
Klucze, pomnik w nieistniejącej osadzie Biała, 1972 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, II wojna, pomnik

2. Położenie administracyjne

gm. Klucze, pow. olkuski, woj. małopolskie

3. Współrzędne

50.32340 19.49369

4. Kod w dokumentacji

Klucze-02-40

5. Data weryfikacji terenowej

5 maja 2016 r.

Pomnik znajduje się około 5 km na zachód od Klucz, w głębi Lasów Błędowskich, na miejscu nieistniejącej osady Biała, która 
w czerwcu 1944 roku została spacyfikowana przez Niemców w odwecie za pomoc, jakiej mieszkańcy udzielili partyzantom z 
oddziału AK Surowiec pod dowództwem por. Gerarda Woźnicy, pseud. Hardy.

Jak pisze Krzysztof Miszczyk w monografii oddziału Surowiec, na początku czerwca 1944 roku żołnierze Hardego wyruszyli z 
bazy w Górach Bydlińskich na kolejną akcję na terenie Rzeszy. 13 czerwca koło Rabsztyna doszło do strzelaniny, w wyniku 
której Niemcy zostali uprzedzeni o obecności partyzantów. W tej sytuacji Hardy podzielił oddział na trzy części, przydzielając 
każdej z nich osobne zadania. Jeden z tych oddziałów dotarł w nocy z 14 na 15 czerwca do Białej. Sytuacja żołnierzy AK była 
trudna, bowiem Niemcy obsadzili już okoliczne wsie, patrolowali drogi i przeczesywali lasy. Cytowany przez Krzysztofa 
Miszczyka uczestnik tamtych wydarzeń wspomina, że 15 czerwca około godz. 8.30 przyjechał do Białej kominiarz. Plut. 
„Gruszka” wydał rozkaz zachowania szczególnej ostrożności. Kominiarz wymiatający kominy miał z dachów dobrą 
widoczność. Według naszych przypuszczeń okazał się konfidentem i niestety zauważył podporucznika „Wołodyjowskiego”. Ja 
siedziałem przy oknie i słyszałem odgłos ciężko pracujących silników, według mnie samochodowych. Gdy zameldowałem o 
tym plutonowemu „Gruszce”, wszyscy mnie zakrzyczeli, że to samoloty, które właśnie nadleciały. Poszedłem do pieca i 
odpaliłem papierosa, a gdy wróciłem do okna zauważyłem zbliżających się Niemców z pistoletami gotowymi do strzału. W tym
momencie nasz wartownik zaalarmował nas również o przybyciu Niemców. Chwyciliśmy za broń i zaczęliśmy pod ostrzałem 
wycofywać się w stronę Pustyni Błędowskiej*. W walce poległ żołnierz AK Władysław Adamski pseud. Wichrzycki. Pozostałym 
partyzantom udało się wycofać. Mniej szczęścia mieli mieszkańcy Białej. W akcji odwetowej Niemcy rozstrzelali troje lub, 
według innych źródeł, pięcioro mieszkańców osady**. Pięciu kolejnych wywieźli do obozu koncentracyjnego, z którego wróciły 
tylko dwie osoby. Wieś wraz z istniejącym w niej tartakiem została spalona.

Pomnik ma kształt symbolicznego betonowego grobowca oznaczonego stalowym krzyżem. Na grobowcu tablica pamiątkowa z
napisem: PAMIĘCI CZTERECH OFIAR / TERRORU HITLEROWSKIEGO / STRACONYCH 15. VI 1944r. / W 28 ROCZNICĘ 
SPALENIA OSADY LEŚNEJ / MIESZKAŃCY BOLESŁAWIA, HUTEK I LASEK. Całość otacza łańcuch rozpięty na metalowych
słupkach. W pobliżu znajdują się krzyże ustawione w miejscu rozstrzelania mieszkańców Białej, Bronisławy Nizińskiej i Jana 
Płonki (drugi z nich nie został odnaleziony).

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

* Krzysztof Miszczyk, Partyzanci od Hardego. Kronika działań Oddziału Partyzanckiego „Surowiec” na ziemi olkuskiej i na 
Podhalu, Agencja Promocji OK, Olkusz 2001, s. 21-22.

** Niemcy dokonali brutalnej pacyfikacji osady leśnej (…) podczas której oprócz partyzanta Władysława Adamskiego 
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(„Wichrzycki”) zginęli: Maria Czerniak, Bronisława Niedzińska oraz Jan Stanek z Błędowa. S. Ząbczyński dodaje do tej listy 
jeszcze dwa nazwiska: Jana Płonkę i Mieczysława Probierza. Cytat za: Olgerd Dziechciarz, 2001. Przewodnik po ziemi 
olkuskiej. Tom II, cz. 2, Gminy Bolesław, Bukowno, Sławków, Agencja PRomocji OK, Olkusz 2001, s. 74. 

Patrz także: Olgerd Dziechciarz, Jacek Sypień, Pamięć śladów, śladami pamięci - miejsca pamięci narodowej na ziemi 
olkuskiej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkusz, Olkusz 2015, s. 178. Józef Liszka, Miejsca pamięci narodowej 
na terenie gminy Bolesław, w: Bolesławskie Zeszyty Historyczne, 1998, nr 7, s. 14; tenże, Pacyfikacja Białej, w: Bolesławskie 
Zeszyty Historyczne, 1997, nr 4, s. 24.

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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