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Wstęp 

 

Celem tego wydawnictwa jest oddanie hołdu wszystkim, którzy brali udział w 

ruchu partyzanckim i osobom cywilnym podziemia antyniemieckiego w latach 1939-

1945, a szczególnie z okresu wolnej Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 r., którzy nie 

bacząc na wszelkie zagrożenia narażali swoje życie i swoich bliskich, mając przed 

sobą jeden najwyraźniejszy cel: niepodległość Polski. 

Pragniemy, by wydarzenia z lipca i sierpnia 1944 r. jakie miały miejsce na 

terenie Ziemi Nowobrzeskiej nie poszły w zapomnienie, by zachowały się w pamięci 

kolejnych pokoleń mieszkańców gminy i miasta Nowe Brzesko. Zależy nam, aby 

bohaterskie czyny i wydarzenia z okresu działania Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 

r. były znane zwłaszcza młodzieży. 

Wydawnictwo to powstało głównie z myślą o kolejnych rocznikach uczniów 

uczęszczających do szkół w gminie Nowe Brzesko. Zawiera bowiem ono po raz 

pierwszy zebrane w jedną całość artykuły i wspomnienia uczestników Powstania 

Lipcowego, pisane w różnym okresie po 1944 r. 

Wydawcą zebranych materiałów jest Zarząd Koła Miejsko-Gminnego Ligi 

Obrony Kraju Nowe Brzesko, który korzystając z dostępnych materiałów, pragnął 

jednak uchronić od zapomnienia zebrane w ostatnich latach teksty drukując je w takiej 

formie.  

Bezpośrednim powodem mobilizującym Zarząd LOK Nowe Brzesko do 

wydrukowania tego opracowania jest przypadająca w 2014 r. 70. Rocznica Powstania 

Lipcowego w gminie i mieście Nowe Brzesko. 

Mając nadzieję, że wydawnictwo to przyczyni się znacząco do pogłębienia 

wiedzy zarówno starszych, jak i młodszych mieszkańców gminy Nowe Brzesko o 

wydarzeniach z okresu lipca i sierpnia 1944 r. jak również, że opracowanie to stanie 

się w przyszłości podstawą do profesjonalnego opracowania o Powstaniu Lipcowym 

1944 r. na Ziemi Nowobrzeskiej, składam serdeczne podziękowania za pomoc w jego 

powstaniu paniom: Lilce Cęckiewicz-Michalik, Agnieszce Walczak, Marioli 
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Bochenek, Kindze Zathey-Stąpor i Magdalenie Kowalskiej-Sendek oraz panu 

Alfredowi Bednarskiemu. 

Prosząc Czytelnika o wyrozumiałość przy lekturze kolejnych stron 

opracowania, pragnę podkreślić, że wydawnictwo to zawiera oryginalną pisownię 

autorów. 

Arkadiusz Fularski  
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Krystyna Gorzałczany 

 

Powstanie Nowobrzeskie, Lipiec 1944 r. 

 

Artykuł wydrukowany w monografii Ziemia Nowobrzeska, wydanie II, 2009 r. 

 

W drugiej połowie lipca 1944 roku coraz dynamiczniej zmieniała się sytuacja 

na froncie wschodnim. Armia Czerwona przekroczyła Bug, wyzwolony został, m.in. 

Chełm, Lublin i Rzeszów. Ośmieleni partyzanci wykorzystali zamieszanie i 

zlikwidowali posterunki niemieckie i polskiej policji „granatowej”. Na dużych 

obszarach powiatu buskiego, pińczowskiego i miechowskiego nie było już 

jakichkolwiek oddziałów i posterunków niemieckich. 

W dniu 25 lipca ogłoszono „stan czujności” do czasu ogłoszenia powstania. 

Dość niejasne stanowisko wobec ewentualnego powstania przyjęły za to oddziały 

NSZ, których dowódcy uważali komunistów, a nie Niemców za głównego wroga. 

Dowództwo inspektoratu AK starało się utrzymać porządek, dyscyplinę, a także 

przeciwstawiało się rozgrywkom politycznym i anarchii. 

20 lipca1944 roku w lesie Klatka (leżącym między Posądzą a Koniuszą) odbyła 

się odprawa dowódców pododdziałów dywersyjnych wchodzących w skład dywersji 

Podobwodu Proszowickiego. Na odprawę przybyli dowódcy drużyn dywersyjnych 

poszczególnych rejonów konspiracyjnych Podobwodu „Pela-Magdalena”. Wśród 

dziewięciu był plut. Tadeusz Biernacki „Kolba”. Podczas zebrania pchor. „Kłos” 

wyznaczył zadanie dla wszystkich oddziałów na najbliższą przyszłość. Wśród nich 

zadanie ubezpieczenia miejsca postoju dowódcy dywizji w Koniuszy. 

Wobec zbliżającej się klęski Niemców w lipcu 1944 roku dowódca 3 kompanii, 

IV batalionu 120pp. AK — ppor. rez. Bohdan Thugutt ps. „Beteha” postanowił 

dozbroić kompanijny oddział dyspozycyjny. W tym celu na podstawie wytycznych 

inspektoratu i dywizji, za zgodą dowódcy pułku oraz w porozumieniu z dowódcą 

batalionu zorganizował akcję zbrojną w miejscowości Grębocin. 
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W lipcu 1944 roku został dozbrojony posiadaną bronią oddział dyspozycyjny 

trzeciej kompanii. Na dowódcę oddziału został wyznaczony ppor. rez. lekarz 

weterynarii Tadeusz Kowal „Skiba”. 

Uzbrojeni partyzanci kwaterowali już w pierwszej połowie lipca w stałym 

pogotowiu w stodole żołnierza pierwszego plutonu Lucjana Krzyka „Majzela”, a 

później w stodole Wojciecha Palmączyńskiego „Brzozy”. Działając zgodnie z 

wytycznymi dowódców, specjalny oddział dyspozycyjny kompanii miał za zadanie 

rozbroić posterunek niemiecki w Nowym Brzesku (najlepiej podczas planowanej jego 

ewakuacji na koncentrację posterunków). Przygotowania do ataku należało 

przeprowadzić w tajemnicy, tak by nie narazić ludności cywilnej na zemstę wroga (a 

przecież Niemcy mieli w tym czasie jeszcze znaczne siły) i zaplanować akcję zbrojną 

w terenie otwartym. Oddział dyspozycyjny miał swoją bazę w Nagorzanach (w 

pobliżu majątku dowódcy — ppor. Bohdana Thugutta. Akcja była przygotowywana 

dość długo. Należało rozpoznać siły i uzbrojenie niemieckiego posterunku, datę i 

przybliżoną godzinę ewakuacji i jej trasę. Posterunek niemiecki w Nowym Brzesku 

tworzyli: Link — wachmistrz żandarmerii (Niemiec), 10 policjantów granatowych 

(Polaków) oraz około 10 regularnych żołnierzy Wehrmachtu. Jak się okazało, zgodnie 

z rozkazem ich dowódcy — Haaslera, ewentualną ewakuację miała osłaniać kompania 

Wehrmachtu pod dowództwem kpt. Carla. Kilkakrotnie zarządzano ewakuację 

posterunku, lecz nie dochodziła ona do skutku. Ppor. Bohdan Thugutt kilkakrotnie 

podrywał z tego powodu do akcji oddział dyspozycyjny i przyjeżdżał pod Nowe 

Brzesko. 

Z nieznanych powodów zdecydowano o ewakuacji do Proszowic wszystkich 

dziesięciu polskich granatowych policjantów i ich dowódcy — wachmistrza 

niemieckiej żandarmerii, a 10 żołnierzy Wehrmachtu miało pozostać na miejscu. W 

ostatniej chwili, bo 23 lipca 1944 o godz. 23.00 poinformował o tym fakcie „Skibę”, 

jeden z policjantów — Stanisław Krzemiński, który był informatorem AK. Dowódca 

Bohdan Thugutt stacjonujący wraz z oddziałem w Nagorzanach otrzymał od zastępcy 

inspektora inspektoratu AK „Maria” — rtm. Józefa Bokoty ps. „Malina” rozkaz o 

rozpoczęciu stanu czujności i w jej ramach zorganizowanie zasadzki. Krzemiński 
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poinformował, iż poza wachmistrzem wszyscy policjanci granatowi nie mieli ochoty 

umierać za Niemców i sprzyjali AK. 

W dniu 24 lipca 1944 r. o godz. 6.00 oddział dyspozycyjny AK pod dow. T. 

Kowala „Skiby”, w skład którego wchodzili także BeCh-owcy, działał w ramach III 

komp. AK, dowodzonej przez ppor. Bohdana Thugutta „Betehę”, wyruszył do akcji. 

Zgodnie informacjami Krzemińskiego, ewakuacja miała nastąpić drogą Brzeska 

Nowego do Proszowic. Ppor. „Skiba” zaplanował przeprowadzenie zasadzki przy 

drodze koło Grębocina (należy pamiętać, ze droga nie biegła tak jak dzisiaj, gdyż tuż 

za Szpitarami skręcała ostro w lewo i biegła wąwozem). Nocą z 23 na 24 lipca oddział 

zebrał się w punkcie wyjściowym zlokalizowanym w Nękanowicach. Stąd wyruszył 

do Grębocina. W akcji tej wzięło udział ogólnie 7 partyzantów: zastępca dowódcy 

plutonu „Kolba” (T. Biernacki), plut. rez. z cenz. „Turkuć” (Edward Ścisłowski), plut. 

rez. Twardy (Stanisław Peterson), wszyscy z AK oraz „Sosna” (Stanisław Koza), 

„Zorza” (Ludwik Drąg), „Sęp” (Henryk Mackiewicz). Trzej ostatni to członkowie 

BCH. Oddział nieźle uzbrojony, gdyż posiadał pistoletów maszynowych typu sten, 

jeden pistolet ręczny oraz kilka granatów. Partyzanci nie posiadali mundurów 

wojskowych, a tylko opaski na cywilnych ubraniach. Po dotarciu do celu zajęli oni 

stanowiska bojowe po obu stronach drogi, za drzewami krzewami i wiklinowym 

pobliskiego gospodarstwa. Około godz. 7.00, nadjechały podwody wiozące 

policjantów. Na przedzie bryczką jechał wachmistrz żandarmerii Link. Towarzyszył 

mu nieumundurowany elew policji Boroń. Pozostali policjanci granatowi jechali na 

podwodach, w bliskiej odległości jedna od drugiej. Pies policyjny żandarma Linka 

wytropił strz. „Zorzę” i zaatakował go. Nie namyślając się „Zorza” zabił psa, 

uprzedzając niestety rozpoczęcie akcji. Wszyscy uzbrojeni w steny oddali 

równocześnie powietrze po dwie krótkie serie. Granatowi policjanci nie bronili się i 

natychmiast złożyli broń, natomiast Link chwycił leżącą w bryczce broń, zeskoczył na 

ziemię i ostrzeliwując uciekł w rosnące w pobliżu zboże. Dosięgła go jednak 

karabinowa kula strz. „Sępa”, z karabinu mauser oddanego przez Krzemińskiego. 

Partyzanci zdobyli 10 karabinów mauser, 1 kg „samozarodka”, 1 pistolet parabellum, 

1 pistolet steyer, trochę amunicji oraz akta policyjne i kilka rowerów. Policjantów 

puszczono wolno, jedynie Boronia zabrał do dowództwa oddział dyspozycyjny. Po 
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zatarciu śladów walki oddział na dwóch podwodach przedostał się do lasu 

Bobińskiego. Na rozkaz dowódcy kompanii ppor. „Betehy” pod wieczór tego samego 

dnia, oddział ppor. „Skiby” przeszedł do miejsca postoju w majątku Nagorzany. 

Okazało się, że jednak jeden z puszczonych wolno granatowych policjantów 

dotarł do Proszowic i zameldował, że zamachu dokonali partyzanci. W godzinach 

popołudniowych przybył do Grębocina oddział Ukraińców w sile ok. 300 ludzi z 

zamiarem pacyfikacji wsi. Aresztowano kilkunastu mężczyzn w celu rozstrzelania. 

Kierownika grębocińskiej szkoły i kilku innych mężczyzn skatowano do 

nieprzytomności. Reszta Ukraińców rabowała gospodarstwa. W tym czasie do domu w 

Grębocinie powróciła Czesława Sroga (była ona nauczycielką w pow. buskim), aby 

poinformować o sytuacji w rejonie Buska. Zorientowawszy się w sytuacji udała się do 

komendanta ekspedycji. Próbowała porozumieć się w języku niemieckim, lecz 

dowódca nie znał tego języka. Dopiero Jan Sroga (znał język rosyjski, ponieważ służył 

w armii rosyjskiej), wyjaśnił, iż napadu dokonali Rosjanie, a nie Polacy. Policjant 

twierdził jednak, że to partyzanci z Brzeska Nowego. Jan Sroga zaprzeczył. Czesława 

Sroga w języku niemieckim także potwierdziła, że byli to Rosjanie. Ukrainiec dał się 

przekonać. Wydał rozkaz, aby już nie rabowano. Aresztowanych mężczyzn puszczono 

wolno i następnego dnia kazano wstawić się w Proszowicach. Następnego dnia do 

Grębocina przybył oddział „Betehy”. Dowódca doradził, aby nie zgłaszać się do 

Proszowic, lecz ukryć się w razie gdyby przyszli jeszcze raz. 

Na wyróżnienie w grębocińskiej akcji zasłużyli „Zorza” i Stanisław 

Krzemiński. Godna podkreślenia jest też troska dowódcy kompanii i dowódcy plutonu 

o przygotowanie oddziału do akcji. Akcję tę historycy uważają za początek „Burzy” w 

Miechowskim. 

Dzięki sprawnie działającej łączności dotarły rozkazy o przejście oddziałów w 

stan „Czujności”. Dotarcie tych rozkazów stało się bodźcem do dalszych wystąpień 

zbrojnych. W tym czasie Niemcy zaniepokojeni sukcesami wojsk radzieckich oraz 

wzrastającą aktywnością bojową całego podziemia zarządziło ewakuację terenowych 

posterunków, a także wojskowych posterunków pomocniczych i ewakuację ich do 

większych miejscowości gdzie utworzono tzw. Stutzpunkty (punkty oporu), którymi 

były murowane, solidne budynki, osłonięte workami z piaskiem i zasiekami. 



 11 

Zazwyczaj, ponad stuosobowa załoga „Stutzpunktów” składała się żandarmów 

niemieckich i policjantów granatowych, uzbrojoną w ciężką i lekką broń maszynową 

oraz granatniki i moździerze z wystarczającym zapasem amunicji. Umocnione punkty 

obrony zaopatrzone zostały w kilkunastodniowe zapasy żywności i wody. 

Wkrótce 25 lipca 1944 roku, Bohdan Thugutt otrzymał zadanie opanowania 

Nowego Brzeska, do którego oddział partyzancki dotarł nad ranem. Głównym celem 

akcji było zlikwidowanie pomocniczego posterunku żandarmerii niemieckiej. Okazało 

się, że Niemców w Nowym Brzesku już nie ma, ponieważ na rozkaz kpt. Haaslera z 

posterunku żandarmerii w Miechowie zostali skoncentrowani na posterunku 

żandarmerii w Kazimierzy Wielkiej. „Beteha” zajął Nowe Brzesko w imieniu Armii 

Polskiej. Wyznaczył dyżur w centrali telefonicznej, która miała służyć tylko AK. 

Zostało zabezpieczone mienie Spółdzielni Rolniczej, jako mienie państwowe. 

Zarządzono kontrolę pojazdów przechodzących osób podejrzanych oraz 

zatrzymywanie Niemców i volksdeutschów. Przy drodze w kierunku Krakowa i 

Koszyc oraz wokół Nowego Brzeska ppor. „Skiba” wystawił całodobowe punkty 

kontrolno-obserwacyjne, a w samym Nowym Brzesku — piesze patrole. Pozostali w 

tym czasie zapoznawali się ze zrzutową i zdobyczną broń maszynową. 

Wspominany już dowódca oddziału dyspozycyjnego ppor. „Skiba” rozmieścił 

oddział na płn. skraju osady. Ułatwiało to dowodzenie, utrudniało zaskoczenie, a także 

w razie potrzeby umożliwiało odwrót. Noc z 25 na 26 lipca przebiegła spokojnie. W 

godzinach popołudniowych 26 lipca zatrzymano samochód wypełniony niemieckimi 

żołnierzami (wśród nich było kilka kobiet). Okazało się, iż żołnierze zostali już 

rozbrojeni w Koszycach puszczeni wolno. Wchodzili oni w skład oddziału 

pomocniczego Luftwaffe z Pobiednika, który w tym czasie skoszarowany był w 

Koszycach. W większości byli to Austriacy i Holendrzy. Ponieważ nie było skarg ze 

strony miejscowej ludności, gdyż zachowywali się godnie, dlatego dowódca batalionu 

zdecydował się puścić ich wolno. Po sprawdzeniu informacji docierających z Koszyc 

dowódca oddziału dyspozycyjnego obiecał ich zwolnić. W tym samym dniu w 

godzinach wieczornych przybył do Nowego Brzeska Stanisław Szczepanik ps. 

„Roland”, który dowodził oddziałem LSB i PKB w sile ok. 20 osób. Uzbrojeni byli 

tylko w jeden sten i karabin. Dowódca zaproponował współpracę w akcji 
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zabezpieczenia osady przed spodziewanym atakiem niemieckim. W toku rozmowy 

ustalono, że oddział zabezpieczy wlot szosy od strony Koszyc. W tym układzie 

„Skiba” przeniósł kwaterę do budynku Zarządu Gminy i wkrótce przekazał 

dowództwo nad oddziałem plut. Tadeuszowi Biernackiemu „Kolbie”. 

Oddziały żandarmerii niemieckiej skoncentrowane na posterunku w Kazimierzy 

Wielkiej próbowały przebić się do Krakowa. Niemcy czuli się osaczeni przez 

partyzantów i zwrócili się o pomoc do Krakowa. Około godziny 20.00 w dniu 26 lipca 

oberleutnant Carl dowódca 1 kompanii Policyjnego Batalionu Wartowniczego XXI 

otrzymał telefoniczną wiadomość, że została wysłana pomoc w postaci jednej 

kompanii z ciężką bronią maszynową. Na posterunku oprócz kilkudziesięciu 

żandarmów, znajdowało się tam 23 żołnierzy Wehrmachtu, 1 pluton ukraińskich 

policjantów 207 Schuma-Batalionu — w sile 33 ludzi, 14 cywilnych niemieckich 

urzędników i nadzoru cukrowni (w tym: landkomisarz Kazimierzy Wielkiej) oraz 1 

nieznany mężczyzna i 5 kobiet. W sumie miało się przebić przez tereny opanowane 

przez powstańców 110-120 osób. 

Dnia 27 lipca 1944 roku ok. godz. 1.00 w nocy, został wezwany do telefonu SS 

oberstumführer Carl i powiadomiony o tym, że wysłana na odsiecz kompania nie dała 

rady przedrzeć się i on sam ma próbować przebić się o wczesnych godzinach rannych 

do Krakowa. Po dokonaniu odprawy ze wszystkimi oficerami, w obecności 

landkomisarza i po rozpatrzeniu wszystkich możliwości, zdecydowano się na 

natychmiastowy powrót samochodami do Krakowa przez Koszyce i Brzesko Nowe. 

Carl polecił rozładować ciężarówkę marki LKW ze złomem brązu, należącą do 

miejscowego posterunku żandarmerii i załadował ją żandarmami. Postarał się także o 

samochód cukrowni, który na jego polecenie wyszukiwali polscy kierowcy. Dowódca 

plutonu ukraińskiego nie zgodził się na tego rodzaju powrót do Krakowa. Uważał on 

całe przedsięwzięcie za beznadziejne. Postanowił pozostać na posterunku żandarmerii 

i zapewnić bazę w przypadku, gdyby przebicie się nie powiodło. Policjanci polscy 

zostali rozbrojeni i puszczeni do domu. Załadowano całą broń i amunicję. 

Landkomisarz opuścił teren konną bryczką. Dowódca przydzielił ewakuowanemu 

oddziałowi samochody, dając po dwóch pierwszych po jednym zapasowym kierowcy. 

Transport wyruszył w kierunku wyznaczonego celu ok. godz. 4.00, dwoma 
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samochodami MLKW, jednym LKW i jednym LKWZ z przyczepą. Podróż upływała 

spokojnie do momentu wjazdu w opłotki Nowego Brzeska. Tam, jak wiadomo 

znajdowały się polskie oddziały. 

Były to oddziały osłonowe z: Polskiego Korpusu Bezpieczeństwa i BCH–AK, 

wydzielone z II i III plutonu, 3 kompanii, IV batalionu 120 pułku piechoty AK. 

Oddział uzbrojony był głównie karabiny mauser, jednego stena i kilka pistoletów. 

Kolejny oddział z LSB pod dowództwem Stanisława Szczepanika „Ronalda” zajął 

stanowiska na ul. Lubelskiej. (Dokładne rozlokowanie żołnierzy trudno ustalić, gdyż 

naoczni świadkowie tych wydarzeń podają różne miejsca rozpoczęcia walki zbrojnej. 

Tym bardziej, że ulica Lubelska przebiegała nieco inaczej niż obecnie). Tam była 

ustawiona prowizoryczna barykada. Niemcy zatrzymali się tuż przed nią i wtedy 

partyzanci z LSB oddali strzały do żandarmów, którzy zaczęli usuwać zaporę. Niemcy 

nie byli zaskoczeni, wyskoczyli z wszystkich samochodów, a było ich razem ok. 80 i 

podjęli walkę, sformowali tyralierę, która zaczęła strzelać do wycofujących się między 

domy i ogrody, kilkunastu partyzantów. Niemcy, nie znając terenu i ostatecznej liczby 

partyzantów, zwinęli tyralierę, wsiedli do samochodów i odjechali z dużą szybkością. 

Zza burt samochodów widać było hełmy pochylonych Niemców, którzy nieustannie 

ostrzeliwali się i profilaktycznie rzucali granaty. 

Druga zasadzka przygotowana została na ulicy Krakowskiej. Dowodził nią 

„Kolba” (Tadeusz Biernacki). Punkt dowodzenia znajdował się w budynku siedziby 

UG. Partyzanci, a wśród nich Jan Zawartka, Edward Ścisłowski, Wincenty Ścisłowski, 

Stanisław Madej, Tadeusz Zawartka, Rudolf Peterson (przedwojenny oficer), 

Waldemar Peterson, Alfred Palmączyński, Jan Palmączyński, Eugeniusz Bednarski, 

Janina Palmączyńska, Marian Kwiatkowski, Ryszard Staniszewski, Maksymilian 

Krzyk, Józef i Stefan Siciarz, Henryk Pytel, Stanisław Kowal, Adam Maniak, 

Kazimierz Auregowicz, Janina Andrzejewska, Ludwik, Antoni, Stanisław, Witold 

Cęckiewiczowie, Jan i Bolesław Kluchowie, Lucjan Krzyk, Leonard i Edward Luty, 

Zefiryn Staniszewski oraz Jan Zaręba, rozlokowani zostali w okolicy domu i 

restauracji Puchalskich (obecnie mieszka tu pan Stanisław Dankowski z rodziną). W 

jednym budynku po prawej stronie mieściło się mieszkanie, a po drugiej restauracja). 

Przygotowali zaporę z narzędzi rolniczych (głównie — bron), które zabrali od 
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Laskowskich i Fularzów. Nagle z dość bliskiej odległości zza drzewa wyskoczył 

Kazimierz Auregowicz ps. „Pik”, „Łodyga” — romantyk i patriota (drugi pseudonim 

przybrał z powodu bardzo wysokiego wzrostu). Urodzony w Poznaniu w 1919 roku 

był studentem farmacji i szwagrem właściciela apteki w Brzesku Nowym mgr Romana 

Niklasa. Apteka znajdowała się w domu Jana Trzepałki (tu gdzie obecnie). Za jego 

przykładem poszli pozostali żołnierze z oddziału dyspozycyjnego. Wybiegli z 

budynku kwatery i zajmowali stanowiska bojowe. Wystraszeni Niemcy wyskoczyli z 

samochodów z okrzykami „partisant”. Pierwszą serią został ścięty Kazimierz 

Amrogowicz. Kule utkwiły w okolicy serca. Wywiązała się walka. Jedna z kul 

przebiła ścianę domu Puchalskich i raniła córkę gospodarzy Irenę. Ranna została także 

Halina Gądzik. Niemcy szybko oderwali się od atakujących, i ostatecznie przedarli się 

przez Nowe Brzesko, kontynuując jazdę w stronę Krakowa cały czas ostrzeliwując się 

z broni automatycznej. Całe to zdarzenie trwało ok. 20 minut. 

Bilans walk, po stronie niemieckiej było kilku zabitych i 1 ranny; po stronie 

polskiej — jeden zabity i kilku lekko rannych. Kiedy ucichły odgłosy walki poległego 

partyzanta owinięto w biało-czerwoną flagę i zaniesiono do domu przy ul. Lubelskiej. 

Obawiając się represji ze strony Niemców Roman Niklas ściągnął flagę z ciała 

poległego. Wkrótce zaniesiono go na cmentarz. 

Tymczasem pan Antoni Cęckiewicz wozem konnym pojechał do Bochni, aby 

zawieźć ranną Irenę Puchalską i jednego Niemca. Niemiec został odstawiony na 

dworzec, skąd zabrali go współtowarzysze. Pani Irena została zoperowana i mogła 

powrócić do domu. Już wtedy pan Antoni Cęckiewicz mógł się przekonać, jakie 

odczucia budziły wiadomości o Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Ludzie, którzy 

wiedzieli skąd przyjechał pan Antoni, pytali z podziwem, niedowierzaniem, nutą 

nadziei i optymizmu „Czy to prawda, że tam u was jest już Polska?” 

Nie wszyscy Niemcy zdołali wsiąść do swoich samochodów. Trzech z nich 

ukryło się w wiklinowych zaroślach nad Wisłą. Jednego z nich rozbroił żołnierz 

oddziału — plutonowy Leonard Luty ps. „Lontek”. Zdobył karabin i 2 granaty 

zaczepne. Pozostali dwaj uciekli, Analizując meldunek oberleutnanta Carla, Niemcy 

przeceniali zarówno siły, jak i uzbrojenie partyzantów. Zawyżyli również ich straty 

polskich oddziałów. 
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Dowództwo zdawało sobie sprawę, że miejscowość może zostać spacyfikowana 

i dlatego żołnierze z oddziału dyspozycyjnego wycofali się z Nowego Brzeska. 

Mieszkańców ogarnęła panika. Uciekali do okolicznych wiosek: Mniszowa, 

Gruszowa, Kuchar, niektórzy do Hebdowa Starego. Uciekali nie tylko mieszkańcy 

Brzeska Nowego, ale także mieszkańcy Hebdowa Kopca, Śmiłowic i Sierosławic. To 

w zasadzie był koniec czterodniowego powstania trwającego od 24 do 27 lipca 1944 

roku, które przybrało miano Powstania Nowobrzeskiego — zbrojnego epizodu 

powstającej Rzeczpospolitej Partyzanckiej (Proszowicko-Kazimierzowskiej). 

Następnie dni to mniej lub bardziej udana jej obrona. 

Różne oceny wystawiają potomni powstańcom nowobrzeskim. Jak zawsze jest 

to ocena mocno zróżnicowana. Można wysuwać silne argumenty „za” i „przeciw”. 

Lecz pewne są dwie rzeczy. Potrafili stanąć w równym szeregu ludzie o różnych 

przekonaniach politycznych i zjednoczeni mimo dzielących ich różnic walczyć ze 

wspólnym wrogiem. Druga pewna rzecz to ta, potrafili poświęcać siebie dla Ojczyzny. 

Może nie zawsze szafowali własną krwią, ale podobno zginąć jest łatwo. Trudniej jest 

żyć i każdego dnia walczyć o lepsze jutro. Musimy też złożyć hołd ludziom pełnym 

młodzieńczej ofiarności i romantyzmu, którzy złożyli swe młode życie na ołtarzu 

Ojczyzny. Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę niepotrzebną śmierć i rany 

kilkunastu cywili i zniszczenia materialne, za które obwiniani są zarówno Niemcy, jak 

i powstańcy. 
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Krystyna Gorzałczany 

 

Obrona i upadek Rzeczpospolitej Partyzanckiej  

 

Artykuł wydrukowany został w monografii Ziemia Nowobrzeska, wydanie II, 2009 r. 

 

Oddziały partyzanckie wycofały się z Nowego Brzeska, najpierw do Mniszowa, 

a następnie do Nagorzan. W Nowym Brzesku pozostała niewielka grupa partyzantów, 

której zadaniem było czuwanie nad opustoszałą osadą i stawienia oporu w razie 

ewentualnej próby pacyfikacji. Oddział liczył ok. 20 żołnierzy uzbrojonych w 6 

stenów i 12 kb mauser Wszyscy pojmani jeńcy zostali puszczeni wolno. Mimo tak 

humanitarnego potraktowania jeńców wróg zbombardował Nowe Brzesko używając 

lekkich bomb zapalających i ostrzeliwując osadę z broni pokładowej. Zginęła wtedy 

sanitariuszka GL Eleonora Bezegłów. Znaleziono przy niej torbę z opatrunkami. 

Zginęła niosąc pomoc innym. Zginął także Jan Zawartka. 

W sumie były trzy naloty. W ostatnim oprócz płytek zapalających i ostrzałów z 

broni maszynowej Niemcy zrzucali ulotki o treści „Lotnictwo niemieckie odpowiada 

bandytom z powiatu miechowskiego”. 

Z pewnością Brzesko zostałoby spacyfikowane, gdyby nie postawa dwóch 

osób. Otóż pani Czerwiec, która pochodziła ze Śląska i świetnie znała język niemiecki 

oraz pan Antoni Skąpski – człowiek niezwykły: patriota, humanista, fachowiec, 

posiadający umiejętność prowadzenia negocjacji. Otóż ci ludzie nie zawahali się 

nawiązać kontaktu z Niemcami. Potrafili przekonać wroga o tym, że zbrojnej napaści 

dokonali partyzanci, którzy przybyli tutaj z drugiej strony Wisły. Zeznania swoje 

potwierdzili swoimi podpisami na posterunku policji. Dzięki temu osada nie została 

spacyfikowana. 

Jednakże bilans trzech nalotów był dość opłakany. Spłonęło wiele domów, 

budynków gospodarczych i sklepów. Najbardziej poszkodowani zostali właściciele 

posesji: Karol Błaszkiewicz, Jan Garncarz, Stanisława Gorzałczana, Marek Słaby, 

Kacper Trzepałka, Józef Wojtusik, Wacław Zawartka, Maria Zawartka, Maria Ardyn, 

Maria Korepta, Zefiryn Staniszewski, Józef Porębski. Spłonęła także szkoła i stodoła 
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szkolna, Spłonęły też łany zbóż. Całe miasteczko spowiły dymy pożarów. Na ratunek 

przybyły miejscowa i okoliczne straże ogniowe. 

Wspomina pan Antoni Cęckiewicz: „Wracałem właśnie z Bochni, kiedy 

zobaczyłem łuny pożarów. Postanowiłem ukryć się na cmentarzu. Kiedy tam wszedłem, 

zobaczyłem trzy trumny. Z jednej z nich wystawały nogi. Kościelny, pan Nowak miał 

problem z nazwiskami. Wpisałem nazwiska i dzięki temu polegli bohaterowie nie 

pozostali bezimienni. Przechodząc przez plac Wolności uratowałem chlewy, które tam 

stały. Płytkę, która tam spadła, zalepiłem po prostu błotem.” W gaszeniu pożarów, 

obok strażaków i mieszkańców, brał udział 20-osobowy oddział partyzancki. 

Wszyscy, mimo pełnego zaangażowania nie byli w stanie uporać się z żywiołem. 

Około godziny 20 wyczerpani do kresu sił żołnierze z oddziału wycofali się wraz z 

dowódcą do Mniszowa. 

Bohdan Thugutt oceniając swój oddział dyspozycyjny wyróżnił szczególnie – 

Tadeusza Kowala „Skibę”, Tadeusza Biernackiego „Kolbę”. Ten ostatni, jako zastępca 

dowódcy zdołał ustawić na stanowiskach ogniowych niezaprawionych w boju 

żołnierzy. Wyróżnił też strzelców: Ludwika Drąga, Stanisława Kozę oraz Kazimierza 

Auregowicza „Pika”, „Łodygę”, który pierwszy poderwał się do walki dając przykład 

kolegom. 

W dniach 28-29 lipca samoloty niemieckie nadal zrzucały na Brzesko Nowe i 

okoliczne pola płytki zapalające, które wzniecały pożary. Ludność wróciła już do 

swoich domów i likwidowała skutki nalotów. Niemcy codziennie zbliżali się do osady 

sprawdzając ruchy oddziałów partyzanckich. Na noc wycofywali się do Igołomii. 

Wróg nie znając dokładnie siły partyzantów nie stosował represji w stosunku do 

ludności cywilnej. 

30 lipca oddział dyspozycyjny 3 kompanii przybył do Hebdowa Starego. 

Oddziały LSB, PKB pod dowództwem komendanta powiatowego LSB Józefa Guzika 

„Marka” i kpt. „Betehy” skoncentrowały się w majątku Hebdów. Koncentracja ta 

miała na celu próbę przeciwdziałania w wypadku pacyfikacji. W dniu 30 lipca, ok. 

godz. 11.00, do osady wjechali niemieccy zwiadowcy na motocyklach z przyczepami. 

Straże ogniowe otrzymały rozkaz opuszczenia wsi, aby Niemcy nie wzięli ich za 

partyzantów i nie rozstrzelali. Wprawdzie na zachodnim skraju kolonii Hebdów stały 
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w pogotowiu kompania Oddziału Dyspozycyjnego AK-BCh oraz 20 osobowy oddział 

LSB-PKB pod dowództwem W. Pasternaka („Wira”), jednakże brak właściwego 

uzbrojenia nie pozwolił na podjęcie walki. Wysyłane patrole skłoniły wroga do 

zatrzymania się w osadzie. 

Już ok. godz. 12.00 na wschodnim skraju Brzeska Nowego pojawiły się 

samochody niemieckie, z których wyskakiwali Niemcy tworząc tyralierę, gdy 

odległość od partyzanckich stanowisk zmniejszyła się ok. 1000 m, nagle zatrzymali 

się. 

W godzinach popołudniowych na przedpolu wylądował rozpoznawczy samolot 

typu „Storch” stosowany przez Niemców w walkach z partyzantami. „Beteha” wysłał 

dwa patrole z zadaniem zniszczenia go. Zanim do niego dotarli, samolot wzniósł się i 

odleciał nad Brzesko Nowe. W chwilę później ponownie ruszyła niemiecka tyraliera. 

Ruszyła od wschodniego skraja Nowego Brzeska, a później skierowała się w stronę 

Hebdowa. Za nią jechało kilka aut wyładowanych żołnierzami. Wspierały je 2 

samoloty, które ostrzeliwały z niskiego pułapu domniemane pozycje partyzanckie. 

Poległ wtedy żołnierz LSB Mieczysław Sendek „Chodzisz”. Wobec przewagi wroga 

oddziały partyzanckie rozpoczęły wycofywanie się w kierunku Gruszowa. Samolot 

ostrzeliwał wieś z niskiego pułapu. Z pomocą partyzantom przyszła burza połączona z 

ulewnym deszczem, co ułatwiło wycofywanie się do Gruszowa. Niemcy zatrzymali się 

w Hebdowie pytając o partyzantów. Wobec ludności cywilnej nie stosowali represji. 

W tym miejscu trzeba dodać, iż w skład niemieckiej ekspedycji odwetowej wchodziły 

wydzielone oddziały z batalionu policji pomocniczej, tzw. Hiwis, w której służyli 

różnych narodów zwerbowani z jeńców Armii Czerwonej osłaniające lotnisko w 

Pobiedniku, improwizowany, kilkudziesięcioosobowy oddział złożony z niemieckiej 

obsługi technicznej tegoż lotniska, uzupełnionych frontowymi rekowalescentami oraz 

kilkudziesięciu żandarmów. Liniowych, zahartowanych w bojach oddziałów 

Wehrmachtu i formacji SS w rejonie Nowego Brzeska nie było. 

W zaistniałej sytuacji Bohdan Thugutt doprowadził oddział dyspozycyjny do 

Pławowic — majątku h r. Ludwika Hieronima Morstina, gdzie po zjedzeniu kolacji 

udał się do Bobina. Tam pozostawił go pod opieką ppor. „Skiby”, a sam udał się do 

Nagorzan, gdzie złożył meldunek dowódcy batalionu. Niemcy obawiali się zapuszczać 
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głębiej na tereny Rzeczypospolitej Partyzanckiej. Wieczorem wycofali się do 

Igołomii, a oddział LSB PKB „Wira” wycofał się w stronę Wisły. 

Jak się wydaje, działania prowadzone tego dnia dzięki zgodnym decyzjom 

dowódców tego niedużego zgrupowania pododdziałów AK-LSB i PKB w sumie 

pozytywne wyniki. Inna sprawa, że Niemcy posiadając wyraźną przewagę liczebną, 

kilkakrotnie przecenili wielkość i siłę bojową polskich partyzantów. Z tego powodu 

świadomie nie dążyli do bezpośredniego starcia, nie mając pewności, co do 

ostatecznego wyniku. 

Oddział dyspozycyjny 3 kompanii, która zatrzymała się w Pławowicach, 

przeniósł się na pozycje ubezpieczające do Bobina, gdzie korzystając z serdecznej 

gościnności tamtejszych właścicieli — Romiszewskich, u których pozostał do 2 

sierpnia 1944 roku. 

Tego samego dnia zostali przeniesieni do formującego się batalionu 

szturmowego dywizji z-ca dowódcy OD Tadeusz Biernacki „Kolba” oraz strzelcy 

Ludwig Drąg („Zorza”) i Stanisław Koza „Sosna”. 

W tym samym niemal czasie trwała walka o Skalbmierz. Dowódca 120 pp AK 

kpt. „Sewer” szukał posiłków, gdyż Niemcy palili miasto i mordowali bezbronną 

ludność. Zarządzono koncentrację sił początkowo w Kazimierzy Wielkiej i 

Koszycach. 

W godzinach porannych dotarła do Koszyc wiadomość o tym, iż od strony 

Krakowa w kierunku Koszyc zbliża się duża niemiecka kolumna samochodowa. 

Partyzanci, wśród których znajdowali się partyzanci z terenu gminy Gruszów, 

otrzymali rozkaz przyjęcia walki. W chwilę później z Koszyc nadszedł rozkaz, aby 

usunąć wszystkie przeszkody na szosie, pościągać posterunki i z całym oddziałem 

udać się do Koszyc, gdyż tam na Rynku czekają samochody i odjazd do Skalbmierza. 

Oddział partyzancki przybyły z Kościelca w przeciągu kilku minut był gotowy do 

wymarszu. Trudniejsza sytuacja była z tymi żołnierzami, którzy po całonocnej 

wędrówce zasnęli kamiennym snem. Dowódcy ustalili, że Boruta 22 (Julian Słupik) 

odejdzie do Koszyc, a pozostali zaczęli zajmować stanowiska wzdłuż szosy na 

prawym skrzydle był ustawiony lkm „Colt”, kilka karabinów i stenów. Zanim 

partyzanci zajęli pozycje, nagle pojawił się samochód wyładowany Niemcami, a 
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później zza zakrętu wyłonił się drugi, a następnie trzeci samochód. Chcąc osłonić 

oddział „Boruty 22”, padła seria z karabinu maszynowego. Pierwszy wóz został 

trafiony serią w opony i stanął w poprzek szosy i zatarasował ją.  

Niemcy natychmiast zaczęli wyskakiwać z dwóch pierwszych wozów i 

zajmować stanowiska, a trzeci wycofał się i ukrył się w zabudowaniach wioski. 

Jednocześnie włączyły się do walki partyzanckie pozostałe erkaemy i wywiązała się 

walka. Pierwsi ranni padli po stronie niemieckiej. Partyzanci ruszyli do natarcia. 

Niemcy dowodzeni przez doświadczonego majora, szybko otrząsnęli się z 

zaskoczenia, przeformowali szeregi, siłą kompanii przystąpili do kontrataku. „Boruta 

22”, słysząc odgłosy walki zawrócił swój oddział i uderzył na wroga. Część Niemców 

poddała się, lecz inny pododdział przegrupował się, uderzył na partyzantów z flanki 

odcinając im odwrót. 

Drużyna „Sieroty” broniła swoich stanowisk z dużym poświęceniem. Koledzy 

próbowali przyjść im z pomocą, ale Niemcy ostrzeliwując się zza opłotków wsi 

przydusili ich silnym ogniem. Partyzanci obawiali się, że Niemcom w każdej chwili 

może nadejść odsiecz, gdyż wywiad donosił o przerzuceniu z frontu włoskiego kilku 

dywizji, które miały zlikwidować przyczółek sandomierski. Partyzanci postanowili 

wycofać się na inne stanowiska i umocnić się tam. 

Około południa przybył z odsieczą oddział dyspozycyjny 3 kompanii, IV 

batalionu 120 pułku piechoty AK pod dowództwem ppor. „Skiby” (Henryka 

Sokołowskiego). Około godziny 17.00 nad Jaksicami pojawił się samolot. 

Obserwował on teren, a wkrótce po nim na drodze pokazała się kolumna składająca się 

z samochodów pancernych, transporterów opancerzonych i ciężarówek. Kolumna 

szybko zbliżała się do stanowisk partyzanckich, z których padła przedwczesna salwa. 

Niemcy wyskakując z samochodów gęsto się ostrzeliwali i formowali tyralierę. 

Partyzanci wycofali się na cmentarz w Książnicach Wielkich. Z powodu dużej liczby 

rannych, Niemcy wstrzymali atak i wycofali się w kierunku Dolan i Śmiłowic, 

pozostawiając na wzgórzach oddziały osłonowe. Partyzanci popełnili sporo błędów, 

ale bój pod Jaksicami spowodował, że niemieckie posiłki od strony południowej nie 

dotarły do Skalbmierz, gdzie toczyły się ciężkie walki. 
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Po zakończeniu bitwy „Beteha” wycofał oddziały do Nagórzan. Od tego czasu 

aktywność oddziału sprowadzała się do nocnego patrolowania okolicy. 

Krwawa bitwa o Skalbmierz oraz bój w Jaksicach zakończył działalność 

powstańczą w ramach Rzeczpospolitej Partyzanckiej (Kazimiersko-Proszowickiej). 

Niemcy skierowali na te tereny jednostki pancerne, które kolejno zajęły Skalbmierz, 

Kazimierzę Wielką i zepchnęły na wschód oddziały partyzanckie. Historia 

Rzeczypospolitej zakończyła się po ok. trzech tygodniach, tj. 10 sierpnia 1944 roku. 

Oddziały dyspozycyjne po kilkudniowym pogotowiu bojowym przeszły do 

działalności konspiracyjnej. 

Upadła Rzeczpospolita Partyzancka. Powstanie Warszawskie również poniosło 

klęskę. Uciekinierzy ze stolicy zapełnili dwory oraz liczne domy. Wszędzie spotkali 

się z życzliwością i szczerą pomocą mieszkańców. Zanim ruszyła ofensywa radziecka. 

Niemcy zaczęli przygotowywać teren do ewentualnej obrony. 
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Bolesław Nieczuja – Ostrowski  

 

Fragmenty książki Rzeczpospolita Partyzancka 

 

Zasadzka pod Grębocinem 

 

Działając na podstawie wytycznych inspektoratu i dywizji, za zgodą dowódcy 

pułku, a w porozumieniu z dowódcą batalionu, dowódca 3/IV/120. Pp AK ppor. Rez. 

„Beteha” (Bohdan Thugutt), postanowił przeprowadzić akcję mającą na celu 

dozbrojenie swojego kompanijnego oddziału dyspozycyjnego. 

„…W lipcu 1944 r. uzbroiłem posiadaną bronią oddział dyspozycyjny trzeciej 

kompanii zgodnie z rozkazami przełożonych – stwierdza ppor. „Beteha”. Na dowódcę 

tego oddziału wyznaczyłem ppor. rez. lek. wet. „Skibę” (Tadeusz Kowal). Stan 

oddziału 1+19. Stan liczebny kompanii wynosił w tym czasie: I pluton ponad 60 ludzi, 

II i III razem około 200 ludzi. Broni: stenów i rewolwerów starczyło na uzbrojenie 11 

ludzi, pozostałych 8 miało razem parę granatów i musiało tymczasem pełnić służby 

łączników, gońców i obserwatorów. 

Grupa uzbrojona kwaterowała już w pierwszej połowie lipca, stale w pogotowiu 

w Nowym Brzesku w stodole żołnierza pierwszego plutonu „Majzla” (Lucjan Krzyk), 

a potem w stodole „Brzozy” (Wojciech Palmączyński). 

Zgodnie z wytycznymi dowództwa zadaniem oddziału dyspozycyjnego 

kompanii było rozbrojenie posterunku niemieckiego, ale nie w mieście a w czasie 

spodziewanej jego ewakuacji na koncentrację posterunków. W tym czasie bowiem 

Niemcy mieli jeszcze znaczne siły w pobliżu i mogli wywrzeć zemstę na polskiej 

ludności cywilnej w razie rozpoczęcia akcji bojowej w mieście. 

W skład posterunku niemieckiego w Nowym Brzesku wchodzili: wachmistrz 

żandarmerii niemieckiej, 10 policjantów granatowych (w tym byli trzej elewi nie 

umundurowani) oraz około 10 żołnierzy Wehrmachtu. Wtyczką naszą w posterunku 

był policjant granatowy Stanisław Krzemiński. Kilkakrotnie przygotowywana 
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ewakuacja nie dochodziła do skutku. Alarmowany przyjeżdżałem do Nowego Brzeska 

i aby nie tracić czasu, przeprowadzałem nocne ćwiczenia oddziału dyspozycyjnego. 

Wreszcie dnia 23 lipca o godzinie 23.00 Krzemiński zawiadomił „Skibę” o 

ewakuacji posterunku. 

Z informacji wywiadowcy Stanisława Krzemińskiego wynikało, że tym razem 

ewakuacja posterunku nastąpi z całą pewnością w dniu 24 lipca o godzinie 6.00 rano, 

drogą Brzesko-Proszowice”. 

Dowódca oddziału dyspozycyjnego ppor. „Skiba” postanowił przeprowadzić 

zasadzkę na maszerującego nieprzyjaciela przy drodze koło Grębocina. „…W nocy z 

23 na 24 lipca zebrałem oddział na punkcie wyjściowym we wsi Nękanowice koło m. 

N. Brzesko, skąd marszem pieszym udaliśmy się – wspomina „Skiba” - do m. 

Grębocin, położonej pomiędzy N. Brzeskiem a Proszowicami.”  

Ze względu na słabe uzbrojenie (sześć pistoletów typu sten pochodzących ze 

zrzutów, jeden pistolet ręczny oraz kilka granatów) w akcji obok dowódcy wzięło 

udział zaledwie sześciu żołnierzy: z-ca dowódcy plut. „Kolba” (Tadeusz Biernacki), 

plut. rez. z cenz. „Turkuć” (Edward Ścisłowski), plut. rez. „Twardy” (Stanisław 

Peterson), strz. „Sosna” (Stanisław Koza), strz. „Zorza” (Ludwik Drąg) i strz. „Sęp” 

(Henryk Maćkiewicz). Oddział nie posiadał mundurów wojskowych, a jedynie opaski 

na cywilnych ubraniach.  

Po osiągnięciu wsi Grębocin nad ranem 24 lipca dowódca oddziału 

dyspozycyjnego ppor. „Skiba” rozmieścił swój oddział na stanowiskach bojowych po 

obu stronach drogi koło gospodarstwa rolnego, wykorzystując drzewa i znajdujący się 

tam płot wiklinowy. Tak wspomina on przebieg akcji: 

„…Koło godziny 7.00 nadjechały podwody wiozące policję. Na czele jechał na 

bryczce wachmistrz żandarmerii Link w towarzystwie nie umundurowanego elewa 

policji Boronia. Pozostali policjanci granatowi na podwodach w bliskiej odległości 

jedna od drugiej. Pies policyjny żandarma Linka, biegnący kilkanaście metrów przed 

jego bryczką, wykrył stojącego za drzewem strz. „Zorzę” i zaatakował go. Dwoma 

krótkimi seriami „Zorza” zabił psa, uprzedzając nieco planowane rozpoczęcie akcji. 

Zgodnie z planem wszyscy uzbrojeni w steny oddali równocześnie w powietrze po 

dwie krótkie serie celem zastraszenia policjantów. Żandarm uchwycił leżący w 
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bryczce karabin, zeskoczył na ziemię i biegł w kierunku łanu zboża ostrzeliwując się. 

Dosięgła go kula strz. „Sępa” z karabinu, który kilka sekund przedtem wręczył mu 

policjant Krzemiński. Granatowi policjanci nie bronili się. Złożyli na rozkaz broń i 

zostali puszczeni wolno. Zdobyto 10 kb mauzer”, 1 kg „samozaradka”, 1 pistolet 

parabellum, 1 pistolet steyer i trochę amunicji oraz akta policyjne i klika rowerów […] 

Elew policji Boroń […] przeszedł do oddziału dyspozycyjnego. Po zatarciu śladów 

walki, oddział na dwóch podwodach odskoczył do lasu Bobińskiego skąd wysłałem 

meldunek do d-cy kompanii w Nagorzanach. Z lasu wysłałem również gońca do 

Brzeska Nowego z imiennym wezwaniem 10 żołnierzy I plutonu, celem stawienia się 

w oddziale w związku ze zdobytą bronią”. 

Na rozkaz dowódcy kompanii ppor. „Betehy”, pod wieczór tego dnia oddział 

ppor. „Skiby” przeszedł do mp. w majątku Nagorzany. Walka w Grębocinie miała 

swoje uzasadnienie. Poprzedzał ją długi okres przygotowawczy, który pozwolił na 

ustalenie poprzez wywiad nie tylko siły i składu osobowego posterunku, ale także daty 

przybliżonej godziny ewakuacji oraz trasy marszu. Zasadzka została przygotowana 

zgodnie z odgórnymi wytycznymi poza miastem, i miała cechy regularnej walki z 

zasadzki, która dawała szanse zwycięstwa nawet stronie słabszej od przeciwnika. 

Korzystny dla partyzantów był fakt, że policjanci granatowi nie mieli ochoty umierać 

za Niemców, a wielu z nich wyraźnie sprzyjało Armii Krajowej. Także fakt, że 

wehrmachtowcy pozostali w Nowym Brzesku (zgodnie z rozkazem Haaslera czekali 

na ewakuację przez kompanię Carla), ułatwił działanie partyzantom. Oddział 

dyspozycyjny 3. kompanii w jakimś stopniu dozbroił się i przeszedł zaprawę bojową. 

Na szczególne wyróżnienie w tej akcji zasługują „Zorza” i Stanisław Krzemiński. 

Godna podkreślenia jest też troska dowódcy kompanii oraz dowódcy plutonu o 

przygotowanie oddziału do akcji. 

W godzinach wieczornych, dzięki sprawnie działającej łączności alarmowej 

inspektoratu, do poszczególnych dowództw terenowych dotarły rozkazy o „stanie 

czujności”, co dla wielu z nich stało się bodźcem do dalszych wystąpień zbrojnych: 

tak było też i z oddziałem dyspozycyjnym 3/IV/120. pp AK.  

W godzinach wieczornych 
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„…W nocy z 24 na 25 VII 44 r. oddział dyspozycyjny – pisze kpt. Rez. „Skiba” 

- pod dowództwem ppor. „Betehy” wyruszył z Nagorzan do Nowego Brzeska z 

zamiarem rozbrojenia Stutzpunktu Wehrmachtu.” 

 

Zajęcie Nowego Brzeska 

 

W czasie kiedy od godziny trwała walka w Nowym Korczynie, oddział 

dyspozycyjny 3 kompanii IV/120. pp AK, tym razem pod dowództwem samego 

dowódcy kompanii ppor. „Betehy” (Bohdan Thugutt), podążała nocnym marszem do 

Nowego Brzeska z zadaniem opanowania tej miejscowości, jako ważnego punktu 

wojskowego. Celem akcji było zlikwidowanie znajdującego się tam pomocniczego 

posterunku żandarmerii niemieckiej. 

„…Furmankami nagorzańskimi – wspomina „Beteha” - dojechaliśmy do 

Kolonii Hebdów, a potem marszem ubezpieczonym wkroczyliśmy do Nowego 

Brzeska (o godzinie 3.00). Okazało się, że Niemcy pod osłoną nocy uciekli. 

Zająłem wówczas Nowe Brzesko w imieniu Armii Polskiej oraz wydałem 

związane z tym faktem zarządzenia. Przede wszystkim: stały dyżur jednego z naszych 

żołnierzy z centrali telefonicznej, która miała, gdy Niemcy wszędzie byli dookoła 

(Kazimierza Wielka, Koszyce, Proszowice, Igołomia) służyć wyłącznie Armii 

Krajowej. Następnie zabezpieczyłem mienie tamtejszej Spółdzielni Rolniczej, jako 

mienie państwowe (przekazałem je 27 lipca Korpusowi Bezpieczeństwa), zarządziłem 

również kontrolę pojazdów i przechodzących osób podejrzanych oraz zatrzymywanie 

Niemców i volksdeutschów.” 

Kpt. „Skiba” (Tadeusz Kowal) wówczas bezpośredni dowódca oddziału 

dyspozycyjnego, dodaje: „…Oddział dyspozycyjny kwaterował w stodole Wojciecha 

Palmączyńskiego, położonej na skraju osady, w stronę Mniszowa. Umieściłem go tam 

ze względu na trudność zaskoczenia i możliwość szybkiego wycofania się.” 

Pod osłoną zbrojną oddziału dyspozycyjnego, który patrolował teren, „Skiba” 

wystawił czujki i stałych obserwatorów oraz warty wewnętrzne; cały czas trwało 

pogotowie żołnierzy obsługujących broń maszynową. 
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W Nowym Brzesku 

 

Zajęcie Nowego Brzeska przez oddział dyspozycyjny 3/IV/120. pp AK w dniu 

25 lipca, a więc już po otrzymaniu z inspektoratu rozkazu o stanie czujności, miało na 

celu dozorowanie szosy prowadzącej do Krakowa, dla zaalarmowania na czas 

dowództwa pułku, które w tym czasie zajęte było czynnościami mającymi 

przygotować sztaby pułku i obwodu oraz podległe im jednostki bojowe do ostatecznej 

walki z Niemcami. 

Dowódca oddziału dyspozycyjnego ppor. „Skiba” (Tadeusz Kowal) ulokował 

swój oddział na północnym skraju miejscowości co ułatwiało dowodzenie, wykluczało 

zaskoczenie i w razie potrzeby umożliwiało oderwanie się od nieprzyjaciela. 

Świadczyło to o tym że „Skiba” należycie ocenił swoje słabe siły. Rozkazy, które 

otrzymał poza określonym wyżej zadaniem nakazywały, mając na uwadze znaczenie 

stanu czujności, ograniczenie walki do minimum i podejmowanie jej tylko dla obrony 

ludności przed represjami Niemców. 

Po spokojnej nocy, z nastaniem dnia, oddział prowadził dalej obserwację i 

ubezpieczanie nakazanych kierunków oraz patrolowanie miejscowości. 

„…W godzinach popołudniowych – wspomina kpt. „Skiba” - nadjechał od 

strony Koszyc samochód ciężarowy, na którym znajdowało się około 20 niemieckich 

żołnierzy z Luftwaffenbau i kilka kobiet. Po zatrzymaniu żołnierzy przez oddział 

dyspozycyjny stwierdzono, że są to żołnierze rozbrojeni w Koszycach i puszczeni 

wolno.” 

Dowódca oddziału dyspozycyjnego zatrzymał ich do czasu otrzymania od 

dowódcy batalionu potwierdzenia zwolnienia Niemców. „…W godzinach 

przedwieczornych tego samego dnia, przybył do Nowego Brzeska goniec d-cy 

batalionu – stwierdza „Skiba” - i powiadomił mnie, że zatrzymani Niemcy, od 

dłuższego czasu przebywali na terenie Koszyc jako pomocniczy oddział wojsk 

lotniczych, że zachowywali się bardzo przyzwoicie w stosunku do ludności, że nie 

stawiali oporu, za wyjątkiem dwóch, przy rozbrajaniu, że większość z nich to 

Austriacy lub Holendrzy i że dlatego d-ca batalionu puścił ich wolno. Przyrzekłem 

zwolnić zatrzymanych w dniu następnym, gdyż zapadający wieczór nie sprzyjał temu. 
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Tego samego dnia przybył do Nowego Brzeska oddział LSB i PKB, w łącznej 

sile około 20 ludzi, uzbrojonych w jeden sten i kb. Oddział przybył w godzinach 

wieczornych pod dowództwem „Rolanda” (Stanisław Szczepanik). Oświadczył on mi, 

że oddział jego pozostanie w Nowym Brzesku i zaproponował włączenie się do akcji 

zabezpieczenia osady przed ewentualnym atakiem niemieckim. Podałem mu do 

wyboru obsadzenie placówki od strony Krakowa lub Koszyc przy wlocie szosy do 

osady. Wybrał stronę miasta w kierunku Koszyc…” 

W nowym składzie sił własnych „Skiba” przeniósł kwaterę swojego oddziału 

do jednopiętrowego, murowanego budynku Zarządu Gminy, odległego zaledwie o 50 

m od ulicy łączącej szosy prowadzące do Krakowa i Koszyc. „…Po zakwaterowaniu 

oddziału – dodaje „Skiba” - przekazałem dowództwo nad nim plut. „Kolbie” (Tadeusz 

Biernacki) i około północy udałem się do swego mieszkania, położonego po 

przeciwnej stronie ulicy, w odległości około 80m od mp. oddziału, aby przebrać się, 

ogolić i pożywić…” 

 

Niemcy przebijają się przez Nowe Brzesko 

 

Na posterunku żandarmerii w Kazimierzy Wielkiej, mimo późnej godziny, nikt 

nie spał. W otoczeniu landkomisarza, żandarmerów, ukraińskich policjantów oraz 

chroniących się tam urzędników cywilnych, czuwał przy telefonie ciągle podniecony 

zaszłymi wypadkami, poważnie zaniepokojony zaistniałą sytuacją SS-

ObersturmfuhrerOberleutnant Carl, dowódca znanej nam już kompanii XXI Batalionu 

Policyjnego. 

Denerwował się coraz bardziej, gdyż mimo upływu czterech godzin od chwili 

zapowiedzi wsparcia przez przełożonego z Krakowa, obiecana pomoc w sile kompanii 

z bronią maszynową nie nadchodziła, brak było również wiadomości telefonicznych 

na ten temat. Wreszcie o godzinie pierwszej w nocy otrzymał on wiadomość 

telefoniczną, o której tak pisał w swoim późniejszym meldunku: 
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„W dniu 27 lipca około godziny 1.00 zostałem wezwany do telefonu i 

powiadomiony, że wysłana na odsiecz kompania nie dała rady przedrzeć się i że mam 

próbować przebić się o wczesnej rannej godzinie do Krakowa. 

W związku z tym dokonałem odprawy ze wszystkimi oficerami, w obecności 

landkomisarza. Po rozpatrzeniu przez nas wszystkich możliwości zdecydowałem się 

na natychmiastowy powrót autami do Krakowa przez Koszyce i Brzesko Nowe. 

Poleciłem przy tym rozładować załadowany złomem brązu samochód LKW, należący 

do miejscowej żandarmerii i obsadziłem go częścią załogi. Postarałem się również o 

samochód z cukrowni. 

Dowódca plutonu ukraińskiego nie zgodził się na tego rodzaju powrót do 

Krakowa, uważając całe przedsięwzięcie za beznadziejne. Powziął zamiar pozostania 

na posterunku żandarmerii i zapewnienia mi bazy, w wypadku gdyby mi się przebicie 

nie powiodło. Nieliczni, obecni na posterunku żandarmerii starsi polscy policjanci 

zostali rozbrojeni i odesłani do domu. 

Załadowaliśmy całą broń i amunicję. Landkomisarz nie chciał jechać z nami. 

Postanowił opuścić ten teren konną bryczką. Przydzieliłem załodze samochody, dając 

do dwóch pierwszych samochodów jednego zapasowego kierowcę, po czym 

wyruszyliśmy dwoma samochodami MLKW: 1 LKW, 1LKWZ z przyczepą, około 

godziny 4.00 w kierunku na Koszyce. W Koszycach zauważyłem, że budynek, w 

którym poprzednio mieścił się posterunek Wehrmachtu jest obsadzony przez 

bandytów. Tam też zauważono uzbrojonych mężczyzn. 

Aż do wlotu od strony wschodniej, do Nowego Brzeska przeszła nam jazda bez 

starcia. W tym jednak momencie koło godziny 6.00 nastąpiło gwałtowne uderzenie 

ogniowe prowadzone z przyległych domów i ogrodów. Bandyci użyli jednego 

karabinu maszynowego, pistoletów maszynowych i granatnika. 

Zatrzymaliśmy się na krótko zasypując ogniem bandytów, a następnie po 

załadowaniu na wóz naszego poległego kolegi Mannharta, kontynuowaliśmy jazdę 

dalej. Bezpośrednio za wjazdem z prawej strony. Znajdujący się z tyłu kolumny 

samochód ciężarowy, wjechał na minę, której ładunek rozprysnął się na boki, dzięki 

czemu wóz nie został poważnie uszkodzony”. 
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Dowódca batalionu IV/120. pp AK „Niebora” (Stanisław Padło) wyjaśnia: 

„…Oddział niemiecki z którym stoczono walkę w Nowym Brzesku w dniu 27 lipca 

1944 r. był przepuszczony przez Koszyce bez walki oddziału dyspozycyjnego 

2.kompanii z mojego rozkazu. Wiedziałem, że Niemcy zostali poinformowani przez 

Stutzpunkt w Kazimierzy Wielkiej o zajęciu Koszyc przez nasze oddziały, dlatego 

moment zaskoczenia sił npla na przedpolu Koszyc lub w samych Koszycach był 

wykluczony. Podjęcie walki z uprzedzonym nieprzyjacielem, który posiadał przewagę 

liczebną, przewagę w uzbrojeniu byłoby ryzykowne”. 

Dowódca oddziału dyspozycyjnego kompanii 3/IV/120. Pp AK- stojącego na 

ubezpieczeniu w Nowym Brzesku w tym czasie – ppor. Rez. „Skiba” (Tadeusz Kowal) 

stwierdza: „Założeniem oddziału dyspozycyjnego od samego początku było unikanie 

wszelkiej działalności zbrojnej na terenie Brzeska Nowego, by nie narażać 

mieszkańców na represje. Oddział LSB, który wieczorem 26 lipca, przybył do 

Brzeska, zajął stanowiska na wschodnim krańcu osady, w stronę Koszyc, ukryty 

pomiędzy domami. 

Rano 27 lipca, około godziny 7.00, gdy samochody z żandarmerią nadjechały 

od strony Koszyc i zatrzymały się przed ustawionym na szosie szlabanem, członkowie 

LSB oddali strzały do żandarmów, którzy wysiedli z samochodu celem usunięcia 

zapory. Bezpośrednio po oddaniu strzałów wycofali się pomiędzy domy, gdyż 

żandarmi z wszystkich samochodów (było ich około 80-ciu) rozsypali się w tyralierę, 

otworzyli ogień i zamierzali w ten sposób zdobyć pozycję LSB. Prawdopodobnie na 

skutek braku oporu i ryzyka, jakie niosła taka taktyka walki, zwinęli szybko tyraliery, 

wsiedli na samochody”. 

Dowódca 3/IV/120. pp AK ppor. rez. „Beteha” (Bohdan Thugutt) podaje 

bliższe dane o oddziale, który zaatakował Niemców: „… Przy wjeździe do Nowego 

Brzeska Niemcy zostali zaskoczeni przez oddział dwudziestu paru żołnierzy LSB, 

PKB i BCH-AK (z II i III plutonu 3/IV/120. pp AK) pod dowództwem Stanisława 

Szczepanika z LSB. Oddział uzbrojony w kb, kilka pistoletów i jednego stena, 

otworzył ogień do nadjeżdżających Niemców, zmusił do zatrzymania i walki…” 

Dowódca oddziału dyspozycyjnego 3/IV/120. pp AK ppor. „Skiba”, 

zaalarmowany odgłosami walki pochodzącymi od strony Koszyc, usiłował przedostać 
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się za ze swojego mieszkania do miejsca postoju swego oddziału, który znajdował się 

po drugiej stronie ulicy przelotowej Koszyce-Kraków. 

„…Ostrzał ulicy był tak silny- relacjonuje „Skiba”- że przedostanie się na drugą 

stronę do oddziału było niemożliwe. Nim powziąłem decyzję co do postępowania, 

ulicą przejechał z ogromną szybkością samochód ciężarowy pełny żandarmów. 

Żandarmi w hełmach schyleni za burtę samochodu silnie się ostrzeliwali z broni 

maszynowej i rzucali granaty zaczepne. W odległości kilkudziesięciu metrów jechały 

jeszcze trzy samochody, równie szybko i tak samo się ostrzeliwując […] ogień ustał 

po przejechaniu ostatniego samochodu. Słychać było jeszcze strzały z daleka, gdyż 

Niemcy ostrzeliwali się przez całą drogę aż do Igołomi. Koło restauracji Puchalskiego 

spotkałem żołnierzy oddziału dyspozycyjnego. Tam oddział zajął stanowiska. St. strz. 

z cenz. „Pik” (Kazimierz Amrogowicz) leżał martwy na ziemi. Dostał serię w okolicę 

serca. Mimo że należał do sekcji sanitarnej, przybywając w nocy razem z oddziałem 

na kwaterze, chwycił pierwszy z brzegu karabin i z odległości kilkudziesięciu kroków, 

ukryty za drzewem, strzelał do samochodów. Za jego przykładem pozostali żołnierze 

oddziału dyspozycyjnego wybiegli z budynku kwatery i mimo, że byli zaskoczeni 

odgłosami walki, nie orientując się zupełnie w sytuacji i sądząc, że to jest atak npla, 

samorzutnie zajmowali stanowiska za domami i drzewami, otwierając ogień z 

odległości kilkunastu kroków od przejeżdżających samochodów. Plut. „Kolba” 

(Zygmunt Biernacki) kierował żołnierzy na stanowiska i improwizował obronę. 

Starcie trwało ogółem nie więcej niż 15-20 minut. Całe postępowanie Niemców 

świadczyło o tym, że nie zamierzali pacyfikować osady, a tylko chcieli przejechać do 

Krakowa. 

Trzech żandarmów z tyraliery na skrzydle od strony Wisły nie zdążyło wsiąść 

na samochody i ukryło się w krzakach nad rzeką. Jednego z nich rozbroił żołnierz 

oddziału plutonowy Luty ps. „Lontek”, pozostali dwaj uciekli. Zdobyto 1 kb i 2 

granaty zaczepne…” 

„Przebijaliśmy się przez miejscowość – melduje w dalszym ciągu Oberleutnant 

Carl – pod ustawicznym ogniem. W Igołomi zwróciłem się do stacjonującej tam 

jednostki wojsk lotniczych o pomoc dla trzech ciężko rannych, którzy w tej wymianie 
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ognia ponieśli ciężkie obrażenia. Pomocy tej udzielono im. Jednak mimo energicznej 

akcji tamtejszego punktu sanitarnego nie udało się kolegów utrzymać przy życiu. 

Otrzymawszy z tamtejszej jednostki wojsk lotniczych jeden lekki samochód, do 

przeholowania naszego poprzestrzelanego i niezdatnego już do jazdy MLKW, udałem 

się dalej w kierunku Krakowa. Koło godziny 11.00 przybyłem do miejsca naszego 

postoju. W starciu ogniowym 26 lipca padło trzech ze składu kompanii i jeden 

przynależny do wojsk lotniczych. W trakcie walki ogniowej w Brzesku Nowym dostał 

się do niewoli wachm. Rez. Eschenbache r. Zosatł on rozbrojony i po kilku godzinach 

zwolniony. Widział on, że bezpośrednio w miejscu napadu mieli bandyci sześciu 

zabitych. Prawdopodobnie są jeszcze większe straty. 

Poniesionych przez bandytów w tej walce ogniowej strat nie udało się ustalić. 

Według oświadczenia jednego ze składu 63 plutonu żandarmerii zmotoryzowanej, 

który dostał się do niewoli, występowało przeciw nam ponad 400 bandytów. 

Poszczególne samochody otrzymały w czasie tego starcia ogniowego pewną ilość 

trafień.” 

„Około godziny 8.00 – stwierdza „Skiba” - przybył samochodem z Nagorzan d-

ca kompanii ppor. „Beteha”. Oddział dyspozycyjny i LSB zebrały się koło Spółdzielni, 

gdzie d-ca kompanii zapoznał się z sytuacją. W tym czasie nadjechał motocyklem z 

przyczepą od strony Igołomi podoficer Luftwaffenbau, którego zatrzymali ppor. 

„Beteha” i „Zefir” (Jan Grzech) z PKB, podoficera zaś odstawiono do zatrzymanych 

poprzedniego dnia pod strażą jego kolegów z Koszyc.” 

Niemcy, jak wynika z meldunku Oberleutnanta Carla, przeceniali zarówno siły i 

uzbrojenie partyzantów, jak i ich straty, zapewne nie tylko dlatego, że „strach ma 

wielkie oczy”, ale i dla łatwiejszego usprawiedliwienia swoich strat oraz ucieczki 

przed polskimi żołnierzami. 

W Brzesku Nowym po stronie partyzantów, obok poległego w walce st. Strz. z 

cenz. „Pika”, zostały ranne dwie osoby cywilne, Irena Puchalska i Halina Gądzik 

mieszkanki Brzeska. Siły partyzanckie liczyły zaledwie 40 ludzi słabo uzbrojonych. 

Wynik walki z przebijającymi się przez Brzesko Niemcami byłby w jakimś 

stopniu korzystny, gdyby nie skutki późniejszych nalotów bombardujących przez 

nasłane z Krakowa samoloty niemieckie. 
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Naloty te trafnie przewidział ppor. „Skiba” i już w obecności dowódcy 

kompanii i za jego akceptacją zakazał ewakuację mieszkańców Brzeska Nowego.  

„Około godziny 9.00 poleciłem plut. „Kolbie”, aby z kilkoma żołnierzami 

O/Dysp. Obiegli osadę i wezwali wszystkich mieszkańców do opuszczenia Brzeska i 

schronienia się na terenie sąsiednich wsi – wspomina ppor. „Skiba”. – Spodziewałem 

się represji ze strony Niemców i chciałem ochronić ludność od jej skutków. Niemal 

wszyscy mieszkańcy Brzeska zastosowali się do wezwania i osadę opuścili, kierując 

się głównie do wsi Mniszów i okolicy. Wezwanie moje i zdyscyplinowanie ludności 

uratowały życie wielu obywateli osady. 

W tym czasie poleciłem odwieźć do szpitala w Bochni ranną córkę właściciela 

restauracji, Puchalskiego. Ponieważ tereny za Wisłą były obsadzone przez Niemców 

dodałem jej do towarzystwa i dla bezpieczeństwa, rannego w ramię w Koszycach 

żołnierza niemieckiego…” 

Pierwszy nalot samolotów niemieckich miał miejsce około godziny 17.00, 

następnie dwa godzinę później. „Skiba” tak wyjaśnia bliżej zaistniałą wówczas 

sytuację: „…Około godziny 14.00 d-ca kompanii odjechał do Nagorzan, po 

uzgodnieniu ze mną, że oddział dyspozycyjny pozostanie w Brzesku Nowym celem 

czuwania nad wymarłą osadą i stawienia oporu w razie ewentualnej próby pacyfikacji. 

Oddział liczył w tym czasie 20 żołnierzy, uzbrojonych w 6 stenów i 12 kb. Zdawałem 

sobie sprawę, że wykonanie tego zadania będzie trudne lub wręcz niemożliwe. 

Niemcy nie będą pacyfikować osady 20-toma żołnierzami. W odległości o 11 km od 

Brzeska Nowego Igołomi, stacjonował oddział Luftwaffenbau w sile batalionu, a do 

Krakowa, gdzie była stolica Generalnej Guberni, było tylko 37km. 

Zniknął również oddział LSB. Nikt teraz nie proponował wspólnej akcji 

przeciwko nieprzyjacielowi. 

Kwaterą w tym czasie był rejon Spółdzielni i ogród za restauracją Puchalskiego. 

Kilku żołnierzy oddziału patrolowało osadę, kilku stało na posterunkach, a reszta 

odpoczywała i czyściła broń. Około godziny 15.00 poleciłem jeńców odstawić autem 

do Wawrzeńczyc…” 

„Wszystkich jeńców puściliśmy wolno – stwierdza ppor. „Beteha” - oczywiście 

bez broni i środków lokomocji, odstawiając ich autem do wsi Wawrzeńczyc około 5 
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km od Igołomi. Mimo tak humanitarnego podejścia do jeńców ze strony AK 

nieprzyjaciel zbombardował Nowe Brzesko, używając lekkich bomb zapalających, 

ostrzeliwując nadto osadę z broni pokładowej. Zginęła wówczas od kuli niemieckiej 

Eleonora Bezegłów, sanitariuszka GL, przy której zwłokach znaleziono torbę z 

opatrunkami, z czego wynika, że szła z myślą niesienia pomocy rannym. Zginął Jan 

Zawartka, oraz ranne zostały dwie osoby cywilne.” 

„…Około godziny 17.00 trzy samoloty – opisuje dalej w swoich 

wspomnieniach „Skiba” - po zrzuceniu ładunków lekkich bomb rozpryskujących, 

krążyły przez 40 minut nad osadą i z niskiego pułapu ostrzeliwały ją […] 

Po nalocie, spodziewając się natarcia npla od strony Krakowa, zebrałem cały 

oddział koło ośrodka zdrowia, na skraju osady, aby w wypadku użycia dużych sił npla, 

wycofać się w pole i nie podejmować beznadziejnej walki. Zamiast spodziewanego 

natarcia nastąpił drugi nalot około godziny 18.00. Tym razem dwa samoloty zrzuciły 

bomby zapalające, a następnie przez kilkanaście minut prowadziły ogień z karabinów 

maszynowych. 

Po zniknięciu samolotów okazało się, że skutki tego nalotu były dużo gorsze. W 

rynku płonęło kilka domów […] Płonęły sklepy […] Cały oddział rzuciłem do akcji 

gaszenia pożarów […] Sprawa jednak była beznadziejna. Dwudziestu ludzi nie było w 

stanie sprostać żywiołowi. Brudnych, spoconych, zmęczonych odpędził od ognia szum 

samolotów, które dokonały trzeciego i ostatniego nalotu w tym dniu. Tym razem już 

tylko bomby zapalające Była godzina koło dwudziestej. Żołnierze oddziału byli u 

kresu sił i wytrzymałości. Na noc wycofałem się z oddziałem do wsi Mniszów.” 

„Beteha”, oceniając trud swojego oddziału dyspozycyjnego w tym dniu, obok 

„Skiby”, wyróżnia szczególnie spośród stanu bojowego czterech żołnierzy. 

„…Bezpośrednio w walce wyróżnili się: plut. „Kolba”, który jako zastępca d-cy, 

podczas jego chwilowej nieobecności, w ostatniej chwili zdążył ustawić na 

stanowiskach ogniowych nie zaprawionych w boju żołnierzy oraz strzelcy: „Zorza” 

(Ludwik Drąg) i „Sosna” (Stanisław Koza), którzy z wielką odwagą, mimo silnego 

ognia przejeżdżających żandarmów, skutecznie razili ich ze swoich stenów. Na 

największe wyróżnienie zasłużył sobie poległy st. Strz. „Pik”, który na odgłos strzałów 

pierwszy poderwał się do walki, dając w ten sposób przykład kolegom.” 
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„Skiba”, pamiętając o realiach tamtych czasów tak pisze: „…Taka wojna nie 

była dobrą szkołą dla młodych ludzi, większość z nich nie służyła w wojsku, a wojna 

1939 roku przeszła koło nich szybko i fragmentarycznie. Nie wąchali prochu, nigdy 

nie zaznali prawdziwego trudu żołnierskiego rzemiosła ani koszarowej dyscypliny. 

Na wojnę patrzyli przez różowe okulary. Było w nich dużo romantyzmu i 

patriotyzmu. Nie widzieli i nie wyobrażali sobie wojny z tej drugiej brutalnej i 

tragicznej strony. Wstrząs i rozczarowanie przyszły nagle. Wielu się załamało. W 

najbliższych dniach kilku opuściło oddział pod różnymi pozorami, przeważnie 

rodzinnymi. Nie odeszli do innych oddziałów, po prostu wycofali się z dalszej 

walki…” 

W świetle zaistniałych faktów wniosek „Skiby” i akceptująca go decyzja 

dowódcy kompanii, dotyczące ewakuacji mieszkańców zagrożonego kontrakcją 

nieprzyjaciela Nowego Brzeska, jak również dalsze dozorowanie osady przez oddział 

dyspozycyjny, świadczą jak najlepiej o obydwu dowódcach. W pierwszej jednak fazie 

walki brakowało dwóch zasadniczych czynników taktycznych: należycie działającej 

łączności i zaostrzonej czujności w oddziałach z nastawianiem dnia 27 lipca. 

Doświadczony przeciwnik wykorzystał do swojego szybkiego przejazdu wczesne 

godziny dnia, szybko przejechał przez Koszyce, zauważony przez partyzantów niemal 

w ostatniej chwili, a następnie w podobny sposób wjechał na ubezpieczenia w Nowym 

Brzesku. Działając przez zaskoczenie oraz szybkie i zdecydowane działanie zdołał się 

wydostać z nastawionej matni, mimo pewnych strat.  

Także brak stałej łączności z Koszycami w tym czasie nie pozwolił na 

zaalarmowanie drogą telefoniczną garnizonu nowobrzeskiego o zbliżającym się od 

strony Koszyc nieprzyjacielu. Wkrótce potem łączność została usprawniona, co 

stwierdza „Beteha”: „…Kontakt mój z oddziałem dyspozycyjnym był codzienny, ja 

zaś otrzymywałem rozkazy od „Niebory” drogą telefoniczną, za pośrednictwem 

opanowanych przez AK centrali telefonicznych: Kazimierza Wielka i Koszyce, które 

łączyły mp. d-cy IV/120. pp na hasło 4-c”. 

Trudno ocenić pozytywnie z punktu widzenia wojskowego jego 

niezdecydowany stosunek do oddziału ppor. „Skiby”, utworzonego naprędce z 

różnych oddziałów pod egidą LSB. Brak było tu zdecydowanego podporządkowania 
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się dowództwu wojskowemu, tj. ppor. „Skibie”, jako najstarszemu stopniem i 

doświadczeniem bojowym oficerowi AK. 

Wiadomą jest bowiem rzeczą, akcentowaną we wszystkich regulaminach 

wojskowych, że pierwszym warunkiem, gwarantem powodzenia w walce jest jednolite 

dowództwo i związana z tym dyscyplina. 

Gdyby takie jednolite dowodzenie istniało, oddział LSB nie rozpoczynałby 

walki na własną rękę z tak silnym nieprzyjacielem, co gorsze na terenie zamieszkałym 

przez ludność cywilną. Dowódca tego oddziału musiałby podporządkować się 

rozkazom dowództwa AK, które zabraniało wyraźnie organizowania akcji w 

miejscowościach, z wyjątkiem oczywiście akcji kontrpacyfikacyjnych, tj. w obronie 

ludności cywilnej. Można natomiast było, po wzajemnym porozumieniu się 

zorganizować taką akcję np. na drodze pomiędzy Koszycami a Nowym Brzeskiem, o 

ile pozwalałyby na to warunki terenowe i siły własne, a zwłaszcza ogniowe. 

Obecność oddziału dyspozycyjnego IV/120. pp AK, miała zapewnić 

mieszkańcom Nowego Brzeska bezpieczeństwo przed elementami przestępczymi, 

chronić mienie publiczne od grabieży, zamanifestować istnienie armii podziemnej, 

która przygotowuje się do ostatecznej rozprawy z okupantem, gdzie się da rozbraja 

posterunki i oddziały wroga, przeciwdziała jego represjom, dozoruje teren, rozpoznaje 

siły i ich rozmieszczenie, oczekuje hasła do wspólnej ofensywy z siłami zbliżającego 

się frontu wschodniego. Trudno też zrozumieć i wytłumaczyć odejście oddziału 

Ludowej Straży Bezpieczeństwa (LSB) z Nowego Brzeska bez uprzedzenia oddziału 

ppor. „Skiby” właśnie w momencie, kiedy potrzeba było zorganizować obronę 

ludności cywilnej przed okupantem. 

 

30 Lipca 1944 roku (niedziela) 

 

Tego samego dnia, kiedy najbardziej wysunięty na północ oddział 

dyspozycyjny 120. pp AK pod dowództwem kpt. „Nemo”, po wycofaniu się z 

Pińczowa, zatrzymał się na postoju ubezpieczonym w Chrobrzu, najbardziej 

wysunięty w tym czasie oddział tego pułku z batalionu IV, w godzinach rannych, zajął 
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nowe miejsce postoju, w odległości zaledwie około 3 km od Brzeska Nowego, we wsi 

Hebdów. 

„…W dniach 28 i 29 lipca – jak zanotował w swoich wspomnieniach kpt. 

Tadeusz Kowal, dowódca O/Dysp, 3/IV/120, pp AK – samoloty niemieckie zrzucały 

na Brzesko Nowe i okoliczne pola płytki zapalające , wzniecając pożary zbóż i 

zabudowań. Ludność wróciła już do swoich domów i likwidowała skutki nalotów, nie 

dopuszczając do nowych pożarów. Niemcy codziennie podchodzili pod osadę, 

wycofując się na noc do Igołomii. Nie stosowano represji w stosunku do ludności. 30 

lipca na rozkaz d-cy kompanii Oddział Dyspozycyjny przybył do wsi Hebdów, gdzie 

skoncentrowały się także oddziały miejscowe LSB i PKB. Koncentracja miała na celu 

próbę przeciwdziałania w wypadku pacyfikacji.” Dowódca kompanii ppor. „Beteha, 

który w tym czasie objął bezpośrednio dowództwo nad kompanijnym oddziałem 

dyspozycyjnym wyjaśnia bliżej w swojej relacji, że „… oddziały LSC i PKB, pod 

dowództwem powiatowego komendanta LSB „Marka” (Józef Guzik) i O/Dysp. 

3/IV/120. pp AK, pod moim dowództwem, skoncentrowały się w folwarku i Kolonii 

Hebdów […] We wczesnych godzinach rannych Niemcy zrzucili z samolotów na 

Nowe Brzesko płytki zapalające. Miasto zaczęło płonąć. Na ratunek przybyły, poza 

miejscową strażą ogniową, straże okoliczne. 

Około godziny 11.00 stwierdziłem w czasie zwiadu, na jaki udaliśmy się we 

dwóch na rowerach wraz z „Markiem” do płonącego po kolejnym nalocie Brzeska 

Nowego, że do miasta wjechali szperacze npla na motocyklach z przyczepami. 

Daliśmy więc rozkaz natychmiastowej ewakuacji straży ogniowych pochodzących 

spoza osady, aby ich wkraczający Niemcy nie wzięli za partyzantów i nie rozstrzelali. 

Na zachodnim skraju Kolonii Hebdów stały w pogotowiu oddziały dyspozycyjne 

kompanii oraz również 20 osobowy oddział LSB – PKB pod dowództwem plut. 

„Wira” (Władysław Pasternak). Nie mieliśmy jednak ani jednego karabinu 

maszynowego, bez którego walka z silną jednostką npla w polu, poza miejscowością, 

byłaby bezcelowa. Wysłane w kierunku Brzeska nasze patrole, skłoniły niepewnego 

co do naszej siły i ostrożności npla do zatrzymania się w rejonie tej miejscowości.” 

Kpt. „Skiba” wyjaśnia bliżej: „…Około godziny 12.00 na wschodnim skraju Brzeska 

Nowego, od strony Hebdowa, ukazały się samochody niemieckie, z których 
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wyskakiwali żołnierze niemieccy i formowali tyralierę. Odległość od stanowisk 

naszych wynosiła około 1000m. Niemcy nie posuwali się naprzód, lecz trwali na 

swoich stanowiskach.” „…W godzinach popołudniowych samolot Storch wylądował 

na przedpolu – relacjonuje dalej kpt. „Beteha”. – Dwa patrole oddziału 

dyspozycyjnego, jakie wysłałem z zadaniem zniszczenia go, nie doszły do celu, gdyż 

samolot wzniósł się i odleciał nad Brzesko Nowe. Za chwilę ruszyła tyraliera npla ze 

wschodniego skraju Brzeska, zaś szosą wyruszyło w kierunku Kolonii Hebdów kilka 

aut ciężarowych wyładowanych Wehrmachtem. Równocześnie wysłano przeciwko 

nam dwa samoloty, które ostrzelały nas z niskiego pułapu. Poległ wówczas żołnierz 

LSB „Chodzisz” (Mieczysław Sendek).” 

„…Przewaga nieprzyjaciela była zbyt wielka, aby przyjąć walkę – stwierdza 

kpt. „Skiba” - Oddziały nasze rozpoczęły wycofywać się w stronę wsi Gruszów. 

Samolot ostrzeliwał wieś z niskiego pułapu. W sukurs przyszła nam burza, połączona 

z ulewnym deszczem, co ułatwiło wycofanie się do wsi Gruszów […] Niemcy 

zatrzymali się we wsi Hebdów, poszukując i rozpytując o partyzantów, lecz nie 

stosowali żadnych represji.” 

„…W tej sytuacji doprowadziłem oddział dyspozycyjny do majątku Pławowice 

– oświadcza „Beteha”, gdzie zjedliśmy kolację, przeczekaliśmy deszcz, a stamtąd 

furmankami właściciela majątku Ludwika Hieronima Morstina do majątku Bobin, 

gdzie pozostał oddział pod dowództwem „Skiby”. Sam zaś udałem się do mojego m.p. 

Nagorzany, składając odpowiedni meldunek d-cy batalionu […] Niemcy nie ważyli się 

iść dalej w teren Rzeczypospolitej i wieczorem wycofali się z Hebdowa do Igołomi. 

Oddział LSB-PKB <Wira” wycofał się w stronę Wisły.” Stwierdzić należy, że 

działania przeprowadzone w tym dniu, dzięki zgodnym decyzjom dowódcy tego 

niedużego zgrupowania pododdziałów AK-LSB-PKB, dało dobre wyniki.  

Dzięki wytrwałemu dozorowaniu odcinka Hebdów przez połączone oddziały, a 

zwłaszcza dobrej znajomości zasad walki, napór nieprzyjaciela na wyzwolony teren 

został powstrzymany. Niemcy nabrali przekonania, że mają do czynienia z silnym 

przeciwnikiem.  
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Jerzy Skąpski 

 

Wspomnienia Antoniego Skąpskiego z Hebdowa 

 

Od: Arkadiusz Fularski: Pisząc o Rzeczpospolitej Partyzanckiej, w tym 

wybuchu Powstania Lipcowego w Nowym Brzesku w dniu 27 lipca 2010r, nie można 

pominąć niezwykłej roli, jaką odegrał wówczas Antoni Skąpski z Hebdowa (ojciec 

Jerzego). Swoją odważną postawą ocalił miasteczko przed bombardowaniem, a wielu 

jego mieszkańców przed śmiercią. O roli, jaką w tragicznych wydarzeniach lipca 1944 

odegrał Antoni Skąpski pisze w swoich najnowszych wspomnieniach jego syn, Jerzy. 

Tekst poniżej. 

Przedwojenny zarządca majątku państwowego w Hebdowie Antoni Skąpski 

urodził w 1900 w Górze Ropczyckiej. Walczył jako ochotnik w obronie Lwowa, gdzie 

był ciężko ranny w styczniu 1919 roku. Złożył świadectwo dojrzałości w Gimnazjum 

w Nowym Sączu, rozpoczęte studia rolnicze w Krakowie przerwał zgłaszając się w 

1920 do 8 pułku ułanów Księcia Józefa, w 4 szwadronie, kapral, przekroczył Dniepr 

koło Czernichowa, brał udział w największej bitwie kawaleryjskiej z konną armią 

Budionnego pod Komarowem, po której 8 pułk ułanów jako cały odznaczono Virtuti 

Militarii. Po I-wszej wojnie światowej studia rolnicze na Uniwersytecie w Poznaniu, 

pracował później u swojego ojca Jana Skąpskiego w Wielkim Łęcku. Od 1932 roku 

Małopolskie Towarzystwo Rolnicze zaangażowało go jako zarządcę dóbr ziemskich w 

Hebdowie. Brał udział w wojnie obronnej jako oficer rezerwy pułku ułanów w 

szwadronie Kawalerii Dywizyjnej, dowódca I-szego plutonu CKM, od 8 września 

1939 dowódca szwadronu Kawalerii Dywizyjnej, zwolniony z niewoli niemieckiej 

jako inżynier rolnik. W latach okupacji żołnierz AK, nieujawniony w PRL. W 

Hebdowie pracował do 1946, później inspektor hodowlany w Izbie Rolnej w 

Krakowie, założyciel Spółdzielni Ogrodniczej w Ząbkowicach Dolnośląskich, 

kierownik użytków zielonych w województwie krakowskim, karierę zawodową 

zakończył w Zarządzie Hodowli Zwierząt Elitarnych. Zmarł w 1973 r. pochowany na 

cmentarzu w Batowicach. 
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- ...żeby zrozumieć czym był „Hebdów Dwór” w czasie powstania 

Rzeczpospolitej Proszowskiej winien jestem przedstawić jego około trzydziestu kilku 

mieszkańców, którzy stanowili o wszechstronnej żywotności tego miejsca. 

Paradoksalnie, że to wojna uczyniła z Hebdowa dom tętniący życiem we wszystkich 

warstwach począwszy od gospodarczej samowystarczalności, poprzez konspiracyjne 

nauczanie, artystyczne doznania zwłaszcza muzyczne, polityczne dyskusje, opowieści z 

ułańskich doświadczeń własnych, aż po badania dawnej architektury, fundamentów 

opactwa norbertańskiego i porządkowania szczątków mniszych w zaśmieconych 

kryptach. Trudno mi pisać o Armii Krajowej, bo to było objęte najgłębszą tajemnicą, a 

ojciec był tak dyskretny, że dopiero z mów nad jego trumną dowiadywałem się całej 

prawdy. 

 Wszystkie okoliczne dwory, Pławowice Morstinów, Śmiłowice pani 

Zdanowskiej zarządzane przez Gabriela Osuchowskiego, napełniły się podobnie w 

czasie wojny przybyszami, dla których miasta były zbyt niebezpieczne. W Śmiłowicach 

mieszkali potomkowie Maryli Wolskiej którzy z Andrzejem Bogdańskim często 

przyjeżdżali linijką do Hebdowa. Pławowice przyjeżdżały na koncerty Henryka 

Radziwonowicza, pianisty, (ojca Karola i Tomasza). Moja matka, Helena z domu 

Kostecka, studiowała w konserwatorium w Harbinie, pięknie grała, malarstwo 

studiowała w pracowni Pronaszki w Krakowie, malowała, kreatywna artystyczna 

dusza, aranżowała otoczenie, organizowała obchody 11 listopada, szyła na maszynie, 

pisała na maszynie, prowadziła codzienną gimnastykę, prawie codziennie robiła 

paczki żywnościowe wysyłane do miast i oflagów, urządzała ogród, organizowała 

prace przy przetworach na zimę, znajdowała chwilkę na codzienne czytanie dzieciom 

wybranych książek – tak wspomina swoje dzieciństwo w Hebdowie w okresie 

okupacji Jerzy Skąpski.  

- Tydzień przed Powstaniem Warszawskim powstała Rzeczpospolita 

Proszowska. Do Hebdowa przyjechał na pięknym gniadoszu major Bohdan Thugutt, w 

polskim mundurze, z orłem na furażerce, z biało-czerwoną opaską na rękawie i 

zakomunikował mojemu ojcu o powstaniu. Obserwowałem tę niezwykłą scenę z 

balkonu. Potem dowiedziałem się, że major zażądał, aby Ojciec przygotował obiad dla 

kilkudziesięciu (40) żołnierzy. Ojciec związany z inną grupą Armii Krajowej, która 
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właśnie w tym samym czasie miała przeprowadzić własne pedantyczne przygotowane 

do akcji, musiał odmówić, nie zdradzając szczegółów. Majorowi Thuguttowi 

powiedział, że jego akcja jest skazana na niepowodzenie, gdyż siły niemieckie nie 

mogą sobie pozwolić, aby na tyłach ich wschodniego frontu istniało niezależne 

terytorium, utrudniając dostawy na front. Uważał to za fanfaronadę – pisze dalej 

Jerzy Skąpski. 

Co było dalej wiemy z pisemnych wspomnień złożonych przez dowodzącego 

wówczas akcją mjr Bohdana Thugutta ze 106 Dywizji Piechoty AK. Zaatakowane 27 

lipca 1944 roku na ulicach Nowego Brzeska jadące z Koszyc do Krakowa oddziały 

Wehrmachtu stoczyły z partyzantami regularna bitwę jadąc przez miasteczko.  

W odwecie Niemcy kilkukrotnie zbombardowali miasteczko i zamierzali 

przystąpić do jego pacyfikacji. 

 - Niemcy wkraczając do Nowego Brzeska wzięli 20 zakładników nosząc się z 

zamiarem ich rozstrzelania i prowadzenia dalszej pacyfikacji. Udało się jednak za 

pośrednictwem kilku osób a to: występującego w mundurze strażackim Stefana 

Pabiska z BCH, pseudo „Kot„, sołtysa Cieślika z Hebdowa oraz administratora 

majątku Hebdów, członka AK Antoniego Skąpskiego i Marii Czerwiec zasymilowanej 

Niemki zamężnej za Polakiem przekazać Niemcom sugestię, że sprawcą działań 

bojowych był oddział partyzantki radzieckiej, który przedostał się przez Wisłę z 

Puszczy Niepołomickiej. Niemcy dali temu wiarę i odstąpili od zamiaru dalszej 

pacyfikacji oraz uwolnili zakładników. Oddziały niemieckie pojechały w stronę Koszyc 

oraz Krakowa, a partyzanci wycofali się do lasu w Pławowicach – napisał w swoich 

pamiętnikach uczestnik tamtych wydarzeń Marian Kwiatkowski z Nowego Brzeska.  

Wszyscy żyjący świadkowie wydarzeń z lipca 1944 r. uważają, że roli 

Antoniego Skąpskiego, w ocaleniu Nowego Brzeska przed pacyfikacją nie da się 

przecenić. – Gdyby nie pan Skąpski z Hebdowa, Brzesko zostałoby spalone, a wielu 

jego mieszkańców poniosło by śmierć. Wielu ludzi zawdzięcza mu życie – uważa 

Tadeusz Mykała z Hebdowa, który uczestniczył w tworzeniu Rzeczpospolitej 

Partyzanckiej, jako żołnierz Batalionów Chłopskich. Zdanie to podziela pan 

Maksymilian Staniszewski z Nowego Brzeska, naoczny świadek wydarzeń z 1944 r. 
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Stanisław Fundament 

 

Powstanie Lipcowe 1944 r. w oczach dziecka 

 

Pewnego lipcowego poranka zobaczyliśmy na poczcie wisi biało-czerwona 

flaga! Były to niezwykłe dni, wielka euforia mieszkańców. Wolność! Gdy po latach 

opowiadałem w Warszawie, nikt nie wierzył – cenzura tą kwestię długo trzymała w 

tajemnicy. Przecież samo Powstanie Warszawskie rozpoczęło się znacznie później – 

nie, to niemożliwe wszyscy opowiadali. A jednak tak było. Podczas bombardowania, 

Tato został w piekarni – Mama zabrała nas dwoje uciekając przez pola kierowała się 

na Pławowice. Na polach stały nie zwiezione kopy zboża. Jeden z pilotów zauważył 

nas, zawrócił i obniżył lot w nasza stronę. Mama wcisnęła nas i siebie w kopy zboża 

stojące na polach po żniwach. Szczęśliwie strzelec spudłował, a pilot zawrócił do 

Brzeska. Tydzień spędziliśmy w pałacu pławowickim, było dużo uciekinierów. Posiłki 

pomagała podawać piękna pani Nina Morsztinowa. Wracając nie zapomnę do chwili 

obecnej: zapach spalenizny, wybitych szyb i uszkodzonych domów w Nowym Rynku. 

Drugi raz raczej znacznie wcześniej przebywaliśmy w Rudnie Dolnym u gospodarza, 

u którego Ojciec dzierżawił dwie morgi, aby utrzymać dwa konie. Opowiadał on, że 

droga była tu tak wyboista, że podczas całej okupacji nie widzieli we wsi Niemca, 

gdyż dojazd nawet motocyklem był niemożliwy. Konie były potrzebne do przewozu 

chleba na trasie do Wawrzeńczyc jak również do przewozu mąki. Na kilka dni przed 

wyzwoleniem, Tato miał 15 minut na wydanie koni i wozu dla Niemców. Końmi i 

transportem chleba zajmował się niemowa. Pan ten niezwykle nerwowy z powodu 

swojego kalectwa, o mało nie zginął nie chcąc wydać Niemcom koni. Dzięki niemu 

poznałem perfekcyjnie język migowy i towarzyszyłem mu często w podróży z 

chlebem do Wawrzeńczyc. 
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Stanisław Cęckiewicz 

 

Walka zbrojna w 1944 r. w Nowym Brzesku 

 

Autor był żołnierzem Powstania Lipcowego 1944 r. w Nowym Brzesku. 

 

Nadszedł nareszcie czas tak długo wyczekiwany. Wiosną roku 1944 rozpoczęły 

się w naszych stronach coraz to śmielsze akcje skierowane przeciwko 

administracyjnemu aparatowi okupacyjnemu, które spowodowały, że urzędnicy, 

wójtowie i sołtysi zaczęli się uchylać od czynności administracyjnych na rzecz 

okupanta. Przestali być nadgorliwi przy ściąganiu kontyngentów. 

Członkowie AK w naszym miasteczku byli w stałym pogotowiu. Ustalono 

straże nocne, aby nie dać się zaskoczyć oddziałom żandarmerii dokonującym 

pacyfikacji bezbronnej ludności. 

Ogólny ruch na dobre rozpoczął się w miesiącu czerwcu 1944 roku. W dniu 

10.VI.1944 roku partyzanci AK, BCH opanowali Pińczów uwalniając z tamtejszego 

więzienia około 300 więźniów, członków różnych organizacji konspiracyjnych oraz 

gospodarzy spóźniających się z oddawaniem kontyngentów. W miesiącu lipcu 

oddziały partyzanckie zaczęły rozbrajać posterunki policji granatowej, zdobywając w 

ten sposób broń i amunicję. Było to jak gdyby hasło do wyjścia z podziemia do 

otwartej walki. W dniach od 24,25.VII.1944 rozbrojono posterunki w Racławicach, 

Nowym Korczynie w Działoszycach. Również w dniu 25. VII oddział dywersyjny AK 

„Dominika” w sile 13 ludzi pod dowództwem Tadeusza Kowala „Skiby” dokonał 

zasadzki koło wsi Grębocin, na policję z posterunku w Nowym Brzesku udającą się do 

punktu zbornego w Miechowie. Komendant policji, Niemiec Ling został zabity, a 

policjanci rozbrojeni. Ling nie mógł dojechać do Miechowa. Wiózł ze sobą listę 

członków AK z rejonu Nowego Brzeska, o czym dowiedzieliśmy się od członka 

organizacji, posterunkowego Krzemińskiego. Wieści o rozbrojeniu posterunków i 

walkach z żandarmerią niemiecką obiegły szybko szeroki krąg. Niemcy poczuli się 

zagrożeni. 
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Chcąc ratować pozostałe posterunki przed rozbrojeniem, władze niemieckie z 

Miechowa postanowiły ściągnąć wszystkie posterunki do Kazimierzy Wielkiej i 

utworzyć tam obóz obronny. Wykonanie tego zadania otrzymał SS Oberstumführer 

Carl, lecz to mu się nie udało. W między czasie został rozbrojony posterunek w 

Działoszycach, a przy próbie pacyfikacji odwetowej oddział Carla poniósł straty. 

Mając orientację o zbierających się połączonych siłach partyzantów nie mogąc 

doczekać się pomocy Wehrmachtu z Krakowa, Carl ze swą załogą postanowił się 

przebić do Krakowa szosą przez Koszyce i Nowe Brzesko. W dniu 27.VII 1944 trzy 

samochody wyruszyły z Kazimierzy. Nie zatrzymani dojechali do Brzeska gdzie 

przygotowana była zasadzka od strony Kazimierzy przez oddział LSB i BCH, a w 

samym Brzesku przez oddział dyspozycyjny AK.  

Nowe Brzesko godzina około 6:00. Dwa samochody jadąc po chodnikach 

omijały ustawioną na drodze zaporę i przy olbrzymiej sile ognia przebiły się przez 

Nowe Brzesko. Trzeci samochód zawadził o olbrzymią kłodę i część żołnierzy musiała 

zeskoczyć, aby ją odsunąć, a część ogniem z RKM-ów zabezpieczała ich wysiłek. Po 

odsunięciu zapory załadowali na pojazd jednego zabitego i trzech ciężko rannych. 

Pozostawili dwóch ciężko rannych i trzech ubezpieczających, którzy nie zdążyli 

wskoczyć na samochód gdy ten przedwcześnie ruszył z impetem. Jak dowiedzieliśmy 

się od naszych kolegów z Igołomi, gdzie później zatrzymał się Carl (celem nawiązania 

kontaktu z tamtejszą jednostką lotniczą), ciężko rannych nie udało się utrzymać przy 

życiu. Wymienieni trzej żołnierze poddali się, zostali rozbrojeni i skierowani do 

tymczasowego aresztu w starej szkole. 

Z naszych kolegów zginął wówczas Kazimierz Amrogowicz (syn aptekarza z 

Brzeska Nowego), który wychylił się zza drzewa i ze stena ostrzeliwał niemieckie 

samochody. Została również ciężko ranna sanitariuszka Irena Puchalska. Rannych 

Niemców i Puchalską na rozkaz dowódcy „Beteha” mój brat Antoni zawiózł platonem 

konnym do szpitala w Bochni (około 22 km od N. Brzeska). Irenę Puchalską przyjęto i 

uratowano w szpitalu dla Polaków, a dogorywających, przeklinających Polaków 

Niemców przejął szpital niemiecki. 

W czasie akcji znajdowałem się na stanowisku przy moście obok budynku 

gminy. Po przejeździe nieprzyjaciela zameldowałem się u dowódcy „Beteha” w starej 
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szkole, do której doprowadzono rozbrojonych niemieckich żołnierzy, jak również 

zatrzymanych Niemców (kadry inżynieryjnej sporządzającej plany fortyfikacyjne w 

rejonie Kazimierzy), którzy jechali do Krakowa samochodem bez uzbrojenia.  

Dowódca „Beteha” wydał rozkaz dowódcy plutonu, aby wszystkich 

zatrzymanych odwieźć samochodem do Wawrzeńczyc (5km) i puścić wolno. 

Dowódca wyznaczył mnie i kolegę Staszka Kowala do pilnowania 

zatrzymanych aż do czasu ich zwolnienia. Po wykonaniu tych rozkazów około 

godziny 16:00 udałem się do domu. Zdając sobie sprawę jakie mogą być 

konsekwencje po opisanej akcji, zacząłem pakować do worków towar w naszym 

sklepie i wynosić go do piwnicy. Przeczucie mnie nie zawiodło. Odwet nastąpił. Na 

nic się zdał humanitarny gest dowódcy, który jeńców puścił wolno, a rannych kazał 

odwieźć do szpitala. Nowe Brzesko zostało zbombardowane przez samoloty startujące 

z lotniska za Igołomią, z Pobiednika. Zrzucane bomby zapalające i ostrzeliwanie z 

broni pokładowej spowodowały śmierć dwóch osób (Eleonory Bezegłów i Jana 

Zawartki) oraz zraniły dwie osoby cywilne. Spalonych zostało około 15 budynków w 

tym budynek szkoły. Naloty w odstępach godziny niszczyły miasteczko. Pierwszy o 

godzinie 17:00 trzema samolotami i o godzinie 18:00 dwoma. Powstała tragiczna 

sytuacja. Nie było ludzi ani możliwości do gaszenia ognia. W tym czasie byliśmy w 

domu, ja z mamą i służącą Ireną. Wygląda na to, że jedyni na całym Starym Rynku. 

Wyszedłem przed dom i nie zobaczyłem ani jednego człowieka. Dymy unosiły się w 

różnych stronach. Zauważyłem też niewielki dym obok stodoły sąsiada mojej babci, u 

Jana Kalafarskiego. Pobiegłem tam z wiaderkiem piasku i zasypałem ognisko 

wyrzucające snopy iskie r. Trwało to krótko, ale już samolot zatoczywszy koło był nad 

moją głową i pilot widząc co robię, zrzucił kolejną bombę, która spadła dwa metry od 

mojej osoby. Usłyszałem odgłos jak grochem o ścianę. Posłał mi kilka kulek. 

Zdążyłem odskoczyć za róg domu i kiedy zniknął z oczu zasypać pulsujący ogień. 

Znów posypała się seria i kolejny, trzeci zapalnik spadł na podwórko domu babci 

Kudelskiej, ale tam na szczęście czuwała służąca Irena z wiadrem piasku. Mocno 

dziękowałem Bogu za to, że zgromadziliśmy piasek, że byłem w domu, że Stary rynek 

ocalał. Nie zagaszony pierwszy zapalnik przy stodole mógł zniszczyć cały Stary 

Rynek o zwartej zabudowie z drewnianymi domami. 
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Przeprowadzona akcja w Nowym Brzesku obnażyła słabość organizacyjną 

naszych partyzantów i ich dowódców. Przygotowanie zasadzki w samym miasteczku, 

małymi siłami i bez wcześniejszego uzgodnienia przez dowódcę SLB i BCH 

Stanisława Szczepanika z dowódcami AK „Betehy” i „Skiby”, było wielce ryzykowne 

i nieprzemyślane. Wyjaśnić bowiem należy, że oddział dyspozycyjny AK 

plutonowego „Kolby” przypadkowo włączył się do walki. Był on przygotowany dla 

zapewnienia mieszkańcom Brzeska bezpieczeństwa przed elementami przestępczymi i 

dla ochrony mienia publicznego przed złodziejami. Posterunki policji w całej 

Republice Proszowicko – Pińczowskiej były rozbrojone. 

Słysząc strzały, plutonowy oddziału dyspozycyjnego „Kolba” (będący w tym 

czasie na podwórku za restauracją Puchalskiego), w ostatniej chwili zdążył ustawić na 

stanowiskach ogniowych nie zaprawionych w bojach żołnierzy, którzy z wielką 

odwagą, mimo silnego ognia przejeżdżających żandarmów, skutecznie razili ich ze 

swoich stenów. W świetle zaistniałych faktów należy negatywnie ocenić poczynania 

dowódcy SLB, który po krótkiej walce z zasadzki wycofał się w nieznanym kierunku. 

Początkowa radość z pomyślnych wieści z terenu pińczowskiego i z odniesionych 

zwycięstw w walkach z żandarmerią niemiecką i ukraińską przygasła. Niemcy 

zorientowali się, że pozostawienie tak znacznych sił partyzanckich w terenach 

przyfrontowych stwarza poważne zagrożenie. Pod bronią w miesiącu lipcu 1944 r. 

znajdowało się w całym obszarze pińczowskim zwanym w tym czasie „Republiką 

Pińczowską” (obejmującym miejscowości Brzesko Nowe, Proszowice, Koszyce, 

Kazimierza Wielka, Działoszyce, Książ Wielki, Pińczów) kilkanaście tysięcy 

żołnierzy AK, BCH, AL. oraz PP R. 

I rzeczywiście nie trzeba było długo czekać. Drużyny AK, BCH po otrzymaniu 

informacji o nadciąganiu do Nowego Brzeska ze strony Krakowa silnego 

zmotoryzowanego oddziału Wehrmachtu, wycofały się z miasteczka początkowo do 

wsi Mniszów, a później do wsi Jaksice, gdzie ulokowano się w budynkach tamtejszego 

majątku. Do Brzeska tymczasem po wspomnianej burzy wtargnęli Niemcy. 

Miasteczko było prawie puste. Ludzie obawiając się pacyfikacji pozostawili cały 

dobytek, a sami kryli się w ogrodach i uciekali w pola. Do pacyfikacji na szczęście nie 

doszło. Do oficera prowadzącego oddział podeszła z białą chustką w ręce Niemka, 
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mieszkanka Brzeska, która jeszcze przed wojną wyszła za Polaka (o nazwisku 

Czerwiec) i która cały czas okupacji mieszkała w Brzesku. Pani Czerwiec zapewniała 

oficera, że oddziały partyzantki, które zaatakowały Carla z jego ludźmi były z terenów 

obcych i prosiła o nie robienie krzywdy tutejszej ludności. Czy to miało jakiś wpływ, 

czy też Niemcy nie czuli się dostatecznie silni i obawiali się zaczajonych gdzieś 

oddziałów partyzanckich, faktem jest jednak, że do rozlewu krwi nie doszło i ludność 

miasteczka ocalała. 

Luka jaka przez krótki okres wytworzyła się pomiędzy frontem, a Krakowem 

zaczęła się zapełniać. Partyzantka Republiki Pińczowskiej zaczęła być atakowana 

przeważającymi siłami nieprzyjaciela. Na jeden z oddziałów Wehrmachtu posuwający 

się w dużej kolumnie samochodowej od Krakowa w stronę Skalbmierza, gdzie trwała 

pacyfikacja ludności miasta i walka żołnierzy AK z nieprzyjacielem, zrobiono 

zasadzkę we wsi Jaksice. Zasadzka przygotowana została przez dowództwo batalionu 

120 pp AK z Koszyc przez drużyny „Boruty”, „Enrolla” i „Sieroty”. W zasadzce brali 

również udział partyzanci z Nowego Brzeska pod dowództwem p.po r. „Beteha” i p.po 

r. ”Skiby”, a wśród nich ja i mój brat Witold. Samochody wroga zostały zatrzymane 

przez zaporę z bron położonych na szosie i zasypane ostrzałem z ukrycia. Zasadzka 

była dobrze przygotowana i w pierwszym uderzeniu nieprzyjaciel miał poważne 

straty. Byli ranni i zabici, których pod osłoną huraganowego ognia swych automatów 

zabierali na samochody, wycofując się w stronę Krakowa. Walka była zawzięta. Opór 

skuteczny. Z naszych żołnierzy nikt nie zginął, a wynik: Niemcy stracili dwóch 

oficerów i dwóch żołnierzy, którzy dostali się do niewoli. Rannymi jeńcami zajął się 

koszycki lekarz dr Jan Bolt. Zdobyto dwa samochody ciężarowe, jeden samochód 

osobowy, dwa motocykle, jeden ckm, kilka skrzynek amunicji i granatów, wiele map 

powiatu pińczowskiego i miechowskiego. Z przeczytanych rozkazów wynikało, że z 

nami walczył Feldjagerkorps przerzucony z frontu włoskiego spod Florencji do 

Krakowa. Dowódcy drużyn i oddziałów zdawali sobie sprawę, że nieprzyjaciel zbierze 

siły i znów zaatakuje. Nastąpiło oczyszczenie pola walki i przegrupowanie. Partyzanci 

musieli być czujni i patrzeć w niebo, bo nieprzyjaciel przy pomocy lotnictwa cały 

teren walk 120ppAK kontrolował i ostrzeliwał. Około godziny 17:00 ukazał się 

samolot obserwujący teren i jednocześnie szosą w pewnych odstępach nadjechało 
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siedem samochodów z Niemcami (około dwustu), którzy pośpiesznie wyskakiwali z 

samochodów gęsto się ostrzeliwując i zajmując stanowiska. Przewaga nieprzyjaciela i 

siła ognia była tak wielka, że nasi żołnierze zmuszeni byli małymi skokami 

wycofywać się z pola walki na bezpieczną odległość. Całością walk kierował dowódca 

batalionu „Niebora”. Mimo wycofania się poszczególnych drużyn i oddziałów Niemcy 

dalej nie pojechali, bo ponieśli duże straty. Zabrali rannych i zabitych i zawrócili w 

stronę Krakowa. Z naszej strony zginął w walce celowniczy Ckm Janusz Włoch i 

ranny został strzelec Czesław Zagrodnik. Mimo ogromnej przewagi wroga pod 

Jaksicami, działania partyzantów spełniły zadanie, uniemożliwiając nieprzyjacielowi 

wsparcie oddziałów pacyfikujących Skalbmierz. Szerszy opis walk zawarty jest w 

książce dowódcy 106 D.P.AK generała Bolesława Nieczui-Ostrowskiego Pt. 

Rzeczpospolita Partyzancka.  

Po wycofaniu się z Jaksic nastąpiła dekoncentracja. Oddział „Niebory” udał się 

w stronę Koszyc, a pluton do którego zostałem przydzielony do Nagorzan. W dniu 6 

sierpnia 1944 r. o godzinie 3:00 nad ranem wyruszyliśmy okrężnymi drogami polnymi 

w stronę Kazimierzy Wielkiej na pomoc tamtejszym oddziałom AK. Do miasta nie 

udało się nam zbliżyć. Sytuacja w tamtych stronach zaczęła się diametralnie zmieniać. 

Ruszył front wojsk radzieckich pomiędzy Baranowem, a Sandomierzem. Dla 

opanowania sytuacji ściągnięto rezerwy Wehrmachtu z Holandii i Włoch. Bitymi 

drogami jechały bez przerwy czołgi, działa, samochody pancerne, żołnierze w 

samochodach. Żandarmeria niemiecko – ukraińska zaktywizowała się i przy pomocy 

samolotów zaczęła oczyszczać teren. 

Nasz oddział wraz z rozbitkami innych oddziałów walczących w rejonie 

Kazimierzy zmuszony został do wycofania się w rejony zalesione, mniej dostępne dla 

nieprzyjaciela. Tam dowiedzieliśmy się o tragedii miasta Skalbmierz. Akcja „Burza” 

objęła wprawdzie okolice Proszowic, Miechowa, Nowego Brzeska, Koszyc, 

Kazimierzy Wielkiej, Pińczowa i Skalbmierza, ale najwięcej rozbrojonych 

posterunków było od Koszyc do Skalbmierza. Żandarmeria niemiecka w Miechowie 

mając do dyspozycji oddziały Ukraińców, chciała stłumić powstanie. Zaplanowano 

pacyfikację Skalbmierza i zrealizowano ją w dniu 5.VIII 1944 r. Miasto zostało 

spalone, a złapana ludność była rozstrzeliwana. Zabitych zostało 86 mieszkańców. 
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Straty w ludziach byłyby znacznie większe, lecz determinacja partyzantów i ich 

odwaga, zmusiły bandytów po całodziennej walce do opuszczenia zniszczonego 

miasta. Jak wynika z danych kronikarskich w walce brało udział około 400 

partyzantów i około 900 Niemców i Ukraińców. Poległo czterdziestu naszych 

żołnierzy, a nieprzyjaciela sześćdziesięciu dwóch. Widząc, że sytuacja dla 

partyzantów staje się coraz trudniejsza, dowódcy trzech oddziałów, którym się udało 

wycofać z okrążenia postanowili nocą wrócić na swoje tereny. W naszym przypadku 

nocą 8 sierpnia dotarliśmy do Nagorzan, gdzie zostawiliśmy broń, a sami pojedynczo 

udaliśmy się do naszych domów. Zaznaczyć należy, że na terenie Kazimierzy, 

Pińczowa, Skalbmierza było w tym czasie pod bronią kilka tysięcy partyzantów. 

Znaczna część wycofała się do tamtejszych dużych lasów (Sancygniowskich, 

Stradomskich i Chroberskich) skąd wypadami nękali nieprzyjaciela aż do zimy to jest 

do czasu gdy front radziecki uderzył wszystkimi siłami.  

Upadało Powstanie Pińczowskie, wojna nie była jednak skończona. Liczne 

oddziały niemieckie zajęły się zwalczaniem grup dywersyjno-partyzanckich, 

ściąganiem kontyngentów, budową fortyfikacji. Wytyczono linie obronne. Jedna z 

nich przebiegała obok Brzeska Nowego. W samym Brzesku rozpoczęto budowę mostu 

na Wiśle, który ukończono w ciągu trzech miesięcy. Poza tym rozpoczęto budowę 

fortyfikacji (bunkrów, wałów przeciwczołgowych itp.) na lewym brzegu Wisły w 

promieniu kilku kilometrów od naszej miejscowości. Według zarządzenia władz 

okupacyjnych w pracy tej winna być zatrudniona cała ludność miejscowa w wieku od 

lat 14 do 60.  

Z młodszym moim bratem Witoldem otrzymaliśmy rozkaz od „Beteha” 

sporządzania sukcesywnie szczegółowych planów fortyfikacji i przesyłania ich do 

Nagorzan. Praca była trudna i niebezpieczna. Po porozumieniu się z sołtysem 

Zawartką postaraliśmy się, aby inżynier prowadzący te prace przeniósł się do lepszej 

kwatery w naszym domu, gdzie daliśmy mu duży pokój, który sąsiadował z pokojem 

zajmowanym przez nas. Chcieliśmy go mieć pod naszą obserwacją. Brat mój, znający 

język niemiecki został przedstawiony przez sołtysa jako nadający się na tłumacza. 

Inżynier był Austriakiem, właścicielem ziemskim i miłośnikiem koni. W naszym 

gospodarstwie były trzy konie, z których jeden był to czystej krwi arab i tego inżynier 
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sobie upodobał. Po przyjeździe z pracy lubił przebywać w stajni gdzie karmił go i 

czyścił. Nieprzypadkowo opisuję tak błahe sprawy. Wykorzystywaliśmy tę jego 

słabość. Gdy był zajęty koniem wystarczyło parę minut by jeden z braci obserwował 

go, a w tym czasie Witold aparatem fotograficznym robił zdjęcia z planów fortyfikacji, 

nad którymi Austriak nocami pracował. Inżynier polubił mojego brata, który był mu 

pomocny w pracy, a oto przecież chodziło. W efekcie, co kilka dni szczegółowe szkice 

posuwających się prac fortyfikacyjnych dostarczaliśmy do rąk dowódcy „Beteha”. Dla 

wyjaśnienia nadmienić należy, że za sporządzanie planów odpowiadał brat Witold, a 

za dostarczanie ich do dowódcy brat Antek, instruktor szkoleniowy kolega ST. 

Peterson i ja. 

Nieprzypadkowo tak poważne zadanie zlecono Witoldowi. Przed wojną był 

gimnazjalistą. Okupant zawiesił działalność średnich szkół i wyższych uczelni. 

Powołał natomiast szkołę zawodową pod nazwą Państwowa Szkoła Budownictwa w 

Krakowie. Wykładowcami byli profesorowie ze Lwowa (krakowskich profesorów 

wywieziono do obozów pracy), którzy poszerzonym materiałem chcieli przygotować 

uczniów jako przyszłych studentów uczelni inżynieryjno technicznych. Dodam, że po 

ukończeniu szkoły, brat na zlecenie wójta gminy N.B wykonał szczegółowe plany 

zarówno miasteczka jak i wsi należącej do gminy i miał rozeznanie w terenie i kopie 

opracowanych planów. W pracy tej były nieraz momenty bardzo groźne. Brata mego 

Witolda, w czasie kiedy z polecenia dowództwa AK pracował przy rozbudowie linii 

umocnień koło Kazimierzy Wielkiej oraz Koszyc i szkicował położenie linii obronnej 

w bunkrze o mało co nie nakryli gestapowcy. Przeżyłem i ja sytuację bardzo groźną. 

Gdy wyjeżdżałem do Nagorzan koniem zaprzężonym w dwukółkę zostałem 

zatrzymany przez gestapowców wychodzących z restauracji w Nowym Brzesku. 

Kazali mi abym ich zawiózł na kwaterę do Hebdowa. Po ich zejściu z pojazdu świecąc 

latarką elektryczną szukali pod siedzeniem swoich rozrzuconych paczek. A ja 

zmartwiałem – w sprężynach siedzenia ukryte były plany! Nadmienić muszę, że często 

łącznikiem był mój brat Antek, który z narażeniem życia na swej ulubionej klaczy 

przewoził cenny, konspiracyjny materiał z Nowego Brzeska do Nagorzan. 

Dzięki tym wszystkim działaniom dowództwo radzieckie otrzymało 

szczegółowe plany o olbrzymim znaczeniu strategicznym. Zostało to potwierdzone 
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przez oficera radzieckiego, któremu były przekazywane (przez kuriera naszego 

dowódcy) na procesie jaki toczył się w stosunku do dowódcy Bohdana Thugutta w 

roku 1951.  
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Witold Cęckiewicz, ppor. Kropidło 

 

Wspomnienia ze służby w Armii Krajowej 

 

Trudno było by wtedy, latem 1942 r., nie włączyć się w szeregi Armii Krajowej 

do organizowanego na naszym terenie oddziału. Przecież wszyscy starsi bracia już tam 

byli. Uczestniczyli w jakichś spotkaniach, coraz częściej wracali nawet nocą. Wreszcie 

i ja, przebywający wówczas na wakacjach (studiowałem wówczas w tzw. Państwowej 

Szkole Budownictwa w Krakowie na kierunku architektoniczno-budowlanym – była 

to szkoła 2-letnia o bardzo wysokim poziomie, wykładowcami byli profesorowie z 

Politechniki Lwowskiej, z Akademii Górniczej i wybitni architekci krakowscy). 

Siedzieliśmy nad Wisłą. Kiedy usłyszałem od jednego z braci - …czas i na ciebie. 

Domyśliłem się o co chodzi. Za kilka dni, po drugiej stronie Wisły na malej polanie 

Puszczy Niepołomickiej, wśród kilku – może trochę starszych kolegów złożyłem 

przysięgę i stałem się wreszcie, niewątpliwie dumny z tego faktu, żołnierzem Armii 

Krajowej. Mój pseudonim „Kropidło” zainspirowany był niewątpliwie ulubionym 

dziełem naszego wieszcza – strofami z Pana Tadeusza, niektóre z nich z pamięci 

recytowałem. A potem, jeszcze podczas tych wakacji, później w trakcie częstych 

przyjazdów do rodzinnego miasta brałem udział w tajnych spotkaniach, które w 

ramach szkolenia prowadził sąsiad z naprzeciwka, przedwojenny podoficer Rudolf 

Peterson, oraz w jego zastępstwie Jan Zawartka.  

Po ukończeniu Szkoły Budownictwa w roku 1943, wróciłem do Nowego 

Brzeska, zaangażował mnie do swojego biura tzw. Robót Inżynierskich, które 

prowadziło prace melioracyjne na okolicznych terenach inżynier z Krakowa (nazwisko 

chyba Gnoiński). Przyjeżdżał tylko z początkiem tygodnia dla ustalenia zakresu pracy, 

a z końcem tygodnia z wypłatą dla zwykle kilkuset robotników. To jednoosobowe 

biuro, kierowane przez mnie pozwolił mi na wydanie kilu zaświadczeń w języku 

niemieckim (tak zwane „Bescjeinigug”) o zatrudnieniu przy tych pracach kilu 

znajomym , co pomogło im uniknąć kontaktów z organizacją Arbeitsdienst-u, kierując 

młodych ludzi na roboty do Niemiec. Oczywiście szef biura o tym nie wiedział, a 



 53 

podrobienie jego podpisu pod pieczątką jego nazwiskiem musiałem przedtem dobrze 

wyćwiczyć. Ta ryzykowna zabawa trwała kilka miesięcy, przyszła zima, prace 

przerwano i biuro zlikwidowano. W ostatnich dniach zdążyłem jeszcze dla siebie – na 

wszelki wypadek wpisać na maszynie i odpowiednio opieczętować i podpisać – 

podobne zaświadczenie. Mam je do dzisiaj. 

Wiosną 1944 roku nabierała rozmachu kontrofensywa armii sowieckiej. 

Jesienią powiadomiono dowództwo naszego okręgu o planowanych zrzutach broni ze 

strony naszych lotników stacjonujących we Włoszech. Przygotowania do jej odbioru 

polegały na wyznaczeniu w odpowiednim, możliwe płaskim terenie, oddalonym od 

wiejskiej zabudowy – najlepiej w pobliżu lasu ale nie jego bezpośrednim sąsiedztwie 

miejsca zrzutu – lub ewentualnie lądowania mniejszego samolotu. Naszym zadaniem 

było wyznaczenie czytelnego z góry prostokąta o wymiarach zbliżonych do boiska 

piłki nożnej – przez przygotowanie w jego narożnikach stosów suchych gałęzi, które 

w odpowiedniej chwili trzeba był zapalić. Ostatecznie – ze względów bezpieczeństwa 

posłużono się latarkami elektrycznymi. Rola naszego oddziału kończyła się na tym. 

Inny, odpowiednio przygotowany zespół, przejmował zadania odbioru oraz 

ewentualnych kontaktów przy lądowaniu. To wszystko wynikało z zabezpieczenia 

przed wpadką w ręce Niemców większej grupy ludzi. Pamiętam tamtą noc w pobliżu 

lasów koło Nagorzan – to długie wyczekiwanie (zrzut miał nastąpić około północy, 

nastąpił z dwugodzinnym opóźnieniem. Przybył potrzebne dozbrojenie – kilkadziesiąt 

stenów, amunicji i materiałów wybuchowych z lontami. 

Nadchodzi lipiec 1944. Wyczuwa się wyraźnie atmosferą podniecenia, 

wyczekiwania na coś, co nieuchronnie musi wybuchnąć. Tym bardziej, że na szosie 

krakowsko-sandomierskiej przebiegającej przez Nowe Brzesko coraz częściej 

pojawiają się auta obładowane żołnierzami Wehrmachtu – rannym z frontu, oraz 

posiłki w odwrotną stronę – dla wzmocnienia obrony przed nacierającym coraz silniej 

nieprzyjacielem. Wreszcie pierwsze starcie z Niemcami. Już nocą z 25 na 26 lipca 

Nowe Brzesko został obsadzone kompanią dowodzącą przez kapitana Bohdana 

Thugutta(pseudonim „Beteha”) z którym już poprzednio jako łącznik naszego plutonu 

parokrotnie miałem kontakt. We wczesnych godzinach rannych 27 lipca około 

godziny 6-tej, otrzymaliśmy meldunek, że od strony Koszyc zbliżają się do 
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wschodniej granicy Nowego Brzeska trzy samochody wypełnione niemieckimi 

żołnierzami. Przebiwszy się przez pierwszy punkt oporu w pobliżu Heblowa, 

ostrzeliwując się jechali ulicą Krakowską. Główne natarcie z naszej strony nastąpiło u 

zbiegu tej ulicy z ulicą T. Kościuszki. Niestety, uzbrojeni po zęby Niemcy (nad burtą 

samochodów widoczne były tylko hełmy i lufy broni maszynowej) byli nie do 

pokonania. Zginął pi naszej stronie bliski nam Amrogowicz (pseudonim „Pik”, lub 

częściej ze względu na sylwetkę i wzrost zwany „Łodygą) i rannych kilka osób, w tym 

moja „sympatię” Irka Puchalska. Po stronie niemieckiej zginęło 5 Niemców. Kilka 

zatrzymanych, po rozbrojeniu puszczono wolno, odeszli w stronę Wawrzeńczyc. 

Dwóch rannych oraz ranną I. Puchalską odwiózł tego samego dnia mój brat Antek 

wozem do szpitala w Bochni. 

W godzinach popołudniowych nadleciały nad Nowe Brzesko dwa samoloty 

(„storchy”) i zrzuciły kilkanaście małych bomb zapalających i ulotki zapewniające 

dalszy odwet za jak to nazwano „bandycki napad”. Skutek nalotu to trzy spalone 

(częściowo ugaszone) domy, budynek szkolny i kilka stodół i dwie osoby zabite. I 

oczywiście, świadome wycofania naszych oddziałów do pobliskich wsi wiedząc, że w 

przeciwnym wypadku nastąpiła by pacyfikacja miejscowości ze wszelkimi jej 

konsekwencjami, jak to później uczynili Niemcy w Skalbmierzu. Pierwsze dni sierpnia 

to sporadyczne utarczki, ostrzeliwanie przejeżdżających samochodów podążających na 

front lub rozbrajanie posterunków policji, zanim niektóre z nich nie zdążono 

zlikwidować. Przemieszczanie naszych oddziałów odbywał się zazwyczaj nocą, a jeśli 

z konieczności dniem – to małymi grupkami, pi kilku, czasem na wozach pełnych 

zwożonych już z pól zboża, głęboko zakopanych w snopkach, Uff, do dzisiaj 

pamiętam ten coraz silniej odczuwalny, już po paruset metrach, brak powietrza, a 

trzeba było czasem przejechać kilka kilometrów.  

Niewątpliwie główną walką o dalsze wyzwolenie terenów spod okupacji 

określonych dziś Kazimierzowsko – Proszowicką Rzeczpospolitą Partyzancką była 

bitwa stoczona w dniu 5.VIII. pod Jaksicami. Silnie zakręcone, wznoszące się 

wyraźnie zakole nadwiślańskiej, strategicznej dla Niemców szosy aż się prosiło, żeby 

tu właśnie zaatakować ich oddziały, dowożone samochodami na front. Nasz oddział 

był tu od wczesnych godzin porannych. Około godzinny 6-tej odbył się pierwsze 
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starcie zakończone po walce wycofaniem się kilku samochodów niemieckich z wielu 

rannymi żołnierzami – w kierunku Nowego Brzeska. Podczas tych walk zdobyto 2 

samochody ciężarowe, jeden samochód osobowy, motocykl oraz ckm i amunicję. 

(Szczegółowy opis przebiegu całej bitwy pod Jaksicami przedstawia generał B. Michał 

Nieczuja-Ostrowski w swej książce – Rzeczpospolita Partyzancka) Spodziewając się 

powrotu Niemców (były to oddziały armii przerzucane z frontu wschodniego) 

umocniono pozycję na wzgórzu od strony Koszyc oraz po północno-zachodniej 

stronie, wzdłuż szosy. Kiedy o godzinie 17-ej wyłoniły się kolejne niemieckie 

samochody wypełnione żołnierzami, rozpoczął się drugi etap walki. Ułożone w 

poprzek szosy brony zmusiły nadjeżdżające auta do zatrzymania. Wtedy odezwały się 

pierwsze serie z naszych rkm-ów. Wyskakujący z aut żołnierze natychmiast szeroką 

tyralierą ulokowali się w przydrożnym rowie, skąd mogli ostrzeliwać nasze bardziej 

eksponowane stanowiska. Walka był nierówna. Nasze niewielkie i nieliczne oddziały, 

w których nie wszyscy mieli broń – niektórzy tylko granaty, zacinający się ckm, dobre 

do zaatakowania lecz trudne do obrony miejsce na odkrytym wzgórzu nie dawały 

szans zwycięstwa. Blisko 200 dobrze wyszkolonych i zahartowanych w walkach we 

Włoszech żołnierzy, miało nie tylko liczebna przewagę, ale przede wszystkim 

niewspółmierną od naszej siłę ognia – ckm-y i rkm-y oraz pancerfausty. Musieliśmy 

się wycofać. Na polu bitwy został zabity seria z karabinu maszynowego bliski mi 

„Czarny”, który do ostatniej chwili ostrzeliwał się ze swego lkm-u. Mimo ogromnej 

przewagi wroga pod Jaksicami zgrupowanie partyzanckie w obydwu fazach walki 

spełniło zadanie przeciągając walkę do wieczora, uniemożliwiając wsparcie 

Ukraińców i Niemców pacyfikujących Skalbmierz, a równocześnie przerzucenie 

nowych sil wroga na front wschodni. Wiedzieliśmy już, że nasz czas – jako żołnierzy 

walczących powoli się kończy. Jeszcze myśleliśmy o tym czy nie przedrzeć się do 

Warszawy z pomocą dla Powstania. Ale jak, którędy, z bronią, do otoczonego ze 

wszystkich stron miasta? 

Za kilka dni otrzymaliśmy rozkaz rozwiązania oddziałów i zakończenia akcji 

„Burza” na terenach poprzednio wyzwolonych, ale teraz konsekwentniej już 

obsadzonych przez Niemców – jako zabezpieczenie przed dywersją zaplecza dla 

wycofującej się armii. 
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Nie mogłem jeszcze wracać do domu, najwyżej nocą odwiedzić matkę i siostrę, 

umyć, zjeść porządnie po tych wielu, często niedojedzonych dniach. Do końca sierpnia 

ukrywałem się w Żydowie, maleńkiej wsi (paręnaście chałup) za Wawrzeńczycami. 

Trudny dojazd, jedną zawsze błotnistą drogą powodowało to, że przez cały 

dotychczasowy okres 4 lat okupacji nigdy nie zaglądali tam Niemcy. A potem, kiedy 

wszystko powoli ucichło, lecz coraz głośniej chodziły do nas odgłosy zbliżającego się 

frontu, wróciłem do Nowego Brzeska. 

Niemcy budowali tu, w miejscu wieloletniej przeprawy promem przez Wisłę, 

długi prawie 400 m długości most, niezwykle ważny ze względów strategicznych. W 

porozumieniu ze swoim dowódcą, kpt. Bohdanem Thuguttem („Betehą”), znając 

nieźle język niemiecki zagadnąłem kiedyś jednego kierujących całą budową (nie był w 

mundurze, lecz chyba w uniformie organizacji Todt), czy nie potrzebują kogoś do 

pomocy mówiąc jednocześnie o swoim przygotowaniu techniczno-inżynierskim z racji 

ukończenia wcześniej wspomnianej szkoły Budowlanej. A on szukał właśnie kogoś, 

ale nie do prac przy mości, lecz przy rozpoczynającej się budowie bunkrów na linii 

obronnej Koszyce – Proszowice. Umówił mnie z kierownikiem prac tamtego odcinka, 

którym okazał się zakwaterowany do naszego domu ofice r. To był Austriak z Wiednia 

z wykształcenia architekt, ranny na wschodnim froncie – lekko utykał. W odróżnieniu 

o Niemców z zasady surowych i sztywnych, z nim łatwiej można się było porozumieć, 

aż kiedyś po powrocie z odcinka budowy okopów, wrócił przemoczony i zmarznięty i 

zapytał, czy nie mamy czegoś do rozgrzania. Otrzymał herbatę ze spirytusem, a po 

dodatkowym głębszym rozkrochmalił się i zaczął narzekać na tą przeklętą wojnę, na 

opuszczoną rodzinę. Zakończywszy epitetem pod adresem Hitlera – ein verruckler 

Mensch (szaleniec) zorientował się, że zaszedł zbyt daleko i zmienił, klepiąc mnie po 

ramieniu, ze spokojem, żeby to zostało między nami. Ale to już był pod koniec 

naszych kontaktów z końcem listopada.  

Wcześniej, w połowie października zawiózł mnie do Bobina gdzie mieścił się 

kierownictwo budowy odcinka linii obronnej Koszyce – Kazimierza Wielka – 

Miechów. Przydzielono mi kilka paroosobowych grup na ogół młodych ludzi, którzy 

przyszli tu lub dowożono ich powozami z sąsiednich wsi. W wyznaczonych przez 

Niemca miejscach, budowano bunkry o długości około 4 m. Na stokach pól – w różnej 
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odległości kopano doły, a w nich zakładano na węgły przycięte na końcach belki, boki 

obsypywano ubitą ziemią z wykopów, a strop, również z drewnianych belek 

przykrywano ziemią i darnią. Uczestnicząc również w krótkich porannych odprawach 

miałem wgląd do planów kilkukilometrowego odcinka fortyfikacji, gdzie obok 

rozmieszczenia bunkrów drewnianych naniesione były linie okopów, potężny rów 

przeciwczołgowy i betonowe bunkry dowodzenia. Mając dobrą pamięć wzrokowa 

wieczorami utrwalałem to, co wcześniej widziałem na planach lub w terenie. Tak 

odtworzone plany przekazywałem – raz osobiści – raz przez mego brata Antka 

mojemu konspiracyjnemu dowódcy, do Nagorzan. Tam, o ile mi wiadomo „Beteha” 

dostarczył je forpoczcie rosyjskiej, która czołgami dotarła pod Wiślicę jak również 

lotnikom angielskim zrzucanym w sansygniowskich lasach. Do planów dołączyłem 

również projekty odznaki Armii Krajowej, które wykonałem na prośbę dowódcy. 

Nigdy nie zostały zrealizowane a po „wyzwoleniu” trzeba było urywać tę 

przynależność. 

Z tamtych, listopadowych już dni pamiętam dramatyczny – choć szczęśliwe 

zakończony epizod. Nadzorując budowę bunkrów drewnianych, ciągle intrygował 

mnie realizowany przez Niemców w odległości ponad 100 m, betonowy, świeżo 

ukończony, a dla mnie nie dostępny, bunkier dowodzenia. Zarysowałem, korzystając z 

jesiennej szarugi i zacinającego deszczu. Zeszedłem z podległego mi odcinka przez 

pole w tamtą stronę – żeby lepiej poznać to co pod ziemią się kryło. Kiedy znalazłem 

się w jego wnętrzu, usłyszałem nad sobą głosy niemieckich oficerów, 

przeprowadzających inspekcję zbudowanych umocnień. Znalazłem się w wyjątkowo 

niebezpiecznej sytuacji. Zorientowałam się, że będą chcieli wejść do bunkra – więc 

musiałem ich uprzedzić. Spotkaliśmy się na pochyłości zagłębionego dojścia. Ich 

trzech i ja – udający, że zapinam rozporek. Ściany zejścia i tak były mokre od deszczu, 

więc ślady i tak nie byłyby widoczne. Na szczęście w tej trójce był również znajomy 

Wiedeńczyk. Do moich tłumaczeń, że musiałem z tą naturalna potrzebą ukryć się 

przed zacinającym deszczem i wiatrem, dodał on przekonywująco, - że jestem jednym 

z kierujących budową odcinka umocnień. Pomógł przy tym coraz mocniejszy deszcz – 

oni schronili się w bunkrze, ja szybko wróciłem na swoje miejsce. Czułem jednak, że 

jestem spalony, że odtąd będę dobrze obserwowany. Wracając już o zmierzchu do 
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domu konną podwodą z tymże oficerem, zacząłem się skarżyć na ból gardła i 

dreszcze. Spojrzał na mnie ze zrozumieniem i po chwili powiedział, że najlepiej 

byłoby jakbym został w domu, w łóżku. Następnego dnia zawiadomiłem 

zaświadczeniem wydanym mi przez brata lekarza, że jestem chory. Respektowali to – 

tym bardziej, że brat wręczył to – na wszelki wypadek naszemu Austriakowi. 

Ale oni mieli już inny problem. Front się wyraźnie przybliżył, i coraz silniejsze 

były – dotąd słabe – odgłosy artylerii. Cała ekipa, łącznie z naszym oficerem została 

przerzucona na inne miejsca, prawdopodobnie bliżej Krakowa. Zbudowane 

umocnienia czekały na obsadzenie przez wycofujące się oddziały. Ja, na wszelki 

wypadek znów przez jaki czas musiałem się ukrywać poza domem. Wkrótce 

wycofujące się wojska znów zajęły nasz dom. W styczniu mieszkaliśmy w nim kątem. 

Główne pomieszczenia zajęło dowództwo tego odcinka. Atakujące oddziały 

sowieckiej armii ominęły budowana linię umocnień i fortyfikacji. Może pomogły 

przekazane im późną jesienią przez mojego dowódcę sporządzone przez mnie plany. 

Tak wspomina o tym fakcie kpt. „Beteha”: „Zwiadowcą tym (4 oficerów sowieckich i 

2 żołnierzy Armii Kościuszkowskiej – jako tłumaczy) wręczyłem wykonane przez 

mojego żołnierza Witolda Cęckiewicza (ocenie profesora Politechniki w Krakowie) 

plan okopów niemieckich w skali 1:5000, na linii Śmiłowice – Gruszów”. 

W dniu 16 stycznia 1945 roku, z chwilą wkroczenia na tereny wyzwolonego 

przez nas skrawka Ojczyzny, zwanego później Rzeczpospolitą Partyzancką – Armia 

Krajowa została rozwiązana. 

Patrząc dzisiaj na moją A-K-owską najbardziej cenioną ze wszystkich 

legitymację, w której obok nazwiska pseudonimu figuruje stopień podporucznika, a 

wśród odznaczeń znajduje się Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami 

oraz Krzyż Armii Krajowej – myślę, że moje działania z tamtych lat zostały 

nadmiernie wynagrodzone.  
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Bohdan Thugutt 

 

Wspomnienia z 1944 r.  

 

W roku 1943, gdy nastąpiło scalanie kilku organizacji wojskowych zostałem 

zaprzysiężony w Nowym Brzesku przez po r. Jerzego Kamińskiego ps.,, Wigura’’ do 

Armii Krajowej. Otrzymałem również stanowisko d-cy kompanii i zarazem 

komendanta placówki A.K Nowe Brzesko i Gmina Gruszów. Początkowo podlegał mi 

jeden pluton dawnego N.O.W w Nowym Brzesku pod d-ctwem ppor. Tadeusza 

Kowala ps. ,,Skiba’’. Moim bezpośrednim d-cą był wówczas po r. ,,Pik’’ d-ca baonu w 

Proszowicach. W1943 r. przydzielono mi dwa plutony scalonego B.Ch. z terenu 

gminy Gruszów, a głównie z kolonii Hebdów. Dowódcami tych plutonów byli kaprale 

nadterminowi Stefan Pabisek ps.,, Kot’’ i Józef Jędrzejkiewicz ps. ,,Lis’’. W okresie 

konspiracji awansowali obydwaj do stopni sierżantów. Jednocześnie przeniesiono 

moją kampanię do IV batalionu 120 pp 106 D.P.A.K. Kampania moja dostała nr 3. D-

cą IV baonu AK był podporucznik Stanisław Padło ps.,, Niebora’’ M.p. Niebory były 

Koszyce. Placówka moja otrzymała kryptonim ,,Bratek’’.. /.../ 

W lipcu 1944 r. zgodnie z rozkazami dowódców, powołałem pod broń oddział 

dyspozycyjny 3 kampanii AK wyznaczając jego d-cą ,,Skibę’’ (ppor. Tadeusz Kowal). 

Zadaniem tego oddziału buło prowadzenie działań bojowych, zanim po 

spodziewanych zarzutach zostanie powołana pod broń cała kampania. Oddz. Liczył 

1/19 i miał wykonywać bezpośrednio rozkazy d-cy kompanii, wg wytycznych d-cy 

baonu. 

Pierwszym zadaniem oddziału dyspozycyjnego było rozbrojenie posterunku 

niemieckiego w Nowym Brzesku. Aby nie wywołać represji na ludności cywilnej, 

czekaliśmy na spodziewaną ewakuację tego posterunku do Miechowa. Oddział ten 

kwaterował pod bronią ok. 10 dni, pierwej w stodole st. Strzelca Lucjana Krzyka ps. 

,,Majzel’’ w Nowym Brzesku, a potem u najstarszego wiekiem żołnierza 1 plutonu 

AK Wojciecha Palmączyńskiego. 
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W dniu 23.VII.1944r o godz. 23.00 policjant granatowy Stanisław Krzemiński 

nasza wtyczka w posterunek zawiadomił ,,Skibę’’ o zamierzonej ewakuacji 

posterunku. W dniu 24.VII.1944 r.,, Skiba’’ wraz z 8. ludźmi oddz. dyspozycyjnego 

zaskoczył ewakuujący się posterunek i w miejscowości Grębocin, żandarm niemiecki 

Link poległ w walce, zaś 10 policjantów granatowych (w tym kilku elewów m.in. 

Boroń) rzuciło po krótkim wahaniu broń. ,,Skiba’’ puścił ich do domów, odebrawszy 

od nich broń i przyrzeczenie milczenia na temat tej akcji. Przyrzeczenia tego 

dotrzymali. 

Jest to początek Rzeczypospolitej Pińczowsko-Miechowskiej. 

Oddział dyspozycyjny przybył dnia 24.VII.1944 r. do Nagorzan. W Nowym 

Brzesku pozostał jeszcze Sztycpunkt – żołnierze Wehrmachtu. Nocą 24.VII. 1944 r. 

wyruszyłem do Nowego Brzeska z oddz. dyspozycyjnym i ok. godz. 3-rano 

(25.VII.1944 r.) wkroczyłem do miasta. Żołnierze Sztycpunktu uciekli, więc zająłem 

miasto Nowe Brzesko bez walki, zabezpieczając centralę telefoniczną do naszej 

wyłącznie dyspozycji, zabezpieczając mienie spółdzielni, opiekę nad spółdzielnią 

powierzyłem później K.B. z Gruszowa. Zarządziłem również kontrolowanie ruchu na 

szosie Koszyce-Kraków i zatrzymywanie osób podejrzanych o kontakty z Niemcami i 

Niemców. 

 Dnia 27.VII.1944 r. wpadły do Nowego Brzeska od strony Koszyc 

4 samochody wyładowane żandarmami i innymi formacjami niemieckimi. Było to ok. 

godz. 6 rano. Na skraju miasta zatrzymał Niemców oddział LSB pod d-ctwem 

Szczepananika, zmusił do opuszczania pojazdów i walki. Niemcy przebili się przez ten 

punkt oporu i ruszyli przez miasto rzucając na oślep granaty i strzelając z broni 

maszynowej. Żołnierze oddziału dyspozycyjnego otworzyli na Niemców ogień ze 

stenów. Poległ wówczas żołnierz 1 plutonu AK Kazimierz Amrogowicz ps. ,,Pik’’, 

ranne zostały 3 osoby cywilne. Niemców wg posiadanej przez nas (wykradzionej 

przez wywiad AK) relacji d-cy niemieckiego Carla, zostało zabitych 5-ciu (relacja 

Carla jest w ZBOWiD-zie) w formie fotokopii, korzystał z niej również jak mi 

wiadomo d r. Ważniewski w swej pracy o walkach w pińczowskim). Słysząc serie 

broni maszynowej przybyłem w ciągu kilkunastu minut samochodem z Nagorzan. W 

pewnej chwili, gdy oddaliłem się wraz z k-datem K.B. Janem Grzechem ps.,, Zefir’’, 
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w kierunku zachodnim od Rynku, wjechał od strony Krakowa motocyklista niemiecki. 

Napadliśmy na niego wraz z ,,Zefirem’’, rozbroili, odebrali motocykl i dołączyli do 

grupy zatrzymanych Niemców. 

Mimo, żeśmy Niemców puścili wolno (odesłali w kierunku Wawrzeńczyc) nie 

mając z nimi co zrobić, a nie chcąc strzelać do bezbronnych, hitlerowcy 

zbombardowali tegoż dnia Nowe Brzesko, rzucając ulotki: ,,lotnictwo niemieckie 

odpowiada bandytom i ich pomocnikom w powiatach Miechów i Busko, którzy 

zakłócają bezpieczeństwo i porządek’’. W czasie bombardowania zabite zostały 2 

osoby. 

Dnia 30 lipca 1944 r. Niemcy znów powtórzyli obrzucanie N. Brzeska płytkami 

zapalającymi. Ludność w większości opuściła miasto. Było rzeczą prawdopodobną, że 

Niemcy przygotowują pacyfikację okolicy. W związku z tym na terenie Hebdowa 

nastąpiła koncentracja oddziałów B.Ch. scalonych i niescalonych, również i ja 

przybyłem z oddz. dyspozycyjnym. Nie mieliśmy w ogóle broni maszynowej. O godz. 

11.00 dokonałem wraz z powiatowym komendantem L.S.B. ,,Markiem’’, osobiście 

zwiadu w płonącym po kolejnym nalocie Nowym Brzesku. Udaliśmy się tam na 

rowerach. Stwierdziliśmy, że do miasta wjechali szperacze n--pla na motocyklach z 

przyczepami. Rynek był spowity w dymach, więc nie zwrócili na nas uwagi. 

Poleciliśmy strażom ogniowym, pochodzącym spoza Nowego Brzeska, aby je z uwagi 

na własne bezpieczeństwo – opuściły. Niemcy wprowadzili do Nowego Brzeska około 

2 kompanii Wehrmachtu. Władysław Pasternak ps. ,,Wir’’, gminny k-dant L.S.B. z 

oddziałam 1/20 i ja z oddz. dysp. 2/19, zajęliśmy stanowiska na zachodnim skraju 

Kolonii Hebdów, dozorując przede wszystkim szosę Nowe Brzesko-Hebdów Kolonia. 

Niemcy na pewno nas widzieli i do godz.14.00 nie zdecydowali się wyjść z Nowego 

Brzeska. Ok. godz. 14.00 2 auta wyładowane Wehrmachtem wyruszyły w naszą 

stronę, a jednocześnie 2 samoloty typu ,,Stroch’’ rozpoczęły ostrzeliwanie naszych 

obu oddziałów z niskiego pułapu. Poległ wówczas z odz. L.S.B. Sendek Mieczysław 

ps. ,,Chodziasz’’. Więcej strat w ludziach nie było, bowiem gwałtowna burza, jaka w 

tym momencie nadeszła, spowodowała całkowitą niewidoczność celów. Wobec 

ogromnej przewagi liczebnej, a głównie technicznej (2 samoloty) wroga i próśb 

miejscowej ludności, aby nie narażać walką kolonii Hebdów na jej spalenie przez 
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Niemców, odskoczyliśmy od szosy, wykorzystując zarośla, jako zasłonę. Kilku 

mieszkańców, którzy do nas przybiegli poinformowało nas, że Niemcy nie interesują 

się osobami cywilnymi, a tylko szukają partyzantów. Odszedłem wówczas z oddz. 

dyspozycyjnym do Pławowic, zaś Niemcy wycofali się do Igołomii. 

Dnia 5.VIII.1944 r. oddz. dyspozycyjny pod d-ctwem ,,Skiby’’ wziął udział w 

walce o Jaksice. Nie odegrał decydującej roli, bo nie miał broni maszynowej. W dniu 

6.VIII.1944 r. otrzymałem od ,,Niebory’’ rozkaz: opóźniać powrót n-pla od Koszyc na 

Wiślicę. (.....)  

 

Opisał: 

mgr inż. rol. Bohdan Thugutt Kraków, dnia 20.IX.1973 r.  

u r. 17.VI.1904 r syn Stanisława, pseudonim „Beteha”, „Brat”. 
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Marian Kwiatkowski 

 

Wspomnienie o walkach zbrojnych  

z Niemcami w Nowym Brzesku 

 

W lipcu bieżącego roku mija dokładnie czterdzieści lat jak w Nowym Brzesku 

walczono zbrojnie z Niemcami a potem przeżyto ciężkie chwile pacyfikacji - 

bombardowania. 

Wspominając wydarzenia tamtych dni, trzeba przypomnieć, że Nowe Brzesko 

jako siedziba gminy, w czasie okupacji była ośrodkiem pracy konspiracyjnej. Praca 

konspiracyjna rozwijała się w różnych ugrupowaniach: LSB – Bataliony Chłopskie, 

Armia Krajowa, Gwardia Ludowa PPS, Gwardia Ludowa AL. Wszystkie te 

organizacje prowadziły wytężoną pracę konspiracyjno–szkoleniową, informacyjno – 

propagandową i bojową. 

 Pomińmy okres 1939-1943, a zatrzymajmy się na roku 40 rocznicy tj. na 1944-

tym. Gdy została już wyzwolona wschodnia część Polski, tu u nas nasiliły się znacznie 

działania konspiracyjne. 

 W pierwszej połowie lipca 1944 roku oddział BCh-AK spalił wszystkie akta u 

targownika , tzw. „kolczykarza” a następnie akta wymiaru i poboru kontyngentów w 

Urzędzie Gminnym. 

 W lipcu 1944 roku, Niemcy zdając sobie sprawę z tego, że w terenie działają 

organizacje i oddziały partyzanckie, zaczęli likwidować mniejsze posterunki policji, 

tworząc silniejsze jednostki. I tak w dniu 23 lipca 1944 roku zakonspirowany policjant 

granatowy Stanisław Krzemiński, dał znać o zamierzonej ewakuacji posterunku policji 

do Proszowic. Dziesięcio – osobowy oddział dyspozycyjny AK „Dominika„ pod 

dowództwem Tadeusza Biernackiego pseudonim „Kolba„ z Nowego Brzeska 

zorganizował w pobliskiej wsi Grębocin zasadzkę. W czasie walki został zastrzelony 

komendant posterunku Niemiec – żandarm LINK, a zastrzelił go żołnierz BCh – 

Henryk Mackiewicz pseudonim „Sęp„. Siedmiu granatowych policjantów złożyło 

broń. W kilka godzin po likwidacji Linka, wieś Grębocin została otoczona przez 
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własowców, którzy wybrali 11 mężczyzn do Stanisława Szczepanika pseudo „ Ronald, 

zaś 500 metrów dalej na ulicy Krakowskiej samochody zostały ponownie zaatakowane 

przez żołnierzy 3 komp. AK p-po r. Bohdana Thugutta pseudo „Beteha„ . Niemcy, 

którzy przy pierwszej przeszkodzie częściowo pozeskakiwali ze samochodów, z 

powrotem załadowali się na samochody i rzucając granatami i gęsto strzelając z 

karabinów maszynowych – przebili się przez obydwa punkty oporu. W walce poległ 

żołnierz AK – Kazimierz Amrogowicz pseudo „Pik„ , a trzy osoby cywilne zostały 

ranne. Niemców zabito pięciu a rannych było 12, według oryginalnego raportu 

oberleutnanta Carla. Raport ten został wykradziony przez wywiad AK. 

 Samoloty niemieckie rozpoczęły akcję pacyfikacyjną przez bombardowanie 

miasteczka, ostrzeliwanie z broni maszynowej oraz obrzucanie fosforowymi płytkami 

zapalającymi. Zginęły dwie osoby cywilne: Eleonora Bezegłów i Jan Zawartka. 

Spaliło się 16 obiektów: domy mieszkalne, budynki gospodarcze oraz budynek szkoły 

podstawowej. Około 40 budynków zostało uszkodzonych. Ludność Nowego Brzeska 

została ewakuowana, a miasteczko było spowite dymami pożarów. Członkowie 

ochotniczych straży pożarnych usiłowali gasi i lokalizować pożary. 

 Następnego dnia samoloty niemieckie zrzucały nad miejscowością ulotki o 

treści: „Lotnictwo niemieckie odpowiada bandytom i ich pomocnikom w powiatach 

Miechów i Busko„. Kontynuowanie było też ostrzeliwanie. 

 Siły partyzanckie liczyły około 50 żołnierzy rekrutujących się z LSB – BCh, 

AK i GL. dnia 28 lipca 1944 roku w godzinach popołudniowych wkroczyła do 

Nowego Brzeska od strony Krakowa jednostka Wehrmachtu, nadleciały także 2 

samoloty Partyzanci wobec widomej przewagi wroga wycofali się do Hebdowa 

Kolonii. Jeden samolot wylądował na polach hebdowskich i była to prowokacja, gdyż 

Niemcy chcieli, by partyzanci kusząc się o zdobycie samolotu ujawnili swe pozycje i 

siły. A od Nowego Brzeska nadciągały zwarte oddziały niemieckie. Po nieudanej 

prowokacji, samoloty zaczęły z niskiego pułapu ostrzeliwać z broni maszynowej 

ukryte w zaroślach oddziały BCh i AK. Poległ wówczas żołnierz BCh – Mieczysław 

Sendek „Chodzisz„. 

 Niemcy wkraczając do Nowego Brzeska wzięli 20 zakładników nosząc się z 

zamiarem ich rozstrzelania i prowadzenia dalszej pacyfikacji. Udało się jednak za 
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pośrednictwem kilku osób a to: występującego w mundurze strażackim Stefana 

Pabiska z BCH, pseudo „Kot„ , sołtysa Cieślika z Hebdowa oraz administratora 

Majątku Hebdów, członka AK – Antoniego Skąpskiego i Marii Czerwiec 

zasymilowanej Niemki zamężnej za Polakiem – przekazać Niemcom sugestię, że 

sprawcą działań bojowych był oddział partyzantki radzieckiej, który przedostał się 

przez Wisłę z Puszczy Niepołomickiej. Niemcy dali temu wiarę i odstąpili od zamiaru 

dalszej pacyfikacji oraz uwolnili zakładników. Oddziały niemieckie pojechały w 

stronę Koszyc oraz Krakowa a partyzanci wycofali się do lasu w Pławowicach. 

 W dniach wolności, ludność Nowego Brzeska zachowała patriotyzm i odnosiła 

się z zaufaniem do żołnierzy partyzantów i czynnie z nim współpracowała. Zadbano o 

wydawanie posiłków dla partyzantów które przygotowywano w kuchni urządzonej u 

najstarszego wiekiem żołnierza AK – Wojciecha Palmączyńskiego pseudo „Brzoza„ . 

Rozwinięto posterunki sanitarne urządzane przez kobiety z LZK pod przewodnictwem 

Stefanii Zając - Zawartka pseudo „Teresa„. 

 Wolność trwała około 2 tygodni, po czym wkroczyły tu oddziały 

niemieckie i własowców – Mongołów. Jednakże praca konspiracyjna nie zmarła o czy 

świadczą dalsze działania bojowe jak rozbrojenie posterunku organizacji Todt w 

Kucharach, rozbrojenie 2 Niemców i zastrzelenie jednego w Sierosławicach przy 

moście, czy rozbrojenie Niemców w Bobinie. 

W akcjach tych dowodzili: Stefan Pabisek pseudo „Kot„ , Władysław 

Pasternach BCh – pseudo „Wir„ i Stanisław Szczepanik BCh pseudo „Ronald”. 

Wspominając w 40. rocznicę te wszystkie wydarzenia chcemy w ten sposób 

uczcić pamięć wszystkich ofiar terroru hitlerowskiego- tych poległych w walkach, w 

akcjach pacyfikacyjno-represyjnych, w obozach koncentracyjnych, a także pamięć 

żołnierzy konspiracji zmarłych już po okupacji. Chcemy też uhonorować wszystkich 

bojowników , którzy żyją i są z nami. Niech pamięć o bohaterstwie i patriotyzmie 

pokolenia „Kolumbów„ będzie zawsze żywa w społeczeństwie polskim. 

Przy opracowywaniu wspomnienia korzystałem: z relacji bezpośrednich 

uczestników walk, z zapisów w książce pt. „W obronie wsi miechowskiej 1939 – 

1945”, autorstwa kol. Józefa Guzika pseudonim „Marek”, z niepublikowanych 
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wspomnień ppor. Bohdana Thugutta pseudonim„ Beteha”, z artykułu Jana Grzecha w 

tygodniku „Za Wolność i Lud ” z 1959 r. pt. „ Dramatyczne dni w Brzesku Nowym ”. 

 

Marian Kwiatkowski – Sekretarz Gminy Nowe Brzesko 

Sekretarz Koła ZBOWiD w Nowym Brzesku, Nowe Brzesko 27 lipca 1984  

40-ta rocznica Powstania Lipcowego. 
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Witold Cenckiewicz 

 

Ryngraf (lipiec 1944) 

 

Niewielki ryngraf 

Niewielki ryngraf 

kształt tarczy owalnej 

z lekko zaśniedziały 

srebrny kawałek metalu 

z Jasnogórską Panią 

klucz do kasety wspomnień 

nagle przywołanych 

 

- ciepło rąk matki 

jeszcze w nim zaklęte 

jej troska w łzach widoczna 

znak krzyża nad głową 

i najprostsze słowa 

które w gardle więzły 

„Synu, uważaj na siebie…” 

 

I tylko tyle… 

a w nich wszystko 

i ból i zrozumienie 

i chęć zatrzymania 

i trud przyzwolenia 

i to zmaganie z sobą 

kiedy rozum i uczucia 

wiodą spór odwieczny 
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Jakież potrzebny mi byłeś 

w wielu trudnych chwilach 

jak wielka tarczą 

częstoś mnie osłaniał 

przed złem i troskami 

mały od matki 

ryngrafie 

z Jasnogórską Panią 

 

Rok 1944 

 

Kiedy w lipcowe rano 

wkładałem panterkę 

brałem w rękę stena 

i z kilkunastu 

chłopcami 

ruszyliśmy do lasu 

do nierównej walki 

nie pytałem o nic 

nie pytałem 

po co? 

wiedziałem, 

że tak musi być… 

 

Lecz kiedy wieczorem 

na mych rękach 

gasły oczy 

śmiertelnie rannego 

najbliższego z nich 

nie mogłem się opędzić 

od pytań, 
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które jak granat 

chciałem rzucić w niebo 

dlaczego?!!! 

Boże? dlaczego? 

czy tak musiało być?... 

czy tylko za tę cenę 

można o wolności śnić? 
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Słowniczek wybranych pojęć. Skróty. 

 

AK – Armia Krajowa  – organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II 

wojny światowej działająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej okupowanej przez 

Niemców. 

AL – Armia Ludowa – komunistyczna konspiracyjna organizacja zbrojna 

Polskiej Partii Robotniczej (PPR) w okupowanej przez III Rzeszę Polsce, utworzona 

na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z 1 stycznia 1944, która była formalnym 

zwierzchnikiem, ale faktycznie była nim Polska Partia Robotnicza. 

Baon – pododdział w różnych rodzajach wojsk, złożony zwykle z kilku 

kompanii, batalion. 

Bomba zapalająca – bomba lotnicza, która po wybuchu ma wywołać pożar 

budynków. Bomby te są wypełniane środkami zapalającymi. 

CKM (cekaem) – ciężki karabin maszynowy, szybkostrzelna broń strzelecka 

zespołowa. CKM strzela z ciężkiej podstawy ogniem ciągłym (długimi lub krótkimi 

seriami). Podstawa często umożliwia prowadzenie ognia przeciwlotniczego, tj. 

przeciwko samolotom. 

Dywersja – niszczące działanie wojenne. Działanie z ukrycia w celu osłabienia 

obronności lub gospodarki nieprzyjaciela w czasie wojny czy też wrogiego państwa w 

czasie pokoju. Dezorganizacja sił przeciwnika, polegająca na niszczeniu lub 

uszkadzaniu zasobów zbrojnych wroga. 

Flanka – w dawnej terminologii wojskowej bok, skrzydło szyku lub 

ugrupowania bojowego. 

Fortyfikacja – zespół obiektów wojskowych w postaci odpowiednich budowli 

i urządzeń, przeznaczonych do prowadzenia działań obronnych. 

Front – Podczas wojny: najdalej wysunięte do przodu miejsce walczących 

wojsk lub czołowych elementów ugrupowania bojowego. Inaczej: położenie własnych 

jednostek wojskowych znajdujących się najbliżej nieprzyjaciela; obszar walk. 

Furażerka – rodzaj miękkiej, sukiennej czapki bez daszka, o podłużnym 

kształcie, stosowanej najczęściej w wojsku. 
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Garnizon – to stałe miejsce stacjonowania danej jednostki wojskowej w czasie 

pokoju. Funkcje garnizonu pełnią najczęściej miasta, miasteczka, forty, zamki, czy 

osady. Miasto garnizonowe to powszechne określenie miasta, w którym wybudowano 

koszary. 

Generalna Gubernia – poprawnie: Generalne Gubernatorstwo. Jednostka 

administracyjno-polityczna utworzona przez Hitlera na terytorium ziem polskich nie 

wcielonych bezpośrednio do III Rzeszy. Powierzchnia G.G. zajmowała 95 tys. km2 i 

zamieszkiwana była przez ok. 12 mln Polaków. Generalnym gubernatorem został 

Hans Frank (podlegał bezpośrednio Hitlerowi), który obrał sobie na siedzibę Zamek 

Królewski na Wawelu. G.G. podzielono na 4 dystrykty: krakowski, lubelski, radomski 

i warszawski. W 1941 do G.G. włączono tereny byłej Galicji (dystrykt lwowski).  

Granat ręczny zaczepny – odłamkowy granat ręczny o promieniu rażenia do 

20 m. Dawniej, stanowiły doskonałe dopełnienie dla broni palnej, w obronie i ataku. 

Granatnik – indywidualna lub zespołowa broń strzelecka, przeznaczona do 

zwalczania celów granatami na dystansach do 400 metrów. 

Kapral, starszy kapral, plutonowy, sierżant – stopnie wojskowe 

podoficerskie. 

Konspiracja – tajna, nielegalna działalność polityczna lub rewolucyjna. Tajna 

działalność skierowana przeciwko istniejącej władzy. 

Luftwaffe – Siły Powietrzne III Rzeszy (1933-1945). Również oficjalna nazwa 

powojennych sił powietrznych Republiki Federalnej Niemiec aż do dzisiaj. Zadaniem 

Luftwaffe podczas wojny było prowadzenie walki powietrznej, bombardowanie sił 

nieprzyjaciela oraz prowadzenie desantu powietrznego i rozpoznania lotniczego. 

LSB - Ludowa Straż Bezpieczeństwa, formacja partyzancka ruchu ludowego o 

charakterze milicji partyjnej w czasie II wojny światowej, wyłoniona z Batalionów 

Chłopskich. 

Mauzer - rodzaj karabinu powtarzalnego lub pistoletu automatycznego. 

Moździerz – broń, rodzaj prostego działa, z którego pociski wystrzeliwane są 

pod kątem z dużą siłą. 

NOW – Narodowa Organizacja Wojskowa – konspiracyjna organizacja 

wojskowa Stronnictwa Narodowego okresu II wojny światowej. 
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npl. npla – skrót od wyrazu: nieprzyjaciel, nieprzyjaciela, np. siły npla → siły 

nieprzyjaciela. 

NSZ – Narodowe Siły Zbrojne, polska konspiracyjna organizacja wojskowa 

obozu narodowego działająca podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. 

Po Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich była to największa formacja polityczno-

wojskowa podczas okupacji (licząca około 80-100 tysięcy ludzi). Organizacja 

walczyła z Niemcami i zwalczała partyzantkę komunistyczną (Gwardię Ludową / 

Armię Ludową i partyzantkę sowiecką, traktując je jako bandyckie) oraz bandy 

rabunkowe. 

PKB – Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, polska konspiracyjna formacja 

policyjna Delegatury Rządu na Kraj działająca w latach 1940-1944. Państwowy 

Korpus Bezpieczeństwa stanowił zalążek przyszłej służby policyjnej. Jego struktury 

były powiązane ze strukturami Armii Krajowej. Były to komendy wojewódzkie, 

obwodowe, powiatowe i rejonowe, a w większych miastach komisariaty.  

Oflag – niemiecki obóz jeniecki, w którym trzymani byli oficerowie wzięci do 

niewoli w czasie działań wojennych lub okupacyjnych. W czasie II wojny 

światowej Niemcy utworzyli około 130 oflagów. 

Pacyfikacja – tłumienie przemocą bądź innymi środkami przymusu 

bezpośredniego – manifestacji, powstania, buntu itp. W okresie II wojny światowej 

pacyfikacje stały się narzędziem represji, stosowanym przez okupanta wobec wsi 

współpracujących z partyzantką, ukrywających Żydów i zbiegłych jeńców wojennych, 

oraz nie wywiązujących się z dostaw obowiązkowych kontyngentów itp. 

Parabellum, steyer (właściwie: steyr) – rodzaje pistoletów, używane w armii 

niemieckiej a także polskich partyzantów. 

Partyzant – żołnierz nieregularnych oddziałów prowadzących walki oraz 

działania dywersyjne na terenach zajętych przez Niemców w czasie II wojny 

światowej. 

Pluton, kompania, batalion, pułk – pododdziały wojskowe (od najmniejszego 

do największego). 
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Podporucznik (ppor), porucznik (por.), kapitan (kpt.), major (mjr), 

podpułkownik (ppłk), pułkownik (płk) – stopnie wojskowe w hierarchii od 

najniższego do najwyższego. 

Policja granatowa – oddziały polskiej policji podporządkowane lokalnym 

komendantom niemieckiej policji porządkowej. Została powołana 17 grudnia 1939 

roku na podstawie rozporządzenia Hansa Franka, Generalnego Gubernatora, na terenie 

Generalnego Gubernatorstwa. Jej nazwa „granatowa policja” pochodzi od 

granatowego koloru noszonych mundurów. Do zadań policji granatowej należały 

m.in.: patrole prewencyjno-interwencyjne, regulacja ruchu kołowego, służba na 

dworcach kolejowych, nadzór nad obowiązkiem meldunkowym. 

Polskie Państwo Podziemne – tajne struktury państwa polskiego, istniejące w 

czasie II wojny światowej. Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę 

światową czasów II wojny światowej. Mimo bezwzględnego terroru funkcjonowały 

wszystkie jego organa, zarówno cywilne, jak i wojskowe. 

Powstanie – (dawniej insurekcja), zbrojne wystąpienie ludności państwa, 

miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy 

okupacyjnej. Celem powstania często było uzyskanie niepodległości państwa. 

Okupant – ten, kto dokonuje okupacji jakiegoś państwa. Państwo zajmujące 

teren obcego państwa i obsadzające ten teren swoimi żołnierzami. 

Rotmistrz (rotm.), wachmistrz (wachm.) – stopnie wojskowe w kawalerii. 

Rzeczpospolita Partyzancka – obszary Polski opanowane przez partyzantkę 

polską w czasie II wojny światowej. Skrawki wolnej Polski, terenów wolnych od 

Niemców. 

LKW, MLKW, LKWZ – różne typy samochodów ciężarowych, niektóre 

opancerzone. 

Sanitariuszka  – kobieta, która w czasie II wojny światowej udzielała pomocy 

medycznej rannym żołnierzom.  

Sten – podstawowy pistolet maszynowy armii brytyjskiej używany do lat 50. 

XX wieku.  

Stutzpunkt – umocnione pozycje obrony, wybudowane i wykorzystywane 

przez wojsko niemieckie w czasie II wojny światowej. Składały się zazwyczaj z: 
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ogrodzenia z ciężkich bali wraz z bunkrami i wieżami obserwacyjnymi na rogach, 

stanowisk moździerzy i baraków żołnierzy. 

Szwadron –  pododdział kawalerii będący odpowiednikiem kompanii w 

piechocie. 

Tyraliera – szyk bojowy piechoty. Żołnierze pododdziału walczącego w 

tyralierze tworzą pojedynczy szereg, a odległość pomiędzy pojedynczymi żołnierzami 

wynosi 6-8 m. 

Wehrmacht – całość sił zbrojnych III Rzeszy (poza Waffen-SS). Wehrmacht 

utworzono w marcu 1935 r. Obejmował trzy rodzaje sił zbrojnych: wojska lądowe, 

marynarkę wojenną i Luftwaffe (lotnictwo). Naczelnym dowódcą Wehrmachtu był 

Adolf Hitler.  

Volksdeutsch – określenie stosowane do 1945 roku wobec osób pochodzenia 

niemieckiego, zamieszkujących poza granicami Niemiec (według stanu granic na 

koniec 1937 roku), którzy nie posiadali niemieckiego ani austriackiego obywatelstwa 

w takich państwach jak np. Francja, Belgia, Dania. 

Zwiadowca – żołnierz wchodzący w skład pododdziału rozpoznawczego lub 

wykonujący zadania związane z rozpoznaniem np. terenu, przeciwnika itp.  

Żandarmeria – policja wojskowa. Żandarmi mieli utrzymywać porządek 

wewnątrz armii i dyscyplinę oraz bezpieczeństwo.  

 

 


