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FLORIAN BUDNIAK, MIECZYSŁAW TARCHALSKI 

Udział leśników w ruchu oporu 

i walkach partyzanckich 

w okręgu kieleckim i piotrowskim 

w okresie II wojny światowej 

Участие лесоводов в движении сопротивления и партизанских боях в келецком 

и пиотрковском округах в период П мировой войны 

Participation of foresters in resistance and partisan was in Kielce and Piotrków 

districts during World War II 

J ako okręg kieledki i piotrkowski pnzyjęto obszar stanowiący w okre- 

sie okupacji hitlerowskiej dystrykt Radom w tzw. Generalnym Gu- 

bernatorstwie, obejmujacy 24 431 km? i zamieszkaly przez 2 397 tys. osob. 

_ Obszar ten obejmowal rejon dzialania okregu radomsko-kieleckiego AK 

l podokręgu piotrkowskiego z okręgu łódzkiego AK oraz obejmował pra- 

wie w całości obwód radomsko-kielecki AL. W aktualnym podziale ad- 

ministracyjnym wspomniany obszar znajdował się na terenie woje- 

wództw: kieleckiego, radomskiego, piotrkowskiego oraz częściowo skier- 

niewickiego, tarnobrzeskiego i częstochowskiego. 

Na tym terenie można wyróżnić następujące kompleksy leśne, które 

stanowiły ostoje dla walczących z silniejszym wrogiem oddziałów par- 

tyzanckich: 

— lasy spalskie — rozciągające się od Koluszek, przez Tomaszów Maz. 

pod Piotrków i Sulejów, 
— lasy sulejowsko-przedborskie — łączące się z lasami włoszczowskimi 

i ciągnące się aż pod Szczekociny, 

— lasy opoczyńsko-koneckie, łączące się z najbardziej jednolitym obsza- 

rem lasów: Puszczą Świętokrzyską i lasami starachowickimi, 
— prawie jednolity kompleks lasów ciągnący się od Radziechowic, po- 

przez Radomsko, Żytno, Maluszyn i na południe od Złotego Potoku, 

— osobny kompleks lasów położonych w widłach Wisły i Pilicy, stano- 

wiący Puszczę Kozienicką. 

Pierwszym zgrupowaniem partyzanckim, które oparcie dla swej dzia- 

łalności bojowej znalazło w lasach a pomoc u leśników, był Oddział Wy- 

dzielony Wojska Polskiego mjra „Hubala” — Henryka Dobrzań- 

skiego. Oddział ten na przełomie lat 1939/1940 swymi wypadami 
| marszami pokonywał przestrzenie od lasów spalskich po Puszczę Świę- 

tokrzyską i lasy Oleszna (2—11). 
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Jeszcze w czasie działań mjra ,„Hubala” — bo już jesienią 1939 r. — © 
znalazł się w konspiracji, a od 1941 r. podjął walkę zbrojną — Włady- 
sław Jasiński — „Jędruś”. Stanął on na czele zorganizowanego przez 
siebie „Związku Odwetu”. Z organizacji tej powstał silny oddział party- 
zancki, który w 1944 r. wszedł w skład 2 pp AK (1). 

Pierwsze oddziały partyzanckie Gwardii Ludowej (GL) zaczęły prze- 
jawiać swą działalność na tym terenie w połowie 1942 r. Były to oddziały 
„Hiszpana” — August Lange i „Żbika” — Władysław Staromłyń- 
ski (3). W tym też roku przybył do lasów piotrkowskich z Warszawy 
oddział GL „Małego Franka” — Franciszka Zubrzyckiego. Słabo 
uzbrojony i zorganizowany nie zdołał rozwinąć pełnej działalności i po 
kilku akcjach bojowych został w sierpniu 1942 r. rozbity, a Zubrzycki 
poległ (4). 

W miarę upływu czasu powstający ruch oporu krzepł organizacyjnie 
i technicznie. Wyłoniły się organizacje o różnych kierunkach politycz- 
nych. Spośród coraz liczniejszych w tym okresie oddziałów partyzanckich 
działających na omawianym terenie, w których brało bezpośredni udział 
wielu leśników, należy wymienić oddziały dywersyjne i partyzanckie AK 
dowodzone przez leśników, a mianowicie: 

— w lasach spalskich i piotrkowskich — J erzego Pruskiego „Sto- 
pv i Stanisława Rżanka „Grafa” (26), 

— w lasach radomszczańsko-włoszczowskich — Mieczysława Tar- 
chalskiego „Marcina” i Floriana Budniaka „Andrzeja”. 
W czerwcu 1944 r. zza frontu została zrzucona licząca około 100 ludzi 

brygada PSzP „Grunwald”, dowodzona przez mjra Józefa Sobiesia- 
ka — „Maksa”. Dowódcą desantu zwiadowczego przygotowującego lą- 
dowanie tej brygady był leśnik Tadeusz R ykowski „Rojko” (9). 

W miarę rozrastania się oddziałów partyzanckich i coraz bliższych 
działań wojennych frontu wschodniego, we wszystkich ugr upowaniach politycznych powstała konieczność większego skoncentrowania sił, które 
nabierały znaczenia strategicznego. Zaczęto formować większe jednostki 
taktyczne, których działalność wiązała coraz większe siły na zapleczu 
frontu. 

Tak więc w 1944 r. oddziały Armii Krajowej przeprowadziły odtwa- 
rzanie niektórych jednostek przedwojennych WP, co podkreślało ciągłość 
walki z najeźdźcą. W lasach częstochowsko-radomszczańsko-włoszczow- 
skich powstała 7 dp AK złożona z dwóch pułków — 27 рр АК 177 рр 
AK. W lasach świętokrzyskich i kozienieckich sformowano 2 dp AK zło- 
żoną z trzech pułków: 2 pp leg. AL, 3 pp AK i 4 pp AK. W lasach spal- 
skich powstał 22 pp AK, a w lasach Przysuchy sformowano 72 pp AK 
(16). 

ATmia Ludowa sformowała w tym czasie na omawianym terenie na- 
stępujące brygady partyzanckie: I brygada AL — Ziemi Kieleckiej. 
II brygada AL — „Świt”, III brygada AL im. J. Bema, 10 brygada AL 
„Zwycięstwo” — złożona z Rosjan i 11 brygada AL „Wolność”. 

Działalność dywersyjna i bojowa leśników miała powiązanie z ich za- 
wodem, wynikała ze znajomości terenu w którym żyli i pracowali, dy- 
sponowaniu położonymi na uboczu i osłoniętymi lasami osadami, w któ” 
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rych zamieszkiwali, dysponowaniu pewną ilością różnorakich środków 

transportu, na znajomości okolicznych stosunków międzyludzkich oraz 

z wiedzy wojskowej nabytej bądź to w czasie ćwiczeń rezerwy, bądź też 

na kursach uwzględniających w swym programie zadania, jakie w czasie 

wojny będzie otrzymywać służba leśna. 

Rola leśników w obronie kraju była brana pod uwagę u nas już przed 

wojną. W 1933 r. zostało bowiem zorganizowane Przysposobienie Woj- 

skowe Leśników (PWL) zmierzające do przygotowania leśników jako od- 

rębnej grupy, której zadania w czasie wojny będą miały specjalny cha- 

rakter. W ramach tej działalności organizowano dodatkowe przeszkolenie 

wojskowo-leśne dla gajowych, grupy najliczniejszej i z racji swej pracy, 

najsilniej związanej z terenem leśnym. Kursy takie były organizowane 

przez Dowództwa Okręgów Korpusów i Dyrekcje Lasów Państwowych. 

Wszyscy ich uczestnicy byli powoływani na 6-tygodniowe ćwiczenia re- 

zerwy. Komendantem kursu był zazwyczaj oficer rezerwy — leśnik, 

a wykładowcami i instruktorami byli inżynierowie leśnicy oraz oficero- 

wie i podoficerowie zawodowi, przydzieleni z najbliższych pułków pie- 

choty. I tak w Szkole dla Leśniczych w Zagórzu k. Częstochowy komen- 

dantem takiego kursu był kpt. rez. inż. Aleksander Zieliński. Po- 

dobny kurs odbył się w lipcu 1938 r. w Szkole dla Leśniczych w Mar- 
goninie (Poznańskie), gdzie jeden z autorów — ppor. rez. inż. Mieczy- 

sław Tarchalski był komendantem kursu, a drugi — ppor. rez. inż. 

Florian Budniak — był jednym z wykładowców. 

Te predyspozycje zawodu sprawiły, że w początkach ruchu oporu 

w szeregach Służby Zwycięstwa Polski, a potem Związku Walki Zbroj- 

nej, nie zabrakło leśników. Byli oni inicjatorami i członkami pierwszych 

zawiązków organizacji poddziemnych, a z czasem stali się główną ostoją 

i podporą zbrojnych działań partyzanckich. Można śmiało powiedzieć, 

że nie było oddziału partyzanckiego z wszystkich ugrupowań społecznych 

i politycznych, działających poza miastami, które by mogły się obyć bez 

współpracy leśników. 

Wielu leśników zajmowało kierownicze i dowódcze stanowiska w or- 

ganach terenowych jak i w powstających oddziałach partyzanckich. I tak 

w szeregach ZWZ—AK w kierownictwie placówek terenowych byli za- 

angażowani następujący leśnicy: Jan Kowalski — kdt obwodu Pa- 

bianice, następnie obw. Tomaszów Maz. a w końcu inspektoratu Piotr- 

ków. Funkcje komendantów podobwodów i placówek pełnili: Józef Go- 
mółka, nadleśniczy — podobwód Spała; Stanisław Grochulski, 

leśniczy — podobwód Piotrków 4; Lucjan Kępiński, leśniczy — pod- 

obwód Piotrków 7; Zygmunt Słupczyński, leśniczy — podobwód 

Opoczno; Jerzy Ramm, nadleśniczy — podobwód Koniecpol; Feliks 

Jungowicz, leśniczy — podobwód Złoty Potok; Stanisław Tyszec- 

К i, nadleśniczy — podobwód Gidle; Władysław Szołkołowicz, le- 

śniczy — podobwód Oleszno; Julian Kaczmarczyk, leśniczy — pod- 
obwód 100, Ostrowiec Świętokrz., Władysław Lisewski, leśniczy — 
podobwód Rzejowice; Piotr Stolarski, nadleśniczy — placówka Irzą- 

dze; Walenty Staszczyk, leśniczy — placówka Kurzelów; Stanisław 

Szczepański, nadleśniczy — placówka Szczekociny; Jan Miszte- 

la, gajowy — placówka Ręczno; Feliks Lejczyk, nadleśniczy — pla- 
cówka Lubień; Kazimierz Wasilewski, leśniczy — placówka Lu- 
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bień; Julian Frydrych, leśniczy — placówka Samsonów; Zygmunt 

Szpak, leśniczy — placówka Włoszczowa. 
Funkcje kierowników dywersji (kedyw) w obwodach AK pełnili: Flo- 

rian Budniak, leśniczy — obwód Radomsko; Mieczysław Таг- 

chalski, leśniczy — obwód Włoszczowa; Stanisław Grochulski, 
leśniczy — obwód Opoczno; Stanisław Rżanek, leśniczy — obwód 
Tomaszów Maz. 

Różne funkcje w sztabach obwodów spełniali następujący leśniczo- 
wie: Franciszek Sochacki, leśniczy — Opoczno; Jeremi Kozłow- 
ski, nadleśniczy — Piotrków; Eugeniusz Bicz, nadleśniczy; Zbigniew 
Dylewski, instr. zywic.; Edward Tarocinski, nadlesniczy — Ra- 
domsko; Karol Kazimierski, lesniczy; Czeslaw Blasczyk, adj. — 
Tomaszów Maz.; Franciszek Kaczmarek, nadleśniczy i Mieczysław 
Sczucki, leśniczy — Włoszczowa. 

W Armii Ludowej: Spirydon Dziubiński, brakarz leśny — kdt 
III rejonu Góry Świętokrzyskie; Czesław Karwiński — kdt rejonu I 
Rzeczniów. | 

W Batalionach Chłopskich w placówkach terenowych działali: Mie- 
czysław Kazimierski — syn gajowego — kdt gminny BCh Woj- 
ciechowice; Adam Słomka, leśniczy — członek zespołu redakcyjnego 
organu Rocha Znicz”. 

Szeroki był zakres i różnorodność form działalności leśników w ruchu 
oporu: od wywiadu, łączności, przewodnictwa, szeroko pojętej działalno- 
ści kwatermistrzowskiej, do bezpośredniego udziału w akcjach sabotażo- 
wych i dywersyjnych oraz walkach partyzanckich. Niektóre z tych czyn- 
ności, jak wywiad i łączność radiowa, były częstą formą współpracy na 
wysokim szczeblu ze sztabami orgańizacyjnymi, inne dotyczyły codzien- 
nych spraw walczącego społeczeństwa i oddziałów zbrojnych, z których 
każdy oddział w mniejszym lub większym stopniu musiał korzystać. 
Udział leśników w ruchu oporu był powszechny, a oparty na patriotyz 
mie, stwarzał postawy bezkompromisowe i bohaterskie. Częste było rzu- 
canie na szalę walki życia własnego i najbliższych. A oto przykłady 107 
nych form walki leśników: 

Wywiad był zadaniem, które bardzo często zlecano leśnikom na róż- 
nych stanowiskach ich pracy. Zakres i penetracja tego wywiadu zależała 

od sprytu, odwagi i znajomości ludzi, w tym także wroga oraz terenu: 
Przykładem skutecznej pracy na tym odcinku, choć nie bez bolesnych 
strat własnych, był wywiad prowadzony na terenie Spały, gdzie Niemcy 
wybudowali jeden z pierwszych ośrodków dowodzenia frontem wschoa- 
nim. Najwiecej i najwazniejszych informacji o budowie tego osrodka ora? 

kopie planów niektórych obiektów dostarczyły nasze wywiadowczyni” 
córki leśników, pracujące w niemieckim kasynie oficerskim w Spale: Jar 
nina i Bronisława Cabanówny wraz z Haliną i Ireną Poborcow- 
nami. Schwytane w momencie sporządzania dalszych odrysów planów 
magazynów zostały aresztowane, a po okrutnym śledztwie wywiezione 
do Ravensbriick i tam rostrzelane. 
„Jerzy Piotrowski, absolwent wydziału leśnego Liceum Кг. 

mienieckiego, zrzucony na tyłach frontu niemieckiego, zorganizował dla 
potrzeb wywiadu wojskowego Armii Radzieckiej bazę wywiadowc 
w pobliżu wsi Szewce—Zawada. W swej pracy korzystał z pomocy Jeśnr 
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ków oraz nawiązał kontakt z dowódcą wywiadu AK okręgu radomsko- 
_ -kieleckiego, który dostarczał mu obszernych informacji dotyczących roz- 

lokowania wojsk niemieckich. Materiały te uzyskały przychylną ocenę 
ze strony radzieckiej centrali wywiadu (8). 

W zakresie wywiadu prowadzonego na rzecz oddziałów partyzanckich 
należy wspomnieć o działalności następujących leśników: Leona 
Mroczkiewicza, Czesława Dobosza, Antoniego Szakow- 
skiego, Leona i Teodory Nawrockich. Cennych informacji do- 
starczała organizacji przez okres 3 lat pracująca na poczcie w Piotrkowie 
Maria Szurek-Błaszczykowa, żona adiunkta leśnego z Nagórzyc. 

Łączność była najpowszechniejszą formą współpracy leśników z wła- 
dzami terenowymi ruchu oporu i oddziałami partyzanckimi. Chodziło tu 
0 przekazywanie wiadomości oraz o udostępnienie swych domów na miej- 
sca spotkań przedstawicieli różnych ogniw ruchu oporu. Szczególną formą 
łączności była łączność radiowa. W zakresie tej łączności w wielu osa- 
dach leśnych działały ukryte punkty nasłuchu, głównie wiadomości o ko- 
munikatach wojennych. W osadach leśnych lub miejscach na ten cel 
przygotowanych instalowano aparaty nadawczo-odbiorcze dla łączności 
z nadrzędnymi władzami konspiracji oraz z zagranicznymi ośrodkami do- 
wodzenia. Stacje te miały często ochronę zbrojną. Taka radiostacja, bę- 
dąca w dyspozycji Komendy Głównej AK, pracowała na terenie nadl. 
Glinna i z pracą jej byli związani następujący leśnicy: Stanisław Gie- 
rach, Janusz Maciejewski, Jerzy Pruski, Mieczysław Spalik, 
ое Kościelniak, Jan Pierzchała, Jan Melon i Bronisław 
aski. 
Z działalnością radiostacji nadającej komunikaty meteorologiczne dla 

potrzeb lotnictwa alianckiego był związany adiunkt leśny z nadl. Gidle — 
Jan Cholewo i leśniczy z Jasienia — Stanisław Rogacz. Dla po- 
trzeb KG AK pracowała przez dłuższy czas radiostacja zainstalowana 
w leśnictwie Włodkowice u leśniczego Juliana Kaczmarczyka. 
‚ Łączność kurierską i lokale spotkaniowe prowadziło bardzo wielu le- 
śników. Około 900%, pracowników terenowych leśnictwa było zaangażo- 
wanych w tego rodzaju współpracy z ruchem oporu. Z bardziej aktyw- 
nych należy wymienić: Czesława Błaszczyka, Mariana Czapliń- 
skiego, Teofila Dąbrowskiego, Bogdana Jasińskiego, Zdzi- 
sława Kiełka, Eugeniusza Korusa, Romana Plewińskiego, Ka- 
zimierza Stolarskiego, Józefa Saletę, Władysława Szołkoło- 
wicza, Ludwika Śledzińskiego i Stanisława Świątka. 

. Bezpośrednio z odbiorami zrzutów lotniczych związani byli następu- 
У leśnicy: Henryk Kozub, Jan Lizikowski, Józef Łachań- 

SKI. 

Tak jak wywiad i łączność były formami współpracy leśników w dzia- 
łalności bojowej ruchu oporu, tak udzielanie kwater, dostarczanie żywno- 
"ci. magazynowanie broni i sprzętu, opieka nad rannymi i chorymi par- 
tyzantami były formą współpracy gospodarczej, bez której nie może się 
obyć nikt prowadzący działania bojowe. Tego typu współpraca, którą 
możną nazwać działalnością kwatermistrzowską, silniej angażowała leś- 
ników niż zadania związane z bezpośrednią walką. 

Długa jest lista leśników wnoszących w tej dziedzinie swój udział 
W ruchu oporu. Korzystał z niego już pierwszy oddział partyzancki jakim 
» 
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był OWWP mjra „Hubala”, a dalej bieg wypadków rozwijał go i two- 
rzył rozpędem ludzkich serc i gorącego patriotyzmu. | 

W działalności tej na szczególną uwagę zasługuje działalność nastę- ' 
pujących leśników: Jana Barana, Jana Lisikowskiego, Euge- 
niusza Wróblewskiego, Antoniego Gabrysiewicza, Józela 
Żulikowskiego, Karola Kazimierskiego, E. Borzędow- 
skiego, Andrzeja Szwedy, Józefa Gomółki, Józefa Lejki, Ka- 
rola Pluty, Stanisława Ojrzyńskiego, Wojciecha Strzębały, 
Stefana Dłubaka, Józefa Orłowskiego, Juliana Juszkiewi- 
cza, Zygmunta Pańczyka, Euzebiusza Parzucha, Kazimierza Ko- 
perka, Stanisława Książka, Stefana Marcjana, Aleksandra Zie- 
lińskiego, Jedynaka, Jana Maciąga, Jana Grzesiaka, Wła- 
dysiawa Kąckiego, Tadeusza Owsińskiego, Władysława Szoł- 
kołowicza, Władysława Gawrońskiego, Ryszarda Wrońskie- 
go. 

Do działalności kwatermistrzowskiej należy zaliczyć również produk- 
cję czerepów do granatów ręcznych, kolców do uszkadzania opon samo- 
chodowych i butelek zapalających, których produkcja była prowadzona 
w leśnictwach Kobiele Wielkie i Strzałków, przy udziale następujących 
leśników: Floriana Budniaka, Romana Plewińskiego, Mariana 
Bieszke, Józefa Jankowskiego, Piotra Palusa, Stefana i Wło- 
dzimierza Truszczyńskich, Zbigniewa Andruszewskiego 
Antoniego Wiechowskiego, Teofila Baryły, Henryka Piasec- 
kiego i Józefa Bartnika (18). 

Wspomnieć należy również o tzw. działalności legalizacyjnej, polega- 
jącej na przygotowywaniu fałszywych dokumentów tożsamości i kart za- 
trudnienia, dla osób które zmuszone były się ukrywać, Z tak przygoto- 
wanych dowodów tożsamości i zatrudnienia w leśnictwie korzystali m. in.: 
Franiszek Polkowski Korsak” — kdt obwodu AK Radomsko (7) 
Józef Łubnicki „Wojna” — oficer sztabowy inspektoratu AK w Pio" 
trkowie, Roman Siwek-Dobrowolski „Helena” — kdt rej. AK 
Kozienice. Z leśników, którzy w działalności tej szczególnie się zasłużyli 
należy wymienić: Stanisława Tyszeckiego, Józefa Buczackie- 
80, Leona Mroczkiewicza, Mieczysława Śliwkę, Ryszarda i Ire- 
nę Słotwińskich. 

Do działalności sabotażowej, zmierzającej do zachowania naszych la" 
sów, a prowadzonych przez leśników należy zaliczyć akcje mające na 
celu oszczędzanie cennych drzewostanów, z równoczesnym nasileniem 
prac odnowieniowych, żółwie tempo prac eksploatacyjnych, fałszowanie 
kwitów wywozowych, co prowadziło nie tylko do pozostawiania drewna 
w lesie, ale uwalniało wozaków, przeważnie miejscowych chłopów, 0d 
narzuconych im kontyngentów wywozowych. Z wyróżniających się w tei 
dziedzinie leśników należy wymienić: Żelisława Ma jewskiego, Sta nisława Borczyńskiego, Bernarda Jareckie go, Tadeusza 
Kwaśniewskiego, Juliana Garbalę, Wacława Jaworskie- go Piotrowiaka, Juliana Juszkiewicza, Kazimierza Stolar- skiego, Teofila Dąbrowskiego, Tadeusza Owsińskiego, Wła- dysława Szołkołowicza. 

. Unieruchamianie a nawet niszczenie tartaków miało na celu utrud- nianie dostaw obrobionego drewna na potrzeby wojenne okupanta oraz 
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zahamowanie nacisku na eksplotację i dostawę drewna tartacznego. 

W działalności tej na terenie powiatów radomszczańskiego i włoszczow- 

skiego brały również udział oddziały partyzanckie dowodzone przez le- 

ком Floriana Budniaka i Mieczysława Tarchalskiego, 

unieruchamiając albo niszcząc tartaki, m. in. w Radomsku i Włoszczowie. 

W unieruchomieniu tartaka w Słostowicach współdziałał Edward Ia- 

rociński. 

Nie zabrakło również leśników w drukowaniu tajnych pism konspi- 

racyjnych. Pierwsze takie regionalne pismo wydawane przez organizac je 

„Odwet”, założoną przez Władysława Jasińskiego — , Jedrusia ’, 

było drukowane u nadleśniczego Stanisława Tarc halskiego z nadl. 

Klimontów. Nadleśniczy Piotr Stolarski — kdt placówki Irządce 

w obw. AK Włoszczowa — wydawał pismo lokalne „Werble”, a leśniczy 

Adam Słomka z Oględowa k. Staszewa był członkiem redakcji orga- 

nu BCh „Znicz” w powiecie Stopnica, który drukowano w mieszkaniu 

jego matki. 
Spośród leśników należących do organizacji podziemnych AK, AL, 

BCh jedna trzecia brała kezpośredni udział w działaniach dywersyjnych 

l partyzanckich. 

_ Dowódcami oddziałów dywersyjnych i partyzanckich w Armii Kra- 

jowej byli następujący leśnicy: Mieczysław Tarchalski — „„Mar- 

cin”, leśniczy — dow. OP obw. Włoszczowa, a następnie dow. baonu 

„Las” — 74 pp AK; Florian Budniak — „Andrzej , leśniczy — dow. 

OP obw. Radomsko „Grunwald”, a następnie dow. 2 komp. „Buk” 174 

Pp AK i zast. dow. baonu; Stanisław Rżanek — „Graf”, leśniczy — 

dow. grupy partyzanckiej „Kotwica”; Jerzy Prus ki — „Stopa”, lesni- 

czy — dow. plutonu ochrony radio GKAK; Walenty Staszczyk — 

„Ryś”, leśniczy — dow. patrolu dywersyjnego; Julian Kaczmar- 

czyk — Sławomir”, leśniczy — dow. OD w obw. Opatów, Kazimierz 

Wasilewski — „Murzyn”, leśniczy — dow. 5 komp. 25 pp AK: 

Władysław Szołkołowicz — „Wiktor”, leśniczy — dow. plut. 

4 komp. 74 pp AK; Zygmunt Szpak — „Stefan”, leśniczy — dow. 

plut. 1 komp. 74 pp AK; Wojciech Adamski — „Czajka” — leśni- 

Czy — kwatermistrz baonu „Tygrys” (Las); Letosław Brandt — „„Ram- 

zes”, leśniczy — dow. zwiadu konnego komp. „Buk” 74 pp; Józef 

Łachański — „Kmicic”, leśniczy — dow. plutonu ochrony zrzutów. 

Oprócz tych leśników dowódców oddziałów, w samym tylko oddziale 

partyzanckim obw. Radomsko „Grunwald” walczyli również następujacy 

fsnicy (gajowi, praktyktanci leśni i robotnicy lesni): Jozef Bartnik — 

„Równy”, Mieczysław Łebek — „Wacek”, Jozef L itarski — „Bob . 

Ryszard Czubała — „Młody”, Mirosław Twardowski — ,.Ar- 

sen”, Włodzimierz Truszczyński — „Bogdan”, Stanisław Po- 

powski — „Długi”, Romuald Rogacz — „Zawisza”, Zygirya Ro- 

sacz — „Marynarz”, Marian Karcz — „Odwet”, Leon Orłow- 

ski — „Orle”, Mieczysław Pawlik — „Rawicz”, Antoni Wie- 

Chowski — „Strug”, Henryk Piasec ki — „Zapora, Jan Go- 

nera — „Zając”, Jan Nowak — „Papkin”, Władysław Ję drzej- 

Czyk — „Orle”, Jerzy Zaborowski — „Grzymała”. Podobna była 

Sytuacja w innych oddziałach partyzanckich. 

Z oddziałów partyzanckich obw. Radomsko i obw. Włoszczowa, 
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w okresie tworzenia większych jednostek, powstał baon Las” składają- 
cy się z trzech kompanii o kryptonimach: „Akacja”, „Buk” i „Cedr”, 
który wszedł następnie w skład 74 pp AK (16). 

Walki oraz ważniejsze akcje sabotażowe przeprowadzone przez oddzia- 
ły partyzanckie obw. Radomsko i Włoszczowa, a następnie przez baon 
„Las” 74 pp AK wykazane są w Kalendarium (23). Na szczególną uwagę 
zasługuje zwycięska walka stoczona w dniu 1 VI 1944 r. z oddziałem pa- cyfikacyjnym SS pod Krzętowem, której sukces zawdzięczać należy wy- 
korzystaniu obronnego znaczenia lasu i zastosowanej taktyce partyzan- 
ckiej (17). Duży sukces odniósł również baon „Las” w tzw. „Małej woj- 
nie” w czasie czterodniowych walk od 27 do 30 X 1944 r., stoczonych ko- 
lejno pod Krzepinem, Kosowem, Henrykowem i Brześciem (20). 

Dowódcami oddziałów partyzanckich w Armii Ludowej byli leśnicy: Spirydon Dziubiński — „,Zemsta” — dow. komp. sztabu III obw. 
AL, Julian Juszkiewicz — ,Fin”, leśniczy — dow. baonu II bryga- dy AL „Świt”; Jan Wrześniewski — „Lamp”, gajowy — dow. 
plutonu I brygady AL „Świt”; Kazimierz Szeluga — „Kolt”, ga- 
jowy — dow. plutonu II brygady AL „Świt”. 

W Batalionach Chłopskich dowódcą Powiatowego Partyzanckiego Od- 
działu Straży Bezpieczeństwa (LSBBCh) w powiecie opatowskim był syn 
gajowego Mieczysław Kazimierski — „Prymus”, który w 1944r. 
wraz ze swolm oddziałem walczył na Kielecczyźnie razem z 2 dp AK (14). 

Opracowanie niniejsze oparto na ankietach-relacjach nadesłanych na 
apel PTL oraz na publikacjach podanych w wykazie literatury. Na pod- 
stawie tych źródeł opracowano 707 kart-informacji dotyczących leśników 
i członków ich rodzin, zamieszkujących wspólnie osady leśne i zaangażo- wanych w ruch oporu w podanym terenie. Zebrane informacje dotyczą 
miejsc pracy i zamieszkania, stopnia zaangażowania i poniesionych re- 
presji . 

4 przeprowadzonej analizy opracowanych informacji wynika nastę- 
pująca przynależność organizacyjna: ZWZ—AK — 49,20%, GL—AL — 
4,0%, BCh — 4,6%. Reszta, tj. 42,20, uczestniczących w ruchu oporu lub współdziałających z oddziałami partyzanckimi, nie należała do żad- 
nej z organizacji podziemnych lub brak danych o ich przynależności 49° 
tych organizacji. 

Z ogólnej liczby 707 leśników i ich rodzin zaangażowanych w ruchu 
oporu i działaniach partyzanckich zginęło 288 osób, co stanowi 40,7%. 

Z tego: 

poległo w walce 94 — 3,4 
rozstrzelanych w egzekucjach 168 — 23,7 [0 
zamordowanych w więzieniach i obozach 96 — 13,6% 

Poza tym w walkach zostało rannych 12 osób, 35 osób zostało uwie- zionych, a 120 osób zostało zesłanych do obozów koncentracyjnych, z któ- 
rych powróciły zaledwie 32 osoby. 
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