w walkę pozycyjną, w oparciu o 
linie okopów rejonie Aleksandrowa, Zgierza i Strykowa.

 Do niezwykle zaciętych walk doszło w rejonie Gadek Starych (21-22 listopada). 
Zagrożone odcięciem oddziały niemieckie – grupa uderzeniowa gen. 
Reinharda von Scheffera – uniknęły klęski dzięki samodzielnej akcji gen. Karla 
von Litzmanna, dowodzącego 3 Dywizją Gwardii (w składzie grupy gen. 
Scheffera). Wsławił się on przedarciem się przez linie wroga i zdobyciem 
Brzezin, za co został okrzyknięty „Lwem spod Brzezin”.



Wkroczenie do Łodzi

Pod koniec listopada boje o Łódź przybrały charakter walk 

pozycyjnych. Wskutek przysłania niemieckich posiłków z 

Zachodu gen. Mackensen postanowił jednak wznowić 

natarcie na rosyjskie pozycje. 30 listopada Łódź została 

ponownie ostrzelana z niemieckich armat. Poważnie 

zniszczono centrum miasta; byli zabici i ranni. Jednocześnie 

trwała ewakuacja rosyjskich urzędników. Ostatecznie Niemcy 

wkroczyli do opuszczonego przez nieprzyjaciela miasta 6 

grudnia. Front ustabilizował się na linii rzek Bzura-Rawka-Pilica-

Nida



Zakończenie walk i znaczenie bitwy

 W wyniku Operacji Łódzkiej Niemcy zajęli Łódź, ale nie udało im się ostatecznie pokonać 
Rosjan

 Szala zwycięstwa w bitwie parę razy przechodziła z rąk do rąk, ostatecznie jednak wobec 
przewagi technologicznej i militarnej Niemiec i Austro-Węgier, Rosjanie musieli się 
wycofać. Trudno jednak nazwać to zwycięstwem Niemców. Straty po obydwu stronach 
były ogromne, dodatkowo nie udało się Niemcom nakłonić Rosjan do zawarcia 
odrębnego pokoju

 W walkach pod Łodzią straciło życie ok. 200 tys. żołnierzy – 110 tys. armii rosyjskiej, 90 tys. 
niemieckiej i austro-węgierskiej. W każdej z nich służyło tysiące Polaków.

 W niemieckiej armii walczył Korpus Posen, w którego skład wchodziło około 23 tysięcy 
Polaków. Na polu bitwy zginęli Rosjanie, Niemcy, Austriacy, Polacy, Litwini, Czesi, Ukraińcy, 
Łotysze i Tatarzy. W czasie walk wszystkie większe budynki w Łodzi były zajęte przez 
rannych, których liczbę (obu stron) obliczano na 35 000.



Łódź pod niemiecką okupacją - 1914



Nekropolia w Gadce Starej

Cmentarz wojenny w Starej Gadce położony jest przy ulicy Czartoryskiego, obok cmentarza rzymsko-katolickiego św. Maksymiliana 
Kolbe. Znajduje się on na niewielkim wzniesieniu, które obecnie gęsto porastają drzewa. Cmentarz w Gadce Starej został założony 
tuż po bitwie o Łód. Pierwszych pochówków dokonywali na jego terenie Rosjanie, a po przesunięciu się linii frontu , do budowy 
cmentarza i dalszych pochówków przystąpili Niemcy. Wytyczyli oni na terenie cmentarza aleje i miejsca grobowe, obsadzili 
wzgórze drzewami i wybudowali na terenie cmentarza dwie kaplice – ewangelicką i prawosławną.
Na terenie cmentarza spoczywa nieustalona liczba żołnierzy obu armii poległych w 1915 roku, oraz polegli w 1939 roku żołnierze 
wermachtu i rozstrzelani przez sowietów w 1945 roku mieszkańcy narodowości niemieckiej i żołnierze niemieccy.



Podsumowanie

Historycy uważają Operację Łódzką za pierwszy 

przykład Blitzkriegu na Wschodzie. Boje o Łódź 

przeszły także do historii za sprawą wykorzystania 

w nich po raz pierwszy w tej części frontu 

samochodów pancernych.


