
Zabagnie, pomnik na miejscu egzekucji z II wojny światowej, 2013 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, II wojna, pomnik

2. Położenie administracyjne

gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.40235 19.71798

4. Kod w dokumentacji

Zabagnie-01-56

5. Data weryfikacji terenowej

17 marca 2016 r.

Pomnik znajduje się w Czarnym Lesie, około 2 km na zachód od Zabagnia, w miejscu, gdzie 4 czerwca 1943 roku Niemcy 
rozstrzelali jedenastu mieszkańców Łan Podleśnych oskarżonych o udzielanie pomocy partyzantom. Pomnik posiada formę 
granitowego obelisku, na którym umieszczono marmurową tablicę z napisem: Ś.+P. / MIEJSCE STRACENIA / PRZEZ 
ZBIRÓW HITLEROWSKICH / 11 OSÓB W TYM PIOTRA, JANA, / EDWARDA, ANASTAZJE KASPERCZYKÓW / Z ŁAN 
PODLEŚNYCH / R.1943 / TABLICĘ ODTWORZONO Z ORYGINAŁU / W ROKU 2013. Całość otoczona drewnianym 
ogrodzeniem sztachetowym. Do pomnika prowadzi oznakowana ścieżka, biorąca początek na parkingu leśnym przy drodze z 
Dłużca do Wolbromia.

Ustawiona przy pomniku tablica informacyjna podaje, że świadkiem egzekucji w Czarnym Lesie był pracujący na polu pod 
lasem mieszkaniec pobliskiego Dłużca, Sebastian Gajewski. Z pomocą aresztowanym cywilom próbowali podobno pospieszyć
partyzanci, którzy jednak przybyli na miejsce za późno. Wiosną 1944 roku obok dołu, w którym zasypano zwłoki zabitych, 
stanął cementowy pomnik ufundowany przez rodziny pomordowanych oraz mieszkańców Dłużca i Łan Podleśnych. Na płycie 
pamiątkowej tego pierwszego pomnika umieszczono niepotwierdzoną w źródłach, ale funkcjonującą powszechnie w ludzkiej 
pamięci datę egzekucji - 4 czerwca 1943 roku. W pobliżu znajdowały się także usypane z ziemi i oznaczone dwoma prostymi 
krzyżami groby. Później ciała straconych zostały przeniesione do wspólnej mogiły w Łanach Wielkich. Przez kolejne lata 
miejscem pamięci opiekowała się młodzież ze szkoły w Dłużcu, mieszkańcy pobliskich miejscowości oraz leśnicy. W 2013 
roku, w 70 rocznicę egzekucji, miejsce zostało uporządkowane i ustawiono na nim nowy, granitowy pomnik*.

7. Źródła i materiały

* Opis przygotowano na podstawie tekstu umieszczonego na stojącej obok pomnika tablicy informacyjnej Lasów 
Państwowych.
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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