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Konrad Kulig, Mateusz Radomski

Niniejsza publikacja stanowi kontynuację serii wydawniczej olkuskiego koła 
Światowego Związku Żołnierzy AK (Partyzanckie wspomnienia, Olkusz 
1999 oraz Partyzanckie wspomnienia. Zeszyt II, Olkusz 2004, poprzedzone 
Wspomnieniami z lat walki i martyrologii AK, Klucze-Olkusz 1999, przygo-
towanymi we współpracy z kluczewskim kołem ŚZŻAK). Książka jest zbiorem 
wojennych relacji żołnierzy podziemia niepodległościowego z ziemi olkuskiej. 
Została przygotowana we współpracy z rodzinami autorów tytułowych party-
zanckich wspomnień.

Dla historyków Partyzanckie wspomnienia. Tom III mają stanowić materiał 
do dalszych badań, dla młodego pokolenia – źródło wiedzy o realiach woj-
ny i ludzkich postawach, zaś dla rodzin bohaterów publikacji – upamiętnienie 
działalności ich przodków. Wybór autorów wspomnień został dokonany tak, 
aby możliwie jak najbardziej wielowątkowo przedstawić historię obu olkuskich 
obwodów Armii Krajowej: Obwodu Olkusz krypt. Srebro (którego struktury 
obejmowały część przedwojennego powiatu olkuskiego włączonego w 1939 r.  
bezpośrednio do III Rzeszy) oraz Obwodu Olkusz krypt. Olga, leżącego na oku-
powanych terenach Generalnego Gubernatorstwa.

Tom otwierają wspomnienia Józefa Walnika „Oskara” z Klucz. Autor prezen-
tuje w nich perspektywę konspiratora działającego w części ziemi olkuskiej 
wcielonej do III Rzeszy. Relacja dostarcza wielu szczegółów na temat podziemia 
socjalistycznego – Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej, której człon-
kowie w 1943 r., w wyniku akcji scaleniowej, licznie zasilili struktury olkuskiego 
Obwodu AK „Srebro”. „Oskar” opisuje również współpracę żołnierzy konspi-
racyjnych placówek z oddziałem partyzanckim Gerarda Woźnicy „Hardego”. 
Żołnierzem „Hardego” był autor kolejnej prezentowanej relacji – Władysław 
Krawczyk „Grab” z Chechła. W oddziale pełnił funkcję szefa, czyli pomocnika 
dowódcy odpowiedzialnego za sprawy administracyjno-gospodarcze. Był par-
tyzantem z dużym stażem – podczas I wojny światowej działał w Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej, w 1918 r. zgłosił się do V Batalionu Strzelców Olkuskich, 
a następnie był zawodowym podoficerem Wojska Polskiego. 

Autorzy kolejnych wspomnień reprezentują tereny Obwodu „Olga”. Tę część 
książki otwiera obszerna relacja Jana Pieńkowskiego „Mohorta”, dowódcy od-
działu partyzanckiego „Szarańcza”. Autor przedstawia organizowanie dywer-
sji w lokalnych strukturach Batalionów Chłopskich, czyli zbrojnym ramieniu 
konspiracyjnego ruchu ludowego. Następnie opisuje akcję scaleniową z AK 
oraz przekształcenie grup dywersyjnych w oddział partyzancki. Szlak bojowy 

 

Wstęp
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podkomendnych „Mohorta” zawarty jest w załączonym kalendarium. Jednym  
z żołnierzy oddziału był Stanisław Gut „Kamiński” ze Sułoszowej. Spisany przez 
niego życiorys jest kolejną częścią publikacji. Autor opisuje w nim przedwojen-
ną służbę w Korpusie Ochrony Pogranicza, związanie się z konspiracją oraz 
wybrane akcje dywersyjne, w których brał udział. Książkę zamykają wspo-
mnienia Leokadii Kwiatkowskiej „Sarny” z Grabowej, członkini Batalionów 
Chłopskich. Dzięki tej relacji, niniejsza pozycja została wzbogacona o kobiecą 
perspektywę działalności niepodległościowej, z uwzględnieniem traumatycz-
nych konsekwencji aresztowania i uwięzienia w obozach koncentracyjnych. 

W tym miejscu należy wyrazić szczególne podziękowania osobom, które 
przyczyniły się do udostępnienia powyższych relacji:

– Panu Andrzejowi Szromnikowi, krewnemu Józefa Walnika „Oskara”, 
– Panu Edwardowi Krawczykowi, synowi Władysława Krawczyka „Graba”, 
– Pani Barbarze Zalewskiej – córce Jana Pieńkowskiego „Mohorta” – oraz 

Państwu Małgorzacie i Marcinowi Dombrowskim – wnuczce „Mohorta” i jej 
mężowi,

– Panu Jackowi Chmiestowi i Panu Michałowi Chmiestowi, wnukowi i pra-
wnukowi Stanisława Guta „Kamińskiego”,

– Panu Stanisławowi Kwiatkowskiemu i Pani Beacie Kuc, synowi i krewnej 
Leokadii Kwiatkowskiej „Sarny”.

Ostatnią częścią książki są biogramy żołnierzy podziemia z ziemi olkuskiej. 
Zostały one opracowane na podstawie materiałów nadesłanych przez miesz-
kańców w ramach akcji „Pochwal się rodzinnym archiwum” (więcej infor-
macji na stronie internetowej www.ak.olkusz.pl). Redaktorzy książki składają 
serdeczne podziękowania osobom, które dzieląc się domowymi pamiątkami, 
przyczyniły się do udostępnienia rodzinnych historii szerszej publiczności. 

Założeniem najnowszych Partyzanckich wspomnień jest to, aby nie były 
one ostatnim tomem. Być może ktoś spośród Czytelników odnajdzie w ro-
dzinnych zbiorach niepublikowane dotąd pamiątki po przodku i zdecyduje się 
na ich udostępnienie. Mamy nadzieję, że dzięki temu praca, którą oddajemy  
w Państwa ręce, zaowocuje kolejnym cyklem podobnych publikacji. 

       Konrad Kulig
               Mateusz Radomski
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Józef Walnik urodził się w 1916 r. w Kluczach. W okresie międzywojennym 
był pracownikiem Fabryki Papieru i Celulozy w Kluczach. Zaangażował się 
również w działalność Polskiej Partii Socjalistycznej. Kampanię wrześniową  
w 1939 r. odbył w szeregach 40. Pułku Piechoty. Zbiegł z niemieckiej niewoli 
i wrócił do rodzinnych Klucz, gdzie ponownie podjął pracę w „papierni”. Był 
jednym z organizatorów struktur Gwardii Ludowej PPS w Obwodzie Olkusz 
„Srebro”. Działał pod pseudonimem „Oskar”. Po wojnie pracował w przemyśle 
papierniczym. Zmarł w 1995 r., jest pochowany na cmentarzu we Włocławku. 



10

Partyzanckie wspomnienia

Wspomnienia „Oskara”. 
Działacze PPS i TUR organizują GL-PPS-AK 

na ziemi olkuskiej1 

Słowo wstępne

Drogi Czytelniku, wybacz mi, że ośmielam się zająć Twoją uwagę osobistymi 
zwierzeniami, które należą już do historii, lecz te zdarzenia i przeżycia wielu 
ludzi, głęboko usadowiły się we mnie i nakazują opisać i utrwalić to wszystko 
wiernie – przedstawić szmat życia ludzi, pełnych samozaparcia, a także zdol-
nych do wielkich poświęceń.

Moje wspomnienia pragnę poświęcić tym, którzy walczyli z wrogiem o wol-
ność ukochanej Ojczyzny – nie szczędzili trudu, wykazywali odwagę hart ducha 
i zawsze gotowi byli ponieść śmierć lub ginąć w kazamatach więzień i obozach 
zagłady. Należy także kilka zdań napisać o matkach, żonach i rodzinach, któ-
re w bardzo trudnych warunkach w czasie okupacji nie wahały się ochraniać  
i ukrywać obcych im ludzi, którzy szukali pomocy. Przetrzymywały ludzi „spalo-
nych”, karmiły ich i świadomie narażały swoje życie na ewentualne męki, cier-
pienia, a nawet na śmierć. Historia bardzo mało lub lakonicznie o nich wspomina.

Posiadam sporo materiału opisowego uczestników walk, dużo pamiętam  
i dlatego postanowiłem wydobyć z opisów i z najgłębszych zakamarków pa-
mięci szczegóły, szeregować oddzielne epizody w ciąg zdarzeń tworzących nie 
tylko moją własną historię, lecz poświęcić to kolegom i towarzyszom walk, 
którzy polegli lub zostali zamordowani. Świadom jestem, że do śmiałych i ry-
zykownych zamierzeń należy opisywanie czasu minionego. Znacznie mniejsze 
ryzyko, gdy czynimy to wyłącznie na osobisty użytek. Jeśli natomiast odwa-

1 Dla zachowania zwartej narracji, w niniejszej publikacji pominięto fragmenty maszynopisu, w których autor 
przytacza opublikowane już wspomnienia innych działaczy podziemia oraz relacje, które nie odnoszą się 
bezpośrednio do tematu opracowania. Odpowiednie informacje zamieszczono w przypisach.

 Józef Walnik „Oskar”
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żymy się pokazać innym własną drogę życiową, to musimy uważnie śledzić, 
aby odtwarzanym zdarzeniom i obrazom przeszłości nie nadawać fałszywego 
wizerunku i oprawy, zwłaszcza w tym przypadku, kiedy do osobistego życio-
rysu trzeba wplatać osoby i wydarzenia historyczne naszego kraju. Zdaję sobie 
sprawę z trudności podjętego zadania, zatem zwracam się do Czytelnika o wy-
rozumiałość i łagodne potraktowanie autora, zwłaszcza tam, gdzie napisanym 
zdaniom i słowom może brakować poprawności literackiej.

Rodzinny dom – moja młodość

Malownicza rodzinna wioska Klucze otoczona jest lasami, nagimi wapiennymi 
skałami, a przez środek wioski wije się krętą wstęgą mała źródlana rzeczka 
„Potok”, wypływająca u podnóża piaszczystej góry „Piecki”. Słynna Pustynia 
Błędowska – największy w Polsce obszar nagich piasków (ok. 30 km2) rozciąga 
się od granic fabryki – dotyka lasów wioski Klucze oraz starej kopalni rudy, 
kopalni gliny, która służyła do wyrobu cementu i cegły, a piaski do produkcji 
szkła i na podsadzkę (tzw. zamółkę) wyrobisk kopalń – wydobywających wę-
giel – położonych na terenie Zagłębia i Śląska. Przez Klucze prowadzi szlak tu-
rystyczny znany pod nazwą: Szlak Orlich Gniazd. Nad Białą Przemszą wybudo-
wana została i uruchomiona w 1898 roku Fabryka Papieru o wydajności 6 ton 
papieru na dobę. Budowy fabryki papieru dokonała spółka akcyjna założona  
w 1896 roku. Akcjonariuszami byli: Mauve, Władysław Bystrzakowski, Zyg-
munt Młodecki i Zygmunt Matlasiński. W okresie międzywojennym fabryka 
została rozbudowana – pobudowano dalsze dwie maszyny papiernicze oraz 
ścieralnię. Należy nadmienić, że po II wojnie światowej fabryka zyskała na 
dalszej rozbudowie. Właśnie w Kluczach urodziłem się w leśniczówce poło-
żonej u podnóża lesistego wzgórza Rudnicy, wśród lasów, prawie na skraju 
Pustyni Błędowskiej, w okresie trwającej I wojny światowej, w dniu 6 stycznia 
1916 roku. Na chrzcie otrzymałem imię Józef Kacper, ojciec Walnik Marcin 
ur. 20.10.1879 r. – matka Marianna z domu Majcherkiewicz ur. 12.07.1887 r.  
W czasie trwającej I wojny światowej w 1916 roku w Kluczach znajdowały się 
wojska rosyjskie2. W tym czasie bardzo trudno było o żywność. Z opowiadań 
matki dowiedziałem się, że aby zdobyć trochę mąki lub innego pożywienia 
matka zabierała wódkę z Klucz, a z Krzeszowic przynosiła żywność. Wyprawa 
odbywała się przez granicę między Rosją i Austrią. Rodzina nasza składała się 
z 9 braci i 4 sióstr. Najmłodsza latorośl w rodzinie przybyła na świat w 1932 
roku. Szkołę podstawową ukończyłem w Kluczach, a następnie uczyłem się  
w Państwowej Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej w Olkuszu3, którą ukończy-
łem w czerwcu 1934 roku. 

Ze względu na liczną rodzinę warunki życiowe od najmłodszych lat były 

2 Wojska rosyjskie wycofały się z ziemi olkuskiej w 1914 r. Do końca wojny na terenie powiatu stacjonowały 
jednostki austro-węgierskie. Zob. Sypień Jacek, Olkusz i ziemia olkuska podczas I wojny światowej w pamięt-
nikach Jana Jarno, Olkusz 2014

3 Obecnie Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu.



12

Partyzanckie wspomnienia

bardzo trudne, a szczególnie w latach trwającego bezrobocia i kryzysu gospo-
darczego, tj. rok 1932 i 1933. W tym okresie żyło się na kredyt, którego udzie-
lali sklepikarze (Żydzi) z Olkusza, właściciel sklepu Edmund Włoch z Klucz 
oraz Spółdzielnia Spożywców w Kluczach. Przez okres dwóch lat nagromadziło 
się zadłużenie sięgające 13 tysięcy złotych. Była to bardzo wysoka suma, za 
którą można było w tamtych czasach pobudować ładny dom. Szczęśliwie po 
ukończeniu szkoły zaraz zostałem zatrudniony w Kluczewskiej Fabryce Papieru  
i Celulozy w Kluczach. Pracowałem na różnych stanowiskach: w biurze bu-
dowy, w magazynie technicznym, jako kreślarz rysunków technicznych,  
w rachubie obliczeń i wypłat. Wszędzie tam gdzie potrzebny był pracownik 
na zastępstwo urlopowanych i chorych. W ten sposób nabyłem wiele wiedzy 
biurowej oraz nauczyłem się organizacji pracy w dużym zakładzie papierni-
czym. Zadłużenie zostało spłacone do końca grudnia 1938 roku przez braci: 
Stanisława, Mieczysława, Jana, ojca Marcina oraz Józefa, który w dniu 15 III 
1939 roku został powołany do czynnej służby wojskowej do 40. Pułku Piechoty 
„Dzieci Lwowskich” we Lwowie. Byłem dumny, że właśnie mnie przypadło  
w udziale służyć Ojczyźnie w pułku, który przybrał nazwę od młodych obroń-
ców Lwowa (znanych z historii „Orląt Lwowskich”).

Związek Zawodowy Przem. Chemicznego w Kluczach 
i jego założyciele

Działalność Związków Zawodowych w Zakładach Papierniczych w Kluczach 
rodzi się z inicjatywy komórki partyjnej PPS4 i Związku Młodzieży Robotniczej 
w 1928 roku.

 Tak pisze Jan Ściążko, który w dniach wybuchu II wojny światowej, pełniąc 
funkcję dziesiętnika, ukrył sztandar, który przechowywał przez całą okupację. 
Uczestniczył również w ruchu oporu w szeregach GL-PPS, a potem AK. Po 
wyzwoleniu jest jednym ze współorganizatorów zakładowej organizacji związ-
kowej, pełniąc przez 18 lat funkcję członka rady zakładowej w Kluczach. 

Jan Walnik rozpoczął pracę zawodową w 1929 roku w Fabryce Papieru  
w Kluczach. W tym okresie był aktywnym działaczem politycznym i społecznym. 
Brał udział w organizowaniu akcji strajkowych na terenie fabryki. Do Związ-
ku Zawodowego Robotników i Robotnic Przemysłu Chemicznego należał od 
1935 roku. Jan Walnik był współorganizatorem młodzieżowej organizacji TUR5  
w Kluczach. W czasie okupacji brał udział w walce z okupantem w szeregach GL-
-PPS, a potem w AK ps. Longin – posiada zaświadczenie weryfikacyjne 1040/830 
wydane przez Komisję Likwidacyjną Okręgu Śląskiego do spraw Armii Krajowej. 

Takie relacje napisane w skrócie zostały umieszczone w księdze „Pięćdziesiąt 
lat Związku Zawodowego Chemików”.

Prężny i dobrze działający Związek Zawodowy Przemysłu Chemicznego  

4 Polska Partia Socjalistyczna.
5 Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego – powstała z inicjatywy PPS organizacja oświatowo-kulturalna.
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w Kluczach został zawiązany w 1935 roku przez pracowników: Śliwiński Stani-
sław, Parcz Stefan, Walnik Jan (syn Marcina), Jurczyk Teofil, Adamik Stanisław 
i wielu innych pracowników.

W styczniu 1936 roku został zalegalizowany Związek Zawodowy w Okręgu 
Śląskim w Sosnowcu w składzie: Wojno Piotr – przewodniczący, Śliwiński Sta-
nisław – zastępca przew., Walnik Jan – sekretarz.

Do najaktywniejszych członków organizacji należy zaliczyć: Stanisław Ka-
mionka, Jan Kamionka, Stefan Kocjan, Mossur Marian, Toboła Piotr, Guzik 
Roman, Rusik Władysław, Walnik Mieczysław, Władysław Stawowski, Wła-
dysław Szatan, Mieczysław Sięk, Karpała Jan i wielu innych. Z grona pracow-
ników umysłowych do Związku Zawodowego Chemików należał tylko Józef 
Walnik, który był zatrudniony na stanowisku zastępcy kierownika rachuby. 
Zorganizowany Związek Zawodowy Przemysłu Chemicznego, tj. od 1936 r. 
do wybuchu wojny w 1939 roku, przeprowadził dwa strajki – pierwszy strajk 
odbył się w 1936 roku, który polegał na pertraktacjach z dyrekcją Zakładu  
o uzyskanie podwyżki płac. Po dwóch dniach rozmów doszło do porozumienia 
i podpisania umowy. Zarobki znacznie wzrosły.

Przytoczę pewne stawki godzinowe:

Przed strajkiem Po strajku

pracownik fizyczny-placowy bez kwalifikacji 40 groszy 56 groszy

pracownik obsługi maszyn 50-56 groszy 70-80 groszy

ślusarze, tokarze, turbinowi, kotłowi 60-65 groszy 1zł do 1,20 zł

Pamiętam te zarobki, bo przez okres dwóch lat, jako pracownik rachuby, 
obliczałem zarobki pracowników fizycznych. Osobiście byłem wynagradzany 
według stawki godzinowej 40 groszy. Po strajku i kontroli przeprowadzonej 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olkuszu, w osobie Henryka Wikto-
rowicza, otrzymałem miesięczną pensję w wysokości 275 zł, była to kwota wy-
soka. Za jedną pensję mogłem kupić dwa garnitury pierwszej jakości łącznie  
z półbutami i koszulą.

Drugi strajk trwał bardzo krótko – tylko 5 godzin. Przyczyną strajku było 
to, że nie wypłacono wypłaty w oznaczonym dniu i godzinie, strajk ogłoszono 
syreną po godzinie 14-tej. Załoga na rękach zaniosła przewodniczącego Zw. 
Zaw. Kocjana Stefana do kotłowni, który pociągnął za rączkę i syrena obwie-
ściła strajk. Stanęły maszyny papiernicze i agregaty pomocnicze. Celulozow-
nia, Turbinownia, Kotłownia pracowały bez przerwy. Strajk został przerwany 
wieczorem z chwilą rozpoczęcia wypłaty zarobków – było to ok. godz. 19-tej. 
Należy podkreślić, że w czasie trwania organizowania Związku Zawodowego 
Pracowników Przemysłu Chemicznego w Kluczach bardzo dużą pomoc nie-
śli towarzysze z Olkusza na czele z Franciszkiem Skoczkiem oraz towarzysze  
z Zagłębia, towarzysz Staśko Jan, Bocian oraz z Krakowa Drobner i wielu in-
nych towarzyszy.
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Od 1936 roku dzień 1 Maja był świętem robotników, z Klucz do Olkusza 
szedł pochód 1-Majowy z flagami, a na czele maszerowała orkiestra zakłado-
wa z wiernym sympatykiem kornecistą Władysławem Dudkiem i dyrygentem 
Polaczkiem Leonem. Niektórzy członkowie Związku Zawodowego brali udział  
w zjazdach w Krakowie i w Warszawie, pamiętny zjazd 27 września 1937 roku 
w swoich wspomnieniach przytacza Jan Walnik. Posiada na dowód dwa zdję-
cia robione na ulicach Warszawy.

Działalność Związku Zawodowego Przemysłu Chemicznego dyrekcja Za-
kładu starała się osłabić i zlikwidować na terenie Fabryki Papieru i Celulozy  
w Kluczach.

Znaleźli się prowodyrzy, którzy podjęli działania w celu zawiązania na tere-
nie fabryki drugiego związku. Związkiem tym był pospolicie zwany „OZON”6. 
Każdy pracownik, który miał dzieci w szkole średniej, otrzymywał 15 zł do-
datku. Na mieszkanie również otrzymywał dopłatę 15 zł. Dodatki te stwarzały 
lepsze warunki materialne, dlatego niektórzy pracownicy podpisywali dekla-
rację do nowego związku i wyrażali zgodę na potrącanie składki związkowej 
1 zł przez listę płacy. Prawie wszyscy nie wypisywali się ze Związku Chemi-
ków i płacili składki za dwa związki. Jako pracownik rachuby wiedziałem, 
który pracownik należący do Związku Chemików podpisał przynależność do 
„OZON-u”. Wypadki te meldowałem bratu Janowi, a on powiadamiał Za-
rząd i automatycznie członków tych odsuwano od posiedzeń, na których były 
omawiane ważne sprawy związkowe. Tym sposobem „OZON” przed wybu-
chem wojny w 1939 roku liczył zaledwie kilkudziesięciu członków. Ojcem 
„OZON-u” był pułkownik legionista Adam Koc. Po rozbiciu „OZON-u” Zwią-
zek Zawodowy Przem. Chemicznego oraz PPS i TUR stanowiły silne i pręż-
ne organizacje, których działalność przerwała napaść hitlerowska na Polskę  
w dniu 1 września 1939 roku.

Działalność PPS i TUR w okresie międzywojennym 
i w czasie niemieckiej okupacji

Odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 roku postawiło nowe zadania 
przed polskim ruchem socjalistycznym, działającym od 1892 roku pod zabo-
rami, w trzech obcych organizmach państwowych. Odzyskanie przed wieka-
mi utraconej państwowości było wynikiem uporczywych walk ludu polskiego  
o przywrócenie Ojczyźnie niepodległości i wyzwolenie się spod jarzma zaborcze-
go. Nowa Młoda Polska potrzebowała spokoju i mądrych ludzi, którzy potrafiliby 
zjednoczyć Polaków z trzech zaborów i ustanowili porządek i ład w kraju,

W dniach 27-28 kwietnia 1919 roku w Krakowie odbył się Kongres Zjed-
noczeniowy Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS byłego zaboru rosyjskiego) 
Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego (PPSD 
byłego zaboru austriackiego) i Polskiej Partii Socjalistycznej zaboru pruskiego 

6 Obóz Zjednoczenia Narodowego (tzw. Ozon) – organizacja polityczna nurtu sanacyjnego.
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(PPSzp). Kongres ten powołał do życia jednolitą partię socjalistyczną oraz zale-
cił opracowanie projektu jej programu. Nowy program PPS uchwalony został 
na XVII Kongresie tej partii w maju 1920 roku. Stwierdzał on, że PPS dąży do 
ustroju socjalistycznego, ale urzeczywistnienie tego celu nie może być kwestią 
krótkiego czasu, a tym bardziej nie może być narzucone społeczeństwu siłą. 
Przejście od kapitalizmu do socjalizmu miało odbywać się stopniowo, poprzez 
uspołecznienie kolejnych działów gospodarki. Był to więc w gruncie rzeczy 
program socjaldemokratyczny, a nie program rewolucyjny, Zgodnie z decyzją 
Rady Naczelnej PPS w styczniu 1923 roku utworzono Towarzystwo Uniwer-
sytetu Robotniczego (TUR). Przewodniczącym Zarządu Głównego TUR został 
jego główny inicjator Ignacy Daszyński, ówczesny przewodniczący Centralne-
go Komitetu Wykonawczego PPS, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego 
prowadziło szeroką działalność kulturalno-oświatową w klasowych związkach 
zawodowych, w spółdzielczości robotniczej w samorządach i komitetach PPS. 
Prowadziło akcję wydawniczą, odczytową, kursy oświatowe i uniwersytety 
robotnicze, a także organizowało rozrywki w różnego rodzaju zespołach ar-
tystycznych, sportowych, turystycznych i krajoznawczych. Rozwiązanie OM 
TUR7 przez CKW-PPS w grudniu 1935 r. dotknęło również jednostki organiza-
cyjne działające w Olkuszu oraz powiecie olkuskim. Po rozwiązaniu OM TUR 
aktywiści podjęli działalność w oddziałach „Starego” TUR w Olkuszu, Klu-
czach, Wolbromiu, a także w innych miejscowościach. Szczególnie prężne stały 
się w latach 1936-1939 oddziały TUR w Olkuszu i Kluczach. Na czele oddziału 
w Olkuszu stał w tym czasie Franciszek Skoczek. Oddziałem zaś TUR w Klu-
czach kierowali: Eugeniusz Mudyna, Bolesław Dobrek, bracia Walnikowie (Jan, 
Józef, Mieczysław i Leonard), Mieczysław Sięk, Władysław Stawowski i inni. 
Wprowadzili oni w szeregi TUR atmosferę socjaldemokratyczną. Brali udział 
w pochodach 1-majowych, wiecach, strajkach w Fabryce Papieru i Celulozy  
w Kluczach, angażowali się w pracy kulturalnej i sportowej. W latach oku-
pacji hitlerowskiej członkowie Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego nie 
zaniechali działalności politycznej. Wprost przeciwnie stali się organizatorami 
instancji i komórek PPS-WRN, a przede wszystkim organizacji zbrojnych tej 
partii, tj. GL-PPS i Milicji PPS. Młodzi działacze TUR byli głównymi organiza-
torami w tworzeniu ruchu oporu na ziemi olkuskiej, zwłaszcza tej części, która 
znalazła się w granicach Rzeszy. Jednym z najaktywniejszych w Olkuszu był 
Franciszek Skoczek ps. Ciuk-Waldas, który całkowicie poświęcił się pracy kon-
spiracyjnej, a jego żona Janina spełniała nie mniejszą rolę. Była wtajemniczana 
w każdy szczegół organizacji, pełniła funkcję łącznika i informatora – odbiera-
ła meldunki, prasę i niejednokrotnie udzielała pomocy ludziom „spalonym” na 
terenie Zagłębia. To działo się z tego względu, że mąż pracował, a ona prawie 
zawsze była w domu. 

Na terenie Klucz członkami TUR byli: Eugeniusz Mudyna, ps. Młot, Mieczy-
sław Sięk ps. Cichy, Józef Walnik ps. Oskar, Władysław Stawowski ps. Dzik 

7 Organizacja Młodzieży TUR
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i inni. Działacze PPS oraz TUR na terenie powiatu olkuskiego stanowili naj-
liczniejszą grupę w ruchu oporu i najaktywniejszą. To oni stworzyli organi-
zację wojskową pod nazwą: Gwardia Ludowa Polskiej Partii Socjalistycznej 
oraz Milicję Gminną. W celu podjęcia walki zbrojnej z okupantem aktyw PPS  
(w tym przede wszystkim byli działacze TUR w Olkuszu na czele z Francisz-
kiem Skoczkiem i Romanem Żołędziem) już w grudniu 1939 roku nawiązali 
kontakt z kierownictwem PPS-WRN w Zagłębiu Dąbrowskim.

Pierwszym wysłannikiem Zagłębia Dąbrowskiego na teren Olkusza był 
Franciszek Torbus ps. Wilk.

Dywizyjne manewry wybuch wojny - obrona Lwowa

W miesiącu sierpniu 1939 roku w lasach i wioskach otaczających okolice 
Lwowa – 40. PP Dzieci Lwowskich brał udział w dywizyjnych ćwiczeniach.  
W czasie tych ćwiczeń zapoznano naszą kompanię z nowym polskim dział-
kiem p.panc.8, które przebijało blachę każdego czołgu. Robiliśmy próby 
na grubych metalowych blachach. W czasie ćwiczeń był wysoki stopniem 
generał z Rumunii. Odbywaliśmy długie forsowne marsze, prowadzono 
kompanijne strzelanie na odległość 300 metrów do tarczy przedstawiającej 
gniazdo karabinu maszynowego. Tarcza przedstawiała trzy główki żołnie-
rzy osadzone na jednym krótkim kiju. Nasza kompania w tych zawodach 
zdobyła pierwsze miejsce. Wszyscy żołnierze 6. kompanii 40. PP odznacze-
ni zostali ozdobnymi sznurami za dobre strzelanie, a ja otrzymałem nomi-
nację na starszego strzelca. Za zdobycie pierwszego miejsca w strzelaniu 
otrzymała nasza kompania prawo do maszerowania na czole dywizji. Na 
zakończenie dywizyjnych ćwiczeń zarządzono kilkugodzinny marsz z peł-
nym obciążeniem, po odbytym forsownym marszu trwającym ok. 20 godzin  
(z małymi przerwami) wojsko położyło się do snu – nagle alarm – pakowa-
nie, zwijanie namiotu i zbiórka do wymarszu. Zajmowane kwatery w do-
mach i stodołach opustoszały – wszystkie pułki uformowano do wymarszu 
w kierunku Lwowa. Kompania 6. na samym przedzie – maszerowaliśmy,  
z krótkimi przerwami, całą noc, w dzień ok. godz. 9-tej wkroczyliśmy do miasta 
– do koszar wojskowych. Nasz batalion na Kleparów, a inne bataliony naszego 
pułku na ulicę Piotra i Pawła. Znamienne było to, że ludność Lwowa nie witała 
owacyjnie powracającego wojska. Na twarzach brak uśmiechów i widać było 
głębokie przygnębienie. Jedynie dzieci jak zwykle cieszyły się – wiwatowały  
i rzucały pod nogi kwiaty. Było to 30 sierpnia 1939 r. Wojna pachniała  
w powietrzu. W tym samym dniu otrzymałem rozkaz zameldowania się na 
ulicy Piotra i Pawła. Rozkaz otrzymałem od przełożonego kaprala Blajera,  
a odprowadzał mnie do pułku starszy strzelec Kica.

Jako biuralista zostałem przydzielony do zakładania ewidencji powołanych 
pod broń rezerwistów. W pierwszych dniach września 1939 r. został utworzony 

8 Przeciwpancernym.
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drugi pułk, który wyjechał ze Lwowa do walki z nieprzyjacielem. Rano 1 wrze-
śnia 1939 r. samoloty niemieckie bombardowały lotnisko, dworzec kolejowy 
i wiele innych obiektów cywilnych i wojskowych. Pamiętam, że 8 września 
trzy samoloty niemieckie zbombardowały koszary 40. PP Dzieci Lwowskich 
przy ul. Piotra. Trafiony został budynek amunicji. Amunicja znajdowała się 
jeszcze w piwnicach. W czasie nalotu – na placu koszar – żołnierze ładowali na 
samochody broń. Kilku żołnierzy zostało rannych, a dwóch poległo trafionych 
odłamkami pocisku lub cegły.

Krótko przed nalotem samolotu razem z kapralem znajdowałem się budyn-
ku obok na drugim piętrze. Spożywając obiad – zobaczyłem nadlatujące samo-
loty – kurs prosto na koszary. Powiedziałem kapralowi: „od tych to uciekam”. 
Zbiegłem na dół do piwnicy i to uchroniło mnie przed zranieniem lub śmier-
cią. Po odlocie samolotów poszedłem do pokoju, aby zobaczyć co stało się  
z kapralem. Kaprala w pokoju nie było – zobaczyłem dużą ilość kamieni  
i cegły, okno całkowicie rozbite, a drzwi zostały poważnie uszkodzo-
ne. Ściany pokoju pokaleczone. Schodząc na dół spotkałem kaprala, po-
wiedział: „po twoim odejściu pobiegłem za tobą. Miałeś dobre wyczucie”. 
Wojska niemieckie podeszły pod Lwów, lecz nasza obrona odpierała ataki.  
W dniu 12 września 1939 r. zostałem skierowany wraz z całą kompanią 
na front do obrony i walki z niemieckim najeźdźcą. Mimo zaciekłych ata-
ków nie udało się Niemcom wedrzeć do Lwowa. W dniu 18 września 1939 
roku od wschodu wkroczyły do Lwowa wojska radzieckie. Samoloty rzu-
cały ulotki, że Armia Czerwona przyszła oswobodzić spod panowania „pa-
nów polskich” – narodowości: Rusinów, Ukraińców i Białorusinów. Nasze 
wojska nie prowadziły działań wojennych z Czerwoną Armią. Sztab polski 
prowadził pertraktacje z Dowództwem Armii Radzieckiej. Na rozkaz pol-
skiego sztabu w dniu 26 września 1939 roku wojsko zostaje wycofane z linii 
frontu do Lwowa i składa broń przed Armią Czerwoną. Zgodnie z rozkazem, 
żołnierze zostali zwolnieni z przysięgi i wydano zalecenie, że każdy na wła-
sną rękę ma decydować o swoim losie. Ponieważ znałem Lwów – krzykną-
łem! „Kto w kierunku Krakowa, za mną!”. Białe flagi zatknęliśmy na kijach  
i poprowadziłem żołnierzy w kierunku Krakowa. Na jednej z ulic takich zda-
rzył się niezapomniany epizod: z bardzo blisko położonego domu od ulicy 
– uchylona została firanka – wychylił się młody chłopiec (być może w wie-
ku 15 lat) i zawołał: „Gdzie nasza Polska!”. Serce zabiło mi mocno, a przed 
oczyma zobaczyłem chłopca z okresu walki o Polskę – „Lwowskich Orląt”. 
Trudno, nie było rady – chwilowo należało pogodzić się z losem. Marsz odby-
wał się w następujący sposób: Armia Czerwona z taborem konnym, samocho-
dowym, kuchniami polowymi drogą, a żołnierze wojska polskiego rowami. 
Nie można był zauważyć żadnego wrogiego nastawienia jednych do drugich. 
Od jednego żołnierza z taboru otrzymałem suchara. W pewnym momencie 
wojska Armii Czerwonej zostały zatrzymane, a masy polskich żołnierzy szły 
dalej, całą szeroką drogą do przodu. Taki marsz trwał ponad cztery godzi-
ny. Niedaleko od Gródka Jagiellońskiego zostaliśmy otoczeni przez Niem-
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ców, każdego zrewidowano i spędzono nas na plac koszar 26. Pułku Piechoty  
w Gródku Jagiellońskim.9 

Ucieczka z niemieckiej niewoli

Moja niewola rozpoczęła się późnym wieczorem w dniu 26 września 1939 
roku, gdy w okolicach Gródka Jagiellońskiego zostaliśmy zatrzymani przez 
Niemców i spędzeni na plac koszar 26. Pułku Piechoty. Budynki wojskowe  
i plac koszar były przepełnione wojennymi jeńcami. Nie otrzymaliśmy żadnego 
pożywienia, a jedynie można było korzystać z wody. Każdy myślał, aby pierw-
szy wydostał się na zewnątrz koszar i był transportowany lub pędzony w głąb 
kraju. Wiadomo było, że Niemcy będą wszystkich wywozili do Rzeszy. Na-
stępnego dnia rano udało się wydostać poza koszary. Ustawiono nas w czwór-
ki i pędzono w kierunku Przemyśla i Jarosławia. Niemcy butni, na koniach,  
w pełnym uzbrojeniu, a my brudni, głodni i zmęczeni. Noc spędziliśmy na 
stadionie sportowym w Jarosławiu, gdzie każdy szukał pożywienia lub wody. 
Tutaj spotkałem kolegę z mojej drużyny oraz miejsca urodzenia, Stefana Ściąż-
ko. Od Jarosławia wieźli nas w towarowych wagonach w kierunku Krakowa. 
Początkowo wagony nie były pozamykane. Korzystali z ucieczki jeńcy, którzy 
mieszkali w okolicach toru kolejowego – w biegu pociągu wyskakiwali i ucie-
kali do lasu. Niemcy zamknęli na haki wagony i teraz sprawa ucieczki stawała 
się bardziej niemożliwa. Pociąg wiozący nas zatrzymał się na stacji kolejowej 
pod Krakowem w Prokocimiu – stał dłuższy czas. Zapytałem w wagonie, kto 
mówi po niemiecku. Zgłosiło się kilku ze Śląska, że rozmawiają. Zapropono-
wałem, aby nachodzącego Niemca poprosili o otworzenie drzwi, abyśmy mogli 
napić się wody – z płynącej stróżki obok toru kolejowego. Niemiec otworzył 
drzwi, a następnie otwierał drzwi dalszych wagonów.

Nadszedł czas planowanej ucieczki, do Klucz było zaledwie 50 kilometrów. 
Skierowałem się w boczną ulicę, prowadzącą prostopadle do toru kolejowego. 
Szedłem powoli – umyłem ręce i twarz, a następnie oddaliłem się od toru 
kolejowego. Przy ulicy w ogródku zobaczyłem starszą kobietę – powiedziałem 
skąd wracam i poprosiłem o kawałek chleba. Pani zaprosiła do mieszkania – 
przygotowała kawę z mlekiem, podała chleb z masłem oraz upieczone ciasto. 
Zostałem solidnie nakarmiony, a także dowiedziałem się, którędy iść na most 
do tramwaju. Na ulicy uśmiechnęło się szczęście – spotkałem młodą, może 
15-letnią panienkę, która doprowadziła mnie na most w Krakowie i wskazała 
tramwaj, którym najlepiej jechać na ul. Słowackiego. W tramwaju nie było 
dużo ludzi, a dwóch Niemców, którzy jechali w tramwaju, nie interesowało 
się moją osobą. Zobaczyłem, że jedna pani siedząca w przodzie, zaprasza do 
zajęcia miejsca obok niej. Odważyłem się podejść – usiadłem i opowiedziałem 
skąd wracam. Udzieliłem odpowiedni na jej pytania, które dotyczyły Lwowa 
i wkroczenia Armii Czerwonej. Poprosiłem nieznajomą, czy może powiedzieć, 

9 W kolejnych akapitach oryginalnego maszynopisu autor przytacza wspomnienia Jakuba Żuczkowskiego, żoł-
nierza 40. Pułku Piechoty. Dotyczą one walk o Lwów w 1939 r.
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jakim tramwajem i z którego przystanku dojadę na ul. Słowackiego 42. Pani 
oświadczyła, że ona jedzie bardzo blisko, doprowadzi mnie pod właściwy ad-
res, a gdyby znajomych p. Matoniów nie było – to przenocuję u niej. Większego 
szczęścia nie można sobie wymarzyć.

Dotarliśmy na ul. Słowackiego 42 – przed domem zobaczyłem córkę Zosię  
i syna Lolka p. Matoniów. Zosia poznała mnie i zaprosiła do domu. Serdecznie 
pożegnałem miłą i uczynną Panią i gorąco ucałowałem rączki. Rodzice Zosi 
– zastawili stół – bardzo dużo opowiadania i rozmyślań: co będzie? Dziwnie 
nie traciłem nadziei – wojna trwała. Nocleg, a następnego dnia pojechałem  
w przebraniu za cywila do Ojcowa. Oczywiście u p. Matoniów opowiedziałem 
o całym przebiegu podróży i o Armii Czerwonej. W Ojcowie u kuzynów, nazwi-
sko znane z historii: Zawisza, rozmowa toczyła się do późnych godzin nocnych, 
a rano wymarsz do Klucz. Tak w dniu 1 października 1939 roku wieczorem 
dotarłem do rodzinnego gniazda. Radość moja i rodziców była wielka, lecz 
krótkotrwała, W domu brakowało jeszcze trzech braci. Za kilka dni powróciło 
do domu dwóch, a trzeci – Stanisław – do zakończenia wojny pozostawał za 
granicą. Walczył o Polskę pod Tobrukiem oraz szedł z aliantami, by pokonać 
wroga na jego własnej ziemi.

Pierwsze miesiące okupacji w 1939 r. 
Uruchomienie Fabryki Celulozy i Papieru w Kluczach

W czasie okupacji niemieckiej już 2 października 1939 roku zebrała się liczna 
grupa pracowników Fabryki Papieru i Celulozy, którzy samorzutnie postanowi-
li uruchomić zakład. Do pierwszych należeli: Jerzy Pojda, Józef Walnik, Jerzy 
Jabłoński, Osetek, Henryk Niewiara, Stanisław Bulwa, Zygmunt Mędrek, Wła-
dysław Stawowski, Bernard Goszczyński, Karol Smuła, Jan Starosta, Wincen-
ty Rożniatowski, Jan i Mieczysław Walnikowie, Józef Lorek, Bacewicz, Anatol 
Smyrnow, Władysław Szatan, Roman Guzik i wielu innych.

Ustalono, że Walnik Józef zorganizuje Dział Rachuby w celu dokonania ob-
liczeń zarobków za miesiąc sierpień 1939 r. oraz wypłatę wynagrodzenia dla 
pracowników fizycznych i umysłowych. Na stanowisko dyrektora powołano 
inż. Jerzego Jabłońskiego. Inż. Pojda Jerzy zabrał się do uruchomienia siłow-
ni i turbinowni. Za parę dni zakład produkował celulozę i papiery. Wyroby 
gotowe sprzedawano, a zwłaszcza zeszyty na terenie Olkusza, Zagłębia i in-
nych miejscowości, a uzyskaną gotówkę przeznaczono na wypłatę wynagro-
dzenia zarobków i pensję. Funkcję kasjera pełnił Zygmunt Mędrek. Fabryka 
pracowała pełną parą. W grudniu 1939 r. na teren zakładu zawitały władze 
niemieckie – zwołali pracowników z biura i oddziałów produkcyjnych, lecz 
tylko pracowników umysłowych. Przedstawili pierwszego komisarycznego 
dyrektora, którymi był Reinhold Jacobsen, były właściciel fabryki papieru  
w Kochawinie koło Stryja. Obsada stanowisk w fabryce, która była wprowa-
dzona na początku października 1939 roku, nie została przez dyrekcję okupanta 
zmieniona. Jedynie Jerzy Jabłoński wrócił do laboratorium fabrycznego na 
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celulozownię. Każdy Polak pracował na swoim stanowisku, a Stanisław Neu-
gebauer ze stanowiska gł. księgowego został skierowany do pracy na portierni.  
W późniejszym okresie napływali do pracy ludzie ze Śląska – m.in. przybyli: Jó-
zef Kotas - polakożerca i wróg Polaków, Konrad Ogaza, Graczyk, Krystek, Śmie-
chowicz, Józef Hyla i wielu innych. W 1940 r. fabrykę w Kluczach od władz 
niemieckich kupiła firma „Leicam Stahl” z Wiednia. Na terenie Austrii posiadali 
fabrykę w miejscowości Graz. Dyrektorem był Hnilitschka, członek NSDAP 
i wróg Polaków. Szefem biura został Austriak – Johan Houdnik. Stopniowo 
przybywało do fabryki więcej ludzi ze Śląska. Do napływowych pracowników 
należy zaliczyć: Alojza Krzysztolika, Waltera Latke, portier Góra, Brunon Mason, 
Lamozik, Maria Paszek i inni. Należy podkreślić, że pierwszych miesiącach oku-
pacji Niemcy wprowadzili swoją administrację, do rozliczenia i rozrachunku 
zamiast złotówki wprowadzili niemiecką markę, której wysokość założyli 2 zł 
równe 1 marce. W księgach cały majątek trwały, zapasy surowców, materia-
ły i części zapasowe, a także składniki ruchome (meble, itp.) policzono 1 do 
2-ch. Tym sposobem przeliczanie wartości odbywało się bardzo szybko i bez 
komplikacji. Za podstawę posłużyły bilanse i księgi oraz dokumenty polskie, 
które nie uległy zniszczeniu – wszystkie dokumenty przechowały się w cało-
ści. Należności za pracę robotników i wynagrodzenia umysłowym za sierpień, 
wrzesień i październik 1939 r. były wypłacone przez administrację złożoną  
z samych Polaków, przed ustanowieniem władzy okupanta w Zakładach Celu-
lozowo Papierniczych w Kluczach. Zamiast dowodów osobistych wydane zo-
stały druki w języku polskim i niemieckim, które w ciągu kilku dni wypełnione 
zostały osobiście przez wszystkich mieszkańców miast i wiosek.

Dokumenty zostały ostemplowane przez policję niemiecką i w ich obecności, 
w odpowiednim miejscu druku, złożony został odcisk palca. Dokument ten 
stanowił dowód osobisty, który obowiązkowo należało nosić i posiadać przy 
sobie. W skrócie Polacy nazywali te dokumenty „palcówkami”. Jestem w posia-
daniu „palcówki” brata Wacława Walnika, którą prezentuję.10

Okupacja Ziemi Olkuskiej. 
Początki Ruchu Oporu w Olkuszu

Ziemia olkuska w ciągu tysiącletniej historii państwa polskiego przechodziła 
różne koleje. Olkusz, stolica powiatu, obecnie należący do województwa kato-
wickiego, już za czasów pierwszych Piastów zwany był „srebrnym miastem”  
i stanowił obok Wieliczki i Bochni „perłę w koronie królewskiej”. Te trzy gro-
dy dostarczały już w średniowieczu cennych bogactw mineralnych. Skaliste 
wzgórza wapienne o oryginalnych kształtach, tzw. Jura Krakowsko-Wieluńska 
dodawała uroku tej okolicy. Olkusz leży na wzgórzu wysokości 359 metrów 
nad poziomem morza. Z Olkusza prowadzi droga, która nad wioską Parcze wy-
prowadza na górną krawędź stoku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i dalej 

10 W oryginale relacji autor prezentuje kopię dokumentu.



21

Konrad Kulig, Mateusz Radomski

prowadzi do Klucz i Ogrodzieńca. Z Klucz zbaczając z drogi warto zwiedzić 
Pustynię Błędowską, która położona jest za wzgórzem Rudnicy, które otoczone 
jest lasami, przez Pustynię Błędowską przepływa Biała Przemsza. Pustynia Błę-
dowska stała się w czasie ostatniej wojny poligonem hitlerowskiego lotnictwa, 
przez co została zanieczyszczona odłamkami pocisków bomb.

Zagarnięte ziemie naszej Ojczyzny zostały podzielone przez okupanta sztucz-
ną granicą już w październiku 1939 roku. Ziemie bogate w zasoby węgla, do-
brze rozwinięty przemysł, zostały włączone do III Rzeszy, a pozostałe tereny 
tworzyły tzw. Generalne Gubernatorstwo. Śląsk i Zagłębie włączono do Rzeszy. 
Powiat olkuski został podzielony na dwie części: Olkusz, Klucze, Jaroszowiec, 
Rodaki, Ryczówek, Ogrodzieniec włączono do Wielkiej Rzeszy, a ziemie poło-
żone na wschód włączono do Generalnej Guberni. Miasto Wolbrom i liczne 
wioski przydzielone zostały do Generalnej Guberni na mocy dekretu Hitlera  
z dnia 12 października 1939 r. W taki sposób zamieszkałem w Rzeszy na samej 
granicy między Wielką Rzeszą a Generalną Gubernią. Fakt ten miał w później-
szym okresie doniosłe znaczenie w działalności Ruchu Oporu.

Początki Ruchu Oporu w Olkuszu

W okresie okupacji w Olkuszu i na terenie powiatu olkuskiego, zaraz po wkro-
czeniu wojsk niemieckich powstawały organizacje konspiracyjne mające na 
celu walkę zbrojną. Do takich organizacji należy zaliczyć: Organizację Orła 
Białego przemianowaną na Związek Orła Białego, Związek Walki Zbrojnej, or-
ganizacja oparta głównie o oficerów, podoficerów rezerwy, dawnych peowia-
ków i powstańców śląskich. Na ten temat jest sporo napisane w książce pt.  
„W Armii Krajowej na Śląsku”. Autor Zygmunt Walter Janke.11 

Ruch oporu w Kluczach i okolicy

Moja działalność konspiracyjna rozwijała się następująco: w listopadzie 1939 r.  
przyszedł do mnie Mieczysław Sięk, który zaproponował wstąpienie do orga-
nizacji ZWZ. Wyraziłem zgodę i przybrałem pseudonim „Wilk”. On wystę-
pował pod pseudonimem „Cichy”. Upłynęło kilka miesięcy, a organizacja ta 
nie przejawiała żadnej działalności. Na wiosnę 1940 r. przyszedł serdeczny 
kolega (z ławy szkolnej) Eugeniusz Mudyna – prowadził rozmowę na temat 
walki zbrojnej z okupantem. Poinformował, że w Olkuszu został utworzony 
Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej, a przy boku partii tworzy 
się Gwardię Ludową PPS oraz Komendę Milicji PPS. Zwrócił się z apelem, 
że jako wypróbowany, sprzed wybuchu wojny, członek PPS oraz działacz 
TUR mam obowiązek pracować i zająć czołowe miejsce w tworzącym się 

11 W dalszej części maszynopisu autor przytacza fragmenty wspomnień Franciszka Skoczka „Waldasa” (zob. 
Skoczek Franciszek, Konspiracja socjalistyczna w Olkuszu, „Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i oku-
pacji 1939- 1945. Księga wspomnień, tom 2”, Warszawa 1995) i Gerarda Woźnicy „Hardego” (zob. Woźnica 
Gerard, Oddział „Hardego”, Warszawa 1981).
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nowym politycznym ruchu. Oświadczyłem, że już należę do ZWZ. Odpowie-
działem, że namyślę się i odpowiem. Po rozmowie z Mieczysławem Siękiem 
doszliśmy do wniosku, że skoro ZWZ nie przejawia działalności, na pew-
no utracił kontakt lub praca tej organizacji nie przyniesie żadnych owoców.  
W takiej sytuacji podjęliśmy decyzję, że jesteśmy wolni i możemy śmiało 
podjąć działalność konspiracyjną w Polskiej Partii Socjalistycznej. W grudniu 
1940 r. zostałem zaprzysiężony do konspiracji w PPS, a członkami zaprzy-
siężenia byli jedni z pierwszych konspiratorów: Eugeniusz Mudyna ps. Młot,  
i Marian Mossur ps. Burzan – wypróbowani działacze PPS i TUR w Kluczach. 
Przybrałem pseudonim „Oskar”, który był moim nazwiskiem, dla wtajemni-
czonych, do końca wojny i ujawnienia. Rotę przysięgi wymawiano trzymając 
rękę na rękojeści pistoletu. To robiło podniosłe wrażenie. Po przysiędze kole-
ga „Młot” oświadczył, że Mieczysław Sięk ps. Cichy został także zaprzysiężony 
i razem tworzymy Gminny Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w składzie:

– Eugeniusz Mudyna ps. Młot – przewodniczący
– Marian Mossur ps. Burzan – z-ca przewodn.
– Józef Walnik ps. Oskar – członek utrzymujący łączność z GL-PPS
– Mieczysław Sięk ps. Cichy – członek.
W późniejszym terminie do składu Gminnego Komitetu PPS zostali prowa-

dzeni: Bolesław Dobrek ps. Dzida oraz Władysław Stawowski ps. Dzik – do 
jego zakresu należała działalność zorganizowania Gminnej Milicji PPS.

Początkowo głównym zadaniem każdego członka z Gminnego Komitetu PPS 
było zwerbowanie po trzech członków do GL-PPS lub Milicji PPS. Osobiście 
zwerbowałem do GL-PPS kolegę biurowego Jana Starostę ps. Orzeł, Adolfa 
Mossura ps. Rudy oraz brata Leonarda Walnika ps. Spoik. Aby utrzymać więź 
między Komitetem PPS oraz tworzoną GL-PPS zostałem zapoznany z dowód-
cą II plutonu Józefem Piłką ps. Glinka. Ja pełniłem funkcję drużynowego  
4. komp. Obwodu Olkusz GL-PPS. W miarę rozrastania organizacji zosta-
łem wyznaczony na łącznika do utrzymywania kontaktów z Olkuszem. 
Kolega Eugeniusz Mudyna ps. Młot zapoznał mnie w Olkuszu z Francisz-
kiem Skoczkiem ps. Ciuk-Waldas. Łączność ta musiała być nawiązana 
ze względu na potrzeby organizacji. Kolega „Młot” pracował na Śląsku  
i łączność mogła być dokonywana praktycznie raz w tygodniu. Życie na-
kazywało utrzymywanie stałej łączności, a w pilnych sprawach musiano 
przesyłać łączników. Unikano rozmów telefonicznych. Właśnie w tym 
celu powierzono mi utrzymywanie łączności z Olkuszem. Dalsze zapozna-
nie w Olkuszu nastąpiło na zebraniu w mieszkaniu Skoczka Franciszka ps. 
Ciuk-Waldas – tam poznałem Romana Żołędzia ps. Maria, który kierował 
GL-PPS. Konspirator Roman Żołądź ps. Maria w sprawach organizacyj-
nych był u mnie w domu w Kluczach osobiście dwa razy. Spotkania od-
bywały się w moim mieszkaniu. Po dyspozycji posiadałem jeden pokój,  
w którym oprócz mnie mieszkał brat Mieczysław, którego wciągnąłem do 
GL-PPS i przybrał ps. War. W trakcie pierwszego spotkania Roman Żołądź 
ps. Maria przybył z Franciszkiem Torbusem ps. Wilk, którego przedstawił 
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mi jako przedstawiciela ruchu oporu w Zagłębiu Dąbrowskim. Omawiano 
sprawy zbudowania na terenie przygranicznym stałych punktów przerzu-
towych. Tematem drugiego spotkania była sprawa dalszego rozrostu orga-
nizacyjnego na terenie Zalesia, Jaroszowca i Bogucina. Osobiście kontakt 
w Olkuszu utrzymywałem z Franciszkiem Skoczkiem ps. Ciuk-Waldas oraz 
wyżej wspomnianym Romanem Żołądziem ps. Maria, a także żoną Fran-
ciszka Skoczka – Janiną. Konspirator Roman Żołądź ps. Maria zginął w wię-
zieniu w Mysłowicach12. W czasie przesłuchania wyskoczył z okna z piętra 
budynku na bruk i poniósł śmierć.

Pierwsza działalność konspiracyjna 
na terenie Fabryki Papieru w Kluczach

W swojej relacji z dnia 4 sierpnia 1973 r. napisał Jerzy Pojda:
W miesiącu grudniu 1939 r. wspólnie z kolegami z pracy zainstalowaliśmy na terenie 
zakładu w ścieralni drewna aparat radiowy w celu rozpowszechniania informacji 
wśród załogi i podniesienia ich na duchu. Do bezpośredniego zainstalowania aparatu 
radiowego byli wtajemniczeni Jerzy Pojda, Zbigniew Mazurkiewicz, Jan Grabowski. 
Wymienieni pełnili dyżury przy odbieraniu wiadomości radiowych. Na skutek do-
niesienia Niemcom o istnieniu radioaparatu na terenie zakładu oraz o obsłudze tegoż 
aparatu zostaliśmy aresztowani w dniu 5 kwietnia 1940 r. i wywiezieni do więzienia 
w Mysłowicach. W czasie przesłuchania nie przyznaliśmy się do zarzucanych nam 
czynów i po okresie 5 miesięcy zostałem zwolniony z więzienia.

Działalność organizacyjna w GL-PPS

W marcu 1941 r. zostałem zwerbowany do tajnej organizacji przez Walnika Józefa 
ps. Oskar. Zaprzysiężony zostałem przez Walnika Józefa i Eugeniusza Mudynę ps. 
Młot, pseudonim przybrałem „Kruk”, zostałem poinformowany o celach i zadaniach 
organizacji, a następnie skontaktowany za pośrednictwem „Oskara” w Olkuszu z za-
stępcą pułku ps. Żołądź. Ponieważ posiadałem stopień porucznika rezerwy powie-
rzono mi funkcję Kwatermistrza II Baonu. Ze względu, że byłem już na liście Niem-
ców, jako wrogo nastawiony do ustroju niemieckiego tow. „Oskar” kontaktował mnie  
z Olkuszem wyjątkowo w ważnych sprawach. Na terenie Klucz utrzymywałem kontakt 
jedynie z „Oskarem” i „Młotem”. Z jednych ważniejszych akcji pamiętam wyjazd do 
Olkusza sankami wspólnie z „Oskarem” na umówione spotkanie. Początek spotkania 
wyznaczono na godz. 19-tą, z tym że „Oskar” w innym punkcie, a ja w innym. Wobec 
przedłużającej się narady do godz. 22 „Oskar” był zmuszony czekać na mnie na rynku 
w Olkuszu przy wodociągu. W drodze powrotnej zostaliśmy zatrzymani przez patrol 
celników w lesie pod Kluczami. Celnicy sprawdzili nam dowody i pytali, czy nie prze-
wozimy broni. Jeden z nich poznał „Oskara”, że jest z Klucz i kazał jechać dalej. Posia-

12 Według innych źródeł Roman Żołądź zginął w więzieniu w Katowicach, w sierpniu 1944 r. (zob. Cyra Adam, 
Mieszkańcy ziemi olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych, Oświęcim–Olkusz 
2005, Skoczek Franciszek, Konspiracja…).
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dałem przy sobie tajne meldunki, które szczęśliwie przywiozłem na miejsce. W tym 
miejscu należy wyjaśnić dlaczego celnik niemiecki poznał „Oskara”. W zakładzie pra-
cy w kasie była prowadzona sprzedaż papieru dla Niemców i pracowników zakładu. 
Był to papier pakowy sprzedawany w małych rolkach. Zygmunt Mędrek był kasjerem  
i w przerwie obiadowej do niego przychodziłem. Specjalnie celnikom odradzałem, 
aby nie brali tego papieru, a na następny dzień przygotuję lepszy gatunkowo papier 
i zamiast 1 kg otrzyma 3 kg. Na sortowni pakowane były paczki mocno zwinięte  
o wadze do 3 kg i dostarczane do kasy zakładu. Na tym podłożu miałem znajomych 
celników, którzy w biały dzień bez przepustki przepuszczali mnie i kolegę Mędrka za 
granicę do Generalnej Guberni. Na papier byli łakomi, bo mieli w co pakować swoje 
paczki i wysyłać do rodzin w Rzeszy.13 

Konspiracyjne zebrania w czasie okupacji. 
Meliny ludzi zagrożonych i „spalonych”

Działalność konspiracyjna wymagała ścisłego powiązania organizacyjne-
go, ustalenia programu działania, rozpoznawania sił okupanta, prowadzenia 
wywiadu, organizowania łączności, zdobywania broni i rozwiązywania wie-
lu innych problemów. Jednym z problemów było posiadanie pewnych i bez-
piecznych domów na prowadzenie zebrań i chwilowe przetrzymywanie ludzi 
zagrożonych aresztowaniem, tzw. ludzi „spalonych”.

Posłuchajmy co pisze na ten temat Władysław Stawowski ps. Dzik – adiutant 
kompanii i komendant Milicji Gminnej PPS w Kluczach.

Na jednym z tajnych zebrań, które odbyło się latem 1941 roku w budynku tow. Wal-
nika Józefa ps. Oskar nastąpiło nasze zapoznanie, jako członków działających w tajnej 
organizacji (do czasu tego spotkania nie wiedziałem, że tow. Walnik Józef był człon-
kiem Komitetu PPS, a jednocześnie pełnił funkcję drużynowego 4 komp. Obwodu 
Olkusz GL-PPS). W czasie tego zebrania byli obecni:
– dowódca brygady GL-PPS ps. Tadeusz z Sosnowca – Cezary Uthke
– zastępca pułku „Maria” z Olkusza  – Roman Żołądź
– dowódca kompanii „Hardy” z Klucz – Gerard Woźnica
– przew. PPS w Kluczach „Młot” z Klucz – Eugeniusz Mudyna
– z-ca przew. PPS „Dzida” z Klucz – Bolesław Dobrek
– drużynowy GL-PP „Oskar” z Klucz – Józef Walnik
– kom. Milicji PPS „Dzik” z Klucz – Władysław Stawowski
Tematem zebrania było: informacja o przebiegu działań wojennych, o siłach zbroj-
nych aliantów oraz nowej sile Związku Radzieckiego, o początkowych działaniach 
GL-PPS na terenie Zagłębia i powiatu olkuskiego, stworzenie kanałów przerzutowych 
między Kluczami, a Generalną Gubernią, szczególnie z Wolbromiem, sprawa łącz-

13 W dalszej kolejności Józef Walnik przytacza tzw. Krwawą Środę, niemiecką pacyfikację Olkusza z lipca 1940 r.,  
według relacji dr. Mariana Kiciarskiego i Franciszka Skoczka. (zob. Kiciarski Marian, Olkusz pod okupacją 
hitlerowską – wspomnienia lekarza, „Partyzanckie wspomnienia zeszyt II”, Olkusz 2004 oraz przytaczane 
wyżej wspomnienia F.Skoczka). Autor podsumowuje: „Popełnione przez gestapo i żandarmerię zbrodnie, nie 
upokorzyły ludności Ziemi Olkuskiej, Zawierciańskiej, Zagłębia i Śląska lecz zmobilizowały do oporu i przy-
spieszyły proces tworzenia konspiracji i ruchu oporu.”.
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ności oraz o całokształcie organizacji GL-PPS. Stwierdzam, że tylko w mieszkaniu 
tow. Józefa Walnika odbywały się na tak wysokim szczeblu zebrania. Należy dodać, że  
w innych domach w Kluczach również odbywały się zebrania konspiracyjne. W grudniu 
1943 r. został zaaresztowany w Będzinie „Młot” Mudyna Eugeniusz i to miało szczególne 
znaczenie dla naszej organizacji. Z tych względów musiałem uciekać do lasu razem  
z żoną Bronisławą z domu Mudyna. W lasach oddalonych od Klucz ok. 25 kilometrów  
w miejscowości Złożeniec koło Pilicy przebywał nasz oddział GL-PPS pod dowódz-
twem „Hardego” i tam dołączyłem do leśnego oddziału. W tym okresie siłę bojową 
tworzyło 12 partyzantów, a za kilka miesięcy oddział powiększył się do ok. 20 ludzi. 
Nasza działalność polegała na rozbrajaniu Niemców pełniących służbę na granicy, zdo-
bywaniu od nich broni, poskramianiu sługusów niemieckich, a na podstawie wyroków 
ich likwidowanie. Organizowanie zasadzek, zdobywanie żywności. To są jedynie bardzo 
skromne i lakoniczne wypowiedzi z okresu naszego działania i współpracy.
Śmierć mojego szwagra ps. Młota oraz teścia Tomasza Mudyny, którego Niemcy wy-
ciągnęli z pracy i zastrzelili na ulicy Klucz w dniu 25 marca 1944 r., dodała mi siły  
i ducha, by pomścić stratę najbliższych i kochanych. Na zakończenie pragnę dodać, 
że w czasie działań wojennych w 1939 r. zostałem ranny w prawe płuco, lewy bark – 
dostałem pięć pocisków. Służyłem w 75. Pułku Piechoty w Chorzowie.

Taką relację napisał 30 lipca 1973 r. Władysław Stawowski ps. Dzik, za-
mieszkały w Kluczach, ul. […] – członek ZBoWiD14 Koło w Kluczach. 

W czasie tego zebrania nie brałem udziału w całym posiedzeniu, do mojego 
obowiązku należało zorganizowanie ubezpieczenia w czasie narady, aby Niem-
cy nie nakryli konspiratorów. W tym celu na ulicy pełnił obserwację mój brat 
Mieczysław ps. War, aby w razie zauważania ruchu Niemców natychmiast, 
umówionym kołataniem do drzwi dać znać o niebezpieczeństwie. Zebranie 
trwało ponad cztery godziny, dlatego podałem herbatę i chleb z kiełbasą,  
a także po kieliszku bimbru wyrabianego przez moją siostrę Władysławę Zynek.

Następną relację napisał Marian Mossur ps. Burzan zamieszkały w Kluczach 
w dniu 5 sierpnia 1973 r., w której m.in. pisze:

Pamiętam, że w domu „Oskara” byłem na jednym z tajnych zebrań i oprócz mnie byli 
obecni
– zastępca pułku ps. Maria z Olkusza – Roman Żołądź
– przewodniczący PPS ps. Młot z Klucz – Eugeniusz Mudyna
– z-ca przew. ps. Burzan z Klucz – Marian Mossur
– członek ps. Dzida z Klucz – Bolesław Dobrek
– drużynowy GL-PPS ps. Oskar z Klucz – Józef Walnik
– członek organ. ps. Jesion z Klucz – Bronisław Kocjan
Tematem zebrania były sprawy: stworzenie większej siły bojowej GL-PPS oraz Milicji 
PPS, zdobywanie ukrytej broni od ludności i inne. W domu „Oskara” bardzo często 
odbywały się spotkania miejscowych członków organizacji, a „Hardy”, „Młot”, „Bu-
rzan” i „Dzik” byli częstymi uczestnikami.

14 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację – organizacja kombatancka istniejąca w PRL.
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Przerzuty prasy i meldunków z Klucz do Zagłębia.

Wiadomo z relacji Guzika Romana ps. Sęk, że prasa i meldunki z jego domu 
w Ryczówku były dostarczane do Klucz do domu braci Walników, których 
pseudonimy „Oskar” i „War”. Dalsza droga przerzutu prasy była następująca:

Serdeczny kolega, niezmordowany konspirator, Eugeniusz Mudyna „Młot” 
w każdym tygodniu z Zagłębia przybywał do Klucz do rodzinnego domu. Do 
pracy w Zagłębiu wracał w niedzielę wieczorem lub rannym pociągiem ze sta-
cji granicznej Rabsztyn w poniedziałek. Przychodził do mego domu po odbiór 
prasy i ewentualnych meldunków. Prasę pakowano do torby w następujący 
sposób: na dnie układano grubszą odzież. Gazetki „Wolność Równość Nie-
podległość” oraz meldunki i inne wydawnictwa konspiracyjne zwijano ściśle  
w jedną rolkę. Umieszczano w środku torby, a po bokach obkładano żywno-
ścią, odzieżą, a góra była przykryta kartoflami. Otwierając torbę, każdy widział 
tylko kartofle. Bardzo często wyjeżdżał z Rabsztyna w towarzystwie mego brata 
Leonarda ps. Spoik, który również pracował w Niemczech, albo tow. Bolesława 
Dobrka ps. Dzida. Punktu odbioru prasy w Sosnowcu lub Będzinie nie znałem. 
W każdym razie jedno jest pewne i wiadome, że przez cały okres okupacji do 
czasu aresztowania „Młota” Eugeniusza Mudyny tj. do dnia 13 grudnia 1943 r. 
żadnej wpadki nie było. Należy dodać, że egzemplarze przeznaczone na Klucze 
były w moim posiadaniu. I przekazywałem je znajomym członkom organiza-
cji do czytania, tryb obiegu był taki, że kto otrzymał egzemplarz do czytania 
musiał go zwrócić za kilka dni. Takie postępowanie upewniało mnie, że ża-
den egzemplarz nie dostał się w niepowołane ręce. Jeden egzemplarz przecho-
wywałem. W czasie obławy w Kluczach w dniu 25 marca 1944 r. w obawie  
i z przezorności cały magazynowany skład prasy spaliłem w piecu.

Po aresztowaniu „Młota” nasz punkt przerzutowy prasy utracił kontakt  
i w 1944 r. prasy nie przewoziłem. Natomiast wzmógł się transport ludzi, któ-
rzy szukali schronienia, tzw. ludzi „spalonych”. Przewożenie prasy, przenosze-
nie broni zawsze zawierało pewne niebezpieczeństwo, lecz melinowanie ludzi  
i przeprowadzanie na punkty kontaktowe, było w znacznie większym stopniu 
niebezpieczne i trudniejsze.

Przetrzymywanie ludzi „spalonych”

Położenie mego domu było przy samej drodze, niedaleko skrzyżowania roz-
chodzących się dróg: do Bolesławia, Olkusza, Jaroszowca, a na północ droga 
prowadziła do Osady Fabrycznej w Kluczach, do Chechła, Kwaśniowa, Rodak, 
Ogrodzieńca i Zawiercia. Tą drogą prowadzi Szlak Orlich Gniazd. Dom gra-
niczył z majątkiem Niemca – Dietla – granicę oddzielał wysoki płot, a zaraz 
za płotem znajdował się staw rybny, dalej pola i niedaleko las. Przy moim 
domu był dość duży ogród, z drugiej strony granicę majątku wyznaczała mała 
rzeczka. To położenie było dogodne, bo obcy zawsze musiał iść koło domu,  
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a do ogrodu nie miał innego wolnego wstępu. Właśnie ten ogród latem speł-
niał schronienie dla ludzi oczekujących na przerzut za granicę do Generalnej 
Guberni. Przytoczę, co pisał na temat przerzutu ludzi „spalonych” w swojej 
relacji z dnia 5 VIII 1975 r. „Burzan” Marian Mossur z Klucz.

Z działalności konspiracyjnej utkwił mu następujący przypadek: został 
do mnie przyprowadzony członek organizacji, którego Niemcy wypuścili  
z więzienia w Mysłowicach w celu zdradzania ludzi należących do organi-
zacji. Powiedział to sosnowieckiej organizacji, a ta skierowała go do uciecz-
ki do G.G. przez punkt przerzutowy w Kluczach. „Spalonego” z Sosnow-
ca przywiózł „Młot”. W niedzielę rano przyszedł do mnie „Burzan”, abym 
pomógł przerzucić „spalonego” człowieka. Udałem się do domu „Burzana” 
i zobaczyłem w stodole, na słomie przykrytej kocem, leżącego człowieka. 
Wzrok jego był mętny, a na mój widok okazał wielki strach i przeraże-
nie, ręce mu drżały. Spokojnie zapytałem skąd przybył i dokąd ma iść. 
Wystraszony opowiedział o torturach gestapo w więzieniu w Mysłowicach. 
Wyznał, że zobowiązał się do prowadzenia działalności dekonspiracyjnej 
środowiska organizacji i prowadzenie zdrady. Jego strach, mętne oczy, 
drżenie rąk upewniły mnie, że to co mówił jest prawdą. Poprosiłem „Bu-
rzana”, aby go nakarmił. Oświadczyłem, że za godzinę będę z powrotem. 
Pojechałem rowerem do Jaroszowca do kolegi Jana Starosty ps. Orzeł – 
umówiłem się gdzie ma oczekiwać i udałem się w powrotną drogę. Była 
niedziela – wróciłem do „Burzana” – omówiliśmy w jaki sposób pójdziemy  
i jaką drogą. „Spalonemu” wręczono lewe dokumenty tzw. „palcówkę”, któ-
rą w razie zatrzymania miał pokazać policjantom. Danych personalnych  
w dokumencie musiał nauczyć się na pamięć, bo od tego momentu był in-
nym człowiekiem. Maszerować miał za nami ok. 10 do 15 metrów. Z domu 
od „Burzana” nie wyszliśmy na drogę, lecz drogą okrężną środkiem wioski  
i po zawiłych uliczkach, tak aby nieznajomy nie trafił skąd wyszedł. W samo 
południe przeszliśmy obok budynku policji i spokojnie dotarliśmy na skraj 
lasu w Jaroszowcu, gdzie oczekiwał Jan Starosta ps. Orzeł. Zabrał uciekiniera  
i przekazał w Generalnej Guberni w miejscowości Pazurek na następnym 
punkcie przerzutowym. Wręczony dokument, tzw. palcówka, wróciła do nas, 
aby następny członek organizacji mógł z niej korzystać. Zorganizowane trzy 
kanały przerzutowe pozwalały na dużą przepustowość ludzi „spalonych”,  
a czasem na przerzuty łączników między Zagłębiem a Warszawą. Muszę dodać, 
że Olkusz również posiadał własne kanały położone w pobliżu granicy G.G.  
i miasta. Technika przeprowadzania ludzi spalonych z domu braci Walni-
ków ps. Oskar i War była starannie przemyślana. Przerzut do punktu kon-
taktowego w Ryczówku odbywał się następująco: brat Mieczysław uma-
wiał się w zakładzie pracy z kolegą Romanem Guzikiem ps. Sęk – kiedy,  
o której godzinie będzie na umówionym punkcie. Były to punkty na drodze 
prowadzącej z Osady Fabrycznej do Rodak lub bezpośrednio doprowadzał 
„spalonego” do Ryczówka. Zabierał z domu przetrzymywanego członka or-
ganizacji, a także rower. Szli razem pieszo i rozmawiali – nigdy ta wędrówka 
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nie wyglądała podejrzanie. Czasem Roman Guzik zabierał sam „spalonego” 
z naszego domu.

Drugi punkt przerzutowy w Kluczach był obsługiwany wyłącznie przez Ad-
olfa Mossura ps. Rudy. Sam trudnił się szmuglem i dlatego „spalonego” brał 
jako jednego człowieka, który idzie po zakupy żywności do Generalnej Guber-
ni. Wieczorem kontaktowałem się z „Rudym”, że ma do przerzutu jedną lub 
dwie osoby. Umawiałem czas odbioru „spalonego”. Ponieważ ja pracowałem, 
zgłaszał się do matki lub sióstr po odbiór ludzi „spalonych”.

Najgłębiej w pamięci utkwiła mi spędzona noc w mojej kawalerce, gdy zo-
stał przyprowadzony na nocleg wysoki, młody, przystojny mężczyzna. Do spa-
nia nie rozbierał się – nie zdjął spodni i obuwia. Właśnie jego obuwie nie było 
typowe. Na nogach miał założone wysokie sztylpy koloru brązowego. Pod nogi 
podstawiłem krzesło i tak spał całą noc. Rano zgłosił się po niego Adolf Mossur 
i zabrał przetrzymywanego.

Ostatni przerzut ludzi „spalonych”

Była zima, grudzień 1944 r. Krótko przed świętami Bożego Narodzenia skiero-
wano do mnie trzy osoby. Było dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Spali dwie 
noce, bo trudno było zorganizować przerzut, Adolfa nie było w domu, bo nie 
wrócił ze szmuglem. Przez punkt w Ryczówku ze względu na zmagazynowanie 
w lasach dużej ilości amunicji, pełno było wojska i policji. Jan Starosta „Orzeł” 
był chory. Pozostawało tylko jedno wyjście – poczekać na „Rudego”. Zgłosił 
się wieczorem. Po krótkiej rozmowie powiedział: jutro rano przed południem 
o godz. 10-tej zabieram wszystkich. To była ostatnia tura „spalonych”, którzy 
nocowali w moim domu.

Pierwsza broń – kanały przerzutowe

Zanim doszło do stworzenia tak potężnej organizacji, do uformowania GL-P-
PS, Milicji PPS, a następnie do utworzenia oddziału dywersyjnego, kilka słów  
o początkowym okresie działania.

Na jednym ze spotkań z tow. Eugeniuszem Mudyną ps. Młot, w maju 1941 r. 
omawialiśmy dotkliwy brak broni w naszej organizacji. Zadaniem naszym było 
zdobycie broni od ludności, która posiadała broń ukrytą przed okupantem. Zna-
łem dobrze gajowego ze wsi, był nim Franciszek Binkiewicz. Był teściem moje-
go brata Jana. Po kilku spotkaniach i rozmowach, przedstawiłem sprawę jasno, 
że chodzi o broń dla organizacji. Franciszek Binkiewicz we wrześniu 1941 r.  
przekazał mi pistolet bębenkowy 6-strzałowy z nabojami, który przekazałem 
Eugeniuszowi Mudynie ps. Młot. Binkiewicz Franciszek został zaprzysiężony  
i obrał ps. Szyszka. Członkami zaprzysiężenia byli „Młot” i „Oskar”.

Prowadzona moja osobista akcja wyszukiwań broni dała pozytywny wy-
nik. Posłuchajmy co pisze Mieczysław Skubis ps. Kania w swojej relacji  
z dnia 2 VIII 1973 r.:
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Pamiętam, że otrzymałem zawiadomienie od „Oskara”, abym wyszukał broń, która 
była potrzebna w działalności konspiracyjnej. Ponieważ mój ojciec, jako gajowy, po-
siadał pistolet typu „Mauser”, który ukrył przed Niemcami, a o którym ja wiedziałem, 
przeprowadziłem rozmowę z ojcem, od którego pistolet otrzymałem. Uzyskaną broń 
przekazałem koledze Walnikowi Józefowi ps. Oskar.
Na wstępie pisze:
Do konspiracji zostałem zwerbowany przez kolegę Józefa Walnika w maju 1941 r.  
W czasie zaprzysiężenia przybrałem pseudonim Kania. Jednym z następnych rozkazów 
było rozpracowanie placówki celnej w Jaroszowcu. Wykonałem szkice z uwzględnie-
niem składowania broni i ilości znajdujących się celników. To posłużyło „Hardemu” 
do ataku na Urząd Celny w Jaroszowcu, w zdobyciu broni i amunicji. Jako gajowy 
w okresie okupacji znałem dokładnie strefę lasów przygranicznych między Generalną 
Gubernią i Rzeszą. W związku z tym miałem możliwość dość dokładnego penetrowania 
ruchu granicznego celników i żandarmerii. Mieszkałem w Zalesiu bardzo blisko dużego 
Sanatorium wybudowanego przez Polaków przed wojną. W czasie wojny był tam szpi-
tal niemiecki. W późniejszym terminie pełniłem funkcję dowódcy 4. kompanii II Baonu 
pułku „Srebro” – ze względu na stopień wojskowy kaprala podchorążego powierzono 
mi szkolenie wojskowe członków organizacji.

Kanały przerzutowe

Następnym moim zadaniem było stworzenie kanałów przerzutowych przez 
granicę między Rzeszą a Generalną Gubernią, w celu dokonywania przerzutów 
prasy, meldunków, leków, odzieży, przeprowadzania łączników i ludzi „spa-
lonych” na terenie Zagłębia i Śląska. O zorganizowaniu takiego punktu pisze 
Roman Guzik ps. Sęk z Ryczówka.

Stwierdzam, że do konspiracji zostałem wciągnięty przez tow. Mieczysława Walnika 
zamieszkałego w Kluczach, pracownika Fabryki Papieru Celulozy w Kluczach, w maju 
1941 r. Znajomość nasza datuje się od 1938 r. i pochodzi z podłoża wspólnej przynależ-
ności do PPS w Kluczach oraz stosunków w pracy zawodowej w okresie kształtowania 
się silnej organizacji partyjnej PPS i Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego. 
Za kilka dni po wciągnięciu mnie do konspiracji zostałem skontaktowany z bratem 
Mieczysława – Walnikiem Józefem, który nosił ps. Oskar. W obecności dwóch braci 
złożyłem przysięgę i obrałem ps. Sęk. Po złożonej przysiędze otrzymałem polecenie 
zorganizowania siatki konspiracyjnej na terenie wsi Ryczówek. Jako pierwszych zwer-
bowałem do organizacji GL-PPS kolegów:
– Pacia Stanisław, zam. w Ryczówku, ps. Krok;
– Zacłona Jan, zam. w Ryczówku, ps. Tarło.
Po wykonaniu tego zadania otrzymałem ustne polecenie od ps. Oskara i Mieczysława 
Walnika ps. War wyszukania takiego człowieka, który ukrywałby się przed Niemcami  
i miał czas do wykonywania specjalnych poleceń. Na takiego człowieka trafiłem, którym 
był mój kolega Stefan Piątek z Ryczówka, który wywieziony na roboty do Niemiec uciekł 
i ukrywał się przed aresztowaniem przez Niemców. Stefan Piątek został zaprzysiężony 
przez Mieczysława Walnika oraz mnie, a pseudonim przybrał „Stal”. Powierzono Stefa-
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nowi Piątkowi utrzymywanie stałego kontaktu pomiędzy Wolbromiem i Ryczówkiem. 
Należy określić, że był łącznikiem (pomostem) między Generalną Gubernią a Rzeszą.  
W pierwszych początkach przenosił przez granicę tajną prasę oraz meldunki pocho-
dzące z Warszawy. Działalność ta została zapoczątkowana w maju 1942 r. Systema-
tycznie przenosił prasę konspiracyjną, w każdym tygodniu z Wolbromia do mego 
mieszkania. Z Ryczówka z mojego domu, prasa i meldunki były zabierane do Klucz 
– do domu „Oskara”. Przerzut prasy na samym pasie granicznym z Ryczówka do Klucz 
odbywał się w różny sposób – pieszo, rowerami i o różnych godzinach, a uczestni-
kami przerzutu byli „Sęk”, „Oskar”, „War” oraz dwa razy inni członkowie konspira-
cji, których nazwisk nie znałem, a rozpoznanie i kontakty odbywały się za pomocą 
umówionych haseł. Bardzo często prasę przenosiłem sam do zakładu pracy, którą 
następnie odbierał Mieczysław Walnik pracujący na innej zmianie przy maszynie pa-
pierniczej lub jego brat Józef, który pracował w biurze.
Przerzut ludzi „spalonych” z terenu Zagłębia i Śląska oraz przyległego terenu do gra-
nicy, przekazywanych przez „Oskara” i jego brata ps. War z Ryczówka do Generalnej 
Guberni, był prowadzony za pośrednictwem członka organizacji ps. Stal, który był 
pierwszym uzbrojonym partyzantem na naszym terenie. Do zadań naszego terenu 
oprócz przytoczonych, było: prowadzenie wywiadu odnośnie ruchu granicznego pro-
wadzonego przez Niemców. Wyszukiwanie najlepszych i najbezpieczniejszych przejść 
granicznych oraz godzin, a także zdobywania planów pomieszczeń celników i żandar-
merii oraz ich liczby. W jednym przypadku otrzymałem rozkaz zdobycia odcisków 
kluczy od posterunku żandarmerii w Rodakach. Rozkaz otrzymałem od „Hardego”. 
Także przez nasz kanał przerzutowy dostarczano do oddziału GL-PPS pod dowódz-
twem „Hardego” – leki, odzież w postaci ubrań i koców. 
Kolega „Sęk”, jako swoje ubezpieczenie na wypadek wpadki, nosił zawsze  

w metalowym pudełku truciznę, którą miał połknąć i ponieść śmierć, aby unik-
nąć tortur i nie wydać towarzyszy konspiracji. Przez okres dwóch lat przepro-
wadzono przez ten kanał ok. 150 ludzi. Pragnę wyjaśnić, że prasa dostarczana 
przez ten kanał, to pismo organu Polskiej Partii Socjalistycznej: „Wolność Rów-
ność Niepodległość” w skrócie zwane „WRN”. Drugi punkt przerzutowy został 
stworzony w Jaroszowcu. Na ten temat pisze Adolf Mossur ps. Rudy. 

Na jednym ze spotkań z Walnikiem Józefem ps. Oskar otrzymałem polecenie stwo-
rzenia punktu przerzutowego przez granicę w Jaroszowcu. Niektórzy na Jaroszowiec 
mówili Rabsztyn. Polecenie było wykonywane od maja 1942 r. do końca 1944 r. i przez 
ten punkt przeprowadziłem ok. 200 osób. Ze względu na to, że sam przechodziłem przez 
granicę do G.G. w celu zakupów żywności, ludzi „spalonych” sam osobiście przeprowa-
dzałem i przekazywałem w G.G. w miejscowościach: Pazurek, Cieślin lub innych punk-
tach kontaktowych. Pamiętam jeden przypadek: dochodząc do granicy zauważyliśmy 
patrol Niemców – jeden z ludzi przeprowadzanych chciał odbezpieczyć granat i rzucić. 
Na moją błyskawiczną interwencję tego nie uczynił, a my po oddaleniu się Niemców, 
pewni przekroczyliśmy granicę bezpiecznie. Muszę zaznaczyć, że w okres całej dzia-
łalności należało posiadać dużo zimnej krwi i odwagi, aby nie popełnić pomyłki i nie 
narazić siebie i innych na bardzo przykre następstwa. Zaznaczam, że prawie w każdym 
tygodniu przypadło przeprowadzić przez granicę przynajmniej jedną osobę.
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Działalność innych organizacji wojskowych 
i politycznych na terenie Klucz w czasie okupacji

Aby zamknąć opisywanie działalności Ruchu Oporu na terenie Klucz i oko-
licy należy uzupełnić, że jesienią w 1939 r. została zawiązana Organizacja 
Orła Białego nazywana także Związkiem Orła Białego (ZOB). Założycielem 
tej organizacji był Leonard Woźniczko, który niedługim czasie ze względu 
na dekonspirację, uciekł z terenu Klucz i skierowany został przez organiza-
cję w Krakowie do Lwowa. W krótkim czasie został aresztowany i stracony  
w obozie w Oświęcimiu. Za przynależność do tej organizacji zostali zaareszto-
wani z terenu Klucz konspiratorzy: Jan Comblicki, Henryk Chmielewski, Jan 
Czerwiński i Wiktor Ochocki. Wszyscy wymienieni wyżej zostali zamordowani 
obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Także w Kluczach w styczniu 1943 r. 
powstał Komitet Powiatowy PPR15. W skład Komitetu Dzielnicowego weszli: 
Adam Śliwka (sekretarz), Feliks i Witold Adamuszek, Czesław Dobrek i Roman 
Majcherkiewicz. Po aresztowaniu Adama Śliwki w maju 1944 r. sekretarzem 
został Czesław Dobrek. Polska Partia Robotnicza zorganizowała na naszym te-
renie organizację, wojskową, którą nazwano „Gwardia Ludowa”. Działalność 
konspiracyjna PPR oraz Gwardii Ludowej PPR była bardzo słaba, prawie zniko-
ma. Na terenie ziemi olkuskiej nie przejawiali większej działalności przeciwko 
okupantowi niemieckiemu. Natomiast przyjmując nazwę „Gwardii Ludowej” 
komuniści wkradli się w nasze szeregi i popełnili oszustwo kradnąc naszą na-
zwę (firmę) „Gwardii Ludowej” do swoich oddziałów, robiąc tym samym zamęt  
w całej konspiracji wojskowej. Należy rozważyć, dlaczego tak postąpili? Na pew-
no liczyli, że w przyszłości będą mogli czyny zbrojne „Gwardii Ludowej – PPS” 
zapisać na swoje konto. Te słowa krytyki odnoszą się do działaczy Polskiej Par-
tii Robotniczej wysokiego szczebla, a nie dotyczą działaczy w Kluczach i okolicy. 
Po interwencjach PPR, zmieniła nazwę wojska i określiła ją pod nazwą „Armia 
Ludowa” w skrócie AL. Pisząc te wspomnienia o działalności partii politycznych 
i organizacji wojskowych na naszym terenie świadomie przy nazwie „Gwardia 
Ludowa” dodaje się trzy litery PPS, aby było to czytelne, że działalność „Gwar-
dii Ludowej” dotyczy Polskiej Partii Socjalistycznej. Czynimy to dlatego, aby 
było to prawidłowo odczytane, że GL-PPS to organizacja polskich socjalistów,  
a nie Polskiej Partii Robotniczej, która swoje interesy związała z Moskwą. Pol-
scy socjaliści zawsze odcinali się od współpracy z komunistami – przed wybu-
chem wojny i w czasie działań wojennych naszymi przywódcami politycznymi 
byli: Tomasz Arciszewski, Kwapieński, Kazimierz Pużak, Aleksy Bień, Żuławski, 
Cezary Uthke, Lucjan Tajchman ps. Wirt, Zaręba i wielu innych. Dowódcami 
wojskowymi w kraju byli: Stefan Rowecki „Grot”, Komorowski ps. „Bór”, Ceza-
ry Uthke ps. Tadeusz, Zygmunt Walter-Janke. Za naczelnego wodza uznawany 
był w Londynie gen. Sikorski, a po jego śmierci mianowano dowódcą wojska 
gen. Kazimierza Sosnkowskiego ps. Godziemba. Główną siłę bojową na zie-

15 Polska Partia Robotnicza – organizacja polityczna komunistów, zależna od Związku Sowieckiego.
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mi olkuskiej stanowił oddział partyzancki (wywodzący się z Gwardii Ludowej 
PPS) Armii Krajowej „Surowiec”, którym dowodził Gerard Woźnica „Hardy”. 
Drugi oddział partyzancki Gwardii Ludowej PPS powstał jesienią w 1942 r.,  
a jego organizatorem był Stanisław Wencel ps. „Twardy”. Oddział był stosun-
kowo bardzo dobrze uzbrojony i umundurowany. Działał także na ziemi olku-
skiej oraz w okolicach Zawiercia i na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Jesie-
nią 1944 r. ppor. „Twardy” odbierał wojskową misję angielską na zrzutowisku  
w rejonie Częstochowy. Posiadam opisaną działalność „Twardego” w maszy-
nopisie i sądzę, że w niedługim czasie uda mi się przekazać te wiadomości do 
publicznej wiadomości.

Ćwiczenia nad Przemszą w rejonie Okradzionowa 
i Sławkowa oraz w lasach na skraju Pustyni Błędowskiej 
w Kluczach

W dniu 24 maja 1942 roku przybył do mnie kol. Gerard Woźnica ps. Hardy  
i poinformował mnie, że pojedziemy na wycieczkę rowerami w rejon Okradzio-
nowa i Sławkowa, nad Przemszę. Ustalono spotkanie na drodze prowadzącej 
z Klucz do Bolesławia, koło domu Eugeniusza Mudyny ps. Młot. Po przybyciu 
zobaczyłem, że nasz skład osobowy był następujący:

– Gerard Woźnica ps. Hardy
– Eugeniusz Mudyna ps. Młot
– Władysław Rusik ps. Wróbel
– Władysław Stawowski ps. Dzik
– Józef Walnik ps. Oskar.
W czasie tej wycieczki poznałem dalszego członka organizacji, Władysła-

wa Rusika, którego dobrze znałem, lecz nie wiedziałem, że należy do organi-
zacji. W lesie przed Hutkami zatrzymaliśmy się – „Hardy” polecił aby każdy  
z nas urwał dwie lub trzy małe gałązki jałowca i schował do kieszeni. Minę-
liśmy Bolesław i udaliśmy się w rejon Okradzionowa i Sławkowa nad brzegi 
Przemszy. Na miejscu polecił umocować w klapie marynarki gałązki jałowca, 
był to znak rozpoznawczy. Wyjaśnił, że pobyt nasz to manewry, które zostały 
zorganizowane przez dowódcę Brygady GL PPS pseud. Tadeusz. Nam polecił 
pobyt nad brzegami Przemszy, a sam udał się na spotkanie z dowódcą. Sami 
obserwowaliśmy, że nad brzegami rzeki co 50 metrów znajdowały się małe 
grupki ludzi. Po pobycie ok. 2 godzin wrócił „Hardy” i powoli wyruszyliśmy  
w powrotną drogę. W manewrach brały udział drużyny pułków: sosnowiec-
kiego, będzińskiego, zawierciańskiego oraz olkuskiego. Przeprowadzenie takie-
go ćwiczenia miało na celu upewnić dowódcę Brygady GL-PPS, że faktycznie 
istnieje zorganizowana silna organizacja skupiająca w swych szeregach masy 
ludzkie. Przekonał się dowódca, że meldunki o liczebności konspiratorów są 
prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem. Dowódca, na wypadek zrzutów 
broni na nasz teren, mógł być pewny, że odbiór broni mógł być dokonany 
własnymi siłami. O odbytych ćwiczeniach nad rzeką Przemszą tak napisał  
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w swoim oświadczeniu z dnia 2 sierpnia 1973 r. Władysław Rusik ps. Wróbel 
zam. Klucze ul. […]:

Znajomość moja w okresie konspiracji z Józefem Walnikiem ps. Oskar nastąpiła  
w następujących okolicznościach: było to w miesiącu maju 1942 r. w czasie ćwiczeń 
nad rzeką Przemszą, 

Wyjaśnia także w swoim oświadczeniu, jak został wprowadzony do organi-
zacji GL-PPS. 

Informuję, że do organizacji został[em] zwerbowany w jesieni 1941 roku przez tow. 
Dobrka Bolesława zam. w Kluczach. Przysięgę składał[em] w obecności tow. Bolesła-
wa Dobrka ps. Dzida oraz Władysława Stawowskiego ps. Dzik – pseudonim przy-
brał[em] Wróbel. Przy zaprzysiężeniu w mieszkaniu Dobrka był obecny Gerard Woź-
nica ps. Hardy. Został[em] poinformowany o celu zadaniach organizacji. Ze względu 
na fakt, że w wojsku otrzymał[em] stopień kaprala, został[em] wyznaczony na dowód-
cę II plutonu. Zobowiązano mnie do zwerbowania trzech drużynowych. Na drużyno-
wych do organizacji wciągnąłem następujących członków: 
– Walnik Stanisław ps. Guzik;
– Rusik Jan ps. Skała;
– Majcherkiewicz Roman ps. nie pamięta

Na jesieni 1942 r. w Kluczach odbył podobne ćwiczenie w lesie koło Pustyni 
Błędowskiej Gerard Woźnica. W zgrupowaniu brali udział:

– Gerard Woźnica ps. Hardy
– Eugeniusz Mudyna ps. Młot
– Józef Walnik ps. Oskar
– Marian Mossur ps. Burzan
– Bolesław Dobrek ps. Dzida
W czasie ćwiczeń starano się rozpoznać jak przebiega linia telefoniczna do 

budowli lotników niemieckich, znajdująca się na wzgórzu Czubatka. To było 
potrzebne, bo grupa „Hardego” planowała zdobycie broni od lotników niemiec-
kich. Penetrowanie było łatwe, bo teren był pokryty młodym gęstym lasem 
sezonowym. Fakt przeprowadzenia tego rodzaju ćwiczeń świadczył o sile, jaką 
reprezentowała Gwardia Ludowa PPS. Jednak z drugiej strony było to pocią-
gnięcie nieostrożne, gdyż narażało ludzi zarówno na wzajemną dekonspirację, 
jak też dekonspirację wobec Niemców. W późniejszym okresie słyszało się od 
niektórych członków, że Niemcy wiedzieli o przeprowadzonych manewrach 
nad Przemszą, lecz nie znali organizatorów.16 

Wsypa w Zagłębiu

Jednym z łączników miedzy Zagłębiem, Olkuszem i Kluczami był przewodni-
czący Komitetu PPS w Kluczach Eugeniusz Mudyna ps. Młot, który od stycz-

16 Następnie autor przytacza wspomnienia Gerarda Woźnicy, dotyczące nieudanego odbioru broni z Zagłębia 
oraz aresztowania Eugeniusza Mudyny „Młota” w grudniu 1943 r. (zob. G.Woźnica, Oddział…, s. 9-12).
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nia 1941 r. prawie w każdym tygodniu, po pracy przemierzał trasę pociągiem 
z Zagłębia do Olkusza, a następnie do rodzinnej wsi Klucze. Przejazdy miał 
ułatwione, bo posiadał dokumenty, że pracuje na terenie Zagłębia, a mieszka 
w Kluczach. To ułatwiało w znacznym stopniu prowadzenie stałej łączności 
z punktami kontaktowymi w Będzinie lub Sosnowcu. Niepozorny „garbusek” 
wysiadał z pociągu w Olkuszu i zawsze wstępował do domu Franciszka Skocz-
ka ps. Ciuk-Waldas, aby pozostawić tam odpowiednie meldunki i instrukcje 
– zabierał materiały, które należało doręczyć w punktach kontaktowych na 
terenie Zagłębia lub w Kluczach, należy podkreślić, że w przypadku nieobec-
ności Franciszka Skoczka sprawę załatwiał z żoną Janiną, która całkowicie 
była zorientowana w całości zagadnień i powiązań i bardzo często na terenie 
Olkusza sama dokonywała przenoszenia meldunków i rozkazów. To jest mi 
wiadome, bo sam byłem łącznikiem i pozostawiałem meldunki z Klucz u ro-
dziny Skoczków w Olkuszu i zabierałem meldunki do „Hardego” lub Jerzego 
Pojdy ps. Kruk. Od ławy szkolnej byliśmy z „Młotem” serdecznymi kolegami,  
a jeszcze większa przyjaźń została utrwalona na polu działalności w organizacji 
PPS i TUR w Kluczach. Zawsze widziano nas razem i dlatego nasze kontakty 
w czasie okupacji nie budziły na terenie wioski żadnych podejrzeń. Widziano 
nas razem przez długie lata przed wybuchem wojny, a więc cóż dziwnego, 
że w okresie okupacji w każdą niedzielę i święta spotykano nas wspólnie lub  
w towarzystwie kolegów i koleżanek. Ostatnie spotkanie pomiędzy nami odby-
ło się w niedzielę w dniu 12 grudnia 1943 roku. Jak nigdy „Młot” był dziwnie 
podniecony i okazywał pewne zdenerwowanie. Na zakończenie spotkania, przy 
serdecznym pożegnaniu powiedział, że czeka go w poniedziałek bardzo ważne 
spotkanie. Rzekł krótko – będę pilotem w transporcie broni z Zagłębia do Klucz 
i Chechła. Rozmawialiśmy o sposobie sygnalizacji świetlnej w samochodzie. 
Oświadczył, że jeżeli będzie sprawa wyglądała podejrzanie, nie zapali czerwo-
nej latarki świetlnej, aby grupa nie wpadła w pułapkę. To wyznanie dało mi 
klucz do rozwiązania zagadkowego przygnębienia i nietypowego zachowania. 
Przez cały okres okupacji i różnego rodzaju akcjach: w czasie przenoszenia 
prasy, broni, był zawsze spokojny i opanowany.

W dniu 13 grudnia 1943 r. serdeczny przyjaciel i kolega wyjechał do Za-
głębia i już nigdy nie powrócił. W czasie spotkania na punkcie kontaktowym 
Inspektoratu w Będzinie wpadł w zorganizowany przez gestapo kocioł i został 
wywieziony do więzienia w Mysłowicach. W tym dniu i następnych dniach 
grudnia 1943 r. żniwo gestapo było obfite. Wielu członków organizacji zostało 
aresztowanych i uwięzionych.

Jak podaje Zygmunt Walter-Janke w książce pt. „W Armii Krajowej na Ślą-
sku” wyd. z 1986 r. zostali zaaresztowani: dnia 2 lub 3 listopada 1943 r. został 
aresztowany oficer Kedywu, ppor. Tadeusz Kłapcia „Czeladnik”, pochodzący  
z Zagłębia, 7 grudnia zaczęły się wielkie aresztowania. Gestapo zabrało majora 
Cezarego Uthke, ps. Tadeusz ze Sztabu Okręgu, inspektora Sosnowieckiego AK 
por. Stefana Nowocienia „Sztygar” i zastępcę komendanta Obwodu Będzin kpt. 
Kunickiego ps. Kaszub. Największą stratę poniósł batalion GL-PPS Będzin-Ma-
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łobądz. Funkcję inspektora sosnowieckiego objął ppor. Lucjan Tajchman ps. 
Wirt. Wiadomość do Klucz o aresztowaniu „Młota” dotarła za parę dni. Człon-
kowie organizacji zostali postawieni w stan pogotowia, aby byli czujni i w razie 
pokazania się gestapo ukryli się lub uciekali do lasu. Pod koniec grudnia 1943 r.  
został ostrzeżony telefonicznie przez Zdzisława Woźniczkę „Hardy”, że grozi 
mu aresztowanie. „Hardy” bez namysłu uciekł z pracy i dołączył do leśnego od-
działu, stając na jego czele. Obowiązki dowódcy II batalionu konspiracyjnego 
pułku „Srebro” przekazał zastępcy ppor. Józefowi Mrówce „Mat”. Prawie razem 
z nim poszli do lasu: Władysław Stawowski ps. Dzik z żoną i brat „Młota” Wła-
dysław Mudyna ps. Disza. Pozostali na miejscu członkowie organizacji uważali, 
aby w razie pojawienia się w wiosce gestapo, nie pozwolić się aresztować, lecz 
dołączyć do leśnego grona partyzantów. Ważnym było, aby w nocy nie spali 
w swoich domach, zwykle gestapowcy grasowali w nocy lub wcześnie rano  
i dokonywali aresztowań. Mijały dni, tygodnie i miesiące i nikt nie został aresz-
towany w Kluczach, Chechle i pobliskich wioskach powiatu olkuskiego.

Gryps z więzienia. Branka do lasu

Nadszedł dzień 13 marca 1944 r. Jak zwykle pracowałem w biurze i nieocze-
kiwanie otrzymałem telefon z portierni: mówił kolega Zdzisław Woźniczko, 
abym zgłosił się do portierni. Zdzisław Woźniczko pracował w Kluczach na 
poczcie, był listonoszem, pełnił w konspiracji służbę wywiadowczą i niejed-
nokrotnie potrafił podsłuchać rozmowy zamiejscowe z miejscowym posterun-
kiem żandarmerii. Wyjął z kieszeni list adresowany do mnie, który był nadany 
w Mysłowicach, bez zwrotnego adresu. Wręczając list powiedział, że uważa ten 
list za bardzo ważny i dlatego nie zostawił go na portierni, lecz wręcza go do 
moich rąk. W biurze przeczytałem zawartą treść, pisaną na kawałku papieru, 
poznałem pismo Eugeniusza Mudyny, ps. Młot, który pisał o ludziach „spalo-
nych” w organizacji, kilka słów o rodzicach i o sobie. Na wstępie muszę wyja-
śnić, że byliśmy umówieni, że na wypadek wpadki, gdy członek naszej organi-
zacji będzie musiał ukrywać się lub uciekać do lasu, podane będzie takie hasło: 
niech idą na grób „Wacka” i pomodlą się za jego duszę – dalej przezwiska, itp.

O treści zawartej w kartce tak pisze Władysław Rusik ps. Wróbel. 
W dniu 13 marca 1944 r. przybył do mnie „Oskar” – pokazał mi kartkę napisaną wła-
snoręcznie przez Eugeniusza Mudynę ps. Młot – w treści listu podawał przezwiska ludzi  
i znaki rozpoznawcze dla wtajemniczonych. „Oskar” potrafił rozszyfrować, o kogo chodzi  
i nalegał, abym w krótkim czasie dołączył do grupy „Hardego”. Mnie określił: „Niech idzie 
na grób „Wacka” Władek Blacharz spod Skały”. Drugim „spalonym” konspiratorem był 
Marian Mossur, ps. Burzan, któremu pokazałem kartkę pisaną przez „Młota”.
„Burzan” w swojej relacji napisał: 
Pamiętam, że w dniu 13 marca 1944 r. przybył do mnie „Oskar” i pokazał mi kartkę 
napisaną przez „Młota”, na której to kartce podawał przezwiska ludzi, którzy mają 
uciekać do lasu. Mnie określił: Maniek spod „Maśnicy”. 
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Wróciłem do domu, zastanawiałem się, jak powiadomić następną trójkę  
z Klucz oraz trójkę z Chechła. W tym czasie zjawił się u mnie w domu Bole-
sław Dobrek ps. Dzida, który przybył z lasu od „Hardego”. Przekazałem kartkę 
od „Młota”, powiedziałem o kogo chodzi i prosiłem, że będzie najlepiej jak 
„Hardy” wszystkich „spalonych” zabierze do lasu. Powiedziałem Bolesławowi 
Dobrkowi, o kogo chodzi z terenu Klucz. Stanisława Walnika określił: Stasiek 
syn „cieśloka”. Odnośnie Chechła nie mogłem nic powiedzieć. 

Na zakończenie „Młot” pisał: istne piekło przechodzę na tej ziemi, módl się za 
moją duszę, pamiętaj o rodzicach, a ty siedź, bo ci nic nie grozi. Te słowa po-
zostaną na zawsze w pamięci i nie raz zastanawiałem się, dlaczego ja najbliżej 
związany z „Młotem”, zostałem przez niego w tej kartce (ostatnim meldunku) 
upewniony, że mi nic nie grozi. Widocznie w czasie przesłuchania nigdy nie 
padło moje nazwisko, a pisał o tych, o których gestapo pytało, lub w czasie 
przesłuchań i katowania wydał ich, że pracowali w konspiracji. To pozostaje 
niewyjaśnioną tajemnicą.

Branka do lasu

O brance do lasu tak napisał Marian Mossur ps. Burzan, zam. Klucze, ul. […]  
w relacji z dnia 5 sierpnia 1973 r.

W nocy 17 marca 1944 r. zjawiła się grupa partyzantów m.in.:
– Sosnowski Franciszek ps. Zawzięty z Ryczówka;
– Mudyna Władysław ps. Disza z Klucz oraz inni partyzanci.
Ja przygotowywałem się do ucieczki, lecz grupa partyzantów uprzedziła moje dzia-
łania i zamiary. Zabrali nas wszystkich, których wymienił „Młot” na kartce. Z terenu 
Klucz zostali zabrani: Władysław Rusik ps. Wróbel, Marian Mossur ps. Burzan, Jó-
zef Piłka ps. Glinka, Marian Kapuściński ps. Kafel, Stanisław Walnik ps. Guzik oraz  
z Chechła: Władysław Krawczyk ps. Grab, Franciszek Krawczyk ps. Karp, Emil Sierka 
ps. Haberko.
Wielkie poruszenie było w wiosce następnego dnia, a wielu ludzi „brankę do 

lasu” uważało za przygotowanie do zbrojnego powstania. Zadowolenie i radość 
była wielka, a Niemcy byli mocno zaskoczeni, gdy żony zabranych do lasu mę-
żów powiadomiły żandarmerię, że nieznani osobnicy zabrali ich najbliższych  
i uprowadzili do lasu. W taki to sposób wszyscy wskazani przez „Młota” człon-
kowie organizacji zostali uratowani, uniknęli aresztowań i wzbogacili liczeb-
ność leśnego oddziału. Niemcy utracili wątek w dalszym wyławianiu ludzi  
z organizacji naszego terenu.

Serdeczny kolega i przyjaciel, ceniony i szanowany przez młodych i starych, 
a nawet dzieci, został zamordowany przez okupanta w Oświęcimiu w dniu 20 
lipca 1944 r. Cześć Jego Pamięci!

Mudyna Eugeniusz ps. Młot żył będzie w naszej pamięci i w naszych sercach 
do końca naszego życia. Zginął serdeczny kolega i wierny przyjaciel. Niech Bóg 
ma Go w swojej opiece. Muszę dodać, że z tytułu „branki do lasu” Niemcy nie 
zastosowali żadnych środków represyjnych na mieszkańcach Klucz i okolicy.
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Potyczka – ranny partyzant „Kafel”

Był dzień 24 marca 1944 r. Słońce stopiło ostatnie płatki śniegu i zapowiadała 
się wczesna i piękna wiosna. W tym dniu po powrocie pracy do domu, zmę-
czony, wcześniej niż zwykle położyłem się do snu. W nocy usłyszałem słabe 
dalekie strzały, lecz nic podejrzanego nie podejrzewałem i szybko zasnąłem. Po 
raz drugi tej nocy usłyszałem pukanie do okna mego domu na dole. Usłyszałem 
otwieranie drzwi, rozmowę siostry z przybyszem, lecz żadnego słowa nie zrozu-
miałem. Nie przeczuwając nic złego zasnąłem. O wydarzeniach tej nocy wspo-
mina Bolesław Zynek i jego żona Władysława w relacji z dnia 1 VIII 1973 r.  
zam. Klucze, ul. […].

W nocy z 24 na 25 marca 1944 r. ok. godz. 1 usłyszeliśmy pukanie do okna naszego 
mieszkania. Wstałam z łóżka (mówi żona) i przez zamknięte drzwi zapytałam: Kto tam? 
Usłyszałam odpowiedź, że mówi znajomy Marian Kapuściński. Otworzyłam drzwi  
i wpuściłam go do mieszkania. Przy świetle elektrycznym zobaczyłam mocno zmie-
nioną twarz przybyłego, który spoczywając na krześle wydawał się, że jest chory. 
Mąż leżący w łóżku uśmiechnął się i powiedział: Aleś się upił! Na te słowa Marian 
Kapuściński rzekł: Ratunku! Jestem ranny w nogę. Natychmiast razem z mężem 
przystąpiliśmy do grzania wody, obmycia nogi i obandażowania ran, a następnie 
ułożyliśmy rannego do łóżka na moje miejsce. Kula trafiła w nogę – pomiędzy 
kostką a kolanem. Następnie gorącą wodę wlano do manierki, położyliśmy do 
nogę rannego, bo skarżył się na zimno, a do picia otrzymał kawę. W czasie od-
poczynku – około trzech godzin – opowiedział ranny, jak doszło do odniesionego 
postrzelenia. Było to tak: Grupa partyzantów zbliżała się do wioski około godz. 
11.00. W czasie marszu do wsi padał gęsty śnieg, który zamienił się w śnieżną 
zamieć. Na skraju wsi, obok stodół dworskich został otworzony do nich ogień. 
On dostał postrzał w nogę, a pozostali po ostrzelaniu wycofali się. Ranny padł 
w głęboki śnieg i po czasie podczołgał się do ogrodzenia majątku Niemca Dietla 
i z wielkim trudem przeszedł na drugą stronę parkanu. Po krótkim odpoczynku 
skierował się w stronę ogrodzenia gdzie znajdował się mur wysokości ok. 2,5 metra, 
a za drogą znajdował się dom, w którym mieszkała rodzina Walników i Zynków. 
Przy murze rosło grube drzewo, a w murze były powyrywane kamienie i łatwo 
było przejść na drugą stronę. Szczęście sprzyjało, bo w tym okresie zamieć śnieżna 
zacierała ślady krwi i ślady ucieczki rannego. Ze względu na to, że miałem jed-
no pomieszczenie, a dom był położony przy samej drodze, ranny zaproponował, 
że bezpieczniej będzie, jeżeli ukryje się w domu rodziny w środku wioski. Przed 
realizacją tego projektu obmyślono następujący plan działania: Miał iść przez sad 
do małej rzeczki, wejść do wody i iść wodą ok. 120 metrów, a następnie wyjść 
na podwórko Jana Walnika i utartą drogą środkiem wsi iść do domu rodzinnego, 
wejście do wody miało duże znaczenie, bo tym sposobem został zatarty ślad na 
leżącym śniegu. Ok. godz. 5 rano ubrałem go w czystą bieliznę, a także włożył 
moje buty z cholewkami, a do ręki wziął kij i pomaszerował obmyśloną drogą. 
Jego półbuty i zakrwawiona odzież została złożona do dużego garnka, zalana wodą  
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i ukryta na zewnątrz domu. Przed odejściem prosił, żebym powiadomił „Oskara” 
– powiedział również imię i nazwisko – że jest ranny i potrzebuje lekarza, a będzie 
przebywał u Władysława Chrostka.
Dalej mówi Zynek: 
Po wyjściu rannego udałem się do „Oskara” i opowiedziałem o całym wydarzeniu  
i prośbie „Kafla”. Ponieważ pracę rozpoczynałem o godz. 6, udałem się do pracy. 
Po przebyciu ok. 200 metrów drogi, zostałem zatrzymany przez patrol Niemców  
i zawrócony do domu. Przekonałem się, że cała wioska otoczona jest żandarme-
rią i wojskiem, a więc nie pozostało mi nic innego jak czekać na dalsze wypadki. 
Wracając do domu zauważyłem, że Niemcy dokonują rewizji w każdym domu. Do 
mnie na rewizję przyszło dwóch Niemców, ok. godz. 7. Jeden był w mundurze,  
a drugi w ubraniu cywilnym. Zaglądali do szafy, pod pierzynę i zadawali pytania: czy 
są partyzanci i dlaczego nie poszedłem do pracy? Po krótkim pobycie poszli do miesz-
kania „Oskara”. Rewizja w moim domu trwała znacznie dłużej, gestapo wypytywało 
czy wszyscy są w domu, dlaczego nie poszedłem do pracy i wiele innych pytań. Dwój-
ka żandarmów, poszła do ogrodu nad rzeczkę z psem. Bawili długo, badali czy nie ma 
śladów ucieczki na drugą stronę. Prawie wszyscy po wyjściu z mojego mieszkania 
spotkali się na podwórku i razem poszli na kontrolę do następnego domu. Na temat 
kontroli można pisać dużo, lecz istotną sprawę w tej relacji stanowi ranny partyzant. 
Mnie po rewizji kazali iść do pracy. Marian Kapuściński „Kafel” w czasie drogi do ro-
dziny zmienił plan i zamiast iść do szwagra Chrostka, udał się do domu teścia. Zmianą 
decyzji było to, że w domu Chrostka mieszkał Polak, który sprzyjał Niemcom – nazy-
wał się Breitkopf – to skierowało go na inną drogę. „Kafel” szczęśliwie dotarł do domu 
teścia nazwiskiem Stanisław Piłka. Zaledwie wkroczył do domu „Kafel”, szwagierka 
Julia Piłkówna zobaczyła przez okno, że do ich domu zbliżają się Niemcy. Na zastana-
wianie się, gdzie ukryć rannego, nie pozostawało wiele czasu. Szybko otworzono piec 
do pieczenia chleba i tam wcisnął się ranny. Obok pieca postawiono taboret nakryty 
serwetką i umieszczono miednicę z wodą. Wejście do pieca zostało zamaskowane. 
Niemcy przeszukali szafy i inne większe meble, a na widok młodej dziewczyny zerkali 
w jej stronę. Długo nie węszyli i zakończyli rewizję. Na zakończenie podaję, że po mie-
sięcznym leczeniu ranny partyzant Kapuściński Marian „Kafel” wyzdrowiał i został 
dostarczony do grupy w dość ciekawy i dobrze zorganizowany sposób.
Do niniejszego – jedno wyjaśnienie:
Po napisaniu artykułu pt. „Spotkanie z «Hardym»” w piśmie Samorządu Ro-

botniczego ZCP we Włocławku – „Echo Celulozy” nr 17 z dnia 15 listopada 
1973 r. zostałem poinformowany przez Kapuścińskiego, że on Zynkom nie 
powiedział, że nim zapukał do nich, pukał do okna Stanisława Matonia, lecz 
go nie wpuścili i nie udzielili schronienia. Podana wyżej wiadomość prostuje 
zaszłość historyczną. Uważam, że wszyscy opisując fakty przeszłości winni od-
twarzać je wiernie, nic nie wypaczać i nie przypisywać sobie lub innym tych 
czynów, których nigdy nie dokonali.
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Gestapo przesłuchuje pracowników Zakładów 
Celulozowo-Papierniczych w Kluczach w dniu 25 marca 
1944 r. Śmierć Tomasza Mudyny i Tadeusza Tyrka

Po przeprowadzonej rewizji mojego domu przez gestapo i żandarmerię, nakaza-
li mi abym poszedł do pracy. W portierni było kilku żandarmów i wszystkich 
przybyłych kierowali do stołówki fabrycznej na przesłuchanie. Na stołach sta-
ły przywiezione przez gestapo kartoteki w układzie alfabetycznym i każdego 
po okazaniu dokumentu tzw. „palcówki” i stwierdzeniu nazwiska kierowali do 
odpowiedniego stołu. Jak się zorientowałem, sprawdzali czy nazwisko prze-
słuchiwanego jest odnotowane w ich ewidencji, jako poszukiwany lub wróg 
Rzeszy. Była godz. 8, widać było już zmęczenie żandarmów. Przewrócił kilka 
kartek, oddał mi dokument i kazał iść do pracy. Ok. godz. 10 rano zakończyli 
badanie pracowników i odjechali. Zaraz pomyślałem, jak dostać się do leka-
rza fabrycznego. Zwróciłem się do mego szefa Johana Houdnika i poprosiłem 
o przepustkę uzasadniając wyjście dużym bólem zęba. Dla uwiarygodnienia 
prośby trzymałem się za twarz i udawałem mocny ból. Przełożony wypisał 
blankiet przepustki i szybko poszedłem do lekarza Stanisława Kochmańskiego 
ps. Jaskółka. Prosiłem lekarza Kochmańskiego, aby w godz. popołudniowych 
pojechał do Klucz i opatrzył postrzał Mariana Kapuścińskiego. Poinformowa-
łem, że gdzie przebywa ranny partyzant powie lekarzowi Władysław Chrostek 
z Klucz. Po powrocie do biura zadzwoniłem do Chrostka Władysława, aby 
przyszedł do mnie w celu wyjaśnienia dostarczonych materiałów do magazy-
nu technicznego. Władysław Chrostek zorientował się, o co właściwie chodzi 
i szybko zjawił się w biurze. Powiedziałem o zgodzie leczenia Kapuścińskie-
go przez doktora Stanisława Kochmańskiego i prosiłem o skontaktowanie się  
z lekarzem i wskazanie, pod jaki adres ma jechać lekarz. Muszę nadmienić, że 
lekarz Stanisław Kochmański został zwerbowany do Gwardii Ludowej PPS 
przez moją osobę w drugiej połowie 1942 r. Zasługi doktora były bardzo duże. 
Wydawał wiele leków z fabrycznego ambulatorium dla partyzantów z grupy 
„Hardego”. Leki odbierałem osobiście i przekazywałem Romanowi Guzikowi 
ps. Sęk. Jeździł do rannych partyzantów i chorych i leczył ich. Dawał zwolnie-
nia z pracy pracownikom, którzy rzekomo byli chorzy i leżeli w łóżkach, a na 
ich konto byli leczeni partyzanci. Tak przemyślany tryb postępowania dawał 
„alibi” na wypadek kontroli Niemców – gdzie był i skąd wraca.

Na nocnej zmianie pracował ojciec „Młota”, Tomasz Mudyna, który pełnił 
funkcję kotłowego. W nocy przyszli do Mudyny Niemcy. Pytali o syna Euge-
niusza, gdzie jest? Tomasz Mudyna powiedział, że pracuje na Śląsku i obecnie 
nie wie nic, bo syn od dłuższego czasu nie był w domu. W czasie przesłuchania 
był obecny były pracownik fabryki, spawacz Rudolf Widera. Po wkroczeniu 
Niemców, okazało się, że był członkiem 5. kolumny niemieckiej na Śląsku. 
Należy przyznać, że w czasie okupacji nie wykazywał wrogości do Polaków,  
a w przypadku Mudyny spowodował to, że Niemcy odeszli, pozostawiając Mu-
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dynę przy obsłudze kotłów. Koledzy radzili, aby ukrył się w kanałach zakładu, 
a zakamarków było bardzo dużo i mógł spokojnie przebywać przez kilka dni. 
Tomasz Mudyna nie posłuchał rady kolegów – ponownie przyszło gestapo, 
zabrali Tomasza Mudynę i wywieźli do wioski Klucze i na drodze wiodącej do 
Olkusza – kazali uciekać. Uciekającego strzałami z tyłu zabili. To była pierwsza 
śmiertelna ofiara, zastosowanej presji najazdu Niemców na Klucze w dniu 25 
marca 1944 r. Druga ofiara to zastrzelenie 13-letniego Tadeusza Tyrka, który 
wracał do Klucz z tzw. przemytu żywności.

Powrót rannego partyzanta Mariana Kapuścińskiego 
ps. Kafel do oddziału „Hardego”

Jak wiadomo z relacji Bolesława Zynka i jego żony Władysławy oraz opisane-
go wydarzenia w Gazecie „Echo Celulozy” nr 17 z dnia 15 listopada 1973 r. pt. 
„Potyczka – ranny partyzant «Kafel»”, ustalone zostało, kto udzielał pierwszej 
pomocy rannemu Marianowi Kapuścińskiemu w Kluczach.

O dalszym pobycie i leczeniu rannego partyzanta w Kluczach oraz powrocie ran-
nego do grupy „Hardego” - zeznała Julia Piłka zam. w Kluczach ul. […] następująco:

Było to 25 marca 1944 r. – rano ok. godz. 6.10 przyszedł do mojego domu od strony 
podwórka Marian Kapuściński, który od kilku dni był w lesie w grupie partyzanckiej 
Armii Krajowej. Zaraz po przybyciu powiedział, że jest ranny w nogę. Przez okno 
zobaczyłam, że do mojego domu zbliżają się umundurowani żołnierze niemieccy. Nie 
namyślając się wiele, otworzyłam drzwiczki do pieca służącego do wypiekania chle-
ba. Marian Kapuściński wszedł, a raczej wcisnął się do pieca, zamknęłam drzwiczki, 
a obok pieca postawiłam stołek z miednicą i wodą, a obok siedziała mama i obierała 
ziemniaki. Długo Niemcy nie przeszukiwali, pytali gdzie jest ojciec i brat. Odpowie-
działam, że nie mam brata, a ojciec jest w pracy. Po kilku minutach opuścili dom  
i udali się na rewizję do następnego zabudowania, zaraz po wyjściu Niemców i spraw-
dzeniu przez okno, dokąd poszli, otworzyłam piec, z którego z dość dużym trudem 
wyszedł ranny partyzant. Za parę minut leżał już w łóżku, a ja zmieniłam opatrunek 
i obmyłam ranę ciepłą wodą. Następnego dnia w niedzielę poszłam do kościoła i tam 
spotkałam lekarza Stanisława Kochmańskiego i prosiłam, aby przyszedł do mego 
domu, zobaczył ranę i wypisał leki. Lekarz Stanisław Kochmański przyszedł do domu 
rodziców zaraz po nabożeństwie. Wypisał leki i prosił, abym następnego dnia zgło-
siła się w ambulatorium po recepty i dalsze wytyczne w sprawie leczenia nogi. Za 
tydzień przybył powtórnie, aby zbadać postrzeloną ranę nogi i podał porady dalszego 
leczenia. Stwierdzam, że leczona rana nogi goiła się szybko i dobrze. Przez cały okres 
leczenia przebywał ranny partyzant „Kafel” w domu moich rodziców. Po upływie 20 
dni leczenia noga była możliwie zagojona i Marian Kapuściński postanowił powró-
cić do leśnego oddziału. Szwagier Władysław Chrostek nawiązał kontakt w sprawie 
wywiezienia rannego partyzanta Mariana Kapuścińskiego ps. Kafel. Ustalona została 
data przetransportowania rannego do leśnego oddziału „Hardego”, transport Mariana 
Kapuścińskiego odbył się następująco: szłam pierwsza szybkim krokiem, a za mną na 
rowerze jechał „Kafel”. Kierunek marszu w stronę Fabryki Papieru i Celulozy, obok 
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stawu nazywanego „Kuziel”. Dalsza droga była obstawiona miejscowymi konspirato-
rami. Wiadomo mi, że ranny miał być dostarczony do lokomotywy kolejowej obok 
wagi przed osadą fabryczną. Tam czekał szwagier Chrostek, który był kierownikiem 
pociągu, był również drugi szwagier Jan Nowakowski, który był maszynistą loko-
motywy, a pomocnikiem Piotr Kocjan. Partyzant Kapuściński miał być przewieziony 
pociągiem do stacji kolejowej w Rabsztynie, a dalej przerzucony na teren Generalnej 
Guberni, gdzie odebrała partyzanta grupa „Hardego”. Stacja kolejowa Rabsztyn leżała 
prawie na samej granicy Wielkiej Rzeszy i Generalnej Guberni. Po powrocie do domu 
za kilka godzin przybył Władysław Chrostek, szczęśliwy i zadowolony powiedział, że 
zaplanowany transport udał się wspaniale.
Na zakończenie Julia Piłka, z męża obecne nazwisko Sowińska, powiedziała: 

„Dzisiaj jestem bardzo zadowolona, że mogę te wiadomości przekazać młode-
mu pokoleniu”.

Dodaję, że wszyscy uczestnicy transportu lokomotywą partyzanta ps. „Kafel” 
już dzisiaj nie żyją, łącznie z Marianem Kapuścińskim. Cześć Ich Pamięci!

Przygotowania obronne armii niemieckiej na granicy 
między Rzeszą a Generalną Gubernią w powiatach
Olkuskim i Zawierciańskim. Wyzwolenie

Latem 1944 r. front wschodni zatrzymał się na Wiśle. W końcu września 1944 r.  
widoczny był duży ruch wojska niemieckiego. Armia niemiecka przygotowy-
wała się do obrony. Pośpiesznie budowano drogi w lasach położonych w rejo-
nie osady fabrycznej Klucze, wsi Golczowice i Kwaśniów. Do utwardzania dróg 
przewożono kamienie z kamienistego zbocza góry nazywanej „Pożogi”, położo-
nej w odległości 2 km od Klucz. Do końca września i połowy października 1944 r.  
duże samochody ciężarowe przewoziły kamienie do obszaru lasów wymienio-
nych wyżej. Budowano zaplecze magazynów i składów amunicji, które zostały 
rozmieszczone przy drodze łączącej Zawiercie z Olkuszem, w odległości ok.  
3 km od osady fabrycznej Klucze. Olbrzymie składy amunicji wszelkiego rodza-
ju zostały ulokowane w lasach między wymienionymi wyżej miejscowościa-
mi. W lesie na Bucznej Górze były składowane rakiety. Magazyny żywności 
Niemcy zlokalizowali w Jaroszowcu, w starym budynku cementowni, a także 
pobudowali nowe baraki. Na terenach Generalnego Gubernatorstwa w Górach 
Bydlińskich i Ogrodzienieckich wykopane zostały rowy obronne przeciwczoł-
gowe, które ciągnęły się wiele kilometrów wśród lasów i pól. Do kopania tych 
umocnień ściągano ludność okolicznych wiosek, a nawet na kilka dni zatrzyma-
no Fabrykę Papieru i Celulozy w Kluczach. Wszyscy pracownicy zostali skiero-
wani do kopania rowów bardzo szerokich i głębokich do 4 metrów. Z każdym 
dniem przybywało coraz to więcej wojsk niemieckich, a szczególnie własow-
ców17. Kopano wnęki strzeleckie i rowy nad brzegami rzeki Przemszy oraz przy 
drogach. Zwiastunem rozpoczętej ofensywy armii radzieckiej były samoloty, 

17 Określenie pomocniczych formacji niemieckich, złożonych z obywateli ZSRR, którzy przeszli na stronę III 
Rzeszy.
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które penetrowały ruchy wojsk niemieckich i latały nad Kluczami i okolicą. 
Dobitnym dowodem, że armia radziecka przełamała front na Wiśle było to, że 
od 10 stycznia 1945 r. samochody ciężarowe wywoziły nagromadzone zapasy 
amunicji z terenów leśnych Kwaśniowa i Golczowic. Nie udało się Niemcom 
wywieźć całości nagromadzonej amunicji w lasach – ofensywa była szybka  
i błyskawiczna. Wojska niemieckie uciekały w popłochu, korzystający z kil-
kugodzinnego odpoczynku żołnierze niemieccy w domu rodziców, opatrywali 
swoje poodparzane nogi, a liczni mieli poodmrażane palce. Grzecznie prosili  
o gorącą strawę i ciepłe napoje.

Matka gotowała zbożową, kawę lub herbatę i dawała im do picia. Byli spo-
kojni i bardzo uprzejmi. Taka paniczna ucieczka trwała ponad 24 godziny.  
W tym czasie, a było to 14 stycznia 1945 r. w nocy, co kilka minut słychać było 
silne detonacje, a cały dom drżał w posadach. To wybuchy niszczonej amunicji 
powodowały te wstrząsy, wiadomo było, że są to ostatnie godziny panowania 
okupanta. W dniu 16 stycznia 1945 r. słychać było kanonadę dział armatnich 
i czołgów. Pierwsze natarcie wojsk radzieckich na fabrykę i osadę fabryczną 
zostało odparte. Niemcy bronili się z budynków fabrycznych oraz z budyn-
ku położonego na wzgórzu, posiadającego dobre pole ostrzału na łąki i drogę.  
W dniu 17 stycznia 1945 r. jeden pocisk armatni trafił w pomost drewnia-
ny doprowadzający zrębki drewna do warników. Pomost stanął płomieniach, 
było to ok. godz. 13. Z okienka mego domu ze strychu widziałem ten moment 
zapalenia. Drobne trociny, mocno wysuszone w środku pomostu, paliły się jak 
proch. Szczęściem było to, że na dole podłoże ziemi tworzył biały piasek oraz 
betonowe chodniki. Budynki były murowane i powoli ogień przeniósł się na 
rębalnię drewna i budynek celulozy. Ogień strawił sortownię celulozy, maszy-
nę celulozy i stację wyparek. Murowany komin o wysokości 60 metrów został 
prawie w połowie swej wysokości trafiony dwoma pociskami artyleryjskimi. 
Walka trwała – żołnierze radzieccy atakowali, a Niemcy bronili się i próbowali 
przejść do kontrataku. Rano 18 stycznia udałem się do kolegi Jana Starosty 
do Jaroszowca. Wracając do domu przed wioską mijały mnie dwa niemieckie 
czołgi, które jechały z Jaroszowca na pomoc Niemcom walczącym z wojskami 
radzieckimi w okolicach fabryki papieru. Walka o fabrykę i Klucze została za-
kończona w nocy z 18 na 19 stycznia 1945 r. Wojska radzieckie wdarły się do 
Klucz od strony Rabsztyna. Przez cały czas trwania walki o Klucze czuwałem ze 
swoim szwagrem Bolesławem Zynkiem w kuchni domu. Cała rodzina schro-
niła się w murowanej piwnicy pod domem. Nasza obserwacja była konieczna 
na wypadek pożaru, a także w nocy gotowaliśmy jedzenie przy udziale matki. 
Z okna domu obserwowaliśmy Niemców, którzy szli do fabryki na zmianę wal-
czących – ok. 80 minut później wracali zluzowani z walki żołnierze na kwaterę, 
którą mieli w budynku szkoły. Ok. godz. 1 w nocy z 18 na 19 stycznia 1945 r. 
usłyszeliśmy krzyki i strzały oraz bojowe: hura!!! Strzały i krzyki dolatywa-
ły od strony Jaroszowca i środka wioski – znaczyło to, że Niemcy walczący  
o utrzymanie w swoich rękach osady i fabryki zostali okrążeni. Słychać było 
kroki ucieczki skierowane na zachód. Ucieczka w kierunku Bolesławia, Sław-
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kowa i Zagłębia. Rano o godz. 5 wyszedłem z matką na podwórko i spostrzegli-
śmy radzieckiego żołnierza, który zbliżał się do nas z wyciągniętym karabinem  
w naszym kierunku. Słowo towarzysz przekonało żołnierza, że natrafił na Pola-
ków. Zaprosiliśmy go do domu. Szybko przygotowano kawę z mlekiem, chleb  
i trochę wędliny. Przy wyjściu prosiliśmy go, aby za 1 godzinę przyprowadził 
do naszego domu czterech starszych oficerów na śniadanie, zrozumiał dosko-
nale, bo ojciec rozmawiał po rosyjsku. Ok. godz. 7 przybyli starsi rangą, zasta-
wiono stół, a na przywitanie znalazło się trochę polskiego bimbru. Wspólnie 
cieszono się ze zwycięstwa.

Pierwsze dni wolności – ucieczka Niemców – 
uruchomienie Zakładu Celulozy i Papieru w Kluczach 
w styczniu 1945 r. – pionierska praca w przemyśle 
celulozowo-papierniczym – działalność polityczna 
i społeczna

Dzień 19 stycznia 1945 r. zapisany został, jako dzień wolności dla Olkusza, 
Klucz i okolicznych miejscowości. Po ucieczce wojsk niemieckich z Klucz oraz 
wkroczeniu wojska Czerwonej Armii i oswobodzeniu osady fabrycznej i wio-
ski Klucze, razem z Zygmuntem Mędrkiem spiesznie podążyliśmy do fabryki, 
która płonęła. Idąc przez osadę fabryczną w kierunku portierni zakładu zoba-
czyliśmy obok garażu zniszczone radzieckie działko przeciwpancerne. Żadnej 
obsługi nie było, pozostawał ślad w ogrodzie niemieckiego czołgu, zwalony 
płot i zniszczone radzieckie działo przeciwpancerne. Poniżej na łąkach obok 
fabryki, leżeli polegli żołnierze radzieccy. Na terenie fabryki żołnierze rozbi-
jali magazyny i wynosili: filce do produkcji papieru, z biura maszyny do pisa-
nia i liczenia i inne rzeczy. Zabrali samochody i konie. Idąc przez plac fabryki 
obok magazynu technicznego, spotkaliśmy żołnierza radzieckiego z pagonami 
i medalami. Zygmunt Mędrek znał język rosyjski, powiedziałem, aby poprosił 
o zabezpieczenie zakładu przed grabieżą. Zapytał, co my za jedni i co chce-
my zrobić? Powiedziałem krótko, prosząc Mędrka o powtórzenie: Jesteśmy  
z organizacji podziemia i w pierwszym rzędzie ugasimy pożar, zabezpieczymy 
zakład przed rabunkiem, a następnie uruchomimy produkcję. Widocznie ta 
odpowiedź była wystarczająca, zapytał ilu żołnierzy potrzebujemy do ochrony 
zakładu? Obliczyliśmy wejścia do zakładu i prosiliśmy o czterech żołnierzy na 
jedną zmianę. Kazał zaczekać w portierni. Za kilka minut przybył – przedstawił 
nas dowódcy posterunku i wydał żołnierzom rozkazy, a nam życzył spokojnej 
pracy. Żołnierze radzieccy nie mieli wstępu do zakładu. Przy gaszeniu pożaru 
byli już ludzie – wezwano komendanta Ogniowej Straży Fabrycznej Eugeniusza 
Kaszę, który stanął jako fachowiec do zlokalizowania pożaru. Za kilka godzin 
ogień został ugaszony. Przystąpiono do usuwania skutków pożaru.

W relacji z dnia 4 sierpnia 1973 r. tak napisał Jerzy Pojda ps. Kruk, zam. 
Klucze-Osada fabryczna. 

Po wyzwoleniu Klucz przez wojska Armii Radzieckiej, na wezwanie „Oskara” przy-
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stąpiliśmy do czynnego udziału w uruchomieniu zakładu. Ja, jako energetyk, zają-
łem się uruchamianiem kotłowni i turbinowni, w celu jak najszybszego przekaza-
nia energii elektrycznej do sieci, która była potrzebna w szpitalach i w zakładzie. 
Energia elektryczna z Klucz była jedną z pierwszych w sieci energetycznej na tere-
nie ziemi olkuskiej. Inni zajmowali się gaszeniem pożaru, zabezpieczeniem zakładu  
i usuwaniem zniszczeń. Ściągano pracowników, a szczególnie członków konspiracji, 
wezwano do pracy cały nadzór zakładu, fachowców i robotników. Przybywali do pra-
cy pracownicy: z Klucz, Chechła, Ryczówka, Rodak i innych miejscowości – wszyscy, 
który pracowali w zakładzie. Wracały do pracy całe rodziny: Kocjanów, Kulawików, 
Walników, Latosów, Sierków, Adamuszków i inne. Jako pierwsi (na wezwanie moje  
i „Oskara”) zgosili się Henryk Niewiara, Stanisław Bulwa, Czesław Świeczkowski, inż. 
Jerzy Jabłoński, Wincenty Rożniatowski, Jan Starosta, Roman Guzik i wielu, wielu in-
nych. Na dyrektora wyznaczono Jerzego Jabłońskiego, który był członkiem GL-PPS, 
a jego pseudonim Chemik. Z całym zapałem i sercem przystępował każdy do pracy, 
nikt nie pytał kiedy i jakie otrzyma wynagrodzenie. 
W drugim dniu, ok. godz. 12, przybyli do portierni członkowie organizacji PPR  
w składzie: Adamuszek Witold, Adamuszek Feliks, Szreniawa Stanisław z Klucz, Woź-
niczko Antoni, Filarski Stanisław, Pajda Jan. Przedstawili się, że są członkami PPR  
i pragną włączyć się do pracy w uruchomieniu zakładu. 
W czasie spotkania w gabinecie dyrektora Jabłońskiego Jerzego ps. Chemik objąłem 
dział kadr oraz dział aprowizacji. W dziale aprowizacji zostali zatrudnieni Jan Walnik 
ps. Longin i Jan Pajda. Ich zadaniem było dokonywanie zakupów: mięsa, mąki, kaszy, 
kartofli a nawet żywych świń. Zakupiona żywność była dzielona wśród pracowników 
zatrudnionych w zakładzie. Dzienne racje chleba sięgały do 2 kg na osobę. Uzyskane 
mięso z uboju świń dzielono tak, aby każdy pracownik otrzymał równą ilość. Część 
mięsa była przeznaczana do kuchni zakładowej. Wydawanie aprowizacji odbywa-
ło się przy pomocy imiennych talonów, które wydawał dział kadr i aprowizacji.  
W dziale kadr zatrudniona była moja siostra Anna (nazwisko z męża Latos), która pro-
wadziła kartotekę zatrudnionych pracowników fizycznych i umysłowych. Pomagała  
w wydawaniu talonów żywnościowych. W krótkim czasie został uruchomiony sklep 
na Osadzie Fabrycznej. W sklepie pracowała Zofia Kocjan. Za kilka tygodni otrzyma-
no żywność z Olkusza, a w późniejszym czasie otrzymywano przydziały żywnościowe  
z Centralnego Zarządu Przemysłu Celuloz.-Papiern. w Łodzi. Z początkiem lutego 1945 r.  
Zakłady Celulozowo-Papiernicze zostały uruchomione, jako pierwsza rozpoczęła pro-
dukcję maszyna papiernicza, a za kilka dni uruchomiono produkcję zeszytów. Należy 
podkreślić, że po wojnie w Kluczach był produkowany pierwszy papier na banknoty 
i papiery wartościowe. Do obsługi i nadzoru nad produkcją papierów wartościowych 
przyjechało do Klucz sporo pracowników z Warszawy, a także z Łodzi. Kierownikiem 
Papierni był Dobrek Franciszek. Dział zbytu został powierzony Janowi Staroście ps. 
Orzeł. Sprzedawano papier, zeszyty i klutan, w okolicznych miastach i na terenie kil-
ku powiatów. Ze sprzedaży wyrobów gotowych uzyskiwano wystarczające środki na 
wypłatę zarobków, zakup aprowizacji, a także na opłaty podatków. Aby lepiej za-
opatrzyć ludność w produkty żywnościowe i gospodarstwa domowego, za parę mie-
sięcy na terenie Klucz został założony i uruchomiony sklep spożywczy-spółdzielczy. 
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Do pierwszych organizatorów należeli: Bolesław Dobrek, Jan Walnik (syn Marcina), 
Mieczysław Sięk, Marian Mossur, Józef Walnik, Józef Piłka i inni. Można powiedzieć, 
że do Spółdzielni Spożywców „Solidarność” w Kluczach wstępowali ludzie masowo,  
a każdy deklarował i wpłacał określoną kwotę pieniężną. Ja otrzymałem Legityma-
cję Członkowską nr 103, wydaną dnia 6 lipca 1945 r., pierwszy wkład członkowski 
wynosił 100 zł. Legitymację posiadam, która daje świadectwo prawdzie. Zaraz po 
wyzwoleniu ziemi olkuskiej spod hitlerowskiej okupacji młodzież w Kluczach zorga-
nizowała życie kulturalne i sportowe. Zabrano się do wystawienia sztuki teatralnej – 
wybór padł na „Skalmierzanki”. Kierownikiem artystycznym była pani Milanowska,  
a dyrygentem kapeli i chóru pan Leon Polaczek. Suflerem został Józef Walnik. Soli-
ści to Żela Lorkówna, Marysia Piłka, Sapiński, Zdzisław Woźniczko, Jan Szreniawa,  
a także Stanisław Szreniawa.
Sztuka miała bardzo dobre powodzenie – w samej wiosce grano sztukę kilka 

razy. Wystawiana także była w Olkuszu, Wolbromiu i w Miechowie. W Zakła-
dach Papierniczych w Kluczach nie zapomniano także o oświacie. Już w 1946 r.  
z inicjatywy byłych członków GL-PPS, później AK, oraz dyrekcji zakładu, po-
stanowiono uruchomić Szkołę Przemysłową przy Fabryce Celulozy i Papieru. 
Zadaniem szkoły było kształcenie młodych ludzi z zakresu wiadomości o pa-
piernictwie, chemii oraz wykładano inne przedmioty. Pierwszym kierowni-
kiem szkoły został inż. Jerzy Pojda ps. Kruk, który w czasie okupacji należał do 
GL-PPS i pełnił funkcję kwatermistrza II baonu. Sekretarzem został Ludgard 
Buchowiecki. Grono nauczycielskie tworzyli pracownicy fabryki. Szersze wia-
domości na ten temat można znaleźć w książce pt. „90 lat Kluczewskich Zakła-
dów Papierniczych 1897-1987”.

Następnym etapem działalności ludności w Kluczach i okolicy była sprawa 
zorganizowania Polskiej Partii Socjalistycznej. To nie było trudne, bo w czasie 
okupacji bardzo dużo starych i młodych działaczy pracowało w konspiracji  
w szeregach GL-PPS i Milicji PPS. Do Komitetu Miejscowego PPS zostałem 
wprowadzony w dniu 8 sierpnia 1945 r. Otrzymałem Legitymację Członkow-
ską nr 12, którą posiadam. Zaznaczam, że przy połączeniu PPR i PPS w grudniu 
1948 r. legitymacji nie oddałem. Zostawiłem ją na pamiątkę. Dlatego mogę ją 
zaprezentować.18  

Po wojnie w Kluczach w Fabryce Celulozy i Papieru Polska Partia Socjalistycz-
na była bardzo liczna. PPR stanowiła znaczną mniejszość. Po powołaniu do ży-
cia Polskiej Partii Socjalistycznej w sierpniu 1945 r., członkowie podziemnych 
struktur PPS, GL-PPS i Milicji PPS postanowili wyjść z podziemia, ujawnić się  
i prowadzić działalność gospodarczą, kulturalną, oświatową i polityczną. W dniu 
15 października 1945 r. stanęliśmy przed Komisją Weryfikacyjną dla Spraw AK 
Okręg Śląski w Katowicach. Prezentuję zaświadczenie weryfikacji nr 566/466.19  

W czasie przeprowadzonej weryfikacji zostałem zweryfikowany do stopnia 
plutonowego rezerwy piechoty ze starszeństwem 1 I 1945 r. oraz odznaczony: 

18 W oryginale relacji autor prezentuje kopię dokumentu.
19 W oryginale relacji autor prezentuje kopię dokumentu.
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Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami I Klasy. W dniu 9 maja 1946 r. Prezes 
Rady Ministrów nadał mi „Medal Zwycięstwa i Wolności”. Takie odznaczenia 
otrzymało wielu konspiratorów na Ziemi Olkuskiej. 

Prawie jednocześnie z podjętymi działaniami utworzenia w Kluczach Polskiej 
Partii Socjalistycznej prowadzono prace organizacyjne w powołaniu do życia 
Młodzieżowej Organizacji, która istniała przed wybuchem wojny w 1939 r. Or-
ganizacja ta to Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. Pierwszym przewod-
niczącym tej organizacji został Leonard Walnik, w końcu listopada 1945 r. Po-
niżej prezentuję pismo Komisji Historycznej w Krakowie ul. Długa 3, że Walnik 
Leonard został wpisany do rejestru byłych działaczy ruchu młodzieżowego.20  

W wielkim skrócie opisałem wydarzenia po odzyskaniu wolności, odnoszące 
się do mej osoby oraz szerokiego grona pracowników zatrudnionych w Zakła-
dach Celulozowo-Papierniczych w Kluczach. Zobrazowałem pracę zawodową, 
społeczną i kulturalną oraz polityczną. Możliwie dokładnie opisałem działal-
ność ruchu oporu na terenie Ziemi Olkuskiej, a szczególnie w Kluczach i oko-
licy. Na apel Rządu, odnoszący się do zagospodarowania „odzyskanych ziem 
zachodnich” postanowiłem być jednym z pionierów tego przedsięwzięcia. Już  
w sierpniu 1946 r. wyjechałem do Warteckiej Fabryki Celulozy i Papieru  
w Warcie k. Kłodzka i rozpocząłem pracę w księgowości i sporządziłem wspól-
nie z personelem księgowości nowy bilans otwarcia na dzień przejęcia zakładu 
oraz zorganizowałem wszystkie komórki w zakładzie Fabryki Celulozy i Papie-
ru w Bardo. Zorganizowano: magazyny, rachubę, zaopatrzenie, zbyt, admini-
strację, kasę oraz księgowość. Sporządzono bilans zamknięcia za 1945 r. Dyrek-
torem Warteckiej Fabryki Celulozy i Papieru był inż. Józef Kurzak. Natomiast 
dyr. Dyrekcji Grupy Wydzielonych Fabryk w Czułowie był Alojzy Krzysztolik. 

W 1946 r. w Bardo brałem udział jako członek PPS w organizowaniu akcji 
pn. „Trzy razy tak”21. Z Bardo zostałem skierowany do Mikołowa, gdzie za-
trudniony zostałem w Mikołowskich Zakładach Papierniczych na stanowisku 
zastępcę głównego księgowego. Funkcję głównego księgowego pełnił Roman 
Grzywa. Dyrektorem administracyjno-ekonomicznym był Walter Latka. 

Tutaj organizowałem ponad 15 zakładów papierniczych. Od 19 X 1948 r. 
na prośbę Zjednoczenia Przemysłu Papierniczego w Łodzi, zostałem oddelego-
wany do Warszawskich Zakładów Papierniczych w Jeziornie koło Warszawy,  
w celu zorganizowania księgowości i wyprowadzenia zaległości sięgających 
prawie rok. Po wykonaniu tego zadania zostałem skierowany do Włocław-
skich Zakładów Celulozowo-Papierniczych we Włocławku w dniu 15 listopada 
1949 r. w celu usprawnienia księgowości i innych działów oraz wyprowadzenia 
zaległości, które sięgały ok. 1 roku. Praca w Zakładach Celulozowo-Papierni-
czych we Włocławku była bardzo ciężka, bo do tego zakładu należało jeszcze 
7 innych zakładów papierniczych znajdujących się na terenie: Bydgoszczy, For-
donu, Rudy Pabianickiej, Łapino k. Gdańska i inne. 

20 W oryginale relacji autor prezentuje kopię dokumentu.
21 „Głosu trzy razy tak” – akcja propagandowa przed referendum ludowym w 1946 r. zachęcająca do odpowie-

dzenia na pytania referendalne zgodnie z rekomendacją PPR.
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Funkcję dyrektora Północnego Zjednoczenia Przemysłu Papierniczego we 
Włocławku pełnił Wacław Rąbalski. Już bilans zamknięcia za 1949 r. został 
sporządzony w końcu maja 1950 r. i byliśmy pierwsi w Zjednoczeniu Przemy-
słu Papierniczego w Łodzi. W Zakładach Celulozowo-Papierniczych we Wło-
cławku na stanowisku głównego księgowego pracowałem do wieku emerytal-
nego, tj. do marca 1976 r. 

Spotkanie z „Hardym”

Życie człowieka ma to do siebie, że pozostawia w pamięci wiele bogatych prze-
żyć i wiele mocnych wzruszeń. Okres okupacji pozostawił szczególnie dużo 
wspomnień i zdarzeń, które są i będą przez długie lata tematem ludzi, którzy 
ten okres przeżyli oraz młodego pokolenia, dążącego do poznania życia ich oj-
ców, matek i najbliższych. Dla mnie osobiście bardzo przyjemnym przeżyciem 
był dzień 24 października 1973 r. Dzień spotkania, po 26 latach, człowieka,  
z którym w okresie okupacji łączyły nas węzły wspólnej walki, dążenie do 
stworzenia zwartej siły konspiratorów, walce ze znienawidzonym okupantem. 

Człowiekiem tym był Gerard Woźnica ps. Hardy, z którym w czasie okupa-
cji byłem związany w działalności konspiracyjnej bezpośrednimi kontaktami,  
a w wielu wypadkach omawiano, wspólnie z innymi konspiratorami, działa-
nia i metody walki w zakresie zdobywania broni, tworzenie sieci łączności, 
kanałów przerzutowych i rozważano wiele innych problemów. Odżyły wspo-
mnienia okresu okupacji, walka w podziemiu, udane akcje i poniesione straty. 
Straty, które dotyczyły naszych kolegów, ich rodzin i nas Polaków. Radości  
i zadowolenia było bardzo dużo, dużo rozmawiano o czasach okupacji i pierw-
szych miesięcy po wyzwoleniu. Na pamiątkę ze spotkania zrobione zostało 
wspólne zdjęcie, które dla nas ma specjalne znaczenie. Ustawicznie jednak 
wracano w rozmowie do poniesionych najboleśniejszych strat, do których zali-
czamy śmierć „Młota” Eugeniusza Mudyny, zamordowanego przez gestapo oraz 
jego ojca Tomasza, Krwawą Środę w Olkuszu, walkę z wojskiem i żandarmerią  
w miejscowości Błojec w dniu 16 czerwca 1944 r., w której poległo pięciu 
partyzantów22. Rozstrzelano 10 mieszkańców Błojca, a zagrody zostały spalone. 

W lasach Gościbia na Podhalu w czasie okrążenia i walki z przeważający-
mi siłami wroga zginęło 5 partyzantów23. Ogólne straty „Hardego” i ludności 
cywilnej znajdującej się w bezpośrednim działaniu partyzantów wynosiły 29 
zabitych. Straty zostały pomszczone w znacznie większym zakresie niż zadał 
je wróg. Według danych zawartych w opisie książki „Oddział «Hardego»” nie-
mieckie straty w okresie od 21 sierpnia 1943 r. do 24 stycznia 1945 r. wyniosły 
121 zabitych oraz 163 rannych. Dla lepszego utrwalenia tego spotkania napisa-
łem artykuł w piśmie Samorządu Robotniczego Zakładów Celulozowo-Papier-
niczych we Włocławku „Echo Celulozy” z dnia 15 listopada 1973 r. pt. „Spotka-

22 Emil Sierka „Haberko”, Stanisław Piątek „Szybki”, Walenty Żurek „Kierys”, Aureliusz Knape „Łobuz” i Jan 
Pawlik „Szczur”.

23 Czesław Świątecki „Surma”, Jerzy Tylec „Wir”, Zdzisław Zgrzywna „Kuba”, „Wyrwa II” i „Bielak”.
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nia z historią”. W piśmie tego numeru opisałem następujące wydarzenia:
1.  Wsypa w Zagłębiu. 
2.  Gryps z więzienia – branka do lasu. 
3.  Potyczka.

Bezimienni Bohaterowie

Pisząc te wspomnienia o czasach minionych lat okupacji i walki z okupan-
tem, doszedłem do wniosku, że w trakcie tworzenia organizacji Polskiej Par-
tii Socjalistycznej, Gwardii Ludowej PPS, Milicji PPS, organizowania szerokiej 
działalności konspiracyjnej, tworzenia kanałów przerzutowych, zdobywania 
pierwszej broni i amunicji, pomimo bardzo trudnych warunków życiowych  
i nieprzewidzianych niebezpieczeństw, nie załamywali się konspiratorzy i stale 
dążyli do urzeczywistniania obranego celu, jakim było wyzwolenie Ojczyzny 
spod ucisku okupanta. Pomimo dokonywania łapanek ulicznych w miastach  
i miasteczkach, wtrącania w więzień i obozów koncentracyjnych, prowadzenia 
niewinnych na szubienicę – opór Polaków nie malał. Zawsze pojawiali się nowi 
ludzie i podejmowali powierzone im zadania, nie zważając na wielkie niebez-
pieczeństwa i zagrożenia. Tysiące ludzi niewinnych, bez wyroków i udowod-
nienia im winy, zostało straconych w więzieniach i obozach koncentracyjnych 
lub spalonych w krematoriach Oświęcimia i innych miejsc zagłady. Przez kilka 
lat trwała wojna i walka z wrogiem, przez długie dnie, tygodnie, miesiące, a na-
wet lata ukrywano ludzi: Polaków, Żydów, Rosjan i ludzi innych narodowości. 
Niemcy przez cały okres trwającej wojny zabierali ludzi z domów w łapankach 
ulicznych i wywozili w nieznanych kierunkach. Mordowano w lasach i zakopy-
wano. Palono domy i wioski. Niszczono drogi i mosty, zwłaszcza w czasie od-
wrotu i ucieczki. Pozostawały ruiny i zgliszcza. Nasza kochana Warszawa legła 
w gruzach, a pod jej zwałami poległo tysiące bezimiennych bohaterów, którym 
zawsze należy oddać głęboki ukłon, złożyć na grobach kwiaty, a serca nasze 
niech ściska ból i rozpiera duma, że to bezimienni Polacy, nasi koledzy i siostry, 
a może krewni – polegli, aby nam wywalczyć drogą, ukochaną Polskę. Bezi-
miennymi bohaterami są nasze matki, ojcowie, żony i bracia. To nasze matki  
i żony karmiły ludzi „spalonych” i poszukiwanych przez wroga – wiedziały, że 
narażają siebie i całą rodzinę na represje, a może nawet na śmierć. Nie rezygno-
wały z niesienia pomocy i przewoziły tajne dokumenty, broń i rozkazy. Mat-
ki i domownicy ochraniały domy, udzielały schronienia ludziom zagrożonym  
i poszukiwanym przez gestapo i żandarmerię. Nasze matki, żony i wiele kobiet 
obmywały i opatrywało pierwsze rany partyzantów, udzielały schronienia, pie-
kły chleb, prały bieliznę, szyły mundury i koce, cerowały odzież. 

To matka „Młota” straciła syna Eugeniusza i męża Tomasza Mudynę. Do lasu 
musiała uciekać córka, zięć oraz syn Władysław. Pozostała samotna ze swoimi 
cierpieniami i bólem. Nie skarżyła się na los – wiedziała, że jako Polka oddała 
dla Ojczyzny to, co miała najdroższego.

Rodzina Romana Żołędzia ps. Maria długo opłakiwała zacnego i bohaterskie-
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go konspiratora, którym był zasłużony działacz GL-PPS w Olkuszu. To Roman 
Żołądź ps. Maria po aresztowaniu i uwięzieniu go w więzieniu w Mysłowicach 
w czasie przesłuchania wyskoczył oknem z piętra budynku na bruk i poniósł 
śmierć. 

Zginął, lecz nie wydał tych, z którymi współpracował – świadomie i zde-
cydowanie rozstał się z życiem. Należy zaliczyć go do grona Bohaterów, któ-
rzy oddali swe życie za Ojczyznę, za najbliższych i znanych mu konspiratorów  
w Olkuszu, Zagłębiu, Kluczach, za Polskę. Wiadomo, że nie wszyscy aresztowa-
ni przetrzymywali tortury i męki – czasem sypali kolegów. Na szczęście wsypy 
zdarzały się rzadko, a liczni członkowie organizacji, którzy zgodzili się na zdra-
dę współtowarzyszy, bardzo często opowiedzieli o zdradzie i poinformowali  
o tym najbliższych kolegów, prosząc o skierowanie ich do Generalnej Guberni 
lub ukrycie na miejscowych melinach. Na terenie Olkusza, Klucz i powiatu 
olkuskiego znacznie więcej było matek, które utraciły swych synów, żony mę-
żów, a rodziny najbliższych. 

Rodzina „Oskara” także poniosła bolesną stratę. Było to tak: na święta Bożego 
Narodzenia w 1944 r. przyjechał do domu z Nysy brat Zygmunt, który zo-
stał wywieziony na przymusowe roboty do zbrojeniowych zakładów o nazwie 
„Nema” w Nysie. Pracował tam jako tokarz. 2 stycznia 1945 roku pojechał do 
pracy, a 5 stycznia 1945 r. otrzymałem telegram, że brat nie żyje. Po przybyciu 
na pogrzeb okazało się, że brat prosił kierownika, aby go zwolnił do lekarza. 
Nie pozwolił – za kilka godzin upadł przy tokarni, wtedy kierownik zezwolił 
jego kolegom zabrać brata i odwieźli go po kilku godzinach do szpitala. Lekarz 
orzekł, że gdyby był dostarczony do szpitala zaraz po odczuwaniu bólu żołądka, 
na pewno by był uratowany. Miał wrzód na zewnętrznej stronie jelita. Wrzód 
pękł i nastąpiło zakażenie. Prawie u świtu oswobodzenia musiał pożegnać ten 
świat. Drogi i kochany brat zginął nie w walce, lecz przy pracy na rzecz oku-
panta. To także ofiara złożona na ołtarzu niewinnych. 

W czasie okupacji w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu i innych miej-
scach kaźni zostali straceni z Klucz i Jaroszowca:

Comblicki Jan, lat 41
Chmielewski Henryk, lat 45
Czerwiński Jan, lat 45
Hagno Roman, lat 27
Mudyna Egeniusz, lat 28
Kasprzyk Bronisław, lat 38
Kulawik Krystyna, lat 23
Ochocki Wiktor, lat 37
Rusik Józef, lat 22
Sech Czesław, lat 19
Walnik Adam, lat 21
Woźniczko Leonard, lat 32
Polakowska, lat 20
Trociński Jan, nieustal. 
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Dalsze ofiary śmiertelne w Kluczach są następujące:
– Mudyna Tomasz, zastrzelony na drodze w Kluczach 25 III 1944 r.
– Tyrek Tadeusz, lat 13, zastrzelony na drodze w Kluczach 25 III 1944 r. 
– Walnik Zygmunt, lat 23, zmarł w Nysie 5 I 1945 r. na przymus. robotach
– Markiewicz Wawrzyniec, zabity w Kluczach 21 III 1945 r. na post. ochr. zak. 

z rąk niemieckich skoczków spadochronowych.
Należy podkreślić, że pierwszymi z Klucz, którzy polegli za Ojczyznę z bronią 

w ręku byli żołnierze września 1939 r. Do nich zaliczamy: Jochymek Marian, 
Szczepara Władysław i Szromnik Aleksander. 

Dalszymi ofiarami wojny, którzy polegli w walkach partyzanckich – zalicza 
się: 

Aleksander Seweryn, lat 28 oraz Marian Stychno ps. Mewa, lat 22. 
Zginął również Tadeusz Kocjan (lat 14). 
Ku czci poległych oraz pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców 

Klucz na miejscowym cmentarzu wzniesiono pomnik-symbol, którego głów-
nym motywem jest Krzyż Virtuti Militari. Na płycie pomnika widnieje napis: 
Cześć i chwała Bohaterom poległym 1939-1945. 

Dodaję, że w walkach o wyzwolenie rejonu Klucz w styczniu 1945 r. zginę-
ło 150 żołnierzy Armii Czerwonej. Pochowano ich we wspólnej mogile pod 
Skałkami – Piecki. Po ekshumacji zwłok na cmentarz żołnierzy radzieckich  
w Olkuszu, pozostała w tym miejscu mogiła-symbol wraz z pomnikiem. 
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Władysław Krawczyk urodził się w 1897 r. w Chechle. Był jednym z konspi-
ratorów z długim stażem – podczas I wojny światowej był członkiem Polskiej 
Organizacji Wojskowej, następnie żołnierzem V Batalionu Strzelców Olkuskich 
i starszym wachmistrzem 8. Pułku Ułanów. W czasie II wojny światowej, pod 
pseudonimem Grab, był dowódcą konspiracyjnej kompanii w strukturach GL 
PPS. Zagrożony aresztowaniem, uszedł wiosną 1944 r. do oddziału partyzanc-
kiego Gerarda Woźnicy „Hardego”. Pełnił funkcję szefa oddziału, czyli pomoc-
nika dowódcy odpowiedzialnego za sprawy administracyjno-gospodarcze.  
W czerwcu 1944 r. został ranny podczas obławy w Błojcu. Był odznaczony 
m.in. dwukrotnie Krzyżem Walecznych. W rodzinnej miejscowości był ka-
pelmistrzem orkiestry dętej. Zmarł w 1978 r., jest pochowany na cmentarzu  
w Chechle. 
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Urodziłem się 27 lutego 1897 r. w rodzinie chłopów we wsi Chechło, pow. Ol-
kusz. Po ukończeniu Szkoły Ludowej nie mogłem uczyć się dalej ze względu na 
ciężkie warunki materialne (ojciec miał dziesięcioro dzieci). Pomagałem więc 
ojcu w gospodarstwie, ucząc się gry na instrumentach muzycznych, jako że 
miałem zdolności w tym kierunku. 

W czasie I wojny światowej w 1916 roku zostałem zabrany przez Niemców 
na przymusowe roboty do Niemiec, skąd uciekłem i po powrocie wstąpiłem do 
P.O.W. – Polskiej Organizacji Wojskowej1, gdzie zostałem przeszkolony. W roku 
1918 brałem udział w rozbrajaniu Austriaków, za co zostałem mianowany do 
stopnia podoficerskiego (kapral) i odznaczony krzyżem „Rozbrajanie Niemiec  
i Austrii”2. Z chwilą uzyskania niepodległości zostałem wcielony na ochotnika 
do 5. Baonu Strzelców Olkuskich im. pułk. Nullo3, a po zlikwidowaniu baonu 
zostałem przydzielony do 11. p.[ułku] p.[iechoty] w Będzinie. 

Po odbyciu służby obowiązkowej, przeniosłem się do 8. pułku ułanów  
w Krakowie, gdzie zostałem mianowany podoficerem zawodowym w charak-
terze trębacza dowódcy pułku, pełniąc [również] funkcję podoficera broni. 

W 1923 r. pułk nasz został użyty do stłumienia powstania krakowskiego4. Po-
nieważ podoficerowie w znacznej części byliśmy zapatrywań lewicowych, aby 
uniknąć bratobójczej wojny daliśmy się rozbroić i stanęliśmy po stronie straj-
kujących. Ponieważ mój bezpośredni dowódca złożył raport do dowództwa 
pułku, że prowadzę działalność komunistyczną, więc się zwolniłem po siedmiu 
latach służby zawodowej i przeniosłem się do przemysłu papierniczego w Fa-

1 Polska Organizacja Wojskowa, POW – konspiracyjna organizacja niepodległościowa, utworzona w 1915 r. z ini-
cjatywy Józefa Piłsudskiego.

2 Prawdopodobnie chodzi o odznakę pamiątkową „Rozbrojenie Austriaków, Niemców – Zagłębie Dąbrowskie”.
3 V Batalion Strzelców Olkuskich – ochotniczy pododdział Wojska Polskiego utworzony w listopadzie 1918 r. 

w Olkuszu m.in. z członków POW, byłych legionistów, harcerzy i uczniów. W maju 1919 r. został włączony 
do 9. Pułku Piechoty Legionów. Brał udział w walkach z Ukraińcami o Galicję Wschodnią oraz w wojnie 
polsko-bolszewickiej. 

4 Powstanie krakowskie w 1923 r. – zamieszki między strajkującymi robotnikami, a policją i wojskiem, m.in.  
8. Pułkiem Ułanów. 

 Władysław Krawczyk „Grab”
Życiorys 
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bryce Papieru w Kluczach. Tutaj założyliśmy związek zawodowy P.P.S.5, gdzie 
brałem czynny udział jako kapelmistrz w manifestacjach robotniczych do roku 
1939. 

W roku 1939 zostałem zmobilizowany do 8. pułku ułanów, pełniąc funkcję 
szefa szwadronu. 20 września zostaliśmy rozbrojeni przez wojska radzieckie  
i wzięci do niewoli w okolicy Przemyślan k. Lwowa, skąd udało mi się uciec. 
Po powrocie do domu wróciłem do pracy tej samej, lecz zaraz zacząłem orga-
nizować robotników odważnych i wartościowych. Byłem pewny, że dojdzie 
do walki z Niemcami. Z początkiem roku 1944 rzuciłem pracę i wraz z inny-
mi wstąpiłem do grupy partyzanckiej pod dowództwem „Hardego” i brałem 
udział [w walkach] do stycznia 1945 r. 

5 Polska Partia Socjalistyczna.
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Jan Pieńkowski urodził się w 1907 r. w Strzemieszycach. Przed wojną był za-
wodowym podoficerem WP, pracował również w leśnictwie. Podczas okupacji 
niemieckiej był oficerem szkoleniowym i do spraw dywersji w Komendzie Ba-
talionów Chłopskich Obwodu Olkusz. Dowodził oddziałem dywersyjnym BCh 
o kryptonimie „Szarańcza”. W wyniku scalenia BCh z AK, został zastępcą szefa 
dywersji Obwodu Olkusz AK „Olga”. Po mobilizacji z sierpnia 1944 r. został do-
wódcą 3. plutonu „Warszawa” 2. kompanii Samodzielnego Batalionu Szturmo-
wego „Suszarnia” AK, największego zgrupowania partyzanckiego na terenie In-
spektoratu Maria AK (w jego skład wchodził Obwód Olkusz „Olga”). Po wojnie 
został zweryfikowany do stopnia kapitana i przeniesiony do rezerwy. Wrócił 
do pracy w leśnictwie, jednak nie ominęły go represje czasów stalinowskich. 
Zmarł w 1985 r., jest pochowany w Gorzowie Wielkopolskim. Był odznaczony 
m.in. Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.
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 Jan Pieńkowski „Mohort”

Ogólne dane do powstania oddziału partyzanckiego 
BCH-AK „Mohorta”

Kryptonim oddziału używany w BCH – „Szarańcza” – który pozostał do koń-
ca jego istnienia. Powstał od kryptonimu Podobwodu BCH Sułoszowa-Skała,  
a który wywiódł swe pochodzenie od kryptonimu Gminnej Komendy BCH 
Sułoszowa „Szarotka”. Podobwód BCH Sułoszowa-Skała pokrywał się teryto-
rialnie z terenem Podobwodu AK Skała „Sabcia” w olkuskim Obwodzie BCH  
i również w olkuskim Obwodzie AK „Olga”. Po scaleniu BCH z AK, gdy oddział 
działał już jako oddział scalony z AK i był oddziałem dywersyjno-partyzanc-
kim BCH-AK Podobwodu AK Skała „Sabcia”, działał jako oddział Kedywu1, 
mającego w Olkuskim Obwodzie AK kryptonim Dominika. Oddział mój był 
wówczas oddziałem dyspozycyjnym Komendy Obwodu i równocześnie speł-
niał rolę oddziału dywersyjno-partyzanckiego BCH-AK Podobwodu Skała  
w organizacji obwodowej Kedywu „Dominiki”- „Olgi” i Podobwodu „Sabcia”. 
Wówczas w korespondencji oddział nosił kryptonim Sabcia I.

Oddział, w okresie od 8 sierpnia 1944 r. do końca listopada 1944 r., prowadził 
walkę z okupantem w rejonie miechowsko-pińczowskim i wchodził w skład  
II kompanii Samodzielnego Batalionu Szturmowego 106. Dywizji Piechoty Ar-
mii Krajowej.

Oddział, przed przejściem na tereny miechowsko-pińczowskie, w okresie od 
scalenia BCH z AK, to jest od końcowych dni grudnia 1943 r. do sierpnia 1944 r.,  
był w składzie organizacyjnym formalnie kompanii „Dominiki” Komendy Ob-
wodu AK „Olga” i stanowił I pluton „Dominiki”.

Początek oddziału, to grudzień 1941 r., gdy to z rozkazu ówczesnego komen-
danta Podobwodu BCH Sułoszowa „Szarotka” Błażeja Zgody „Góry”, rodem ze 
wsi Wielmoża gm. Sułoszowa, pod nazwą Samodzielna Grupa Dywersji BCH 

1  Kierownictwo Dywersji (Kedyw) – dział organizacyjny AK zajmujący się organizacją akcji dywersyjnych  
i sabotażowych. 
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Podobwodu Sułoszowa powstał ten oddział. Grupa ta składała się z dwóch 
drużyn dywersji gminy zbiorowej Sułoszowa, a mianowicie:

– drużyna dywersyjna dowodzona przez Piotra Ratonia „Lna” ze wsi Jerz-
manowice, w składzie: dowódca drużyny Piotr Ratoń „Len”, zastępca Jan Leon 
Kućmierczyk „Dajan”, żołnierze: Jan Krzystanek „Krzyż”, Jan Zygmunt Dy-
ląg „Huragan I”, Stanisław Nabagło „Głowa”, Jan Mrozowski „Bober”, Piotr 
Wypart „Felicja”, Piotr Szmigielski „Motor”, Stanisław Polak „Pogrom”, Piotr 
Szlachta „Hrabia”, Wojciech Kiełtyka „Mąka”. Łączniczki i sanitariuszki tej dru-
żyny dywersji: Maria Jankowska „Sława”, Pelagia Mrozowska „Pela”, Halina 
Dyląg „Bratek”, Wanda Polak „Powój”, Adela Skrzypek „Zorza”, Leokadia Ratoń 
„Cyganka”, Halina Wojtacha „Burza”. W połowie 1942 r. drużynę tą zwiększono 
o dwóch następujących żołnierzy: Edward Skrzypek „Szary” i Henryk Wojta-
cha „Blondas”.

– Drużyna Dywersji Specjalnej dowodzona przez Juliana Żuradę „Orła” ze 
wsi Sułoszowa. Drużyna ta składała się z następujących żołnierzy: dowódca 
Julian Żurada „Orzeł”, zastępca dowódcy Piotr Dolny „Burza”, żołnierze: Eugie-
niusz Rudziński „Niedopytany”, Witold Orczyk „Lipski”, Wojciech Ostachowski 
„Mroczek”, Edmund Sołtysik „Czarny”, Tadeusz Gęgotek „Wysoki”, Tadeusz 
Woszczek „Wielki”, Stanisław Tarasin „Ospowy”2, Tadeusz Kafel „Kot”, Sta-
nisław Krawiec „Krupa”, Józef Dolny „Cyna”, Piotr Gęgotek „Kant”, Edward 
Żurada „Litwin”, Jan Bień „Róża”, Jan Byczek „Róg”, Włodzimierz Kafel „Mały”, 
Szczepan Bagiński „Długi I”, Feliks Pasternak „Doman”, Franciszek Kozioł 
„Hak”3, Władysław Kania „Młot”, Henryk Zadęcki „Harny”. W połowie 1942 r.  
drużynę tą zwiększono o następujących żołnierzy: Stefan Górski „Stół”, Bole-
sław Frosik „Chudy”, Henryk Lesiński „Bil”, Tadeusz Lasiński „Szarotka”, Alek-
sander Pieńkowski „Jawor”, Stanisław Gut „Kamieński”, Stefan Adamczyk „Wa-
ligóra”, Władysław Glanowski „Wiewióra”. Łączniczkami i sanitariuszkami tej 
drużyny dywersji były: Stanisława Krawiec „Kwiatek”, Zofia Renata Orczyk 
„Baśka”, Alicja Orczyk „Malina”, Janina Kafel „Jagoda”, Anna Oleksiewicz „Sza-
rotka”, Maria Pieszczek „Sarenka”.

Dowódcą Samodzielnej Grupy Dywersji BCH Podobwodu BCH „Szarotka” 
(Sułoszowa) był od początku jej powstania, a więc od grudnia 1941 r. do końca 
jej istnienia, to jest do wiosny 1943 r., plut. Piotr Ratoń „Len” z Jerzmanowic,  
a jego zastępcą był w tym czasie plut. Julian Żurada „Orzeł” ze Sułoszowej.  
W tym czasie oddział ten, jako oddział dywersji Komendy Podobwodu BCH „Sza-
rańcza” Sułoszowa, przeprowadził szereg udanych akcji dywersyjnych przeciw-
ko okupantowi i jego administracji na południowej części powiatu olkuskiego.

Taka jest geneza powstania oddziału partyzanckiego i jego początki. Oddzia-
łu, którego następnie od kwietnia 1943 r. do wyzwolenia byłem osobiście do-
wódcą.

2  Według innych źródeł: ps. Ospały. 
3  Prawdopodobnie chodzi o Franciszka Kozłowskiego ps. Hak. 
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W kwietniu 1943 r. Komenda Podobwodu BCH „Szarańcza”, zwanego rów-
nież „południe” dokonała reorganizacji tego oddziału, a mianowicie:

– Piotr Ratoń „Len” został odwołany z [funkcji] komendanta oddziału i prze-
niesiony do pracy organizacyjnej w terenowej organizacji BCH gm. Sułoszowa 
na stanowisko komendanta oddziału powołano Jana Pieńkowskiego „Mohor-
ta”, który przybył na teren powiatu olkuskiego z powiatu włoszczowskiego  
w czerwcu 1942 r. z uwagi na zagrożenie na tamtym terenie aresztowaniem 
przez gestapo. Zastępcą dowódcy oddziału pozostał nadal Julian Żurada 
„Orzeł” ze Sułoszowej.

Sztab oddziału po reorganizacji z kwietnia 1943 r. był następujący:
komendant oddziału – Jan Pieńkowski „Mohort”
zastępca komendanta oddziału – Julian Żurada „Orzeł”
adiutanci dowódcy oddziału: Witold Orczyk „Lipski”, 
Wojciech Ostachowski „Mroczek”
dowódcy drużyn:
drużyna I – Jan Leon Kućmierczyk „Dajan”
drużyna II – Józef Dolny „Cyna”
drużyna III – Aleksander Pieńkowski „Jawor”
drużyna IV (z Wielmoży) – Bolesław Gądek „Ryś”
drużyna V (z Białego Kościoła) – Antoni Janecki „Mieczyk”
Równocześnie w kwietniu 1943 r. ze składu oddziału odkomenderowano do 

innej pracy konspiracyjnej w organizacji terenowej BCH gminy Sułoszowa na-
stępujących dotychczasowych żołnierzy oddziału: Stefana Górskiego „Stoła”, 
Piotra Gęgotka „Kanta”, Jana Krzystanka „Krzyża”, Piotra Dolnego „Burzę”, tak 
że po reorganizacji oddział, wraz z nowoprzydzielonymi drużynami z Wiel-
moży i Białego Kościoła, liczył 59 żołnierzy, plus łączniczki i sanitariuszki po-
przednio wymienione. Oddział był podległy do połowy 1943 r. Komendzie Po-
dobwodu BCH „Szarotka” Sułoszowa, a od połowy 1943 r. do grudnia 1943 r. 
Komendzie Obwodu BCH Olkusz bezpośrednio, będąc w tym czasie oddziałem 
dyspozycyjnym Komendy Obwodu BCH Olkusz. Jego dowódca był równocze-
śnie w tym czasie od połowy 1943 r. do grudnia 1943 r. oficerem d/s dywersji 
w Komendzie Obwodu BCH Olkusz.

Oddział „Mohorta” po scaleniu BCH z AK 
w okresie od grudnia 1943 r. do sierpnia 1944 r.

Protokół scaleniowy BCH z AK w olkuskiem podpisany został 28 grudnia 1943 r.  
w domu Władysława Rogóża w Sułoszowej przez przedstawicieli BCH i AK. 
Protokół podpisali ze strony ROCH4 i BCH:

Roman Pasternak „Prądnicki” (przewodniczący Pow.Kier.ROCH Obwodu Ol-
kusz), Józef Ostachowski „Mroczek I” (członek Pow.Kier.ROCH Obwodu Ol-

4  Kryptonim konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego. 
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kusz), Mieczysław Głowania „Jesion”, (komendant w tym czasie LSB5 III Okrę-
gu BCH Kielce z upoważnienia Okręgowej Komendy BCH III Okręgu Kielce), 
Mieczysław Kabat „Chmura” (zastępca komendanta VI Okręgu BCH Kraków, 
jako pełnomocnik komendy VI Okręgu BCH d/s scaleniowych i równocześnie 
przejmujący od komendy III Okręgu BCH Kielce organizacyjnie oddziały BCH 
scalane z AK Obwodu Olkusz do dyspozycji Komendy VI Okręgu BCH Kraków, 
gdyż do chwili podpisania protokołu scaleniowego oddziały te były podległe 
Komendzie III Okręgu BCH Kielce).

Ze strony AK: kapitan Leonard Mleczko-Nowowiejski „Imielski” (komendant 
Obwodu AK Olkusz „Olga”), podpułkownik Bolesław Nieczuja-Ostrowski „Ty-
siąc” (komendant Inspektoratu AK Miechów „Maria”).

Po scaleniu BCH z AK oddział „Mohorta” w pierwszych dniach stycznia 1944 r.  
z całym swym składem został przekazany do AK w/s stanu na dzień 1 I 1944 r. 
i w składzie AK pozostał do końca okupacji. Zgodnie z warunkami umowy sca-
leniowej, oddział został przemianowany na I pluton Kedywu „Dominiki” Ob-
wodu AK „Olga”, a jego dowódca, jako oficer BCH, został zastępcą komendan-
ta Kedywu „Dominiki” Obwodu AK „Olga” i zastępcą dowódcy Samodzielnej 
Kompanii „Dominiki” AK Obwodu „Olga”. Komendantem „Dominiki” Obwodu 
AK „Olga” był w tym czasie podpor. Leonard Wyjadłowski „Ziemia”. Równo-
cześnie ze scaleniem wcielono do oddziału „Mohorta” dotychczasową samo-
dzielną drużynę dywersyjną BCH gminy Dłużec dowodzoną przez Tadeusza 
Praskiego ps. Tadek, która od tego czasu do czerwca 1944 r. była w składzie 
Oddziału „Mohorta”, a następnie w początkach lipca 1944 r. została odkomen-
derowana z oddziału „Mohorta” i wcielona do nowopowstałego oddziału party-
zanckiego BCH-AK por. Tomasza Gołego-Adianowicza „Pazura” uformowanego 
z żołnierzy BCH scalonych z AK z Podobwodu Żarnowiec Obwodu „Olga”.

Nadto wraz ze scaleniem włączono do mojego oddziału dwie dalsze drużyny 
dywersyjne z Podobwodu Skała „Sabcia”, a to:

– drużynę dowodzoną przez plut. Karola Rogozika „Modrzewia” ze wsi Wiel-
moża, złożoną z żołnierzy ZWZ i BCH częściowo ze wsi Wielmoża gm. Sułoszo-
wa, częściowo ze wsi Barbarka gm. Minoga.

– drużynę dywersji z miasteczka Skała, złożoną z dotychczasowych żołnierzy 
ZWZ ze Skały, której dowódcą był plut. Józef Zadęcki „Żmija” ze Skały.

Znacznie więc został rozbudowany mój oddział z chwilą scalenia BCH z AK 
i jego skład w okresie od końca grudnia 1943 r. do sierpnia 1944 r. był nastę-
pujący:

komendant oddziału – Jan Pieńkowski „Mohort”
zastępca komendanta oddziału – Julian Żurada „Orzeł”, adiutanci sztabu od-

działu – Witold Orczyk „Lipski” Wojciech Ostachowski „Mroczek”
dowódcy poszczególnych drużyn oddziału:
drużyna I – Jan Leon Kućmierczyk „Dajan” z Jerzmanowic
drużyna II – Józef Dolny „Cyna” ze Sułoszowej

5  Ludowa Straż Bezpieczeństwa – organizacja zbrojna ruchu ludowego, niescalona z AK. 
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drużyna III – Aleksander Pieńkowski „Jawor” ze Sułoszowej
drużyna IV – Tadeusz Praski „Tadek” z Dłużca
drużyna V – Józef Zadęcki „Żmija” ze Skały
drużyna VI – Karol Rogozik „Modrzew” z Barbarki
drużyna VII – Antoni Janecki „Mieczyk” z Białego Kościoła
drużyna VIII – Bolesław Gądek „Ryś” z Wielmoży
W skład oddziału w tym czasie zostało również wcielonych szereg osób, 

uciekinierów z Zagłębia Dąbrowskiego, którym zagrażało aresztowanie przez 
gestapo, jak również kilka osób z Krakowa, również zagrożonych aresztowa-
niem. W tym czasie łączny stan żołnierzy oddziału wynosił około 150 żołnie-
rzy, plus łączniczki, sanitariuszki i dość dobrze zorganizowana siatka pracow-
ników wywiadu oddziału.

Z całego składu oddziału trzy pierwsze drużyny oddziału były stale zmobi-
lizowane i w pełnym uzbrojeniu kwaterowały w różnych „melinach” party-
zanckich już od stycznia 1944 r., a trzy pozostałe dalsze drużyny były półstale 
zmobilizowane i w każdej chwili mogłem nimi dysponować. Ostatnie dwie 
drużyny były tak zwane rezerwowe i były mobilizowane w razie uzasadnionej 
okolicznościami potrzeby.

W okresie od grudnia 1943 r. do sierpnia 1944 r. poszczególne drużyny oddzia-
łu przeprowadziły pod moją komendą szereg akcji przeciw urzędom, konfiden-
tom oraz jednostkom policji i żandarmerii, jak również liniom komunikacyj-
nym okupanta. Po walkach mojego oddziału stoczonych dnia 6 sierpnia 1944 r.  
w rejonie Trzyciąża, zgodnie z otrzymanym wcześniej rozkazom dowódcy 106. 
Dyw.Piech.AK „Tysiąca” odszedłem z całością sił mojego oddziału w nocy  
z 6 na 7 sierpnia 1944 r. na wyznaczony punkt koncentracji sił mojego oddziału 
do wsi Jeżówka na wschód od Wolbromia i stąd 8 sierpnia 1944 r. oddział po-
prowadziłem w rejon koncentracji sił Samodzielnego Batalionu Partyzanckie-
go Szturmowego kapitana Antoniego Iglewskiego „Ponara” 106. Dyw.Piech.AK  
w rejon lasów sancygniowskich w ziemi miechowsko-pińczowskiej.

W rejonie wsi Cisia Wola koło Kozłowa-Książa Wielkiego pow. Miechów, 
oddział zatrzymał się na kilka dni i tam dokonałem reorganizacji wewnętrznej 
oddziału, pozostawiając w oddziale 86 żołnierzy, a resztę pod komendą do-
tychczasowego mojego zastępcy Juliana Żurady „Orła” odkomenderowałem 
z powrotem w teren powiatu olkuskiego do dyspozycji nowego komendanta 
Kedywu „Dominiki” AK Obwodu „Olga”, którym w sierpniu został oficer BCH 
Stefan Pawlik „Pewny”, będący poprzednio od połączenia BCH z AK, dowódcą 
II plutonu Kedywu „Dominiki” Obwodu AK „Olga”.

Około 10 sierpnia 1944 r. oddział mój w rejonie lasu Sosnówka w pobliżu Ra-
cławic Miechowskich przejął od plutonu BCH-AK Jana Latały „Topora” ze skła-
du Kompanii Ochrony Sztabu 106. Dyw.Piech.AK dwie radiostacje polowe i ich 
obsługę i przeszedł w rejon lasów sancygniowskich wraz z tymi radiostacjami.

Oddział „Mohorta” w okresie od sierpnia 1944 r. do wyzwolenia. Po dojściu 
do lasów sancygniowskich, co nastąpiło około 12 sierpnia 1944 r., oddział mój 
przeszedł w skład Samodzielnego Batalionu Szturmowego Partyzanckiego 106. 
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Dyw.Piech.AK z dniem 12 VIII 1944 r. i z rozkazu „Tysiąca” był do końca wrze-
śnia 1944 r. pełniącym funkcję osłony radiostacji sztabu 106. Dyw.Piech.AK  
w lasach miechowsko-pińczowskich.

Z końcem września 1944 r. oddział już w składzie baonu „Ponara” w kom-
panii kapitana „Gozdawy” przeszedł ponowną reoorganizcję wewnętrzną. 
Zmniejszono stan oddziału do 58 żołnierzy. Pozostałych odesłałem w teren 
powiatu olkuskiego do dyspozycji Komendy „Dominiki” Obwodu AK „Olga”.

W okresie od czasu przybycia oddziału w rejon miechowsko-pińczowski od-
dział mój brał udział w walkach w obronie Partyzanckiej Republiki Proszo-
wicko-Kazimiersko-Pińczowskiej, jak później historia nazwała teren wówczas 
wyzwolony i opanowany przez partyzanckie oddziały AK, BCH i AL w rejonie 
między Miechowem, Proszowicami, Skalbmierzem i Pińczowem. 

W końcu listopada 1944 r. zgrupowanie oddziałów Samodzielnego Batalionu 
Szturmowego Kapitana „Ponara” 106. Dyw.Piech.AK rozkazem dowódcy 106. 
Dyw.Piech.AK podpułk. B.Nieczuji-Ostrowskiego „Tysiąca” zostało rozwiązane 
w lasach sancygniowskich z uwagi na fakt nadchodzącej zimy i braku możli-
wości przetrwania w jednym miejscu tak dużych ilości sił partyzanckich, bez-
ustannie atakowanych przez przeważające technicznie i liczbowo siły wroga.

Zgodnie z otrzymanym rozkazem, odszedłem wraz z oddziałem z rejonu 
lasów sancygniowskich w końcu listopada 1944 r. i poprowadziłem oddział  
w teren nasz macierzysty, w rejon Ojcowa. Oddział maszerował etapami, klu-
cząc pomiędzy licznymi i silnymi siłami wroga znajdującymi się na trasie mar-
szu oddziału, jako pasie przyfrontowym. Szliśmy stale zagrażani i atakowani. To-
czyliśmy potyczki i przebijali się przez pierścienie patroli wroga. Trasa marszu 
wiodła: Lasy sancygniowskie, Janowice, Rędziny Zabigalskie, Klonów, Bukow-
ska Wola, Kamieńczyce, Czaple Wielkie i Czaple Małe powiatu miechowskiego, 
a następnie już w granicach powiatu olkuskiego przez: Imbramowice, Tarnawę, 
Zadroże, Wielmożę, Nową Wieś, Cianowice do Prądnika Korzkiewskiego koło 
Ojcowa. Oddział pod Ojców dotarł nocą 5 grudnia 1944 r. Tu oddział wypoczy-
wał przez 2 dni. Nocą z 7 na 8 grudnia 1944 r. pozostawiając rannych i chorych 
żołnierzy pod opieką lekarza Penkali ze Skały we wsi Świńczów-Niebyła koło 
Ojcowa i pod ochroną patroli terenowych BCH gminy Cianowice oraz sanita-
riuszek BCH, kierowanych przez Marię Ratoń „Martę” i Emilię Jabłońską „Zu-
zannę”, uzupełniony oddział do stanu 54 żołnierzy, ruszył pod moją komendą 
z rejonu Ojcowa na nowe tereny swego działania w północną część powiatu 
olkuskiego oraz przyległe tereny włoszczowskiego, zawierciańskiego.

Od 8 grudnia 1944 r. do 17 stycznia 1945 r. oddział, przechodząc z miejsco-
wości do miejscowości, prowadził walki z cofającymi się oddziałami wroga, 
walki te wyznaczają miejsca jego pobytu w tym czasie.

W dniu 17 stycznia 1945 r. oddział mój we wsi Jasieniec gm. Kidów został 
rozwiązany i jego partyzancka działalność zakończona. Broń przekazano do-
wództwu 13. Dywizji Piech.WP. w Krakowie, a żołnierze udali się do miejsc 
swego zamieszkania.

Od 20 września 1944 r., po drugiej reorganizacji oddziałów Batalionu Sztur-
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mowego 106. Dyw.Piech. AK, powołałem za zgodą mojego dowództwa na 
stanowisko zastępcy mojego, jako zastępcę dowódcy oddziału, Jana Leona 
Kućmierczyka „Dajana”, który tą funkcję pełni do zakończenia działalności od-
działu.

W czasie pobytu mojego oddziału w zgrupowaniu kapitana „Ponara” w lasach 
miechowsko-pińczowskich przydzielono pod opiekę mojego oddziału drużynę 
specjalnej dywersji kolejowej w sile 8 żołnierzy BCH scalonych z AK z drużyny 
Józefa Nowotnego „Jednorękiego” z rejonu Łuczyc pow. miechowskiego, przy-
należną do batalionu BCH-AK majora Franciszka Kozery „Karpa” z powiatu 
miechowskiego. Drużyna ta pod osłoną mojego oddziału wykonywała zada-
nia niszczenia torów kolejowych i wykolejania pociągów na linii Kraków-Sę-
dziszów i Tunel-Wolbrom oraz na „wąskotorówce” w powiecie miechowskim 
i pińczowskim. Od 5 listopada 1944 r. drużyna ta została odkomenderowana 
z terenu lasów sancygniowskich i powróciła ponownie pod komendę swego 
macierzystego batalionu terenowego w południowej części powiatu miechow-
skiego majora „Karpa” z pow. Miechów.

     Jan Pieńkowski „Mohort” 1976 r.

Sieniczno koło Olkusza

Z relacji i meldunków jakie otrzymywaliśmy z poszczególnych naszych placó-
wek terenowych, jak Kosmolów, Zederman, Przeginia, Zimnodół, donoszono, 
że żołnierze niemieckiego „Grunszcu”6 z posterunku granicznego Sieniczno, 
grasują po wioskach, zabierając ludziom masło, jaja, sery i inne produkty żyw-
nościowe, a nawet przedmioty osobistego użytku, jak lepsze ubrania, rowery 
itp. rzeczy. Przeprowadzają rewizje po mieszkaniach i zabudowaniach, pod 
pretekstem, że ludność ukrywa przemytników granicznych i ich towary. Przy 
tej okazji zmuszają ludzi do opłacenia się im różnymi daninami. Opornych stra-
szą oddaniem sprawy do gestapo. Ludność okoliczna tego posterunku żyje pod 
ustawicznym strachem ciągłych najść „grunszuców” z granicznego posterunku 
Sieniczno, a nadto strachem przed stałą kontrybucją, jaką ci Niemcy wprowa-
dzili w okolicznych wsiach.

Wobec takiego postępowania „Grunszuców” z posterunku Sieniczno w sto-
sunku do okolicznej ludności, komenda Obwodu „Olga” poleciła mi zlikwido-
wać ten punkt graniczny.

Po około dwóch tygodniach, w którym to czasie przeprowadzałem wywiad  
i ścisłą obserwację tego posterunku granicznego, tak poprzez odpowiednio 
przeszkolonych żołnierzy mojego oddziału, jak i poprzez komórki naszego wy-
wiadu organizacyjnego, a nadto zbierałem informacje od miejscowej ludności, 
otrzymałem dokładne dane o rozkładzie budynku, linii telefonicznej, miejscu 
posterunków i patroli nocnych „Grunszcu”, stanie osobowym załogi, uzbroje-
niu i zwyczajach załogi posterunku.

6  Chodzi o Zollgrenzschutz, niemiecką straż celno-graniczną. 
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Wykonanie akcji, do której wyznaczyłem 30 żołnierzy, ustaliłem na dzień 
1 lipca 1944 r., w którym to dniu wieczorem, obok wsi Wiśliczka w lasach, 
zebrały się drużyny z Sułoszowej, Jerzmanowic i Zadroża, skąd cała grupa 
pod moją komendą lasami wyruszyła w kierunku Sieniczna, położonego przy 
szosie Olkusz-Sułoszowa. Około godziny 23.00 grupa znalazła się w pobliżu 
wsi Sieniczno, tu zarządziłem krótki odpoczynek i wyznaczyłem zadania dla 
poszczególnych grup, podając cel akcji, to jest zniszczenie posterunku „Grun-
szucu” w Sienicznie.

Specjalny patrol wyruszył przodem, z zadaniem przecięcia linii telefonicznej 
w miejscach wskazanych. Dwie grupy uzbrojone każda w 1 kaem7 oraz kb8  
i granaty wyszły na drogę łączącą posterunek z Olkuszem i Sułoszową, każda 
z tych grup zajęła zasadzką odpowiednie miejsce w przydrożnych zaroślach  
w odległości 200 m od posterunku. Pozostali żołnierze z dwoma kaemami oto-
czyli budynek posterunku i cicho i sprawnie pod osłoną nocy, zajęły stanowi-
ska ogniowe.

W budynku-baraku, który zajmował posterunek „grunszucu” było ciemno  
i cicho. Tylko na drodze oparci o szlaban graniczny drzemali dwaj niemieccy 
żołnierze. W ich kierunku wykorzystując zasłonę z płotu, rowem poczołgało się 
czterech partyzantów. Kilka minut napięcia nerwów i cicho, bez krzyku leżeli już 
ujęci, rozbrojeni, zakneblowani i związani dwaj Niemcy obok szlabanu granicz-
nego. Moi żołnierze bez hałasu, jak kłody drzewa, przenieśli ich w pobliski las.

Strzelam rakietę, dając sygnał do akcji końcowej, do zdobycia i zlikwidowa-
nia posterunku. Zagrały kaemy, bijąc po oknach baraku, wsparły ogień ka-
emów steny i m-pi9, trzaskały strzały kb, a za chwilę zagłuszył to wszystko na 
moment huk granatów. To grupa specjalna partyzancka poczołgała się pod 
baraki i wrzuciła granaty do wewnątrz baraku. Od granatów i pocisków zapa-
lających wkrótce zapaliły się pomieszczenia posterunku.

Walka ogniowa trwała krótko. Po wybuchu pożaru, Niemcy wywiesili białą 
flagę, poddali się, poleciłem przetrwać ogień. Niemców wezwałem by wycho-
dzili pojedynczo z budynku z bronią w podniesionych do góry rękach. Chodziło 
mi o zdobycie broni, ponieważ pozostawienie jej w palącym się budynku gro-
ziło, że możemy ją stracić. Pożar rozprzestrzeniał się po drewnianych barakach 
bardzo szybko. Wchodzenie naszych żołnierzy do palących się budynków było-
by niepotrzebnym ryzykiem. Jeden Niemiec wyszedł bez broni, krzyknąłem by 
wrócił i przyniósł swą broń, jeżeli nie chce być rozstrzelany. Wrócił i wyszedł  
i przyniósł swój m-pi, ale bez magazynku. Jego sylwetkę zapamiętałem.

Niemcy po przejściu grupą około 30 metrów złożyli broń, następnie kazałem 
im maszerować dalej. Gdy cała grupa Niemców oddaliła się od broni na pewną 
odległość, kazałem im zatrzymać się i pojedynczo maszerować, na wezwanie, 
kolejno na drogę, na której każdego moi żołnierze skrupulatnie rewidowali  
i kazali im się kłaść do rowów. Widoczność była dobra od ognia palących się 
7  Karabin maszynowy. 
8  Karabiny. 
9  Niemieckie pistolety maszynowe MP-40. 
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baraków. Musiałem zastosować pojedyncze podchodzenie Niemców do rewi-
zji, gdyż obawiałem się, czy któryś z nich nie zachował ukrytej broni krótkiej 
lub granatu, bo wówczas mogłaby sprawa dla nas niepotrzebnie skończyć się 
tragicznie.

Gdy wszystkich Niemców zrewidowano i zabrano broń, budynek posterunku 
był już cały w ogniu, a wokół zrobiło się widno od pożaru. Ujętym 10 Niemcom 
z „Grunszucu” powiedziałem, by sobie zapamiętali dzisiejszą noc na przyszłość 
i że za polskie masło rabowane chłopom, gdyby się to powtórzyło, zapłacą 
życiem. By tego nie robili na przyszłość, jako zadatek dalszej ewentualnej kary, 
każdy z nich dostanie po 10 batów, a ten który nie wykonał mojego rozkazu 
i przyszedł bez broni i następnie gdy zmusiłem go do przyniesienia broni, to 
wyrzucił od niej w ogień magazynek, dostanie 20 batów za karę. Ponadto po-
wiedziałem im, że po wymiarze chłosty razem odejdą szosą do Olkusza.

Nasi żołnierze szybko wymierzyli kara chłosty kolejno każdemu Niemcowi. 
Po odejściu Niemców, zebrałem oddział, ściągnąłem ubezpieczenia i kolejno 
drużyny, zbierając zdobytą broń i amunicję, ruszyły w las. Oddział lasami, po-
lnymi drogami tejże nocy wrócił do swej bazy wyjściowej w lasach koło Ojco-
wa. Akcja odbyła się szybko i sprawnie, bez własnych strat. Zdobyto 4 m-pi,  
5 kb, 6 pistoletów parabellum, 4 granaty, amunicję.

Trzyciąż10

Po walkach w Skale i okolicznych miejscowościach oddział mój w dniu  
6 sierpnia 1944 r. kwaterował w rejonie lasu Grodzisko nad zboczami doliny 
Ojcowskiej o 3 km na południe od Zamku Pieskowa Skała. Część oddziału 
była rozesłana w patrolach i ubezpieczeniu terenu. Jedna drużyna pod do-
wództwem mojego zastępcy, ówczesnego podpor. Juliana Żurady „Orła”, w sile 
14 żołnierzy, składająca się wyłącznie z żołnierzy BCH z Sułoszowej i Jerzma-
nowic, kwaterowała w odległości 7 km na północ od obozu głównych sił od-
działu i ubezpieczała sztab mobilizujących się sił 116. p.p. AK Ziemi Olkuskiej 
w leśniczówce w pobliżu wsi Trzyciąż i Zadroże w lesie Glanowskim powiatu 
olkuskiego.

Ponieważ oddział, zgodnie z rozkazem „Tysiąca”, miał odejść na zgrupowanie 
partyzanckie w rejon Miechowa w lasy rejonu wsi Cisia Wola, postanowiłem 
pojechać do sztabu 116. p.p. AK i omówić z dowódcą pułku kapitanem „Teofi-
lem” Janem Kołymanem zebranie drużyny „Orła” z ubezpieczenia sztabu oraz 
wydanie rozkazu tej drużynie o sposobie, czasie i miejscu dołączenia do od-
działu.

Dnia 6 sierpnia 1944 r. około godziny 10 wyjechałem konno z Grodziska do 
Trzyciąża gdzie przybyłem około godziny 11.30. W sztabie 116 p.p. zastałem 
około 40 mężczyzn i kobiet pracowników i funkcjonariuszy sztabu, poza moją 
drużyną nieuzbrojonych, a niektórzy posiadali tylko broń krótką.

10  Potyczkę w leśniczówce pod Trzyciążem relacjonuje również Stanisław Tarasin „Ospały” w „Partyzanckich 
wspomnieniach” (tom I), Olkusz 1999. 
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Po sprawdzeniu z dowódcą ubezpieczającej drużyny „Orłem” rozmieszcze-
nia czujek i punktów obronnych oraz punktów obserwacyjnych drużyny na  
wypadek nagłego natarcia sił npla11, jakie wybrał dowódca tej drużyny, uzna-
łem w tym terenie ubezpieczenie sztabu za właściwe, jakie można było wpro-
wadzić taką szczupłą garstką żołnierzy jaką rozporządził „Orzeł”. Nie wniosłem 
żadnych zmian, jednocześnie zapoznałem się dobrze z terenem.

Gdy wróciłem z obchodu terenu, około godziny 13.00 zetknąłem się z ka-
pitanem „Teofilem” i zostałem przez niego zaproszony do zjedzenia wspólnie 
obiadu, na co chętnie przystałem, gdyż byłem głodny. W czasie, gdy wszyscy 
obecni w leśniczówce jedliśmy obiad i połowa drużyny „Orła”, reszta druży-
ny była obok zabudowań leśniczówki, w pogotowiu. Nagle odezwały się serie 
strzałów czujek z pistoletów maszynowych a następnie silny ogień ze strony 
przeciwnej, bijący po oknach leśniczówki.

Wśród uczestników obiadu wytworzyła się panika, powstał wrzask, piski 
kobiet i wszyscy wybiegali z leśniczówki, biegiem do pobliskiego lasu, na chwi-
lę nie pozostało nikogo w leśniczówce ze sztabu pułku, poza drużyną osłony 
„Orła”, której żołnierze z pogotowia już byli na stanowiskach natomiast, druga 
część drużyny wybiegała z bronią i zajmowała swoje stanowiska obronne.

Ja po wybiegnięciu z leśniczówki zorientowałem się, że Niemcy są w łanach 
zbóż okalających leśniczówkę z trzech stron, które podchodzą pod sam las, 
przez co wytworzyła się taka sytuacja, że Niemcy nie widzą naszych stanowisk 
w sadzie i na drodze do leśniczówki i cały ogień, leżąc na ziemi w zbożu, kie-
rują na budynek leśniczówki, nie widząc poprzez dojrzałe zboże dobrze celów, 
a strzelanina odbywa się tylko bezładnie, odbijana echem o ścianę wysokiego 
lasu, mylący odgłos i krzyki przeraźliwe dwóch Niemców, widocznie rannych 
wołających pomocy, a leżących w zbożu. Wobec takiej sytuacji wydałem roz-
kaz drużynie „Orła”, podany „po stanowiskach”, strzelanina ogniem „poszerzo-
nym” w zboże i w ten sposób rozpoczęło się gwałtowne partyzanckie koszenie 
dojrzałego zboża, tylko że „kosy” były niecodzienne, bo miotały zboże serie  
z automatów i syk karabinowych kul.

Jeszcze w czasie przedobiednego obchodu stanowisk wokół leśniczówki, 
zauważyłem duży pagórek utworzony ze zbieranych corocznie z pól kamieni 
i obrośnięty krzakami dzikiej róży. To też w pewnym momencie strzelaniny 
postanowiłem przenieść jedyny CKM12, jakim w tej walce dysponowała druży-
na „Orła”, a który w początkach walki strzelał na ślepo w zboże. Przeniosłem 
z żołnierzami chyłkiem ten CKM, na właśnie ten wzgórek z dzikimi różami  
i stąd właśnie doskonale było widoczne pole walki, a krzewy dzikiej róży do-
skonale nas zasłaniały, jak również kamienie z których był utworzony wzgó-
rek, zabezpieczały stanowisko od kul wroga. Widziałem Niemców doskonale 
posuwających się łanem zboża w kierunku leśniczówki, rozrzuconych tyralierą 
na odcinku około 200 metrów. Było ich ponad stu.

11  Nieprzyjaciela.
12  Ciężki karabin maszynowy. 
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Odsunąłem żołnierza obsługi CKM, ująłem sam za spust CKM. Celny ogień 
naszego CKM zagrał rytm śmierci po rozciągniętej w zbożu niemieckiej tyralie-
rze natarcia. Powstrzymał natarcie, Niemcy przypadli do ziemi w zbożu, a nasz 
CKM bił seriami, tnąc zboże w miejscach, gdzie zapadła tyraliera niemieckiego 
natarcia. Po pewnym czasie oddałem CKM żołnierzowi, wydając mu rozkaz 
krótkimi seriami „omiatania” zboża. Zza krzewu obserwowałem bacznie teren 
walki. Zobaczyłem biegiem uciekających Niemców z pola walki, wycofujących 
się w kierunku zachodnim, omijających wieś Trzyciąż, unoszących swych ran-
nych i poległych.

Po wycofaniu się npla z rejonu leśniczówki, przeszliśmy tyralierą przez zboża 
do miejsca skąd Niemcy rozpoczynali natarcie, licząc że znajdziemy tam może 
porzuconą przez Niemców broń, ale niestety broni nie znaleźliśmy, oprócz oko-
ło 20 granatów ręcznych, kilka chlebaków z amunicją i magazynkami do m-pi, 
kilkanaście porzuconych hełmów, oraz pięć wozów parokonnych zaplątanych 
między drzewami, które – jak było widać – spłoszone konie zwlekły między 
drzewa i niekierowane przez nikogo zaplątały między drzewami. Znalezione 
furmanki w tej sytuacji okazały się bardzo przydatne.

Cała walka nie trwała dłużej, jak około godziny czasu. Po walce, gdy ucichły 
strzały, do leśniczówki powrócił leśniczy z żoną , natomiast z dowództwa puł-
ku nikt nie powrócił. Zostałem postawiony w sytuacji do zadecydowania, co 
zrobić z pozostawionym majątkiem pułku. Wiedząc, że leśniczówka ta nie może 
być już miejscem melinowania sztabu pułku, a ja nie znając rezerwowego miej-
sca, gdzie wycofał się sztab, postanowiłem wszystkie materiały sztabu pułku 
załadować na zdobyczne furmanki i wywieźć w inne miejsce. Wybrałem na 
miejsce zawiezienia tych materiałów sztabu pułku, znaną mi leśniczówkę Po-
powiec, położoną o kilka km na południe od Trzyciąża, pod lasem minodzkim. 
Materiałów tych było sporo. W pierwszym rzędzie zabrano skrzynki z ewi-
dencją  116. p.p., teczki wszelkiej dokumentacji, pisma, mapy, kilka maszyn 
do pisania, kasę z sumą prawie pół miliona złotych emisyjnych, znaczne ilości 
umundurowania, bielizny, koce na wyposażenie około 200 żołnierzy, samochód 
osobowy i motocykl. W czasie załadunku tych materiałów, nadjechała grupa 
około 40 żołnierzy z oddziału „Hardego” z GL PPS ze składu Śląskiej Dywizji 
AK, która spieszyła nam na pomoc która otrzymała wiadomość o walce pod 
Trzyciążem, prowadzonej przez mój oddział. W jaki sposób oddział „Hardego” 
otrzymał wiadomość o walce, nie ustaliłem wtedy, lecz dziś stwierdzić mogę, że 
w czasie wojny w warunkach partyzanckich, był to wypadek bez precedensu, 
by bez radia i telefonu, w przeciągu 3 godzin od rozpoczęcia walki oddział, któ-
ry stacjonował wówczas w lasach między Bydlinem, Pilicą, w odległości około 
20 km, zawiadomiony prawdopodobnie przez gońca z któryś z okolicznych wsi, 
zebrał żołnierzy, pobrał podwody z jakiejś wsi i polnymi drogami, wymijając 
bokiem miasto Wolbrom, przybył w tak krótkim czasie na miejsce walki, na 
pomoc drugiemu bratniemu oddziałowi.

Po stwierdzeniu, że pomocy już nie potrzebujemy, żołnierze „Hardego” odje-
chali, zabierając na moją prośbę samochód osobowy bez akumulatorów będą-
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cy, a który – jak się okazało – był ich własnością.
Gdy wszystko, co było do zabrania z materiałów sztabu 116. p.p zostało za-

ładowane na furmanki, opuściliśmy leśniczówkę przy zmierzchu wieczoru, 
udając się do Popowca. Przed odjazdem rozmawiałem z leśniczym i jego żoną, 
którzy byli członkami AK i radziłem im, by po tym co tu się stało, opuścili le-
śniczówkę i udali się do swych znajomych i przeczekali pewien czas na rozwój 
dalszej sytuacji, względnie by poszli z nami, a my ich umieścimy w naszych 
partyzanckich melinach, lecz stanowczo odmówili twierdząc, że Niemcy nie 
mogą im nic zrobić, bo wytłumaczą się, że zostali przez partyzantów zmuszeni 
do zakwaterowania ich w leśniczówce. Ponadto żal im było opuścić swego 
dorobku całego życia.

Jak wiadomo, ja miałem rozkaz z całym oddziałem natychmiast odmaszero-
wać w teren lasów miechowsko-pińczowskich na miejsce koncentracji wszyst-
kich sił Batalionu „Ponara” 106. Dyw.Piech. AK. Po zabezpieczeniu w Popowcu 
materiałów sztabu 116. p.p., nocą z 6 na 7 sierpnia mój oddział ruszył całością 
swych sił z olkuskiego w teren wyznaczony rozkazami dowództwa. W walce 
pod Trzyciążem 6 sierpnia 1944 r. npl stracił 8 zabitych i miał kilku rannych  
i wycofał się pospiesznie do Wolbromia, zabierając swych poległych i rannych.

Na drugi dzień, to jest 7 sierpnia 1944 r., Niemcy ściągnęli większą ilość 
swych sił, wojska i żandarmerii, wpadli rankiem do Trzyciąża, zamordowali 
siedmiu mężczyzn i siedem kobiet, w tym leśniczego i jego żonę, oraz spalili 
leśniczówkę, po czym, zauważywszy, że w rejon Trzyciąża nadciągają partyzan-
ci, szybko odjechali samochodami w stronę Wolbromia. Oprócz strat ludności 
cywilnej, zamordowanej rankiem 7 sierpnia 1944 r. przez Niemców, oddziały 
partyzanckie strat w walce pod Trzyciążem nie miały.

Wykaz
żołnierzy BCH-AK z Oddziału Partyzanckiego „Mohorta”, którzy brali 

udział bezpośredni czynny w walce z Niemcami w dniu 6 sierpnia 1944 r. 
pod Trzyciążem pow. Olkusz.13

1. kapitan „Mohort” Jan Pieńkowski, BCH, Strzemieszyce, dowódca 
2. podpor. „Orzeł” Julian Żurada, BCH, Sułoszowa, zast. dow.
3. sierżant „Bober” Jan Mrozowski, BCH, Jerzmanowice, szer.
4. sierżant „Czarny” Edmund Sołtysik, BCH, Sułoszowa, szer.
5. strzelec „Orzeł II” Jan Jankowski, BCH, Sułoszowa, szer.
6. st. sierżant podchor. „Ospowy” Stanisław Tarasin, BCH, Sułoszowa, szer.
7. plut. podchor. „Jawor” Aleksander Pieńkowski, BCH, Strzemieszyce,  szer.
8. plutonowy „Szczygieł”, Leon Szpik, BCH, Wola Kalinowska, szer.
9. kapral „Wysoki” Tadeusz Gęgotek, BCH, Sułoszowa, szer.
10. plutonowy „Wielki” Tadeusz Woszczek, BCH, Sułoszowa, szer.
11. plutonowy „Róg” Jan Byczek, BCH, Sułoszowa, szer.

13  Autor podaje dane w kolejności „stopień wojskowy otrzymany w Ruchu Oporu, pseudonim, imię i nazwisko, 
przynależność organizacyjna, miejsce skąd pochodził, funkcja”. 
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12. st. sierż. podchor. „Cyna” Józef Dolny, BCH, Sułoszowa, szer.
13. kapral „Szary” Edward Skrzypek, BCH, Jerzmanowice, szer.
14. kapral „Zbroja” Zygmunt Pogan, AK, Kraków, szer.
15. kapral „Zefir” Lucjan Boroń, AK, Skała, szer.

Dobraków-Podleśna

Dnia 10 grudnia 1944 r. oddział mój stacjonował w rejonie wsi Otola gmi-
ny Żarnowiec powiatu olkuskiego, a ponieważ przebywaliśmy w tym terenie 
dopiero kilka dni i przyszliśmy na teren, jako nowi, nieznani, bez bliższych 
kontaktów z miejscowymi placówkami BCH-AK i bez jakiegokolwiek zaplecza 
zaopatrzeniowego w wyżywienie oddziału, pranie i wymianę bielizny oraz nie 
znaliśmy punktów sanitarnych partyzanckich tego terenu, a w wypadku ewen-
tualnej choroby lub ran, było konieczne mieć takie punkty w pobliżu. Do nasze-
go stałego partyzanckiego szpitalika w Świńczowie i Prądniku Korzkiewskim 
koło Ojcowa, prowadzonego przez lekarza Penkalę ze Skały i nasze dzielne 
sanitariuszki z rejonu Ojcowa, było zbyt daleko i należało w nowym rejonie 
przebywania oddziału takie punkty zorganizować.

Toteż, poprzez znane mi punkty kontaktowe zarządzałem spotkania z dowód-
cami jednostek konspiracyjnych tego terenu, w którym zamierzaliśmy przez 
pewien czas przebywać. W odpowiedzi otrzymałem wiadomość, bym dnia  
10 grudnia 1944 r. w godzinach popołudniowych przybył do wsi Dobraków 
na spotkanie. Zabrałem czterech żołnierzy, jako ubezpieczenie i wyszedłem  
w godzinach rannych z Otoli do Dobrakowa leśnymi zagajnikami.

Po przejściu lasów i dojściu do kolonii Dobraków-Podleśna, skąd już było bli-
sko do Dobrakowa, postanowiłem ubezpieczenie pozostawić ukryte na skrzy-
żowaniu dróg we wsi Dobraków-Podleśna z zadaniem obserwacji i w wypadku 
pojawienia się jakichś oddziałów niemieckich, powiadomienia mnie natych-
miast o zauważeniu npla. Ponadto, znając tutejszą ludność, nie chciałem by 
żołnierze paradowali przez wieś z bronią i umundurowani, bo w tym wypadku 
wszyscy wiedzieliby, że w domu któregoś z tutejszych gospodarzy odbywa się 
jakaś narada partyzancka i że we wsi są w biały dzień partyzanci goszczeni.

Mając przy sobie granaty i dwa pistolety krótkie, wyruszyłem na przełaj 
przez pola do widocznej już wsi Dobraków. Po przejściu około 500 metrów 
usłyszałem na drodze biegnącej głębokim wąwozem, wzdłuż której szedłem, 
w odległości około 100 m wrzaski i przekleństwa w języku niemieckim oraz 
krzyk bitego człowieka po polsku. Ponieważ całe to zajście odbywało się  
w wąwozie, nie widziałem, co tam się dzieje, ilu jest Niemców. Jak z krzyku wy-
nikało, to powinien tam być jeden Niemiec. Nie namyślając się długo skręciłem 
do drogi, wiedząc że w pobliżu mam swych czterech żołnierzy ubezpieczenia, 
którzy mając lornetkę obserwują mnie i widząc, że „Stary”, jak mnie między 
sobą żołnierze nazywali, nie idzie do Dobrakowa, a skręcił o 180 stopni i idzie 
do drogi, więc coś tam musi być nie w porządku i wierzyłem, że natychmiast 
pospieszą za mną. Szybko doszedłem na skraj wąwozu i stanąłem na brzegu 
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skarpy i zobaczyłem następujący widok: naprzeciw siebie stojące dwie furman-
ki parokonne, na jednej z furmanek były worki ze zbożem, a druga furmanka 
była pusta, leżało w niej kilka jakichś paczek i na nich m-pi. Przy koniach wozu 
zobaczyłem dwóch chłopów, trzymających konie załadowanego zbożem wozu 
za uzdy i usiłujących je zmusić do cofnięcia wozu do tyłu. W środku między 
furmankami tęgi Niemiec, sierżant żandarmerii, z batem w ręku, okładał z całej 
siły batem raz konie, a raz chłopa – właściciela wozu załadowanego zbożem. 
Na mój okrzyk „hende hoch”14 Niemiec odwrócił się i zbaraniał, widząc w sie-
bie skierowane dwa pistolety. Chłopi znieruchomieli, krzyknąłem na nich, aby 
i oni podnieśli ręce do góry, co szybko wykonali. Niemcowi kazałem podejść 
bliżej do skarpy wąwozu, natomiast chłopu, który był bity przez Niemca, pole-
ciłem, aby z tyłu podszedł do Niemca i wyjął z kabury pistolet – parabellum. 
Gdy to chłop uczynił, poleciłem mu zebrać z wozu m-pi i po skarpie wąwozu 
broń przynieść do mnie. Gdy broń Niemca leżała już przy mnie, rozejrzałem 
się dopiero po polach i zobaczyłem że od wsi Dobraków-Podleśna biegiem do 
mnie zbliżają się moi chłopcy z ubezpieczenia. Wtedy zwróciłem się do wła-
ścicieli furmanek z zapytaniem, co tu zaszło i za co Niemiec bił jednego z nich. 
Jak z ich chaotycznych wyjaśnień wynikało, że było tak: Niemiec – żandarm  
z posterunku Brzeziny koło Żarnowca jechał podwodą z Pilicy do Brzezin i wie-
zie pocztę do posterunku w Brzezinach. Przed wjazdem do wąwozu, gdzie na 
przestrzeni 60 m droga się obniżała i wchodziła w głęboki parów wyżłobiony 
przez wodę, gdzie zmieścić się mogła tylko jedna furmanka i jak nakazywał 
miejscowy zwyczaj, ten kto dojeżdżał do wąwozu i widział, że wąwozem jedzie 
z naprzeciwka furmanka, to czekał u wylotu wąwozu, aż ta druga furmanka 
przejedzie. Widoczność parowu była dobra z obydwu stron. W tym wypadku 
jak wynikało z opowiadania chłopów, wjechał pierwszy w wąwóz gospodarz 
wiozący zboże do młyna, zaś furman z podwody wiozącej Niemca wiedział, że 
ten drugi już wjechał w wąwóz, więc zatrzymał się u wylotu wąwozu i chciał 
zaczekać, aż ten drugi przejedzie, lecz Niemiec zmusił go do wjazdu do wąwo-
zu, mówiąc, że ten chłop widział że jedzie Niemiec, więc winien czekać, bo on, 
jako Niemiec, ma zawsze pierwszeństwo przed Polakiem. Po spotkaniu się fur-
manek w głębokim wąwozie, żandarm kazał chłopu wiozącemu zboże cofać się 
z wozem do tyłu, co było niemożliwe, gdyż wóz był ciężko załadowany. Żan-
darm zeskoczył z wozu, wziął bat swego furmana i zaczął masakrować chłopa 
wiozącego zboże po twarzy i głowie. Dopiero moje przypadkowe zjawienie się 
położyło kres znęcania się nad tym gospodarzem i końmi.

Po przybyciu mojego ubezpieczenia i przy pomocy chłopów i rozbrojonego,
potulnego już jak baranek Niemca, cofnięto pustą furmanką z wąwozu,  

a chłopu wiozącemu zboże do młyna kazałem jechać. Żołnierzom moim ka-
załem zabrać podwodę z pocztą niemiecką i zatrzymać ją do mojego powrotu. 
Żandarma kazałem wyprowadzić w las za Dobraków-Podleśną i zlikwidować, 
gdyż jak wynikało z zeznań obydwu chłopów żandarm ten należał do tej grupy 

14  Hände hoch (niem.) – ręce do góry.
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żandarmów z posterunku Brzeziny, o których wiedzieliśmy, że postępowanie 
ich z ludnością polską jest nieludzkie i sadystyczne. Tak się wówczas rozsta-
łem z tym sierżantem niemieckiej żandarmerii, nie przewidując, że jeszcze raz  
w życiu zobaczę się z tym żandarmem, lecz w zupełnie innych okolicznościach.

Po powrocie z narady dowódca ubezpieczenia zameldował mi o wykonaniu 
rozkazu. Natomiast furman z podwody wiozącej Niemca zaczął mi zarzucać, 
że zabiliśmy tego Niemca, a on teraz będzie odpowiadał, że go nie przywiózł  
i Niemcy zemszczą się na nim i jego rodzinie. Odpowiedziałem mu, że ani jemu, 
ani jego rodzinie nic nie zrobią, a na posterunek pójdzie dopiero jutro, a Niemca 
nie my winniśmy zlikwidować, a on, gdyż jak mógł się przyglądać bezczynnie 
gdy żandarm bił i maltretował jego sąsiada, a przecież Niemiec na jego wozie 
zostawił m-pi, więc pewnie Niemiec miał do niego duże zaufanie, że idąc bić 
jednego Polaka, broń zostawił spokojnie na wozie drugiego Polaka i nie bał się, 
że ten drugi użyje jej przeciwko niemu, w obronie drugiego Polaka. Furmana 
zatrzymaliśmy przez noc w obozie leśnym, by przypadkiem nie naprowadził 
na nas Niemców. Wypuściliśmy go dopiero nazajutrz, gdy już było wiadomo, 
że Niemcy wiedzą już, że ich żandarm został rozstrzelany przez partyzantów. 
Niemcy za tego żandarma nie represjonowali nikogo w tej okolicy.

Poczta, którą ten żandarm wiózł była prywatna, przeważnie listy od swoich 
z Reichu, z podziękowaniami za przysłane polskie gęsi, wędliny itp. produkty 
żywnościowe. W paczkach była bielizna ciepła, rękawiczki, skarpety robione 
na drutach przez mamy i żony, które nie spodziewały się zapewne, że prze-
syłka ta wpadnie w ręce polskich partyzantów i że zamiast ich „umiłowanym 
knechtom”, będzie służyła partyzantom, a zaś dołączone do paczek ulubione 
niemieckie „kuche” zamiast posłużyć „rycerzom niemieckim”, będą dobrą kola-
cją w leśnym obozie polskich „chłopców z lasu”.

Z owym żandarmem spotkałem się powtórnie w okolicznościach dość przy-
krych dla mnie, gdy byłem przez sześć miesięcy podopiecznym pana Światły15 
w Krakowie. W kwietniu 1950 r. zostałem w asyście 20 żołnierzy KBW16 przy-
wieziony do lasu Dobraków-Podleśna, gdy po rozładowaniu się żołnierzy i roz-
stawieniu w tym lesie, kazano mi wysiąść z samochodu, byłem naprawdę zdzi-
wiony po co mnie tu przywieziono i byłem ciekawy co pan Światło w swych 
sztuczkach wymyślił, dopiero gdy por. D. z WUBP w Krakowie dowodzący tą 
ekspedycją powiedział mi: „Mohort”, pokaż gdzie tu zastrzeliłeś i pochowałeś 
naszego człowieka, wtedy przypomniałem sobie owego żandarma z Brzezin, 
gdzieś tu pogrzebanego i zacząłem się śmiać, mimo tragizmu sytuacji, w ja-
kiej byłem i przypominać całe to wydarzenie, zobaczyłem oczyma wyobraźni, 
potwornie zakrwawioną twarz bitego przez tego żandarma chłopa, pręgi na 
pyskach końskich i Niemca w wąwozie patrzącego na mnie z przerażenia, po 
moim okrzyku „Hende hoch” z białkami przerażonych oczu żandarma.

Siedząc na pniu, w czasie przypominania sobie wydarzeń tamtego dnia oku-

15  Józef Światło – wysokiej rangi funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. 
16  Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego – specjalna formacja podporządkowana Ministrowi Bezpieczeństwa 

Publicznego. 



73

Konrad Kulig, Mateusz Radomski

pacyjnego, przestałem się śmiać nagabywany przez por. D. nie odpowiadałem 
przez dłuższy czas. Dopiero po chwili powiedziałem: tak, tu gdzieś leży rozstrze-
lany z mojego rozkazu żandarm niemiecki, ale w którym miejscu on leży, to nie 
wiem, gdyż przy tym nie byłem. Rozkaz wykonali moi chłopcy. Prawdopodob-
nie ludzie ze wsi to wiedzą gdzie ten żandarm leży, bo na pewno oni go tu zako-
pywali, gdyż moi żołnierze nie posiadali łopat, więc kazali tą czynność wyko-
nać sołtysowi wsi. Por. D posłał do wsi żołnierzy, którzy po dwóch godzinach 
przyprowadzili ze wsi człowieka, który wskazał miejsce pochówku Niemca.

Po odkopaniu stwierdzono, że w grobie znajdują się zwłoki potężnego
człowieka w mundurze i płaszcz z czapką sierżanta żandarmerii niemieckiej. 

Tu muszę powiedzieć, że moi chłopcy zawsze wykonywali ściśle moje rozkazy 
i dokładnie w tym wypadku stwierdziłem po latach, że nie w pełni wykonali 
rozkaz, grzebiąc zbyt płytko żandarma. Natomiast swoim wstrętem do noszenia 
mundurów niemieckich, mimo że nasze mieliśmy podarte, połatane, pozosta-
wiając Niemca w grobie w mundurze, zrobili mi przysługę bezwiednie, gdyż 
gdyby zwłoki były bez oznak, p. Światło byłby twierdził, że to jest właśnie 
„jego człowiek” rozstrzelany przeze mnie.

Dobraków-Podleśna

Nocą z 16 na 17 grudnia 1944 r. oddział mój maszerował z Woli Libertowskiej 
do miejscowości Jasieniec koło Ołudzy. Marsz odbywał się w dużym śniegu, 
po drogach nieprzetartych i przy mrozie 14 stopni. Toteż żołnierze po przej-
ściu 18 km byli bardzo zmęczeni i wyczerpani, wobec czego postanowiłem  
o godz.1.30 przerwać marsz i dać żołnierzom odpocząć.

We wsi Dobraków-Podleśna zakwaterowałem oddział, liczący w tym dniu 49 
żołnierzy, w czterech chłopskich domach stojących około 200 m od wsi w po-
bliżu lasów, okalających wieś od północy. Oddział ubezpieczyłem czujkami od 
strony Solca, przy drodze na skraju lasu, od strony Dobrakowa-Podleśnej przy 
pierwszym zabudowaniu wsi, w odległości około 200 m od miejsca zakwatero-
wania oddziału. Na to ubezpieczenie wyznaczyłem swojego zastępcę „Dajana” 
i st. strz. „Zaporę”. Zmęczeni żołnierze w małych izbach gospodarskich zasnęli, 
jak kto mógł na ławach, na podłodze, bez rozbierania się i odkładania broni.

Rankiem 17 grudnia 1944 r., gdzieś po godzinie 6-tej, niespodziewanie
sankami nadciągnęła niemiecka ekspedycja, jadąca z kierunku od Łan Wiel-

kich przez wieś Dobraków-Podleśna, w sile ponad 150 żołnierzy Wehrmachtu 
i żandarmerii, nie zauważona przez żołnierzy miejscowej placówki BCH, która 
miała wartę ubezpieczeniową we wsi i wiedziała o naszym zakwaterowaniu 
we wsi pod lasem. Niemcy, którzy jak później mi we wsi podano, jechali do 
wsi Dzwonowice na ściąganie kontyngentów, nie wiedzieli o naszym postoju  
w Dobrakowie, dlatego też jechali na saniach i bez żadnego ubezpieczenia. 
Pierwsi z nadjeżdżającymi Niemcami zetknęli się „Dajan” i „Zapora” z ubez-
pieczenia przy ostatnim zabudowaniu wsi, którzy z odległości 40 m dopiero 
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spostrzegli Niemców i z miejsca otworzyli ogień do wroga z pe-emów17, bijąc 
wprost w sanie pełne Niemców. Zaskoczenie ogniowe wytworzyło w czołówce 
kolumny wroga panikę i dezorganizację, z czego skorzystali „Dajan” i „Zapora” 
odrywając się od nieprzyjaciela.

Strzały ubezpieczenia i strzelanina jaka wywiązała się, zaalarmowała śpiący 
oddział. Żołnierze oddziału, podrywali się ze snu i sprawnie w biegu zajmowali 
stanowiska ogniowe na skraju lasu, podane dowódcom drużyn i grup, na ewen-
tualność walki, jeszcze przy apelu przed udaniem się na spoczynek. „Dajan”  
i „Zapora” pod ogniem npla rozpoczęli wycofanie się z ubezpieczenia, lecz nie  
w kierunku zachodnim do stanowisk oddziału, a w kierunku północnym do 
lasu, ostrzeliwując się i wychodząc z pola ognia, między oddziałem, a nplem.

W tym czasie kiedy Niemcy poprzez zabudowania wsi i ogrody wydostali się 
za stodoły wsi, aby strzelać do wycofujących się „Dajana” i „Zapory”, oddział 
był już na stanowiskach, w wysuniętym cyplu lasu, frontalnie linią obrony do 
Niemców zwróconych w kierunku wschodnim. Gdy Niemcy, zasugerowani 
dwoma odstrzeliwującymi się i wycofującymi się do lasu na północ żołnierzami 
i zajęci ostrzeliwaniem tychże, nie zauważyli wybiegającego z domów oddziału 
i zajmowania przez oddział stanowisk w lesie, mając swe stanowiska Niemcy 
za stodołami wsi, bokiem do linii stanowisk oddziału. Toteż gdy „Dajan” i „Za-
pora” zeszli z linii strzału szczęśliwie, wydałem rozkaz jednoczesnego otwarcia 
ognia z 5 CKM-ów jakie oddział miał na wyposażeniu, do strzelających z pozycji 
stojącej lub klęczącej Niemców po całej ich linii, dobrze widocznej w odblasku 
śniegu. Gwałtowny ogień broni naszej maszynowej przygwoździł Niemców do 
ziemi. Przerwali ogień za wycofującymi się „Dajanem” i „Zaporą” i Niemcy roz-
poczęli ucieczkę za opłotki i zabudowania wsi, byle uciec z linii morderczego 
ognia naszych kaemów. W tym czasie „Dajan” i „Zapora” poderwali się i pędem 
przebyli odległość około 150 metrów dzielącą ich jeszcze od lasu.

Po dobiegnięciu „Dajana” i „Zapory” do lasu przerwałem ogień naszych ka-
emów, ponieważ Niemcy schronili się do wsi, a ze wsi od stodół zaczęli uciekać 
ludzie, mieszkańcy wsi w kierunku lasu, którzy widząc, że walka rozgorzała na 
dobre między partyzantami, a Niemcami, zabierali dzieci, pozostawiając cały 
dobytek na pastwę losu, ponieważ nie Niemcy, a my sami zmuszeni byliśmy 
strzelać w kierunku wsi. W tej sytuacji wydałem rozkaz wstrzymania ognia, by 
nie dopuścić w żadnym wypadku do postrzelenia przypadkowego uciekających 
ze wsi mieszkańców, względnie wzniecenia pożarów wsi.

W tym czasie dotarli do oddziału „Dajan” i „Zapora”, którym koledzy
zgotowali wielką owację, z podrzucaniem do góry i wiwatowaniem, dopiero 

moja interwencja uspokoiła ich radość z ocalenia „Dajana” i „Zapory”, trzeba 
się było nimi zająć, bo obydwaj byli ranni, całe szczęście, że lekko. „Dajan” miał 
przestrzeloną piętę i but był bez obcasa, „Zapora” w nogę i rękę. Obydwaj ranni 
bez naruszenia kości i każdy w połach płaszcza miał po kilkanaście przestrzeleń. 
Zajął się nimi nasz sanitariusz „Hrabia”, który udzielił im pierwszej pomocy.

17  Pistoletów maszynowych. 
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Niemcy, po wycofaniu się zza stodół i przerwaniu ognia przesunęli się  
w głąb wsi. Po pewnym czasie jednak rozsypali się tyralierą  i zaczęli wysu-
wać się ponownie ze wsi w kierunku na południe, rozwijając swe linie fron-
tem do nas i szykując się do natarcia na nasze stanowiska, opierając się przy 
tym prawym skrzydłem swych linii o zabudowania wsi. Po rozwinięciu jednej  
i drugiej linii tyralier, ruszyli na stanowiska nasze do natarcia wspierani ogniem 
swych kaemów. Stanowiska nasze na skraju lasu okazały się bardzo dobre do 
obrony. Na wzgórzu w lesie, w rowie drogi zamaskowanej zaroślami i krze-
wami, natomiast Niemcy skakający w głębokim śniegu na otwartym polu, wi-
doczni byli jak na dłoni. Toteż gdy zbliżyli się na skuteczną odległość ogniową, 
wydałem rozkaz ogniowy dla broni maszynowej i ręcznej, znów w niemieckie 
tyraliery poszedł celny ogień naszych „maszynek” i kb. Niemcy nie wytrzymali 
celnego ognia i rozpoczęli wycofywanie się z pola walki i z zasięgu naszej broni, 
pozostawiając na śniegu rannych i zabitych. Niemcy jeszcze raz ponownie po 
pewnym czasie poderwali się do ataku, lecz zostali odparci ponownie ogniem 
naszych kaemów i kb. Około godziny 13-tej npl rozpoczął ściąganie swych 
grup do wsi i zbieranie rannych i poległych, w czym nie przeszkadzaliśmy im. 
Po zabraniu rannych i zabitych Niemcy odjechali w kierunku Żarnowca.

Tak jak poinformowali nas mieszkańcy wsi Dobraków - Podleśna, to Niemcy 
zebrali z pola walki 18 swych zabitych i około 40 rannych. Tu muszę nadmienić, 
że szczęśliwym trafem było to, że w czasie pierwszego ostrzelania Niemców, nie 
było na saniach wozaków-Polaków, a stało się to dlatego, jak mi później opo-
wiadano, że Niemcy nie otrzymali przy wyjeździe tyle podwód, ile żądali i przy 
wyjeździe ekspedycji jej dowódca, by pomieścić wszystkich swych żołnierzy 
na dostarczone mu sanie, polecił właścicielom podwód, pozostać i czekać po-
wrotu ekspedycji, a końmi bez Polaków powozili sami Niemcy. W wyniku tego 
szczęśliwego zbiegu okoliczności, nie zginął w walce nikt z Polaków. Rany Jana 
Kućmierczyka „Dajana” i „Zapory” Stanisława Stryjaka pochodzącego rodem  
z Kazimierza Górniczego powiatu Będzin, nie były groźne, wkrótce wyzdrowie-
li i w oddziale byli obydwaj do końca okupacji.

Zestawienie
posiadanej broni przez oddział „Mohorta” w okresie prowadzenia dywersji  

i następnie działalności jako Oddział Partyzancki.

Rodzaje sprzętu i broni Uwagi

Okresy

Od kwietnia 1943 do marca 1944. Oddział dywersji.  
Stan liczebny oddziału: 85-123 ludzi.

Od kwietnia 1944 do 17 stycznia 1945. Oddział  
partyzancki. Stan liczebny oddziału: 49-86 ludzi.

karabiny ręczne szt. 36 szt. 41 typ „mauzer” polski i niemiecki

karabiny maszynowe 3 5

w tym RKM 1 1 Browning polski
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Rodzaje sprzętu i broni Uwagi

Okresy

Od kwietnia 1943 do marca 1944. Oddział dywersji.  
Stan liczebny oddziału: 85-123 ludzi.

Od kwietnia 1944 do 17 stycznia 1945. Oddział  
partyzancki. Stan liczebny oddziału: 49-86 ludzi.

CKM 2 4 Mg-42 niemieckie

karabiny ppanc. - 1 „Piat” amerykański ze zrzutu

pociski do „Piata” - 4

pistolety maszynowe 3 11 M-pi niemieckie

- 1 „pepesza” radziecka

16 15 „Sten”

- 1 „zbrojówka” czeska

pistolety i rewolwery 6 19 „parabellum” niemieckie

- 5 „Walter” niemieckie

2 4 „FN” belgijskie

1 1 „Mauzer” niemiecki

granaty ręczne angielskie ze zrzutu

niemieckie zdobyczne

polskie z przechowania z 1939 r.

Granaty ręczne ppanc. - 15 Plastik „808” ameryk. zrzutowe

gwoździe przeciw oponom 30 kg 50 kg produkcji konspiracyjnej 

lornetki 1 3

Wozy amunicyjne taborowe parokonne - 1

Uwaga – stany te ulegały wahaniom z różnych przyczyn, jak straty w boju, 
zdobycie na Niemcach nowych zapasów, przekazywanie części uzbrojenia in-
nym oddziałom partyzanckim, słabiej uzbrojonym. Wykazany stan w pozycji 
„Oddział Partyzancki”, jest to stan, jaki oddział posiadał na swym uzbrojeniu 
przy protokolarnym przekazywaniu broni 13. Dywizji LWP w Krakowie.

Kalendarium
akcji dywersyjno-partyzanckich wykonanych przez Oddział „Mohorta” 

w czasie jego działalności na terenie powiatów Olkusz, Miechów, Pińczów 
i Włoszczowa pod dowództwem Jana Pieńkowskiego „Mohorta”

Oddział mój powstał w kwietniu 1943 r. w rejonie wsi Sułoszowa w powiecie 
olkuskim, w tej jego części, którą ludność miejscowa nazywa często „Ziemią 
Orlich Gniazd” lub „Ziemią Ojcowską”, czyli leżącą wokół Ojcowa. Oddział 
mój w kwietniu 1943 r. powstał z żołnierzy poprzednio istniejących i działa-
jących prawie od początku okupacji oddziałów/grup dywersyjnych „Chłostry”  
i następnie BCh, dowodzonych przez:

– Piotra Ratonia „Lna” ze wsi Jerzmanowice gm. Sułoszowa,
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– Juliana Żurady „Orła” ze wsi Sułoszowa,
– Jana Dziedzica „Dziekana” ze wsi Wielmoża gm. Sułoszowa.
Oddziały te zostały rozwiązane na przełomie miesięcy marca i kwietnia 1943 r.  

przez Komendę Podobwodu BCh Skała-Sułoszowa, której podlegały i ich 
żołnierze zostali przekazani pod moje dowództwo, w skład nowopowołane-
go przez tutejszą Komendę BCh oddziału partyzancko-dywersyjnego BCh od-
danego pod moją komendę. Dowodziłem tym oddziałom do końca okupacji, 
przechodząc wraz z moimi żołnierzami wszystkie trasy partyzanckiej epopei 
olkuski oddziałów BCh i następnie BCh-AK. Starałem się zrobić to do czego 
wyznaczyło mnie moje dowództwo. Resztę wykonali moi żołnierze i myślę, 
że spełniliśmy pokładane w nas nadzieje chłopów Ziemi olkuskiej, naszego 
dowództwa i Kierownictwa ROCh

      „Ku pamięci poległym”
                 Jan Pieńkowski „Mohort”

• 16 IV 1943 r. grupa 10 żołnierzy z oddziału „Mohorta” z Sułoszowej i Wielmo-
ży pod komendą „Mohorta” w biały dzień rozpędziła obsługę spędu bydła we 
wsi Minoga pow. Olkusz. Zniszczyła wykazy kontyngentowe i księgi kontyn-
gentów. Urzędników spędowych wychłostano, a ludności polecono zabrać 
bydło i wrócić do domów.

• Od 1 V 1943 r. do 10 V 1943 r. grupy z oddziału BCh „Mohorta” i pod komen-
dą „Mohorta” wykonując zadania sabotażowo-dywersyjne Komendy BCh Ob-
wodu przeciw administracji okupanta, odwiedziły wszystkich sołtysów wsi 
gminy Sułoszowa i Cianowice pow. Olkusz i zniszczyły spisy kontygentowe 
i wykazy podatkowe.

• 10 V 1943 r. nocą, grupa bojowa żołnierzy BCh z oddziału „Mohorta” zajęła 
budynek urzędu gminnego w Sułoszowej, dokonała zniszczenia akt ewiden-
cji ludności, ksiąg kasowych, kontyngentowych i innych oraz zabrała blan-
kiety i wtórniki „kenkart”18.

• 5 VII 1943 r. oddział „Mohorta” w sile 30 żołnierzy, pod jego komendą, nocą 
w Wolbromiu zabrał z magazynów Spółdzielni Szewskiej około 300 par bu-
tów wojskowych, wykonanych na zamówienie władz okupacyjnych.

• 10 VII 1943 r. oddział „Mohorta”, na południe od Olkusza w terenach włą-
czonych do Reichu, na trasie drogi Żurada-Niesułowice, z zasadzki niszczył 
granatami i ogniem RKM 2 samochody niemieckie. Poległ 1 Niemiec, 3 było 
rannych. Zdobyto broń i amunicję.

• 24 VII 1943 r. grupa bojowa BCh z oddziału „Mohorta” w sile 12 żołnierzy 
pod komendą „Mohorta” w biały dzień opanowała budynek urzędu gmin-
nego w Cianowicach i zniszczyła akta gminne, skonfiskowała maszynę do 
pisania, powielacz oraz ponad 100 tys. zł z kasy urzędu gminnego.

• 25 VII 1943 r. grupa dywersyjna z oddziału „Mohorta” w składzie 10 żoł-

18  Kennkarte (niem. karta rozpoznawcza) – okupacyjny dowód tożsamości. 
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nierzy, nocą zajęła magazyny Sp-ni19 w Skale i skonfiskowała znaczne ilości 
materiałów tekstylnych i wyborów tytoniowych. 

• 25 VII 1943 r. oddział „Mohorta” w sile 20 żołnierzy pod komendą „Mohorta” 
przekroczył granice GG w rejonie lasów Dulowa i przeszedł w tereny włą-
czone do Reichu. W okolicach miejscowości Czerna i Żurada w okresie od 
30 lipca do 2 sierpnia 1943 r. wykonano kary chłosty na kilku folksdojczach  
i pracownikach niemieckiej administracji za gnębienie ludności polskiej. Roz-
brojono 3 pracowników niemieckiej służby leśnej.

• 5 IX 1943 r. patrole oddziału „Mohorta” i LSB z gminy Sułoszowa, przepro-
wadziły nocą szeroką akcję we wszystkich wsiach gmin: Sułoszowa oraz  
w wielu wsiach gmin: Minoga, Skała, Cianowice i zniszczyły znaczną ilość 
bimbrowni oraz wymierzyły kary chłosty producentom bimbru i właścicie-
lom pokątnych knajp bimbrowych za szerzenie alkoholizmu wśród ludności.

• 11 IX 1943 r. drużyna z oddziału „Mohorta”, pod komendą Jana Leona Kuć-
mierczyka „Dajana” nocą na drodze Olkusz-Chrzanów na południe od Wi-
teradowa, w terenie włączonym do Reichu zatrzymała z zasadzki samochód 
ciężarowy z żywnością i lekarstwami. 4 Niemców konwojujących transport 
rozbrojono, samochód spalono, towary zabrano.

• Około 10 X 1943 r. dwie drużyny oddziału pod komendą „Mohorta” wspiera-
ły w rejonie wsi Zarzecze koło Wolbromia, akcję kilku oddziałów BCh z po- 
wiatu olkuskiego pod ogólnym dowództwem Stanisława Snitki „Sowy”  
z Gołuchowic z gm. Kroczyce, wykonaną na niemiecki pociąg transportowy 
z ładunkiem broni podążający na front wschodni. Olkuskie oddziały BCh 
zdobyły wówczas znaczne ilości broni i amunicji, zniszczyły wiele wagonów 
towarowych. W walce z osłoną pociągu, poległo wielu Niemców.

• 26 X 1943 r. drużyny oddziału „Mohorta” pod jego komendą, w sile 20 żołnie-
rzy, nocą zajęły niemieckie magazyny firmy Himmel w Ojcowie i skonfisko-
wały bez walki znaczne ilości żywności i materiałów tekstylnych.

• 20 XI 1943 r. grupa dywersyjna z oddziału „Mohorta” pod komendą „Dajana”, 
po południem, z zasadzki koło wsi Grzegorzowice gm. Minoga, zatrzyma-
ła samochód wiozący ładunek wyrobów mleczarskich z mleczarni Imbra-
mowice gm. Jangrot do Krakowa, eskortowany przez własowców. Dwóch 
własowców w walce poległo, trzech zbiegło w trakcie walki. Samochód  
z ładunkiem został zabrany przez partyzantów.

• 25 XI 1943 r. grupa dywersyjna z oddziału „Mohorta” pod dowództwem „Mo-
horta”, nocą zajęła wieś Jangrot i zniszczyła w tamtejszym urzędzie gminnym 
urządzenia biurowe oraz akta gminne. Zabrano maszynę do pisania, blankie-
ty „kenkart”, pieczęcie i gotówkę z kasy urzędu.

• 7 XII 1943 r. grupa dywersyjna z oddziału „Mohorta” pod jego komendą  
w sile 15 żołnierzy, wieczorem ostrzelała i zmusiła do zatrzymania się nie-
miecki samochód ciężarowy w rejonie miejscowości Ruda-Dulowa na szosie 
Kraków-Chrzanów. Dwóch konwojentów Niemców rozbrojono. Samochód 

19  Spółdzielni.
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spalono. Zdobyto znaczną ilość broni, granatów, amunicji przewożonych tym 
samochodem. Zdobyty sprzęt przeładowano na furmanki i uwieziono w lasy 
ojcowskie.

• 20 XII 1943 r. grupy patrolowe z oddziału „Mohorta” posiłkowane przez kil-
kunastu żołnierzy z innych oddziałów BCh, pod ogólną komendą „Mohorta”, 
przeprowadziły szeroką akcję na 16 wsiach gminy Sułoszowa. Nocą przepro-
wadziły akcję likwidacji bimbrowni, których wykazy przygotował wywiad 
Podobwodu BCh Sułoszowskiego. Producentom bimbru wymierzono kary 
chłosty i grzywny za rozpijanie ludności.

• 31 XII 1943 r. drużyna dywersyjna z oddziału „Mohorta” w sile 10 żołnierzy 
pod komendą „Mohorta” przeszła granicę GG w rejonie lasów podoolku-
skich i sankami dotarła na tory kolejowe między Sławkowem i Bukownem 
w lasach starczynowyskich. Minerzy oddziału założyli miny na torach. Koło 
północy nadjechał pociąg ze sprzętem wojskowym i gdy znalazł się na linii 
zasadzki odpalono miny. Wyleciało wówczas w powietrze wiele wagonów  
z bronią i osłoną pociągu. Partyzanci korzystając z osłony nocy, po wysadze-
niu min wycofali się do ukrytych w lesie sanek i przedzierając się przez za-
wieję śnieżną i zaspy leśne, bez strat tejże samej nocy powrócili do swych baz.

rok 1944

• 6 I 1944 r. grupa żołnierzy z oddziału „Mohorta” (który już w tym czasie był 
oddziałem scalonym z AK), pod komendą „Mohorta” zajęła budynek urzę-
du gminnego w Minodze i zniszczyła odtworzone po poprzedniej akcji akta 
gminne. Zdemolowano również urządzenia biura urzędu.

• 11 I 1944 r. nocą patrole oddziału „Mohorta” objęły akcją porządkową wsie 
gminy Sułoszowa i zniszczyły urządzenia zlewni mleka kontyngentowego  
i wymierzyły kary chłosty niektórym nadgorliwym sołtysom i zlewniarzom.

• 2 II 1944 r. drużyna dywersyjna z oddziału „Mohorta”, pod jego komendą 
nocą zajęła młyn elektryczny we wsi Sieniczno koło Olkusza, przemielający 
zboże na potrzeby armii niemieckiej. Zniszczono w nim wszystkie urządzenia, 
unieruchamiając na stałe ten młyn.

• 11 II 1944 r. drużyna dywersyjna pod komendą „Mohorta” przeszła granicę 
GG w rejonie wsi Wiśliczka i nocą dotarła pod miejscowość Klucze lasami 
olkusko-jaroszowiecko-rabsztyńskimi. Tam wyszła na tory bocznicy kolejo-
wej fabryki papieru w Kluczach i podpaliła stojące na torach dwie cyster-
ny kolejowe z paliwem, powodując potężne detonacje i pożary stojących na 
bocznicy wagonów.

• 8 III 1944 r. grupa żołnierzy z oddziału „Mohorta” w sile około 20 ludzi, pod 
komendą „Mohorta” podeszła w pobliże miejscowości Krzeszowice i z zasadz-
ki w budce kolejowej linii kolejowej Kraków-Krzeszowice ujęła i rozbroiła  
4 niemieckich strażników z oddziału osłony kolejowej. Zdobyto broń i amunicję.

• 8 III 1944 r. grupa żołnierzy z oddziału „Mohorta” w składzie 6 żołnierzy pod 
komendą Tadeusza Praskiego „Tadka” przeszła granicę GG w rejonie wsi Ro-
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kitno Szlacheckie pow. zawierciański i zlikwidowała z wyroku w tamtej oko-
licy konfidenta gestapo winnego wydania w ręce Niemców wielu Polaków.

• 9 III 1944 r. drużyny oddziału w sile 30 ludzi pod komendą „Mohorta” i przy 
pomocy łączników z placówki AK z Wolbromia, kierowanych przez Feliksa 
Dulskiego „Montwiłę”, nocą weszły do Wolbromia, rozbroiły 2 wartowników 
niemieckich i opanowały magazyn wojskowy z odzieżą i materiałami tekstyl-
nymi. Szybko załadowano na furmanki partyzanckie znaczne ilości towarów 
tekstylnych i ponad 1000 par obuwia/trzewików wojskowych i bez strat wła-
snych wydostano się z Wolbromia i uwieziono zdobycz do partyzanckich 
„melin”.

• 10 III 1944 r. drużyna dywersyjna z oddziału „Mohorta” ze Skały pod komen-
dą Józefa Zadęckiego „Żmiji”, wzmocniona drużyną żołnierzy AK z Wielmo-
ży pod dowództwem Karola Rogozika „Modrzewia”, w biały dzień, z zasadz-
ki pod Słomnikami, opanowała niemiecki tabor konny wiozący na trzech 
wozach umundurowanie i broń do koszar Ostlegionu20 w Kacicach. Eskorty 
transportu 6 żołnierzy niemieckich ujęto i rozbrojono, ładunek przeładowa-
no na partyzanckie wozy konne, niemieckie wozy taborowe zniszczono. Ko-
nie niemieckie zabrano. Całość zdobyczy wprowadzono bez własnych strat. 
Zdobyto znaczną ilość umundurowania, broni i amunicji.

• 21 III 1944 r. w godzinach przedpołudniowych patrol z oddziału „Mohorta” 
w sile 5 żołnierzy, operując w okolicy Olkusza rozbroił 4 pracowników or-
ganizacji niemieckiej „Todt” wykonujących pomiary geodezyjne na budowie 
okopów w rejonie na południe od Olkusza. Zdobyto 4 m-pi i 4 pistolety „pa-
rabellum”, amunicję, granaty.

• 21 III 1944 r. inny patrol z oddziału „Mohota” w składzie 6 ludzi, pod komen-
dą „Modrzewia” K. Rogozika, w rejonie wsi Władysław i Celiny gm. Mino-
ga rozbroił 3 własowców konwojujących trzy podwody z ładunkiem masła  
i sera wiezionych z mleczarni Imbramowice gm. Jangrot do koszar „wła-
sowców” we dworze Kacice koło Słomnik. Zdobyto 3 kb, amunicję i znaczne 
ilości sera i masła. Masło i ser za pośrednictwem placówek terenowych BCh  
i AK rozdano biednej ludności wysiedlonej, licznie zakwaterowanej we 
wsiach okolic Ojcowa. 

• 13 IV 1944 r. grupa egzekucyjna z oddziału „Mohorta” w składzie 3 żołnierzy 
we wsi Łazy gm. Sułoszowa z wyroku wykonała karę śmierci na agencie 
gestapo M. Misiu, winnym denuncjacji do gestapo wielu mieszkańców Łaz  
i okolicznych wsi.

• 15 IV 1944 r. grupa egzekucyjna z oddziału „Mohorta” w składzie 8 żołnierzy, 
we wsi Radwanowice pow. Chrzanów wykonała wyrok śmierci na agentce 
gestapo J. Barsztynga, winnej denuncjacji do gestapo wielu Polaków. Wra-
cając z Radwanowic ta sama grupa z oddziału „Mohorta” wykonała wyrok 
kary chłosty na sołtysach wsi Jerzmanowice i Szklary oraz byłym wójcie gm. 
Sułoszowa za nadgorliwość w wykonywaniu zarządzeń okupanta, jak rów-

20  Ostlegionen (niem.) – Legiony Wschodnie, kolaboracyjne formacje wspierające III Rzeszę, złożone z ochotni-
ków z narodów nierosyjskich Związku Sowieckiego.
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nież na właścicielu młyna w Szklarach za pobieranie zbyt wysokich opłat za 
przemiał zboża.

• 16 IV 1944 r. nocą, połączone oddziały „Mohorta” i „Hardego” oraz grupa żoł-
nierzy AK z Wolbromia (dowodzona przez „Granata”), pod komendą ogólną 
„Ziemi” w sile około 50 żołnierzy, weszły do Wolbromia i opanowały ma-
gazyny hurtowni niemieckiej w Wolbromiu. Przy zajmowaniu magazynów 
zlikwidowano w walce 1 Niemca, 2 ciężko raniono, pozostałych 3 ujęto i roz-
brojone. Zabrano około 30 wozów konnych żywności i tekstyliów, zdobyto  
6 kb, amunicję granaty. Oddziały ze zdobyczą, bez strat własnych wycofały 
się pod osłoną w rejon lasów w pobliżu Wolbromia, Trzyciąża i Skały.

• 25 IV 1944 r. w godzinach popołudniowych oddział „Mohorta” w sile około 
40 żołnierzy pod jego komendą, w rejonie Rabsztyn-Pazurek otoczył i ogniem 
RKM i kb zmusił do podania się grupę patrolową niemiecką z garnizonu olku-
skiego złożoną z 2 Niemców i 12 własowców. Całość rozbrojono i polecono 
odejść w bieliźnie do Olkusza. Zdobyto 1 RKM, 4 m-pi, 10 kb, granaty i amu-
nicję oraz umundurowanie.

• 27 kwietnia 1944 r. grupa operacyjna z oddziału „Mohorta” w sile 20 żołnie-
rzy i pod jego dowództwem, maszerując z miejscowości Lgota Wolbromska 
w rejon wsi Zederman i Zawada natknęła się na niemieckich funkcjona-
riuszy „Todta” wytyczających trasy okopów pod osłoną około 40 Niemców  
i Własowców. Doszło do walki ogniowej, w wyniku której nieprzyjaciel  
w popłochu opuścił pole walki, pozostawiając na placu boju 4 swych pole-
głych i 3 rannych. Akcja zaskoczenia maszerującej grupy „Mohorta” przez 
wroga nie udała się. Ogniem CKM-u partyzanci zmusili wroga do ucieczki.

• 2 V 1944 r. drużyna żołnierzy z oddziału „Mohorta” i pod komendą T. Pra-
skiego „Tadka” przepędziła w biały dzień obsługę spędu bydła w Sułoszowie 
i zniszczyła wykazy kontyngentowe. Chłopom bydło polecono zabrać do do-
mów.

• 10 V 1944 r. grupa operacyjna pod komendą „Mohorta” w składzie 10 żołnie-
rzy, nocą opanowała baraki obozu szkoleniowego Hitlerjugend w lesie koło 
Ojcowa i rozbroiła z zaskoczenia 15 żołnierzy Wehrmachtu. Zdobyto 1 RKM, 
12 m-pi, 16 kb, granaty, amunicję, materiały wybuchowe, umundurowanie,  
9 sztuk broni krótkiej różnych typów i kalibru.

• 12 V 1944 r. oddział „Mohorta” i inne oddziały stanowili ochronę pola zrzu-
towego w lesie koło wsi Zadroże, gdzie nocą 12 na 13 maja samolot z baz 
angielskich dokonał zrzutu broni, amunicji, umundurowania oraz dwóch 
radiostacji i kilku aparatów odbiorczych. Zrzut odbył się bez zakłóceń. Par-
tyzanci sprawnie zrzucony ładunek wywieźli z miejsca zrzutu i ukryli w za-
konspirowanych „melinach”.

• 13 V 1944 r. drużyna z oddziału „Mohorta” pod komendą J. L. Kućmierczyka 
„Dajana” zatrzymała transport surowca tytoniowego wieziony na 7 furman-
kach na drodze ze Skały do Krakowa wiezionego do magazynów niemiec-
kich. Partyzanci tytoń skonfiskowali.

• 21 V 1944 r. 5-osobowy patrol z oddziału „Mohorta” pod komendą T. Pra-
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skiego „Tadka” przeszedł granicę GG w rejonie lasów koło Bydlina i lasa-
mi przedostał się do miejscowości Łosień pow. Będzin i tu wykonał wyroki 
śmierci na dwóch żandarmach niemieckich, znanych z bestialstwa w stosun-
ku do ludności polskiej.

• 22 V 1944 r. grupy operacyjne oddziału „Mohorta” pod komendą „Ziemi” 
Leonarda Wyjadłowskiego, Komendanta „Dominiki” Obwodu AK Olkusz 
„Olga” i „Mohorta” w pobliżu Skały otoczyły i zmusiły do poddania się, a na-
stępnie rozbroiły 15-osobowy oddział NSZ21 „Marka”, który z rejonu Miecho-
wa zapuścił się w okolice Skały, Ojcowa w teren obwodu „Olga”. Żołnierzy 
rozbrojonego oddziału NSZ uświadomiono o antypolskich celach działalno-
ści NSZ, przeprowadzając z nimi rozmowy wyjaśniające i po odebraniu od 
nich przysięgi, że nie będą już służyć NSZ puszczono ich wolno.

• 23 V 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” pod komendą T. Praskiego „Tadka”, 
operując w terenach włączonych do Reichu w miejscowości Gołonóg pow. 
Będzin, ujął i rozbroił 2 pracowników niemieckiej administracji.

• 27 V 1944 r. oddział „Mohorta” wraz z drużynami innych oddziałów, ubez-
pieczał naradę sztabową Komendy Obwodu „Olga” z udziałem dowódców 
batalionów organizacyjnych całego obwodu oraz dowódców oddziałów „Do-
miniki” Obwodu, która odbyła się we wsi Zadroże. W naradzie brali udział 
członkowie sztabu Inspektoratu AK „Maria” z dowódcą 106. dyw. piech. AK  
i zarazem komendantem Inspektoratu AK „Maria”.

• 3. VI 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” w składzie 6 żołnierzy pod komen-
dą J.L. Kućmierczyka „Dajana” wczesnym rankiem, przechodząc lasami koło 
Ojcowa za wsią Sąspów, natknął się na patrol niemiecki. Wywiązała się po-
tyczka ogniowa, w wyniku której Niemcy zostali zmuszeni do wycofania się 
w kierunku Ojcowa, zabierając ze sobą 2 rannych swych żołnierzy.

• 12 VI 1944 r. oddział „Mohorta” wraz z żołnierzami innych oddziałów, pod 
komendą „Mohorta” ubezpieczał odprawę dowództwa 106. dyw. piech. AK  
i Inspektoratu AK „Maria” z członkami Komend Obwodu AK Olkusz „Olga”, 
Miechów „Magdalena”, Pińczów „Pelagia”, która odbyła się w budynku ple-
banii w Zadrożu.

• 14 VI 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” pod komendą A. Janeckiego „Mie-
czyka” wymierzył kary chłosty sołtysom kilku wsi gm. Cianowice za nadgor-
liwość w wykonywaniu zarządzeń okupanta.

• 15 VI 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” pod komendą J. L. Kućmierczyka 
„Dajana” ujął i rozbroił we wsi Zadroże, przy współudziale żołnierzy oddzia-
łu Stefana Pawlika „Pewnego”, komendanta posterunku policji granatowej  
w Jangrocie Wiktora Waśniowskiego oraz jego syna, pracownika okupacyj-
nej służby leśnej. Wiktor Waśniowski był znanym służalcem okupanta i ła-
pówkarzem, gnębiącym ludność wsi gminy Jangrot. Jego syn był członkiem 
NSZ. Obydwaj posiadali broń, którą im skonfiskowano oraz wymierzono im 
kary chłosty.

21  Narodowe Siły Zbrojne – organizacja konspiracyjna o profilu narodowym. 
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• 15 VI 1944 r. dwie drużyny z oddziału „Mohorta” pod jego komendą, przy 
pomocy łączników AK z Wolbromia kierowanych przez Feliksa Dulskiego 
„Montwiłła”, zabrały ze stadniny niemieckiej ulokowanej w Wolbromiu 11 
koni zarodowych przygotowanych przez Niemców do wywiezienia do Nie-
miec, wraz z końmi zabrano masztalerza Leszka Dąbrowskiego „Szatana”, 
członka AK. Konie czasowo rozmieszczono u członków BCh w wioskach 
okolic Wolbromia, które następnie służyły potrzebom partyzanckich oddzia-
łów. Jeden z tych koni o imieniu „Marasz” był następnie podręcznym koniem 
dowódcy oddziału „Mohorta”.

• 17 VI 1944 r. drużyny oddziału „Mohorta” dowodzone przez „Żmiję” J. Zadęc-
kiego ze Skały i T. Praskiego „Tadka” z gm. Dłużec, A. Janeckiego „Mieczyka” 
z Białego Kościoła, w godzinach południowych opanowały budynek urzę-
du gminnego we wsi Sułoszowa i budynek poczty w Sułoszowie. Partyzanci 
zdemolowali urządzenia poczty, urządzenie biur gminy, przecięli kable telefo-
niczne, zniszczyli akta urzędu gminnego. Skonfiskowano blankiety i wtórniki 
„kenkart” i kart żywnościowych oraz znaczną ilość gotówki w kasie gminy.

• 18 VI 1944 r. oddział „Mohorta” pod jego dowództwem ujął w rejonie wsi 
Nowa Wieś pod Skałą 2 policjantów granatowych Kapustę i Olimpra z poste-
runku Ojców, znanych z bestialskiego znęcania się nad ludnością okolic Skały 
i Ojcowa, uczestniczących czynnie wielokrotnie w masowych mordach lud-
ności polskiej i żydowskiej. Policjantów rozbrojono i doprowadzono do wsi 
Brzozówka i tam odbył się publiczny sąd partyzancki nad nimi przy udziale  
i obecności licznej ludności i w wyniku sądu wykonano na nich wyrok śmier-
ci w pobliskim lesie.

• 18 VI 1944 r. późnym wieczorem po wykonaniu wyroku na policjantach 
oddział pod komendą „Mohorta” uskoczył do wsi Cianowice Małe i zajął 
budynek urzędu gminnego. Skonfiskowano gotówkę w kasie gminy, pieczę-
cie gminy, blankiety kart żywnościowych, kenkart, zniszczono akta gminne  
i zdemolowano urządzenia urzędu.

• 24.VI. 1944 r. grupa egzekucyjna z oddziału „Mohorta” pod komendą T. Pra-
skiego „Tadka” w godzinach południowych w czasie odpustu we wsi Korz-
kiew gm. Cianowice, ujęła i z wyroku sądu zlikwidowała groźną konfidentkę 
gestapo z Krakowa, pochodzącą ze wsi Wierzchowie, gm. Cianowice, niejaką 
Kowalską, o przezwisku „Śnieżyczka”, która w Krakowie pracując w rzeźni 
miejskiej wydała w ręce gestapo wielu członków organizacji konspiracyj-
nych z Krakowa. Rozstrzelano ją w lesie koło Ojcowa.

• 27 VI 1944 r. grupa egzekucyjna z oddziału „Mohorta” pod komendą  
T. Praskiego „Tadka” osłaniana przez drużyny inne z oddziału, w godzinach 
przedpołudniowych w czasie odpustu na święto Chrystusa Króla w Sułoszowie 
pod kościołem ujęła 2 groźnych konfidentów gestapo pochodzących ze wsi 
Sułoszowa, a mianowicie Zdzisława Małysę oraz Krzysztofa Orczyka. Na jed-
nym z nich a to Z. Małysie wykonano wyrok śmierci na miejscu na placu pod 
budynkiem S-ni „Promyk” w Sułoszowie na oczach dużych grup ludności 
przybyłej na odpust, a 2 wyprowadzono do lasu Zadroskiego i go tam zli-
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kwidowano. W stosunku do obydwu był wydany wyrok udokumentowany 
wieloma zbrodniami, jakich obydwaj dopuścili się na Polakach i w wyniku 
denuncjacji do Niemców przez nich dokonywanych zginęło z rąk Niemców 
wielu Polaków.

• 30 VI 1944 r. grupa egzekucyjna z oddziału „Mohorta” pod komendą T. Pra-
skiego „Tadka” przy pomocy żołnierzy innych drużyn oddziału ujęła nocą we 
wsi Biały Kościół groźnego konfidenta gestapo i  kripo22 Jana Żwira z wyroku 
sądu wykonała na nim wyrok śmierci.

• 30 VI 1944 r. we wsi Brzozówka gm. Cianowice inny patrol egzekucyjny z od-
działu „Mohorta”, pod komendą „Mohorta” ujął i z wyroku sądu zlikwidował 
innego konfidenta kripo J. Piskorza, sołtysa wsi Brzozówka. Akcję wykonano 
w godzinach przedpołudniowych.

• 30 VI 1944 r. wieczorem patrol egzekucyjny pod komendą „Mohorta” we 
wsi Prądnik Korzkiewski koło Ojcowa ujął i z wyroku zlikwidował groź-
nego konfidenta kripo i gestapo krakowskiego, niejakiego J. Patołę który  
w ręce żandarmów niemieckich kilka dni wcześniej w Prądniku Korzkiewskim 
wydał młodego oficera AK z Krakowa T. Łękawskiego, którego żandarmi na 
miejscu zamordowali, a nadto wydał wielu innych Polaków w ręce okupanta.

• 1 VII 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” pod komendą A. Janeckiego „Mie-
czyka” rozbroił pod wsią Zielonki pow. Kraków 1 Niemca, zabierając mu 
pistolet i 2 granaty.

• 1 VII 1944 r. o godzinie 23, około 40 żołnierzy pod komendą „Mohorta” 
wspartych działaniem jednej drużyny z oddziału Stefana Pawlika „Pewnego” 
z zaskoczenia zdobyła bojem budynek /barak/ niemieckiej Straży Granicznej 
na granicy GG we wsi Sieniczno. Niemcy przyciśnięci silnym ogniem party-
zanckich RKM-ów i kb, poddali się po krótkiej walce. Rozbrojono 10 Niem-
ców. Zdobyto znaczną ilość broni i amunicji

• 3 VII 1944 r. drużyna żołnierzy z oddziału „Mohorta” pod komendą Józe-
fa Zadęckiego „Żmiji” ze Skały na rozkaz ówczesnego dowódcy terenowego 
Batalionu AK Podobwodu Skała kapitana „Maka” Gutowskiego23, urządziła 
zasadzkę na szosie Skała-Wolbrom w godzinach przedpołudniowych w rejo-
nie wsi Wielmoża i zaatakowała niemiecki samochód z żandarmerią z Wol-
bromia, wiozący aresztowanego w Skale podporucznika AK ze Skały Józefa 
Kluskę „Zawieję” i odbiła go w walce z rąk żandarmów. W tej walce po-
legł dowódca drużyny Józef Zadęcki „Żmija” ze Skały. Partyzanci w czasie 
akcji zlikwidowali loitnanta24 Fiszera, komendanta żandarmerii w Wolbro-
miu i jego kierowcę. Trzeci żandarm został ciężko ranny i zmarł następnie  
w szpitalu. Z pogromu udało się jedynie ujść jednemu żandarmowi uczestni-
czącemu w tej walce. „Zawieja” cały i zdrowy został odbity. 

• 7 VII 1944 r. Niemcy – żandarmi wraz z oddziałem Ostlegionu z garnizonu  

22 Kriminalpolizei – niemiecka policja kryminalna.
23 Chodzi o kpt. Kamila Gudowskiego ps. Mak, dowódcę 112. Pułku Piechoty AK ziemi miechowskiej „Mleczar-

nia”.
24 Leutnant (niem.) – porucznik. 
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Wolbrom, aresztowali w Skale kilka osób podejrzanych o współpracę  
z partyzantami, w tym żonę poległego „Żmiji”. Część mieszkańców Skały za-
grożonych aresztowaniem uszła ze Skały i przedostała się do lasów minodz-
kich koło Skały. Tu ochronę nad uciekinierami przejął oddział „Mohorta”,  
w tym drużyna dywersyjna AK ze Skały, której dowództwo czasowo po 
śmierci „Żmiji” przejął Aleksander Struzik „Suchy”, a następnie jej dowódcą 
został st. sierżant „Zawisza”. Partyzanci „Mohorta” w głębi lasów minodz-
kich zorganizowali w leśnych parowach bunkry-ziemianki dla uciekinierów 
ze Skały i tam ich tymczasowo zabezpieczyli. Niemcy tego dnia otoczyli lasy 
minodzkie silnymi ugrupowaniami i z dział rozpoczęli ostrzeliwanie tych 
lasów, przy czym nieustannie nad lasami krążył niemiecki samolot zwia-
dowczy. Ostrzał artyleryjski lasów minodzkich trwał 7 VII 1944 r. od godzin 
przedpołudniowych do zmroku. Z nastaniem nocy Niemcy wycofali się do 
Krakowa i Wolbromia. Niemieckie ostrzeliwanie artyleryjskie lasów minodz-
kich nie wyrządziło żadnej szkody partyzantom, ani ukrytej tam dużej ilości 
mieszkańców Skały, gdyż dobrze chronił ich pagórkowaty, pocięty głębo-
kimi jarami teren lasów i partyzanckie ziemianki. Nocą ludność pod osło-
ną partyzanckich patroli uszła z lasów i znalazła tymczasowe schronienie  
w wioskach południowej części olkuskiego, zwłaszcza dzieci i kobiety. Naj-
bardziej zagrożonych aresztowaniem mężczyzn ze Skały, włączono jako żoł-
nierzy do składu oddziału (około 30 ludzi) i z rozkazu Komendy Obwodu, silne 
patrole partyzanckie z oddziału „Mohorta”, jeszcze tej samej nocy podwodami 
przewiozły ich na teren północnej części powiatu olkuskiego w rejon Udo-
rza i lasów koło wsi Jeziorowice-Otola w gminie Żarnowiec, zorganizowano 
tymczasowy partyzancki obóz szkoleniowy dla nowozmobilizowanych żoł-
nierzy oddziału. Tu część doświadczonych partyzantów szybko szkoliła no-
woprzybyłych, przygotowując ich do twardego partyzanckiego życia. Część 
zaś oddziału „Mohorta” wraz z „Mohortem” pozostała w rejonie Skały, jako 
zabezpieczenie przed ewentualnymi dalszymi represjami okupanta.

• W dniach od 9 do 11 lipca 3 drużyny oddziału pod komendą „Mohorta” co-
dziennie zajmowały wyznaczone miejsca zasadzki na trasie szosy Kraków-
-Ojców-Skała-Wielmoża-Zadroże w kierunku na Wolbrom, począwszy od 
pierwszej serpentyny w Ojcowie, a na granicy pól Zadroża skończywszy pod 
wsią Trzyciąż, umocnione dalszymi 4 drużynami zmobilizowanych czasowo 
żołnierzy BCh-AK z Podobwodu Skała, ubezpieczając, zgodnie z rozkazami 
Komendy Obwodu „Olga” oraz Inspektoratu AK „Maria”, trasy przewidywa-
nego „odskoku” grupy dywersyjnej warszawskiego „Parasola”, która miała 
dokonać w Krakowie zamachu na szefa SS w GG gen. Koppego (dalszą trasę 
odskoku, od wsi Trzyciąż, po wieś Chełm ubezpieczał do rogatki Wolbromia 
II pluton „Dominiki” AK Obwodu „Olga” Stefana Pawlika „Pewnego”, nato-
miast od rogatki Wolbromia na wprost targowicy bydlęcej w Wolbromiu 
począwszy, poprzez m. Wolbrom do wsi Udórz w gminie Pilica ubezpieczał 
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pluton żołnierzy AK z Wolbromia oraz część żołnierzy oddziału „Pazura”25). 
Napięcie nerwowe żołnierzy ubezpieczających trasy odskoku „Parasola” było 
wielkie, gdyż przez 3 dni codziennie zajmowali wyznaczone stanowiska, co-
dziennie rozstawiono łączników sygnalizujących wzdłuż szosy i codziennie 
je musiano odwoływać. Dopiero 11 VII 1944 r. nastąpił zamach w Krakowie  
i 11 VII 1944 r. grupa parasola samochodami wycofała się wyznaczoną trasą 
z Krakowa. Na odcinku trasy ubezpieczonej przez oddział „Mohorta” grupa 
„Parasola” przejechała bez wypadku i sprawnie.

• 9 VII 1944 r. patrol operacyjny z oddziału „Mohorta”, niewchodzący w skład 
grupy ubezpieczającej trasę odskoku „Parasola”, operując w rejonie przygra-
nicznym GG koło Rabsztyna, pod komendą W. Orczyka „Lipskiego” rozbroił 
2 żołnierzy niemieckiej straży granicznej z zasadzki, w godzinach porannych.

• 9 VII 1944 r. w późnych godzinach popołudniowych, wyżej wymieniony pa-
trol operacyjny z oddziału „Mohorta” pod komendą „Lipskiego” W. Orczy-
ka, w lasach w rejonie wsi Jaroszowiec-Pazurek, z zaskoczenia i z zasadzki 
ostrzelał i zmusił do poddania się niemiecki patrol złożony z 6 „własowców” 
i dowodzącego nimi podoficera niemieckiego, którzy z kierunku Wolbromia 
szli leśną drogą w kierunku Jaroszowca. Zdobyto broń i amunicję oraz umun-
durowanie. Rozbrojonego Niemca i własowców puszczono w bieliźnie i boso.

• 10 VII 1944 r. grupa operacyjna oddziału „Mohorta” dowodzona przez 
„Sokoła”, niewchodząca w skład drużyn ubezpieczających trasę odskoku 
„Parasola” przy pomocy żołnierzy wywiadu AK z Wolbromia kierowanych 
przez F. Dulskiego „Montwiłła”, w godzinach porannych, wjechała w prze-
braniu i mundurach Wermachtu na furmankach do magazynów Sp-ni „Rol-
nik” w Wolbromiu strzeżonych przez 2 wartowników z garnizonu niemiec-
kiego Wolbrom. Wartowników z zaskoczenia ujęto i rozbrojono bez walki  
i zamknięto w piwnicy pod magazynami. Załadowano na 3 furmanki około 
2 ton towarów żywnościowych jak: cukier, mąka, słonina, kasza, wędliny  
i bez strat wywieziono w lasy na potrzeby zwiększającego się szybko stanu 
osobowego oddziału.

• 10 VII 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta”, niewchodzący w skład grup za-
bezpieczających trasę odskoku „Parasola”, pod komendą „Mieczyka” A. Ja-
neckiego, w godzinach przedpołudniowych, operując na rowerach, wykonał 
wyroki śmierci na dwóch groźnych zbrodniarzach i zarazem konfidentach 
gestapo, a mianowicie na Zbigniewie Zalewskim synu komendanta policji 
granatowej w Sułoszowej, który był pracownikiem kripo. Wyrok wykonano 
na nim pod restauracją „Lisicki” na skrzyżowaniu dróg pod zamkiem Piesko-
wa Skała, na oczach wielu mieszkańców Sułoszowej, w chwili gdy Zalewski 
wychodził z samochodu którym przyjechał od Krakowa oraz na policjancie 
granatowym J. Pelanie z posterunku Sułoszowa, winnym udziału w rozstrze-
liwaniu wielu Polaków. Wyrok na Pelanie wykonano w kilkanaście minut 
po zastrzeleniu Zalewskiego, w mieszkaniu Pelana w Sułoszowie w pobliżu 

25  Tomasz Adrianowicz „Pazur” – dowódca oddziału BCh-AK w miechowskiem.
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gminy, oddalonym o 2 km drogi od Pieskowej Skały, którą to trasy partyzanci 
przejechali rowerami.

• 14 VII 1944 r. patrole z oddziału „Mohorta” pod komendą W. Orczyka „Lip-
skiego” w rejonie wsi Przeginia ostrzelały i przepędziły grupę kilku uzbrojo-
nych pracowników organizacji „Todt” wytyczających linie okopów strzelec-
kich na polach pod Przeginią.

• 17 VII 1944 r. dwie drużyny z oddziału „Mohorta” i 2 drużyny żołnierzy  
z oddziału Stefana Pawlika „Pewnego” oraz grupa żołnierzy z oddziału LSB 
Edwarda Kaziora „Lota” pod komendą „Mohorta” weszły do Wolbromia  
w czasie jarmarku. Jedna grupa specjalna opanowała biura Banku Spółdziel-
czego i skonfiskowała tam znaczną ilość gotówki w kasie Banku, a druga  
w przebraniu w mundury SS-mańskie, wjechała do magazynów Sp-ni „Rol-
nik” w pobliżu stacji kolejowej w Wolbromiu, kilkoma furmankami i opano-
wała bez walki te magazyny, rozbrajając 3 wartowników-własowców. Bły-
skawicznie partyzanci załadowali na furmanki materiały tekstylne znajdujące 
się w tym magazynie oraz znaczną ilość skóry na obuwie i szybko ze zdoby-
czą ujechali w okoliczne lasy, zanim zdezorientowani Niemcy z garnizonu 
Wolbrom zdążyli zorganizować pościg. Tak samo grupa, która dokonała akcji 
równoczesnej na Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, wycofała się bez strat  
i walki, ze zdobyczą do swych baz w lasach.

• 20 VII 1944 r. patrol W. Orczyka „Lipskiego” z oddziału „Mohorta” z zasadzki, 
ogniem, RKM-u oraz m-pi, ostrzelał na serpentynach szosy w Ojcowie kolum-
nę kilku niemieckich wojskowych samochodów transportowych, zmuszając 
ich do odwrotu w stronę Krakowa.

• 22 VII 1944 r. drużyna z oddziału „Mohorta” pod komendą „Suchego” Alek-
sandra Struzika oraz drużyna żołnierzy z oddziału St. Pawlika „Pewnego” pod 
komendą Jana Dyducha „Dudka” we wspólnej akcji zajęły w biały dzień wieś 
Jangrot operując na kilkunastu furmankach i opanowały budynek urzędu 
gminy oraz ostrzelały ogniem rkm-ów budynek posterunku policji, przeciąw-
szy uprzednio linie telefoniczne łączące Jangrot z Wolbromiem. Policjanci  
w panicznej ucieczce uszli do Wolbromia. Urządzenia urzędu gminnego 
zdemolowano. Spalono akty gminy, skonfiskowano 2 maszyny do pisania, 
dużą ilość gotówki w kasie gminy. Komisarycznego wójta gminy, folksdojcza  
z poznańskiego, wychłostany o publicznie na placu wiejskim. Po wykonaniu 
zadania partyzanci odjechali w lasy.

• 25 VII 1944 r. w biały dzień dwie drużyny oddziału „Mohorta” pod jego ko-
mendą, operując na kilkunastu furmankach, weszły do wsi Sułoszowa  
i zajęły budynek urzędu gminnego i zniszczyły odtworzone po poprzedniej akcji 
akta urzędu gminnego, skonfiskowały maszynę do pisania, oraz karty żywnościo-
we i gotówkę w kasie gminy. Po wykonaniu zadania partyzanci odjechali w lasy.

• 25 VII 1944 r. inne dwie drużyny z oddziału „Mohorta” pod komendą „Soko-
ła” posiłkowały akcję oddziału „Hardego” Gerarda Woźnicy, na miasto Wol-
brom, wykonaną pod ogólną komendą „Ziemi” Leonarda Wyjadłowskiego, 
Komendanta „Dominiki” AK Obwodu AK Olkusz „Olga”. Celem tej akcji było 
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z zaskoczenia opanowanie Wolbromia i rozbrojenie znajdujących się tam po-
licjantów, żandarmów i własowców. Nie udało się jednak partyzantom zasko-
czenie. Wróg stawił silny opór, broniąc się w murowanych i zabarykadowa-
nych budynkach policji i żandarmerii w rynku oraz w koszarach własowców 
koło fabryki gumy w Wolbromiu. Partyzanckie RKM-y, ostrzelały budynki 
żandarmerii i koszary, ale natarcie grup uderzeniowych partyzanckich zo-
stało odparte przez wroga silnym, zmasowanym ogniem broni maszynowej.  
W walce zginęło wielu własowców i kilku żandarmów. Partyzanci mając kilku 
rannych wycofali się z walki unosząc swych rannych i odeszli z Wolbromia 
w lasy na południe od Wolbromia. Nie udało się opanowanie Wolbromia. 
Niemcy mieli tu silny garnizon strzegący fabryki gumy oraz stację kolejową.

• 26 VII 1944 r. oddział „Mohorta” wsparty działaniem jednej drużyny z od-
działu LSB „Lota”, pod ogólną komendą „Mohorta” w rejonie Udórz-Otola  
w północnej części pow. olkuskiego stoczyły potyczkę z oddziałem ostlegio-
nistów z garnizonów Wolbrom, usiłujących „przeczesać” teren. Nieprzyjaciel, 
ostrzelany ogniem broni maszynowej i kb, wycofał się z walki, mając kilku 
zabitych i rannych. Partyzanci mając 2 rannych po ucieczce ostlegionistów 
wycofali się w okoliczne lasy.

• 28 VII 1944 r. nocą pod miasteczko Wolbrom podeszły połączone siły 
partyzanckie złożone z dwóch plutonów oddziału „Hardego”, 3 drużyn 
oddziału „Mohorta”, 2 drużyn oddziału „Pewnego”, oraz 2 drużyn zmobi-
lizowanej placówki AK z Wolbromia, łącznie liczące ponad 150 żołnierzy 
i pod ogólną komendą „Ziemi” Leonarda Wyjadłowskiego, Komendanta 
„Dominiki” AK Obwodu „Olga”, wykonały ponowne zmasowane natarcie 
na Wolbrom. Tym razem udało się szturmowym grupom partyzanckim, 
pod osłoną ognia własnych partyzanckich CKM i RKM, opanować budyn-
ki policyjne w Wolbromiu. Rozbrojono 42 policjantów, którzy widząc się 
otoczonymi, poddali się. Uwolniono z aresztu policyjnego kilkudziesięciu 
aresztantów. Zdobytą dużą ilość kb, broni krótkiej, amunicji. Partyzanci 
zamknęli w piwnicach rozbrojonych policjantów. Załadowali zdobycz na 
furmanki i pod osłoną nocy wycofali się z Wolbromia. Garnizon niemiec-
ki w Wolbromiu przed atakiem na budynki policji został zdezorientowany 
pozorowanym atakiem na rejon fabryki gumy w Wolbromiu od strony 
lasku wolbromskiego wykonany przez szczupłe patrole partyzanckie, któ-
re ostrzelały rejon fabryki ogniem RKM, dlatego nie byli w stanie „Wła-
sowcy” i Niemcy, będący w rejonie fabryki i stacji kolejowej, przyjść na 
pomoc siłom policyjnym, w chwili gdy te zostały zaatakowane przez silne 
natarcie partyzanckie w budynkach w rynku w Wolbromiu, oddalonym  
o około 2 km od fabryki i stacji kolejowej.26

• 30 VII 1944 r. drużyna z oddziału „Mohorta” opanowała z zaskoczenia bu-
dynek posterunku policji granatowej w Sułoszowie i ujęła oraz rozbroiła 

26 Akcję na Wolbrom wspominają również Gerard Woźnica „Hardy” i Zygmunt Janke „Zygmunt”, datując ją na 
noc 25/26 lipca 1944 r. Zob. G.Woźnica, Oddział „Hardego”, Warszawa 1981, s. 73-80 oraz Z.Walter-Janke, 
W Armii Krajowej na Śląsku, Katowice 1986, oraz 267-273.
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bez walki znajdujących się tam 4 policjantów. Zdobyto broń i amunicję. 
Policjantów wychłostano i rozbrojonych puszczono wolno.

• 31 VII 1944 r. nocą wszystkie drużyny oddziału „Mohorta” zostały skon-
centrowane w rejonie leśniczówki Popowiec koło Skały w lasach minodz-
kich. Ściągnięte wszystkie siły oddziału dotychczas rozproszone i dzia-
łające w różnych terenach. Tu również, w rejon leśniczówki Popowiec  
w lasy minodzkie, wyznaczono rejon koncentracji wszystkich sił party-
zanckich podobwodów Wolbrom i Skała. Nocą z 31 lipca na 1 sierpnia 
w rejon koncentracji dotarły wszystkie drużyny oddziału partyzanckie-
go Stefana Pawlika „Pewnego”, oddział dywersyjny BCh-AK Jana Ibka 
„Dąbrowy” z gm. Cianowice, pluton terenowy BCh-AK z Wielmoży pod 
komendą Jana Dziedzica „Dziekana” tymczasowo postawiony w stan mo-
bilizacyjny, drużyna żołnierzy z obwodowego plutonu łączności Stefana 
Ząbczyńskiego „Zeta”, pod komendą Stefana Górskiego „Stoła”, oddział 
dywersyjny LSB Podobwodu Skała-Sułoszowa pod komendą Jana Ferd-
ka „Pierścienia”, oddział dywersyjny PKB27 Podobwodu Wolbrom pod 
komendą Stanisława Sowuli „Słowika”, oddział dywersyjny PKB Podob-
wodu Skała-Sułoszowa pod komendą Kazimierza Pasternaka „Smreka”. 
Wszystkie te oddziały tu ściągnięte zawiązały partyzanckie zgrupowanie 
„Szarańcza” pod komendą Jana Pieńkowskiego „Mohorta”. Rejon lasów 
minodzkich i lasów Pieskowej Skały zabezpieczono bezustannie patrolu-
jącymi silnymi patrolami partyzanckimi. W rejon koncentracji w dniach 
1-3 sierpnia 1944 r. nocami dochodziły dalsze tymczasowo postawione  
w stan mobilizacyjny terenowe drużyny z placówek BCh i AK Podobwo-
dów Skała i Wolbrom.
Łącznie nocą 3 na 4 sierpnia 1944 r. w lasach minodzkich i lasach Pieskowa 
Skała wokół miasteczka Skała zgromadzonych zostało około 400 żołnierzy 
BCH-AK, LSB i PKB z Podobwodów Skała-Sułoszowa i Wolbrom

• 1 VIII 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” pod komendą J. Choćko „Róży” na 
szosie pod Skałą od strony Słomnik, rozbroił żołnierza Wehrmachtu, zabie-
rając mu m-pi i amunicję.

• 2 VIII 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” ogniem stenów i m-pi oraz kb 
ostrzelał i zmusił do wycofania się w stronę Wolbromia, na szosie Wolbrom-
-Skała pod wsią Wielmoża, niemiecki samochód ciężarowy z Wehrmachtem. 
Patrolem dowodził „Sokół”.

• 3 VIII 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” pod komendą „Lipskiego” W. Orczy-
ka, patrolując teren pomiędzy wsiami Sieciechowice i Barbarka, natknął się na 
silny patrol „własowców” z batalionu Ostlegionu, kwaterującego w Kacicach 
koło Słomnik. Doszło do walki ogniowej. partyzanci ostrzelali ogniem ste-
nów i kb własowców i zmusili ich do panicznej ucieczki w kierunku Słomnik,  
a następnie partyzanci wycofali się po ucieczce własowców, w lasy minodzkie.

• 3 VIII 1944 r. patrol partyzanckie z oddziału „Mohorta”, „Pewnego” i z od-

27  Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – konspiracyjny zalążek przyszłej policji. 
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działu LSB „Pierścienia”, patrolując teren i podejścia wokół Skały zauwa-
żyli, że załogi posterunków policji granatowej położonych w pobliżu Skały  
a więc: w Ojcowie, Sułoszowie, Barbarce zostały furmankami przewiezione 
do Skały i tu skoncentrowane i skoszarowane w budynku policji w Skale oraz  
w szkole, zamienionej przez żandarmów na umocniony punkt obronny. Wy-
wiad zaś partyzancki stwierdził, że do Skały przybyły późnym popołudniem 
2 ciężarowe samochody z żandarmami niemieckimi, mającymi na swym 
wyposażeniu CKM i 2 RKM-my. Żandarmi zostali skoszarowani wraz częścią 
policjantów granatowych w szkole w Skale oraz w budynku Sądu Grodzkie-
go w Skale. Wieczorem 3 sierpnia szef wywiadu i kontrwywiadu Józef Ko-
tula ps. „Jacek” informował dowódców oddziałów zgrupowanych w lasach 
minodzkich, że żandarmi zachowują się na razie spokojnie, zabarykadowani 
w szkole, zgromadzili tam znaczną ilość wódki i wraz z policjantami urządza-
ją sobie popijawę. Łącznie w/g oceny „Jacka” zgromadzonych jest w Skale 
około 50 „granatowych” i około 40 żandarmów. Ponadto poinformował, że 
w miejscowej placówce AK w Skale zarządzono alarm mobilizacyjny i wy-
znaczono miejsce zbiórki żołnierzy skalskiej placówki AK w gajówce Grefika 
koło wioski Grodzisko pod Skałą.

Nocą z 3 na 4 sierpnia około godziny 23:00 z lasów minodzkich i Pieskowej 
Skały ruszyły wyznaczonych grupy uderzeniowe i zajęły stanowiska wyjścio-
we w sadach u wylotu wszystkich ulic Skały. Ponadto na kierunku szosy ze 
Skały do Wolbromia w zaroślach sadu zajął stanowiska silny patrol party-
zancki z RKM-em, podobnie pod Skałą od strony szosy od Słomnik, w sadzie 
obok tartaku, zajął stanowisko inny patrol, również z RKM-em. U wylotu szo-
sy na Kraków zajęła stanowisko drużyna partyzancka uzbrojona w RKM-em  
i granaty. Grupa konna partyzancka, licząca około 20 żołnierzy wraz z jed-
nym CKM-em pod komendą „Sokoła”, podeszła pod Skałę od strony Gro-
dziska. Inne grupy partyzanckie uszykowane w tyraliery piechoty wyszły na 
sady części Skały zwanej Zagrody i zajęły stanowiska wyjściowe do natarcia. 
„Mohort” konno wraz z grupą konną był w sadach Zagród. Partyzancka dru-
żyna z oddziału „Mohorta” złożona z mieszkańców Skały, mająca kryptonim 
„Zemsta”, podeszła pod komendą „Groźnego”28 na wyznaczone jej rozkazem 
stanowisko do natarcia.

„Mohort” strzela z sadu rolnika W. Korzonka, u wylotu ul. Wolbromskiej, 
w górę zieloną rakietę. Za moment takie same zielone rakiety idą w powie-
trze ze wszystkich rogatek, ulic i uliczek Skały. Konna grupa partyzancka 
galopem rusza z sadów Zagród i wydostaje się na uliczkę biegnącą ku ryn-
kowi. Gwałtowny stukot kopyt 30 koni idących galopem o bruk ulicy niesie 
się po Skale, budzi mieszkańców. Ogień partyzanckich RKM-ów seriami bije  
w budynek policyjny i budynek szkoły, gdzie tak hucznie popijali wieczorem 
żandarmi i policjanci. Z tuneli uliczek Skały biegiem, z okrzykiem hurra, pod 

28 Władysław Synowiec „Groźny” (1915-1951) – dowódca placówki AK w Skale. Po wojnie działacz antyko-
munistycznego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Aresztowany w 1949 r., zmarł w 1951 r. w więzieniu we 
Wronkach. 
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budynek policji przedostają się grupy partyzanckie, wyłamują drzwi, wpa-
dają do środka, gdzie na podłodze, pod ścianami wyjąc ze strachu czołgają 
się „granatowi”. Na widok partyzanckich stenów i kb podnoszą ręce do góry, 
poddają się, błagają o życie.

Budynek posterunku policji i sąsiadujący z nim budynek Sąd Grodzkiego, 
zajęty przez skoncentrowanych tu policjantów, zostały wzięte przez party-
zanckie grupy szturmowe błyskawicznie, bez strat. Około 50 policjantów zo-
stało rozbrojonych i zamkniętych w piwnicy posterunku.

Inne grupy partyzanckie biegiem podchodzą pod budynek szkoły, gdzie 
kwaterowali żandarmi i stały ich samochody. Partyzanci podbiegając pod 
szkołę zobaczyli ostatni żandarmski samochód, gdy z rykiem silnika wyrwał 
się na szosę w kierunku Ojcowa. Z dala, od doliny Ojcowskiej, słychać było 
ryki uciekających innych żandarmskich samochodów i warkot partyzanckie-
go RKM-u u wylotu szosy od Skały do doliny Ojcowskiej, bijącego po ucieka-
jących samochodach żandarmów. 

 Skała była zdobyta. Na rynku ustawiły się kolumny partyzanckich od-
działów a konne patrole przebiegały uliczki miasteczka. Partyzanci zdobyli 
w Skale duże ilości broni, amunicji, umundurowania, koców wojskowych, 
żywności. Uciekający gwałtownie pod ogniem partyzanckich RKM-ów żan-
darmi, którzy mieli przezornie podstawione na działających silnikach sa-
mochody pod budynkiem szkoły, w której kwaterowali, uciekając zostawili  
w szkole sporo broni, amunicji, płaszcze, mapniki, hełmy, a nawet pasy. Uciekli  
w panice wykorzystując do ucieczki swoje gotowe samochody.

Od tego czasu już do końca okupacji nie zdało okupant odbudować w tej 
części powiatu swej rozbitej przez partyzantów administracji, ani odbudować 
swych posterunków policyjnych. Była ta część powiatu „wolną partyzancką 
ziemią ojcowską” do końca okupacji, rządzoną przez partyzanckie tajne wła-
dze, ale które choć działały u z ukrycia, były ich zarządzenia wykonywane 
sprawnie przez mieszkańców tej „ojcowskiej ziemi”.

Choć jeszcze wielokrotnie toczyły się boje partyzanckie z niemieckimi 
oddziałami pacyfikacyjnymi w rejonie Skały, Ojcowa, Trzyciąża, Jangrota, 
Sułoszowej, które usiłowały zdławić partyzanckie siły w tym rejonie, choć 
kosztowało to wiele krwi partyzanckiej i ofiar spośród ludności cywilnej, 
mordowanym przez pacyfikacyjne oddziały wroga, mimo to władza okupan-
ta na tym terenie już nigdy nie okrzepła, nie została odbudowana, stale była 
niszczona przez partyzantów.

W walce o Skałę poległo z oddziału „Mohorta” w dniach 3-4 sierpnia 3 żoł-
nierzy: Stanisław Krawiec „Krupa”, Stefan Boroń „Zrąb”, Stanisław Krawczyk 
„Korzeń”.

• 4 VIII 1944 r. drużyna z oddziału „Mohorta” pod komendą „Sokoła”, rankiem 
ujęła i rozbroiła w leśniczówce Barbarka 2 żandarmów niemieckich i 4 po-
licjantów granatowych, którzy od kilku dni byli tu ukryci i stanowili ukryty 
niemiecki posterunek leśny. O istnieniu tego posterunku dowiedzieli się par-
tyzanci nocą po zajęciu Skały, po przesłuchaniu rozbrojonych policjantów.
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• 5 VIII 1944 r. grupy szturmowe  z oddziału „Mohorta”, nocnym atakiem usi-
łowały opanować obsadzone przez kompanię Luftwaffe29 umocnione i zamie-
nione przez Niemców w silne gniazda obrony hotele turystyczne „Kazimierz” 
i „Łokietek” w Ojcowie, ale natarcie partyzanckie zostało odparte zmasowa-
nym ogniem niemieckich stanowisk w w/w hotelach, zamienionych na ufor-
tyfikowane bunkry. Do ich zdobycia trzeba by użyć działek i moździerzy, 
których partyzanci nie mieli wówczas lub też zdobyć je szturmem, ale narazi-
łoby to partyzanckie oddziały na niepotrzebne starty w ludziach. Partyzanci 
wycofali się pod osłoną nocy wówczas z Ojcowa.

• 6 VIII 1944 r. w godzinach południowych, drużyna partyzancka ubezpiecza-
jąca sztab mobilizujących się sił partyzanckich 116 p.p. AK Ziemi Olkuskiej, 
stoczyła pod leśniczówką Trzyciąż, u zbiegu pól wsi Trzyciąż i Zadroże pod 
lasem zwanym „glanowskim” ciężką walkę z atakującą sztab 116 p.p. AK 
kompanią Wehrmachtu i Ostlegionu z Wolbromia. Atak wroga został odpar-
ty ogniem partyzanckich RKM-ów i broni ręcznej pod komendą „Mohorta”.  
W walce zginęło 8 Niemców i własowców i kilku było rannych. Nieprzyja-
ciel wycofał się pospiesznie w kierunku na Wolbrom. Partyzanci nie mieli 
strat. Obroną kierował „Mohort”, który do sztabu pułku w leśniczówce przy-
był na odprawę w godzinach rannych z lasów minodzkich. Po walce party-
zancie „Mohorta” przeprowadzili ewakuację sztabu 116. p.p. z Trzyciąża do 
lasów minodzkich.

• Nocą z 6 na 7 sierpnia 1944 r. z rozkazu Dowódcy 106. dyw. piech. AK, który 
„Mohort” i komendant „Dominiki” AK Obwodu „Olga” Leonard Wyjadłow-
ski „Ziemia” otrzymali rankiem 6 sierpnia 1944 r. (jeszcze przed walką pod 
Trzyciążem) drużyny oddziału „Mohorta” wyszły z rejonu swego dotychcza-
sowego zgrupowania z rejonu Trzyciąża, Zadroża, Skały, Minogi i podążyły 
nocnym marszem w kierunku wyznaczonego im rozkazami miejsca kon-
centracji w Jeżówce koło Wolbromia. Tu w ciągu 7 i 8 sierpnia 1944 roku 
dotarły na koncentrację drużyny „Dominiki” z obwodu „Olga”, także siły 
oddziału „Mohorta” wzrosły do ponad 150 żołnierzy. Tu do oddziału dołą-
czyła kilkunastoosobowa grupa żołnierzy AK z Wolbromia, oraz dotychcza-
sowy komendant „Dominiki” AK obwodu „Olga” L. Wyjadłowski „Ziemia”  
i jego adiutant Z. Gardeła „Granat” z Wolbromia. Nocą z 8 na 9 sierpnia całe 
zgrupowane tu siły partyzanckie pod komendą „Mohorta” wyszły z Jeżówki  
i podążyły w wyznaczony im rozkazem dowództwa 106 dyw. piech. AK teren 
koncentracji w lasach miechowsko-pińczowskich. Trasa marszu oddziału 
biegła z Jeżówki przez Trzebienice, Tczycę na kierunek Kozłowa. W czasie 
marszu patrole oddziału skonfiskowały w majątku administrowanym przez 
Niemców w Trzebienicach 8 koni wierzchowych wraz z oprzyrządowieniem  
i 12 koni taborowych z wozami, na potrzeby oddziału.

• 9 VIII 1944 r. wczesnym rankiem patrole oddziału pod wsią Tczyca stoczyły 
potyczkę z patrolem ostlegionistów garnizonu Wolbrom, w wyniku której pa-

29  Niemieckie siły powietrzne. 
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dło w miejscu potyczki 3 ostlegionistów, a dwóch ujęto i rozbrojono. Zdobyto 
broń i amunicję. 

• 9 VIII 1944 r. wieczorem odział zbliżał się do rejonu Kozłowa. Patrole ubez-
pieczające maszerujący oddział, na drodze w rejonie Kozłowa ostrzela-
ły ogniem stenów niemiecki motocykl patrolowy. W walce zlikwidowano  
2 Niemców w patrolu. Zdobyto motocykl i 2 m-pi oraz amunicję.

• 9 VIII 1944 r. całość oddziału nocą dotarła w lasy koło wsi Cisia Wola pod 
Książem Wielkim i tu została na całodzienny wypoczynek. Wieczorem zaś 
tego samego dnia, główny trzon oddziału złożony z około 60 żołnierzy (4 dru-
żyny) pod komendą „Mohorta” wyruszył z lasu koło Cisiej Woli i podwodami 
dotarł w las między wsią Dziewięcioły i wsią Zielenice koło wsi Sosnówka. 
Tejże samej nocy oddział „Mohorta” przejął w lesie Sosnówka od partyzanc-
kiego plutonu Jana Latały „Topora” radiostację 106. dyw. piech. AK i Gru-
py Operacyjnej AK Okręgu Kraków i wraz z radiostacją i obsługą przeszedł  
w rejon lasów koło wsi Trzonów pod Ksiażem Wielkim. Tam też dotar-
ła pozostawiona w lasach koło Cisiej Woli reszta olkuskich sił „Dominiki”  
z „Ziemią” i „Granatem”.

• 10 VIII 1944 r. oddział „Mohorta” wsparty drużyną żołnierzy z oddziału Ju-
liana Nowaka „Babinicza” z Obwodu AK „Magdalena” stoczył ciężką walkę  
z nacierającą na rejon Trzonowa i Tochołowa kompanią SS-manów, wspo-
maganą ogniem 3 wozów pancernych. Kilkukrotne ataki nieprzyjaciela i pró-
by wdarcia się do lasów trzonowskich zostały odparte ze stratami dla wroga. 
Pod wieczór 10 VIII 1944 r. nieprzyjaciel, mając 3 poległych i kilkunastu 
rannych, wycofał się z rejonu lasów trzonowskich. Oddziały partyzanckie, 
poza kilkoma lekko rannymi, strat nie poniosły

• Nocą 10 VIII 1944 r. całość sił olkuskiej „Dominiki” wraz z „Mohortem”  
i „Ziemią” przeszła w rejon lasów sancygniowskich z rejonu Trzonowa.

• 11 VIII 1944 r. patrole osłonowe z oddziałów „Mohorta” i „Babinicza” w re-
jonie lasów sancygniowskich, rankiem stoczyły zaciętą 3 godzinną walkę na 
przedpolach lasów sancygniowskich z oddziałem żandarmów z Pińczowa. 
Niemcy po zaciętej walce wycofali się z przedpola lasów sancygniowskich 
tracąc 5 poległych i kilku rannych. Partyzanci mieli 1 poległego i kilku ran-
nych.

• Nocą 11 VIII 1944 r. w lasach sancygniowskich została dokonana reorgani-
zacja olkuskich sił „Dominiki” przybyłych w lasy sancygniowskie z „Mohor-
tem” i „Ziemią”. Część ludzi z oddziału „Mohorta” wyłączono i przeniesiono 
do innych plutonów formującego się zgrupowania batalionu partyzanckie-
go „Ponara” 106. dyw. piech. AK w lasach sancygniowskich. Część zaś pod 
komendą świeżo awansowanego do stopnia podporucznika Juliana Żurady 
„Orła”, dotychczasowego zastępcy „Mohorta”, została odkomenderowana  
z powrotem w teren Obwodu AK „Olga”, do dyspozycji odtwarzanych tam 
nowych sił „Dominiki” Obwodu „Olga” pod komendą Stefana Pawlika „Pew-
nego”. W składzie oddziału „Mohorta” pozostało około 60 żołnierzy. Oddział 
przeformowano w partyzancki pluton pod komendą „Mohorta”, jako III plu-
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ton kompanii kapitana „Gozdawy”30 w składzie Partyzanckiego Szturmowego 
Batalionu „Ponara”.

• 14 VIII 1944 r. grupa żołnierzy z oddziału „Mohorta” w składzie 5 żołnie-
rzy, pod komendą A. Pieńkowskiego „Jawora”, wysłana do Racławic celem 
zabrania masła i sera z mleczarni na potrzeby oddziału, zastała tam 10 żoł-
nierzy niemieckich, ładujących masło i sery na samochód. Widząc, że Niem-
cy mogą zabrać im towary, po które przyjechali, otwarli ogień ze stenów  
i ostrzelali Niemców. Niemcy nie znając sił partyzanckich, które ich zaata-
kowały, porzucili wynoszone masło i sery, wskoczyli na samochód i w pa-
nice odjechali do Miechowa. Partyzanci doszli do mleczarni i przygotowane 
przez Niemców zapasy masła i sera załadowali na swoje furmanki i wywieźli  
w lasy klonowskie.

• 16 VIII 1944 r. na linii kolejowej Kozłów-Sędziszów oddział „Mohorta” i gru-
pa minerska kolejowa z drużyny „Jednorękiego” J. Nowotnego, założyli miny 
kolejowe i wykoleili pociąg towarowy, ostrzelawszy jego obsługę ogniem 
RKM-ów i kb. Poległo 5 Niemców i kilku dalszych było rannych. Przerwa  
w ruchu trwała 14 godzin.

• 18 VIII 1944 r. rankiem o godzinie 4.30 grupa minerska kolejowa z drużyny 
„Jednorękiego” pod osłoną 1 drużyny żołnierzy z oddziału „Mohorta” pod 
komendą „Dajana” J.L. Kućmierczyka, wysadziła tory kolejowe pod Sędziszo-
wem, powodując wykolejenie się niemieckiego pociągu. Uszkodzona została 
lokomotywa i kilka wagonów.

• 18 VIII 1944 r. w godzinach południowych oddziału „Mohorta” i „Żbika” Sta-
nisława Jazdowskiego, pod wsią Góry Miechowskie stoczyły ciężką walkę 
w niemieckimi oddziałami liczącymi około 600 ludzi, wspieranymi przez  
3 samoloty „Storch” i 4 wozy pancerne oraz baterię artylerii polowej. Niemcy 
usiłowali okrążyć i kolejnie zlikwidować znajdujące się w tym rejonie par-
tyzanckie oddziały i zniszczyć partyzanckie radiostacje, znajdujące się pod 
ich ochroną. W ciężkim, kilkugodzinnym boju, oddziały „Mohorta” i „Żbika”, 
wsparte w końcowej fazie walki przybyłym na pomoc w rejon walki oddzia-
łem „Babinicza” na niemieckie tyły, odparły niemieckie natarcia i zmusiły 
pod wieczór Niemców do wycofania się z terenu walki w stronę Miechowa. 
W walce padło 22 Niemców, wielu było rannych, zniszczono 2 niemieckie 
wozy pancerne, 1 uszkodzono. Straty partyzanckie też były dotkliwe. Poległ 
dowódca oddziału „Żbik” Stanisław Jazdowski, jego adiutant st. strz. „Le-
szek”, 2 żołnierzy z oddziału „Żbika”, 2 żołnierzy z oddziału „Mohorta”, kilku-
nastu partyzantów było ciężko rannych.

• 20 VIII 1944 r. grupa żołnierzy z oddziału „Mohorta” pod komendą „Daja-
na” J.L. Kućmierczyka, wraz z grupą minerską z drużyny dywersji kolejowej 
„Jednorękiego”, wykonując zadanie niszczenia torów kolejowych na odcinku 
Tunel-Sędziszów – przebywająca w tym terenie od 16 VIII., zniszczyła mina-
mi pod Kozłowem dnia 19 VIII 6 wagonów cystern z materiałami pędnymi  

30 Bronisław Handzlik „Gozdawa” – dowódca 2. kompanii „Sobieski” w Samodzielnym Batalionie Szturmowym 
„Suszarnia”. III pluton tej kompanii (krypt. „Warszawa”) był złożony z żołnierzy „Mohorta”. 
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i 20 VIII. za Tunelem w rejonie tak zwanej Białej Góry, wykoleiła minami 
niemiecki pociąg radiotelegraficzny, przy czym zniszczeniu uległa lokomoty-
wa i dwa wagony. Pociąg ponadto ostrzelano ogniem RKM-ów. 20 VIII dru-
żyna „Dajana” wraz z minerami „Jednorękiego” powróciła do baz w lasach 
rejonu Słaboszów-Sancygniów.

• 21 VIII 1944 r. oddział „Mohorta” i oddział „Kłosa” J. Biechońskiego koło wsi 
Teodorów pow. Pińczów, koło przysiółka Zielona, stoczyły ciężki bój z od-
działami żandarmerii niemieckiej i Ostlegionu. W czasie walki od pocisków 
zapalających wroga spaliło się 3 domy. Niemcy mając 6 poległych i kilku 
rannych wycofali się z walki. Partyzanci z walki wyszli bez strat.

• 25 VIII 1944 r. w godzinach popołudniowych niemieckie lotnictwo dokona-
ło bombardowania kwater sztabu 106. dyw. piech. AK i grupy operacyjnej 
Krakowskiego Okręgu AK w folwarku Wola Kruszyńska w rejonie lasów 
sancygniowskich. Równocześnie niemiecka kompania Wehrmachtu wspar-
ta samochodami pancernymi od strony Działoszyc, zaatakowała stanowiska 
obrony partyzanckiej oddziałów „Mohorta” i „Kłosa” w południowej czę-
ści lasów sancygniowskich. Atak niemiecki partyzanckie oddziały odparły  
w ciężkiej walce, która niekiedy przeradzała się w walkę wręcz bagnetami. 
Start wroga nie udało się ustalić. Były znaczne tak w zabitych, jak również 
rannych. Partyzanci mieli 3 poległych i kilku rannych. Niemcy po zaciętej 
walce nie mogąc przełamać oporu partyzanckiego, zaatakowani przez nacho-
dzące „Mohortowi” i „Kłosowi” na pomoc inne oddziału batalionu „Ponara” 
wycofali się w stronę Działoszyc.

• W dniach 27-28 VIII 1944 r. Niemcy w sile około 1000 żołnierzy Wehrmach-
tu, Ostlegionu, SS i żandarmerii, przy wsparciu lotniczym, wozów pancer-
nych, moździerzy i artylerii polowej spalili wsie: Trzonów, Trzonówek, Książ 
Mały, Zaryszyn, Wały i Krzeszówkę, atakując jednocześnie znajdujące się 
tym rejonie, liczące około 450 żołnierzy zgrupowanie partyzanckie „Ponara”. 
Oddziału tego zgrupowania, prowadzone przez swych dowódców: „Mohor-
ta”, „Jotla”, „Babinicza”, „Gozdawę” i innych zacięty opór stawiły wrogowi, 
usiłując przeszkodzić okupantowi w pacyfikacji i spaleniu wsi. Szczególnie 
zacięte walki toczyły oddziały „Mohorta”, „Babinicza”, „Jotla” w rejonie Książ 
Mały-Trzonów-Moczydło-Zaryszyn-Słaboszów. Mimo przewagi liczebnej  
i technicznej wroga, odparli zacięte natarcia nieprzyjaciela na lasy w tym re-
jonie. Nieprzyjaciel stracił w tym rejonie ponad 30 poległych i kilkudziesięciu 
rannych. Najzaciętsze walki toczyły się w rejonie wsi Książ Mały-Trzonów. 
Partyzanci mieli również dotkliwe straty poległo 8 żołnierzy, a rannych było 
27. Pod wieczór nieprzyjaciel wycofał się z walki w kierunku Miechowa.

• 29 VIII 1944 r. drużyna kolejowa dywersji „Jednorękiego”, pod osłoną żoł-
nierzy oddziału „Mohorta”, minami wysadziła tory kolejowe koło Kozłowa, 
powodując kilkugodzinną przerwę w ruchu kolejowym.

• 2 IX 1944 r. oddziały „Mohorta”, „Topora” J. Latały oraz oddział LSB z mie-
chowskiego dowodzony przez T. Jędrucha „Ryszarda” na szosie Klonów-Ra-
cławice z zasadzki stoczył walkę z kolumną niemieckich taborów konnych 
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osłaniających przez oddział Ostlegionu. Niemiecką kolumnę taborową roz-
proszono, ostlegioniści pod ogniem partyzanckiej broni w panice wycofali się 
w stronę Miechowa. 1 Niemiec i 3 ostlegionistów poległo, kilku było rannych. 
Partyzanci zdobyli wozy taborowe i 6 koni, wraz ze sprzętem wojskowym  
i żywnością na tych wozach. Strat własnych nie ponieśli. 

• 6 IX 1944 r. Samodzielny Krakowski Batalion Partyzancki AK „Skała” z 6. 
krakowskiej dywizji piech. AK, idący w rejon częstochowski przez tereny 
powiatu miechowskiego, został okrążony przez przeważające siły niemieckie 
dysponujące lotnictwem, wozami pancernymi i artylerią, pod wsiami Sadek 
i Moczydło w rejonie na północ od Książa Wielkiego. Z rozkazu dowódcy 
106. (miechowskiej) dyw. piech. AK, oddziały szturmowe z batalionu „Po-
nara”, uformowane w dwie grupy uderzeniowe ruszyły na pomoc okrążony 
mu oddziałom batalionu „Skała”, wychodząc na odsiecz z rejonu lasów san-
cygniowskich. I-sza grupa pod komendą osobistą podpułk. B. Ostrowskiego 
„Tysiąca” – dowódcy 106. dyw. piech. AK, złożona z oddziałów: „Babinicza”, 
„Trzaski”, „Jaksy”, „Zagraja” i „Olgierda”, II-ga pod komendą „Ponara” złożona 
z oddziałów: „Mohorta”, „Jotla”, „Topora”, „Kłosa”. Uderzono z dwóch stron 
na tyły niemieckich formacji okrążających batalion „Skały”. Rozerwano pier-
ścień niemieckich sił okrążenia i wyparto go poza lasy wokół wsi Moczydło. 
Umożliwiło to batalionowi „Skała” wyjście z okrążenia i dalszy marsz w rejon 
okolic Częstochowy-Złotego Potoku, wyznaczony rozkazem Komendy Okrę-
gu AK Kraków, celem dokonania zniszczeń na bardzo ważnej dla Niemców 
linii kolejowej Śląsk-Częstochowa-Koniecpol-Kielce, którą Niemcy przerzu-
cali posiłki na front wschodni nad Wisłą. W boju po Moczydłem i Sadkami 
Niemcy stracili sporo rannych i zabitych. Straty partyzanckie wyniosły 12 
poległych i kilkunastu rannych we wszystkich oddziałach batalionu „Ponara” 
i batalionu „Skała”.

• 7 IX 1944 r. drużyna żołnierzy z oddziału „Mohorta” pod komendą „Cyny” Jó-
zefa Dolnego na drodze Tochołów-Kalina rozbroiła 4 żołnierzy niemieckich  
i wzięła ich do niewoli z zasadzki.

• 16 IX 1944 r. oddziały: „Mohorta”, „Jotla” i „Babinicza” pod wsią Giebułtów 
koło Książa Wielkiego, otoczyły i zlikwidowały ogniem broni maszynowej 
oddział SS złożony z Ukraińców, grabiąc i mienie mieszkańców wsi. W walce 
poległo 14 SS-manów. Partyzanckich strat nie było. Spalono dwa samochody 
wroga.

• 21 IX 1944 r. oddziały „Mohorta” i „Kłosa” w rejonie lasów sancygniowskich 
otoczyły i zmusiły do poddania się cały pluton Niemców z Wehrmachtu, 
który od strony Działoszyc dotarł w te lasy. Zdobyto broń. Niemców wzięto 
do niewoli.

• 28 IX 1944 r. oddział „Mohorta”, maszerując w godzinach porannych w rejon 
wsi Nadzów w pow. Miechów koło Pałecznicy, okrążył i rozbił ogniem auto-
matów w niemiecki konwój taborów konnych, ochraniany przez Kałmuków  
z Ostlegionu, wiozący materiały budowlane na budowę okopów. Wyniku 
walki poległo 6 Kałmuków, 9 ujęto i rozbrojono. Zdobyto dużo broni, kilka 
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koni i wozów taborowych, 12 wozów parokonnych z materiałami budowla-
nymi. Zdobyte materiały budowlane oddział przekazał mieszkańcom okolicz-
nych wsi. Wozy taborowe i konie przesłano do taborów batalionu „Ponara”.

• 29 IX 1944 r. sekcja minerów „Jednorękiego” i patrol osłaniający z oddziału 
„Mohorta” pod komendą Jana Byczka „Roga”, w rejonie Kozłowa uszkodziła 
tory kolejowe powodując wielogodzinną przerwę w ruchu kolejowym.

• 30 IX 1944 r. oddział „Mohorta”, operując patrolami w rejonie Trzonów-
-Książ Mały, w godzinach popołudniowych stoczył potyczkę z kompanią 
niemieckiej piechoty, penetrującą ten teren. Niemcy po godzinnej walce  
i dwukrotnym natarciu na stanowiska oddziału, zostali odparci wycofali się 
w stronę Miechowa, mając 5 poległych i kilkunastu rannych. Oddział miał 
2 rannych żołnierzy. Po wycofaniu się wroga oddział odszedł w rejon lasów 
sancygniowskich.

• 1 X 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” pod komendą „Sokoła” St. Pasicha, 
ostrzelał na drodze koło Książa Wielkiego ogniem broni maszynowej nie-
miecki samochód wojskowy. W wyniku 1 Niemiec został zabity i 2 było 
rannych, samochód spalono.

• 4 X 1944 r. w godzinach porannych oddział „Mohorta” i oddział „Jotla”  
J. Lisowskiego (oddział „Jotla” był dawnym oddziałem „Pazura”, dowodzo-
nym przez „Jotla” po śmierci „Pazura”) w rejonie stacji kolejowej Tunel sto-
czył walkę z kompanią Wehrmachtu i grupami niemieckiej straży kolejowej, 
które zaatakowały oddziały będące w trakcie przemieszczania się z rejonu la-
sów tunelskich w lasy koło Książa Wielkiego i Sancygniowa. Ataki Niemców 
zostały odparte ze stratami dla wroga w zabitych i rannych. Partyzanci, mając 
4 ciężko rannych żołnierzy, wycofali się w lasy koło Kozłowa.

• 8 X 1944 r. grupa minerska z dywersji kolejowej „Jednorękiego”, pod osłoną 
oddziału „Mohorta” pod komendą „Cyny” J. Dolnego, wykonała minowanie 
torów kolejowych na północ od Kozłowa. W wyniku eksplozji, na które naje-
chał niemiecki pociąg z zaopatrzeniem jadący na front wschodni, kilkanaście 
wagonów uległo uszkodzeniu, a lokomotywa wyleciała z torów.

• 8 X 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” pod komendą „Dajana” J. L. Kuć-
mierczyka w rejonie wsi Moczydło, z zasadzki, granatami i ogniem RKM-
-u zaatakował niemiecki wóz pancerny, raniąc śmiertelnie kierowcę wozu 
i dowodzącego wozem oficera i uszkadzając wóz. Partyzanci po strzelaniu 
i uszkodzenie wozu pancernego wycofali się bez strat w lasy rejonu Książa 
Wielkiego.

• 14 X1944 r. grupy patrolowe pod komendą „Mohorta” wraz z grupą miner-
ską z batalionu „Ponara” zaminowały tory kolejowe na odcinku Klimontowa, 
na które najechał niemiecki pociąg i w wyniku eksplozji min lokomotywa  
i kilkanaście wagonów wyleciało z torów i uległo zniszczeniu. Partyzanci roz-
bity pociąg ostrzelali gwałtownie ogniem RKM-ów. Powodując duże straty  
w zabitych i rannych osłony pociągu.

• 21 X 1944 r. patrole z oddziału „Mohorta” pod komendą „Mohorta” w go-
dzinach wieczornych zajęły stację kolei wąskotorowej Słaboszowie i doko-
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nały kontroli przejeżdżającego pociągu osobowego w czasie kontroli ujęto  
2 Niemców w jednym z wagonów z Wehrmachtu z garnizonu Miechów i ich 
rozbrojono.

• 22 X 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” pod komendą „Dajana” J.L. Kuć-
mierczyka na szosie Miechów-Racławice ujął i zlikwidował 2 SS-manów  
z oddziału, który uprzednio spalił wieś Trzonów.

• 23 X 1944 r. pod Działoszycami pow. pińczowski Oddział „Mohorta” zatrzy-
mał pociąg linii wąskotorowej. Partyzanci dokonali kontroli wszystkich wa-
gonów, w czasie której ujęli i rozbroili 5 Niemców z Wehrmachtu.

• 23 X 1944 r. późnym wieczorem patrol z oddziału „Mohorta” pod komen-
dom „Dajana” J.L. Kućmierczyka zaatakował koło wsi Sadek na szosie Mie-
chów-Kielce kolumnę 5 samochodów niemieckich. Zastrzelono 1 oficera  
i 2 żołnierzy niemieckich, ale samochody niemieckie zdołały przejechać 
przez zasadzkę i uciec w stronę Miechowa. Jeden partyzant był ranny.

• 23 X 1944 r. w godzinach nocnych, patrol z oddziału „Mohorta” pod komen-
dą „Cyny” J. Dolnego, oraz grupa terenowa LSB z oddziału B. Pilewskiego 
„Burzy”, pod komendą „Cyny” weszły na teren stacji kolejowej wąskotorowej  
i ujęły i rozbroiły 6 żołnierzy Wehrmachtu, oczekujących na odjazd pociągu. 
Akcję wykonano bez walki i z zaskoczenia.

• 26 X 1944 r. oddziały Batalionu „Ponara”, a to oddziały: „Mohorta”, „Kłosa”  
i „Jaksy” pod ogólną komendą kapitana „Siwego”31, stoczyły w lasach sancy-
gniowskich całodzienny bój z 3 kompaniami SS i ostlegionistów, które usiło-
wały za wszelką cenę złamać opór partyzancki i opanować przedpola lasów 
sancygniowskich. Akcje wroga wspierały 2 samoloty wywiadowcze „Storch”, 
krążące nad kompleksami lasów, 3 samochody pancerne. W wyniku wal-
ki Niemcy i ostlegioniści stracili 16 zabitych, mieli kilkudziesięciu rannych.  
11 Niemców wzięto do niewoli, 2 wozy pancerne zostały uszkodzone grana-
tami i minami partyzanckimi. Popołudniem wróg wycofał się z przedpola 
lasów sancygniowskich, nie złamawszy obrony partyzanckiej. Niemcy wyco-
fali się w kierunku Pińczowa. Straty partyzanckie też były dotkliwe. Poległo 
łącznie ze wszystkich oddziałów 5 żołnierzy, ponad 20 było rannych.

• 28 X 1944 r. w godzinach południowych drużyna oddziału „Mohorta” pod 
komendą „Cyny” J. Dolnego, zajęła majątek dworski i gorzelnie dworską we 
wsi Święcice pow. Miechów i ujęła znajdujących się tam 4 policjantów gra-
natowych rozbrajając ich. Policjantów wychłostano i w bieliźnie puszczono 
wolno. We dworze i gorzelni zarekwirowano prowianty żywnościowe na 
dwie furmanki na potrzeby oddziału. Urządzenia gorzelni zdemolowano.

• 29 X 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” pod komendą „Sokoła” przy po-
mocy i udziale 2 łączniczek z komendy 116. p.p. AK „Dzidki” i „Ani”32, oraz 
4 członków placówki AK z Miechowa rano o godzinie 9.15 opanował po-

31 Walery Krokay „Siwy” – cichociemny, zastępca Antoniego Iglewskiego „Ponara”, dowódcy Samodzielnego 
Batalionu Szturmowego „Suszarnia”.

32 Być może chodzi o Annę Moes ps. „Anna”, właścicielkę majątku w Udorzu, albo Anna Krępeć ps. „Anna”, 
sanitariuszkę z dworu w Glanowie.
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mieszczenia Banku Spółdzielczego w Miechowie i zarekwirował na potrzeby 
partyzanckich oddziałów ponad pół miliona złotych z kasy banku, bez walki 
i z zaskoczenia. Po wykonaniu zadania partyzanci i łączniczki wycofali się  
z Miechowa bez przeszkód i strat.

• 2 XI 1944 r. drużyna „Cyny” J. Dolnego z oddziału „Mohorta” w rejonie wsi 
Klonów pow. Miechów zaatakowała z zasadzki 7 żołnierzy Wehrmachtu 
eskortujących 3 wozy taborowe parokonne z zaopatrzeniem dla niemieckiego 
garnizonu w Miechowie. Niemców ostrzelano ogniem broni automatycznej 
i zmuszono do poddania się. Rozbrojono Niemców, zabrano ich broń, wozy 
taborowe z zaopatrzeniem.

• 6 XI 1944 r. 1 drużyna żołnierzy z oddziału „Mohorta” pod komendą „Dajana” 
J.L. Kućmierczyka, operująca na dalekim przedpolu lasów sancygniowskich, 
w rejonie Racławic pow. Miechów, koło wsi Janowiczki pod Racławicami, 
z zasadzki, ogniem automatów ostrzelała konny kilkudziesięcioosobowy od-
dział ostlegionistów. Nieprzyjaciel zostawiając na miejscu walki 2 poległych 
ostlegionistów wycofał się w panice w stronę Miechowa. Zdobyto broń  
i 2 konie kawaleryjskie.

• 6 IX 1944 r. patrol z oddziału  „Mohorta”, operujący na dalekim przedpolu 
lasów sancygniowskich, pod komendą „Sokoła”, pod wsią Wola Bukowska 
pod Miechowem, z zaskoczenia i zasadzki ujął i rozbroił 1 żołnierza niemiec-
kiego. Zdobyto broń.

• W okresie od 7 do 22 listopada całość oddziału „Mohorta” pełniła wyłącznie 
służbę wartowniczą przy ubezpieczeniu radiostacji i sztabu partyzanckiego  
w głębi lasów sancygniowskich.

• 23 XI 1944 r. 1 drużyna żołnierzy z oddziału „Mohorta” pod komendą „Daja-
na” J.L. Kućmierczyka w magazynach Monopolu tytoniowego w Kazimierzy 
Wielkiej, skonfiskowała znaczny zapas papierosów i 3 wozy produktów żyw-
nościowych na potrzeby partyzantów..

• 23 XI 1944 r. wieczorem pod wsią Góry Miechowskie w rejonie Słaboszowa 
patrole z oddziału „Mohorta” pod komendą „Wiąza” K. Filipiaka, ogniem 
broni automatycznej zaatakowały grupę około 10 żołnierzy Wehrmachtu.  
W walce zginął jeden Niemiec, 5 Niemców poddało się i zostało rozbrojo-
nych, reszta w czasie walki uciekła w popłochu.

• 23 XI 1944 r. grupa operacyjna patrolowa z oddziału „Mohorta” pod komendą 
„Zawiszy” patrolując pod wieczór teren w pobliżu Racławic Miechowskich, 
ostrzelała na drodze między Pałecznicą a Racławicami 2 samochody osobo-
we wojskowe jadące w kierunku Miechowa. Od kul partyzanckich poległ  
1 oficer niemiecki, ranny został kierowca wozu, samochód zdobyto i spalono. 
Drugi samochód zdołał ujść z partyzanckiej zasadzki.

• 26 XI 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” pod komendą „Dajana” J.L. Kuć-
mierczyka pomiędzy wsiami Kalina Wielka, a Bukowska Wola stoczył po-
tyczkę ogniową z silnym patrolem Niemców. Niemcy mimo, że byli w prze-
wadze liczbowej, mając 1 poległo, wycofali się z walki.

• 27 XI 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” pobliżu stacji kolei wąskotorowej 
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Kalina Mała pow. Miechów, ujął i rozbroił 1 podoficera Wehrmachtu.
• 27 XI 1944 r. oddział „Mohorta”, osłaniając się patrolami ubezpieczeniowymi, 

mając ze sobą kilka wozów taborowych ze sprzętem bojowym oraz ranny-
mi i chorymi maszerował z rejonu koncentracji batalionu „Ponara” z lasów 
sancygniowskich w kierunku rejonu Ojcowa, przedzierając się ostrożnie, 
manewrując i staczając potyczki z patrolującymi teren oddziałami wroga.  
W dniu 29 XI 1944 r. oddział dotarł w rejon wsi Kamieńczyce między Słom-
nikami a Miechowem. Idące w przedniej osłonie oddziału patrole ubezpie-
czeniowe pod komendą „Cyny” i „Sokoła” na skraju Kamieńczyc zaatakowa-
ły i ostrzelały ogniem broni automatycznej niemiecką ekspedycję ściągającą 
kontyngenty zbożowe i bydło od mieszkańców okolicznych wsi. Niemcy 
ostrzelani gwałtownym ogniem automatów z zasadzki, porzucili konwojowa-
ne podwody ze zbożem i bydłem i wycofali się w panice w kierunku Miecho-
wa wzdłuż torów kolejowych. Partyzanci polecili chłopom zabrać porzucone 
wozy ze zbożem i bydłem i ukryć przed wrogiem. 

• 2 XII 1944 r. oddział „Mohorta” stał wypoczywając w rejonie lasów Czaple 
Wielkie-Jaksice pow. Miechów. W rejonie jednak okalającym lasy czapelskie 
bezustannie patrolowały okoliczny teren i wsie patrole ubezpieczające od-
działu i dość często dochodziło do starć i potyczek patroli oddziału z niemiec-
kimi jednostkami patrolowymi.

• 2 XII 1944 r. patrol oddziału pod komendą „Dajana” ponownie pod wsią 
Kamieńczyce pod Miechowem stoczył potyczkę z patronem Wehrmachtu  
i ujął i rozbroił 3 żołnierzy niemieckiej straży kolejowej na stacji Kamień-
czyce.

• 2 XII 1944 r. inny patrol z oddziału „Mohorta” w rejonie wsi Prandocin koło 
Słomnik pod komendą „Roga” J. Byczka ostrzelał ogniem broni automatycz-
nej niemiecki samochód pracownikami organizacji „Todt”. Od partyzanckich 
kul poległ 1 oficer niemiecki, a rannych było 3 dalszych Niemców. Samochód 
został spalony.

• 3 XII 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” pod komendą „Roga” J. Byczka  
w godzinach południowych w rejonie wsi Szczepanowice pow. Miechów ujął 
i rozbroił 2 żołnierzy Wehrmachtu.

• 4 XII 1944 r. grupa operacyjna z oddziału „Mohorta” pod komendą „Mohorta” 
pod wsią Czaple Wielkie pow. Miechów ostrzelała i zmusiła do poddania się 
4 SS-manów z garnizonu Miechów.

• Nocą z 4 na 5 XII 1944 r. całość oddziału „Mohorta” pod jego komendą, 
podwodami wraz całym kilkuosobowym taborem, wiozącym zapasy broni  
i amunicji i innego sprzętu wojskowego, radiostacją 106. dyw. piech. AK, 
oraz rannymi i chorymi żołnierzami oddziału, dotarła w teren wsi Świńczów  
i Cianowice koło Ojcowa. Oddział zakwaterowano w domach członków BCh 
w tych wsiach. Rannych i chorych oddano pod opiekę członkiń Zielonego 
Krzyża LZK33 oraz lekarza organizacyjnego J. Pękali ze Skały, którego we-

33 Zielony Krzyż Ludowego Związku Kobiet – pion sanitarny kobiecej organizacji konspiracyjnej ruchu ludowe-
go. 
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zwano do Świńczowa i przywieziono tej samej nocy partyzancką podwodą. 
Niektórym, mającym w pobliżu rodziny żołnierzom, udzielono 2 dniowego 
urlopu na odwiedzenie rodzin i uzupełnienie bielizny osobistej, butów, zimo-
wej odzieży, której był oddziale dotkliwy brak. Pozostali żołnierze znaleźli 
troskliwą opiekę wśród ludności wsi okolicznych. Po prawie półrocznym po-
bycie poza terenem macierzystych swych baz, żołnierze „Mohorta” znaleźli 
się wśród swych wsi i bliskich sobie ludzi. Teren rozkwaterowania żołnierzy 
„Mohorta” na kilku dni odpoczynek ubezpieczano stale czującymi patrolami  
z batalionu terenowego BCh-AK oraz żołnierzami grupy dywersyjnej BCh-AK 
Jana Ibka „Dąbrowy” z gminy Cianowice, jak również patrolami z oddzia-
łu dywersyjnego LSB A. Janeckiego „Mieczyka”. Służba kwatermistrzowska  
i intendentury Komendy Podobwodu AK Skała „Sabcia” z rozkazu ówcze-
snego komendanta Podobwodu oficera BCh i AK Zdzisława Oleksiewicza 
„Dunaja”, została zobowiązana do szybkiego i natychmiastowego zaopatrze-
nia żołnierzy „Mohorta” w buty zimowe, ciepła bieliznę i ciepłą odzieży oraz 
zapasy żywności.

• Wieczorem w nocy z 7 na 8 XII 1944 r. całość oddziału była znów skupiona 
w Cianowicach w zabudowaniach Stanisława i Edwarda Ratoniów. Na meli-
nach pozostali jedynie ciężko ranni i chorzy żołnierze. Całość oddziału była 
odpowiednio do zimy wyposażona w bieliznę, odzież, buty, kożuchy. Broń 
wyremontowana, amunicja uzupełniona. Kolacją żołnierską, przygotowaną 
przez „elzetki”34 pod kierownictwem Marii Ratoń „Marty”35 i Emilii Jabłoń-
skiej „Zuzanny”36, żegnano gotowych do odmarszu na nowe boje żołnierzy 
„Mohorta”. Partyzanckie podwody stały pod zabudowaniami gotowe do od-
jazdu. W mieszkaniu Stanisława Ratonia „Badurki” (przewodniczącego ROCH 
gminy Cianowice) oraz jego żony Marii Ratoń „Marty” (kierującej pracą LZK 
gminy Cianowice) na pianinie grała „Jeszcze Polska nie zginęła” nauczyciel-
ka z Szczodrkowic J. Skibińska. Żołnierze wychodzili na podwórze i stawali  
w szeregu, koń „Mohorta”, „Marasz”, osiodłany stał obok rozwiniętego sze-
regu żołnierzy. „Mohort” wyszedł z mieszkania Ratoniów i stanął koło „Ma-
rasza”, za chwilę „Marasz” mając w siodle „Mohorta” wyszedł przed szereg 
rozwiniętego oddziału. Pada komenda „baczność, na ramię broń, prezentuj 
broń” z mieszkania Ratoniów w przez otwarte drzwi i okna, w zimową gru-
dniową noc, niesie wiatr melodię „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. 60 ludzi 
podejmuje melodię i rozlega się chóralny śpiew „Roty”. „Mohort” konno po 
odśpiewaniu „Roty” wyjeżdża na czoło oddziału, podjeżdżają podwody, pada 
rozkaz, oddział wsiada na podwody. Żołnierze sprawnie zajmują miejsca  
w furmankach, 5-osobowy konny patrol ubezpieczenia wyjeżdża na czoło  
i rusza w zimową zawieję. Dźwięki pianina niosą do uszu żołnierzy z akordy 

34 Członkinie LZK.
35 Maria Ratoń „Marta” – łączniczka i kolporterka podziemnej prasy LZK na placówce w Cianowicach.
36 Emilia Jabłońska „Zuzanna” – członkini LZK, sanitariuszka Zielonego Krzyża i Armii Krajowej na placówce 

w Cianowicach. Inicjatorka powstania szpitala polowego w zabudowaniach Edwarda Ratonia, gdzie nad 
rannymi i chorymi opiekę sprawowali okoliczni lekarze. 



102

Partyzanckie wspomnienia

„Do boju o Polskę Ludową” – partyzanckiego hymnu oddziałów BCh. Gru-
dniowa zamieć nocna wchłania ruszający w nieznane koleje walki oddział 
„Mohorta”. Rankiem 8 grudnia 1944 r., jeszcze przy zmroku, podwodami 
oddział trasą Cianowice-Minoga-Wielmoża-Zadroże-Sucha-Jeżówka-Chlina-
-Kąpiele był już w domach wsi Smoleń w pobliżu Pilicy i stanął kwaterami 
w domach Smolenia, przylegających do dużego kompleksu leśnego. Był już 
około 25 km od miejsca wymarszu wieczorem poprzedniego dnia od Ciano-
wic, o 10 km na północ od Wolbromia.

• 8 XII 1944 r. oddział „Mohorta” kwaterował we wsi Smoleń. Przed południem 
tego dnia do wsi Smoleń przybyła ekspedycja niemiecka złożona z około 60 
żandarmów, własowców i Wehrmachtu, do zabrania pod przymusem kon-
tyngentów zbożowych i mięsnych niedostawionych na termin mimo zarzą-
dzenia niemieckiego. Oddział uprzedzony przez czuwające ubezpieczenie  
o pojawieniu się Niemców we wsi, opuścił kwatery i niezauważenie dla 
Niemców zajął stanowiska obronne w lesie w pobliżu ruin zamku smoleń-
skiego. Niemcy grupkami rozeszli się po wsi i zaczęli rabować chłopskie 
mienie. Po rozejściu się Niemców grupkami po wsi, partyzanci widząc ra-
bunek dokonywany na ludności na rozkaz „Mohorta” uformowani w grupy 
patrolowo-uderzeniowe, dwóch stron (od Pilicy i od Góry Smoleń) uderzali 
z zaskoczenia na wroga zajętego rabunkiem mienia chłopskiego. Wywiązała 
się krótka, lecz zacięta walka. Na placu walki Niemcy pozostawili 7 poległych 
i kilkunastu rannych i w panice uszli do Wolbromia.

• 9 XII 1944 r. oddział „Mohorta” przechodził z rejonu wsi Kleszczowa w rejon 
Otoli w północnej części powiatu olkuskiego. Maszerując przodem ubezpie-
czające patrole oddziału, ostrzelały w rejonie na południe od Otoli niemiecki 
patrol i zmusiły go do ucieczki. Niemcy nie podjęli walki i ratowali się uciecz-
ką.

• 10 XII 1944 r. oddział kwaterował w lasach koło Jeziorowic. „Mohort” udał 
się na odprawę do meliny komendanta Obwodu BCh Olkusz Stefana Broż-
ka „Huberta”, który po scaleniu BCh z AK był równocześnie adiutantem 
dowódcy 116. p.p. AK Ziemi Olkuskiej kapitana Jana Kałymona „Teofila”.  
W oddaleniu o około 500 m za „Mohortem” szedł patrol ubezpieczający od-
działu. „Mohort” pospiesznym krokiem wszedł w wąwóz drogi prowadzącej 
od Brzezin ku Wierzbicy, i zobaczył, że na drodze żandarm niemiecki bije 
chłopa jadącego do wsi Brzeziny furmanką. „Mohort” podbiegł, obezwład-
nił żandarma i rozbroił. Żandarmem tym okazał się st. sierżant żandarmerii 
niemieckiej z posterunku niedawno zakwaterowanego we wsi Brzeziny, a już 
dał się poznać ten żandarm, jako groźny i bezlitosny w stosunku do ludno-
ści. „Mohort” ujętego i rozbrojonego żandarma przekazał żołnierzom patrolu 
swojego oddziału. Po udowodnieniu szeregu morderstw, jakich brał udział 
ten żandarm dokonanych na ludności polskiej, żandarm ten z wyroku par-
tyzanckiego sądu polowego, jako winny wielu zbrodni został w lasach koło 
Jeziorowic rozstrzelany.

• 14 XII 1944 r. drużyna z oddziału „Mohorta” pod komendą „Cyny” J. Dolnego 
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z zasadzki zaskoczenia ujęła i rozbroiła 5 żołnierzy niemieckich koło wsi 
Przychody w gm. Kidów pow. olkuskiego.

• 17 XII 1944 r. całość sił oddziału „Mohorta”, po męczącym nocnym marszu 
przez śnieżne zawieje i bezdroża, około godziny 1 w nocy z 16 na 17 XII 1944 r.  
zajęła 4 domy na skraju wsi Dobraków-Podleśna gm. Kidów, położone pod 
samym lasem i zaległa wypoczynkiem, ubezpieczając się wysuniętą linią 
ubezpieczeń zmieniających się co dwie godziny. Nad ranem 17 XII 1944 r. 
zastępca dowódcy oddziału „Dajan” J.L. Kućmierczyk przejął od „Mohorta” 
czuwanie i udał się z kilkoma żołnierzami ubezpieczenia na przedpole kwa-
ter oddziału i zajął z kilku żołnierzami stanowisko obserwacyjne za stertą 
kamieni obok będących w pobliżu samotnej chaty wiejskiej z małym sadem. 
Widoczność była zła, gdyż po śnieg padał i wiatr hulał zamiecią. Rankiem, 
około godziny 6, w pobliże miejsca rozkwaterowania oddziału nadjecha-
ła na wielu podwodach niemiecka ekspedycja w sile ponad 150 żołnierzy 
Wehrmachtu i Ostlegionu oraz żandarmerii. Udało się Niemcom podjechać 
niepostrzeżenie pod ubezpieczenie „Dajana” na odległość około 40 m. Z tej 
odległości „Dajan” zauważył wyjeżdżające w biegu podwody z Niemcami  
i natychmiast otworzył ogień z broni maszynowej na siedzących na sa-
niach Niemców. Huk automatów poderwał śpiących w pogotowiu żołnierzy 
oddziału. Biegiem wyskakiwali z zajętych domów i zajmowali stanowiska 
obronne wzdłuż leżącego na małym wzgórzu lasu. Niemcy ochłonąwszy  
z pierwszego zaskoczenia, wyskakiwali z nadjeżdżających galopem sań  
i ruszyli na broniący się zaciekle patrol „Dajana”. Warkot stenów żołnierzy 
„Dajana” i krzyk nacierających Niemców i własowców spowodował maso-
wą ucieczkę mieszkańców pobliskiej wsi Dobraków-Podleśna w pobliskie 
lasy. Żołnierze oddziału „Mohorta”, widząc śmiertelnie zagrożonych otocze-
niem przez wroga broniących się żołnierzy wraz z „Dajanem”, błyskawicznie, 
kierowani rozkazami „Mohorta”, otwarli ogień z kilku RKM-ów i 3 CKM-ów, 
oraz kb i automatów na nacierających i usiłujących oskrzydlić grupkę „Da-
jana” Niemców. Ogień partyzanckiej broni maszynowej zmusił Niemców do 
wycofania się z zajętych uprzednio stanowisk wyjściowych. Umożliwiło to 
„Dajanowi” i grupce kilku będących przy nim żołnierzy błyskawiczny odskok 
do lasu i dołączenie do całości oddziału. Niemcy i własowcy nie rezygnowali 
jednak. Uparcie ostrzeliwali las z broni maszynowej i ręcznej. Kilkukrotnie 
podrywali się do natarcia, usiłując wedrzeć się do lasu i okrążyć i rozbić 
partyzantów. Zostali jednak za każdym razem odparci celnym ogniem broni 
maszynowej partyzantów. Walka pod  Dobrakowem-Podleśną trwała do go-
dziny około 13-tej. Na miejscu walki poległo 18 Niemców i ostlegionistów, 
ponad 40 było rannych. Około godziny 13-tej Niemcy, mając tak duże straty 
i nie złamawszy sił partyzanckich, pozostawiając na polu walki poległych, 
wycofali się z walki i odeszli w kierunku Pilicy. W tej walce było rannych  
2 partyzantów. Innych strat oddział wówczas nie poniósł.

• Bój oddziału „Mohorta” pod Dobrakowem-Podleśną 17 grudnia 1944 r. to kil-
kunastogodzinna ciężka bitwa partyzancka z przeważającymi liczebnie siłami 
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wroga, zakończona zwycięsko przez partyzantów. W boju tym uczestniczyło 
około 60 żołnierzy oddziału. Oddział miał za sobą długi szlak walk i potyczek. 
Jego żołnierze, to w tym czasie elita partyzancka, a cały oddział to doborowy 
wspaniale wyszkolony kadrowy oddział. Każdy żołnierz oddziału posiadał 
wyszkolenie na poziomie podoficera piechoty, a znaczna liczba żołnierzy tego 
oddziału miała wykształcenie ogólne lub zawodowe na poziomie 4 klas gim-
nazjalnych, niektórzy mieli pełne średnie wykształcenie, a kilku miało roz-
poczęte studia wyższe. Wielu miało za sobą ukończony kurs podchorążych  
w konspiracyjnym Obwodowym Kursie Podchorążych. W każdej chwili każ-
dy prawie z żołnierzy tego oddziału mógł być doskonałym dowódcą dru-
żyny, a wielu miało pełne kwalifikacje do dowodzenia plutonem. Oddział  
w tym czasie był, jak mało który oddział partyzancki, uzbrojony, a miano-
wicie wszyscy żołnierze oddziału byli wyposażeni w pistolety automatyczne 
typu sten lub zdobyczne niemieckie m-pi, broń krótką osobistą, granaty. Od-
dział na swym wyposażeniu miał RKM-my 1 na każdych 6 żołnierzy oddzia-
łu, czyli łącznie dysponował około 10 RKM-ami, ponadto posiadał 3 CKM-
-my, 2 lekkie moździerze piechoty, 1 Piat zrzutowy, miny przeciwczołgowe  
i przeciwpiechotne. Zapas amunicji na kilka dni regularnej walki. Zatem siła 
ognia oddziału w porównaniu do siły ognia przedwojennej polskiej piechoty 
równała się sile ognia przedwojennego batalionu piechoty polskiej. Pod Do-
brakowem-Podleśną ta właśnie siła ognia oddziału i jego stan sprawności  
i wyszkolenia oraz jego długie doświadczenie w walkach odniosło triumf nad 
przeważającymi, ale moralnie słabymi siłami wroga. Żołnierz partyzancki bił 
się świadomie o wolność swego kraju, bronił ludności swej ziemi. Dlatego 
odnosił sukcesy nad bestialskim, ale moralnie nisko stojącymi, przeważają-
cymi siłami wroga i zadawał im klęski, daleko przewyższające, jakby się na 
pierwszy rzut oka wydawało, siły oddziału.

• 18 XII 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” pod komendą Stefana Pasicha „So-
koła” (uwaga, sprawdzono dokładnie, „Sokół” Stefan Pasich urodził się 15 III 
1913 r. w Dłużcu, był sierżantem rez. sprzed wojny) w rejonie wsi Jasieniec 
gm. Kidów z zasadzki ostrzelał ogniem automatów (stenów) grupę niemiecką 
piechoty jadącą na kilku podwodach. Niemcy walki nie podjęli, lecz w panice 
zawracając podwody uciekli w stronę Pradeł, mając kilku poległych i ran-
nych od celnego ognia partyzanckiej zasadzki.

• 22 XII 1944 r. patrol z oddziału „Mohorta” pod komendą „Dajana”, wracając 
z rejonu lasów ołudzkich leżących na pograniczu powiatów Włoszczowa, Za-
wiercie, Olkusz, został zaatakowany w rejonie wsi Witów przez silny oddział 
własowców. Atak wroga partyzanci odparli ogniem RKM-u i broni automa-
tycznej. Wywołując zamieszanie własowców siłą partyzanckiej maszynowej 
broni, co pozwoliło partyzantom będącym w kilkunastokrotnie mniejszej 
liczbie oderwać się od nieprzyjaciela i bez strat odjechać w pobliskie lasy.

• 28 XII 1944 r. oddział  „Mohorta” znajdował się w lasach w pobliżu Pradeł  
i tu został zaatakowany przez kompanię piechoty niemieckiej, która usiłowa-
ła otoczyć w narożniku lasów pod Pradłami. Partyzanci odparli niemieckie 
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próby przedostania w lasy na tyły partyzanckie. Zaminowali drogi i podejścia 
do lasu. Po zapadnięciu zmroku, oddział, mając kilku rannych żołnierzy, wy-
dostał się z okrążenia z rejonu lasów pradelskich i przeszedł w lasy na północ 
od wsi Ołudza. W walkach w dniu 28 [grudnia] w rejonie lasów pradelskich 
poległo kilkunastu Niemców od min partyzanckich i ognia ciężkiej broni ma-
szynowej oddziału oraz kilkunastu rannych.

• Nocą z 29 na 30 XII 1944 r. oddział „Mohorta” podwodami przebył trasę lasy 
Ołudzkie w rejon wsi Wierzbica i Udórz. Tu w leśniczówce koło Udorza za-
padł na postój dzienny. W południe 30 XII 1944 r. wywiadowcy z oddziału 
LSB Edwarda Kaziora „Lota” poinformowali „Mohorta”, że szosą do Pilicy 
w stronę Udorza jedzie niemiecka piechota na 3 furmankach. Oddział zajął 
szybko stanowiska zasadzką na linii wymienionej szosy. Działając z zasko-
czenia, ostrzelał gwałtownie Niemców i zmusił ich do poddania się. Ujęto 
wówczas i rozbrojono 12 żołnierzy Wehrmachtu i „Zolamtu”37. Zdobyto bez 
własnych strat sporo broni i amunicji.

• 1 I 1945 r. oddział „Mohorta” był uroczyście wieczorem w domu jednego  
z członków ROCH podejmowany na „żołnierskim opłatku”, przygotowanym 
przez członkinie LZK i ZK z gminy Kidów i Żarnowiec. Patrole partyzanckie 
ubezpieczały w tym czasie wieś.

• 3 I 1945 r. patrol z oddziału „Mohorta” pod komendą „Dajana” J.L. Kućmier-
czyka pod wsią Otola ujął i wziął do niewoli 2 niemieckich oficerów sztabo-
wych, ze sztabu odcinka budowy linii obrony niemieckiej Olkusz-Częstocho-
wa. Wziętych do niewoli oficerów niemieckich wraz z zdobytą dokumentacją 
tego odcinka niemieckich umocnień za pośrednictwem członków AL. z gmi-
ny Kidów przekazano grupie skoczków radzieckich, która wraz z radiostacją 
znajdowała się w rejonie Kroczyce-Zawiercie.

• 5 I 1945 r. oddział „Mohorta”, wsparty działaniem 1 drużyny żołnierzy  
z oddziału LSB Podobwodu Żarnowiec dowodzonego przez Kazimierza Bąka 
„Bimbra”, w rejonie miejscowości Jasieniec-Solec w pobliżu Kroczyc stoczył 
prawie dwugodzinną walkę z silną, liczącą około 100 ludzi grupą Wehrmachtu 
i ostlegionistów. Wszystkie natarcia pijanych ostlegionistów i wspierających 
ich Niemców zostały odparte na przedpolu stanowisk partyzanckiej obrony 
w rejonie lasu Solec ogniem całej ześrodkowanej broni ciężkiej maszynowej 
oddziału. Poległo w tej walce 5 ostlegionistów i żołnierzy Wehrmachtu. Kil-
kunastu było rannych. Nieprzyjaciel po prawie dwugodzinnej walce wycofał 
się z rejonu przedpola lasów Solca. Partyzanci mieli 3 rannych żołnierzy.

• 6 I 1945 r. oddział „Mohorta” znalazł się w marszu w rejonie wsi Kroczyce – 
Siemięrzyce i przesuwał się w stronę lasów wzgórz Jaworznika. około połu-
dnia partyzanckie patrole ubezpieczając e maszerujący główny trzon oddzia-
łu, zostały zaatakowane przez zgrupowanie wroga, liczące około kompanii 
żołnierzy. Nacierającego wroga partyzanci zatrzymali gwałtownym ogniem 
ciężkich karabinów maszynowych i broni automatycznej ręcznej. Gdy linie 

37  Prawdopodobnie chodzi o funkcjonariuszy Zollgrenzschutz, niemieckiej straży celno-granicznej. 
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natarcia niemieckiego, usiłujące odciąć oddziałowi drogi na kierunek lasów 
Jaworznika, przyciśnięte gwałtownym ogniem CKM-ów partyzanckich biją-
cych na wprost z partyzanckich sanek, zaległy w śnieżnych zaspach, party-
zanckie szturmowe patrole przeszły do przeciwnatarcia. Obrzuciły Niemców 
granatami i wpadły na nich zza zasłony małego zagajnika od tyłu linii nie-
mieckiej. Poszły w ruch kolby i bagnety. Co nie legło od serii automatów  
i granatów partyzanckich, to wykończyły bagnety i kolby. Niemcy nie wy-
trzymali nerwowo, cała ich kompania, w panice rzuciła się do ucieczki  
w stronę Szczekocin. Na polu walki zostało 8 trupów w niemieckich oraz kil-
kunastu rannych. Zdobyto sporą ilość broni oraz 4 wozy taborowe niemieckie 
parokonne z żywnością i amunicją. W walce poległ 1 partyzant, a było 5 lekko 
rannych.

• 10 I 1945 r. patrol z oddziału „Mohorta”, pod komendą „Sokoła”, pod wsią 
Ołudza ujął, rozbroił i wziął do niewoli 1 żołnierza niemieckiego.

• 14 I 1945 r. oddział „Mohorta”, kwaterujący w tym dniu w rejonie lasów koło 
wsi Solec, został zaatakowany przez oddział w sile plutonu z Brygady Świę-
tokrzyskiej NSZ „Bohuna”, który przednie oddziały, na wiadomość po ofen-
sywie rosyjskiej znad Wisły, przemieszczały się ze swych dotychczasowych 
kilkutygodniowych miejsc postoju w rejonie trójkąta Włoszczowa-Jędrze-
jów-Miechów w rejon Kroczyc-Zawiercia-Częstochowy. Atak NSZ-towców 
został odparty ogniem broni maszynowej oddziału bez strat dla oddziału. 
NSZ-towcy wycofali się z rejonu zakwaterowania oddziału i dołączyli do 
swych głównych kolumn marszowych na południe od lasów soleckich.

• 17 I 1945 r. oddział „Mohorta” znajdował się w rejonie Kroczyc i tu zastała 
go ofensywa radziecka. W tym dniu dotarły w ten teren czołgi radzieckie  
i pierwsze patrole radzieckie oraz patrol LWP38 idąc wraz z czołówką wojsk 
radzieckich.
Oddział, po przyjściu wojsk radzieckich, został rozwiązany. Żołnierze rozeszli 

się do swych domów rodzinnych. „Mohort”, wraz z kilku żołnierzami swego 
oddziału, przewiózł broń oddziału kilkoma furmankami do Krakowa i zdał 
protokolarnie dowództwu 13. dyw. piech. LWP.

Skończyła się partyzancka epopeja długiej partyzanckiej walki z okupantem 
żołnierzy oddziału „Mohorta”. Jednego, ale nie jedynego, z najlepszych party-
zanckich oddziałów Ziemi Olkuskiej, stworzonych przez ROCH-BCh.

Zestawienie akcji oddziału „Mohorta” nie jest jeszcze kompletne, w dalszym 
ciągu trwają prace nad ostatecznym zebraniem i opracowaniem całości dzie-
jów tego jednego z najbardziej bitnych i wyróżniających się oddziałów BCh  
i następnie, po scaleniu BCh z AK, oddziału BCh-AK. Wydarzenia okresu „kultu 
jednostki i wypaczeń” z pierwszego dziesięciolecia po okupacji, nie pozwoliły 
wówczas na zebranie całości materiałów dotyczących tego oddziału. Obecnie 
odległość od czasu wojny utrudnia opracowywanie dziejów walk partyzanckich 
oddziałów BCh i AK, które przecież ponosiły główny ciężar walki partyzanc-

38  Ludowego Wojska Polskiego. 
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kiej przeciw okupantowi w okupowanym kraju, ale nie były te oddziały pod 
wpływami Rządu Tymczasowego powołanego przez PKWN w lipcu 1944 r.,  
dlatego opracowywanie ich dziejów było utrudniane, a niekiedy wręcz unie-
możliwione przez „nadgorliwców z minionej smutnej epoki kultu jednostki  
i wypaczeń”. Obecnie też nie jest to łatwe, gdyż nikt nie finansuje zbierania 
i opracowywania materiałów dotyczących tych oddziałów. To, co się w tym 
zakresie robi, jest wyłącznie zasługą ofiarnych jednostek, byłych żołnierzy. Nie 
chcą oni, by ich patriotyczny, ofiarny, żołnierski czyn lat okupacji, mimo wszel-
kich przeciwności uległ zapomnieniu. Nas, Bechowców, w czasie okupacji nie 
wspierał Londyn, ani Moskwa. Wyrośliśmy z potrzeb i dążeń wsi polskiej. Broń 
zdobyliśmy na wrogu własną krwią i trudem. Myślę, że i opracowanie dziejów 
naszej walki potrafimy zrobić sami w czynie społecznym. Stać nas na to, nie 
jesteśmy już „Bartoszami Głowackimi” z lat kościuszkowskich. Są wśród nas 
ludzie znający sztukę pisania i badania historii. Nie ulegnie zapomnieniu czyn 
żołnierski setek tysięcy żołnierzy Polski Podziemnej z lat okupacji, spod znaku 
BCh, LSB, PKB, AK. Dla 90% ówczesnego społeczeństwa okupowanego kra-
ju, nie kto inny, a BCh i AK stanowiły nazwę powszechnie znaną, szanowaną, 
wymawianą z dumą i patriotyzmem. Kiedyś przyjdzie czas, że historia oku-
pacji zostanie „odbrązowiona”, tak jak przyszedł czas na oczyszczenie historii  
z magnacko-szlachecko-mieszczańskiego uprzedzenia do chłopów i robotni-
ków. Fakty zostaną faktami. Mity przez różnych „poprawiaczy historii” wymy-
ślone „o staniu z bronią u nogi” nie wytrzymają sądu historii.

     Gorzów Wielkopolski 1976 r.
        Jan Pieńkowski „Mohort”
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Leokadia Kwiatkowska (z domu Pandel) urodziła się 19 lipca 1927 r. w Grabo-
wej, wiosce położonej nieopodal Pustyni Błędowskiej. Przed wojną mieszkała 
w sąsiedniej miejscowości Niegowonice, gdzie pomagała mamie prowadzić 
sklep spożywczy. Jej ojciec – Klemens Pandel – był właścicielem sklepów  
w Niegowonicach i Grabowej oraz rzeźni w Grabowej. Podczas okupacji nie-
mieckiej Leokadia była zaangażowana w działalność Batalionów Chłopskich. 
Miała pseudonim Sarna. W 1944 r. została aresztowana. Przeżyła pobyt m.in. 
w obozie koncentracyjnym Auschiwtz-Birkenau i obozie pracy przymusowej 
Mittweida (filii obozu koncentracyjnego Flossenburg). Zmarła 2 lipca 2015 r.  
w Niegowonicach. Jest pochowana na tamtejszym cmentarzu parafialnym. 
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Leokadia Kwiatkowska „Sarna”,              
nr 83058

CIERNISTA DROGA

Tym, którzy nigdy nie zhańbili godności Polaka. 
„Sarna”

Zaczęło się...

Zaczęła się groza 1942 roku. Miałam wówczas skończone 14 lat. Ojciec mój był 
już więźniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Bracia Feliks i Wacław 
należeli do konspiracyjnej grupy zorganizowanej na terenie Niegowonic przez 
Jana Bachowskiego1 i Eugeniusza Nowaka2. Wówczas i ja zaczęłam się intere-
sować tą organizacją.

Wiosną 1943 roku wysłali mnie partyzanci do Łaz w celu porozumienia się  
z uwięzionym przez Niemców partyzantem Stanisławem Białasem. Rozkaz wy-
konałam.

Od Stanisława Białasa otrzymałam polecenie, aby donieść partyzantom by 
przybyli w nocy i uwolnili go. Polecenie to przekazałam Eugeniuszowi Nowa-
kowi. Nocą grupa partyzantów uwolniła go wraz z Kazimierzem Flakiem. Za 
kilka dni Niemcy ponownie aresztowali Flaka, który dokonał wsypy. Powie-
dział gestapowcom, że ja doniosłam partyzantom polecenie Białasa i że utrzy-
muję z partyzantami ścisły kontakt. Wtedy to przyjechali gestapowcy i aresz-
towali mnie.

Po trzech tygodniach pobytu na gestapie zostałam zwolniona pod warunkiem 
współpracy z hitlerowcami. Miałam meldować się co trzy tygodnie na gestapie 
w Zawierciu i prowadzić wywiad ze Staśkiem Białasem. Obiecano mi w za-
mian zwolnienie ojca z Oświęcimia.

1 Jan Bachowski „Osobowy” z Grabowej, członek Batalionów Chłopskich, zginął w potyczce z Niemcami  
k. Włoszczowej w 1943 r.

2 Eugeniusz Nowak „Gienek” z Niegowonic, członek Batalionów Chłopskich, zginął zastrzelony przez niemiec-
ką żandarmerię w listopadzie 1944 r. 
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Po przybyciu do domu zwierzyłam się bratu Wacławowi o propozycji, jaką 
narzucili mi gestapowcy. Na to odpowiedział mi brat: „Wpierw musiałbyś zdra-
dzić mnie, swojego brata, gestapowcom, a jeżeli nie, to w każdym innym przy-
padku bym Cię zastrzelił.”

Postanowiłam więc udać się wraz z partyzantami do ich placówki „Pawian”3, 
której komendantem był Piotr Mach „Posłuszny”, aby wstąpić w ich szeregi – 
bez wiedzy mamy. Placówka ta należała do grupy „Żelci”4, której dowódcą był 
„Henryk” ppłk. Zygmunt Niebrzydowski5.

Mimo że wiedziałam, gdzie znajduje się śmiertelnie ranny Stanisław Białas 
– w piwnicach obecnego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niego-
wonicach – dzisiaj Przedszkola w Niegowonicach, mimo propozycji w zamian 
za uwolnienie mojego ojca z Oświęcimia – nie zdradziłam go.

Nastąpiły ciężkie chwile mojego życia: przysięga, nadanie pseudonimu, otrzy-
manie broni i dyscyplina. Praca była ciężka i nieraz człowiek ledwo uciekł z ży-
ciem. Walka z wrogiem, konfidentami, głód i brak odzieży dawały się we znaki.

Przed przysięgą przebywałam u Edwarda Kaziora6, pseudonim „Lot” w Wie- 
rzbicy. Wówczas partyzanci przeprowadzili za mną wywiad i obserwowali 
moje postępowanie. Po trzech tygodniach pobytu u Kaziora złożyłam przysięgę 
w domu Stefana Milejskiego7, pseudonim „Gruszka” w Dobrej. Otrzymałam 
wtedy krótką broń i pseudonim „Sarna”.

W czasie pobytu u Milejskiego gotowałam partyzantom posiłki wraz z jego 
żoną, pełniłam służbę wartowniczą, gdy partyzanci odpoczywali po akcjach  
i byłam łączniczką Piotra Macha „Posłuszny”.

Sen

Pod koniec listopada 1943 roku w nocy około godziny 2.00 śni mi się, że Niem-
cy chodzą dookoła domu Stefana Milejskiego, u którego przebywałam, burzą 
się, a jeden z nich świeci mi prosto w oczy bateryjką przez okno.

Lękam się, że już mnie widzą. Słyszę wyraźnie szwargotanie. Obudziłam się, 
ze strachu usiadłam na łóżku i krzyknęłam – Niemcy! Na drugim łóżku spał 
Stefan Milejski z żoną i obudził się po moim krzyku. Ja spałam z małą córeczką 
jego brata.

Zdziwiony Milejski pyta mi się:
– Co się stało?
Ja odpowiedziałam mu, jaki miałam sen. Po krótkiej chwili milczenia słyszy-

3 Pawian – kryptonim placówki Pilica w Obwodzie Olkusz „Olga” AK.
4 Żelcia – kryptonim podobwodu północnego w Obwodzie Olkusz „Olga” AK.
5 Zygmunt Niebrzydowski „Henryk” – lekarz, komendant podobwodu „Żelcia”, w 1944 r. dowódca oddziału 

partyzanckiego w stopniu kapitana rezerwy. 
6 Edward Kazior „Lot” z Wierzbicy – dowódca oddziału Ludowej Straży Bezpieczeństwa w Obwodzie Olkusz 

Batalionów Chłopskich. Zginął zastrzelony przez Milicję Obywatelską w kwietniu 1945 r. w Jeżówce.  
7 Stefan Milejski „Gruszka” z Dobrej – członek BCh, zastępca komendanta powiatowego Państwowego Korpusu 

Bezpieczeństwa (konspiracyjnego zalążka przyszłej policji). W sierpniu 1944 r. zamordowany wraz z żoną 
przez oddział komunistycznej Armii Ludowej. 
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my turkot furmanek i szwargotanie gestapowców. Otaczają dom, niesamowicie 
się burzą i krzyczą – Otwierać! 

Milejski mówi do mnie:
– Lodziu, zabieraj swoje rzeczy i chodź za mną.
Poszłam. Zaprowadzili mnie do bunkra, który znajdował się w jego domu,  

a o którym do tej pory nie wiedziałam.
Tak wielka była tajemnica i lęk przed zdradą, że znało się tylko osoby po 

pseudonimie i to te, z którymi się przebywało. Wykonywało się tylko rozkazy.  
Uzbrojeni w broń i granaty zeszliśmy oboje do bunkra. Żona jego przykryła nas 
betonową przykrywą, na którą nasypała cebuli i marchwi, która była przygoto-
wana w tym celu i odeszła. Dobijanie się Niemców do drzwi nasilało się. Słyszy-
my jak odsuwają się zapory od drzwi, następnie szybkie kroki, krzyki, szczekanie 
psów i płacz. Po jakimś czasie ucichło. Domyślaliśmy się, że może oprawcy opu-
ścili już dom. Upłynęło kilka godzin w trwodze i lęku. Słyszymy, jak ryczy krowa. 
„Może będzie już południe” – mówi Milejski. Potem nastąpiła martwa cisza.

Milejski mów do mnie:
– Pewnie żonę zabrali.
Ja nic nie odpowiadam. Myśli moje kierowałam ku temu, jak wydostać się  

z bunkra. Rozważamy oboje, jak ją zabrali i nie puszczą, albo jak w czasie tortur 
na gestapie z bólu powie o nas, to co z nami będzie.

– A może byśmy się jakoś wydostali? – zapytałam Milejskiego.
Na to on odpowiedział:
– Wyjść nie wyjdziemy, bo może te gady czekają uzbrojeni w broń i granaty. 

Będziemy czekali. Natomiast, gdyby żona nie wytrzymała tortur i powiedziała, 
że się tu znajdujemy, to i tak się w ich ręce nie oddamy. Odbezpieczymy grana-
ty, które trzymamy w pogotowiu i wysadzimy się w powietrze.

Przychodziły mi różne myśli. Zdawałam sobie dobrze sprawę z tego, co sta-
nie się z nami, gdy znajdą nas hitlerowcy. Minuty coraz bardziej się wydłużały. 
W zdenerwowaniu i lęku czekamy na dalsze koleje naszego losu. W pewnej 
chwili towarzysz wspólnego cierpienia przerywa martwą ciszę grubym, donio-
słym głosem:

– Jestem głodny jak pies.
– Ja też. – odpowiedziałam.
Było to już pod wieczór. Po chwili usłyszeliśmy kroki, ale spokojne i cichut-

kie.
Milejski pełen nadziei mówi:
– Może to moja żona?
Czekamy oboje w napięciu.
Wreszcie słychać szeleszczenie cebuli. Następnie ktoś unosi ciężką pokrywę. 

Nerwy dochodzą do szczytu. Nareszcie – w otworze ukazuje się twarz żony 
Milejskiego. Była to godzina 21.00

Po wyjściu z bunkra ujrzeliśmy karykaturę, a nie człowieka. Była obtargana, 
posiniaczona i skrwawiona. Powiedziała nam, że była torturowana przez gesta-
powców, ale nie powiedziała ani słowa.
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W domu natomiast wszystko było powywracane „do góry nogami” – nic 
jednak nie znaleźli. Zabrali natomiast dwa wieprzki i wiele innych rzeczy go-
spodarskich – oczywiście nie zwrócili ich.

Wspominałam już o córce brata Milejskiego, która spała ze mną. Współtowa-
rzysz niedoli zapytał się żony: 

– Co z małą?
Odpowiedziała mu:
– Właśnie o nią potwornie mnie zbili, bo pytali się, kto spał na tym drugim 

łóżku, na którym była jeszcze ciepła pościel. Mówiłam im, że córka brata męża. 
Oni nie wierzyli, bo jej nie było. To biedne dziecko, gdy poszłam im otwierać, 
ze strachu schowało się pod łóżko. Ja im powtarzałam, że musi gdzieś być, ale 
oni ciągle nie wierzyli. Dotąd mnie bili, dopóki jeden z nich nie znalazł jej pod 
łóżkiem. Wtedy mnie już nie pytali, kto spał na tym łóżku i nie bili, tylko zabrali 
na przesłuchania do gestapo. W czasie tortur podczas przesłuchiwania na ge-
stapie pytali się o partyzantkę, która działała na tym terenie. Ja powiedziałam, 
że o niczym nie wiem. Małą też pytali i straszyli, że będą ją bili, ale to małe 
biedne dziecko też im nic nie powiedziało.

GESTAPO. Aresztowanie

Pod koniec lutego 1944 roku zostałam wysłana przez dowództwo na teren Nie-
gowonic i Grabowej w celu przeprowadzenia wywiadu.

W Grabowej ukrywałam się u Adama Skrzeka, Franciszka Bachowskiego, 
Franciszki Laskowskiej i Katarzyny Bachowskiej. Ludzie ci wiedzieli, że jestem 
poszukiwana przez gestapo i że za ukrywanie mnie grozi im śmierć, a mimo 
wszystko przetrzymywali mnie. Po zrobieniu wywiadu miałam się udać z po-
wrotem na teren mojej działalności – okolic Włoszczowej i Pilicy.

Gdy przyszłam do domu, a było to 3 marca 1944 roku, aby pożegnać się  
z matką i siostrą – mama poczęstowała mnie odsmażonymi kartoflami i kwa-
śnym mlekiem. Ledwie zaczęłam jeść, gdy z wielkim wrzaskiem wpadli do 
mieszkania z psami ci sami gestapowcy, którzy aresztowali mnie pierwszy raz.

I wprost do mnie:
– Do góry ręce Leokadio. Ty bandytko!
Jeden z gestapowców uderzył mnie dwa razy w twarz, a inni dwaj, którzy 

stali we drzwiach z karabinami maszynowymi, strzelali w kierunku szafy, gdyż 
myśleli, że w niej jest ktoś z partyzantów. Świadkiem mojego aresztowania była 
koleżanka Genowefa Bachowska. Na szczęście w tym dniu mama zabiła cielę. 
Niemcy po rewizji kazali mi wziąć to cielę na plecy i nieść. Wtedy odezwała 
się mama:

– Panie, przecież ona tego cielęcia nie uniesie. A cielę było chore i musiałam 
go zabić za zgodą sołtysa.

Wtedy to jeden z gestapowców: 
– I ty stara też się ubieraj. Pójdziesz z nami.
Bachowską zaś wysłali do sołtysa po kartkę na zabicie cielęcia. Nie czekali 
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aż Gienka powróci od sołtysa, tylko kazali mi wziąć cielę na plecy i pod bronią 
maszynową wyprowadzili nas z mamą z domu.

Zziajana Gienka dogoniła nas koło Jana Guzika – doręczyła gestapowcom 
kartkę od sołtysa. Sołtys nie wiedział o zabiciu cielęcia, a mimo wszystko wy-
dał zaświadczenie, że cielę było chore i kazał go zabić. Wtedy to Niemcy kazali 
mi rzucić cielę na ziemię i poszliśmy dalej. Przez Grabową szliśmy dalej pieszo. 
Był piękny zimowy wieczór. Gestapowcy w obawie przed partyzantami obsta-
wili całą drogę przemarszu. Gdy doszliśmy koło Piwowarczyka, ujrzałam idą-
cego Guzika ze Skałbani i niosącego drzewo na plecach. Gestapowcy myśleli, 
że to jakiś podstęp partyzancki i zaczęli krzyczeć:

– Stój. Stój. Stój.
Guzik wystraszył się, rzucił drzewo na ziemię i zaczął uciekać do Jana Piwo-

warczyka. Wtedy jeden z Niemców, który stał obok mnie zaczął strzelać z ma-
szynowego karabinu do uciekającego. Kule dosięgły nieszczęśnika i upadł na 
schody, które prowadził do domu Piwowarczyka. Guzik nie był partyzantem, 
był niewinny i zginał przypadkowo.

Gdy wyszliśmy za Grabową – rodzinną moją wieś – było mi bardzo smutno, 
gdyż wiedziałam, że ostatni raz już nogi moje przemierzyły drogi tej ukochanej 
wsi. Obejrzałam się by jeszcze raz popatrzeć na tą typowo polską wieś, z której 
tylu prawowitych Polaków oddało życie dla Ojczyzny, walcząc w różnych sze-
regach z wrogiem.

Za wsią były przygotowane sanie, aby nas odwieźć na posterunek do Łaz. 
Wtedy to jeszcze bardziej podniosła się moja duma, gdyż przed moimi oczami 
ukazało się nie tylko trzech esesmanów, którzy mnie eskortowali, ale aż trzy 
sanie. Ja jedna, a ich tylu. Zdałam sobie wtedy sprawę z tego jak ważną osobą 
byłam w ich oczach, że za wszelką cenę chcieli mnie zdobyć choćby i w walce.

Usiadłam na jednych saniach między gburnymi, otyłymi i ucieszonymi, że się 
im udało mnie schwytać hitlerowcami.

Ja młoda „Polka bandytka” byłam dumna jak paw. Obok mnie usiadła mama. 
Myślałam sobie i tak wam nic nie powiem, choćbyście mnie mieli i zabić.  
A wiedziałam, że teraz to mi już nie pozwolą żyć.

Na posterunku w Łazach zostawili mnie z mamusią w areszcie, a sami wsiedli 
w samochody i odjechali. Następnego dnia rankiem zawieźli nas pociągiem na 
gestapo w Zawierciu.  

Zdrajca

Wchodząc na gestapo z mamą, do Sali przesłuchań, zobaczyłyśmy Piotra Ko-
zalskiego z Niegowonic, siedzącego za stołem wraz z gestapowcami. Gdy nas 
zobaczył zdjął czapkę z wieszaka i włożył aż na oczy. Znał nas i my jego, 
bo Niegowonice to sąsiednia wioska Grabowej. Mnie zaraz jeden z Niemców 
zaprowadził do bunkra, który znajdował się w budynku gestapa przy ulicy – 
obecnie Byłych Więźniów Politycznych.

W bunkrze było wysoko pod sufitem niewielkie zakratowane okienko, jedna 
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prycza i wiadro dla własnych potrzeb. Jak mnie wprowadzono do bunkra, 
ujrzałam na pryczy siedzącą młodą Żydówkę z Zawiercia – nazwiska nie pa-
miętam. Usiadłam i ja na pryczy.

Po krótkiej chwili milczenia zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać. Zapytała mnie 
skąd jestem. Odpowiedziałam, że z Grabowej. Pytała dalej, kiedy mnie areszto-
wali. Wczoraj wieczorem – odpowiedziałam. Wtedy ona zaczęła mi opowiadać.

– Byłam wczoraj popołudniu na przesłuchaniu. W czasie przesłuchania 
wszedł pan w jasnym ubraniu i kożuchu. Przywitał się z gestapowcami. Prze-
rwali od razu przesłuchanie. Pozostawili mnie za drzwiami. Słyszałam tyl-
ko, jak mówił, żeby jechali przez Niegowonice koło cmentarza. Gdy ten pan 
wychodził, wrócił go gestapowiec mówiąc: Kozalski wróć się, mam ci coś do 
powiedzenia. Mnie już dalej nie przesłuchiwali. Zaprowadzili do bunkra. Po 
chwili słyszałam jak gestapowcy szykowali się do wyjazdu: szczekanie psów, 
bieganie hitlerowców i warkot samochodów. Pomyślałam sobie: kogo tu przy-
wiozą. A tu przywieźli ciebie.

Wtedy to dowiedziałam się, kto był moim zdrajcą. Przespałam się z tą Ży-
dówką jedną noc.

Tortury

Rano przyszedł klucznik, otworzył drzwi i wyrzucił pryczę. Po niedługim cza-
sie wywołano Żydówkę i więcej już do mnie nie wróciła. Zostałam sama.

Przyszedł następnie gestapowiec i zakuł mnie w kajdany. Założono mi gło-
dówkę. Przez trzy dni nie dostawałam nic jeść. Po trzech dniach dostałam ka-
wałek chleba i garnuszek czarnej kawy. Mnie jednak nie chciało się jeść. Nie 
myślałam o jedzeniu, jedynie o tym, aby w czasie tortur nie zdradzić nikogo  
i nic nie powiedzieć tym przeklętym gadom.

Czas dłużył mi się coraz bardziej. W piątym dniu mojego pobytu na gestapie 
wezwano mnie na przesłuchanie. Wprowadzono mnie do sali przesłuchań.

       Za stołem siedział Sznajder z „bykowcem”8 w ręku. Podeszłam z drugiej 
strony stolika. Wtedy on zaczął mnie bić tym bykowcem i krzyczał:

– Leokadio, ty bandytko, ty polska świnio – mów!
Ja nic nie mówiłam. Czułam tylko jak puchną mi ręce. Niekiedy uderzył 

mnie w twarz.
Za chwilę przyszło jeszcze dwóch gestapowców, między innymi Józef Otzy-

lok. Wprowadzili mnie do werandy, która znajdowała się obok tej sali. Wykrę-
cili mi ręce do tyłu i związali sznurem. Kazali wejść na okrągły stolik, który był 
przygotowany dla celów torturowych, zawiesili sznur na haku, który znajdował 
się w suficie werandy i pociągnęli mnie za sznur do góry. Jeden z nich kopnął 
nogą stolik i stolik przewrócił się. A ja zostałam w powietrzu. Wyjęli „bykowce” 
z szafki narzędzi tortur, która znajdowała się pod ścianą i w trójkę zaczęli mnie 
bić. Bili mnie przez 15 min. Zadawali różne pytania. Ja nie odpowiadałam, 

8 Bykowiec – bicz ze skóry. 
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nawet nie jęknęłam. Bili jak w drzewo. Po 15 minutach szef gestapa Roter, ka-
zał mnie spuścić, odwiązać i odprowadzić do bunkra. Wykonano rozkaz szefa. 
Klucznik zamknął drzwi bunkra. Ja, mało przytomna, usiadłam na posadzce,  
w końcu się położyłam. W tym dniu nic nie dostałam jeść. Całą noc przejęcza-
łam w bólach.

Myślałam o tym, żeby mi ktoś doręczył w jakiś sposób truciznę i odebrać 
sobie życie, gdyż bałam się, aby w bólach nie wydać nikogo i niczego. Wzdy-
chałam do Boga, ażeby dopomógł mi w cierpieniu i w przetrzymaniu wszyst-
kich tortur. Wiedziałam o tym, że zostanę zamordowana. Żebym nikogo nie 
zdradziła, jeżeli zginę to sama – ciągle sobie powtarzałam.

Myślałam też, że jak się dowiedzą partyzanci, że jestem aresztowana, to co oni 
poczną. Będą myśleli, że ja ich zdradzę, że ja zrobię wsypę.

Od czasu do czasu zajrzał do mnie klucznik, podając mi coś do picia, bez 
wiedzy oprawców. Późną nocą klucznik otworzył drzwi do mnie, aby spraw-
dzić czy żyję. Poluzował mi kajdany, w które mocno skuł mnie gestapowiec  
i zapytał mi się, czy znam tą Rudą z Niegowonic, która zaglądała do ciebie przez 
wizyterkę. A ponieważ był to Niemiec, to nie mógł wypowiedzieć Ruda, tylko 
powiedział Ruba.

Ja powiedziałam, że tak i że ona nazywa się Irena Ruda. A wiedziałam kim 
ona jest z wywiadu partyzanckiego. On do mnie wtedy:

– Ja pierunie, łuna sama napisała taką listę – i pokazał mi rękami – na ciebie. 
Jak szefy wyjadą, a będę mógł, to ci pokażę.

Podziękowałam mu. Skuł mnie z powrotem w kajdany, zamknął drzwi i po-
szedł. Rano Irena Ruda odezwała się do mnie przez wizytówkę. Ja nie odpo-
wiedziałam ani słowa. Po chwili słyszałam śmiech na schodach prowadzących 
do bunkra – jej i gestapowca Józefa Otzyloka. Następnie przyszedł klucznik, 
otworzył drzwi i przyniósł mi trochę jedzenia. Lecz ja nie mogłam jeść. W trze-
ci dzień mojego pobytu w bunkrze od pierwszego torturowania po południu 
otwierają się drzwi, wchodzi gestapowiec i mówi:

– Wychodź, ty bandytko. Za mną.
Wprowadzili mnie do pokoju przesłuchań.
Wchodząc usłyszałam głos Sznajdera, który rozwścieczonym głosem krzyk-

nął coś po niemiecku do psów. Wtem jak szarańcza rzuciły się na mnie. Prze-
wróciłam się. Obolałe ciało szarpią psy, ból niesamowity. Gdy wydało mu 
się, że już dość wystarczająco zostałam pogryziona przez psy, krzyknął na nie 
i spokojnie jakby nigdy nic położyły się obok jego nogi. Wstałam. Wtedy on 
złożył karabin w moim kierunku i szyderczo powiedział:

– Jak nic nie powiesz, to cię zastrzelę.
Ja odwróciłam głowę, tak aby nie patrzeć na niego i nic nie powiedziałam. 

Było mi obojętne, czy będę żyła, czy mnie zabije. Widząc, że nie reaguję na jego 
groźbę, podszedł do mnie i uderzył mnie z całej siły kilka razy kolbą od karabi-
nu w palce u nóg. Ponieważ buty miałam z dosyć twardymi szpicami, więc nie 
odczułam tak bardzo tych mocnych uderzeń. Zdenerwowany, położył karabin 
na stole, wziął bykowiec do ręki i z pasją rozwścieczonego psa podszedł do 
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mnie i uderzył mnie z całej siły w głowę, tak że upadłam nieprzytomna na pod-
łogę. Bił mnie dotąd, aż sama od bicia oprzytomniałam i wstałam. Następnie 
kazał mnie odprowadzić z powrotem do bunkra. Otzylok w czasie tortur, jakie 
przeprowadzał Sznajder, stał przy biurku opierając się o nie i z uśmiechem 
przyglądał się na wykonywane przez Sznajdera tortury. W bunkrze przeby-
łam w bólach, mało przytomną noc. Głowa opuchnięta, kajdanki nie chciały 
mnie dostać. Włosy ruszały mi się na głowie, jak na galarecie. Nie miałam siły 
spacerować. Nocą klucznik otworzył do mnie i chciał wynieść wiadro, wtedy 
odkuł mnie z kajdan. Gdy byłam odkuta, pomacałam się po głowie. I ze stra-
chu nie zemdlałam. Pół palca włożyłam w puchlinę, aby czubkiem palca do-
stać czaszki. Cała byłam czarna jak smoła. Gdy już świtało, przyszedł klucznik  
i zakuł mnie z powrotem, bo bał się, aby nie dowiedzieli się o tym oprawcy  
z gestapa. Rano przyszedł jeszcze raz i przyniósł mi śniadanie.

Przed południem usłyszałam pod oknem kobiety z Niegowonic, a miedzy 
nimi poznałam głos siostry. Wołają cichutko:

– Bolek, Bolek, Fredek, Fredek.
Słyszę jak siostra woła:
– Lodziu, Lodziu.
Odezwałam się. Wszystkie podeszły do mojego zakratowanego i po części na 

wpółotwartego okna, które było przy wejściu do gestapa. Siostra przez okno 
rzuciła mi kawałek pasztetki i chleba.

Ja powiedziałam do niej:
– Marysiu. Nic mi nie przynoś. Uciekaj stad. Ja już jestem prawie że zamor-

dowana.
Kobiety z płaczem odeszły od okna.
Po południu zjadłam to, co mi dała siostra, gdyż bałam się, aby nie znaleźli 

przy mnie tej odrobiny pożywienia gestapowcy. Ledwie zdążyłam zjeść, a tu 
wpadają dwaj hitlerowcy po mnie do bunkra, chwytają za ręce i prosto mnie 
prowadzą do werandy.

Zdjęli mi kajdany, sznurem związali w tył wykręcone ręce, kazali wejść na 
stół, zawiesili sznur na haku, podciągnęli mnie na sznurze do góry, jeden z nich 
przewrócił stół i tak wiszącą, we dwóch okładali mnie „bykowcami”. Esesma-
nami tymi byli Rudolf Sznajder i Józef Otzylok. Po chwili przyszedł szef gestapa 
i pyta się, jak długo wiszę. Sznajder odpowiedział mu: 5 minut. A następnie, pa-
trząc bez przerwy na zegarek, szef przyglądał się jak mnie bili. A bili bez prze-
rwy. Ja ani słowa nie mówiłam. Niekiedy jęknęłam. Za jednym najsilniejszym 
uderzeniem, aż w piersiach mi samo jęknęło. Pomyślałam sobie, że mi cos 
odbili i w tym samym momencie oddałam mocz, nie czując. Widząc to, szef 
kazał mnie przestać bić, spuścić z haka i odprowadzić do ubikacji.

Wisiałam 20 minut. Zaprowadzono mnie do ubikacji. Otworzono drzwi i ja 
do niej weszłam, bo mi kazali, ale nie miałam potrzeby. Ręce miałam niewład-
ne, powyrywane i powykręcane w stawach. Nie umiałam zawiązać sobie chus-
teczki na głowie, która mi spadła w ubikacji. Po wyjściu z ubikacji zaprowadzo-
no mnie do sekretariatu i przykuto do kaloryfera. Gestapowcy wyszli. Zostałam 
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sam na sam z sekretarką – nazwiska nie pamiętam. Po chwili sekretarka też 
wyszła. Ale za niedługo zjawiła się z powrotem. 

Ja stałam zbita, zmaltretowana przy kaloryferze. Podeszła do mnie, wyjęła 
kromkę chleba z masłem z kieszeni i podała mi ugryźć i z powrotem schowała 
do kieszeni. Czynność tę powtarzała dotąd, aż nie zjadłam całej kromki. Wie-
działa o tym, że Niemcy założyli mi głodówkę. Widać było z jej twarzy, że żal 
jej jest mnie i chociaż w ten sposób chciała mi ulżyć w głodzie i cierpieniu. Ale 
prosiła mnie bym nie powiedziała hitlerowcom, że dawała mi jeść, bo jakby się 
dowiedzieli, to z nią to samo by zrobili, co ze mną. Do kaloryfera byłam przy-
kuta aż do wieczora. Wieczorem wszedł Sznajder i z drwiną oraz podniesionym 
głosem odzywa się:

– No co, Leokadia?
Za nim zaraz wszedł szef i mówi do mnie poprzez sekretarkę, bo sam nie 

umiał po polsku. Obok stał Sznajder, który umiał dobrze po polsku, bo był 
Ślązakiem i słuchał czy sekretarka dobrze tłumaczy to, co mówił szef.

– Leokadio, ja też mam takie dziecko, jak ty. Powiedz wszystko. Nic ci nie 
będzie.

Na to ja mu odpowiedziałam:
– Ja przed Sznajderem nie będę składała zeznań.
Widziałam jak Sznajder groźnie spojrzał na mnie i wymierzył się, aby mnie 

uderzyć. Lecz szef kazał mu wyjść. Za chwilę szef odkuł mnie od kaloryfera, 
sekretarce kazał wyjść do sąsiedniego pokoju, a sam wziął mnie za rękę i po-
prowadził za sekretarką.

Gdy weszłam do tego pokoju, ujrzałam siedzącego za biurkiem Otzyloka, 
prawdopodobnie był on kawalerem, i sekretarkę, przed którą leżała maszyna 
do pisania. Pomyślałam sobie, że będę musiała teraz zeznawać. Westchnęłam 
sobie żebym mogła tak zeznać, aby nikogo nie zdradzić i nikomu nie zaszkodzić.

Otzylok zadawał mi pytania po polsku, ja odpowiadałam a sekretarka pisała. 
Pytania mówił bardzo ciepłym tonem.

– Jak się nazywasz, gdzie mieszkasz i kiedyś się urodziła?
– Leokadia Pandel, Grabowa, 19 lipca 1927 roku.
– Gdzie byłaś od czasu zwolnienia cię z gestapa do ponownego aresztowania?
– Za granicą.
– A dlaczego tam poszłaś?
– Zabrał mnie brat Wacław. – Wiedzieli gestapowcy, że Wacław należał do 

partyzantki.
– Czy wiesz o jakiejś partyzantce?
– Nie.
– A gdzie byłaś za granicą?
– Miejscowości nie znam. To było w lesie. Mieszkali tam starsi ludzie (nazwi-

ska nie podałam właściwego ludzi, u których przebywałam, ale zmyślone – do 
tej pory nie pamiętam jakie). 

– Co tam robiłaś?
– Pracowałam w polu i za to mi dawali jeść.
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– A dlaczego poszłaś za granicę?
– Bo się bałam, żebyście drugi raz mnie nie aresztowali. A po drugie, brat mi 

kazał.
Na tym zakończyłam protokół i podpisałam go. Po tych wszystkich ceremo-

niach sprowadzono mnie do bunkra, a było to już późno wieczorem.
W parę dni po moim ostatnim torturowaniu i przesłuchaniu słyszę jak pod-

jeżdża jakiś samochód, następnie szum, bieganie w tą i z powrotem po koryta-
rzu, tupot butów. Po krótkiej chwili w budynku nastała cisza. Jednak po nie-
długim czasie ktoś biegnie po schodach. Otwierają się drzwi do mojego bunkra. 
Wpada esesman, chwyta mnie za rękę i ciągnie za sobą.

Wyprowadził mnie na podwórko. Na placu ujrzałam dwóch Niemców  
w pięknych mundurach, po naszywkach zorientowałam się, że musieli to być 
jacyś hitlerowcy – dostojnicy. Trochę dalej od nich stali wszyscy zawierciańscy 
gestapowcy, a pod zabudowaniami ustawieni w piątki wszyscy więźniowie. Po-
myślałam sobie, że teraz mnie rozstrzelają. Jeden z tych dostojników hitlerow-
skich kazał mi stanąć przed nimi i patrzeć się w jego stronę. Patrząc na mnie 
coś po niemiecku mówił do swojego kolegi. Następnie zawołał wszystkich 
gestapowców i dość podniesionym tonem coś do nich powiedział. Słyszałam 
tylko jak Sznajder się tłumaczył.

– Ona jest bandytka. Bracia jej Wacław i Feliks są też bandytami.
Na to ja odpowiedziałam:
– Feliks nie żyje. Został zastrzelony.
Obejrzeli mnie jeszcze raz i kazali iść z powrotem. Lecz gestapowiec nie za-

prowadził mnie do bunkra tylko na kuchnię.
Na drugi dzień zapytałam klucznika:
– Co to było?
On mi odpowiedział:
– Przyjechały ważne władze na kontrolę. Gestapowcy nie chcieli cię pokazać. 

Mówili, że to taka młoda dziewczyna. Ale oni się uparli i chcieli cię obejrzeć, bo 
im się nie zgadzała ilość więźniów.

Na kuchni nic nie robiłam, bo ręce miałam niewładne. Palaczem był niejaki 
Polak, prawdopodobnie nauczyciel. Oprócz niego było jeszcze kilka więźniarek 
– kucharek, ale nazwisk nie pamiętam. Kobiety te ubierały mnie, czesały, bo nie 
byłam w stanie zrobić tych podstawowych czynności.

Polak pocieszył mnie, że czekam na transport i że pojedziemy do Oświęcimia, 
gdzie będzie nam lepiej, będą nas witać orkiestrą. 

W czasie mojego pobytu na kuchni, w bunkrze, w którym ja przedtem prze-
bywałam, zmarł po ciężkich torturach Julian Popczyk. Jęczał w celi całą noc  
i nad ranem skonał. Mimo to, że jęczał z bólu w bunkrze, bo prawdopodobnie 
w czasie tortur Niemcy przetrzaśli mu kręgosłup, to jeszcze przychodzili do nie-
go gestapowcy i jęczącego, prawie umarłego jeszcze torturowali dotąd, dopóki 
nie skonał.

Przez okno kuchenne, które wychodziło na podwórze widziałam jak gestapo-
wcy rozstrzelali dwóch Żydów.
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Wyjazd do Oświęcimia

Wreszcie nadszedł dzień 20 kwietnia 1944 roku. Przed południem kazano mi 
się ubrać i wyjść na podróże. Słonce pięknie świeciło, była piękna wiosen-
na pogoda. Na podwórku ujrzałam stojący samochód. Gestapowiec do mnie: 
Raus9. Weszłam na samochód i wtedy ujrzałam znajomych z Grabowej i Niego-
wonic: Bolesława Skrzeka, Kazimierza Dzbanucha, Kazimierza Sokół, Antoninę 
Bachowską, Honoratę i Natalię Łonak, Władysława Nowaka, Alfreda Białasa, 
Wiktorię Pandel i innych, których nazwisk nie znałam.

Wszystkich było nas koło 20. Usiadłam między moją mamą Wiktorią Pan-
del i Alfredem Białasem – partyzantem z mojej placówki. Niemcy skuli nas 
wszystkich – jeden z drugim. Fredek Białas był także zbity i storturowany, że 
początkowo nie mogłam go poznać i on tak samo mnie. Miał popalone ręce, 
bo w czasie zeznań palono mu na rękach ogień. Czaszkę miał pękniętą od bi-
cia „bykowcami” i cały był czarny i opuchnięty. Mimo tych tortur też nic nie 
powiedział.

Dowiedziałam się też, że rodzona matka nie poznała mnie po torturach, gdy 
zostałam wyprowadzona na plac w czasie opisanej już wcześniej wizyty władz 
hitlerowskich w gestapie w Zawierciu, mimo że była bardzo blisko mnie. Do-
piero później dowiedziała się, że to byłam ja.

Ruszył samochód, była gdzieś godzina jedenasta. Eskortowało nas czterech 
gestapowców, między innymi Sznajder, Otzylok.

W czasie jazdy wszyscy byliśmy w napięciu – gdzie nas wiozą? Jechaliśmy 
przez Będzin, Mysłowice, Lędziny. Gdy minęliśmy Lędziny – jeden z więźniów 
powiedział:

– Jedziemy do Oświęcimia.
Po około dwóch godzinach jazdy zajechaliśmy pod drzewianą bramę obo-

zu koncentracyjnego, która otworzyła się i samochód wjechał na teren obo-
zu. Słońce przypiekało, tak jakby chciało swoimi promieniami pocieszyć nas 
wchodzących na drogę śmierci. Niedaleko za bramą samochód zatrzymano  
i kazano nam wysiąść. Ustawiono nas w piątki i poprowadzono w kierunku 
bloku wpisowego. Gdy szliśmy, widziałam stojących w grupkach po kilku ob-
targanych – w pasiakach „podludzi” więźniów.

Nagle jakby ktoś mnie i mojej mamie wbił nóż w serce. Usłyszałyśmy krzyk 
ojca, Klemensa:

– Moja żona i córka!...
Obejrzałyśmy się. Nie widziałyśmy go, bo zemdlał.
Ojciec przyszedł za nami na blok wpisowy. Poprosił Niemca, który stał pod 

blokiem, aby pozwolił mu przywitać się z żoną i córką, które zostały niedawno 
wprowadzone do bloku. Niemiec pozwolił mu, ale tylko na dwie minuty, przy-
witać się, pocałować i nic nie rozmawiać.

Ojciec podszedł do nas, przywitał się i po cichutku powiedział nam, że chyba 

9 Raus (niem.) – precz.
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idziemy na 11 blok – „blok śmierci”. Zaraz odszedł.
Podszedł do tego Niemca i chciał go pocałować w rękę. Lecz lekceważąco 

skinął głową, że nie trzeba. Odniosłam wrażenie, że brzydziłby się tego, że Po-
lak pocałował go w rękę.

Oświęcim – Brzezinka. Blok 11

Z bloku wpisowego, po dokonanych formalnościach, zaprowadzono nas na 
blok 11 do łazienki, w której siedział już fryzjer Maks. Kazał nam się rozebrać  
i ostrzygł nam włosy wszędzie, gdzie tylko się znajdowały. Następnie Blokowy, 
prawdopodobnie atleta, Żyd amerykański, zaprowadził nas do celi, która znaj-
dowała się przed łazienką. Mężczyzn zaprowadził dalej w głąb bloku, za bramę 
kratową znajdującą się obok łazienki.

W celi znajdowało się już dużo kobiet. Między innymi Gołąbkowa, która sie-
działa już 6 miesięcy przede mną. Ona to opowiadała mi, że na tym placu, 
który widać było przez szpary między deskami – bo okno było zabite, jest 
ściana śmierci, przed którą rozstrzeliwano więźniów. Strzelano co dziesiąty – 
dziesiątkowano. Ona jeszcze to widziała. Gdy ja byłam w bloku 11 to już tego 
nie czyniono. Natomiast na tym placu mieliśmy codziennie półgodzinny spacer.                        

Dwa razy w tygodniu otwierały się drzwi do celi i dwóch esesmanów w gra-
natowych mundurach z zielonymi naszywkami, trzymając listę w ręku stawało 
we drzwiach i wyczytywali nazwiska. Wyczytane po kolei szybko i bez słówka, 
obojętnie jak były ubrane wychodziły. Każda na wpół umarła słuchała swoje-
go nazwiska i wychodziła. Nigdy już do celi nie wróciły.

Pamiętam piękną, młodą dziewczynę – Reginę z okolic Żywca, która została 
wyczytana i wyszła. Więcej nie wróciła jak inne. Powiedział nam później blo-
kowy, bośmy go pytały, że poszła na stracenie. Przybyła jeszcze ze mną nie-
widoma niewiasta, prawdopodobnie o imieniu Jaśka, która na wolności była 
masażystką w szpitalu, a w celi więziennej pocieszała nas i swoimi masażami 
skracała chwile cierpienia i niepokoju.

Często w celi słychać było płacz, jęk dochodzący z bunkrów, które znajdo-
wały się pod celą. Nocami masowo przemaszerowywali przez korytarz blo-
ku więźniowie, prawdopodobnie Żydzi węgierscy, a rano widziałam tylko na 
placu przed oknem kupę walizek i ubrań, a ludzi tylko garstka. Bo całą noc  
i jeszcze w dzień podjeżdżały samochody i wywoziły ich do komór gazowych.

Po miesiącu pobytu w tej celi przeniesiono mnie i mamę moją do celi znaj-
dującej się po przeciwnej stronie tej, w której przebywałyśmy. W celach było 
brudno, wszy i pluskwy były bardzo duże, nie dały spać. Koleżanki niejedną 
noc przesiedziały na krześle płacząc, bo tak je gryzły pluskwy. Mnie jakoś omi-
jały. Jednego razu, gdy spałam, weszła mi pluskwa do ucha i zaczęłaś mnie 
gryźć. Wydawało mi się, że całą głowę mi rozwali, tak się trzepotała w uchu. 
Narobiłam wrzasku i wtedy któraś z kobiet wlała mi do ucha wody i pluskwa 
wypłynęła z nią.

Pewnego pięknego dnia przed południem otwierają się drzwi, widzę Niem-
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ców z listą. Czytają nazwiska. Słyszę nazwisko mojej mamy Wiktorii Pandel.  
I wtedy zemdlałam. Już więcej mamy nie zobaczyłam w czasie wojny. Pomyśla-
łam sobie – poszła na stracenie, a ja osierocona, na wpół żywa, zostałam sama. 
Mój tatuś poprzez blokowego następnego dnia przysłał mi wiadomość, żebym się 
nie martwiła, bo mamusię wywieźli transportem do innego obozu, a nie poszła 
na stracenie. Widział jak ją i Antoninę Bachowską prowadzili na transport.

W bloku 11 nic nie robiłyśmy. Czekaliśmy na dalsze koleje losu zgotowa-
ne nam przez Hitlera, w trwodze, lęku, zbite i głodne. Aż wreszcie przyszedł 
dzień, w którym mnie wyczytano. Wyszłam. Drzwi się zamknęły za mną. 
Wprowadzono mnie do sali, w której za długim, przykrytym zielonym suknem 
siedziało trzech Niemców. Jeden z nich odczytał mi moje oskarżenie. Czyta mi 
całe moje zeznanie w Zawierciu, oraz to, że jestem oskarżona o współpracę  
z partyzantami, lecz do winy się nie przyznałam. Wtedy to dowiedziałam się, że 
wszystkie moje papiery z gestapa w Zawierciu zostały przywiezione do Oświę-
cimia.

Ja nigdy nie myślałam, że akta powędrowały za mną, Myślałam, ze prze-
słuchania to tylko po to, aby człowieka zgnębić i coś się od niego dowiedzieć, 
a później na śmierć. Nastąpiło odczytanie wyroku. Zostałam skazana na do-
żywotnie więzienie. Ucieszyłam się, lecz w dalszym ciągu nie dowierzałam. 
Myślałam, że to tylko dla zamydlenia mi oczu oraz z konieczności tak napisali. 
Wydawało mi się, że zaraz mnie odprowadzą na śmierć. Po odczytaniu wyroku 
wyprowadzono mnie na korytarz, gdzie już stało kilku więźniów. Po długiej 
chwili wyczekiwania, na korytarzu zjawił się esesman z bronią i wyprowadził 
nas przed blok, a następnie poprzez drogi obozowe za teren obozu i dalej w kie-
runku Brzezinki. Gdy przeszliśmy most kolejowy ujrzałyśmy panoramę obozu 
w Brzezince.

Birkenau – Auschwitz II

Po wprowadzeniu nas na teren obozu ujrzałam duży komin krematoryjny  
i w dalszym ciągu nie dowierzałam w wyrok, jaki na mnie wydali. Myślę, że na 
pewno prowadzą nas na spalenie. Im bliżej i wyraźniej widać komin kremato-
ryjny, serce uderzało mi coraz bardziej.

Esesman zaprowadził nas do budynku zwanego Sauną, w którym ujrzałam 
masę kobiet i mężczyzn, siedzących nagusieńko na ławach. Kazał nam się też 
rozebrać. Rozebraliśmy się i też usiedliśmy, na jednej z ław. No teraz to już 
koniec z nami – pomyślałam sobie. Kazano się rozebrać do naga, to na pewno 
pójdziemy na śmierć. Wśród więźniów krążyły różne pogłoski. Jedni mówili, 
że idziemy na śmierć, drudzy, że nie.

W trwodze i niepokoju czekamy na to, co ma nastąpić. Dzień był pochmur-
ny, tak że jeszcze pogoda przygnębiająco wpływała na nasz nastrój. Zniecier-
pliwienie podniósł jeszcze bardziej jeden z więźniów, który prawdopodobnie 
pracował w obsłudze tego bloku i który powiedział nam, że komu wytatuują 
numer ten pójdzie na lagier, a komu nie, to pójdzie na stracenie. Wtedy ner-
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wy nie wytrzymały. Jedni wspominają sobie chwile wolności, opowiadają  
o swoich rodzinach, inni płaczą, modlą się, lamentują, a jeszcze inni w spokoju  
i zadumie czekają, co im zgotowali hitlerowcy. Każdy czekał tylko na to, aby mu 
wytatuowano numer. Wyczytywano nazwiska i osoby wyczytane wychodziły. 
Już zapadł zmrok, gdy wyczytano moje nazwisko. Weszłam do pokoiku, który 
znajdował się w tym bloku. Przy małym stoliczku siedziała kobieta, prawdo-
podobnie Żydówka ze Słowacji. Kazała mi podać lewą rękę i mówi mi, że bę-
dzie mnie tatuowała. Ja podałam rękę i poprosiłam, aby mi ładnie wypisała. 
Wtedy ona spojrzała na mnie ze zdziwieniem i pokiwała głową. Odczułam, że 
tymi znakami chciała mi powiedzieć – dziewczyno, żebyś ty wiedziała, gdzie 
ty idziesz. Jednak spełniła moje życzenie i bardzo ładnie, równiutko wypisała 
mi numer  83058. Taki sam numer dostałam na płótnie z czerwonym winklem. 
Następnie dostałam pasiak i buty drewniane. Ja w tych butach nie umiałam 
wcale iść. Po wszystkich tych ceremoniach odprowadzono nas na blok znajdu-
jący się na terenie obozu w części murowanej. Numeru tego nie pamiętam, ale 
był to blok poprzedzający blok o numerze 25 od strony drogi obozowej.

W bloku tym było tak napchane więźniarkami, że nie było nawet gdzie usiąść. 
Całą pierwszą noc przesiedziałam w kuckach i przepłakałam. Zmarzłam nie-
samowicie, gdyż noc była zimna, a nie było się czym przykryć i w oknach nie 
było ani jednej szyby, wiatr gonił się w tą i z powrotem. Powiedziałam sobie: 
Na drugą noc to muszę się gdzieś wcisnąć, przecież nie będę pokutowała. I tak 
zrobiłam. Na pryczy każdą noc spało nas od 8 do 12 więźniarek.

Na drugi dzień poszłam już do pracy w komando. Dzień obozowy zaczynał 
się o godzinie 5.00 alarmem i pobudką. Od 6.00 do 8.00 apel i rozdanie śniada-
nia. Ustawione w piątki czekałyśmy w jednym miejscu aż lagierfuhrer odebrał 
apel. Na apel musiałyśmy wyjść wszystkie nawet i chore. W czasie apelu nie-
jedna upadła na ziemię i zmarła. Człowiek stawał się obojętny na śmierć kole-
żanek, gdyż w żaden sposób nie mógł im pomóc, a za wszelką cenę chciał siebie 
uratować. O 8.00 godzinie wymarsz do pracy za komandem. Przy bramie grała 
orkiestra. Przez bramę trzeba było iść równo, aby nie zmylić nogi i wszystkie 
głowy musiały być zwrócone w jedną stronę, w kierunku gdzie stali esesmani. 
Jeżeli ktoś zmylił nogę lub nie szedł według tempa, to zaraz go wywoływano 
z komanda obok orkiestry, gdzie był kawałek placu wysypany głazikami i nie-
szczęśnikowi kazano klęczeć na tych głazikach i trzymać w rękach cegłę, aż 
przejdą wszystkie komanda lub ubili go do nieprzytomności. Ponieważ ludzie 
byli wycieńczeni głodem i pracą, więc często zdarzały się takie wypadki. Ja na 
szczęście ani raz nie byłam taką ofiarą.

W komandzie wykonywałyśmy prace bardzo ciężkie i nie raz bezcelowe. Na 
przykład w jednym dniu wykopywałyśmy łopatami bardzo głębokie doły, a na 
drugi dzień zakopywałyśmy je z powrotem albo przenosiłyśmy biegiem cięż-
kie żelazne szyny z miejsca na miejsce. Kapo, esesmani, uzbrojeni w karabiny,  
z psami poganiali nas do szybkiego wykonywania pracy. Głodne, wychudzone, 
bez sił, nieraz upadałyśmy, wtedy bito, kopano, szczuto psami, a nieraz nawet 
i strzelano. Na obiad przywozili nam więźniowie zupę. Każda z nas dostawała 
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po pół litra zupy z liści kapusty lub buraków. Po obiedzie z powrotem do pra-
cy. Po skończonych mordęgach dziennych nie wszystkie wracały do obozu. 
Niejedna zostawała zastrzelona, ubita przez kapo lub rozszarpana przez psy. 
Końcowe komanda musiały je nieść albo po prostu wlec, gdyż brakowało sił. 
I znów przemarsz przez bramę. Ze strachu aż włosy stajały na głowie. Gdy się 
jakoś możliwie przeszło, to aż się odsapnęło. Następnie apel, kolacja i na nowo 
mordownia nocna. Z apelu czym prędzej leciało się do bloku aby położyć się na 
pryczy lub chwycić koc, bo te na końcu, które weszły do bloku, nie miały gdzie 
spać i musiały w kuckach cierpieć całą noc i płakać od zmęczenia moralnego 
i fizycznego.

Pomyślałam sobie, ja tego nie przeżyję. Spotkałam na lagrze Mietka Golę  
z Rokitna Szlacheckiego. Przyszedł on na lagier kobiecy jako cieśla i poznał 
mnie. Poprosił kapo, aby pozwolił mu ze mną porozmawiać. Podszedł do mnie 
i przywitał się. Radość ogarnęła mnie wielka, gdyż po raz pierwszy spotkałam 
kogoś znajomego z moich okolic. Zaczęłam mu się uskarżać. 

– Jestem już wyczerpana, bez sił. Pracuję w komandzie na Stawach. Praca 
ciężka i bezcelowa. Chyba długo nie pożyję. Umrę z wycieńczenia, głodu albo 
mnie zabiją przy pracy. On powiedział mi:

– Na lagrze budują kuchnię, jeżeli chcesz, to ci załatwię abyś poszła w to 
komando. Praca w nim jest lepsza.

Ja zgodziłam się, bo chciałam mieć przy sobie kogoś bliskiego. Na drugi 
dzień poszłam już do pracy w komandzie, które pracowało przy budowie kuch-
ni, jako pomoc murarska. Praca była ciężka, ale już bezpieczniejsza. Gdy opada-
łam z sił, to mężczyźni pomagali mi donieść wapno lub cegłę. W czasie pracy  
w tym komandzie zachorowałam. Przyczyniło się do tego torturowanie na ge-
stapie w Zawierciu. Dopiero teraz dały mi się we znaki. Na zbitym obolałym 
ciele miejsce w miejsce zaczęły wyskakiwać wrzody. Pod pachami, na szyi, 
plecach, nogach. Tak że nie mogłam włożyć na siebie nawet sukni, bo wszę-
dzie mnie urażało. A wrzody były jak pieści. Temu wszystkiemu towarzyszyła 
wysoka gorączka. Na bloku w nocy nie mogłam spać, kucałam i płakałam. To 
dobijało mnie do reszty. Myślałam, że teraz to już mnie zabiją, poślą do krema-
torium.

Jednego dnia już wszystko doszło do szczytu. Prawie nieprzytomna poszłam 
do pracy. Było mi już wszystko jedno. Położyłam się za murem, tak aby mnie 
nie widziano i zasnęłam. Pogoda była bardzo ładna. Słonce pięknie świeciło, 
tak jakby chciało mnie swoimi promieniami pocieszyć i wyleczyć. Jeden z mu-
rarzy zobaczył, że kilka wrzodów już mi odebrało. Podszedł do mnie po cichut-
ku, tak aby mnie nie obudzić i uderzył szybko w te odebrane wrzody. Wtedy 
one pękły i wylały się. Ja poderwałam się szybko, bo myślałam, że kapo mnie 
bije. Gdy zobaczyłam roześmianego więźnia ucieszyłam się bardzo.

Radość jeszcze sprawiło mi to, że mnie mniej bolało, bo postradałam kilka 
wrzodów. Więźniowie pracujący ze mną wiedzieli o mojej chorobie i pomagali 
mi w pracy. A jeżeli któryś z nich zauważył, że jakiś wrzód odebrał, to znienac-
ka uderzył mnie, aby wrzód pękł i wylał się. Tym sposobem także pomagali mi 
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w wyleczeniu. Mimo, że byłam bardzo chora, nie pozwolili mi abym zgłosiła się 
na rewir, gdyż wiedzieli, że tam czeka mnie śmierć. 

Miałam chwilkę wolnego czasu i poszłam na lagier. Przechodząc między blo-
kami usłyszałam słaby, drżący przerywany płaczem głos: „Lodziu, Lodziu” – 
obejrzałam się. Patrzę, a tu jakaś staruszka siedzi pod blokiem i kiwa na mnie. 
Podeszłam bliżej i poznałam, była to Julianna Szatan z Niegowonic. Płaczem 
powitałyśmy się. Spotkały się dwa cienie ludzkie. Ona wychudzona, ledwie 
trzymająca się na nogach, płacząc mówiła:

– Jestem bez sił. Przychodzę tu pod ten blok, bo tu są dzieci i nieraz wyniosą 
mi coś do jedzenia. 

Ponieważ nigdy nie byłam na bloku dziecinnym, ciekawa byłam jak tam jest. 
Pytam jej się, czy tam można wejść? Ona poszła i poprosiła pielęgniarkę, która 
pracowała w tym bloku, aby pozwoliła mi zobaczyć ten blok. Weszłam i zgroza 
mnie ogarnęła. Ujrzałam moc maleńkich dzieci, kobiety ciężarne i takie, które 
już urodziły. Spytałam pielęgniarki skąd w tym mrowiu dzieci, wiedzą czyje 
one są. Odpowiedziała mi, że każde dziecko ma na pupci wytatuowany ten sam 
numer co i matka.

Innym razem w czasie wolnym od pracy spotkałam Janinę Goniewicz z Nie-
gowonic. Była ona o wiele wcześniej ode mnie w obozie. Powiedziała mi, że na 
rampie koło toru kolejowego, ludziom, którzy przyjeżdżają transportem, odbie-
ra się wszystko co posiadają i wszystkich pędzi się do pobliskich krematoriów. 
Ja już o tym wiedziałam, bo widziałam na własne oczy i słyszałam płacz, jęk 
dzieci i starszych prowadzonych do krematoriów.

Gdy transport przyjechał, to każda była ciekawa, co z tymi ludźmi zrobią. 
Przeważnie transporty podjeżdżały wieczorem. Do bloku, na którym docho-
dziły nas okropne krzyki dzieci i dorosłych: „mamo”, „tato”, „córko kochana”, 
„nie zostawiajcie mnie”, „nie puszczę cię”, – i krzyki Niemców: Raus, Raus, Raus, 
szybko, szybko, szybko.

Po kilku godzinach ucichło. Dookoła roznosił się tylko zapach spalonych ko-
ści i mięsa. A ponad komin krematoryjny buchał kilku metrowy ogień. Strach 
ogarniał nas wszystkie. Różnie na to reagowałyśmy: jedne płakały, inne modli-
ły się, a jeszcze inne targały sobie włosy. Ażeby nie być gołosłowną przytoczę 
jeden fakt o strachu. Jednego dnia przyprowadzono na nasz blok piękną, młodą 
o czarnych włosach warszawiankę. Na drugi dzień ujrzałyśmy ją siwiutką jak 
gołąbek.

Podszyta tym, co widziałam w Brzezince, myślałam, że lada dzień zostanę  
i ja spalona, że wyjdę na wolność poprzez komin krematoryjny. Chciałam jak 
najdalej być od kominów i pieców krematoryjnych. Postanowiłam, jeżeli tylko 
nadarzy się ku temu okazja, zapisać się na transport i wyjechać z Oświęcimia. 
Wydawało mi się, że tylko Oświęcim jest największym obozem kaźni i marty-
rologii i pomyślałam, że tylko w nim gazują i palą ludzi.
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Było to gdzieś we wrześniu. Przyjechał jakiś Niemiec do obozu w Brzezince 
i przemówił do więźniarek na apelu, że która chce jechać na roboty w polu  
i w gospodarstwie, to będzie zapisywać, tylko muszą to być młode więźniar-
ki. Ponieważ bardzo dokuczał mi głód, więc pomyślałam sobie, że przy pracy  
w gospodarstwie to zawsze coś się zje, choćby tylko tego kalafiora. Podjęłam 
decyzję i zgłosiłam się na wyjazd do pracy.

Na rannym apelu wyczytano nas wszystkie te, które zgłosiły się do pracy 
w polu. Wszyscy poszli do pracy w komanda, a nas po śniadaniu załadowano 
do krytych wagonów tzw. „krowioków”. Wagony te miały maleńkie okienka  
u góry, zakratowane. Napchali nas jak śledzi, jedną przy drugiej i drzwi zasu-
nęli. Nie było ani jednej przerwy między nami. Gdy któraś z nas chciała sobie 
usiąść to wszystkie koło niej musiały się dobrze przytulić do siebie.

Podali sygnał i pociąg ruszył. Nie wiedziałyśmy nawet, w którym kierunku. 
Był bardzo upalny dzień. W wagonie było bardzo gorąco i duszno, brakowało 
nam powietrza, z każdej z nas lał się pot, mdlała jedna za drugą. Na środku 
wagonu był otwór, aby się można było załatwić. Ale jak przedostać się do niego 
w tym tłoku? Te, co były przy nim, to jeszcze mogły się przez nią załatwić, ale 
te dalej od niego, nim się przecisnęły, to już zdążyły się załatwić. Tak, że jeszcze 
dobijał nas odór wydalin. Podczas podróży nie otwierano nas. 

Aż wreszcie pociąg zatrzymał się. Stał dosyć długo. Podsadziłyśmy jedną  
z nas do okienka zakratowanego, aby zobaczyła gdzie jesteśmy. Przeczytała na 
tablicy – Drezno. Mówimy: Pewnie tu będą jeszcze doładowywać więźniów. Do 
naszego wagonu nikogo nie dołożyli, nawet nie otworzyli drzwi. Po dłuższym 
postoju pociąg ruszył w dalszą drogę.

Duszność i odór wydalin coraz bardziej dawał się nam we znaki. Jedzenia 
podczas transportu nie dostawałyśmy wcale. Po ciężkich męczarniach wreszcie 
dojechałyśmy do celu przeznaczenia. Pociąg stanął. Otwierano kolejno wagony 
i kazano nam wychodzić i ustawić się w piątki. A następnie zaprowadzono nas 
niedaleko od miejsca wysiadki do obozu pracy Mittwejde.

Obóz składał się z kilku dużych baraków, ogrodzonych drutem kolczastym, 
przez który przepływał prąd. Obóz był położony na wzgórku nad miastem.     

Na wstępie Lagerfuhrer11 odliczył nas. W piątkach stałyśmy na placu ape-
lowym dosyć długo, gdyż po kolei odbierano nam pasiaki, a dawano sukienki 
szarego koloru z napisem na plecach lakierem KL i koce. Po tym przyjęciu,  
a było to już pod sam wieczór, podchodziłyśmy kolejno pod jeden z tych ba-
raków po kolację. Dostałyśmy po ćwiartce chleba i jednym garnuszku „czaju”. 
Była to odrobina względem tego, co potrzebował organizm po tak ciężkiej po-
dróży bez jedzenia i picia.

Lagerfuhrer powiedział nam, że możemy sobie zostawić garnuszki do wła-

10 Obóz pracy przymusowej Mittweida był filią niemieckiego obozu koncentracyjnego Flossenburg. 
11 Kierownik obozu. 
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snego użytku, a następnie rozdzielono nas na bloki. Było to już późno wieczo-
rem. W baraku były trzy piętrowe drewniane łóżka, na których znajdowały 
się sienniki. W oknach nie było ani jednej szyby. Spałyśmy po trzy na jednym 
łóżku.

Następnego dnia pobudka była o godzinie 5.30. Od godziny 6.00 do godz. 8.00 
odbył się apel i przegląd. Zostałyśmy przeliczone, czy jesteśmy wszystkie. Niko-
go nie brakowało. Następnie dostałyśmy śniadanie. Tego dnia nie poszłyśmy 
do pracy. Każda z nas była ciekawa, gdzie jest i co będzie robiła. Spacerowały-
śmy po obozie i odpoczywałyśmy po uciążliwej podróży. Otrzymałyśmy obiad 
i po obiedzie znowu czas wolny. Każda z nas robiła to, co chciała. Wieczorem 
odbył się apel, po apelu otrzymałyśmy kolację i poszłyśmy spać. Dookoła obo-
zu były pola. W obozie tym przebywały Włoszki, Rosjanki, Ukrainki, Polki. 
Polek było niezbyt dużo.

Plan obozu taki jak pamiętam:                                             
1. Brama obozowa.
2. Brama do obozu właściwego.
3. Ubikacje.
4. Bloki obozowe.
5. Blok mieszkalny władz obozowych.
6. Prawdopodobnie bunkier.
7. Plac apelowy (obóz właściwy).
8. W pewnym okresie blok ten był przeznaczony na rewir.
9. Kuchnia.
10. Fabryka.                                                                                         
Od trzeciego dnia pobytu w Mittwejde zaczęły się dni grozy. Pobudka co-

dziennie o godzinie 5.00, 6.00 apel i po apelu wymarsz do pracy do fabryki, 
bez śniadania. Tylko koło kuchni, która była poza obozem, niedaleko fabryki 
stał duży gar z tzw. „czajem” i każda swoim garnuszkiem, mogła nabrać tylko 
jeden garnuszek tego „czaju” bez cukru. Ostatnie z komanda musiały pić już 
zimny, gdyż wystygł. Taka to była obiecywana praca w polu przez esesmana 
w Oświęcimiu.

Na początku w fabryce obuczono każdą z nas, co ma robić. Dokonali tego 
Niemcy – cywile zwani majstrami. Nie mówili ani słowa po polsku. Wśród 
więźniarek krążyły różne pogłoski. Jedne mówiły, że to fabryka, inne, że to fa-
bryka części samolotowych. To, co produkowałyśmy, było tajemnicą niemiec-
ką. Mogłyśmy tylko po robionych częściach domyślać się, co to jest lub co to 
może być.

W fabryce maszyny ustawione były rzędami i każdy rząd wykonywał inną 
część. Dostawałyśmy gotową szara urobioną masę, z której wykonywałyśmy 
różnego kształtu części. Najpierw tą masę ważyłyśmy na laboratoryjnych wa-
gach, później podkładałyśmy pod prasę, która wyciskała kształt danej części. 
Praca w fabryce trwała cały dzień, od apelu porannego, aż do apelu wieczorne-
go, z krótką przerwa obiadową na spożycie posiłku. Był to obóz o wiele gorszy 
od obozu w Oświęcimiu i Brzezince.



128

Partyzanckie wspomnienia

Naszym wyżywieniem dziennym było:
– śniadanie – wymieniony już garnuszek kawy zwany „czajem”,
– obiad – jedna druga litra zupy z brukwi lub z liści kapusty lub buraków, 

które leżały na podwórku przed kuchnią pod gołym niebem, w przerażającej 
części zgnite i pełne robactwa. Zupa ta była nie solona.

– kolacja – 12 dkg chleba i garnuszek „czaju”.
Kto miał szczęście to dostał 12 dkg, ale porcje nie były ważone, tylko krojono 

chleb na tyle porcji ile było potrzeba, więc nieraz dostało się o wiele mniej. 
Głodu nie można było przetrzymać. Do południa jakoś się przerobiło, ale po 
zjedzeniu ciepłej zupy w fabryce mdlałyśmy jedna po drugiej. Wynoszono nas 
na powietrze na noszach i po oprzytomnieniu znowu z powrotem do pracy. 
Jadłyśmy trawę, która rosła na terenie obozu, tak że po pewnym czasie nikt nie 
znalazłby ani jednej trawki na terenie obozu. Jeżeli się pojawiła jakaś młoda 
roślinka, to ktoś zaraz ją zjadł. Pewnego dnia po przyjściu z fabryki był karny 
apel. Padała mżawka, było bardzo zimno. Zmarzłyśmy niesamowicie. Wszyst-
kie trzęsłyśmy się od zimna. Jedna do drugiej się przytulała i w ten sposób 
ogrzewałyśmy się. Apel trwał około 5 godzin. Aufzejerka12 ściśle przeglądała 
każdą piątkę. Gdy podeszła do naszej piątki, popatrzyła na mnie i wskazała 
palcem i zawołała:

– Meine Kinder. Komm hier.
Widziałam jak jej wyszły łzy z oczu. Ja na pół umarła wystąpiłam z szeregu. 

Zapytała mi się czy umiem po niemiecku. Odpowiedziałam, że nie. Wtedy ona 
zwróciła się do więźniarek i zapytała, która rozumie po niemiecku. Zgłosiła się 
jedna z więźniarek. Niemka mówiła do mnie poprzez tą więźniarkę.

– Jak Cię zobaczyłam to pomyślałam, że jesteś moją córką, której nie widzia-
łam już 5 lat. Jesteś bardzo podobna do mojej córki.

Wyszły jej jeszcze raz łzy z oczu. Podeszła do mnie i pogłaskała mnie po 
głowie. Wtedy to dowiedziałam się, że ona też była więźniarką, tylko pełniła 
w obozie funkcje aufzejerki. Na drugi dzień stała ona przy okienku, w którym 
wydawano nam kolację. Patrzyła pilnie na wszystkie więźniarki. A gdy ja pode-
szłam kazała kucharce dać mi podwójną porcję. Ja podziękowałam jej i chcia-
łam ją pocałować w rękę, lecz ona nie pozwoliła się pocałować. Od tej pory, 
kiedy tylko ona miała dyżur zawsze stała przy okienku i czekała aż wydadzą 
wszystkim więźniom jakikolwiek posiłek. Wtedy pytała się kucharek, czy coś 
jeszcze zostało, a jeżeli mówiły, że nie, to wtedy sama szła sprawdzić i w jakiś 
sposób zawsze wykombinowała jeszcze jedną porcję dla mnie i przynosiła mi.

Mijał dzień za dniem, ciągle to samo. Byłam coraz słabsza. Pewnego razu po 
pracy w bloku zdjęłam z siebie suknię, aby obrać ze wszy, które mnie bardzo 
gryzły, tak że nie mogłam wytrzymać. Łaziły po sukni wielkie jak „krowy”. 
Spojrzałam na siebie. Byłam bardzo wychudzona. Piersi nie miałam wcale,  
a tylko same żebra i brodawki. Wydawało mi się, że chyba już nigdy nie będę 
miała piersi. Dyrektor fabryki widział tą nędzę i głód, wiedział, że nie ma du-

12 Dozorczyni więźniarek. 
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żych rezultatów naszej pracy. Postanowił więc dawać nam w fabryce podobia-
dek, złożony z jednej kromki chleba z marmoladą lub kejzą13, ale ten dodatek 
też nie był w każdym dniu podawany. Już ciała na mnie w ogóle nie było, 
tylko skóra i kości. Myśli ciągle uciekały ku jedzeniu. Pragnęłam, żebym mogła 
kiedyś napić się wody po gotowanych kartoflach lub kluskach. Nie mogłam so-
bie darować, że na wolności wylewałam tą wodę. Mówiłam sobie, że gdybym 
przeżyła, to nigdy nie wyleję tej wody. Często miałam myśli, aby raz pojeść  
i umrzeć.

Listów nie wolno nam było pisać do nikogo. Przez to też nie otrzymywały-
śmy paczek z domu. Jednego razu, gdy zepsuła się maszyna, przyszedł majster, 
aby ją naprawić. Ja nie mówiłam do niego nic, tylko mu pokazałam rękami, 
czy by mi nie posłał listu do rodziny. Kiwnął głową, że tak. Przyniósł mi kartkę 
i ołówek. Ja napisałam list do siostry Marii Jachny, bo tylko ona z rodziny nie 
była zabrana do obozów koncentracyjnych, gdyż inaczej się nazywała, bo była 
już zamężna. W liście tym poprosiłam ją, żeby przysłała mi coś do jedzenia, 
buty, lustereczko i drobny grzebień do włosów. Następnie napisałam mu ad-
res. On pokazał mi, że zaadresuje i wyśle. Nie wierzyłam mu, że on to zrobi. 
Bałam się, żeby nie dowiedział się lagerfurher, bo by mnie zaraz zamordowano 
za przekroczenie regulaminu obozowego. Jednak majster wysłał ten list, bo  
w Święta Bożego Narodzenia 1944 r. otrzymałam paczkę od siostry. Było w niej 
lusterko, pantofle, chleb z mąki mielonej w żarnach, pokrajany i wysuszony na 
kość w piecu chlebowym oraz grzebień, z którego byłam bardzo zadowolona, 
bo miałyśmy niezliczoną ilość wszy i gnid. Obóz nigdy nie był dezynfekowany. 
Chleb nosiłam pod sukienką i po troszku żułam. 

W Święta Bożego Narodzenia 1944 roku nie pracowałyśmy. Urządzono nam 
choinkę w sali nad kuchnią. Dostałyśmy na kolację podwójne porcje chleba, 
a na obiad po trzy kartofle i zupę grochową. Przy choince śpiewały i tańczyły 
Rosjanki. W święta nie zapomniała też o mnie wspomniana przeze mnie au-
fzejerka. Otrzymałam od niej podwójną porcję kartofli w czasie obiadu. Dzięki 
niej otrzymałam paczkę, bo wszystkie paczki, które docierały w jakiś sposób do 
obozu, były zabierane przez władze obozowe i rozdzielane między esesmanów. 
Nazwiska wymienionej aufzejerki nie pamiętam. Pod koniec zimy w obozie 
zapanowała jakaś epidemia. Dużo więźniarek zachorowało m.in. i ja. Z fabryki 
nieprzytomną, w dużej gorączce, zabrano mnie i zaniesiono na rewir. Leżałam 
na jednym łóżku z Italianką. Obie byłyśmy prawie że nieprzytomne od gorącz-
ki. Słyszałam jak mówiły pielęgniarki, a były to Polki, że my jesteśmy obydwie 
tzn. ja i ta Italianka najbardziej chore.

Italianka nocą zmarła. Ja wtedy przeszyta strachem prosiłam pielęgniarki, 
żeby mnie jakoś ratowały. Wtedy jedna z nich powiedziała, że ma taki lek  
i da mi go. Wtedy ja chwyciłam ją mocno za rękę, płakałam i całowałam ją. 
Dostałam ten lek i po kilku dniach poczułam się już dobrze i wypisano mnie 
z rewiru. Często w obozie odbywały się przeglądy więźniarek zwane selek-

13 Ser.
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cją. Każda z nas przechodziła pojedynczo z podniesionymi do góry sukienkami 
przed esesmanami, którzy wyznaczali jedno na lewo, drugie na prawo. Nie wie-
działyśmy co to ma na celu. Jednak tych więźniarek, które stały po drugiej stro-
nie niż ja, nigdy więcej na lagrze nie widziałam. Nie wiem co się z nimi stało.

Pewnego razu, a było to gdzieś w kwietniu 1945 roku, w fabryce słyszymy 
wycie syren, a następnie warkot samolotów. Po wyciu syren przeprowadzono 
nas do obozu. Nadleciały samoloty i zaczęły najpierw bombardować miasto,  
a później fabrykę. Od tej chwili naloty trwały przez trzy dni. Pracować do 
fabryki już nie poszłyśmy, jedynie pracowałyśmy przy torach kolejowych, które 
zostały zbombardowane lub zawalałyśmy doły po bombach. Wywożono nas 
na te roboty pociągiem. Wreszcie i tego zaniechano, bo po krótkiej przerwie, 
może jednego dnia, bombardowania powtarzały się i były coraz silniejsze  
i częstsze. Jednego dnia, gdy zasypywałyśmy doły, był nalot bombowy. Ucie-
kłyśmy wszystkie do lasu i poukładałyśmy się na ziemi. Nad nami tylko frącza-
ły odłamki i spadały gałęzie drzew. Po pół godzinie ucichło. Słyszymy gwiz-
dek. Zebrałyśmy się w grupkę, załadowano nas na samochody i zawieziono 
nas do lagru. Kierowca samochodu powiedział nam, że w pobliżu jest lotnisko 
i właśnie ono było bombardowane, ale gdzie to było nie wiem. Od tego zajścia 
przebywałyśmy tylko na terenie obozu i nie pracowałyśmy wcale.

Za kilka dni widziałyśmy pijanych esesmanów wraz z lagerfuhrerem, którzy 
chodzili po obozie i śpiewali. Następnego dnia wszyscy esesmani i lagerfuhrer 
przyszli już ubrani po cywilnemu. Nasza blokowa, mądra, młoda, ładna kobieta 
z Warszawy, Maryla, powiedziała do nas, że to już koniec wojny i co oni teraz 
z nami zrobią. Po południu lagerfuhrer gwizdnął na apel. Wtedy poprawił on 
swoje grube okulary i powiedział:

– Proszę zabrać ze sobą koce i swoje własne rzeczy, ale nie wolno zabierać 
ostrych przedmiotów takich jak: lusterka. Pobiegłyśmy do bloku, zabrałyśmy 
koce, garnuszki, łyżki i z powrotem ustawiłyśmy się piątkami, ale ustawiono 
nas już w kierunku bramy. Lagerfuhrer krzyknął:

– Polki do przodu, Rosjanki w tył.
Wtedy to Maryla:
– Polki za mną.
Ja ustawiłam się w drugiej piątce wraz z Marylą i jej przyjaciółką Jaśką, która 

została przywieziona z powstania warszawskiego wraz z Marylą. Jaśka była 
trochę obłąkana i dlatego Maryla się nią opiekowała. Gdyśmy się już ustawiły, 
wydano nam po podwójnej porcji chleba – zjadłyśmy zaraz. Gdzieś około go-
dziny 22.00 lagerfuhrer podszedł do naszej piątki, wejrzał na Jaśkę, a następnie 
ją szarpnął za rękę i krzyknął – raus. Ona z nim poszła z powrotem do baraku. 
Maryla spojrzała na mnie smutnie. Po chwili usłyszałyśmy przeraźliwy krzyk 
Jaśki – Maryla… – i w tym momencie strzał. Słychać było jak upadła na ziemię. 
Maryla, prawie że z płaczem, powiedziała mi – zastrzelił ją.

Esesmani z maszynowymi karabinami i psami otoczyli nas. Lagerfuhrer przy-
szedł z powrotem na przód naszej kolumny, podniósł rękę do góry i krzyk-
nął – ab… Wyruszyłyśmy. Szłyśmy szybkim krokiem – lagerfuhrer na przo-
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dzie. Gdy szłyśmy przez miasto, to na jego ulicach było dużo wojska, czołgów,  
a lagerfuhrer podawał co chwilę hasło i przepuszczano nas na przód. Szłyśmy 
cichuteńko, bez jednego słowa. Lagerfuhrer zmęczył się, szybko oddychał, ale 
szedł bardzo szybko. Szłyśmy całą noc. Co chwilę było słychać strzały. Pewnie 
szli końcowi i kto nie mógł iść to do niego strzelano. Maryla trzymała mnie 
mocno za rękę, dodawała otuchy i nadziei mówiąc:

– Musimy iść, dokąd wystarczy sił. Pomagać sobie nawzajem. Nie poddawać 
się, żeby któraś nie została, bo zostanie rozstrzelana, a to już koniec wojny.

Pełna nadziei pomaszerowałam wraz z koleżankami do przodu. Rano gdzieś 
około godziny 9.00 weszłyśmy do jakiegoś miasta. Wprowadzono nas do bu-
dynku, gdzie na podłodze była rozesłana słoma. Lagerfuhrer ogłosił odpoczy-
nek. Zmęczone pokładłyśmy się na słomie. Jeden z cywilów, który przyszedł 
do budynku mówił, że niedawno odeszły stąd wojska. Po niedługim odpoczyn-
ku dostałyśmy po kromce chleba, ustawiłyśmy się z powrotem i pomaszero-
wałyśmy w kierunku stacji kolejowej. Na jakiejś bocznicy władowano nas do 
odkrytych wagonów towarowych. Od tej pory już z Marylą się nie widziałam. 
Do wagonów napchali nas jak śledzi. Przed wieczorem wyjechałyśmy. Noc 
była zimna.

Na drugi dzień przed południem pociąg przystanął tuż za jakąś miejscowo-
ścią. Lagerfuhrer postarał się o zupę fasolową. Dostałyśmy po jednym gar-
nuszku i z powrotem nas załadowano do wagonów. Po południu nadleciały 
samoloty, opuściły się bardzo nisko i zaczęły bombardować miasto. Dzień był 
pogodny. Dokładnie było widać jak bomby spadały tuż nad nami. Niemcy 
pokryli się do schronów, zostali tylko końcowi z karabinami maszynowymi. Po 
długim bombardowaniu zaciemniało się całe miasto. Rzeką, przy której stał 
nasz transport, płynęły zeszyty, bale drewniane i różne przedmioty. Rzeka była 
aż czarna. Więźniarki mówiły, że była to Elba. Nad tą rzeką staliśmy kilka dni. 
Jedzenie jak lagerfuhrer zdobył w mieście, to nam dał, a jeżeli nie, to nie ja-
dłyśmy. Głód dawał się we znaki, bo o żywność w zbombardowanym mieście 
było trudno. W dalszą drogę ruszyliśmy po kilku dniach. Jechaliśmy wzdłuż tej 
rzeki dość długo. Następnie pociąg przystanął w jakiejś miejscowości i lager-
fuhrer chciał nas policzyć. Wyszliśmy z wagonów, lecz wszyscy usiedli na zie-
mi, nikt nie mógł o własnych siłach ustać. W czasie podróży głód, tłok, deszcz, 
który lał na nas prosto z nieba, dał się we znaki. Lagerfuhrer nas nie policzył. 
Słyszałam głos więźniarek i więźniów, którzy z innych obozów zostali docze-
pieni do naszego transportu, żeby lagerfuhrer dał nam jeść, albo nas rozpuścił, 
albo nas wystrzelał. Wtedy on powiedział:

– Jeść bym wam dał, ale nie mam co, zastrzelić was nie zastrzelę, bo nie mam 
rozkazu, rozpuścić nie rozpuszczę, bo byście wymordowali nasze dzieci.

Kazał nam z powrotem wejść do wagonu. Weszliśmy z powrotem do wa-
gonów, pociąg gwizdnął i ruszył. Jechaliśmy cała noc. Rano widziałam po-
przez wagony – otwory w nich – jak Niemka dawała kurom jeść. Oczy mi 
chciały wyleźć na wierzch, gdyż tak pragnęłam jedzenia. Od kilku dni nie 
miałam nic w ustach, słyszałam w wagonie głosy więźniarek, że jedziemy  
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w stronę Czech. Rankiem niedaleko za jakąś stacją pociąg przystanął. Za chwilę 
nadleciały samoloty, zaczęły bombardować stację i miasto. Otworzono wagony. 
Wyszłyśmy z wagonów i gdzie która mogła pokryłyśmy się. Ja zobaczyłam 
mężczyzn i poczołgałam się do nich i z nimi dalej do pobliskiego ogrodu. Jeden 
z nich powiedział, żebyśmy nigdzie się nie oddalały, bo jesteśmy już blisko cze-
skiej granicy, a Niemcy cywile mają broń i mogą nas w każdej chwili zastrzelić. 
Ja pytałam ich skąd mężczyźni są w naszym transporcie? Odpowiedzieli mi, że 
transport mężczyzn został doczepiony do naszego. Po bombardowaniu rozległ 
się gwizdek i z powrotem wróciliśmy koło wagonów. Za niedługi czas Niemiec 
w cywilnym ubraniu przyprowadził trzy więźniarki. Lagerfuhrer kazał im dać 
trzy łopaty i wykopać doły, a nam stać i przyglądać się. Gdy wykopały kazał 
im stanąć nad nimi i zastrzelił je, a następnie ostrzegł nas, by nikt nie oddalał 
się, ponieważ może go spotkać to samo. Następnie weszliśmy do wagonów, 
zatrzaśnięto zasuwy, pociąg gwizdnął i odjechał. Na drugi dzień nad ranem, 
a było jeszcze ciemno pociąg przystanął. Byłyśmy już wyczerpane do reszty. 
Po krótkiej chwili postoju w wagonie zrobił się szum i ambaras. Jedna przed 
drugą wyciągała ręce i coś chwytała, spadające z góry. Myślałyśmy, że to cud. 
Ja też chwyciłam z góry lecącą jedną z paczek. Rozpakowałam, a tu kanapka 
z szynką i kiełbasą, chleb smarowany. Chciałam wszystko zjeść, ale bałam się, 
żebym nie zachorowała. Zeskrobałam tłuszcz z chleba i suchy kawałek chleba 
zjadłam. Każda z nas chowała za suknię to, co dostała, żeby jej nikt nie ukradł 
i żeby było na później, bo nie wiedziałyśmy, jak długo pojedziemy. Było co-
raz widniej, słońce zza horyzontu pokazywało swoje srebrzące promyki. Gdy 
się już rozwidniało zobaczyłam, jak podjeżdżają samochody, a na nich uwijają 
się bardzo szybko kobiety ubrane na biało z przepaskami czerwonego krzy-
ża na rękach. Wagonów nie otwierano. Samochody podjeżdżały pod wagony  
i górą podawano nam jeszcze do jedzenia gorące zupy i kartofle w miseczkach 
podobnych coś do dzisiejszego plastiku i oprócz tego różnego jeszcze rodzaju 
kanapki. Czesi mówili, że ta miejscowość, w której stoi nasz transport nazywa 
się Kralupy. Po długim postoju zaopatrzone w żywność ruszyłyśmy w dalszą 
drogę. Niektóre spragnione jedzenia najadły się. Zjadły wszystko, co im da-
wano. Ja nie jadłam, bo się bałam, a po drugie żołądek był skurczony i nie 
mogłam. Te, które się najadły dostały rozwolnienia i nie mogły sobie poradzić. 
Robiły wprost pod siebie. Nogi miały całe w kale, smród niesamowity. Duża 
część tych, co się najadły, zmarła w wagonie.

PRAGA – WYZWOLENIE

Około 24 kwietnia 1945 roku dojechaliśmy do Pragi. Pociąg zatrzymał się na 
stacji. Czesi mogli zabrać swoich więźniów. Zrobił się wielki zamęt. Dookoła 
słychać było tylko krzyk. Ja i dwie Polki, jedna z Warszawy, przyczepiłyśmy 
się do kolejarza Czecha, który stał na peronie. Wprowadził nas do kuchni, która 
znajdowała się na stacji i ukrył nas w niej. Po niedługim czasie słychać było 
gwizd pociągu i powolne uderzanie kół wagonów o szyny. Reszta więźniów 
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pojechała w dalszą drogę mnie już nieznaną. Czech, który nas ukrył powiedział, 
że jeszcze w Pradze są Niemcy. Przestraszyłyśmy się, bo myślałyśmy, że ich już 
nie ma. Naprzeciw kuźni był budynek z dużą szybą w drzwiach. Widać było 
przez tą szybę, jak kobieta sprzątała salę. Czech pokazał jej ręką, żeby otworzy-
ła drzwi. Ona pobiegła po klucze i otworzyła. Przebiegłyśmy z kuźni do tego 
budynku, w którym ona sprzątała. Kobieta ta podała nam płaszcze od deszczu, 
aby przykryć napis KL na plecach i zaprowadziła nas pod szkołę. Kierownik 
szkoły na placu szkolnym dał nam buty, pończochy i berety na głowę oraz 
powiedział nam:

– Ja pójdę pierwszy, a wy za mną w odległości takiej, byście widziały po-
przednika, ale pojedynczo.

Zaprowadził nas na przystanek tramwajowy – było już ciemno. Powiedział:
– Wsiądźcie do tramwaju, bilety poda wam konduktor. Nic ze sobą nie roz-

mawiajcie. Usiądźcie każda osobno. A jak tramwajarz powie: wysiadać, wtedy 
wysiądziecie i idźcie na prawo w dół, tam zapukajcie do jakiegoś domu, a jeżeli 
wam nie otworzą, to idźcie dalej i na samym dole zobaczycie dworek, tam was 
przyjmą. 

Zrobiłyśmy tak, jak nam kierownik powiedział. Wsiadłyśmy do tramwaju, 
konduktor podał nam bilety. Tramwaj ruszył. Z okna widziałam jak Niemcy 
jadą samochodami, spacerują po ulicach, a także niektórzy z nich wsiadali do 
tramwaju z psami. Strach ogarniał mnie coraz bardziej. Wreszcie tramwajarz 
mówi – wysiadać. Wysiadłyśmy i poszłyśmy w kierunku, jakim kazał nam 
kierownik. Było już bardzo ciemno. Podchodziłyśmy już pod jeden ogrodzo-
ny budynek, szczekały psy. Pomyślałyśmy – może tu mieszkają Niemcy, nie 
pójdziemy tam, chodźmy dalej. Następnie podchodzimy pod inny budynek,  
w jednym z okien świeci się światło. Budynek ten stał przy drodze. Zaglądam 
przez okno, a tam klęczy dziewczynka i modli się. Pewnie tu mieszkają Czesi, 
powiedziałam. Zapukałam w szybę. Dziewczynka odwróciła się i słychać było 
jak mówiła:

– Maminka, ktoś puka.
Wyszła Brichacova, bo tak się ta pani nazywała i zapytała:
– Kto tam?
Ja poprosiłam żeby nam otworzyła i powiedziałam jej, że my jesteśmy  

z transportu i chciałyśmy się przenocować. Otworzyła nam, a my szybko weszły-
śmy do przedpokoju. Tłumaczyła nas, że ona nie ma gdzie nas przenocować. Ja 
powiedziałam, że możemy się przespać, chociaż na podłodze. Na to ona:

– Na podłodze, to śpi pies.
Poprosiła nas do kuchni, zagotowała owczego mleka i dała nam się napić. 

Ja poprosiłam o herbatę, bo bałam się pić mleko. Po wypiciu mleka i herbaty 
kazała nam się rozebrać. Zdjęłyśmy zawszone, brudne suknie, a ona przyniosła 
nam piękne, bielusieńkie nocne koszule. Gdy rozebrałyśmy się, Brichacova po-
patrzyła na nas i zapytała:

- Kto was tak zbił?
Ja spojrzałam na swoje ciało i na koleżanek i rzeczywiście ujrzałam same 
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sińce. Powiedziałam jej, że nikt nas nie zbił, to tylko w czasie transportu  
w wagonach poobijałyśmy się. Umyłyśmy się i ubrałyśmy się po raz pierwszy 
od długiego czasu w nocne koszule. W czasie, gdy rozmawiałyśmy z Bricha-
covą, jej córka Mileńka przygotowała dwa łóżka. Na jednym z nich położy-
łam się ja. Po raz pierwszy poczułam zapach świeżej pościeli. Gdy zasypiałam 
wydawało mi się, że wpadam w przepaść. Zasnęłam. Spałam całą noc, dzień  
i drugą noc. Na drugi dzień mojego snu poczułam, że mnie ktoś trzyma za rękę. 
Przestraszyłam się. Wtedy usłyszałam spokojny głos:

– Proszę się nie bać, spokojnie.
Spojrzałam na tę osobę i ujrzałam lekarza, który jeszcze raz powiedział do 

mnie te słowa:
– Musiałem panią obudzić.
Oprócz lekarza siedział przy łóżku jeszcze kierownik szkoły i jakiś pan. Moje 

koleżanki obudziły się wcześniej. Lekarz zastosował mi dietę i jakieś lekarstwa. 
Dostałam do zjedzenia troszkę manny i miodu i spirytusu z sokiem z czarnych 
jagód. Co chwilę podawano mi też po troszku bułki z miodem. Sąsiadki pani 
Brichacovej przynosiły mnie i koleżankom ciasto i torciki. W łóżku przeleżałam 
cały tydzień. Po tygodniu zaczęłam wstawać z łóżka i pomaleńku uczyć się 
chodzić, bo byłam bardzo osłabiona. Przez cały czas mojego pobytu w Pradze 
przychodził do nas lekarz z lekarstwami i badał nas. Pani Brichacova obsłu-
giwała nas jak swoje własne dzieci. Co chwilę przygotowywała nam coś do 
jedzenia. Kłopotu miała z nami bardzo dużo, a jeszcze do tego dochodziła od-
powiedzialność i strach, gdyż w Pradze byli jeszcze Niemcy. Czeszki poprzyno-
siły nam sukienki, bieliznę, buty i wiele innych rzeczy odzieżowych. Mąż pani 
Brichacovej, Bohumul, był pracownikiem kolei w Pradze i należał do ruchu 
oporu. W Pradze zostałam wyzwolona przez Armię Radziecką 1 maja 1945 
roku. Po wyzwoleniu Pragi koleżanki moje wcześniej wyjechały do Polski. Pan 
Bohumul nie chciał mnie puścić, mówił że są mosty jeszcze pozrywane i nie 
można dojechać do samej Polski, a jeśli mosty zostaną naprawione, to sam mnie 
odwiezie do domu. Ja nie mogłam doczekać się chwili wyjazdu, myślałam, że 
wszyscy już powrócili do swoich rodzinnych stron i będą myśleli, że ja zginę-
łam. Pragnęłam jak najszybciej dostać się do ojczystego kraju. Mimo wszystko 
uległam panu Bohumulowi i zostałam jeszcze na krótko w Pradze. Pomagałam 
pani Marii Brichacowej w gospodarstwie domowym i przy pracach w ogrodzie. 
Jednak myśl o Polsce, a jeszcze bardziej o rodzinnej wiosce nie dawała mi 
spokoju. Zdecydowałam się na wyjazd. Pani Maria i pan Bohumul z żalem roz-
stawali się ze mną. Na podróż przygotowali mi bardzo dużo odzieży i jedzenia, 
gdyż wiedzieli, że podróż będzie ciężka, a jeszcze i to, że gdy zajadę do domu, 
to przecież nie będę miała w co się ubrać, bo Niemcy wszystko wyniszczyli.  
20 maja 1945 roku powróciłam do kraju. Po powrocie rozczarowałam się. Za-
stałam pusty dom. Jedynie tylko siostra Maria przebywała w domu. Nikt jesz-
cze nie powrócił. Dopiero po miesiącu powróciła mama i siostra Irena ze Szwe-
cji, gdzie rzuciły je ich losy wojenne. Zostały one ewakuowane przez Czerwony 
Krzyż do Dortmundu z obozu koncentracyjnego w Ravensbruck. Oczekiwanie 
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na powrót ojca było daremne, gdyż jak dowiedzieliśmy się później zginął on 
w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Bracia Feliks i Wacław też nie po-
wrócili do rodzinnego gniazda. Oddali oni życie za Ojczyznę w partyzanckich 
bojach z okupantem. Po miesiącu pobytu już w Polsce, a po dwóch miesiącach 
pobytu na wolności i po naprawdę dobrym odżywianiu zważyłam się. Waży-
łam wówczas 33 kg. Więc ile mogłam ważyć w obozie? 

      K o n i e c. 
Niegowonice, dnia 24 kwietnia 1971 roku.

Żeby nigdy nie powróciły grozy wojny.
Na przestrogę pokoleń i dla tych,
co podniecają w dzisiejszych czasach
w różnych miejscach na globie ziemskim
zalążki wojny, te krótkie wspomnienia
niech będą otrzeźwieniem ich umysłów. 
Niech nigdy nie powróci „drugi Hitler”.
Młodzieży polska, pamiętaj i nigdy
nie zapominaj tego, co zgotował Hitler
dla twoich ojców, matek, sióstr i braci, 
walcz ze wszystkimi, którzy chcą wojny.
I pracuj dla wzmocnienia i rozbudowy
Ludowej Ojczyzny, a w razie jakiegoś
niebezpieczeństwa broń jej odważnie,
choćby nawet i z poświęceniem życia,
tak, jak to czynili twoi rodacy
w czasie okupacji hitlerowskiej.   
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Stanisław Gut urodził się w 1909 r. w Sułoszowej. Z zawodu był szewcem, 
prowadził również gospodarstwo rolne. Przed wojną zasadniczą służbę woj-
skową odbył m.in. w jednostkach Korpusu Ochrony Pogranicza na Podolu.  
W czasie okupacji niemieckiej był członkiem Batalionów Chłopskich i żołnie-
rzem oddziału partyzanckiego „Szarańcza” pod dowództwem Jana Pieńkow-
skiego „Mohorta”. Zmarł w 1994 r., jest pochowany na cmentarzu w Sułoszo-
wej. 
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 Stanisław Gut „Kamiński”
Życiorys 

Ja, Stanisław Gut, syn Józefa i Anny z Adamczyków, urodzony w dniu 6 maja 
1909 r. w Sułoszowie dział I1, województwo krakowskie. Rodzice moi to mało-
rolni chłopi, posiadający 4-hektarowe gospodarstwo rolne w Sułoszowie dział I. 

Młodzieńcze lata spędziłem w domu rodzinnym, uczęszczając jednocześnie 
do szkoły podstawowej, której ukończyłem 7 klas w Sułoszowie. 

Wiek pozaszkolny spędziłem w domu rodzinnym, pomagając rodzicom  
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, a po ukończeniu 18 lat rozpocząłem 
naukę zawodu szewca, którą ukończyłem przed pójściem do wojska. 

Do zasadniczej służby wojskowej zostałem powołany w listopadzie 1930 r. 
do 5. pp. Strzelców Podhalańskich do Przemyśla. Po przeszkoleniu rekruckim, 
a dokładnie po półrocznej służbie w 5. Pułku Piechoty, zostałem przeniesiony 
do 6. batalionu KOP2 do Czortkowa, w którym zostałem przydzielony do plu-
tonu łączności. Tam ukończyłem przeszkolenie służby w KOP ze specjalno-
ścią łączności, po którym zostałem przeniesiony do batalionu KOP w Skałacie,  
a stamtąd na strażnicę Kołacharówka3 nad rzeką Zbrucz. Do rezerwy zostałem 
zwolniony w październiku 1932 r. 

W 1939 r. nie byłem zmobilizowany na wojnę z Niemcami. 
Do Batalionów Chłopskich wstąpiłem w lutym w 1942 r. przyjmując pseudo-

nim Kamiński. Zaraz też zostałem przydzielony do plutonu łączności, którego 
dowódcą był Stefan Górski ps. Stół. W plutonie łączności zostałem dowódcą 
patrolu telefonicznego i szkoliłem swoich żołnierzy. Sam przeszedłem prze-
szkolenie podoficerów BCh z zakresu walki dywersyjnej w 1943 r. 

W budynku swego gospodarstwa melinowałem steny, granaty, amunicję  
i trotyl. Broń, amunicja i materiały wybuchowe były zamurowane w piwnicy 
pod stodołą. W międzyczasie jak należałem do plutonu łączności, od lipca 1942 r.  

1  Wieś Sułoszowa podzielona jest na trzy działy. Autor wspomnień urodził się w dziale I, położonym od strony 
Ojcowa. Dział II to centrum wsi, natomiast dział III jest położony od strony Olkusza. 

2  Korpus Ochrony Pogranicza – formacja wojskowa utworzona w 1924 r. do ochrony wschodniej granicy  
II RP. 

3  Prawdopodobnie chodzi o Kałaharówkę, wieś w woj. tarnopolskim, gdzie stacjonowała kompania KOP. 
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do kwietnia 1943 r., byłem żołnierzem grupy dywersyjnej Juliana Żurady 
„Orła” i brałem udział w kilku akcjach dywersyjnych na terenie byłego powia-
tu Olkusz, jak na przykład: 

– w dniu 5 maja 1942 r. w grupie bojowej z 4 innymi żołnierzami Juliana 
Żurady „Orła” nocą niszczyłem zlewnie mleka we wsiach: Sieniczno, Zimnodół 
i Zederman, 

– w dniu 8 czerwca 1942 r. w składzie grupy bojowej 7 żołnierzy pod ko-
mendą „Orła” przeszliśmy granicę G.G. i w terenach włączonych do Reichu  
w lasach nadleśnictwa Żurada rozbroiliśmy 3 Niemców z administracji leśnej  
i wymierzyliśmy im karę chłosty. Zdobyto tam 3 kb.4 i amunicję, 

– w dniu 1 sierpnia 1942 r. w składzie grupy 5 żołnierzy pod komendą „Orła” 
wykonywałem karę chłosty za nadgorliwość w wypełnianiu zarządzeń oku-
panta na sołtysach wsi: Jerzmanowice, Gorenice i Racławice Olkuskie, 

– w dniu 14 września w składzie 6 żołnierzy pod komendą „Orła” operując 
nocą w rejonie Dłubnia pow. Chrzanów rozbroiliśmy 2 grunszuców5 z zasadzki 
bez walki, 

– w dniu 14 kwietnia 1944 r. brałem udział w grupie egzekucyjnej Jana 
Pieńkowskiego „Mohorta” pod jego komendą, we wsi Łazy Gmina Sułoszowa,  
w wykonywaniu wyroku śmierci na agencie gestapo winnym denuncjacji wie-
lu mieszkańców wsi Łazy i okolicznych wsi, niejakim M.Misiu. 

W okresie od kwietnia 1943 r. do wyzwolenia byłem żołnierzem partyzanc-
kiego oddziału BCh Jana Pieńkowskiego „Mohorta” i w jego składzie brałem 
udział w licznych akcjach bojowych w terenie powiatów: Olkusz, Miechów, 
Pińczów, Będzin. 

W okresie od sierpnia 1944 r. do listopada 1944 r. byłem wraz z oddziałem 
„Mohorta” w składzie Batalionu Szturmowego Partyzanckiej Republiki Proszow-
sko-Pińczowskiej w byłym pow. Miechów i Pińczów. W oddziale ukończyłem 
kurs podoficerski w 1944 r. i rozkazem Komendy BCh zostałem awansowany 
do stopnia plutonowego i zawnioskowany do odznaczenia Brązowym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Walecznych. W BCh byłem do wyzwolenia, 
tj. do 18.01.1945 r. 

Po wojnie pracowałem na gospodarstwie rolnym. Należałem do ZSL, do Kół-
ka Rolniczego, do OSP, do Spółdzielczości „SCh” i do innych organizacji spo-
łeczno-gospodarczych. Przez 5 lat pełniłem funkcję Przewodniczącego Gmin-
nej Rady Narodowej w Sułoszowie. Pracowałem też od 1971 r. do 1973 r. jako 
portier w szkole w Olkuszu. Obecnie jestem na rencie specjalnej, nigdzie nie 
pracuję ze względu na zły stan zdrowia i wiek.  

4  Karabiny.
5  Chodzi o funkcjonariuszy Zollgrenzschutz – niemieckiej straży celno-granicznej. 
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Eleonora Gałka, z domu Woszczek, ur. 15 II 1917 r. w Kosmolo-
wie (pow. olkuski). Córka Jana i Magdaleny. Do wybuchu wojny 
zamieszkiwała z rodzicami. Od 1941 r. w Związku Walki Zbrojnej 
pod pseudonimem ,,Syrena”. W Okręgu ,,Kraków” Armii Krajowej 
pełniła funkcje łączniczki oraz kolporterki. Służyła w oddziale Ste-
fana Woszczka „Włosiński” – 9. Kompania krypt. ,,Kasztan”. Prze-
nosiła informacje, gazety i broń. Brała udział w akcjach niszczenia 
niemieckich transportów kolejowych i likwidacji żandarmów. Jej 
oddział miał wykoleić pociąg pod Bukownem (pow. olkuski), a tak-
że nieopodal Pazurka (pow. olkuski)

Materiały przekazał zięć, Leszek Cieślik

Daniel Kamionka (1925-?), urodzony 19 XII 1925 r. w Bydlinie. 
Podczas II wojny światowej od marca 1944 r. do stycznia 1945 r. 
żołnierz placówki terenowej oddziału „Hardego” w Bydlinie. Od 
1986 r. był członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demo-
krację.

Materiały przekazała bratanica, Barbara Szot

Piotr Kamionka (1922–1987), urodzony 11 XI 1922 r. w Bydli-
nie, syn Feliksa i Marianny. Przed wojną uczęszczał do Szkoły 
Powszechnej w Bydlinie. Podczas okupacji niemieckiej był żołnie-
rzem zgrupowania partyzanckiego „Surowiec” pod dowództwem 
Gerarda Woźnicy „Hardego”. Działał pod pseudonimem „Świstak”. 
Od 1967 r. był działaczem Związku Bojowników o Wolność i De-
mokrację, uczestniczył w upamiętnianiu ruchu partyzanckiego na 
ziemi olkuskiej. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej i Medalem Zwycięstwa  
i Wolności. Zmarł 28 września 1987 r. Jest pochowany na cmenta-
rzu w Bydlinie.

Materiały przekazała córka, Barbara Szot

Władysława Kamionka z domu Struzik (1922-1999), urodzona 
14 II 1922 r. w Wolbromiu. Podczas II wojny światowej żołnierz 
Obwodu Olkusz krypt. Olga AK i 116. pułku piechoty AK ziemi 
olkuskiej. Działała pod pseudonimem Kalina.

Materiały przekazała córka, Barbara Szot
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Adam Kania (1921-1996), ur. 3 IV 1921 r. w Sułoszowej, ukończył szko-
łę podstawową w swojej rodzinnej wsi w 1935 r. Następnie został przy-
jęty jako uczeń w warsztacie kołodziejskim. W 1940 r. otworzył własny 
warsztat. Jego rodzina była zaangażowana w ruch ludowy, ojciec Leon 
działał na rzecz PSL ,,Piast”, a później należał do Stronnictwa Ludowe-
go. W kwietniu 1942 r. Adam został zwerbowany do Batalionów Chłop-
skich przez Eugeniusza Rudzińskiego ,,Niedopytanego”, wobec niego  
i Stefana Pasternaka złożył przysięgę. Przyjął pseudonim ,,Siekiera”. Przy-
dzielono go do plutonu ,,Dąb”, 3. drużyny Juliana Żurady ,,Orła”, po ukoń-
czonym szkoleniu został dodatkowo wcielony do drużyny dywersyjnej.  
W październiku 1943 r. skierowano go do szkoły podoficerskiej, gdzie 
wykładowcą był Stefan Górski ,,Stół”. Ukończył ją w czerwcu 1944 r., 
otrzymując stopień kaprala. W czerwcu 1944 r. został przeniesiony do 
plutonu łączności, gdzie stanął na czele patrolu telefonicznego. Ukoń-
czył tam kolejny kurs, tym razem łączności przewodowej. Następnie 
szkolił swoich podkomendnych. Niemniej nadal uczestniczył w dzia-
łaniach dywersyjnych. Przez cały okres aktywności konspiracyjnej 
prowadził wywiad, transportował i melinował broń dla oddziału Jana 
Pieńkowskiego ,,Mohorta”. Organizował tytoń dla kolegów z lasu. Kol-
portował również prasę (Żywią i Bronią). 17 stycznia 1945 r. w związku 
z zajęciem powiatu olkuskiego przez Armię Czerwoną zakończył pracę 
konspiracyjną. Ujawnił się 13 października 1945 r. Zmarł 2 IV 1996 r.

Materiały przekazała wnuczka, Paulina Adamek

Wiesław Kluczewski ps. Braciszek (1922–2006), członek Gwardii 
Ludowej PPS i żołnierz Armii Krajowej Obwodu Olkusz „Srebro”. 
Brat Kazimierza Kluczewskiego „Pijoka”, komendanta olkuskiego 
obwodu GL PPS i dowódcy Pułku „Srebro”. Z zawodu związany  
z leśnictwem. 26 października 1989 r. odbyło się zebranie założyciel-
skie olkuskiego oddziału Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej 
(późniejszego ŚZŻAK). Wiesław Kluczewski był jednym z piętnastu 
członków-założycieli. W 1990 r. został wybrany prezesem olkuskiego 
koła ŚZŻAK. Funkcję tę pełnił przez trzy kadencje, do 1999 r. Był 
jednym z inicjatorów ufundowania pomnika nad zbiorową mogiłą 
żołnierzy AK na olkuskim cmentarzu. Jego staraniem w 2005 r. został 
wydany album „Ku wolności. Pomniki walk i męczeństwa na ziemi 
olkuskiej”, opisujący lokalne nekropolie, pomniki i tablice pamiątko-
we związane z walką o niepodległość. Był również autorem wystawy 
o olkuskiej konspiracji i lokalnych tradycjach niepodległościowych, 
prezentowanej w latach 1997-2004 w szkołach i domach kultury  
w regionie. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Olkuszu.

Materiały przekazała żona, Irena Kluczewska
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Edward Nowakowski ps. Bąk (1922-1996) – urodzony we wsi Ko-
ściejów (gm. Racławice, pow. Miechów) syn Aleksandra i Marianny 
z domu Jarosz. Żołnierz 106. miechowskiej Dywizji Piechoty Ar-
mii Krajowej. W 1937 r. ukończył siedem klas Szkoły Powszechnej  
w Racławicach. Następnie, w wybuchu wojny w 1939 r., praco-
wał w kuźni. W latach 1939-41 był przy rodzicach. W roku 1941 
rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Rzemieślniczej dla Przemy-
słu Metalowego w Świątnikach Górnych, którą ukończył w 1943 r.  
Po ukończeniu tej szkoły został zabrany przez Niemców (wraz ze 
wszystkimi uczniami) do pracy na rzecz armii niemieckiej w kra-
kowskiej zbrojowni przy ul. Rakowieckiej 22. Tam uczniowie or-
ganizowali akcje sabotażowo-dywersyjne na szkodę Niemców. Po 
przepracowaniu kilku miesięcy zostali ostrzeżeni przez sekretar-
kę-Polkę, że Niemcy wiedzą o ich akcji, a uczniowie znajdują się 
na liście wywozu do obozu w Oświęcimiu. Tej samej nocy uciekli, 
robiąc podkop pod ogrodzeniem. Do 1945 r. Edward Nowakowski 
działał w Armii Krajowej. Był żołnierzem oddziału dywersyjnego 
„Dominika” pod dowództwem Jana Molędy ps. Trzaska. Przysięgę 
złożył 3 kwietnia 1943 r. przed „Trzaską” i przyjął pseudonim Bąk. 
Był członkiem placówki Słaboszów, gdzie przeszedł podstawowe 
szkolenie wojskowe i dywersyjne. Po powstaniu Samodzielnego Ba-
talionu Szturmowego „Suszarnia” („pancernej pięści” 106. DP AK) 
został żołnierzem kompanii Jerzego Biechońskiego ps. Kłos. Peł-
niąc funkcję zastępcy dowódcy drużyny brał udział w szeregu akcji 
bojowych. Został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych.  Zmarł  
w Miechowie w stopniu podporucznika 16 marca 1996 r. 

Materiały nadesłał syn, Ryszard Nowakowski

Tadeusz Okrajni (1924-1947), urodził się w Sułoszowie, wspólnie  
z braćmi działał w Związku Młodzieży Wiejskiej ,,Wici”. W 1943 r.  
zaangażował się w dziłalność Polskiej Partii Robotniczej, a od 
sierpnia 1944 r. służył w Oddziale Partyzanckim Armii Ludowej 
im. Bartosza Głowackiego pod dowództwem Tadeusza Grochala 
,,Tadka Białego”. W czasie prowadzonych walk doznał poważnego 
uszczerbku na zdrowiu, w wyniku którego zmarł w młodym wieku. 
Jego ojciec Wawrzyniec był posłem na sejm z ramienia Stronnic-
twa Ludowego w latach 1947-1951.

Materiały przekazał bratanek, Tadeusz Okrajni

Janina Oleksy z domu Rosół (1918-1995), urodzona 18 I 1918 r.  
w Jeżówce k. Wolbromia, córka Anny i Wincentego Rosołów. Pod-
czas II wojny światowej zaangażowana w ruch oporu od 18 wrze-
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śnia 1943 r. do 18 I 1945 r. Działała jako łączniczka. W ruch oporu 
zaangażowani byli prawdopodobnie również jej bracia, Bolesław  
i Henryk. Henryk zginął śmiercią tragiczną 19 października 1944 r.  
w wieku 22 lat, natomiast Bolesław zmarł 8 IX 1943 r. w wieku 
27 lat. Obaj pochowani są na cmentarzu w Chlinie. Odznaczona 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Zwy-
cięstwa i Wolności. Była członkiem Związku Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Zadrożu oraz inwalidą wo-
jennym. Zmarła 28 maja 1995 r. w Zagórowej.

Materiały przekazała Marta Oleksy-Dziubek

Bronisław Olewiński (1923-2020), ur. 22 VIII w Mostku, syn 
Jakuba. W VI 1944 r. dzięki Stanisławowi Kordysowi wstąpił do 
Armii Krajowej. Przyjął pseudonim Bobka lub Kogut. Służył w pla-
cówce obejmującej miejscowości Budzyń, Lgota Wielka, Mostek, 
Porębę Górną i Trzebienice na pograniczu powiatów olkuskiego 
i miechowskiego. Dowodziła nią Felicja Grzywnowicz ,,Litwni-
ka” podporządkowana Juliuszowi Nowakowi ,,Babiniczowi”. Był 
członkiem utworzonego jesienią 1944 r. Oddziału Partyzanckiego 
,,Litwinki”, działającego w ramach III Batalionu 116. Pułku Piecho-
ty AK ,,Winiarnia”. Brał udział w wypadzie na Gorenice, w cza-
sie którego partyzanci zostali zaskoczeni przez niemiecką obławę  
w Osieku koło Olkusza 9 I 1945 r. Wraz z całym Oddziałem uda-
ło im się wycofać. Po zakończeniu wojny w 1945 r. został wcielo-
ny do wojska do 8. Zapasowego Pułku Piechoty, następnie do 53. 
Pułku Piechoty, później do Batalionu Ochrony Generalnego Sztabu.  
W 1946 r. został zdemobilizowany. Zmarł 20 lutego 2020 r., został 
pochowany na cmentarzu w Mostku.

Materiały przekazał syn, Jerzy Olewiński

Józef Skubis (1917-1997), urodził się 22 IX 1917 r.  w Bolesławiu 
jako syn Andrzeja Skubisa i Józefy z Jabłońskich. Szkołę powszech-
ną ukończył w Bolesławiu, następnie pracował w lokalnej spół-
dzielni. Służbę wojskową odbywał od  1937 r. w 4. Pułku Piechoty 
Legionów, niemniej w jej trakcie został skierowany do Centralnej 
Szkoły Podoficerów Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu, po 
zakończeniu której ulokowano go w Batalionie Granicznym ,,Sejny”. 
Po ćwiczeniach w 1. Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Są-
czu przeszedł do rezerwy ze stopniem plutonowego w maju 1939 r. 
W wojnie obronnej brał udział w ramach 26. Pułku Piechoty. Po 
jej zakończeniu powrócił do Bolesławia, gdzie związał się z konspi-
racją niepodległościową – Związkiem Walki Zbrojnej, a następnie 
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Armią Krajową. Przyjął pseudonim „Kowadło”. Był dowód-
cą 6. Kompanii II Batalionu Pułku „Srebro”. Współpracował  
z Oddziałem Partyzanckim „Surowiec” dla którego organizo-
wał przerzuty przez granicę Generalnego Gubernatorstwa - 
ludzi, broni, materiałów wybuchowych, leków, opatrunków 
itd. Na przełomie 1941 i 1942 roku został aresztowany i osa-
dzony w KL Auschwitz-Birkenau, skąd wyszedł w kwietniu 
1942 r. Po zakończeniu II wojny światowej wstąpił do wojska, 
jednak nie na długo. Represjonowany za „nielegalne posiada-
nie broni i czynne występowanie przeciw władzy ludowej”  
w 1949 r. trafił do więzienia, w którym przesiedział do 1955 r.  
Po wyjściu podjął pracę w Zakładach Górniczo-Hutniczych 
„Bolesław” w Bukownie jako górnik. Zmarł w 1997 r.

Materiały przekazał Sławomir Góra
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Adamczyk Anna zob. Gut Anna
Adamczyk Stefan 59
Adamek Paulina 143
Adamik Stanisław 13
Adamuszek (rodzina) 44
Adamuszek Feliks 31, 44
Adamuszek Witold 31, 44
Arciszewski Tomasz 31
Babinicz zob. Nowak Juliusz 
Bacewicz 19
Bachowska Antonina 120, 122
Bachowski Franciszek 113
Bachowska Genowefa 113-114
Bachowski Jan 110
Bachowska Katarzyna 113
Badurka zob. Ratoń Stanisław
Bagiński Szczepan 59
Baśka zob. Orczyk Zofia Renata
Blondas zob. Skrzypek Edward
Białas Alfred 120
Białas Ferdynand 120
Białas Stanisław 110-111, 120
Bąk zob. Nowakowski Edward
Bąk Kazimierz 105
Biechoński Jerzy 95-96, 98, 144 
Bień Aleksy 31
Bień Jan 59
Bil zob. Lesiński Henryk
Bimber zob. Bąk Kazimierz 
Binkiewicz Franciszek 28
Blajer 16
Bober zob. Mrozowski Jan
Bobka. Bronisław zob Olewiński
Bocian 13
Bohun zob. Szacki Antoni
Boroń Lucjan 70
Boroń Stefan 91
Bór zob. Komorowski Tadeusz 
Braciszek zob. Kluczewski Wiesław 
Bratek zob. Dyląg Halina
Breitkopf 38
Brichac Bohumul 134
Brichacova Maria 133-134
Brichavoa Mileńka 133-134
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Brożek Stefan 102
Byczek Jan 59, 69, 97, 100
Buchowiecki Ludgard 45
Bulwa Stanisław 19, 44
Burza zob. Dolny Piotr, lub Wojtacha Halina, lub Pilewski B.
Burzan zob Mossur. Marian 
Bystrzakowski Władysław 11
Chemik zob. Jabłoński Jerzy
Chmielewski Henryk 31, 49
Chmiest Jacek 6
Chmiest Michał 6
Choćko J.  89
Chrostek Władysław 38-41
Chudy zob. Frosik Bolesław
Cichy zob. Mieczysław Sięk 
Cieślik Leszek 142
Ciuk, Waldas zob. Skoczek Franciszek
Comblicki Jan 31, 49
Cyna zob. Dolny Józef
Cyra Adam 23
Czarny zob. Sołtysik Edmund 
Czeladnik zob. Kłapcia Tadeusz 
Czerwiński Jan 31, 49
Dajan zob. Kućmierczyk Jan Leon 
Daszyński Ignacy 15
Dąbrowa zob. Ibek Jan 
Dąbrowski Leszek 83 
Dietl 26, 37
Długi zob. Bagiński Szczepan 
Dobrek Bolesław 15, 22, 24-26, 33, 36, 45
Dobrek Czesław 31
Dobrek Franciszek 45
Doman zob. Pasternak Feliks 
Dudek zob. Dyduch Jan
Dzida zob. Dobrek Bolesław 
Dzik zob. Stawowski Władysław 
Disza zob. Mudyna Władysław 
Dunaj zob. Oleksiewicz Zdzisław 
Dziekan zob. Dziedzic Jan 
Maks 121
Dombrowska Małgorzata 6
Dombrowski Marcin 6
Dolny Józef 59-61, 70, 96-99, 102
Dolny Piotr 59-60
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Drobner 13
Dudek Władysław 14
Dulski Feliks 80, 83, 86
Dyduch Jan 87
Dyląg Jan Zygmunt 59
Dyląg Halina 59
Dzbanuch Kazimierz 120
Dziedzic Jan 77, 89
Ferdek Jan 89
Felicja zob. Wypart Piotr 
Flak Kazimierz 110 
Filarski Stanisław 44
Filipiak K. - 99
Fiszer 84
Frosik Bolesław 59
Gałka Eleonora zob. Woszczek Eleonora
Gądek Bolesław 60-61
Gardeła Zygmunt 81, 92-93
Gęgotek Piotr 59-60
Gęgotek Tadeusz 59, 69
Gienek zob. Nowak Eugeniusz 
Glanowski Władysław 59
Glinka zob. Piłka Józef 
Głowa zob. Nabagło Stanisław 
Głowania Mieczysław 61
Godziemba zob. Sosnkowski Kazimierz
Gola Mieczysław 124
Gołąb 121
Goły-Adrianowicz Tomasz  61, 86, 97
Goniewicz Janina 125
Goszczyński Bernard 19
Gozdawa zob. Handzlik Bronisław 
Góra 20
Góra zob. Zgoda Błażej
Góra Sławomir 146
Górski Stefan 59-60, 89, 138, 143
Grab zob. Krawczyk Władysław 
Grabowski Jan 23
Graczyk 20
Granat zob. Gardeła Zygmunt 
Grefik 90
Grochal Tadeusz 145
Grot zob. Rowecki Stefan 
Groźny zob. Synowiec Władysław 
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Gruszka zob. Milejski Stefan 
Grzywa Roman 46
Gudowski Kamil 84
Gut Anna 138
Gut Józef 138
Gut Stanisław 6, 59, 137-138
Guzik zob. Walnik Stanisław 
Guzik Jan 114
Guzik Roman 13, 19, 26-29, 39, 44
Haberko zob. Sierka Emil 
Hagno Roman 49
Hak zob. Kozioł Franciszek 
Handzlik Bronisław 63, 94-95
Hardy zob. Woźnicy Gerard 
Harny zob. Zadęcki Henryk 
Henryk zob. Niebrzydowski Zygmunt 
Hitler Adolf 21, 122, 135
Hnilitschka 20
Hrabia zob. Szlachta Piotr 
Jachna Maria zob. Pandel Maria
Houdnik Johan 20, 39
Hubert zob. Brożek Stefan 
Huragan zob. Dyląg Jan Zygmunt 
Hyla Józef 20
Ibek Jan 89, 101
Iglewski Antoni 62-64, 69, 93-98, 100
Imielski zob. Mleczko-Nowowiejski Leonard
Jabłońska Emilia 63, 101
Jabłoński Jerzy 19, 44 
Jabłońska Józefa 146
Jacek zob. Kotula Józef
Jacobsen Reinhold 19
Jagoda zob. Janina Kafel
Jaksa zob. Majewski Wojciech 
Janecki Antoni 60, 62, 82-84, 86, 101
Jankowski Jan 69
Jankowska Maria 59
Jarosz Marianna zob. Nowakowska Marianna
Jaskółka zob. Kochmański Stanisław 
Jaśka 121, 130
Jawor zob. Pieńkowski Aleksander 
Jazdowski Stanisław 94
Jednoręki zob. Nowotny Józef 
Jesion zob. Kocjan Bronisław, lub Głowania Mieczysław 
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Jędrucha T.  95
Jochymek Marian 50
Jotel zob. Lisowski Józef 
Jur zob. Kiciarski Marian 
Jurczyk Teofil 13
Kabat Mieczysław 61
Kafel zob. Kapuściński Marian 
Kafel Janina 59
Kafel Tadeusz 59 
Kafel Włodzimierz 59
Kalina zob. Kamionka Władysława 
Kałymon Jan 66-67, 102
Kamiński zob. Gut Stanisław 
Kamionka Daniel 142
Kamionka Feliks 142
Kamionka Jan 13
Kamionka Marianna 142
Kamionka Piotr 142
Kamionka Stanisław 13
Kamionka Władysława 142
Kania zob. Skubis Mieczysław 
Kania Adam 143
Kania Władysław 59
Kant zob. Piotr Gęgotek
Kapusta 83
Kapuścińki Marian 36-41
Karp zob. Krawczyk Franciszek, lub Kozera Franciszek 
Karpała Jan 13
Kasprzyk Bolesław 49
Kasza Eugeniusz 44
Kaszub zob. Kunicki
Kazior Edward 87-88, 105, 111
Kica 16
Kiciarski Marian 24
Kiełtyka Wojciech 59
Kierys zob. Żurek Walenty 
Kluczewska Irena 144
Kluczewski Kazimierz 143
Kluczewski Wiesław 143
Kluska Józef 84-85
Kłapcia Tadeusz 35
Kłos zob. Biechoński Jerzy 
Knape Aureliusz 47
Koc Adam 14
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Kochmański Stanisław 39
Kocjan (rodzina) 44
Kocjan Bronisław 25
Kocjan Piotr 41
Kocjan Stefan 13
Kocjan Tadeusz 50
Kocjan Zofia 44
Kogut zob. Olewiński Bronisław 
Komorowski Tadeusz 32
Koppe Wilhelm 85
Korzeń zob. Krawczyk Stanisław 
Korzonek W. 90
Kot zob. Kafel Tadeusz
Kotas Józef 20
Kotula Józef 89
Kowadło zob. Skubis Józef 
Kowalska 83
Kozalski Piotr 114-115
Kozera Franciszek 64
Krawczyk Edward 6
Krawczyk Franciszek 36
Krawczyk Stanisław 91
Krawczyk Władysław 5-6, 36, 53-54
Krawiec Stanisław 59, 91
Krok zob. Pacia Stanisław
Krokay Walery 98
Krystek 20
Kruk zob. Pojda Jerzy 
Krupa zob. Krawiec Stanisław 
Krzystanek Jan 59-60
Krzysztolik Alojzy 20, 46
Krzyż zob. Krzystanek Jan 
Kuc Beata 6
Kućmierczyk Jan Leon 59-61, 64, 73-75, 78, 81-82, 94-95, 97-100, 103-105
Kulawik (rodzina) 44
Kulawik Krystyna 49
Kunicki 35
Kurzak Józef 46
Kwapieński 31
Kwiatek zob. Krawiec Stanisław 
Kwiatkowska Leokadia 6, 109-111, 113, 115, 118
Kwiatkowski Stanisław 6
Lamozik 20
Laskowa Franciszka 113
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Latała Jan 62, 93, 95-96
Latke Walter 20, 46
Latos (rodzina) 44
Latos Anna zob. Pojda Anna
Lasiński Tadeusz 59
Len zob. Ratoń Piotr 
Lesiński Henryk 59
Leszek 94
Lipski zob. Orczyk Witold 
Lisowski Józef 95-97
Litwin zob. Żurada Edward 
Litwinka zob. Grzywnowicz Felicja 
Longin zob. Walnik Jan 
Lorek Józef 19
Lorek Żela 45
Lot zob. Kazior Edward 
Łękawski T.  84
Łobuz zob. Knape Aureliusz 
Łonak Honorata 120
Łonak Natalia 120
Mach Piotr 111
Majcherkiewicz Roman 31, 33
Majewski Wojciech 96, 98, 100
Mak zob. Gudowski Kamil 
Malara-Łucki Józef 96
Malina zob. Orczyk Alicja
Mały zob. Kafel Włodzimierz 
Małysa Zdzisław 83
Maria zob. Żołądź Roman 
Markiewicz Wawrzyniec 50
Marta zob. Ratoń Maria
Maryla 130-131
Mason Brunon 20
Matlasiński Zygmunt 11
Matoń Karol 19
Matoń Stanisław 38
Matoń Zofia 19
Marek 82
Mat zob. Mrówka Józef
Mauve 11
Mazurkiewicz Zygmunt 23
Mąka zob. Kiełtyka Wojciech 
Mewa zob. Stychno Marian 
Mędrek Zygmunt 19, 24, 43
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Milejska (siostrzenica Stefana) 113
Milejska Maria 111-113
Milejski Stefan 111-113
Miś M.  80, 139
Mleczko-Nowowiejski Leonard 61
Młodecki Zygmunt 11
Młot zob. Mudyna Eugeniusz, lub Kania Władysław 
Mohort zob. Pieńkowski Jan 
Molęda Jan – 96, 144
Montwił zob. Dulski Feliks 
Motor zob. Szmigielski Piotr 
Mossur Adolf 22, 28, 30
Mossur Marian 13, 22, 25, 27, 33, 36, 45
Mroczek zob. Ostachowski Józef 
Mroczek II zob. Ostachowski Wojciech 
Mrozowski Jan 59, 69
Mrozowska Pelagia 59
Mudyna Bronisława zob. Stawowska Bronisława
Mudyna Eugeniusz 15, 21-28, 32-37, 39, 47, 49
Mudyna Tomasz 39-40, 49-50
Mudyna Władysław 35, 47
Nabagło Stanisław 59
Niedopytany zob. Rudziński Eugeniusz
Nowak Władysława 120
Nowocień Stefan 35
Neugebauer Stanisław 20
Niebrzydowski Zygmunt 111
Nieczuja-Ostrowski Bolesław 61-63, 66,96
Niewiara Henryk 19, 44
Nowak Eugeniusz 110
Nowak Juliusz 93
Nowakowski Aleksander 144
Nowakowski Edward 144
Nowakowski Jan 41
Nowakowska Marianna 144
Nowakowski Ryszard 145
Nowotny Józef 64, 94
Ochocki Wiktor 31, 49
Oczyk Krzysztof 83
Ogaza Konrad 20
Okrajni Tadeusz 145
Okrajni Wawrzyniec 145
Oleksiewicz Anna 59
Oleksiewicz Zdzisława 101
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Oleksy Janina 145
Oleksy-Dziubek Marta 145
Olewiński Bronisław 145
Olewiński Jakub 145
Olewiński Jerzy 146
Olgierd zob. Malara-Łucki Józef
Olimpr 83
Orczyk Alicja 59
Orczyk Krzysztof 83
Orczyk Witold 59-61, 86-87, 89
Orczyk Zofia Renata 59
Orzeł zob. Starosta Jan, lub Żurada Julian
Orzeł II zob. Jankowski Jan 
Osetek 19
Oskar zob. Walnik Józef
Osobowy zob. Bachowski Jan 
Ospały, Ospowy zob. Tarasin Stanisław
Ostachowski Józef 60
Ostachowski Wojciech 59-61
Otzylok Józef 115-118, 120
Pacia Stanisław 29
Pajda Jan 44
Pandel Feliks 110, 119, 135
Pandel Irena 134
Pandel Klemens 109, 120, 134
Pandel Leokadia zob. Kwiatkowska Leokadia
Pandel Maria 117
Pandel Wacław 110-111, 118-119, 135
Pandel Wiktoria 109, 113, 120-121, 134
Parcz Stefan 13
Patoła J. 84
Pasich Stefan 86-87, 89-91, 97-100, 104, 106
Pasternak Kazimierz 59, 89
Pasternak Feliks 59
Pasternak Roman 59
Pasternak Stefan 143
Paszek Maria 20
Pawlik Jan 47
Pawlik Stefan 62, 82, 84-85, 87, 89, 93
Pela zob. Mrozowska Pelagia 
Pelan J.  86
Pewny zob. Pawlik Stefan
Pękala J. 63, 70, 100
Piątek Stanisław 47
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Piątek Stefan 30
Pieńkowski Aleksander 59-60, 62, 69
Pieńkowski Jan 5-6, 57-62, 64, 69, 72, 75-107, 137, 139, 143
Pierścień zob. Ferdek Jan 
Pieszczek Maria 59
Pijok zob. Kluczewski Kazimierz 
Pilewski B.  98
Piłka Józef 22, 36, 45
Piłka Julia 38, 40-41
Piłka Maria 45
Piłka Stanisław 38
Piskorz J.  84
Piwowarczyk Jan 114
Pogan Zygmunt 70
Pogrom zob. Polak Stanisław 
Pojda Anna 44
Pojda Jerzy 19, 23, 34, 44-45
Polaczek Leon 14, 45
Polak Stanisław 59-60
Polak Wanda 59
Polakowska 50
Ponar zob. Iglewski Antoni 
Popczek Julian 119
Posłuszny zob. Mach Piotr
Praski Tadeusz 61-62, 79, 81-84
Pużak Kazimierz 31
Rąbalski Wacław 47
Ratoń Edward 101
Ratoń Leokadia 59
Ratoń Maria 63, 76, 101
Ratoń Piotr 59-60
Ratoń Stanisław 101
Regina 121
Rogozik Kazimierz 61-62, 80
Rosół Anna 145
Rosół Bolesław 145
Rosół Henryk 145
Rosół Janina zob. Oleksy Janina 
Rosół Wincenty 145
Roter 116, 118
Rowecki Stefan 32
Róg zob. Byczek Jan
Róża zob. Bień Jan, lub Choćko J.
Różniatowski Wincenty 19, 44
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Ruda Irena 116
Rudy zob. Mossur Adolf
Rudziński Eugeniusz 59, 143
Rusik Józef 50
Rusik Władysław 13, 32-33, 35-36
Ryszard zob. Jędrucha T.
Sapiński 45
Sarenka zob. Pieszczek Maria, lub Kwiatkowa Leokadia 
Sech Czesław 50
Seweryn Aleksander 50
Sęk zob. Guzik Roman
Siekiera zob. Kania Adam
Sięk Mieczysław 13, 15, 21-22, 45
Sierka (rodzina) 44
Sierka Emil 36, 47
Siwy zob. Krokay Walery
Skała zob. Rusik Jan
Skibińska J.  101
Skrzek Adam 113
Skrzek Bolesław 120
Skoczek Franciszek 13, 15-16, 21-24, 34
Skoczek Janina 34
Skrzypek Adela 59
Skrzypek Edward 59, 69
Skubis Andrzej 146
Skubis Mieczysław 29
Skubis Józef 146
Skubis Józefa 146
Sława zob. Jankowska Maria 
Smuła Józefa 19
Smyrnow Anatol 19
Sokół zob. Pasich Stefan
Sokół Kazimierz 120
Sołtysik Edmund 59, 69
Sosnkowski Kazimierz 32
Sosnowski Franciszek 36
Sowa zob. Śnitka Stanisław 
Sowińska Julia zob. Julia Piłka 
Sowula Stanisław 89
Spoik zob. Walnik Leonard 
Stal zob. Piątek Stefan
Starosta Jan 19, 22, 27-28, 42, 44-45
Staśko Jan 13
Stawowska Bronisława 25
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Stawowski Władysław 13, 15, 19, 22, 24-25, 32-33, 35
Stół zob. Górski Stefan
Struzik Aleksander 85-87
Struzik Władysława zob. Kamionka Władysława
Stryjak Stanisław 73-75
Stychno Marian 50
Suchy zob. Struzik Aleksander 
Synowiec Władysław 90
Syrena zob. Gałka Eleonora 
Szacki Antoni 106
Szarotka zob. Lasiński Tadeusz, lub Oleksiewicz Anna 
Szary zob. Skrzypek Edward 
Szatan zob. Dąbrowski Leszek 
Szatan Julianna 125
Szatan Władysław 13, 19
Szczepara Władysław 50
Szczur zob. Pawlik Jan
Szczygieł zob. Szpik Leon
Szlachta Piotr 59, 74
Szmigielski Piotr 59
Sznajder Rudolf 115-118, 120
Szot Barbara 142
Szpik Leon 69
Szreniawa Jan 45
Szreniawa Stanisław 44-45
Szromnik Aleksander 50
Szromnik Andrzej 6
Sztygar zob. Nowocień Stefan 
Szybki zob. Piątek Stanisław 
Szyszka zob. Binkiewicz Franciszek 
Ściążko Jan 12
Ściążko Stefan 18
Smrek zob. Pasternak Kazimierz 
Śnitko Stanisław 78
Światło Józef 72-73
Śliwińśki Stanisław 13 
Śliwka Adam 31
Śmiechowicz 20
Śnieżyczka zob. Kowalska
Świeczkowski Czesław 44
Świstak zob. Kamionka Piotr 
Tadek zob. Praski Tadeusz
Tadek Biały zob. Grochal Tadeusz 
Tadeusz zob. Uthke Cezary 
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Tajchman Lucjan 31, 35
Tarasin Stanisław 59, 66, 69
Tarło zob. Jan Zacłowa
Toboła Piotr 13
Topór zob. Latała Jan
Torbus Franciszek 16, 22
Trocińśki Jan 50
Trzaska zob. Molęda Jan
Twardy zob. Wencel Stanisław
Tyrek Tadeusz 39-40, 50
Uthke Cezary 24, 32, 35
Waligóra zob. Adamczyk Stefan 
Walnik (rodzina) 37
Walnik Adam 50
Walnik Jan 12-14, 28, 38, 44-45
Walnik Józef 5-6, 9-10, 15, 19, 22-30, 32-33, 35-36, 38, 44-45, 49
Walnik Leonard 15, 22, 26, 46
Walnik Marcin 11-13, 45
Walnik Marianna 11
Walnik Mieczysław 12-13, 15, 19, 22, 25, 27, 29-30
Walnik Stanisław 12, 19, 33, 36
Walnik Wacław 20
Walnik Władysława zob. Zynek Władysława
Walter-Janke Zygmunt 21, 32, 34, 88
War zob. Walnik Mieczysław 
Waśniowski Wiktor 82
Wencel Stanisław 32
Wiąz zob. K. Filipiak 
Widera Rudolf 39
Wielki zob. Woszczek Tadeusz
Wiewióra zob. Glanowski Władysław 
Wiktorowicz Henryk 13
Wilk zob. Torbus Franciszek, lub Walnik Józef 
Wirt zob. Tajchman Lucjan 
Wiśnia zob. Piłka Julia 
Włoch Edward 12
Włosiński zob. Woszczek Stefan 
Wojno Piotr 13
Wojtacha Halina 59
Woszczek Eleonora 142
Woszczek Jan 142
Woszczek Magdalena 142
Woszczek Tadeusz 59, 69
Woszczek Stefan 142
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Woźnica Gerard 5, 21, 24-25, 29-30, 32-36, 38-41, 47-48, 53-55, 68, 81, 87-88, 142 
Woźniczko Antoni 44
Woźniczko Leonard 31, 50
Woźniczko Zdzisław 35, 45
Wyjadłowski Leonard 61, 81-82, 87-88, 92
Wypart Piotr 59
Wysoki zob. Gęgotek Tadeusz 
Zacłona Jan 29
Zadęcka 85
Zadęcki Henryk 59
Zadęcki Józef 61-62, 80, 83-85
Zagraj zob. Żakowski Wiesław 
Zalewska Barbara 6
Zalewski Zbigniew 86
Zapora zob. Stryjak Stanisław 
Zaręba 32
Zawieja zob. Kluska Józef
Zawisza 85, 99
Zawzięty zob. Sosnowski Franciszek 
Ząbczyński Stefan 89
Zbroja zob. Pogan Zygmunt 
Zefir zob. Boroń Lucjan
Zet zob. Ząbczyński Stefan 
Zgoda Błażej 58
Ziemia zob. Wyjadłowski Leonard 
Zrąb zob. Stefan Boroń
Zuzanna zob. Jabłońska Emilia 
Zynek Bolesław 37-38, 40, 42
Zynek Władysława 25, 37, 40
Zynk 37
Żakowski Wiesław 96
Żbik zob. Jazdowski Stanisław 
Żmija zob. Zadęcki Józef 
Żołądź Roman 16, 22-25, 49
Żuczkowski Jakub 18
Żurada Edward 59
Żurada Julian 59-62, 66-67, 69, 77-78, 93, 139, 143
Żurek Walenty 47
Żuławski 31
Żwir Jan 84
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III Rzesza Niemiecka 5, 15, 18, 21, 24, 26, 29-30, 39, 41-42, 72, 77-78, 80, 82, 126-132
Austria 11, 20, 54
Barbarka 61-62, 89, 91
Bardo 46
Będzin 25, 26, 34-35, 54, 75, 82, 120, 139
Biała Góra 95
Biały Kościół 60, 62, 83-84
Błojec 47, 53-54
Biała Przemsza (rzeka) 11, 21, 32-33, 42
Brzezinka 121-122, 125-127
Brzeziny 71-72, 102
Brzozówka 83-84
Bochnia 20
Bogucin 23
Bolesław 146
Budzyń 145
Buczna Góra 41
Bukowno 79, 142, 149
Bukowska Wola 63, 99
Bydgoszcz 46
Celiny 80
Chechło 5, 26, 34-36, 44, 53-54
Chełm 85
Chlina 102, 145
Chorzów 25
Chrzanów 78, 80, 139
Cianowice 63, 77-78, 82-84, 89, 102
Cianowice Małe 83
Cieślin 30
Cisia Wola 62, 66, 93
Czaple Małe 63
Czaple Wielkie 63, 100
Czechy 132
Czerna 78
Częstochowa 32, 96, 105-106
Czortków 138
Dłubnia k. Chrzanowa 139
Dłużec 61, 83, 104
Dobra 111
Dobraków-Podleśna 70-73, 75, 103-104
Dortmund 134
Drezno 126
Dulowa 78
Działoszyce 95-96, 98
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Dziewięcioły 93
Flossenburg 109, 126
Fordon 46
Gdańsk 46
Glanów 66, 92, 98
Generalne Gubernatorstwo 21, 24, 27-30, 41, 49, 78-80, 82, 84, 85-86, 146
Giebułtów 96
Golczowice 41-42
Gołuchowic 78
Gorenice 139, 145
Gorzów Wielkopolski 57, 107
Gościbie (las) 47
Góry Bydlińskie 41
Góry Miechowskie 94, 99
Grabowa 6, 109-110, 113-115, 118, 120
Graz 20
Grodzisko 66, 90
Gródek Jagielloński 17-18
Grzegorzowic 78
Imbramowice 63, 78, 80
Jaksice 100
Jangrot 78, 80, 82, 87, 91
Janowice 63
Janowiczki 99
Jarosław 18
Jaroszowiec 23, 26-27, 29-30, 41-43, 49, 79, 86
Jasieniec 63, 73, 104-105
Jaworznik 105-106
Jędrzejów 106
Jerzmanowice 59, 61, 65-66, 69-70, 76, 80, 139
Jeziorno 46
Jeziorowice 85, 102
Jeżówka 62, 92, 102, 111, 145
Kacice 80, 89
Kalina 96
Kalina Mała 100
Kalina Wielka 99
Kałacharówka 138
Kamieńczyce 63, 100
Kazimierza Wielka 63, 99
Kąpiele Wielkie 102
Kidów 63, 103-105
Kielce 61, 96, 98
Kleszczowa 102
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Klimontów 97
Klucze 5, 9, 11-15, 18-46, 49-50, 55, 63, 79, 143-144
Klonów 63, 94-95, 99
Kłodzko 46
Kochawin 19
Koniecpol 96
Kosmolów 64, 142
Kościejów 144
Kozłów 62, 92-95, 97
Kraków 13-14, 17-18, 31, 46, 54, 62-64, 70, 72, 76, 78-79, 81, 83-87, 90, 93, 96, 106
Kroczyce 78, 105-106
Krzeszowice 11, 79
Krzeszówka 95
Książ Mały 95-96
Książ Wielki 62, 93, 95-97
Kwaśniów 26, 41-42
Kuziel (staw) 41
Lędziny 120
Lgota Wielka 145
Lgota Wolbromska 81
Londyn 107
Lwów 12, 16-18, 31, 55
Łany Wielkie 73
Łapino 46
Łazy k. Niegowonic 110, 114, 139
Łazy k. Sułoszowa 80
Łosień 82
Łódź 44
Łuczyce 64
Małobądz 35
Miechów 45, 58, 61-64, 66, 69, 76, 82, 84, 86, 92, 94-100, 106, 139, 144-145
Mikołów 46
Minoga 61, 77-78, 80, 92, 102
Mittweida 109, 126-127
Moczydło 95-96
Moskwa 31, 107
Mostek 145-146
Mysłowice 23, 27, 34-35, 49, 120
Nadzów 96
Niegowonice 109-111, 113-117, 120, 125, 135
Niesułowice 77
Nowa Wieś 63
Nowy Sącz 146
Nysa 47



166

Partyzanckie wspomnienia

Ogrodzieniec 21, 26, 41
Ojców 19, 63, 66, 70, 76, 78-85, 87, 90-92, 100, 138
Okradzionów 32
Olkusz 5, 9, 11-16, 19-27, 34, 40-41, 43-45, 47, 49-50, 54, 57, 60-61, 64-66, 69, 76-82, 88, 

102, 104-105, 111, 138-139, 142-144, 146 
Ołudza 73, 104-105
Otola 70, 85, 88, 102, 105
Osiek 145
Osowiec 146
Oświęcim 23, 31, 37, 48-49, 110-111, 119-122, 125, 127, 135, 144
Pałecznica 96, 99
Parcze 20
Pazurek 27, 30, 81, 86, 142
Piecki (wzniesienia) – 11, 50
Pieskowa Skała 66, 86-87, 89-90
Pilica 25, 68, 71, 85, 102-103, 105, 111, 113
Pińczów 58, 62-64, 69, 76, 82, 92-93, 95, 98, 139
Podhale 47
Popowiec 68, 89
Poręba Górna 145
Potok (rzeka) – 11
Pożogi (wzniesienie) 41
Pradła 104-105
Praga 132-134
Prandocin 100
Prądnik Korzkiewski 63, 70, 84
Prokocim 18
Proszowice 63, 139
Przeginia 64, 87
Przemyśl 18, 138
Przemyślany 55
Przychody 103
Pustynia Błędowska – 11, 21, 32-33, 109
Rabsztyn 26, 30, 41-42, 79, 81, 86
Racławice Miechowskie 62, 94-95, 98-99, 139, 144
Racławice Olkuskie 139
Radwanowice 80
Ravensbruck 134
Rędziny Zabigalskie 63
Rodaki 21, 26, 28, 30, 44
Rokitno Szlacheckie 80, 124
Rosja 11, 48, 127, 129-130
Rudnica (wzniesienia) 11, 21
Ruda 78
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Ruda Pabianicka 46
Rumunia 16
Ryczówek 21, 26-30, 36, 44
Sadek 96, 98
Sancygniów 62-63, 93, 95-100
Sędziszów 64, 94
Sieciechowice 89
Siemięrzyce 105
Sieniczno 64-65, 79, 84, 139
Skalbmierz 63
Skała 58, 61, 66, 70, 77-78, 84-86, 89-91, 96, 101, 127
Skałat 138
Słaboszów 95, 97, 99, 144
Sławków 32, 43, 79
Słomniki 80, 89-90, 100
Smoleń 102
Solec 73, 105-106
Sosnowiec 12, 24, 26-27, 34
Sosnówka (las) 62, 93
Starczynów 79
Strzemieszyce 57, 69
Stryj 19
Sucha 102
Sułoszowa 6, 58-62, 65-66, 69-70, 76-83, 86-91, 137-139, 143, 146
Szczepanowice 100
Szczodrkowice 101
Szklary 80-81
Szwecja 134
Śląsk 11, 18, 20-22, 24, 29-30, 34, 39-40, 88, 96
Świątniki Górne 144
Święcice 98
Świńczów-Niebyła 63, 70, 100-101
Tarnawa 63
Tczyca 92
Teodorów 95
Tochołów 93, 96
Trzebienice 92, 145
Trzonów 93, 95, 97-98
Trzyciąż 62, 66, 68-69, 81, 85, 91-92
Tunel 64, 94-95, 97
Udórz 85, 88, 98, 105
Wały 95
Warszawa 14, 21, 27, 30, 44, 46, 48, 88, 130
Warta 46
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Wiedeń 20
Wieliczka 20
Wielmoża 58, 60-63, 77, 80, 84-85, 89, 102
Wierzbica 102, 105, 111
Wiśliczka 65, 79
Witów 104
Władysław 80
Włoszczowa 60, 63, 76, 104, 106, 110, 113
Wola Kalinowska 69
Wola Kruszyńska 95
Wola Libertowska 73
Wolbrom 15, 21, 24, 30, 45, 62, 64, 68-69, 77-78, 80-81, 83-89, 91-92, 102, 142, 145
Włocławek 9, 38, 46-48
Zadroże 63, 65-66, 81-82, 85, 92, 102
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