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ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WIERBCE KOMBATANCKIM KRZYŻEM PAMIĄTKOWYM 

„ZWYCIĘZCOM 1945” 

W NUMERZE:  * WRZESIEŃ 1939 r. W PILICY  * WRZE ŚNIOWA EPOPEJA 
III BATALIONU 11 PUŁKU PIECHOTY *  PILICZANIE W KAM PANII WRZE ŚNIOWEJ

WRZESIEŃ 1939 r. W PILICY

We wrześniu  1939 r.  Pilica  znalazła  się 
pomiędzy  dwoma  głównymi  kierunkami 
niemieckiego  natarcia.  Na  północy  7  Dywizja 
Piechoty i Krakowska  Brygada  Kawalerii 
odpierały  atak  niemieckiego  XVIII  Korpusu. 
Najbliższy  Pilicy  oddział,  5  pułk  strzelców 
konnych Krakowskiej Brygady Kawalerii od 1 do 
3 września cofał się  przez  Koziegłowy, Żarki, 
Kroczyce  i  Pradła  staczając  potyczki 
z oddziałami  2  Dywizji  Lekkiej.  Na  południu 
niemieckie  uderzenie  skierowane  zostało  przez 
Trzebinię na Kraków a w jego ramach 5 dywizja 
pancerna  kierowała  się  na  Olkusz  i  Chrzanów. 
Pomiędzy  tymi  głównymi  kierunkami  natarcia 
sporadycznie  przemieszczały  się  niemieckie 
oddziały zwiadowcze i  wycofujące się  oddziały 
polskie.

1 września

Około  godziny  piątej  nad  Pilicą 
przeleciało  nisko  sześć  penetrujących  teren 
samolotów, które wkrótce zawróciły na zachód. 
Był  to  pierwszy  zwiastun  nadciągającej  wojny. 
Luftwaffe pojawiła się również nad Wierbką:

Tego dnia o godzinie 5 rano zbudził nas 

szum i warkot motorów samolotów. Wyskoczyłem 
przed  dom i  o  dziwo  ujrzałem  około  40  sztuk  
nisko lecących samolotów (ok.20-30 m) czarnych 
bombowców.  Na  razie  nie  orientowaliśmy  się  
czyje to bombowce lecą.  Ludzie Wołali „Nasze!  
Nasze!”  Leciały  prosto  w  kierunku  na  Tunel-
Charsznicę.  Za  chwile  słychać  było  ciężkie  
detonacje. Jak się później dowiedzieliśmy odbyło 
się  bombardowanie  dworca  w  Charsznicy-
Miechowie i Tunelu.

[Kronika Szkoły Podstawowej w Wierbce]

2 września

Piechota  niemieckiej  2  Dywizji  Lekkiej 
natarła  na  pozycję  Krakowskiej  Brygady 
Kawalerii pod Woźnikami. Po zaciętych walkach, 
około godziny 9 gen. Piasecki zarządził odskok 
brygady  na  rzekę  Wartę  pod  Myszkowem 
i Zawierciem. Od strony Zawiercia ciągnęła przez 
Pilicę  fala  uciekinierów.  Droga  była  tak 
zatłoczona  kolumną  samochodów,wozów 
konnych  i  piechurów,  że  autobus  jadący 
z Ogrodzieńca potrzebował 9 godzin na przebycie 
kilkunastokilometrowej trasy. 

Bombardowania nie było, tylko w sobotę  
2 września  z  samolotu  niemieckiego  zrzucono 
bombę  a  nie  wyrządziła  wielkiej  szkody  bo  
opadła poza miasto 

[Kronika klasztoru franciszkanów]
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W nocy z  2  na 3 września  przez  Pilicę 
przejechały  tabory  polskich  jednostek 
wojskowych. Były to grupy żołnierzy II batalionu 
74  pułku  piechoty  z  7  Dywizji  Piechoty. 
Macierzysta  jednostka  po  walkach  w  rejonie 
Lublińca  i  Częstochowy  cofała  się  w  rejon 
Janowa  i  Złotego  Potoku.  Pod  Wrzosową 
osłaniający  jednostkę  II  batalion  został 
rozproszony  a  jego  część  żołnierzy  ruszyła  na 
południe.  Po  dotarciu  do  Pilicy  oddział  ruszył 
najpierw w kierunku Złożeńca a potem zawrócił 
i poszedł na Wolbrom.

3 września

Dowódca   Armii  „Kraków”,  chcąc 
przeciwstawić  się niemieckiej 2 dywizji lekkiej 
na  kierunku  Szczekociny-Jędrzejów  i  ułatwić 
wycofanie się 7 DP, podporządkował tą  dywizję 
dowódcy   Krakowskiej  Brygady  Kawalerii, 
nakazując przeprowadzić w ciągu nocy z 2 na 3 
września  koncentrację  obu  jednostek  w  rejonie 
Pradeł i wykonać uderzenie w kierunku Lelowa 
na 2 Dywizję Lekką,  zmierzającą przez Żarki na 
Szczekociny-Jędrzejów. Spóźniony rozkaz dotarł 
do  7  DP,  gdy  jej   czoło  podchodziło  już  do 
Janowa.  Około godziny 10 niemieckie oddziały 
2 i 3 Dywizji Lekkiej uderzyły od strony Lelowa 
i Żarek  na  tyły  oraz  środek  kolumny  7  DP 
przegrupowującej  się  w  rejonie  Olsztyn-Janów-
Złoty Potok.  Dywizja stoczyła cztery oddzielne 
potyczki. Około godz. 8 na południe od Janowa 
został zaskoczony przez czołgi   i  rozbity,  idący 
jako  straż  boczna,  osłabiony  już  wcześniej 
II batalion 74 pp.  O godz. 10 czołgi uderzyły na 
Janów w pobliże stanowiska bojowego dowódcy 
dywizji. Dwa  pozostałe  bataliony  74  pp  wraz 
z dwoma dywizjonami artylerii zadały duże straty 
niemieckim czołgom i piechocie zmotoryzowanej 
niszcząc  swoją  artylerią  kilkanaście  czołgów  i 
samochodów pancernych  wroga.  Pozostałe  dwa 
pułki  dywizji  stoczyły  od  godz.  12  dwie 
oddzielne walki atakowane od tyłu przez czołgi a 
od  czoła  i  z  boku  przez   piechotę.  Po  kilku 
godzinach dowódcy przerwali walkę i rozpoczęli 
odwrót.  Około godziny 14  dowódca 7 dywizji 
nakazał  74 pp  natarcie  lesistym  terenem  w 
kierunku  Szczekocin.  Po  chwilowym  sukcesie 
atak załamał się  w ogniu niemieckim a po dwu 
godzinach  ciężko  skrwawiony  pułk,  tracąc 

obydwu dowódców batalionów, cofnął się do lasu 
i bronił się nadal na jego skrajach okrążony przez 
2 Dywizję Lekką  od południa i wschodu oraz 4 
i 14  dywizje  piechoty  od  północy   i  zachodu. 
Okrążony  74  pp  zdecydował  się  przebijać 
wieczorem w kierunku Pilicy. Udało się to dość 
licznej  grupie  żołnierzy  pułku  i  kawalerii 
dywizyjnej  prowadzonej  przez  dowódcę  74  pp 
płk.Wilniewczyca..  Inna  grupa  tego  samego 
pułku, działająca pod kierunkiem z-cy dowódcy 
74 pp  płk.Wilimowskiego, natknęła się na silny 
opór, została zatrzymana i odrzucona do punktu 
wyjściowego. Zgrupowanie 25 pp zostało w nocy 
zaskoczone  zasadzka  ogniową  w  okolicach 
Janowa. Pułk podzielił się na małe oddziały, które 
próbowały przebijać  się  na  własna rękę.  27 pp 
został  rankiem  4  września  rozbity  pod  Lgotą 
Gawronną.  Nielicznym  grupom  żołnierzy  z  25 
i 27 pułku udało się wyjść z okrążenia. Dowódca 
7 dywizji ze sztabem dostał się do niewoli.

Od  strony  Pradeł  nadszedł  do  Pilicy 
niezidentyfikowany  oddział  wojska  polskiego. 
Mogła być to grupa żołnierzy z 74 pp. Żołnierze 
na  poboczach  drogi  między  Pradłami 
a Sierbowicami  natknęli  się  na  miny  założone 
przez dywersantów. Janina Semczuk opatrywała 
rannych  żołnierzy  w  budynku  poczty. 
Ewakuowane  zostały  urzędy  -  poczta,  sąd, 
notariat  i  posterunek  Policji  Państwowej. 
Urzędnicy  i funkcjonariusze  trzema  autobusami 
dotarli  8 września  do  Lublina.  Samoloty 
niemieckie zrzuciły dwie bomby na Zarzeczu. Od 
tego  dnia  Pilica  znalazła  się  na  frontowych 
tyłach.

4 września

Na  „ziemię  niczyją”  leżącą  pomiędzy 
atakującą  na  północy  14  Armią  i  nacierająca  na 
południu 10 Armią  wkraczał  VII  Korpus,  którego 
27 DP szła w kierunku Miechowa a 68 DP na Pilicę 
i Żarnowiec.  Około godziny 14 wjechał do Pilicy 
pierwszy patrol  niemiecki  a  wieczorem pojawił 
się  większy oddział żołnierzy z 68 DP. Niemcy 
zakwaterowali  w szkole,  w  drożdżowni  oraz 
w klasztorze.
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Do  Pilicy  przyszły  pierwsze  wojska 
nieprzyjacielskie  już  4  września  wieczorem ale 
dopiero  rano  5  września  rozpoczęło  się  
plądrowanie  po  całem  miasteczku.  Temu 
plądrowaniu uległ także i nasz klasztor w Pilicy,  
ale Bogu dziękować  obeszło się  bez wypadków 
i tylko  trochę  zapasów  żywności  zabrali.  
Przełożony  był  już  pod  presją  karabinów 
niemieckich i rozbite zostały butem niemieckiego 
żołnierza  drzwi  prowadzące  na  strych  bo  nie  
mogliśmy w tej chwili znaleźć klucza. Następnie 
rozkwaterowali  się  żołnierze  w klasztorze  i  ten 
stan trwał do 8 września. 

[Kronika klasztoru franciszkanów]

5 września

Od  wczesnych  godzin  rannych  Niemcy 
przeprowadzali  rewizje  w  domach   zabierając 
żywność  i  rekwirując zaprzęgi.  Około godziny 13 
zorganizowali  oni  prowokację.  Na  wałach 
zamkowych trzech żołnierzy oddało kilka strzałów 
co  wywołało  strzelaninę  w  różnych  punktach 
miasta.  W  odwecie  za  rzekomy  atak  ze  strony 
Polaków  Niemcy  zatrzymywali   przechodniów 
i wyciągali  ludzi  z  mieszkań  i  popędzili 
przerażonych  Piliczan  na  rynek,  który  wkrótce 
zapełnił  się  ludźmi. Zatrzymani zostali  podzieleni 
na  osobne  grupy:  Polaków,  Żydów,  mężczyzn  i 
kobiet.  Podczas  tej  akcji  zastrzelona  została 
dwunastoletnia  Żydówka.  Zastrzelony  też  został 
chory  psychicznie  Władysław  Struzik  ze 
Sławniowa. O godzinie 16 zginęła od kuli 66-letnia 
Katarzyna  Latacz,  która  wychyliła  się  z  bramy 
domu  w  rynku.  Po  kilku  godzinach  przybył  na 
rynek  oficer  w  randze  kapitana,  który  poprzez 
tłumacza,  Żyda  Moszka  Wassermana,  obwieścił 
wprowadzenie  nowego  porządku  oraz  polecił 
oddanie  na  posterunek  broni,  i  radioodbiorników. 
Kilkunastu  mężczyzn  odprowadzono  na  zamek. 
Wśród nich znajdował się Edward Kwapisz, który 
wkrótce został rozstrzelany w pobliżu figury Matki 
Bożej w pałacowym parku. W tym samym dniu na 
placu fabrycznym w Sławniowie rozstrzelani zostali 
Jan  Barczyk  ze  Sławniowa  oraz   Stanisław 
i Franciszek Woźniakowie z Woźnik.

WRZEŚNIOWA EPOPEJA 

III BATALIONU 11 PUŁKU 
PIECHOTY

Jedyna wrześniowa potyczka  na pilickiej  ziemi 
miała  miejsce  7  września  w  okolicach 
Kleszczowej.  Po  stronie  polskiej  wzięli  w  niej 
udział żołnierze III  batalionu 11 pułku piechoty 
i I dywizjonu 23 pułku artylerii lekkiej.

I  i  III  batalion  dowodzonego  przez  płk 
Henryka  Gorgonia  11  pułku  piechoty 
stacjonowały  do  wybuchu  II  Wojny  Światowej 
w Tarnowskich  Górach.  II  batalion  tego  pułku 
stacjonował  w Szczakowej.  W  chwili  wybuchu 
wojny  kadrę  III batalionu  stanowili  mjr  Jan 
Bajtlik i adiutant – ppor. rez. Witold Świderski. 
W  1939  roku  batalion  piechoty  liczył  24 
oficerów,  149  podoficerów,  767  szeregowych 
a uzbrojony był  w dwa moździerze 81,2 mm, 9 
granatników  46  mm,  12  ckm,  27  rkm, 
9 karabinów  ppanc.,  597  karabinów, 
175 karabinków  (kbk),  150  pistoletów. 
Wyposażenie  jednostki  stanowiły  43  biedki, 
3 taczanki,  4  kuchnie  polowe,  25  wozów 
toborowych,  4  rowery,  23  konie  wierzchowe, 
66 koni taborowych, 40 koni luzaków.

Kadrę  I  dywizjonu  23  pułku  artylerii 
lekkiej  stanowili:  dowódca  –  mjr Marian  Jan 
Mazaraki;  dowódca  1  baterii  –  por. rez. 
Kułakowski  (Kułakowicz?); dowódca 2 baterii  - 
kpt. Żmudzki Jan; dowódca 3 baterii  -  kpt. rez. 
Marcinkowski.  Dywizjon  artylerii  składał  się 
z pocztu  dowódcy,  zwiadu  i  trzech  baterii 
czterodziałowych  wyposażonych  w  armaty 
75 mm.  Każda  z  trzech  baterii  składała  się 
z pocztu  dowódcy,  zwiadu,  drużyny  łączności 
(trzy  patrole  telefoniczne  piesze,  jeden  patrol 
telefoniczny konny i sekcja łącznicy telefonicznej 
polowej  ŁP-6),  sekcji  karabinów maszynowych 
(dwa  lekkie  karabiny  maszynowe),  dwóch 
plutonów  ogniowych  (w  każdym  plutonie  dwa 
działa  i  2  jaszcze)  oraz  drużyny  gospodarczej. 
Pluton łączności dywizjonu składał się z dwóch 
patroli  telefonicznych  pieszych,  patrolu 
telefonicznego  konnego,  dwóch  sekcji  łącznic 
telefonicznych  polowych  typ  ŁP-6  oraz  dwóch 
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sekcji radio z radiostacjami typu N-2/T.

1 września

III  batalion  zajął  pozycje  na  zachodnim 
skraju  Tarnowskich  Gór  gdzie  jako  pierwszy 
oddział  11  pp  został  zaatakowany.  Na  jego 
przedpole  poszedł  ostrzał  artyleryjski,  który 
zatrzymał Niemców z 68 DP. Najsilniejszy atak 
nastąpił  późnym  popołudniem.  Siły  polskie 
w Tarnowskich  Górach  zostały  zagrożone 
okrążeniem od północy gdzie 7 Dywizja Piechoty 
w rejonie Częstochowy cofała się  pod naporem 
wroga.  Na  rozkaz  gen.Jagmin-Sadowskiego 
garnizon  wycofał  się  wieczorem  przez  Nakło 
i Świerklaniec w rejon Siemoni i Sączowa.

2 września

Na  pozycji  11  pp  panuje  spokój.  W 
wyniku  zagrożenia  z  kierunku  Częstochowy 
zapada  jednak  decyzja  d-cy  Armii  Kraków 
o opuszczeniu fortyfikacji śląskich. O godzinie 18 
pułk  rozpoczyna  nocny  marsz  przez  Siemonię, 
Twardawice,  Garbacz,  Wojkowice  Kościelne 
i Ujejsce  w  rejon  Ząbkowic  Będzińskich.  Od 
strony  Zendka  i  Siewierza  idą  oddziały 
nieprzyjaciela.  W  tym  czasie  do  rejonu 
Krzeszowice-Trzebinia  docierają  pierwsze 
oddziały  22  Dywizji  Piechoty,  które  otrzymują 
rozkaz  zorganizowania  osłony  północnego 
skrzydła Armii „Kraków” na północ od Olkusza 
co  zabezpieczy  tę  armię  przed  ewentualnym 
zagrożeniem pancernym z  kierunku północnego 
i umożliwi  wycofanie  się  11  pp  z wysuniętej 
pozycji. 

3 września

Nad  ranem  sztabie  Armii  „Kraków” 
zapada  decyzja  o  odejściu  tej  jednostki  na 
wschód. 4 września jednostki miały osiągnąć linię 
Pilica-Wolbrom  lub  Miechów-Skała-Zabierzów-
Skawina-Myślenice.  Przewidziana  do  obrony 
północnego skrzydła 22 DP stanęła w rejonach: 
Rabsztyn  (2  pułk  strzelców  podhalańskich); 
Klucze  (5  pułk  strzelców  podhalańskich) 
i Bolesław-Bukowno  (6  pułk  strzelców 
podhalańskich,  którego  1  batalion  stanął 
w rejonie  Sławkowa).  Dywizja  ma  utrzymać 
rejon  Olkusz-Wolbrom  aż  do  nadejścia 
sąsiadujących  od  południa  jednostek  i  potem 

wycofać  się  w  kierunku  na  Skałę  i  Miechów. 
Osłonięcie  północnego  skrzydła  przez  22  DP 
umożliwiło  wycofanie  11  pułku  piechoty 
z pozycji. O 9 rano pułk ten zajmuje pozycje na 
wzgórzu 339 na pn.zach. od Ząbkowic. Tutaj jego 
dowódca, płk Gorgoń, dostał rozkaz aby w nocy 
3/4 września jednostka  szybkim marszem dotarła 
do  rejonu  Płaza-Alwernia  gdzie  stały  inne 
oddziały jego macierzystej 23 Dywizji Piechoty. 
Pułk  odszedł  w  godzinach  wieczornych 
maszerując po zatłoczonych uchodźcami drogach 
przez  Antoniów-las  nadleśnictwa  Dąbrowa-
Strzemieszyce – Grabocin – Maczki- Szczakowa. 

4 września

22 DP otrzymuje zadanie przejścia w nocy 
z 4 na 5 września w rejon Skały i zorganizowania 
tam obrony.  Jednostki  gen.Jagmin-Sadowskiego 
(w tym 11 pp) mają odskoczyć na zachodnią linię 
krakowskich fortów i tam bronić się 5 września. 
Wobec  naporu  Niemców  na  północy  22  DP 
otrzymała  rozkaz  odejścia  dalej  na  wschód,  do 
rejonu  Miechów-Słomniki.  Jednostki  generała 
Sadowskiego  pod  naciskiem  niemieckiego  VIII 
Korpusu z opóźnieniem realizują odskok na linii 
Krzeszowice - Tenczynek - Alwernia mając tylne 
straże jeszcze w Alwerni i pod Chrzanowem. 11 
pułk piechoty o 5 rano dociera do Szczakowej. Tu 
organizuje odpoczynek połączony ze śniadaniem. 
Jednostka  jest  w  tym  czasie  atakowana  przez 
niemieckie  lotnictwo.  O 6.30  wyrusza  batalion 
forteczny idący przez Chrzanów i o godzinie 13 
dociera  do  Płazy  gdzie  był  już  II  batalion.  O 
godzinie  7  ruszyła  reszta  pułku  idąc  przez 
Ciężkowice-Góry Luszowskie.  Za  Luszowicami 
pułk schodzi do lasu aby przepuścić idąca tą samą 
trasą 55 DP. Zwiad 11 pp wszedł do Chrzanowa 
gdzie stoczył potyczkę z nieprzyjacielem. Zapada 
decyzja o ominięciu miasta i pójściu na Trzebinię. 
Na czele idzie III batalion wraz z I dywizjonem 
23 pułku  artylerii  lekkiej  dowodzonym  przez 
kpt. Mazarakiego. Około godziny 11 pułk zostaje 
zaatakowany przez  czołgi  5  Dywizji  Pancernej 
gen.von Viettinghoff  und  Scheel  i  idzie 
w rozsypkę.  Niemcy  atakują  na 
czterokilometrowym   odcinku  od  Trzebini  do 
Bolęcina. Część II batalionu wycofuje się do lasu 
Bereska,część  do  lasu  dulowskiego.  Pluton 
kompanii ppanc tego batalionu organizuje obronę 
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w  Pile  Kościeleckiej  skąd  ostrzelał  niemieckie 
czołgi.  III  batalion  i dywizjon  artylerii  zostały 
rozproszone.  Około  godziny  16  czołgi 
niemieckiej  5  Dywizji  Pancernej  atakują  na 
południe  od  Bolęcina  oraz  z  rejonu  Pogorzyc 
i Zagórza.  Atakowana  jest  również  Płaza. 
Dowódca  11  pp  obawiając  się  odcięcia  od  23 
Dywizji  postanawia  wycofać  się  do  Alwerni. 
Walka III batalionu 11pp i I dywizjonu 23 pułku 
artylerii lekkiej rozegrała się w Pile Kościeleckiej 
i  w  okolicy.  Zatrzymania  niemieckiego  ataku 
przez I batalion 11pp oraz pluton artylerii z 11pp 
nastąpiło w Trzebini w okolicach linii kolejowej 
Kraków-Katowice. 

 

W marcu  1938  roku  zostałem powołany 
do  odbycia  Zasadniczej  Służby  Wojskowej.  
Zostałem  wcielony  do  11  Pułku  Piechoty  w 
Tarnowskich  Górach  i  przydzielony  do 
1 Kampanii  CKM.  Jesienią  1938r.zostałem 
przeniesiony  do  3 Batalionu,3-ciej  kompanii  
CKM w charakterze celowniczego CKM. Służbę  
wojskową pełniłem do chwili wybuchu II Wojny 
Światowej. W dniu wybuchu wojny tzn.1 września 
1939r.  wraz  z jednostką  macierzystą  tj.  
3 batalionem  piechoty  dowodzonym  przez 
mjr.Bojtlik  oraz  przydzielonym  oddziałem 
artylerii częstochowskiej opuściliśmy Tarnowskie 
Góry  i udaliśmy  się  w  kierunku  Krakowa. 
W okolicach  Trzebini  doszło  do  pierwszej  
walki,jaką  nasz  batalion  stoczył  z  wojskami 
niemieckimi  (dokładnej  daty  nie 
pamiętam).Z dużymi  stratami  batalion  zdołał 
wyjść  z  okrążenia  i  skierował  się  w  kierunku 
Warszawy.  Ze  względu  na  to  że  w czasie  walk 
w okolicy Trzebini zginął dowódca CKM którego 
byłem  celowniczym,d-ca  3-ciej  kompanii  CKM 
kpt.Jachałowski  wydał  mi  rozkaz  przejęcia 
obowiązków  d-cy  CKM,  pełniąc  jednocześnie 
obowiązki celowniczego.

[Fragment wspomnień żołnierza III batalionu 
zamieszczonych na Forum Jurajskim]

Po zapadnięciu zmroku 11 pułk wycofuje 

się  i  w Młoszowej  czeka  na  III  batalion. 
Zwiadowcy  odnaleźli  jednak  tylko  jego  7 
kompanię.  Wieczorem  główne  siły  11  pułku 

piechoty,  nie  doczekawszy  się  reszty 
III batalionu, poszły przez Dulową i Krzeszowice 
w  kierunku  Krakowa.  Po  zmroku  dowódca 
III batalionu,mjr.  Bajtlik,  zbierał  rozproszone 
oddziały i po ich uporządkowaniu wycofał się do 
lasu  dulowskiego.  Batalion  wyszedł  na  drogę 
Trzebinia-Krzeszowice  gdzie  natrafił  na  jakieś 
oddziały  11  pp  i  po  uzyskaniu  informacji 
o kierunku  marszu  pułku  przez  Krzeszowice 
poszedł  na  Kraków.  Idące śladem 11 pułku  III 
batalion  mjr  Bajtlika  (bez  7  kompanii,  która 
odnalazła  pułk)  i  dywizjon  artylerii  mjr 
Mazarakiego,  wobec  ostrzeliwania  drogi  przez 
dywersantów, skierowały się na Olkusz. 

We  wsi   Zawada  leżącej  pomiędzy  Olkuszem 
a Krzeszowicami,  znajduje  się  leśna  mogiła 
żołnierza  11  Pułku  Piechoty.  Na  płycie 
odsłoniętej  w 1971 roku widnieje inskrypcja, że 
poległ  5  września  1939.  Jednak  w  cudem 
zachowanym,  uczniowskim,  okolicznościowym 
albumie,  z  całą  pewnością  wykonanym  jednak 
pod  nadzorem  nauczyciela,  znajduje  się  
absolutnie  podobna  prawdy,  dodatkowa 
informacja,  że  zmarł  z  odniesionych  wcześniej  
ran.  Został  pochowany w pośpiechu, w płytkim 
grobie,  bez trumny,  na skraju lasu. Mieszkańcy 
Zawady postarali  się  jednak o  godniejszy  jego  
pochówek – ciało złożono w drewnianej skrzyni,  
a miejsce, dla pamięci, oznaczono krzyżem. Tuż  
po wojnie ogrodzono je żerdziami,  pojawiła się  
także tabliczka „Nieznany żołnierz …”, a mogiłą  
zaopiekowali  się  i  harcerze  i  mieszkańcy.  Na 
początku  lat  70  poprzez  zarząd  ZBOWiD 
w Olkuszu udało się  ustalić, że poległy nazywał  
się  Winkler  (brak  imienia)  i  był  kapralem  11 
Pułku Piechoty... 

...Moim zdaniem kpr. Winkler mógł zostać ranny 
podczas  walk  z  3  na  4  września  w  okolicach  
Trzebini, gdzie 11 pułk poniósł duże starty i zmarł  
podczas transportu.  Jeżeli  zmarł  5 września,  to 
powinno to  mieć  miejsce rano bo  po południu  
oddział  mjr  Bajtlika  walczył  pod  odległym  o 
ponad  dwadzieścia  kilometrów  Bydlinem.  Nie 
można jednak wykluczyć,że w ślad za głównymi 
siłami III batalionu szła inna grupa żołnierzy, na 
przykład tabory z rannymi, o których losach nie 
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zachowały się informacje... 
[Fragment dyskusji na Forum Jurajskim] 

W  tym  czasie  niemiecka  2  Dywizja  Lekka 
dochodzi  do  Szczekocin.  Między  tą 
miejscowością  a  Kluczami  powstał  blisko  40-
kilometrowy  pas  ziemi  niczyjej  umożliwiający 
niemiecki atak od Zawiercia i Pradeł przez Pilicę 
Wolbrom  i  Skałę  w  kierunku  Krakowa. 
Dowództwo  niemieckie  wprowadza  w tą  lukę 
VII Korpus,  który  działał  siłami  27 Dywizji 
Piechoty i 68 Dywizji Piechoty, tej samej, która 
atakowała 11pp w Tarnowskich Górach. 27 DP 
dowodzona  przez  gen.  Friedricha  Bergmanna 
osiągnęła w tym dniu w Siewierz i posuwała się 
w kierunku na Zawiercie-Ogrodzieniec wysyłając 
odziały zwiadowcze na południe. Według relacji 
oficera  operacyjnego  polskiej  22  DP w rejonie 
Ogrodzieńca  doszło  do  potyczki  kompanii 
kolarzy  tej  dywizji  z  niemieckim  oddziałem 
rozpoznawczym. Tego dnia wieczorem w miejsce 
niemieckiej  27  DP pojawiły  się  w Pilicy  idące 
w ślad za nią oddziały 68 DP.

5 września

Rano  22  DP była  w  marszu  do  rejonu 
Miechów-Słomniki i  przed południem osiągnęła 
rejon Miechów -  Czaple  Wielkie  –  Wysocice  - 
Bocieniec  -  Celiny.  Tylne  straże  stoczyły  pod 
Gołczą  potyczkę  ze  szpicą  niemieckiej  27  DP. 
Osłaniająca  jednostkę  od  północy  kawaleria 
dywizyjna stoczyła pod Wolbromiem potyczkę z 
oddziałem  rozpoznawczym  tej  samej  dywizji, 
która w tym dniu opuściła  Pilicę  i  podążała  w 
kierunku  na  Wolbrom  –  Miechów. 
Przypuszczam,że  dowódca  III  batalionu  znając 
określony we wcześniejszych rozkazach kierunek 
wycofywania  się  Armii  „Kraków”  szedł  w 
kierunku  Miechowa.  Mając  jednak  odciętą 
najkrótszą  drogę  przez  Wolbrom  poszedł 
bocznymi drogami bardziej na północ kierując się 
przez Kąpiele Wielkie na Żarnowiec z zamiarem 
skręcenia stamtąd w stronę Miechowa i Słomnik. 
W wyniku  nieznanych  kolei  losu  żołnierze  III 
batalionu 11 pp i I dywizjonu 23 pal znaleźli się 
pod  Bydlinem  gdzie  w  godzinach 
popołudniowych  stoczyli  potyczkę,  w  której 
zginął  ppor.  Franciszek  Olszynka.  W  rejonie 
Bydlin – Jaroszowiec pochowany został, poległy 

7 września 1939 roku, ppor lekarz III  batalionu 
M. Zawadzki skąd po wojnie ekshumowano go 
na olkuski  cmentarz.  Okoliczności  jego śmierci 
nie są mi znane. Batalion walczył pod Bydlinem 
prawdopodobnie  z  jednostką  rozpoznawczą 
niemieckiej  27 Dywizji  Piechoty,  która  w  tym 
dniu, około godz.14 zajęła Pilicę i wysłała patrole 
w kierunku na Wolbrom.

Na postoju w miejscowości  Bydlinek zostaliśmy 
nagle  zaatakowani  przez  Niemców  i  nie 
podejmując walki wycofaliśmy się szybko do lasu. 
Od tej pory podejmowaliśmy marsz możliwie w 
terenie zalesionym w kierunku Warszawy.

[Fragment wspomnień żołnierza III batalionu 
zamieszczonych na Forum Jurajskim]

Według  powyższej  relacji  była  to 
krótkotrwała  potyczka.  W  innych  opisach 
spotkałem się  z określeniem „ciężkie walki  pod 
Bydlinem”.  Sądzę,  że  określenia  te  dotyczą 
dwóch różnych epizodów - potyczki III Batalionu 
i  walki  22  Dywizji  Piechoty,  które  w  różnym 
okresie natknęły się pod Bydlinem na niemiecki 
zwiad  poruszający  się  pomiędzy  zbieżnymi 
trasami  polskiej  22 DP i  sił  niemieckich.  Taką 
wersję  zdają  się  potwierdzać  informacje  o 
żołnierzach poległych we wrześniu 1939 roku w 
Bydlinie  i tam  pochowanych.  Pierwsza  z  nich  
mówi, że na cmentarzu w Bydlinie w zbiorowej 
mogile  pochowani  zostali  Jan  Biruk,  Bernard 
Gruszka,  Jan  Gybka,  Józef  Zularz  i 
por.Franciszek  Olszynka.  Ten  ostatni  był 
żołnierzem III batalionu. Druga informacja mówi 
o  trzech  poległych,  wśród  których  był  oficer 
Roman  Siekoński.  W  zestawieniach  kadry  11 
pułku  nie  natrafiłem  na  takie  nazwisko.  Nie 
udało  mi  się  dotychczas  ustalić  czy  był  on 
oficerem któregoś z pułków  22 DP.

Trwał  ostrożny  marsz  oddziału  mjr. 
Bajtlika  w  terenie  zalesionym,  pomiędzy 
maszerującymi jednostkami nieprzyjaciela.

Moja  babcia  pochodzi  z  Kąpiel  
i opowiedziała  mi  parę  zdarzeń  z  tego  okresu.  
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Wiadomości nie będą ścisłe bo babcia była wtedy 
dzieckiem.  W pierwszym  tygodniu  września  na 
terenie Kąpiel Wielkich miał się rozbić na postoju  
oddział  Wojska Polskiego,  miejsce jego postoju 
znajdowało się na uboczu w pobliżu leśnej drogi  
z Kąpiel na Udórz i co za tym idzie Żarnowiec 
i Miechów. W składzie tego oddziału znajdowali  
się kawalerzyści oraz działa. Oddział ten został  
zaatakowany przez piechotę  niemiecką  oraz,  co 
mnie  bardziej  dziwi,  przez  lotnictwo.  Jeden 
z samolotów miał zostać zmuszony do lądowania 
na terenie wsi  na skutek walki  powietrznej, ale  
historia ta może być nieprawdziwa bo w żadnym 
innym źródle  nie  spotkałem się  z  przypadkiem 
zestrzelenia samolotu w tym miejscu. Lotnictwo 
miało również ostrzeliwać wiejskie zabudowania.  
Wracając  do  polskiego  oddziału  miał  pójść  
w rozsypkę,  spłoszone konie biegały bezwładnie 
po  polach  gdzie  były  wyłapywane  przez 
mieszkańców  i  odprowadzane  do  własnych 
gospodarstw.  Tu  niestety  opowieść  babci  się  
urywa.  Następnego  dnia  po  bitwie  z  miejsca 
obozowania  oddziału  ludzie  przynosili  
najróżniejsze  przedmioty  i  tym uprzęże  końskie 
i konserwy co może świadczyć o tym że żołnierze 
opuszczali  obóz  w  pośpiechu.  W  późniejszym 
czasie  pojawili  się  Niemcy  i  kazali  oddawać  
wojskowe  konie  i  sprzęt.  Czy  do  obrony  użyto 
dział  nie  wiem  ale  fakt  znalezienia  łuski  od 
armaty  75mm  może  wskazywać  na  I  dywizjon 
23 pal. 

[Materiał otrzymany od p.Michała Rokity] 

Jeszcze wypada zanotować,że przez dwa 
dni to jest 5 i 6 września był również schowany 
Najświętszy Sakrament do piwnicy pod kościołem 
z obawy przed bombardowaniem ale Bogu dzięki  
nie było bombardowania tylko słychać było kilka 
strzałów  z  armat  i  na  tem  się  skończyła 
strzelanina koło Pilicy.

[Kronika klasztoru franciszkanów]

5  września  wieczorem  lub  rankiem następnego 
dnia żołnierze mjr Bajtlika znaleźli  się  w Lesie 
Kleszczowskim,  koło  Kolonii  Podgórze  i  tu 
dalszy  marsz  został  zablokowany.  Na  południu 
były już oddziały niemieckie okrążające Kraków 
a droga Pilica-Żarnowiec była zablokowana przez 

jednostki  najprawdopodobniej  pochodzące 
z 68 DP, która z Ogrodzieńca przez Pilicę szła na 
Żarnowiec. Mogły to również być inne oddziały 
VII  Korpusu  podążające  w  ślad  za  czołowymi 
jednostkami.  Niemcy  zostali  poinformowani 
o obecności  polskiego  oddziału.  Otoczona 
w kleszczowskim  lesie  grupa  majora  Bajtlika 
podjęła  7  września  próbę  przebicia  się. 
Kilkunastu  oficerów  i  około  70  podoficerów 
oraz żołnierzy  pod  dowództwem  kapitana 
Antoniego  Jahołkowskiego  przedarło  się  przez 
linię wroga w kierunku północnym. Pozostali pod 
dowództwem majora Bajtlika, wyposażeni w 12 
ckm i  18 rkm stoczyli  kilkugodzinną  potyczkę, 
w której  tracąc  18  żołnierzy,  zadali  Niemcom 
znaczne  straty.  8  września  w  godzinach 
porannych walki zostały zakończone. Mjr Bajtlik 
wraz z grupa żołnierzy dostał się do niemieckiej 
niewoli.

 

Któregoś  dnia  (daty  niestety  nie  mogę  
dokładnie określić ale było to mniej więcej w 11 
do  15  dni  po  wybuchu  wojny)  w  godzinach  
rannych  wraz  z innymi  żołnierzami 
znajdowaliśmy  się  w  lesie  ,gdy  usłyszeliśmy 
odgłosy  strzelaniny.  Kiedy  wyszliśmy  na  skraj  
lasu,spostrzegliśmy,że  spora  część  batalionu 
znajduje  się  w  odległości  ok  300m.  od  lasu.  
Próbowaliśmy  dołączyć  do  batalionu,  lecz  ze 
względu na silny ogień  nieprzyjaciela zmuszeni  
byliśmy  wycofać  się  do  lasu.  Okazało  się,  że  
pozostało nas 17-tu żołnierzy. Szybko okopaliśmy 
się  na  skraju  lasu,ustawiliśmy  3  posiadane 
CKM - y i 2 RKM-y, inni zajęli się dostarczaniem 
amunicji  i podjęliśmy  walkę.  Mimo  znacznej  
przewagi  nieprzyjaciela  (o  czym przekonaliśmy 
się  się  później)  zdołaliśmy  się  utrzymać  na  
pozycjach do godzin popołudniowych. Jednak ze 
względu  na  brak  amunicji,wprowadzenia  przez  
Niemców samolotów oraz właściwe okrążenie, bo 
również  w  głębi  lasu  zostaliśmy 
zaatakowani,zmuszeni  zostaliśmy  do  poddania 
się.  Doprowadzono  nas  do  obozowiska  
niemieckiego  kazano  nam  się  rozebrać,  
a właściwie zdarto z nas mundury i w koszulach 
kazano  nam  się  położyć  na  ziemi,jeden  obok 
drugiego,czyli mieliśmy być rozstrzelani. Jednak 
Niemcy  nie  wykonali  tego,  bo  nadjechał jakiś  
wyższy  oficer  niemiecki  i  kazał  nam się  ubrać  
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i coś  głośno mówił  do Niemców,którzy tam byli  
(języka  niemieckiego  nie  znałem).  Po  upływie 
jakiegoś czasu zauważyliśmy jak kilku Niemców 
przyniosło  na  płaszczu  d-cę  batalionu 
mjr.Bajtlika. Myśleliśmy że jest ranny, ale 

dowiedzieliśmy  się  od  porucznika  który  był  
z nami (był to zdaje się por.Fedyna,ale nie jestem 
pewien nazwiska-został przydzielony do naszego 
batalionu z rezerwy),że Niemcy go bardzo zbili.  
Majora  Bajtlika  Niemcy  wsadzili  na  wóz 
taborowy  i  gdzieś  z  nim  pojechali.  Następnie  
dostarczono nas do stacji kolejowej i wywieziono 
do Niemiec.

[Fragment  wspomnień  żołnierza  III  batalionu 
zamieszczonych na Forum Jurajskim]

Zniszczeniu  miała  ulec  kolumna 
samochodów  a straty  niemieckie  określane 
bywały  na  200  żołnierzy  zabitych  i  rannych. 
Liczba  ta  wydaje  się  mało  wiarygodną. 
Informacja  w  kronice  szkoły  podstawowej  w 
Wierbce, wpisana przez  ówczesnego kierownika 
Władysława  Kwietnia  mówi  o  dwudziestu 
zabitych  Niemcach.  Z  relacji  świadka  tamtych 
wydarzeń,  pana  Jana  Macha,  obecnie  Prezesa 
Zarządu  miejscowego  Koła  Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych  
Więźniów  Politycznych,   wynika,  że  straty 
niemieckie  wyniosły  84  zabitych.  Wbrew 
pozorom  przy  zaskoczeniu  kolumny  taborowej 
przez  zdesperowany  oddział  nie  jest  to 
niemożliwe.   

W  tym  samym  dniu  kilku  żołnierzy 
polskich  zatrzymało  się  w  zabudowaniach 
Cisowej.  Zaatakowani przez Niemców zginęli w 
podpalonym  domu.  Niemcy  rozstrzelali 
gospodarza,  Piotra  Rocha.,  podpalili  dwa  inne 
zabudowania i zastrzelili  Jana Siejkę  oraz  Jana 
Drąga.

Bezimienni  żołnierze polscy polegli  pod 
Kleszczową  pochowani  zostali  na cmentarzu  w 
Chlinie.  W  książce  „Pilica.  Zarys  dziejów 
miejscowości”  mowa  jest  o  29  poległych 
Polakach,  pogrzebanych  w  dwóch  zbiorowych 
mogiłach.  „Przewodnik  po  upamiętnionych 
miejscach  walk  i  męczeństwa  w  latach  wojny  
1939-1945” podaje  liczbę  17  żołnierzy 
pochowanych  w  Chlinie.  W  innych 
wydawnictwach  można  spotkać  liczbę 
18 pochowanych  oraz  informację  o  dwóch 
zbiorowych mogiłach 29 żołnierzy. Jedna z tych 

dwóch mogił mogła być przeniesiona w połowie 
lat  czterdziestych  do  Olkusza.  Informacja 
z 17 X 1947 r. o 13 poległych żołnierzach mogła 
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dotyczyć  jednego  zbiorowego  grobu,  który 
jeszcze  istniał.  Dopiero  w  roku  1950  podczas 
ekshumacji  była  możliwość  dokładnego 
przeliczenia  zwłok  (arkusz  ewidencyjny 
z 4 X 1971  mówi  o  18  żołnierzach).  Po 
ekshumacji zwłok w 1950 roku mieszkańcy wsi 
ufundowali tablicę  nagrobną. 

Grupa kpt Jahołkowskiego dotarła 1 październik 
1939  do  leśniczówki  Witosławice  w  powiecie 
opatowskim gdzie oddział został rozformowany. 
Ppor.  rez.Bogumił  Frankiewicz  z  23  pułku 
artylerii  lekkiej  w  Będzinie  wraz  z  grupą 
oficerów i podoficerów (około 10 ludzi) zawrócił 

i wieczorem  8 października  1939  dotarł  do 
Jeżówki, gdzie nastąpiło rozwiązanie 

i rozbrojenie  tej  grupki.  Antoni  Jahołkowski 
działał  później  w  AK  [ps. "Brzeski",  "Kowal"] 
gdzie z czasem, w stopniu majora został dowódcą 
13  pułku  piechoty  Armii  Krajowej  i  zarazem 
dowódca III batalionu tego pułku.

Pomnik z napisem: 

„1939-1989 Ku czci żołnierzy Wojska Polskiego 
poległych w dniu 7 września 1939 r. w walce 
z hitlerowskim najeźdźcą. Społeczeństwo”

ufundowany został przez mieszkańców gminy. 
Odsłonięto go 7 września 1989 roku a od 6 marca 
2003 roku opiekują się nim uczniowie Zespołu 
Szkół w Wierbce

PILICZANIE W KAMPANII WRZEŚNIOWEJ

Na początku  sierpnia  1939  roku  rozpoczęło 
się  formowanie  Batalionu  Obrony  Narodowej 
„Olkusz”.  Jednostka wchodziła w skład  Dąbrowskiej 
Półbrygady  ON.   Dowództwo  i  1  kompania 
stacjonowały w Olkuszu, 2 kompania w Wolbromiu, 
a 3  kompania  w  Pilicy.  24  sierpnia  1939  roku,  po 
rozpoczęciu  mobilizacji  alarmowej,  BON  „Olkusz” 
został  przeorganizowany  w  III  batalion  204  pułku 
piechoty.  W  czasie  mobilizacji  alarmowej 
[24/27 sierpnia]  oraz  powszechnej  [30/31  sierpnia] 
powołano do wojska około 70  Piliczan. W nocy z 30 
na  31  sierpnia  dotarł  do  Pilicy  telegram  starosty 
olkuskiego  ogłaszający  powszechną  mobilizację. 
Dyżurni  kurierzy  rozwieźli  karty  mobilizacyjne  do 
sołectw.  31  sierpnia  w  południe  syrena  pilickiej 
drożdżowni oznajmia zbiórkę Piliczan powołanych do 
Obrony  Narodowej,  którzy  zebrali  się  na  placu 
fabrycznym  w  Sławniowie  skąd  pomaszerowali  do 
Wolbromia. Około 40 rezerwistów trafiło do kompanii 
Obrony Narodowej „Pilica”.  Organizacja 204 pp rez., 
którym  dowodził  ppłk  Wiktor  Eichler  zakończona 
została  w  pierwszych  dniach  września  1939  roku. 
Dowódcą  III  batalionu  został   kpt.T.Stawicki.  Pułk 
wszedł  w skład  55 Dywizji  Piechoty  Rezerwowej 
walczącej  pod  dowództwem  płk.  Stanisława 
Kalabińskiego.  Zadaniem 55  DP Rez.  była  obrona 
umocnionego odcinka "Mikołów". W dniu 1 września 
204  pp  był  w  stadium  mobilizacji.  Dowództwo 
stacjonowało w Maczkach. Jednostka nie wzięła więc 
udziału w zaciętych walkach w dniach 1-2 września 
toczonych  w  rejonie  Kobióra  i  Wyr.  4  września 
dywizja  otrzymała  rozkaz  odwrotu  nad  Nidę 
w kierunku Pińczowa i  Miechowa. 7 września pułki 
dywizji toczyły ciężkie boje odwrotowe na północny 
wschód od Krakowa. 204 pp  podjął w Proszowicach 
walkę  z  niemiecką  bronią  pancerną,  zakończoną 
ciężkimi stratami. W Proszowicach poległ Piliczanin 
szer.Franciszek  Chat  (l.40).  Z  braku  zachowanych 
źródeł  dalszy  szlak bojowy 204 pp trudny jest do 
szczegółowego odtworzenia. Wiódł on w przybliżeniu 
przez  Kazimierze  Wielką,  Ucisków  [8  września], 
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Stopnicę  [9  września].   11  września  55  dywizja 
toczyła  ciężkie  walki  w  obronie   przyczółka   pod 
Osiekiem, z którego miała przeprawiać się cała Armia 
"Kraków".  Dalsza  droga  wiodła  przez  Tarnobrzeg, 
Nisko,  Rozwadów.  16  września  204  pp  był 
w Korczowie. Kolejne walki osłonowe 55 DP stoczyła 
w  rejonie  Górecka.  W nocy  z  18  na  19  września 
dywizja  wzmocniła  polskie  oddziały  atakujące 
Tomaszów Lubelski. W nocy z 22 na 23 września pod 
Ulowem,  po  naradzie  oficerów  sztabu,  po 
stwierdzeniu  niezdolności  resztek  dywizji  do 
działania,  dowódca  55  DP  podjął  decyzję 
o rozwiązaniu  jednostki.  Pod  Ulowem  siły  204  pp 
zostały  rozdzielone  w  boju  i  część   żołnierzy 
dołączyła do 11pp. Niecodziennym zrządzeniem losu 
po raz drugi w Kampanii  Wrześniowej  skrzyżowały 
się  losy  Piliczan  i  żołnierzy  11  pułku  piechoty  z 
Tarnowskich  Gór.  Resztki  204  pp  przedzierały  się 
samotnie  przez  Narol  do  Hrebennego  gdzie  pułk 
został rozwiązany.

Spośród Piliczan biorących udział w  Kampanii 
Wrześniowej polegli:

• pchor. Stanisław Bauer l.22 [Pilica] 1

• szer. Antoni Broda l.18 [Pilica] 2

• szer. Kazimierz Gajda [Pilica] l.21

• por. Karol Hegner l.30 [Pilica]

• ppor. Władysław Jeleń l.29 [Pilica]

• szer. Piotr Kowalik l.25 [Pilica]

• szer. Julian Szczerbiński l.30 [Pilica] 3

• por. Marian Zagórski l.24 [Pilica]4 

• kpr. Franciszek Zyśk (l.22) [Pilica] 5

• Józef Pająk [Kleszczowa]

1 Na cmentarzu wojennym w Tomaszowie Lubelskim 
znajduje się mogiła strz. Stanisława Bauera 
poległego 24.09.1939 r. Nie udało mi się jednak 
ustalić czy jest to ta sama osoba. 204 pp walczył w 
tym czasie w tym rejonie jednak nie zgadzają się 
informacje o stopniu wojskowym.

2 Walczył jako ochotnik w pułku podhalańskim]
3 Miejsce śmierci - Bochnia
4 Wg innego źródła l.29
5 Jako miejsce śmierci podawany jest Majdan Wielki. 

Nie udało mi się dotychczas ustalić czy śmierć 
Franciszka Zyśka związana jest ze zbrodnią 
dokonaną przez żołnierzy niemieckich w Majdanie 
Wielkim w dniu 20 września kiedy to 
zamordowanych zostało 40 wziętych do niewoli 
Polaków.

• Stanisław Sarwa [Kleszczowa]

We wrześniu 1939 zginęli również:

• Klimek Sikora [Cisowa]

• Piotr Rus [Cisowa]

• Stanisław Żak [Kocikowa] 

• Stanisław Bonar l.22 [Pilica]

• Franciszek Hat [Pilica] 

• Piotr Tkaczyk [Przychody]

• Bolesław Kleczek [Siadcza]

• Józef Śpiewakowski [Sierbowice] 

• Józef Antos [Sławniów] 

• Józef  Drząszcz  [Sławniów] 

• Piotr Pasierb [Sławniów] 

• Wacław Polan [Sławniów] 

• Piotr Banyś [Szyce] 

• Piotr Kowalik  [Szyce] 

• Stanisław Major  [Szyce] 

• Stanisław Wieczorek [Wierzbica] 

• Józef Zagała  [Wierzbica] 

• Piotr Żyła [Złozeniec]

Nie  udało  mi  się  ustalić  szczegółów  dotyczących 
losów wymienionych wyżej osób.

Do niewoli dostali się walczący w Kampanii 
Wrześniowej:

• Szymon Podworski

• Jan Kubiczek

• Eugeniusz Rybczyński

• Roman Findziński

• Jan Leszczyński

• pchor.  Antoni Fabjański [zmarł w roku 1944 
w obozie jenieckim]

• szer. Piotr Stępniak [zmarł w roku 1944 w 
obozie jenieckim]
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Do niewoli dostali się i zostali zamordowani 
związani z Pilicą:

• Ppor.  Jan  Bątorek, ur.1910-07-09 
w Kidowie,  syn  Jana  i  Franciszki 
z Pasierbów,  nauczyciel  w  szkole 
w Dobieszowicach pow. będziński, oficer 
74 pułku piechoty [przeniesiony w 1937 r. 
z  75  pp].  Zamordowany  w  Katyniu 
w kwietniu  1940  r.  Pośmiertnie 
awansowany do stopnia porucznika. Dąb 
pamięci  został  posadzony  przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Kidowie

• Przodownik  Roman  Gruszczyński 
s.Stanisława i  Franciszki z Kociemskich. 
Urodzony 1892-02-19 w Pilicy. Od 26 XI 
1918  w  PKom.,  skąd  automatycznie 
przeszedł  do  policji.  Do  stopnia 
przodownika awansował 16 XI 1922 i od 
tego  dnia  pełnił  służbę  jako  komendant 
plutonu  w  I  Komisariacie  w  Sosnowcu. 
Służył  tam  we  wrześniu1939. 
Odznaczenia:  Medal  Pamiątkowy  za 
Wojnę  1918-1921,Medal  Dziesięciolecia 
Odzyskanej  Niepodległości,  Srebrny 
Medal  za  Długoletnią  Służbę,  Brązowy 
Medal  za  Długoletnia  Służbę.  Jeniec 
obozu  w  Ostaszkowie.  Zamordowany 
w 1940  r  w  Kalininie.  Pochowany 
w Miednoje.

• Posterunkowy  PP Stanisław  Janosik, 
ur. 6.04.1894  w  Cisowej.  Syn  Jana 
i Katarzyny.  Od  około  1925  r.  pełnił 
służbę  na  Kresach,  w  Komendzie 
Powiatowej  Policji  Państwowej 
w Stołpcach.  Odznaczony  Srebrnym 
Medalem  za  Długoletnią  Służbę. 
Zamordowany  w  1940  r  w Kalininie. 
Pochowany w Miednoje.

• Ppor.  int.  rez.  Franciszek  Kapuśniak, 
Urodzony  10  VII  1910  w  Dobrakowie, 
syn  Jakuba  i  Agaty  z  Witkaniczów. 
Absolwent Seminarium Nauczycielskiego 
w  Siennicy.  Kierownik  Szkoły 
Powszechnej  w  Próchenkach 

[woj.mazowieckie,  pow.  łosicki, 
gm.Olszanka].  W  1932  r.  absolwent 
Batalionu  Podchorążych  Rezerwy 
Piechoty  nr  5  w  Łobzowie  k/Krakowa 
(1932).  Odbył  ćwiczenia  rezerwy  w 
22 pułku  piechoty  jako  d-ca  drużyny 
(1933,  1934)  i  w  Składnicy  Materiału 
Intendenckiego  Nr  6  we  Lwowie.  SMI 
nr 6 mobilizowała 601 Park Intendentury 
dla  mobilizowanej  we  Lwowie 
pierwszorzutowej  5  DP  i  661  Park 
intendentury  dla  Armii  "Łódź".  W 1939 
uczestnik  obrony  Lwowa.  Jeniec  obozu 
w Starobielsku.  Zamordowany  w  1940r. 
W Charkowie. Pochowany w Charkowie.

• Przodownik  Policji  Państwowej  Wit 
Kopeć ur.18-05-1902 w Kidowie.  Służył 
w  policji  na  kresach  wschodnich. 
Zamordowany  w  1940  r  w  Kalininie. 
Pochowany w Miednoje.

• Policjant  Jan  Mach, syn  Antoniego 
i Wiktorii, urodzony 2 III 1912 w Siadczy. 
Do  policji  przyjęty  28  XII  1936 
w charakterze  kandydata  na  szeregowca. 
Po  ukończeniu  30  IX  1937  Normalnej  
Szkoły Fachowej  dla szeregowych Policji 
Państwowej w Mostach Wielkich w pow. 
Żółkiewskim  został  przydzielony  do 
woj.lwowskiego. We wrześniu 1939 pełnił 
służbę na posterunku w Sieniawie w pow. 
Jarosławskim.  Jeniec  obozu 
w Ostaszkowie. Zamordowany w 1940 r. 
w Kalininie. Pochowany w Miednoje.

• Posterunkowy  Policji  Państwowej 
Bronisław Milejski,  syn Józefa i Balbiny, 
urodzony  21  VIII  1911  w  Siadczy. 
W policji  od  1934.  Służbę  pełnił 
w Warszawie. W marcu 1939 skierowany 
do  II  Wydz.  KG,  w lipcu  1939 do  rez. 
Policji Państwowej m.st. Warszawy i tam 
też służył we wrześniu 1939. Jeniec obozu 
w Ostaszkowie. Zamordowany w 1940 r. 
w Kalininie. Pochowany w Miednoje.

O losach pozostałych Piliczan biorących 
udział w walkach brak jest szczegółowych informacji. 
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Gen.Wacław Piekarski 
Urodził  się  5  czerwca  1893r.  w  Pilicy.  Po 

ukończeniu  gimnazjum  studiował  filozofię  i  nauki 
społeczne  na  uniwersytecie  w  Genewie.  Był 
członkiem  „Zarzewia”,  Drużyn  Strzeleckich 
i Związku  Strzeleckiego.  Po  wybuchu  I  wojny 
światowej został powołany do armii rosyjskiej, gdzie 
ukończył oficerską  szkołę piechoty. Przydzielony do 
korpusu ekspedycyjnego walczył w Grecji, skąd przez 
Włochy dotarł do Francji,do armii gen.Hallera gdzie 
w  stopniu  majora  dowodził  batalionem  w 1 pułku 
strzelców  polskich.  W  kwietniu  1919r.  Z  armią 
Hallera  powrócił  do  Polski.  Od  kwietnia  1919  do 
listopada 1921 był zastępcą dowódcy 1 psp. Od 27 IX 
1919 był dowódcą tej jednostki. Pułk w składzie 13 
DP uczestniczył wojny polsko-rosyjskiej. 13 DP w od 
maja do lipca 1919 walczyła w rejonie Włodzimierza 
Wołyńskiego, Kowela i Łucka. Od sierpnia walczyła 
o Równe, Zwiahel i Ostróg a od kwietnia 1920 roku 
uczestniczyła  w  ofensywie  na  Kijów.  W  maju 
i czerwcu 1920 roku broniła pozycji pod Koziatynem. 
W lipcowym i sierpniowym odwrocie armii polskiej 
powstrzymywała  wojska  Budionnego  w  marszu  na 
Lwów.  We  wrześniu  walczyła  pod  Zamościem, 
Komarowem i Tyszowcami, a potem w ofensywie na 
Wołyniu. Do końca walk dywizja działała w rejonie 
Zwiahla. Po tej wojnie  W. Piekarski dowodził 43 pp. 
W okresie IX 1921 – X 1922 był zastępcą komendanta 
przyszłego  Doświadczalnego  Centrum  Wyszkolenia 
Piechoty  w Rembertowie.  Od  listopada  1922 
rozpoczął  studia  w  Wyższej  Szkole  Wojennej  oraz 
w Szkole  Nauk  Politycznych  w  Paryżu,  które 
ukończył  w  roku  1924.  W  styczniu  1925  został 
szefem Wydziału II.  Od stycznia 1925 do września 
1926 był szefem Wydziału Ewidencyjnego Oddziału 

II  Sztabu  Generalnego.  Od  października  1926  do 
kwietnia  1927  był  I  oficerem  sztabu  Inspektoratu 
armii Nr 1. W latach 1927-1931 był dowódcą 54 pp. 
Od  czerwca  1931  został  przeniesiony  do  Korpusu 
Ochrony Pogranicza gdzie objął dowództwo Brygady 
KOP  „Podole”  w  Czortkowie.  Stanowisko  to 
piastował  do  października  1935r.  kiedy  to  został 
dowódcą  piechoty  dywizyjnej  11  DP 
w Stanisławowie. Od sierpnia 1936r. do października 
1938  r.  dowodził  29  DP  w Grodnie.  W  okresie 
październik  1938-sierpień  1939  był  szefem 
departamentu  Piechoty  Ministerstwa  Spraw 
Wojskowych.  19  marca  1939  został  mianowany 
generałem  brygady.  W  sierpniu  1939  objął 
dowództwo 41 DP w Armii "Modlin". 4 września 41 
DP koncentrowała się w rejonie Różana. 5 września 
toczyła  ciężkie  walki  z  wojskami  niemieckiego 
Korpusu  "Wodrig".  Sprzeczne  rozkazy  Naczelnego 
Dowództwa  spowodowały  chaos  w dowodzeniu 
i w konsekwencji  odwrót  znad  Narwi  do  nowego 
miejsca koncentracji  na północ od Wyszkowa. Tego 
samego  dnia  dywizja  została  przekazana  do  SGO 
"Narew"  i  przeznaczona  do  ponownego  zajęcia 
Różana.  Próba  odzyskania  utraconych  pozycji 
zakończyła  się  jej  rozbiciem  z  6  na  7  września. 
Wycofująca się 41 Dywizja wzięła za Niemców 33 DP 
skierowana nocnym marszem w rejon Różana i doszło 
do nocnego boju polskich jednostek, który zakończył 
się utratą 2 batalionów piechoty i jednego dywizjonu 
artylerii  lekkiej  przez  41  DP  oraz  kompletnym 
przemieszaniem  się  oddziałów  obu  dywizji. 
Zdezorganizowane  oddziały  zostały  wycofane  na 
południe na przeprawy na rzece Bug w rejonie Broku. 
Gen.Piekarski  otrzymał  rozkaz  ponownie 
podporządkowujący  go  GO "Wyszków".  7 września 
dywizja znajdowała się  w odwrocie na Wyszków. 8 
września  przydzielono  ją  do  Armii  "Modlin".  10 
września pod Stoczkiem Węgrowskim została rozbita 
przez Dywizję Pancerną "Kempf". 14 września resztki 
dywizji  weszły  w  skład  Frontu  Północnego  gen. 
Stefana Dąb-Biernackiego. 19 września dywizja biła 
się  z  niemiecką  3  Dywizją  Pancerną  w  rejonie 
Włodawy a potem pod Aleksandrowem i Terespolem. 
26  września  znajdując  się  pomiędzy  oddziałami 
niemieckimi  i  rosyjskimi  złożyła  broń.  Generał 
Piekarski  dostał  się  do  niewoli  niemieckiej.  Wojnę 
spędził  w  oflagach.  Po  uwolnieniu  z  niewoli  29 
kwietnia 1945 wyjechał do Francji i tam osiedlił się. 
Był Dyrektorem Domu Spokojnej Starości Polskiego 
Funduszu Humanitarnego w Lailly-en-Val. Zmarł 14 
II  1979  w  m.  Creteil  k.  Paryża.  Odznaczony  był 
Krzyżem  Virtuti  Militari,  Krzyżem  Niepodległości, 
Orderem  Polonia  Restituta,  oraz  czterokrotnie 
Krzyżem Walecznych.
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TOWARZYSTWO 

JURAJSKIE

Jesteśmy stowarzyszeniem powstałym na 
bazie doświadczeń zebranych w trakcie realizacji 
akcji społecznych w ramach nieformalnej grupy 
wolontariuszy  skupionych  wokół  internetowego 
Forum  Jurajskiego.  Przeprowadzone  realizacje 
wykazały,  że  istnieją  możliwości  wspólnego 
działania  bez  konieczności  angażowania 
znacznych  środków materialnych  i  zdobywania 
wsparcia  administracji  państwowej  w  oparciu 
o zaangażowanie  zainteresowanych  ludzi  i  co 
więcej,  że  na  takie  przedsięwzięcia  jest 
zapotrzebowanie.

Pierwotna  forma  działalności,  chociaż 
skuteczna i w praktyce sprawdzona miała jednak 
słabe  strony,  doskwierał  głównie  brak 
podmiotowości  prawnej.  Zaistniał  jednak  spory 
potencjał  aktywności,  którą  można  i  należy 
rozwijać.  Tworząc  stowarzyszenie  inicjujemy 
powstanie  organizacji,  łatwej  do  identyfikacji 
zwłaszcza  dla  wszystkich  podmiotów 
zewnętrznych.  Nasza  działalność  zyskuje 
wyraziste  oblicze,  którego  grupa  wolontariuszy 
w powszechnym  odbiorze  była  pozbawiona. 
Można, stwierdzić,  że stowarzyszenia nasze jest 
w  prostej  linii  efektem  ewolucji  poprzednio 
istniejącej  nieformalnej  struktury  i  zachowuje 
nadrzędną  dla  niej  zasadę  powszechnej 
dostępności. W nowej organizacji swoje pomysły 
realizować  będzie  mógł  każdy z członków pod 
warunkiem  jednak,  że  w  oczach  pozostałych 
zyskają one akceptację.
 

Przedmiot  naszych  zainteresowań  został 
określony  bardzo  szeroko,  jest  nim  niemal 
wszystko,  co  związane  z  Jurą.  Siłą  organizacji 
będzie  różnorodność  dyscyplin  i  przedmiotów 
zainteresowań  reprezentowanych  przez  jej 
członków.  Nie  przewidujemy  tworzenia 
osobnych,  działających  w  wąskich  grupach 
zainteresowań  zespołów,  praktyka  pokazuje,  że 
takie twory z czasem się hermetyzują. W zamyśle 
wszyscy  członkowie  naszego  stowarzyszenia 
mają działać wspólnie dla realizacji koncepcji lub 
projektu, który uznali za wartościowy.

Ważnym  aspektem  działalności 
i wartością  samą  w  sobie  jest  współdziałanie 
ludzi  reprezentujących  różne  zainteresowania. 
Wśród nas są  przyrodnicy,  regionalni  historycy, 
przewodnicy,  miłośnicy różnych form aktywnej 
turystyki, łączy nas jedno – fascynacja i szacunek 
dla  jedynej  w  swoim  rodzaju  krainy 
geograficznej,  jaką  jest  Wyżyna  Krakowsko  – 
Częstochowska. Jesteśmy otwarci na współpracę 
ze  wszystkimi,  zapraszamy  do  wstępowania 
w nasze  szeregi,  mamy  konkretne  pomysły 
i zdecydowaną wolę działania.

JURAJSKIE CMENTARZE WOJENNE

Członkowie  TJ  przeprowadzili  w  latach 
2008-2010,  początkowo  jako  grupa 
niestowarzyszonych  wolontariuszy,  działania 

rekonstrukcyjne  na  cmentarzach  wojennych  w 
Kromołowie,  Kotowicach,  Kroczycach, 
Jangrocie,   Zadrożu,  Goszczy  i  w  Wolbromiu. 
Odtworzenie  i  zachowanie  w  pamięci  dziejów 
śladów  Wielkiej  Wojny  na  Jurze  jest  jednym 
z wiodących  tematów  w  naszych   działaniach. 
Obecnie pracujemy nad odnowieniem cmentarza 
wojennego  na  wzgórzu  Bleszczowa 
w Kroczycach.

SPRZĄTANIE DOLINY PR ĄDNIKA

Zapoczątkowana  w  roku  2010  akcja 
sprzątania  Doliny  Prądnika  spotkała  się 
z życzliwym  przyjęciem  przez  dyrekcję 
Ojcowskiego  Parku  Narodowego  i  będzie 
zapewne kontynuowana w kolejnych latach. 
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Rok 2009. Cmentarz wojenny w Jangrocie
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WYCIECZKI TEMATYCZNE

W  ramach  działań  zmierzających  do 
popularyzowania  historii  Jury  organizujemy 
wycieczki, na których staramy się  pokazać Jurę 
nieznaną.  Czterokrotnie  uczestnicy  wycieczek 
organizowanych  przez  Towarzystwo  Jurajskie 
mieli okazję zwiedzać gminy Pilica.

Przedstawienie  nieznanych  większości 
mieszkańców  Jury  oraz  przybywających  tutaj 
turystów dziejów krwawych walk w listopadzie 
1914  r.  toczonych  pomiędzy  Krakowem  a 
Częstochową  oraz  opieka  nad  cmentarzami 
wojennymi  z  tego  okresu  jest   działaniem 
prowadzonym przez nas cyklicznie. Jedną z form 
tych  działań  są  spotkania  prowadzone  przez 
przewodników  jurajskich  będących  członkami 
naszego stowarzyszenia.

Historia produkcji żelaza w Pradłach sięga 
XVI wieku jednak po tym pierwszym okresie nie 
pozostały  żadne  ślady  materialne.  W  latach 
trzydziestych  XIX  wieku  dla  potrzeb 
budowanych  w  okolicach  Dąbrowy  Górniczej 
zakładów  hutniczych  zbudowano  w  Pradłach 
wielki  piec.  O  hutniczej  przeszłości  świadczą 
dzisiaj  jedynie  nazwy  miejscowe:  Piec, 
Pieczyska, Fryszerka, Dumynia. Dla urzędników 
górniczych  wybudowano tu  osadę  fabryczną  w 
bezpośrednim  sąsiedztwie  huty.  Na  skutek 
rabunkowej  gospodarki  leśnej  koszt  wytopu 
z udziałem węgla drzewnego drastycznie wzrastał 
i zakłady bazujące na koksie wypierały z rynku, 
te  z  przestarzała  technologią.  W  1854  roku 
pradelski  wielki  piec  wygaszono.  Chcemy 
uratować  od  zapomnienia  ten  ciekawy 
przemysłowy epizod z jurajskiej historii.
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Rok 2010 - spacer po Pilicy

Sprzątanie Doliny Prądnika

Rok 2011. Pradła - Wycieczka po "Żelaznej  
Dolinie"

Rok 2011.Spotkania z historia. Cmentarz 
wojenny w Kotowicach
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www.towarzystwojurajskie.pl

http://forumjurajskie.pl

www.jura-pilica.com

PILICA 2011

opracowanie:Aleksander Kot
aleksander.kot@interia.pl

opracowanie graficzne: Szymon Kot
szymon.kot@interia.pl
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Rok 2011. "Spokojne pogranicze" - rowerowa 
wycieczka po północno-wschodnich obrzeżach 
Jury

2011r. Wycieczka "Smoleń. Śladami warowni"

Rok 2011. Jurajskie dymarki w Pradłach
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