
Kwaśniów Górny, pomnik partyzancki na Borach (na Wymysłowie), XX/XXI w.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, II wojna, pomnik

2. Położenie administracyjne

gm. Klucze, pow. olkuski, woj. małopolskie

3. Współrzędne

50.40350 19.61277

4. Kod w dokumentacji

Kwasniow-grn-03-44

5. Data weryfikacji terenowej

13 kwietnia 2016 r.

Pomnik stoi ok. 2,3 km na północny wschód od Kwaśniowa, przy drodze do Pilicy, na śródleśnej polanie, na której znajduje się 
także kapliczka domkowa z 1864 roku. Na mapach oraz w dokumentach urzędowych miejsce to nosi nazwę Wymysłów, ale 
mieszkańcy Kwaśniowa częściej używają lokalnego określenia 'Na Borach'. Obelisk upamiętnia żołnierzy oddziału 
partyzanckiego AK Surowiec por. Gerarda Woźnicy pseud. Hardy, dla których okoliczne lasy stanowiły w czasie II wojny 
światowej schronienie, miejsce szkolenia i bazę wypadową do akcji zbrojnych przeciwko Niemcom. 

W przytoczonych przez Władysława Karolczyka wspomnieniach Stanisława Konieczniaka czytamy, że w lesie na Borach, w 
okolicy kapliczki, szkolili się żołnierze z kompanii rezerwy oddziału Surowiec. Szkolenie obejmowało między innymi 
umiejętność posługiwania się bronią i działania wywiadowcze. Wykładowcami byli oficerowie i podoficerowie z oddziału 
"Hardego". Było to otoczone ścisłą tajemnicą. Chodziliśmy pojedynczo różnymi ścieżkami przy zachowaniu jak najdalej idącej 
ostrożności. Później poinformowano nas, że jesteśmy śledzeni. Musieliśmy obchodzić okrężnymi drogami, nawet przez 
Balachówkę. Któregoś dnia na początku sierpnia 1944 r. niespodziewanie zjawili się Niemcy. Szkolenie odbywało się wtedy w 
dwóch grupach. Pierwsza grupa, w której był "Hardy", znajdowała się za pagórkiem w odległości około 150 metrów od 
kapliczki w kierunku Huciska. Nasza grupa przebywała po drugiej stronie drogi w podobnej odległości od kapliczki, ale w 
kierunku Krzywopłot. Drogi ze wszystkich kierunków były pilnie strzeżone przez zamaskowanych partyzantów. Nagle dotarł 
meldunek, że idą Niemcy. Natychmiast padł rozkaz, aby zachować bezwzględną ciszę. Siedzieliśmy w sosnowym młodniku 
wtuleni w gałązki i trawę. Nie wiedzieliśmy skąd wzięli się Niemcy. Rozkazy podawane były na migi. Partyzanci przyczajeni z 
bronią gotową do strzału obserwowali idących. Drogą jechało około dziesięciu furmanek konnych, a na każdej z nich siedział 
furman i jeden Niemiec z karabinem lub pistoletem maszynowym. Pozostali Niemcy poschodzili z wozów i szli za nimi z tyłu, 
pozostawiając karabiny na furmankach. Było ich kilkudziesięciu. Zachowywali się beztrosko niczego nie podejrzewając. Nie 
wiedzieliśmy skąd przybyli, ale od kapliczki skręcili drogą w kierunku Krzywopłotów. Jak dowiedzieliśmy się później, byli to 
Niemcy, którzy potem nadzorowali budowę okopów. Prawdopodobnie nie spodziewali się spotkać partyzantów w tym miejscu*.

Pomnik partyzancki powstał, według różnych źródeł, w latach 80. XX wieku** lub pomiędzy rokiem 1999 a 2000*. Obelisk w 
kształcie prostopadłościanu wymurowany jest z kamieni wapiennych i zwieńczony stalowym krzyżem z orłem i emblematem 
AK. Na froncie pomnika tablica pamiątkowa z inskrypcją: WIECZNA CZEŚĆ I CHWAŁA / BOHATERSKIM PARTYZANTOM / 
ARMII KRAJOWEJ / ODDZIAŁU "HARDEGO" / POLEGŁYM W WALCE / O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY / W LATACH 
1939 - 1945 / SPOŁECZEŃSTWO GMINY KLUCZE. Po lewej stronie pomnika duży głaz. Po prawej stronie murowany z cegły 
ołtarz polowy z godłem państwowym i literami AK. Za ołtarzem krzyż ze stalowych rur stylizowanych na pnie brzozy oraz 
nieregularny głaz wapienny z dwiema tablicami pamiątkowymi z 2014 roku. Inskrypcja na tablicy 1: Poległym i Pomordowanym
przez Kozaków / Powstańcom Styczniowym / w latach 1863-1864. // Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w 
Kluczach / Klucze 2014. Inskrypcja na tablicy 2: Matkom Polkom i wszystkim Rodakom / którzy cierpieli i ginęli bezbronni / 
razem ze zbrojnymi obrońcami Ojczyzny / w czasie powstań i wojen obronnych Polski / w latach 1794-1945. // Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Kluczach / Klucze 2014. 
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Bliżej drogi tablica informacyjna: BORY KWAŚNIOWSKIE / WYMYSŁÓW / TEREN ZABYTKOWY I HISTORYCZNY.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

* Władysław Karolczyk, Niemi świadkowie historii: kapliczka na Borach, 2004, artykuł online na stronie o kapliczkach, figurach i
krzyżach przydrożnych parafii Kwaśniów, http://ilkus.pl/olkusz,1,ida,218.html?pk[ida]=231, dost. 20.06.2016.

** Olgerd Dziechciarz Olgerd, Jacek Sypień, Pamięć śladów, śladami pamięci - miejsca pamięci narodowej na ziemi olkuskiej, 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkusz, Olkusz 2015, s. 140.
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