
• Jak nazywał się niemiecki generał (przedstawiony na zdjęciu)  wsławiony  brawurowym 

atakiem  w  bitwie  w  Lesie  Gałkowskim;  kawaler  najwyższego  pruskiego  odznaczenia; 

jego imieniem hitlerowcy w 1940 roku nazwali Łódź?

• Do czego służyła PIKIELHAUBA?

• Pożegnanie Słowianki to znany rosyjski  marsz patriotyczny z czasów  Pierwszej Wojny 

Światowej. Jaka  polska pieśń partyzancka wykorzystała jego melodię?

• Co to jest BĄCZEK ? Zaznacz prawidłową odpowiedź.

            - Niemiecki granat kulisty

- potoczna nazwa rogu sygnałowego

- emblemat na czapce rosyjskiego żołnierza

- pierwowzór miotacza płomieni wykorzystywanego w Operacji Łódzkiej

• Na północ od Rzgowa leży wzniesienie, o które przez dwa dni toczyły się zażarte boje.   W 

miejscu  pobojowiska  powstał  malowniczy  cmentarz  z   ogromnym  pomnikiem.  W jakiej 

miejscowości znajduje się ten pagórek?



• Kiedy doszło do bitwy przedstawionej na obrazie? Podaj dokładną datę.

• Czy w czasie Operacji Łódzkiej walczące strony używały pojazdów pancernych?

• „Prawie  sto  lat  po  Bitwie  odwiedziła  las  gałkowski  mieszkanka  Moskwy  –  prawnuczka 

poległego rosyjskiego kapitana,   Elena Inoziemcewa.  Bohater  stał  się  nam bliższy,  gdy 

usłyszeliśmy wspomnienia  rodzinne o śniadym,  pięknym mężczyźnie,  lubiącym muzykę 

poważną, a szczególnie walc „Leśna bajka”, zabawę w gronie kolegów, kochającym żonę i 

trójkę  dzieci,  a  bojącym się  jedynie  myszy.”  Podaj nazwisko  kapitana.(podpowiedź – 

znajdziesz je na tablicy przy prawosławnym krzyżu)

• Spacerując po lesie patrzmy uważnie pod nogi , może wśród  gałązek i liści  uda nam się 

wypatrzyć  niepozorne  malutkie  kulki.  To  lotki... –  morderczej  broni  artyleryjskiej 

dziesiątkującej żołnierzy. Jak nazywał się ten rodzaj pocisku?

• W czasie walk pod Gałkowem dowódca gwardyjskiej dywizji  kierował walkami z  bardzo 

nietypowego miejsca. „[…] sztab dywizji przemieszcza się pozostając pod zadaszeniem, 

celem  wydania  rozkazów.  Zadaszeniem  tym  jest  …  przy  dyżurce  kolejowej,  który 

napełniony  był  rannymi.  ...  wzlatywały  przy  naszym  wejściu  ponad  naszymi  głowami. 

Książę Ysenburg sięgnął jeszcze w ciemności do ...  i  wręczył mi,  swoim przyjacielskim 

sposobem leżące, jeszcze ciepłe jajko.” (fragment wspomnień generała Karla Litzmanna)

Co to był za budynek?



• Na skraju lasu, gdzie asfaltowa droga prowadząca z Justynowa do Gałkowa Małego chowa 

się w tunelu koron starych drzew, rośnie  majestatyczny buk. Za nim widzimy spory głaz. 

Uzupełnij tekst z tablicy:

           „PAMIĘĆ POLEGŁYM, CHWAŁA …...............................................................................”

• Kogo przedstawia obraz umieszczony na prawosławnym krzyżu w lesie koło Justynowa?

- Świętego Jerzego

- Pułkownika Mandrykę

- Matkę Boską Kazańską

• W  południowo – wschodniej  części Gałkowskiego Lasu członkowie Związku Sybiraków 

posadzili  na dawnym pobojowisku kilkaset drzewek.  Czyje imię nosi ten GAJ?

• Podaj   przynajmniej jedną sąsiadującą z Gałkowem  miejscowość, w której znajduje się 

mogiła zbiorowa  (kopiec mogilny) z okresu Operacji Łódzkiej

• Szukając grzybów wokół Gałkówka, można się natknąć na spory kopiec z grobami 500 

żołnierzy.  Na  jego  szczycie  tkwi  duży  kamień,  a  dalej  coraz  mniej  widoczne  rzędy 

zarośniętych,  pozbawionych  nagrobków  mogił.  W  jakim  języku  sporządzono  napis  na 
głazie?

•  Muzeum w Gałkowie Dużym jest społeczną placówką kulturalną, jedyną w gminie Koluszki 

i w powiecie łódzkim-wschodnim Gromadzi zbiory etnograficzne, historyczne, archiwalne o 

charakterze regionalnym, a także narzędzia rolnicze i MILITARIA. Kto jest  jego patronką?

• Czy w czasie walk 23 – 24 listopada 1914 roku ginęli również mieszkańcy Gałkowa?

• Co ukradli z gałkowskiego kościoła niemieccy żołnierze w listopadzie 1914 roku?



• Przy  głównej  bramie  cmentarza  wojennego  Pustułka  (na  zdjęciu)  rosną  dwa  drzewa 

splecione koronami – symbole walczących armii. Podaj  gatunki tych drzew.

• Nie  była  to  jednak  tylko  i  wyłącznie  bitwa  zaborców,  po  obydwu  stronach  służyli  nasi 

Rodacy,  siłą  wcielani  do  wrogich  armii.  Wielu  z  nich  pozostało  na  wieki  w  skromnych 

żołnierskich mogiłach zapomnianych przez świat i ludzi.  Znajdź  na cmentarzu Pustułka 

przynajmniej pięć nagrobków ze swojsko brzmiącymi nazwiskami.


