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Mgr Jerzy Michalik
os@2łoty Wiek 7/63
31-615 Kraków
tie L, 48-23-52

Relacja w sprawie walki pod Moczydłem - interwencja Samodzielnego
Batalionu Szturmowego 106 DP AKcelem uwolnienia z 6presji.Samodzielneg(
Batalionu "Skalali

Ja Jerzy Michalik ps , "Beton" służąc w SBSzo "Suszarnia" 106 DP AKw
1 kompanii pod d-c twem po r-, s Ł, st , "Grota" Józefa Gargasza stwierdzam co
następuje :
W dniu 30 lub 31 sierpnia 1944 ro około godziny 6.00 rano, przyprowa-
dziłem patrol z terenu, zgodnie z zasadami służby w lesie po złożeniu
raportu o wykonaniu zadan na patrolu ~astępcy d-cy kompanii ppor~
"Olgierdowi" Józefowi Malarze, cały patrol w liczbie 1 .•.5 po śniadaniu'
został, zwolniony ze służby i zajęć przedpołudniowych - poszliśmy spać" l
Skład patrolu: pchr , "Beton" d-c aj s Ler-ż , "Belg" NNcelowniczy erkaem,
strzelcy: IIJastrząb" Józef Biermański, "Luii" Louis Testa,"Peterson"
NNISzwedl, "Zielony" Karol Wojnarowskie

l

Około godziny 11..30 wyszedłem z szałasu gdyż dokuczliwe gorąco utrudniaJ
odpoczynek i czułem się wypocz ę ty, Po chwili z auważyż em, że z dołu I
od strony mp Sztabu 106 i Batalionu nadbiegał ziajany- ~ołnierz, prze- l
biegł koło prowizorycznego zadaszania dla koni i przebiegając koło mnie.
zapytał - "gdzie Dowódca pierwszej kompanii" pokazałem mu szałas por-,
"Grota" i patrzyłem za nim" Rejon kompanii był zupełnie pusty.,Kompania
był~ na ćwiczeniach iubezpieczeniach~ jedynie w rejonie kuchni był
kucharz kpr , "Lis" i prawdopodobnie st ,strz Ol "Ryś" oraz kilku be żo'Łrri.e rz y
radzi~ckicp~, dwóch, ~y~~w, któr;zy prz ygo tpwywaLf Obi,;de. ązedłem.,,~do , ~~i'
kuchndvaby s~ę cos napa c gdy z szałasu dowadcy wybf.egż par., "Grat" .~
i kTzyknął "Obsługi kaemów do mnie" e Natychmiast biegiem wpadłem da i

szałasu abudziłem sierż,,!"belga" parwaliśmy erakem "Br-en" i amunicję w
tarbach i biegiem biegliśmy się meldawać "Gratowi" e Parucznik wysyłał
gdzieś żołnierza z pOsterunku alarmawegoa nam z "BeLgdem" dał razkaz
aby meldować się w sztabie" Pobf.egLi.śmy razem z łąc~ni~iem, który
zaalarmował "Grota" i teraz był naszym prz ewodnfkt ems- Gdy dobiegliśmy
w rejon sztabu na drodze stały trzy motory z przyczepami, kręciło się
sporo osób większość of'Lcerów, Ktoś krzyknął do mnie czy mamy dość
amunicji, nie czekając na Odpowiedź pokazano mi skrzynkę w której było
pełno pacz ek amunicji do "Br-ana" , miałem pełne torby amunicji luzem i
cz.tery magazynki załadowane lokoło 1 e 200 sztuki, jednak z "Belgiem" ,o
ładowa~iśmy paczki oamunicji pod mundur za kosz ul.ę; Ktoś krzyczał aby
s.Ladaćvna motor" Na drugim zapuszczonym motorze siedział jako kierowca' !
kapral "Szofer" Józef Bochenek z naszego plutonu, który machał do mnie !
ręką - skocz y'Łern na siodełko z tyłu a sierż.,"Belk" do przyczepy" l
Na motorze<:p~ed nami siedział na tylnym siedzeniu ppor-, "Jaxa" Woj- l
ciech M,ajewskF a na przyczępie dwóch żołnierzy z kaemem. "Jaksa" śmiał l
się Qo()ś.:~,~rzyćzałoi machał v r-ęką do oficerów stojących koło motorów a l
nas t ęp.nle 'podniósł rękę do góry i opuścił ją - dał rozkaz jazdy., l
Pochw11i na peŁnym gazie przelatywaliśmy przez rejon naszej kompanii l
gdzie już na zbf.ór'c e alarmowej stały plutony ściągnięte z ćwicz en", I

•• • o .'. • • • ł

Z 'lasu wyjechaliśmy przez naszą czujkę nad Wolą Knyszynską , zjechaliśmy ~
w dół i lecieliśmy przez otwarty teren w kierunku spalonego dworku ,
z którego bił jeszczę bardzo mocny swąd spalenizny" Nad nami od pier-
sz e j chwili latały Storhy, które strzelały do nas, kurzenie po ziemi

,i odgłos serii urywany i krótki poprzez warkot silników był wyraźnie .1
./ .s ł ysz a.Lny, Przelecieliśmy koł o spalonego folwarku , wpadliśmy w Las , !

Warkot s emo.Lotów się odda.l i.Ł, Po chwili jaz dy wynurzyliśmy się z lasu
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wpadliśmy na otwarty teren, gdzie znowu zaczeły nam dokuczać samoloty",
Patrzyłem tylko na pierwszy motor i na plecy porucznika "Jaksy" , który
co chwil} odwracał ii!ę i machał wesoło rękąeJechaliśmy bardzo sz ybko,
Pojakims czasie wjechaliśmy ponownie w las - był to las stary z poszyci
w I;>ewnymmomencie po ,prc:w~j str~~ie w jak. gdyby takim małym parowie l
tuz przy drodze po ktor3J Jechal~smy zauwazyłem mężczyznę w białym
kitlu naktóryril było widać ślady krwi jak stał z malenkim pistoletem
w ręku, w głębi było ał ychać krzyki i płacz kobiet oraz stała zaryta
jakgdyby w parów silnikiem ciężarówka w kolorze żółtym z olbrzymimi
znakami cz eTIionego krzyża,' !ambulans/0 Wyraźnie pamiętam, że powyższe
skomerrtował em sobie jako bohaterstwo Lekarz aj k'tó ry z zabawką w ręku
wyskoczył bronić rannych i kobiet .• Byłem przekonany i święcie w to
dzisiaj wierzę, że lekarz - czy też sanitariusz słysząc motory ryczące
po lesi~ nie mógł wiedzieć, że to pomoc lecz Niemcy., .
Po dłuż;ę?,ej .chwili jaz dy przez wysokopienny las, dojechaliśmy do jego
skraja, >'gdzie rozładowaliśmy się i na rozkaz zajeliśmy stanowiska na
jego liz'jerze w odległości jeden od drugiego około 50 do 70 metrów.,
Motory natychmiast odjechały - dzisiaj dokładnie nie pamiętam ale chyba'
po chwili przyjechały następne trzy obsługi kaemów i zajeły at.anowf.ska.i.-:
na lewo od nas", Czy powtórzyło się to trzeci raz nie. wiem .ale jestr-to :
prawdopodobne, gdyż odległbści między stanowiskami bY:l.yduże i porucznik:
"Jaksa" , który bezprzerwy nas instruował i kontrolował, odszedł od
mojego' stanowiska z "Belgiem" , /zajmowaliśmy pierwsze stanowisko na
prawym skrzydle/, i dość .ó.ługo go nie było, sprawdził wszystko 'a potem I
wrócił i był' przy nas gdyż<z tej strony musieliśmy uważać na przedpole i '

"i la:s z tyłlil i po praweJ.; Przed nami było równe rżysko na kcncu , któregoi
. w ,odleglości okoco 400 me były kępyrż adko rosnących drzew bez poszycLas.j,

.'-; . W'l?~wn:j .chwil~ poro;'IJaksalf:, który·.;L'orn:t?MałPrze~pole ;':zwrócLrsna coś~\~
uw-agę .i. pokazał nam r-ęką, Po chwf.Li uwazru,e wpat ru.jąc się w tamtym i

kieri4nku w prostna pra.w0, zauważyłem gołym okiem przesuwające się budy
samóehodów / szoferki/ ~ Ni<~~wiem nigdy -tam nie byłem - ani w tamtym cz aai
ani do tej po~", Sądzę, zę' albo 'biegła tam szosa, która była nieco niżej~
położona niż iPola-~.c;albo' te ż lekkie nierówności p.ŁaskLego terenu unt.e-.
możliwiało obserwację całych samochodów, Raczej SZOSp.$ ~/ .
Budy samochodów się zatrzymały i po jakimś czasie z acż'e.Ły się pojawiać
dłpgie szeregi wojska przechodzące z prawej na lewo w kieruńku wspomni
nych drzew", Było ich bardzo dużo, zajeli przestrzen około kilometra 1
lub więcęj w gęstJ tyralierze", Wpewnymmomencie znikli albo się j
P?ło~yll~ albo s~edli na ziem~e Wprześ,:,icie drzew bardzo wyraźnie było I
wi dać ijJ!.~lkąs to jących pos't acL, Poruczrifk "Jaksa" patrzył przez lornetkę ł

.i wpewnym momencLe czy wyczuł, że bardzo bym chciał coś lepiej zobaczyć'
czy tez'.;zniecierpliwiło go, jak"pytałem· "co jest panie poruczniku" gdyż ·
Dał mi lornetkę, nim ją dostrofułem i zobaczyłem wyraźnie kilkanaście
stojących i lornetujących nasz las osób po rv t'-Jaksa'' wyrwał mi lornetkę
gdyż sznur tyralier, który ,znikł przed chwilą podniówł się i powoli
szedł na Las , Porucznik ,Jf,!t8'Jaksa"stał za drzewem pod którym my z BeLgLe;
zajmowaliśmy stanewisko t~asi'gnal.tzował uwaga dał nam rozkaz "celownik
300" i pobiegł do nas t.ępnych obsług po chwili wrócił e Niemcy szli nie
spiesząc się i nie otwierali ognia •.Wyraźnie było widać jakciągneli
po rżysku cekaemy i taszczyli skrzynki z amunfcją, Porucznik "JaksalI
klęczał za nami i i mówił "czekajcie skurwysyny". e Dal rozkaz 1> Uwaga !
i "Ognia" otworz y l.Lśniy+ogLen z Belgiem i natychmiast pozostałe kaemy•.
Nasz ogień był bardzo silny , las odpowiadał łoskotem echa", Cele znikł
natychmiast" "Niemcy odpowiedzieli ogniem na całej długiej linii tyrali
ry", Ogien terl>.nie zrobił na nas żadnego wrażenia" Spadające igliwie, sz

-. szki gałązki i liście świ.adcz y'Ły, że górują", Gdy znik3:ycele przerwal'
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my natychmiast ogLen, TeraZ popatrzyłem na "Jaksę" klęczał za dzrewem
śmiał się i chyba mówż Ł "dobrze l" ale go nie słyszałem e

Ni,emcy przerw,ali ogi ań , , Uzupełnialiśmy amunicję do magazynków i, wystrze-
l?liśmy dwa magazyny około 64 sztuk amunicji,,/ ~ ~a prz edpoj,u nic, się

,nledzlałopor. "Jaksa" stal za drzewem, po ChW1Il powledz-1ał "splerda-
:lają" i f'ak'tycz ni,e leżąc zauważyliśmy coraz liczniejsze grupy Niemców
jak~i1 podnos LLtrp ra ebf.egal.L ~ znikali a już w dużej odległości,
podnteś Lf, Slęl ZW1:Jall żyr-al.Ler-y;

r '~ -

: ,Zapanowała cisza" Mogła być godzina 14,,00 może nieco wcześniej może I

t: późniejeOkoło godziny'15.,00 - 16.•00 za naszymi plecami z lewej na '
:~\P':h:iwo,Zkierunek gajówka Tomków!prze sz edł; oddziałek około 25 - 30 ludzi
Wi~~pdSkałgl.,Mieli pozawijane rękawy u koszul i mundurów" Na lewym ramieni1.
';k-oloro:wyrni nitkami /czerwonymi/ mieli coś wyhawtowane e Nie wyglądali
:pazybtnio zmaltretowanych., Rozmawialiśmy , mówili" dobrze chłopaki,
trzymać się"" Uzbrojenie mieli raczej liche"
Około godziny 17000 zrobf.Ł się z lewej strony w głębi lasu jakiś' ruch
słychać było głosy Smiechy" Porucznika "Jaksy" już przy nas nie było
zlecił mi obserwacje terenu i odszedł. Po jakimś czasie koło 18,,00 j

przyszedł łącznik i ściągnął nas ze stanow.lska, Schodząc i łącząc do ode
oddziału spotkaliśmy całą naszą pierwszą kompanię i chyba inne kompaniE

,też były bo było dużo Ludzi., W lesie zapadał mrok" Pomaszerowaliśmy" '
spowrotem przez las koło folwarku Knyszyn byliśmy około godziny 22,,00

.23" 00 w nocy , Do lasu na' wysokości czujki knyszynskie j gdy dochodz dŁd.śmj
szedłem na czole razem'?, Jurkiem Kłosem" "Kłos" odwrócił się do tyłu , j
i~"IIlÓwi"noszę tą francowatą flą.szkę·zapalającą i nie wiem czy ona się,.'
k~edY zapą.li·.~ak ją;rzucę",-- k-ęoś,'~'.tyłu. powi-edz~a~;:"to., ,ją rz'}ć~i?praWd

. dz.'( -był to chyba głos por e "Grota~'., Jurek Kłos na kilka kr-oków,przed ~
,"'czuJką I już po rozpoznąft.:iu/ - powiedział' do wartowników aby odeszli, .
" na J~ok i rzucił butelką' W pień olbrzymiego drzewa. Butelka roztrzaskała ';

'się~i'zapłoneła j~snymo:śRepiającym ogniem - wydaliśmy okrzyk zad0wolen~
"jedpak się' pali dobra j€~st" e '. _ , '!
Wesz;t.iśmy do lasu" NEC W'rejonie kompanii czekano na :qą;s z obiadem i l
kolacją.,'-;'._",;:/ _(

. ~
,l.
l
l

Dlaczego podaję tyle nie> istotnych?
l\1oże~któryś szczegół przypomni' innym Kolegom ten dziel}"

•Uwago c!j.~:datkowe- nasza kompania /napewno/ '~zy inne nie wiem :prz~chodzi
tyrali~rą w kierunku wsi Trzonowa na l~s - Jest.to pewne wspomlna~ą~
liczni(Koledzy- nie łącząc z uwa.LndarrLemba+a'Li.onu - Skała e WspomlnaJą
upalny ~~dzień i latające samoloty, oraz późno w nocy obiad i kolac jęe

PO wojnie na ten temat rozmawiałem z majorem Wojciechem Majewskim - ;j
.Jaksą, który pamiętał tą .'1-~lkę i uzupełnił w trakcie rozmowy, następu- ':1;

~iC:isi~:~:~~6DP i q,J~:tni, gdzie w ~ym czasie zna jdowa'Ł się Jaksa
przybył łącznik od'kp~" u Skały" z pro~bą ~ pomo~ -:-deCYZJa naszego I
Dowództwa była na'tychmi.as towa a prz ebdeg Jak wy ze j , ii

bl potwierdził, że=motory były trzy z przyczepami, twi:rdz~ł, że obsŁug]
kaemów było dzLewkęć albo os.i.em , W pierwszym rz uc i.e Jecł;ały J~go. :;
dwie obsługi i jedna z pf.erwsz e j kompanii tz",pchr. "Beton" 1. st , slerz,,:'
"Belg" Maxell NI!> l

ci dodał w trakcie rozmowy, że z prawej ~a lizie~e lasu pod Moczydłamij
paz a naszą linią nie był o Nxi:xk~xgM n1.kogo !~ ze ubezpf.ecz yż z tamtej
s.tr-ony w ,głębi lasu - O-łJ.h L L ' ••.• .A; ~ ,,- >
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- ja tego nie pamiętam albo to uszło mojej uwadze w tamtym
czasie"

c/że napisał o tej robocie we własnej relacji
d/pytałem go naturalnie do kogo mówił "czekajcie skurwysyny"

czy do nas aby=my nie spaprali robot~ zbyt wazesnym strzałem
czy do Niemców•• "Jaksa" jak "Jaksa" miejąc się wyjaśnił, że
do Ntemców,. gdyż ogien chciał otworzyć wcześnie gdyż obawiał si,
że t.ak sz er'okartiyr-a.Li.er'a podpuszczona blisko zasypie nas
ogniem i oskrzydli e

e/ rnówiŁ, że po walce rozmawiał ze "Skałą", który mu dziękował", i
gdyż ze swymi bardzo słabo uzbrojonymi ludźmi gdyby Niemcy l
weszli w las ni3 miał najmniejszej szansYe l

ts,f/ dziwił ~ię,ż~ ~Por:ar::pmało" bu~tuje tą p~m~c - n~~kj~S~ . 'li
pewny a e uwaza ,ze cnar- y przy rozm wi e ze a ą .:

gl o mitach rozsiewanych przez "SkałOwców" po wojnie wyrażał l
się ,żartem~ że bujają? e Walki batalionu Sk.ała nie pamięta l
/ ja też nie - bo jej nie było pod Moczydłami tylko pod Sadkamil
Nie~cy zaskoczyli i~ czujkę. ~ wys~rz~lal~.stąd rozkaz naszego l
Dowó dcy 106 DP - me cho dzLć w nf.emteck.tchfnundur-ach , lub j
wyraZnie je znakować !!/ J

h/ wysadzanie s amochodu czerwonego krzyża , który zaminowali l
i wysadzili gdY'podeszli Niemcy to czysta fantazja /mowa .
b wspomnf.anymr-przezemnie samochodzie! Samochód został znisz-
cz ony, przez SkałowcóW na drugi dzień gdyż go nie potrafili l

fwyp{?owadŻ~~.z teg<? .j~:ty.,gdzie. ~t<;ł ''!" p<?tw~~r~am to z ~~?łą. ~I
s t.anowcz oś c Lą gdyz byłem' osdb i.ś cLe w batal~on~e' Skała In a- 'V~
drugi .dziel1 1:;J.ą tz.Jerzy Michalik/ miałem tam kolegów z Krako"'l'
z Kedywu" W~g I!'!nie batalion "Skała" jak po pamiętam z tamtego ł
czasu miałtrź~ plutony bardzo nieliczne do 30 ludzi jako I
tako uzbrojon&'jbyły to plutony IIBłyskawic a", IIGrom" i "Huragan
poz osta.Łe to "cywil-banda" bez uzbrojenia i bez umundurowaniael

Dużo kobiet !! 6 B.atalion obarczony "babarn~"~;;..t licznym taborem
.// z pierenatami / dosłownie/ j wyglądał troch'ę'""'na tabor cygański"

/."'Uważanie batalionu Skała jako wyborowy oddział krakowskiego
Kedywu to mit l", Faktem jest, że oddziały B~yskawica i Grom
były pierwszymi oddziałami partyzanckimi z Zelbete Miały za

{~;:zadanie przechowanie ludzi spalonych - z różnych powodów nie !
t.'~',z walki bezpośredniej np , uciekinierów z KL, spalonych granatd

~wychi tp. - posiadam na to liczne dowody- patrz oddział I
\<, '''Skok'' - Kompanie batalionu "Skała" przyjeły nazwy od trzech

wymienionych wyżej oddziałów partyzanckiche

.::)prawypowojenne ;~,~ilka lat temu w moim mieszkaniu w obecności l
majoraStanisla"{;r';~~iałka ps, "Rafał" przeprowadziłem rozmowę z !
majorem Ryzsrderft;~<Nu~zkiewiczemps , "Powolny" oraz pOdporucznikiem I
"Bunko" g.mux~XRx~'Wło<Ęimierzem Rozmusem ten ostatni jest i

'. wraz z p.••Basterem głównym mitomanem b s bat.a'l.Lcnu "Skała". I
Po ostrej wymianie zdan , w których udowodniłem nasz udział - I
jedyny w walce pod Moczydłem major "Powolny" przyznał rację, że I

. +ak było /patrzQ. list do Jana Latały w formie stenogramu z rozmo
Kilkakrotnie jeszcze na ten temat rozmawiałem z.e Skałowc ami -
wytykałem im małostkowość i wyolbrzymianie własnego działania
oraz wręcz pomijanie właściwej siły istniejącej na terenie .!
Inspektoratu "Maria"., Major "Powolny" oddał dodruku około
800 stronicowy pamiętnikarski materiał jest to ładna zbeletryzol

/ . ~7~~·~~
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wana opowieść w której role się zmieniają to właśnie batalion
"Skała" szedł na pornoc dla Suszarni itp •
Uwagna ten temat mambardzo dużo jak również szereg zastrzeżen
jednak rozbicie jakie panuje w naszym środowisku osłabia nas' i nie-
pozwala skutecznie i jednozmacznie stanowcza zadzi.ał aćvL opanować'

. rozbujałe wyobraźnie, które niestety szkodzą nie tylko nam ale
aobremu imieniu Armii.Krajowej~ Uważam, że stać nas na to aby sprawy
ukrócić i wyr-egul.owaćtsgdyżna nasze szczęście są wśród nas nasi naj-
wyżsi dowódcy, których ""autorytet jest bezporny - lecz niestety -
sprawa wraca do wyżej wspomnianych przyczyn i to samo "dooko'Ło Wojtek

i
Uwaga ostatnia - pod Moczydłami - postawa ówczesnego ppor", "Jaksy"- t
jego., swoboda i opanowanie wprowadziło w każdym razie mówię o sobie l
takfę,,,samopoczucie, że falanga Niemców jaka przed nami przeparadowałą
nie~'~obiła na mnie żadnego wrażenia ani lęku, byłem pewny ~ że damy l
s?bie ra~) o zdąża jącym ~as~ym batali?nie. nic, nie wie~iałe~ lecz, '
m.e czul.Lśmy s i.ę osamotn.Len.L, Wycofanle Nfemcó w prz y jo Łem Jako cos I
zupełnie natur-al.nego , że tak być musiało nie wpadliśmy w euforię I
tylko czekaliśmy na jakiś drugi numer z ich strony nie sądząc, że tak i
łatwo z r-ezygnują , I

Powyższe .spisałem zgodnie z rzeczywistą prawdą .hf.s tcr-yczną,
U~agi odnoś:r;ie kolegó"{,~~.bat,:,-lionu ~'Skała" podażem zgodnde ,ze stanem' 1
f.8:ktycznym l z przykr'p~cClą, ze Ludz Le tak zasż użenf Jak ma.jor: "Powolnyl
f;eż ulegają pokusom Jódchodz en.i,a gax prawdy wyolbrzymiając swoje .1

...~,...~i~a11ies ? .panach Rozmusie L Basterze nie mówię, gdyż nie ma co ~~.,.l
,~,~OW1C,.,( ," 'i;' r... 1~.·J / ,'i 'I ,\ ~ - , .'Ii <,--o t. :':'
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