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OHRONA RADIOSTACJI w LESIE KLONOYJSKIM LIPIEC 1944 r.

o~łani~ł oddział dyworsyjno-partyzancki "Jaksy"

W lipcu 1944 r. po moim przydziale do radiostacji, która prac-
owała mpo Las Klono\ski, został~m włączony do bezposredniej r~lki.
Po alarmie, późnym popołurlniom,od strony szosy Miochów-Racławicc
w l.~ic rozległy się strzały.
Udałem się natychmiast do szałasu radiostacji, w pobliżu spotkał m
d-cę radiost!ii.cjipor. "Zygmunta" z drugim osobnikiem, który niósł
km. typu "Bron". Żołnierzom tym był, jak się później okazało
,,Sa'wa" Franciszek Szarek. "Zygmunt" polecił mi, aby! się udał

razem z "S.m~" jako amunicyjny. \\'ziąłemtorbę z 6 magazynkami do
"Brcna".Po wykonaniu skoku w kierun~u Niemców, otworzyliśmy ogień
z zasłony przy sągu drz wa.
Atakujący nieprzyjaciel zaczął się wycofywać, ostrzeliwując się
chaotycznie.
Ni zależnie od nasz j obrony wewnątrz lasu, wracający patrol od
"Jaksy" pod dowód.ztwem "Czarnego" Henryka Niklcmicza zaatakował
naci rającogo npla z flanki, tym samym zmuszając go do całkowit~go
wycofania.
IVn cy nastąpiła zmiana mpo do lasu w Górach Miechowskich.

zał. ,, .
oświadczenie Franciszka Szarka
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OBRON,A w MIEJSCOWOSCI DALE K/RACł..AWICRADIOSTACJI
") /,

, 1)(;~0iĄł

DNIA J. lubA: grudnia 1944 r. osł~niał oddział dywersyjno-

partyz~ncki "Olgierda"

Dnia 3. lub 4. grmdnia 1944 r. radiostacja prio1.cowała/grała/
w gospodar~twie p. Stobicrskiogo w Dalach k/Racławic. 03łaniał od-
dział dyw.-partyzancki "Olgierda" por. J .'vfalara.W godzinach popo-
łudniowych zo~taliśI!lyzaatakowani przez oddział Niemców jadących na
furmankach, w ilości od lo. do 15. furmanek /dokładnie nie u~talono/.
Stałem w tym cza~ie na postarunku alarmowym z ~z.r. "Sitko"
Zonon Sicińeki. Poeterunok ton był połniony przod go~podar~twem,
w którym stacjonowała radiostacja. Plutonowy "Dąbok" przybył na kon-
trolę. W tym cz,sio z za ogrodzonego żywopłotu wyjechały furmanki.
My byliśmy ukryci za rogiom żywopłotu, a droga od la~u prowadziła
w wykopio. Sły~zoliśmy ruch furmanek, nio widząc ich. Po wyjochaniu
furma.nok na toron płaeki, epoetrzoglismy żo ~ą ob~adzone przoz Niomców.
Na.tychmiaet odda.liŚmy ~orię z po~iadanej broni ma.~zynow.j,aby pow~trzy-
ma.Ć jadących na furmankach Niomców i tym eamym zaalarmować oddział ubez-
pieczający radioatację. Wywiązała ~ię walka między nami, a Niomcami.
Na ~kutok więk~z.j ~iły ognia i za~kocz.nia działaniem, zmu~iliśmy upla
do odwrotu 1'ł popłochu, na co w~kazuje ucieczka furmanek naprzołaj przez
polo. Jakie były ofiary, nie wiemy, były ślady krwi na drodze i polu.
Po pownym cza~io na~tąpiła wymiana ognia między km. npla z pod lasu,
a na~zym, ~trz.lającym z górki na tylo zabudowań. W niedługim cz,ei.
z kierunku od mi jSCOTlcści Do~łońce przybył konny patrol od "Jak3Y"
którego colom było w3parci. obrony radiostacji. Patrol ton przyprowa-
dził "Czarny" H.Nikltmicz.

Za udzi~ł w obroni a bezposrednio z~grożon.j r~diostacji otrzymałem
pochwałę w razk~zie.
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Rozkaz Nr 56 106 Dywizji Armii Krajowaj.

zał. szkic



- 7 -

OPIS ·!lALKI fi OBROiHE RADl STACJI Vi DNI 14. stycznia 1945 r.

W łANACH NASIECBOWSKICH ~toczonoj przez oddział "Olgierda"

i pluton żandarmerii 106 Dywizji Ą.:CC. "Józwy" z S.S. i niemie-
cką żandarmerią

Przez kilka dni w piorwszej połowie stycznia 1945 r. radiostacja
pracowa,ł:il.w Łana.ch Naeigjchow~kich w gOl'lpodarstwi.p.Piotra Kowala.
Obeługa radiostacji kwaterowała po drugioj etroni drogi w gospodar-
stwie p. Piotra Kubiń8ki~go. Domy t. znajdowały się w odległości 30 m.
i były przegrodzone skrzyżowaniclindróg w wykopie, w wysokosci dorosło-
go mężczyzny. Osłonę radiostacji pełniły: oddział partyzancki "Olgierda"
rozlokowany w domach wzdłuż drogi w ki runku Nasi.chowic i pluton żandar-
merii 106 Dyw. A.K. "Józwy" rozlokowany w domach przy drodzo w Łanach
Nasiechowskich. W ki~runku północnym przylegał do wsi las i w odległości
2. km. za lasem przebiegała droga dofrontowa o ogólnym kierunku wschód -
zachód Racławice - Skalbmierz - przyczółek Sandomierski, który znajdował
się w miejscowości Nowy Korczyn. Po drodze tej odmywał się stale ruch
dofrontowy oddziałów i sa.mochodów niemieckich.

W dniu 14. stycznia 1945 r. wczesnym popołudnium około godź. 13-toj
nad pracującą radiost ••.cją.IgrająceJ, przolt'łciałna bardzo niskim pułapie
specjaLny samolot gon i omet ry czny "Fliescher r Starch, ,.
Natychmiast po zauważeniu samolotu ja "Uały" i "Krzak" Kazimierz
Kowalski wyskoczyliśmy na zewnatrz przed dom, w którym kw•.terowaliśmy,
biorąc k.m "bron" który był nu wYP03uż.niu plutonu obsługi radiostacji.
Prud domem był żywopłot - padliśmy natychmi •.~t z~jmując pozycję, gdyż
zauYfażyliśmy na przedpolu y' odLeg'ł oaci 3o.m kn , npLa zajmujący stanowiB-
ko~ Z lew j ~trony za stodołę prze~unęł~ ~ię niewielka grupa Niemców.
Natychmia~t otworzyliśmy ogień z k.m zatrzymując pojawiającą siQ z bli~-
kiej odległosci od lasu tyrali0rę p08uwając~ 8ię Vi kierunku domu, w któ-
rym pracowała r•.diostacja., ,Krzak" ~kokiem udał się za stodołę Btrzela.-
Jąc w plecy prz0.iegzczają.cych się Niumców. Akcja nasza wywołała ogólną
strz laninę. Wakutok obustronnej wymiany oenia dach 8łomiany domu u któ-
rego progu zajmo aliśmy pozycj~ zaczął płonąć. Gdy amunicja w "brenis"
została wystrzolana, wyrzuciłem granat obronny na skrzyżowanie dróg.
Jak s.ię późni j eks..zaŁo , znajdo ~ała si ę tam grupa Niemców dowodz.ący ch
akcją. V,' tym czasie prowadziły ogień k s m grupy oaż ono ifolj"Olgi r-da ,

. .' . d ' d k d 1"' Tak si.epóźniejstrzelaJący ~zdłuz drog~ l o wscno u .m o "~ozwy,,. u <

okaz.aŁo , strzel:o.jącyz flanki do zgrupowaniiL npLa pod lasem.
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Akcja ta spowodowała, za Ki.mcJ" zaczęli się 1T pośpiechu wycofyw~ć
oetrz~liwując się chaotyczni •• Z domu w którym kwatorow~liśmy
zaczęliśmy wynosić sprzęty. Dr6wnianogo domu nie udało się urato-
w~ć. Spłonął doszczętniG.
W niGdługim czasiQ z~uw~żono ruchy posuwającQj ~ię od strony
N siechowic i od zachodu tyr~liery.
Z~częliśmy zajmować n~ nowo stanowisk~, locz ok~z~ło się , że są
to ruchy n~szych oddziałów terena ych spigszących nam z pomocą.
Wi czoram zmi niliśmy mpo udając się do Dziewięciołów, radiostlil.cja
kwat row~ła i pracowała Igrałal, w gOBpodarstwi~ p. Gajosa, gdzie
18. stycznia 1945 r. zostaliśmy zdemobilizowani.
Broń poszła do Zl~ml.

Najazd Niumców na pracującą radiost'cję w Łanach
Nasiochowskich w dniu 14. stycznia 1945 r. został zorganizowany
prawdopodobnio przez "Abwcrę" na co w5kazuja użycie samolotu
goniolurtycznego e raomnci.e, gdy ni.emiecka grupa operacyjna opuszcza-
ł&!. samochody na ezoei,•• i udawała si ę Yf las.
Użycie ~pr6o~gestapa miechowski ,go sił SS. z Krakowa, przeszkolo-
nych do walki z partyzantami, jak również wcześniejsze namiorzemic
radiostacji przez samochody goniometryczne kursujące nszosi.
rokadowoj Kraków - Miechów i ~ofrontow.j Miechów - Skalbmierz,
dowodzi że działanio to zostało zaplanow~n. prz~z ~ztab niemiocki
4. Armii Pancernej, a miało na c lu oczyszczenie strefy na zapleczu
frontu, w momencie ru~zQni~ ofensywy rosyjskiej.
nal~źy zdawać sobie sprawę,że grupa bojowa posuwająca się w drugi
dzień ofensywy po drodze rokadowej, posiadała na to specjalny
priorytet wysokiogo dow6dcy niemiecki0go, tym bardzioj zo w rejo-
nie Chroberz - Nowy Korczyn Rosjariis w dniu 14. stycznia 1945 r.
po drodze Sk~lł.:bmi.rz- Racłaldc~, w ogólnym ki erunku na Miechów -
Słomniki wprowadzili 59 armię, o czym sztab ni mi~cki musiał wie,
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