
Kleszczowa, dawna osada służbowa Kleszczowa, przed 1914 r.

1. Kategoria

Osadnictwo, osada służbowa 
nieistniejąca

2. Położenie administracyjne

gm. Pilica, pow. zawierciański, woj. 
śląskie

3. Współrzędne

50.45866 19.75791

4. Kod w dokumentacji

Kleszczowa-01-7

5. Data weryfikacji terenowej

3 września 2016 r.

6. Opis

Dawna osada znajduje się około 1,8 km na południowy wschód od Kleszczowej. Zaznaczona jako gajówka na mapie 
rosyjskiej z 1914 roku oraz na mapie WIG z roku 1925. Ciągnący się na południe od tego miejsca Las Kleszczowski został 
szczegółowo opisany w dokumentach lustracyjnych z końca XVIII wieku. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku w pobliżu
osady doszło do potyczki polskich wojsk z Niemcami. Po drugiej wojnie światowej gajówka należała kolejno do nadleśnictw 
Pilica i Miechów, a od 1979 roku do Nadleśnictwa Olkusz. Ostatnim gajowym na Kleszczowej był Stefan Śliwa (ur. 1925), 
który mieszkał w osadzie do chwili przejścia na emeryturę w roku 1991. Obecnie dawna gajówka stanowi własność prywatną*.

Las Kleszczowski należał do założonej w 1340 roku przez króla Kazimierza Wielkiego wsi Kleszczowa. W 1789 roku 
wspominają o nim lustratorzy dokonujący inspekcji dóbr królewskich na terenie województwa krakowskiego: Lasy należące do
wsi Kleszczowy według prawa zlustrowaliśmy ciągnące się wszerz na stajań 10, wzdłuż na 15 lub więcej. Te lasy widzieliśmy 
z gruntu wycięte, sama tylko młodź wyrastająca została. A przeto zaleciliśmy posesorowi aby jak najpilnijeszy dozór około 
tego lasu miał, gajowego wiernego chował, który by od szkody tak swoich poddanych jak i obcych od szkody bronił. Dwór 
żeby na potrzebę swoje młodzieży nie wycinał, lecz tylko suszyzny, jeśliby się znalazła na opał używał**.

W książce Wiesława Kluczewskiego poświęconej miejscom pamięci na ziemi olkuskiej znajduje się kopia przekazanej 
autorowi odręcznej notatki z opisem wydarzeń, jakie miały miejsce w okolicy osady Kleszczowa 7 września 1939 roku 
(zachowano oryginalną pisownię). W lesie znajdowały się rozbitki różnych jednostek wojska Polskiego a to: 23 PAL (Pułk 
Artylerii Lekkiej – przyp. red.) z Będzina, 3 pułk Ułanów Tarnowskie Góry i innych formacji. W dniu 7 września około godziny 
13.30 wojska niemieckie które były w naszej wsi już 4 września niewiadomo skąd dowiedzieli się o wojsku polskim w lesie i 
właśnie w tym dniu 7 IX zaczęły nacierać na las i doszło do walki na skraju lasu państwowego i na polach pod lasem. Karabin
maszynowy ustawiony w dołach pod lasem niedaleko gajówki (podkreślenie red.) od tyłu dał ogień do nacierających 
wojsk niemieckich a żołnierze polscy uderzyli z lasu do ataku tak, że Niemcy na skutek dużych strat i pod natarciem wojska 
polskiego wycofali się i nasi żołnierze przeszli przez Kleszczową i poszli w stronę Wierzbicy i dalej. W boju tym zginęła bardzo
duża ilość żołnierzy niemieckich w przybliżeniu wg ich grobów co najmniej 400 ludzi (sic! przyp. red.). Naszych Polaków 
zginęło w lesie i pod lasem 11 żołnierzy a dwóch już na szosie na wsi pod Podgórzem. Żołnierze polscy pochowani zostali w 
dwóch zbiorowych grobach w lesie przez ludność wsi Kleszczowa***. Pod notatką znajduje się nieczytelny podpis i pieczątka 
Sekretarz Koła Gminnego ZBOWiD w Pilicy. Olgerd Dziechciarz podaje, że w potyczce poległo 18 polskich żołnierzy, którzy 
później pochowani zostali na cmentarzu w Chlinie****.

Na terenie dawnej osady stoi murowany, parterowy dom wybudowany na planie prostokąta, z otynkowanymi ścianami, 
drewnianą werandą i dwuspadowym dachem pokrytym eternitem. Na froncie werandy zachowała się urzędowa tabliczka z 
napisem Nadleśnictwo Olkusz / Osada służbowa. Obok domu zabudowania gospodarcze, w tym drewniana stodoła oraz stary
budynek drewniany (zapewne chlew lub obora), wzniesiony w konstrukcji zrębowej, z dwuspadowym dachem pokrytym 
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dachówką cementową. Na budynkach wiszą jeszcze tabliczki inwentarzowe Lasów Państwowych.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

Nowaja Topograficzeskaja Karta Zapadnoj Rossii 1:84 000, arkusz XXX-6, 1914, wersja online na stronie projektu Mapster, 
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=R084. 

Szczegółowa Mapa Polski WIG 1:25 000, arkusz Chlina, 1941, wersja online na stronie projektu Mapster, http://igrek.amzp.pl/
mapindex.php?cat=WIG25.

* Informacje przekazane przez pana Mieczysława Jarosza

** Lustracja województwa krakowskiego 1789, cz. 1-2, wyd. A. Falniowska-Gradowska, I. Rychlikowa, Wrocław 1962, cytat za:
http://www.jura-pilica.com/?ks.prof.-sylwester-konces-rotkiewicz,355, dost. 2016.02.26.

*** Wiesław Kluczewski, Ku wolności. Pomniki walk niepodległościowych na ziemi olkuskiej, Olkusz, brak daty wydania, s. 
147. 

Opis walk stoczonych 7 września 1939 roku w rejonie Kleszczowej znajduje się także u Stanisława Piwowarskiego. Czytamy 
tam, że o świcie 7 września w kompleks leśny między Kąpielami Wielkimi a Kleszczową zapadł, daleko poza aktualną linią 
frontu, wycofujący się z kierunku Olkusza na płn.-wsch. III batalion (dca mjr Janusz Bajtlik) 11 Pułku Piechoty, skupiający 
jeszcze dwie kompanie strzeleckie, część kompanii cekaemów i przeciwpancernej oraz spieszonych artylerzystów z 1 
Dywizjonu 23 Pułku Artylerii Lekkiej. Uderzyła na nich ariergarda niemieckiej 68 DP, ale nasi wytrzymali. Polacy przyjęli 
nieprzyjaciela ogniem 12 cekaemów i 18 erkaemów. Część batalionu, korzystając z chwilowej przewagi ognia, przebiła się 
pod dowództwem kpt. Antoniego Jahołkowskiego przez kolumnę wojsk niemieckich w kierunku na północ, część z dcą III 
batalionu pozostała w lesie, gdzie okrążona przez przeważające siły poddała się. W walce poległo 18 żołnierzy WP (według 
innych przekazów 24 a nawet 25), zostali oni pogrzebani przez miejscowych gospodarzy bez trumien, które zastąpiły im 
własne płaszcze. W 1950 r. żołnierzy ekshumowano i pochowano w zbiorowej mogile na cmentarzu paraf. w Chlinie (ciało 
jednego przewieziono prawdopodobnie do Będzina). Straty niemieckie określono na 80-90 zabitych; tymczasowo pochowano 
ich w drewnianych skrzyniach na miejscu, a następnie zabrano na teren III Rzeszy. Cytat za: Stanisław Piwowarski, Karty z 
dziejów okupacji i podziemia, w: Żarnowiec, szkice z dziejów, Kraków 1998, s.104.

**** Olgerd Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom II, cz. 1, Gminy Klucze i Pilica, Agencja PRomocji OK, Olkusz 
2000.

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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Osada w roku 1996 (archiwum M. Jarosza)Osada Kleszczowa na mapie rosyjskiej z 1914 roku ( igrek.amzp.pl)
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Budynek gospodarczy w osadzie w roku 1996 (archiwum M. 
Jarosza)

Budynek gospodarczy w roku 2016
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