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HISTORIA POWSTANIA CMENTARZA PARTYZANCKIEGO „ÓSEMKA” 

 W odległości 3 km od osiedla  Książęce 

w Skarżysku-Kamiennej, w tej samej 

odległości od osiedla Pogorzałe i ok. 4,5 km od 

wsi Łazy, znajduje się cmentarz partyzancki 

żołnierzy  Armii Krajowej. Powstał on w 

sierpniu 1943 r. tj. w chwili gdy pięciu 

żołnierzy A.K. „Ponurego” wpadło w zasadzkę 

i stoczyło walkę z żandarmerią niemiecką w 

opuszczonej i nie zamieszkałej gajówce 

Mościska koło wsi Mroczków. W walce tej 

wszyscy zginęli, a Niemcy ponieśli wysokie 

straty w zabitych i rannych. Byli to:  

 kapr. Józef Domagała „Wilk” 

 kapr. imię NN. „Peliszke”, „Katylina” 

 kapr. Jan Pisarek „Jabłonka” 

 st. strzelec Zbigniew Szymanowicz „Czarny” 

 kapr. Stanisław Kowalski „Czarny” 

Stało się to 4 sierpnia 1943 r. Nazajutrz dowódca placówki A.K. Nr 115 „Pogorzałe”, podpor. Stefan Bilski 

ps. „Buczyński” otrzymawszy wiadomość o tym wydarzeniu zebrał znajdujących się pod ręka swoich 

żołnierzy i pomaszerował wraz z nimi do gajówki Mościska. Odnalazł tam zmasakrowane po śmierci ciała 

dzielnych partyzantów, wśród których rozpoznał dawnego żołnierza swojej placówki. 

 Po zorganizowaniu podwód, ciała poległych partyzantów zostały przewiezione w rejon leśny 

placówki „Pogorzałe”. W okolicznych wsiach zostały pośpiesznie wykonane trumny, w których ułożono 

ciała oraz butelki zawierające kartki z 

wypisanymi pseudonimami. 

 Nieopodal miejsca pobytu placówki, 

w obszernej gęstwinie młodniaka odbył się z 

honorami wojskowymi pogrzeb poległych 

żołnierzy Armii Krajowej zgrupowania 

„Ponury”. 

 Od tego opisanego wydarzenia datuje 

się powstanie Cmentarza Partyzanckiego, 

jakkolwiek oficjalna decyzja w tej sprawie 

przez komendanta podobwodu „Morwa”, 

kapitana Franciszka Walewskiego ps. 

„Stryjek”, podjęta została później. W jej 

wyniku placówka nr 117 „Skarżysko 

Książęce” pod dowództwem sierżanta Bronisława Gładzika ps. „Chmura” oraz placówka nr 115 

„Pogorzałe” pod dowództwem podpor. Stefana Bilskiego ps. „Buczyński”, przy częściowym udziale 

niektórych członków placówki „Łazy”, jak np. kapral Jan Dreziński ps. „Maj”, wspólnie wokoło tych mogił 

wykarczowali ok. 400 m2 lasu i ogrodzili pięknym modrzewiowym płotem. Na czołowej ścianie  

 
Pomnika postawionego w miejscu potyczki - gajówka Mościska 

Cmentarz partyzancki "Ósemka" w dniu poświecenia 28 maja 1944 r. 
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tego cmentarza postawiono duży, wyciosany z 

modrzewia krzyż. Zważywszy na ogrom trudności 

oraz ciągłe zagrożenie ze strony penetrujących okolicę 

Niemców i konfidentów zadanie to zostało wykonane 

w rekordowym tempie bo późna jesienią 1943 roku i 

wczesną wiosną 1944 r. W maju 1944 r. prace została 

ukończone. W dzień Zielonych Świątek tj. 28 maja 

1944 r. dokonano uroczystego poświecenia Cmentarza 

Partyzanckiego, któremu patronował komendant 

podobwodu „Morwa” kapitan Franciszek Walewski 

ps. „Stryjek”, wraz ze swoim zastępca por. Ekiertem 

ps. „Narew”. Poświęcenia dokonał kapelan Antoni 

Połega ps. „Ager”. Dowódca plutonu honorowego i 

mistrzem ceremonii był podpor. Stefan Bilski ps. 

„Buczyński”.   

 W uroczystości poświęcenia wzięła udział delegacja oddziału partyzanckiego 

A.K. „Szarego” – Antoniego Hedy w sile drużyny, którą dowodził kapral 

„Pozew” – Edward Paszkiel. Na czele tej delegacji stał podporucznik Stefan 

Sławińki ps. „Lis”. Poza tym dość licznie udział wzięli członkowie okolicznych 

placówek. Cała uroczystość była dobrze ubezpieczona systemem dalekich 

czujek alarmowych, a najbliższe otoczenie obstawione było uzbrojonymi w 

broń maszynową i ręczną placówkami. W kilka dni po tej uroczystości kapral 

„Pozew” Edward Paszkiel 

przywiózł 3 zabitych i 1 

rannego partyzanta z akcji 

rozbicia więzienia w 

końskich, którzy oprócz 

rannego  pochowani zostali z honorami wojskowymi 

na tym cmentarzu. Byli to:  

 kapral Stefan Pałka ps. „Grom”; 

  strzelec Ryszarg Bielejec ps. „Delfin”  

 oraz strzelec  Stanisław Pietrzykowski ps. 

„Ludwik”, pochowany na tym cmentarzu pod 

pseudonimem „Błyskawica”.  

Ciężko ranny w kolano strzelec Stanisław Ładak 

ps. „Sikorka” został przewieziony na leczenie, 

gdzie niestety w kilka dni później zmarł. W dniu 14 

czerwca 1944 r. został zastrzelony łącznik oddziału 

„Szarego” Henryk Ogłoza ps. „Kruk”, który w 

kilka dni potem również został przywieziony i 

pochowany na tym cmentarzu. Jeszcze przed 

poświęceniem cmentarza, bo pod koniec marca 

1944 r. pochowani zostali na cmentarzu podpor. Mieczysław Szymański ps. „Szum”, kapral Leon 

  

Franciszek Walewski 
ps. „Stryjek” 

 

 

 

komendant podobwodu „Morwa” w Skarżysku-Kamiennej 

zdjęcie przedwojenne i z czasów okupacji 

 

Stefan Bilski  
ps. „Buczyński” 

dowódca  placówki A.K. 
Nr 115 „Pogorzałe”  

 

Partyzancka msza odprawiana przez ks. Antoniego Pałęgę  
ps. „Antoś” z lewej klęczy Seweryn Maczuga ps. „Wrzos” 
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Półtorak ps. „Batory” oraz strzelec Jan Karpeta ps. „Gołąb”, którzy zginęli w dwudniowej walce z 

Niemcami w Borze pod Szydłowcem. 

 W pierwszych dniach lipca 1944 r. pochowani zostali żołnierze z oddziału „Szarego” kapral 

Aleksander Kozior ps. „Zant” oraz  strzelec „Bogdan” nazwisko nieznane, którzy przez zaskoczenie 

zostali zastrzeleni przez nadleśniczego Niemca z broni myśliwskiej koło Końskich. Pod koniec czerwca 

1944 r. pochowany został z oddziału „Szarego” podchorąży Józef Świerczyński ps. „Poranek”, który 

został ciężko ranny w walce z Niemcami na dworcu kolejowym w Suchedniowie w dniu 23 czerwca 1944 r. 

Przetransportowany do leśniczówki Rosochy  w lasach dalejowskich za Bliżynem gdzie był operowany 

przez panią doktor Agnieszkę Apełt ps. „Agnieszka”. Lecz mimo wyjęcia kuli ranny partyzant zmarł w 

skutek wdania się gangreny. Pośpiesznie zbito trumnę z desek i pożegnano kolegę salwą honorową, a 

wyznaczeni żołnierze odwieźli go na leśny cmentarz partyzancki. 

W starciu z żandarmeria pod Szydłowcem w dniu 5 sierpnia zginął dowódca Placówki Skarżysko 

Książęce sierżant Bronisław Gładzik ps. „Chmura”, który również został pochowany na tym cmentarzu. 

 Strzelec Wacław Ludew ps. 

„Gwiazda” zginął 12 sierpnia 1944 r. 

podczas zaskoczenia w domu, a podchorąży 

Stanisław Malik ps. „Pospolity” zginął 13 

sierpnia 1944 r. we wsi Kaczka w lasach 

siekierzyńskich. Obaj zostali również 

pochowani na tutejszym cmentarzu. Swe 

życie za Ojczyznę oddali także żołnierze 

A.K. z okolicznych placówek: strzelec 

Tadeusz Wierzbowicz ps. „Lufa”, strzelec 

Marian Kowalik ps. „Brzózka”, strz. 

Bogusław Skowron, strz. Maciejczak 

Bronisław ps. Nieznany oraz strz. Stefan 

Gromek ps. „Kłos”, wszyscy z placówki Nr 

117 Skarżysko Książęce. 

 Znajduje się tu również mogiła 

żołnierzy A. K. z placówki „Łazy”: gajowy 

Józef Kurowski ps. Nieznany, strz. 

Stanisław Ubysz ps. „Gołąb”, strz. 

Władysław Dereziński ps. „Śmigły” oraz 

strzelec Marian Szymczyk ps. Nieznany. 

Jest także grób Józefa Korzeniowskiego ps. 

„Korzeń” i Zygmunta Łyżwy ps. 

„Dziadek” z kompani „Olcha” Podobwodu 

„Morwa”. Strz. Marian Omes ps. 

„Ogórek”, pochodził z miejskiej placówki 

Skarżysko-Kamienna. Są również trzy 

mogiły żołnierzy A.K. poległych podczas 

wojny, a przywiezionych na ten cmentarz 

dopiero po przejściu frontu radziecko niemieckiego. Są to: strz. Stanisław Bilski ps. „Kula” oraz kapral 

Edward Półtorak ps. ”Młot”, który jako członek oddziału A. K. podpor. Władysława Czerwonki ps. 

 

Grupa partyzantów, łączniczek i sanitariuszek „Morwy”. W środku  
klęczy ks. „Antoś”, za nim w okularach K. Rolek i leżący „Stryjek”. 

 

Grupa partyzantów podobwodu „Morwy” w Skarżysku, pierwszy 
z lewej Ekiert  ps. „Narew”  z-cz „Stryjka”, piąty K. Rolek, trzecia  

w pierwszym rzędzie „Czarna”. 
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„Jurek – Czerwony” działającego z rozkazu komendanta Antoniego Hedy „Szarego” w okolicach Iłży. 

Zginęli w dniu 4 lipca 1943 r. w walce z żandarmeria niemiecką koło wsi Małomierzyce. Pochowano tu 

Władysława Buczka ps. „Sosna”, członka oddziału partyzanckiego A.K. „Ponurego” ze zgrupowania 

Stanisława Pałaca ps. „Mariański”. Strz. Władysław Buczek „Sosna” zginął w lasach koło Świniej Góry 

w dniu 12 sierpnia 1943 r., a został przewieziony i pochowany na cmentarzu w 1945 r. już po zakończeniu 

działań wojennych. 

 W roku 1947 świeżo powstały Związek Uczestników Walki Zbrojnej, którego wiceprezesem 

został podpor. Stefan Bilski ps. „Buczyński” uhonorował ten cmentarz skromnym, murowanym 

pomniczkiem, stojącym do dziś dnia, z metalowym krzyżem na cokole i tablicą z wierszem o głębokiej 

treści patriotycznej: 

 

 Rozumni szałem – silni jednością 

Dając w ofierze życie i sławę 

Padliście walcząc z wroga podłością 

O wolność Polski, za słuszna sławę. 

 

 Ale po krótkim okresie tolerancji przez 

„władzę ludową” i osławioną „bezpiekę” 

nastąpił nawrót „stalinowskiego terroru”. 

Nie było już mowy o jakimkolwiek 

upamiętnieniu miejsc Pamięci Narodowej 

dotyczących Armii Krajowej, którą bez 

przerwy obrzucano ubliżającymi epitetami. 

Stan tych permanentnych prześladowań 

trwał bez przerwy do 1956 roku. Wówczas reaktywowano Związek Bojowników o Wolność i 

Demokrację, który początkowo cieszył się znaczną swobodą działania. W niedługim czasie swobodę 

ZBOWiD-u zaczęto radykalnie ograniczać. Tym niemniej w tym krótkim czasie względnej niezależności 

działania udało się działaczem „akowskim” wybudować kilka pomników upamiętniających wkład AK w 

wysiłek odzyskania niepodległości. Lecz gdy pilącą sprawą stała się budowa nowego ogrodzenia 

Cmentarza Partyzanckiego wyszukiwano wiele przeszkód i sposobów aby temu zapobiec. Rozważano 

również likwidację cmentarza chcąc doprowadzić do ekshumacji zwłok i wywiezienie ich na jakiś inny 

nieokreślony cmentarz. Na takie rozwiązanie nie wyrażały zgody rodziny poległych żołnierzy AK ani 

szeroko rozumiane środowisko „akowskie”. Proponowano natomiast zupełne odmienne rozwiązanie 

wysuwając wniosek aby cmentarz zaliczyć w poczet cmentarzy wojennych, co definitywnie uchroniłoby 

cmentarz przed planowaną likwidacją i nadawało mu pewne przywileje (min. objęcie cmentarza statutem 

ochrony i opieki wynikającym z  ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych oraz 

obecność honorowej asysty wojskowej w czasie odbywanych uroczystości rocznicowych i patriotycznych). 

Gdy po długotrwałych targach i zabiegach przeforsowana została koncepcja cmentarza wojennego, udało 

się doprowadzić do doraźnego remontu ogrodzenia, które zostało wykonane w latach sześćdziesiątych na 

zlecenie i za pieniądze Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Problemem 

nie do rozwiązania wydawało się wykonanie drogi dojazdowej do leśnego cmentarza. Długoletnie starania 

i zabiegi nie przynosiły rezultatu gdyż trudno było znaleźć firmę, która podjęłaby się wykonania tego 

przedsięwzięcia na własny koszt. Apele i prośby wysyłane przez środowisko „akowskie” do różnych władz 

 

Widok cmentarza. Z prawej strony widoczny krzyż wyciosany 
z modrzewia przez żołnierzy AK, a z lewej pierwszy kamienny pomnik. 
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przez dłuższy czas mijały bez echa. Dopiero Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi odpowiedziała na 

apel. W krótkim czasie zostały wykonane plany i kosztorys drogi dojazdowe. W  międzyczasie po przejęciu 

tego terenu przez Dyrekcje Lasów Państwowych w Radomiu sprawa zaczęła z trudem posuwać się naprzód. 

Po kilku latach droga została wybudowana, a do wcześniejszego zakończenia jej budowy przyczyniło się 

w wielkim stopniu Nadleśnictwo w Skarżysku-Kamiennej. 

  
Widok cmentarza w 1990 r. 

 

 
Cmentarz dziś 

W latach sześćdziesiątych opiekę nad cmentarzem zaczął sprawować Zakład Energetyczny, co w sposób 

uroczysty potwierdzone było przez ówczesną dyrekcję. Lecz mimo uroczystego potwierdzenia 

sprawowania opieki nad cmentarzem Zakład Energetyczny uchylał się od wykonania nowego trwałego 

ogrodzenia cmentarza. Liczne interwencje w tej sprawie w latach 1986-1987 kierowane przez działaczy 

akowskich do dyrekcji zakładu nie przynosiły żadnych skutków. Nie pozostało nic innego jak zwrócić się 

do Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu oraz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci 

Narodowej w Radomiu. 

 W tym celu zwrócono się do inż. Stefana Łyżwy ps. „Żuk” oraz Stanisława Stępnia ps. „Koniczyna” 

o wykonanie planu ogrodzenia cmentarza oraz kosztorysu budowlanego, co zresztą zostało wykonane 

szybko i w dodatku nieodpłatnie. Wykonana dokumentacja oraz pismo towarzyszące zostało przekazane 

do Radomia za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Koła ZBOWiD w Szydłowcu, w którym ważna rolę 

spełniał członek Zarządu - Henryk Stępień ps. „Czyżyk”. Natomiast w Radomiu rekomendującym całą 

sprawę tak do wice wojewody Radomskiego, jak też i do Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej 

był Witold Połcik ps. „Grzmot”. W bardzo szybkim tempie wszystkie formalności zostały sfinalizowane. 
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Do Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowcu przyszło polecenie zajęcia się tą sprawą. Na skutek 

nie trzeba było długo czekać, bo już pod koniec 1988 r. a więc w kilka miesięcy od rozpoczęcia akcji, Urząd 

Miasta i Gminny rozpoczął gromadzenia funduszy. Lato 1989 roku było okresem szybkiej realizacji tego 

pięknego zamierzenia. W efekcie szybkich postępów prac budowlanych na dzień Wszystkich Świętych – 

1 listopada 1989 r. ogrodzenie to było całkowicie wykonane i zostało poświęcone na Mszy Świętej w dzień 

Zaduszny. Mszę Świętą koncelebrowaną odprawił proboszcz parafii Skarżysko Książce ksiądz kanonik 

Władysław Nowak, wspólnie z Dziekanem Dekanatu Skarżysko-Kamienna  ks. Stańkowskim, który 

podczas mszy dokonał poświęcenia ogrodzenia cmentarza. Jednocześnie komendant „Szary” Antoni Heda 

dokonał symbolicznego aktu złożenia trumny zawierającej ziemię z prochami z mogił oficerów polskich 

zamordowanych w Katyniu, które zostały przywiezione przez ks. Proboszcza W. Nowaka z Katynia. 

Na początku lat 90 cmentarz został okradziony  prze „nieznanych sprawców” z mosiężnych elementów i 

symboli Armii Krajowej. Zbezczeszczono także trumnę z ziemią katyńską w poszukiwaniu metali 

kolorowych a ziemię rozsypano. Dziś próżno szukać już tego symbolicznego grobu na cmentarzu. 

 W chwili obecnej Cmentarz Partyzancki Armii Krajowej znajduje się pod opieka Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach, a stały nadzór nad stanem technicznym sprawują pozostali przy życiu 

Żołnierze Armii Krajowej zrzeszeni w Światowym Związku Żołnierzy A.K. z siedziba w Skarżysku- 

Kamiennej. 

Na Cmentarzu Partyzanckim odprawiana jest trzy razy w roku Msza Święta tj. w: 

 Druga niedzielę maja – rocznica poświęcenia cmentarza 

 Trzecia niedziele sierpnia (rocznica wymarszu kompanii „Młota”) 

 2 listopada Święto Zmarłych – nabożeństwo za poległych i zmarłych żołnierzy A.K. 

 

 

Cmentarzem opiekują się również 

uczniowie ZSP nr 4 im. M.C. Skłodowskiej os. 

Książęce i PSP nr 9 im. ks. prof. Włodzimierza 

Sedlaka os. Pogorzałe w Skarżysku-Kamiennej. 

Nauczyciele tych szkół od zakończenia wojny wraz 

z młodzieżą szkolną porządkowali mogiły 

poległych żołnierzy AK  mimo iż w owych czasach 

było to postrzegane jako działalność „niepoprawna 

politycznie”. Zawsze postępowali zgodnie z 

własnym sumieniem wierni umieszczonemu na 

jednej z tablic epitafium. 

 „Niech nas te krzyże – pomniki, żołnierzy 

cmentarze i naszej ziemi blizny, tak jak z kartek 

książek uczą historii Ojczyzny”.  
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WYKAZ ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ POCHOWANYCH NA LEŚNYM CMENTARZU 

PARTYZANCKIM „ÓSEMKA” W PARAFII KSIĄŻĘCE  

Lp. stopień Nazwisko i imię pseudonim data śmierci Przynależność organizacyjna 

1.  strz. Jaworski Józef ps. NN 1943-02-08 Kompania „Wierzba” podobwód „Morwa” 

2.  strz. Bilski Stanisław ps. „Kula” 1943-07-04 oddział „Jurka - Czerwonego”. 

3.  kapr. Półtorak Edward ps. „Młot” 1943-07-04 Oddział „Jurka - Czerwonego” 

4.  kapr. Peliszke imie NN ps. „Katylina” 1943-08-04 zgrupowanie „Ponury” 

5.  kapr. Pisarek Jan ps. „Jabłonka” 1943-08-04 Zgrupowanie „Ponury”. 

6.  st. strz. Szymanowicz Zbigniew ps. „Czarny” 1943-08-04 Zgrupowanie „Ponury”. 

7.  strz. Kowalski Stanisław ps. „Czarny” 1943-08-04 Zgrupowanie „Ponury”. 

8.  kapr. Domagała Józef ps. „Wilk” 1943-08-04 zgrupowanie „Ponury” 

9.  strz. Skowron Bogusław ps. „Skowron” 1943-08-12 Komp. „Wierzba” podobwód „Morwa”. 

10.  strz. Buczka Józefa ps. „Przerwa”. 1943-08-19 oddział „Jurka - Czerwonego” 

11.  strz. Szymczyk Marian ps. NN 1943-09-27 kompa. „Sosna” – podobwód „Morwa” 

12.  strz. Dereziński Władysław ps. „Śmigły”  1943-11-13 kompania „Sosna” podobwód „Morwa” 

13.  strz. Buczek Władysław ps. „Sosna” 1943-12-19 Zgrupowanie „Ponury” 

14.  gajowy Kurowski Józef ps. Nieznany 1944-01-01 kompania „Sosna” podobwód „Morwa”. 

15.  kapr. Półtorak Leon ps. „Batory” 1944-03-27 komp. „Wierzba” podobwód „Morwa” 

16.  strz. Karpeta Jan ps. „Gołąb”  1944-03-27 Komp. „Wierzba” podobwód „Morwa”. 

17.  p.por. Szymański Mieczysław „Szum” 1944-03-28 pluton Operacyjny podobwód „Morwa” 

18.  strz. Ubysz Stanisław ps. „Gołąb” 1944-03-28 komp. „Sosna” podobwód „Morwa”. 

19.  strz. Ogłoza Henryk ps. „Kruk” 1944-06-03 łącznik oddziału „Szarego” 

20.  strz. Gromek Stefan ps. „Kłos”  1944-06-03 kompania „Wierzba” podobwód „Morwa”. 

21.  kapr. Pałka Stefan ps. „Grom” 1944-06-05 oddział „Szarego” 

22.  strz. Bielejec Ryszard ps. „Delfin” 1944-06-05 oddział „Szarego”. 

23.  strz. Pietrzykowski Stanisław ps. „Ludwik” 1944-06-05 
pochowany pod pseudonimem 

„Błyskawica” oddział „Szarego”. 

24.  podch. Świerczyński Józef ps. „Poranek”  1944-06-23 oddział „Szarego”. 

25.  kpr. Kozior Aleksander ps. „Zant”  1944-07-03 oddział „Szarego”. 

26.  strz. nazwisko NN ps. „Bogdan” 1944-07-03 oddział „Szarego” 

27.  strz. Wierzbowicz Tadeusz ps. „Lufa”  1944-07-06 Kompania „Wierzba” podobwód „Morwa” 

28.  strz. Kowalik Marian ps. „Brzózka” 1944-17-06 Kompania „Wierzba” podobwód „Morwa”. 

29.  strz. Korzeniowski Józefa ps. „Korzeń” 1944-07-06 Kompania „Olcha” podobwód „Morwa” 

30.  strz. Omes Marian ps. „Ogórek”  1944-07-20 kompania „Olcha” podobwód „Morwa”. 

31.  sierż. Gładzik Bronisław ps. „Chmura” 1944-08-05 
kompania „Wierzba” podobwód „Morwa” 

- dowódca Placówki Skarżysko Książęce 

32.  strz. Ludew Wacław ps. „Gwiazda” 1944-08-12 Komp. „Wierzba” podobwód „Morwa” 

33.  podch. Malik Stanisław ps. „Pospolity” 1944-08-13 oddział „Młota” 

34.  strz. Maciejczak Bronisław  ps. NN 1944-10-06 Komp „Wierzba” podobwód „Morwa”. 

35.  strz. Łyżwy Zygmunta ps. „Dziadek” 1944-10-06 Komp „Olcha” podobwód „Morwa”. 
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Partyzanckie mogiły 

 

 

 

 

OSTATNI POGRZEB ŻOŁNIERZA AK NA LEŚNYM CMENTARZU 
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1 września 2011 r. o godz. 6 30 , w 72. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej, na cmentarzu parafialnym w Skarżysku-Zachodnim miało 

miejsce niecodzienne wydarzenie. W gronie najbliższych członków 

rodziny ekshumowano doczesne szczątki strz. Józefa Buczka ps. 

„Przerwa”. 

Ekshumacja strz. Józefa Buczka ps. „Przerwa” 

W skromnej uroczystości asystowali przedstawiciele Instytutu 

Pamięci Narodowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Miasta 

Skarżyska-Kamiennej, a także członkowie Stowarzyszenia Pamięci 

Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”–„Nurt”. 

Prochy poległego spoczęły na Cmentarzu Partyzanckim Żołnierzy Armii 

Krajowej w lesie w Skarżysku - Kamiennej osiedle Książęce. Ostatnią 

drogę na leśną nekropolię uświetnili kombatanci ze sztandarami 

Podobwodu AK i Inspektoratu AK Skarżysko-Kamienna oraz 

Samodzielnej Kieleckiej Brygady WiN. 

Józef Buczek 

Urodził się 11 lutego 1925 r. w Majdowie w rodzinie Antoniego 

i Rozalii. W latach 1932–1938 uczył się w Szkole Powszechnej w 

Majdowie. W roku szkolnym 1938/1939 ukończył VII klasę w Szkole 

Powszechnej w Bliżynie. Dalszą naukę przerwał wybuch II wojny 

światowej. Józef pozostał przy rodzicach. By zarobić na życie, podjął 

pracę w skarżyskim Zakładzie Energetycznym Okręgu Radomsko-Kieleckiego (ZEORK) jako pracownik 

fizyczny. 

Od późnej jesieni 1939 r. razem z ojcem (ps. „Bez”) oraz braćmi (Jan ps. 

„Junior” i Mieczysław ps. „Zaufany”) należał do konspiracji. Przyjął 

pseudonim „Przerwa”. Mieszkańcy Majdowa współpracowali przede 

wszystkim z Placówką AK Pogorazłe dowodzoną przez Stefana Bilskiego 

„Buczyńskiego”. 

W połowie 1943 r. Józef Buczek w miejscu pracy został zdekonspirowany jako 

członek podziemia. Zmuszony był do ukrycia się. Wydarzenie to zbiegło się z 

lipcową obławą na Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponury”, obozujące 

wówczas na Wykusie. Żołnierze dowodzeni przez por. cc. Jana Piwnika, 

wymykając się niemieckiej obławie, kluczyli przez lasy starachowickie i 

iłżeckie. 300-osobowe zgrupowanie od północy ominęło Skarżysko-Kamienną, 

by zaszyć się w lasach niekłańsko-bliżyńskich w rejonie Majdowa i Rędocina. 

Tu 28 lipca 1943 r. Józef Buczek „Przerwa” ze starszym bratem Janem 

„Juniorem” zameldowali swoją chęć dołączenia do partyzantki. „Junior” otrzymał od „Ponurego” do 

wykonania zadanie, w związku, z którym powrócił do Majdowa. W oddziałach pozostał zaś 18-letni 

„Przerwa”. Przydzielono go do plutonu chor. Tomasza Wagi „Szorta” w III Zgrupowaniu ppor. Stanisława 

Pałaca „Mariańskiego”. 

Niedługo potem oddziały „Ponurego” wyruszyły w dalszą drogę w kierunku lasów osieczyńskich na zachód 

od Suchedniowa. Po zatoczeniu koła partyzanci zdołali wymknąć się niemieckiej obławie i powrócili do 

zniszczonego obozu na Wykusie. Tam kilkanaście dni później zakończyła się krótka przygoda „Przerwy” 

z leśnym oddziałem Armii Krajowej. 

Okoliczności i data jego śmierci nie są w pełni wyjaśnione. Jedyny opis tego zdarzenia znaleźć można w 

Dzienniku z Wykusu autorstwa Teofila Obary ps. „Teoś”. Według Obary, 9 sierpnia 1943 r. „przed samym 

wymarszem [z Wykusu – przyp. MJ] zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Oto pewien strzelec z oddziału 

 
Grób na cmentarzu w 
Skarżysku-Zachodnim 

 

 
Brat zmarłego Jan „Junior” nad 
szczątkami Józefa „Przerwy” 

 
Strz. Józef Buczek „Przerwa” 

(fot. ze zbiorów rodziny) 
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chor. »Szorta« manipulując koło »siódemki« [pistoletu – przyp. MJ] przestrzelił sobie żołądek”. Operację 

zszycia trzewi przeprowadził w Siekiernie lekarz Zgrupowań por. Kazimierz Łotkowski „Zan”. Pomimo 

dobrze przeprowadzonego zabiegu, pomiędzy 12 a 16 sierpnia 1943 r. [1]. „Przerwa” znaleziony został 

martwy. Jak wspominał dalej Obara, „do dnia operowany wstał i chodził po lesie zajadając jeżyny. Doktor 

zrozumiał przyczynę śmierci. Przystępując do sekcji zwłok powiedział nam, że szwy są poprzerywane” [2]. 

Jeszcze tego dnia odbył się partyzancki pogrzeb. Strz. Józef Buczek pochowany został w mogile na 

Wykusie. 

Po zakończeniu wojny, 12 listopada 1945 r. zwłoki „Przerwy” na wniosek rodziny zostały ekshumowane 

z grobu na Wykusie i przeniesione na cmentarz przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-

Zachodnim, gdzie spoczywały aż do teraz. 

Po 1990 r. m.in. z inicjatywy Edwarda Paszkiela ps. „Pozew” (również podkomendnego 

„Ponurego”) uporządkowano i odnowiono Cmentarz Partyzancki Żołnierzy AK w Skarżysku-Książęcym. 

Podczas tych prac doszło do pomyłki. Naniesiono błędne informacje na jednym z epitafiów. Spoczywający 

tam Władysław Buczek został mylnie zidentyfikowany, jako „Przerwa”. Faktycznie nosił pseudonim 

„Sosna” i pochodził z Łazów. Został aresztowany przez Niemców i rozstrzelany 19 grudnia 1943 r. w 

Młodzawach. Po wojnie rodzina ekshumowała zwłoki Władysława Buczka i pochowała je na cmentarzu 

partyzanckim. 

Niewątpliwie podobieństwo danych osobowych spowodowało pomyłkę, powielaną przez następne lata. 

Dopiero na wniosek brata „Przerwy” – Jana Buczka podjęto działania mające na celu ustalenie faktów. 

Kwerenda w materiałach byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, znajdujących się w 

archiwum Delegatury IPN w Kielcach, pozwoliła na rozwianie wątpliwości. Dzięki wsparciu Urzędu 

Miasta w Skarżysku-Kamiennej strz. Józef Buczek „Przerwa” spoczął wśród towarzyszy broni na 

partyzanckim cmentarzu. 
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Na pomnikach znajdują się tablice pamiątkowe. Warto je przeczytać i przemyśleć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZUMNI SZAŁEM - SILNI JEDNOŚCIĄ 

DAJĄC W OFIERZE ŻYCIE I SŁAWĘ 

PADLIŚCIE WALCZĄC Z WROGA PODŁOŚCIĄ 

O WOLNOŚĆ POLSKI, ZA ŚWIĘTĄ SPRAWĘ 

--- 

BÓG, HONOR, OJCZYZNA 

NIECH NAS TE KRZYŻE-POMNIKI ŻOŁNIERZY CMENTARZE - NASZEJ ZIEMI BLIZNY 

TAK JAK Z KARTEK KSIĄŻEK UCZĄ HISTORII OJCZYZNY 

A.K. 

--- 

NAS NIE STANIE LECZ TY NIE ZGINIESZ 

PIEŚŃ CIĘ WEŹMIE LEGENDA PRZECHOWA  

WICHREM CHWAŁY W HISTORIĘ POPŁYNIESZ 

ARMIO KRAJOWA 

 



13 
 

 

 

 

W dniu 27 września 2015 r. na  cmentarzu została odsłonięta tablica pamiątkową  poświęconą pamięci  

Pamiątkowy kamienny obelisk upamiętniający powstanie cmentarza AK 

 

Z tablicą  informacyjną o treści: 

 

Cmentarz partyzancki żołnierzy Armii 

Krajowej jest unikalną nekropolią z okresu II 

wojny światowej. Powstał w sierpniu 1943 

roku, kiedy pochowano tu 5 poległych 

żołnierzy ze zgrupowania mjr Jana Piwnika 

„Ponurego”. W czasie okupacji niemieckiej 

opiekę nad cmentarzem sprawowali żołnierze 

AK z placówki Pogorzałe dowodzonej przez 

ppor Stefana Bilskiego „Buczyński” i 

placówki Skarżysko Książęce dowodzonej 

przez sierż. Bronisława Gładzika z placówki 

Skarżysko Książęce. Uroczyste poświęcenie 

cmentarza  odbyłosię w dzień Zielonych 

Świątek 1944 roku w asyście pododdziałów z 

okolicznych placówek. Poświęcenia dokoał 

ksiądz Antoni Pałęga „Ager”. 

Cmentarz jest miejscem spoczynku żołnierzy 

z oddziałów „Ponurego”, „Szarego”, 

„Marjańskiego”, „Jurka” i Podobwodów AK 

„Morwa”. Pochowany został dowódca 

placówki Skarżysko Książęce Bronisław 

Gładzik wraz ze swoimi żołnierzami 

poległymi w latem 1944 roku, między innymi 

w czasie Akcji „Burza”. 

W 1947 roku krzyż wraz z epitafium 

ufundował b. dowódca placówki Pogorzałe 

ppor. St. Bilski. Dzięki działaniom 

środowiska żołnierzy AK cmentarza nie 

zlikwidowano. 
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gen. brygady Antoniego Hedy „Szarego”. 

Na pamiątkowej tablicy napisano: 

 

 

W HOŁDZIE 

ANTONIEMU HEDZIE „SZAREMU” 

1916  -  2008 

Gen. Bryg. W STANIE SPOCZYNKU,  

BOHATEROWI  

ZIEMI KIELECKIEJ I RADOMSKIEJ 

ŻOŁNIERZOWI TRZECICH KONSPIRACJI, 

KOMENDANTOWI PODOBWODU AK „IŁŻA”,  

DOWÓDCY AKCJI ROZBICIA WIĘZIENIA UB  

W KIELCACH 5.VIII .1945,  

WIĘZIONEMU PRZEZ WŁADZE 

KOMUNISTYCZNE 1948-1956,  

INTERNOWANEMU  

W STANIE WOJENNYM 1981-1982. 

PRZEZ CAŁE ŻYCIE WIERNEMU ZASADZIE:  

BÓG - HONOR – OJCZYZNA 

ŚZŻAK ŚRODOWISKO SZARAKÓW  

 SKARŻYSKO - KAMIENNA   

 

 

Wyciosany z modrzewia krzyż przez żołnierzy AK w 1943 r. 

Niemy świadek minionej przeszłości dziś ma ok. 1/5 swej pierwotnej wysokości. 

Zdjęcia z uroczystości, które odbywają się  na cmentarzu partyzanckim 
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Ostatnia walka podchorążego „Wilka” Tadeusz Barański ps. „Tatar” 

 

Lato 1943 roku było piękne. Szczególnie piękne w Górach Świętokrzyskich. W ostępach kompleksu 

leśnego Wykus, organizowały się Świętokrzyskie Zgrupowania Armii Krajowej – Armii Polskiego 

Państwa Podziemnego. Na rozkaz Komendanta „Ponurego” maszerowały na Wykus, działające dotychczas 

samodzielnie oddziały „Grota”, „Szorta”, „Habdanka”, „Robota”, „Tarzana” i „Oseta”. 

Zbierają się tam, gdzie w 1863 roku biwakowali dziadowie niektórych z nich, pod wodzą Langiewicza. Ot, 

taka sztafeta pokoleń. Żołnierze, to młodzi chłopcy z wiosek, miasteczek i miast Ziemi Kieleckiej, już 

zaprawieni w akcjach dywersyjnych. 

W dniu 11 lipca, około 250 ustawionych w szyku na udekorowanej polanie, przysięga wierność Tej, co 

„Jeszcze nie zginęła”. Wśród wiekowych świerków i jodeł niosą się słowa Szefa Sztabu Okręgu ppłk. 

Rawicza-Jana. Żołnierze! Tu, gdzie stoicie jest Wolna Polska. Słowa te głęboko zapadają w serca i umysły 

tych młodych ludzi. 

Niemcy, przez swoich agentów i szpicli, dokładnie śledzili rozwój sytuacji. Zdawali sobie sprawę z 

zagrożenia, jakie stwarza samo istnienie tak wielkiego Zgrupowania Partyzanckiego. Najpierw uderzyli w 

bazę „Ponurego” – wieś Michniów. W dniach 12 i 13 lipca, karna ekspedycja spaliła wieś i wymordowała 

jej mieszkańców nie oszczędzając starców, kobiet, dzieci, a nawet niemowląt. Miał to być straszliwy 

przykład dla całej Ziemi Kieleckiej. Pomoc Zgrupowań przyszła zbyt późno. 

Niemcy, prowadzeni przez swoich agentów, za wszelką cenę chcą zniszczyć Zgrupowania. Organizują 

obławy i zasadzki. Ale Zgrupowania dowodzone sprawnie przez "Ponurego" wymykają się z okrążeń i 

unikają otwartego boju, w którym nie miałyby żadnych szans zważywszy, że wróg jest wielokrotnie 

liczniejszy, uzbrojony w broń ciężką, działka, moździerze, wozy bojowe a nawet samoloty, które obserwują 

ruchy oddziałów Zgrupowania. 

Z lasów Wykusu oddziały przechodzą w lasy Iłżeckie. Jednak Niemcy z uporem, jak po sznurku, ścigają 

oddziały Zgrupowań. Żołnierz ciągle w odwrocie, zmęczony ciągłymi alarmami, wielogodzinnymi 

marszami po wertepach, często głodny, pragnie otwartego boju, byle już nie cofać się bez końca. 

Z lasów Iłżeckich, ciągle ścigane Zgrupowania przechodzą w lasy Niekłańskie. Oficerowie i żołnierze 

zadają sobie pytanie: skąd wróg zna tak dokładnie drogi odwrotu i miejsca obozowania. Czy wśród 

oddziałów działają szpiedzy? To pytanie dręczy wszystkich. 

Od tragedii Michniowa jakieś fatum prześladuje oddziały. Jednak "Ponury" po mistrzowsku wyprowadza 

Zgrupowania z kolejnych okrążeń. W lasach Niekłańskich Niemcy albo rezygnują, albo zgubili ślad. 2-go 

sierpnia Komendant "Ponury" wzywa do siebie pchr. "Wilka", doświadczonego dywersanta i dowódcę 

plutonu. Rozkazuje, aby "Wilk" na czele patrolu udał się w rejon spalonej gajówki Mościska i tam na 

polanie, jako patrol kontaktowy, czekał na przybycie pchr. "Halnego", który ma ze sobą przyprowadzić 

Szefa Sztabu Okręgu – ppłk. "Rawicza Jana", pragnącego osobiście zorientować się w sytuacji Zgrupowań.  

Z pośród wielu ochotników „Wilk” wybiera „Katylinę”, N.N., kaprala „Czarnego”, 

strzelca „Czarnego” i strzelca „Jabłonkę”. Uzbrojeni w dwa „szmajsery”, 3 „steny” 

i po 4 granaty na każdego, pomaszerowali aby o zmroku zająć stanowiska na polanie, 

przy ruinach gajówki. Późnym wieczorem, widząc, że nic się nie dzieje, a zrobiło 

się zimno, poszli do pobliskiej wsi Majdów i tam w chałupie położonej najbliżej lasu 

spędzili noc. O świcie wrócili na polankę i tu nagle zostali ostrzelani huraganowym 

ogniem ze wszystkich stron. Zrozumieli, że wpadli w pułapkę. Padli na ziemię i 

zaczęła się walka na śmierć. Do ostatniego naboju i granatu. Niemcy ryczeli: Hande 

hoch, koniecznie chcąc wziąć jeńca. To nagłe spotkanie i zażarta obrona zaskoczyły 

Niemców, którzy w liczbie 20-tu, na 4-ech wozach wjechali w nocy do lasu i w 

 

ppłk Jan Stencel 

ps.„Jan”, „Rawicz” 
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pobliżu gajówki zorganizowali zasadzkę. Wyglądało na to, że wiedzieli o patrolu „Wilka” i przybyciu Szefa 

Sztabu ppłk. „Rawicza-Jana”. 

Według relacji mieszkańców wsi Majdów, walka trwała około 15-30 minut. 

Serie strzałów i wybuchy granatów usłyszano w obozie „Ponurego”, który natychmiast wysłał patrol 1+10 

dowodzony przez pchr. „Lina”, aby zbadali sytuację. Gdy patrol „Lina” podszedł do polanki, żołnierze 

patrolu zobaczyli jak Niemcy ładują swoich zabitych na dwa wozy, a na jeden wóz sadzają i układają 

obandażowanych rannych żandarmów. Ludzie z Majdowa mówili, że było ośmiu zabitych żandarmów. 

Żołnierze "Lina" ostrzelali Niemców, którzy jęcząc i przeklinając (ranni) w pośpiechu odjechali. Gdy „Lin” 

i jego patrol wyszli na polankę zobaczyli, że nasi chłopcy leżą na plecach postrzelani seriami p-emów ze 

zmasakrowanymi twarzami.  

Obok nich łuski po nabojach, a wokół wiele śladów po wybuchach granatów i młode brzózki pokaleczone 

odłamkami, jakby płaczące nad poległymi. Wszystko to świadczyło, że "Wilk" i Jego chłopcy walczyli do 

ostatniego naboju i granatu. 

W tym czasie nadciągnął „Ponury” z oddziałami. Około 250-ciu żołnierzy w milczeniu i ciszy patrzy na 

swoich poległych kolegów. I znowu koszmarne pytanie: skąd Niemcy wiedzieli o patrolu „Wilka” ? Bo 

wiedzieli na pewno. Nie mogli przecież, ot tak, zwyczajnie nocą organizować zasadzki w tym miejscu i w 

tym czasie. Pytanie bez odpowiedzi – do czasu. 

Komendant „Ponury”, już opanowany, rozkazuje ciała poległych owinąć w koce, złożyć na wozy i 

pochować godnie na leśnym cmentarzu pod wsią Skarżysko Książęce. Trzeba było widzieć z jaką czułością 

i jak delikatnie układano poległych na wozach, jak kogoś najbliższego i najdroższego. Za wozami odszedł 

pluton mający asystować w ostatniej drodze „Wilka” i jego chłopców. 

Zgrupowania odmaszerowały w lasy Suchedniowskie a obok tragicznej polanki pozostał „Lin” i dwóch 

żołnierzy, którzy z rozkazu „Ponurego” mieli jeszcze dobę czekać na „Halnego” i ppłk. ‘Rawicza’. Zajęli 

stanowiska w pewnej odległości i czekali. O świcie usłyszeli ruch i niemieckie głosy oraz szczęk broni. 

Patrzą, a na polankę wchodzi około 50-ciu żandarmów. Otaczają polankę, rozkładają ka-emy na obrzeżach 

polanki i czekają. Okazuje się, że wróg ciągle czeka, tym 

razem na „Halnego” i ppłk. „Rawicza”. Tak trwali w 

ukryciu obok siebie, cały dzień i całą noc – trzech 

partyzantów i dwa plutony Niemców. Rano Niemcy 

odmaszerowali. „Lin” nie doczekawszy się „Halnego”, 

także ruszył śladem Zgrupowań. Nikt w owym czasie nie 

domyślał się nawet, jak głęboko w Sztabie Zgrupowania 

zagnieździł się zdrajca – ppr. „Motor” (Jerzy 

Wojnowski) – kwatermistrz Zgrupowań. Zagłada 

Michniowa, śmierć „Wilka” i jego chłopców, śmierć 

„Robota” i Jego obstawy – to „owoce” zdrady „Motora”, 

któremu „Ponury” tak bardzo ufał, znanego mu jeszcze z 

czasów operacji „Wachlarz”. 

Tak zginął mój starszy kolega z gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Końskich – pchr. „Wilk”, Józek 

Domagała, doświadczony partyzant, wspaniały kolega i dowódca. Tak zginęli Jego chłopcy: „Katylina”, 

„Czarny I”, „Czarny II” i „Jabłonka”. Dotrzymali przysięgi złożonej 11-go lipca 1943 roku na Wykusie. 

Jak w naszej partyzanckiej piosence: Lecz chciały Niebiosa, by krew nam na wrzosach Wolności ścieliła 

kobierce. 

Dziś w miejscu ostatniej walki „Wilka” i Jego chłopców, czas zatarł ślady tamtych dni. Las pochłonął 

wszystko. Tylko stare brzozy, które zaleczyły zadane wówczas rany, szumią cicho pieśń o pchr. „Wilku" i 

Jego żołnierzach. Pieśń wieczną, jak wieczne są Góry Świętokrzyskie.  

 

Pomnika upamiętniający miejsce potyczki –  
gajówka Mościska 
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Przed 3.08.1943, brak miejsca. W środku kapral podchorąży 

Józef Domagała ps. "Wilk". 

 

1937, brak miejsca. Józef Domagała 

W czasie II wojny światowej walczył m.in. w szeregach Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" (II 

Zgrupowanie - Pluton II Oddział „Wilka”). Ft. NN, kolekcja Cezarego Chlebowskiego, zbiory Ośrodka KART 

 

Przypisy: 

1. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/JKRUK_20080511_CMENTARZ_AK_PO

DOBWODU_MORWA_DSC07020.JPG 

2. Dzieje cmentarza opisał  kpt Edwarda Paszkiel ps. „Pozew” żołnierz z oddziałów AK „Ponurego” i „Szarego”  

3. Anna Dąbrowska (NUMER 3 | marzec 2013 | POLSKA ZBROJNA) 

4. Ziemia Odrowążów - kwartalnik społeczno-kulturalny. Powiat Konecki - Powiat Opoczyński - Powiat 

Przysuski - Powiat Szydłowiecki. Z kart historii. Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Krajowej 

podobwód „Morwa” Skarżysko-Kamienna. 

5. http://www.skarzysko.powiat.pl 

6. Ryszard Miernik Suchedniów 1992 Wydawnictwo "24 godziny" PUTiRB "Drogowiec" 

7. http://nieobecni.com.pl/ 

8. Józef Buczek Marek Jedynak Delegatura IPN Kielce 

9. Ostatnia walka podchorążego „Wilka” Tadeusz Barański ps. „Tatar” 

10. Suchedniów. Ryszard Miernik; 1992 Wydawnictwo "24 godziny" PUTiRB "Drogowiec" 
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