
Łany Wielkie, pomnik partyzancki w Łańskim Lesie, 1962 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, II wojna, pomnik

2. Położenie administracyjne

gm. Żarnowiec, pow. zawierciański, woj. 
śląskie

3. Współrzędne

50.53281 19.87709

4. Kod w dokumentacji

Lany-wlk-01-45

5. Data weryfikacji terenowej

9 marca 2016 r.

Pomnik znajduje się ok. 3,5 km na północny wschód od miejscowości Łany Wielkie, w głębi kompleksu leśnego, przy dukcie z 
Przełaju do Małoszyc. Posiada formę nieregularnego głazu, na którym umieszczono tablicę pamiątkową z napisem: W TYCH 
LASACH / 13 MAJA I 13 SIERPNIA 1943 R / ODDZIAŁ G.L. IM. B. GŁOWACKIEGO / TOCZYŁ WALKI Z HITLEROWCAMI. / 
CHWAŁA POLEGŁYM PARTYZANTOM / W XX ROCZNICĘ POWSTANIA P.P.R. Zwraca uwagę rozbieżność w dacie 
pierwszej potyczki (opracowania podają 18 maja, na tablicy data 13 maja). Poniżej niewielka tabliczka z informacją, że 
miejscem pamięci opiekuje się szkoła w Żarnowcu. Pomnik otoczony jest niskim, ażurowym ogrodzeniem z metalowych 
prętów.

W czasie drugiej wojny światowej Las Łański był kryjówką i bazą wypadową partyzantów. Pierwsze leśne bunkry wybudowali 
tutaj w 1942 roku członkowie grupy polowej Gwardii Ludowej (organizacja zbrojna Polskiej Partii Robotniczej) o kryptonimie 
Mnich, przemianowanej potem na Młot, a w końcu na oddział GL im. Bartosza Głowackiego. 17 maja 1943 roku partyzanci z 
tego oddziału przeprowadzili (drugi z kolei) atak na posterunek policji w Żarnowcu. Celem miało być pozyskanie broni od 
rozbrojonych policjantów. Akcję zaplanowano na dzień targowy, co miało ułatwić wejście partyzantów do miejscowości. Plan 
nie powiódł się za sprawą konfidenta, który o planowanej akcji doniósł na posterunek żandarmerii niemieckiej w Wolbromiu. 
Wkraczających do miejscowości partyzantów przywitał ostrzał z karabinów maszynowych ustawionych na wieży kościoła 
parafialnego i na dachach domów. Oddział stracił pięciu zabitych i wycofał się z powrotem do lasu. Tymczasem Niemcy 
przeczesali miejscowość, wyłapując czterdziestu młodych mężczyzn, którzy przybyli tego dnia na targ, a po rozpoczęciu 
strzelaniny próbowali ukryć się w piwnicach domów. Wszyscy zostali publicznie rozstrzelani. Nocą z 17 na 18 maja 
żandarmeria przeprowadziła także pacyfikację Łanów Średnich. Ofiarami były przede wszystkim rodziny członków Polskiej 
Partii Robotniczej i GL. Osoby te wywieziono najpierw do Żarnowca, a potem do Czarnego Lasu pod Wolbromiem, gdzie 22 
maja zostały rozstrzelane. 18 maja w las ruszyła obława za oddziałem GL. Siłami kilku pododdziałów policja niemiecka 
otoczyła lasy łańskie i próbowała zlikwidować grupę GL, ale ta po dłuższym pojedynku ogniowym przedostała się w walce w 
lasy pradelskie, a stąd dopiero udała się w lasy chroberskie. Znalezionych w bunkrze leśnym dwóch rannych członków GL 
Niemcy zamordowali. W ich ręce wpadł także plan napadu na Żarnowiec. Straty nieprzyjaciela według danych GL wyniosły w 
zabitych: 6 Niemców i 8 policjantów granatowych. Według źródeł niemieckich straty miały wynieść: 1 zabity i 1 ranny, 
natomiast straty „bandy” obliczali Niemcy na 20 zabitych i zdobycie pełnowartościowych materiałów bojowych*.

Po raz kolejny oddział GL im. Bartosza Głowackiego pojawił się w rejonie Żarnowca w połowie lipca 1943 roku. Od 20 maja 
jego dowódcą był Tadeusz Grochal pseudonim Tadek Biały, robotnik rolny z Uniejowa, uczestnik kampanii wrześniowej. W tym
czasie od zachodniej granicy Generalnej Guberni przez lasy częstochowskie, włoszczowskie i pradelskie przesuwała się na 
wschód wymierzona w partyzantów policyjna obława, która dotarła w końcu także do Lasu Łańskiego. 13 sierpnia oddział 
„Tadka Białego” został w nich okrążony przez znaczne siły policyjne (…). Przy stratach 6 zabitych i 4 zaginionych oddział GL 
przerwał okrążenie, oderwał się od nieprzyjaciela (…). Następnie oddział przesunął się do lasów włoszczowskich, aby 
ponownie we wrześniu przenieść się na teren gminy Żarnowiec do lasów jeziorowickich, skąd dokonywał różnych wypadów o 
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charakterze rekwizycyjnym*.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

* Stanisław Piwowarski, Karty z dziejów okupacji i podziemia, w: Żarnowiec, szkice z dziejów. Towarzystwo Wydawnicze 
Historia Iagellonica, Kraków 1998, s. 115.

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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