
Złożeniec, nieistniejąca osada służbowa Psiarskie, XIX-XX w.

1. Kategoria

Osadnictwo, osada służbowa nieistniejąca

2. Położenie administracyjne

gm. Pilica, pow. zawierciański, woj. śląskie

3. Współrzędne

50.41666 19.65345

4. Kod w dokumentacji

Zlozeniec-05-27

5. Data weryfikacji terenowej

13 kwietnia 2016 r.

6. Opis

Osada znajdowała się na śródleśnej polanie położonej około 1,6 km na południowy zachód od Złożeńca. Na Mapie 
Kwatermistrzostwa z około 1850 roku zaznaczona jako leśniczówka, na niemieckiej mapie z przełomu XIX i XX wieku jako 
leśniczówka Łazy, na mapie WIG z roku 1935 jako gajówka Psiarskie*. W listopadzie 1914 roku w lasach otaczających osadę 
toczyły się walki pomiędzy wojskami rosyjskimi i austro-węgierskimi. W 1944 roku w budynku gajówki mieściła się kuchnia 
oddziału AK Surowiec, który przez kilka miesięcy stacjonował na polanie i w lesie otaczającym osadę.

Pochodzące z czasów pierwszej wojny światowej wzmianki o osadzie znajdują się w cytowanym przez Krzysztofa i Piotra 
Ormanów dzienniku bojowym 57 Galicyjskiego Pułku Piechoty. Jak wiele innych formacji wchodzących w skład armii austro-
węgierskiej, także ta jednostka składała się w dużej mierze z Polaków. W tym konkretnym przypadku byli to rekruci z rejonu 
Tarnowa, stąd jednostkę określano często mianem pułku tarnowskiego. W listopadzie 1914 roku pułk zajął pozycje w rejonie 
Ruskich Gór, mając na prawej flance oddziały niemieckiego 46 Pułku Piechoty Landwehry (obrony krajowej). Leśniczówka 
Łazy znalazła się na styku obydwu jednostek. We wspomnianym dzienniku czytamy między innymi pod datą 11 listopada: To 
była mglista noc. Przed rankiem mgła zmieniła się w trwające cały dzień opady deszczu. (…) (po posiłku – przyp. red.) 
kompania znów odmaszerowała na swoją pozycję bojową w celu zabezpieczenia prac i pułk dalej pracował nad pozycją i nad 
budową ziemianek. (…) (na noc – przyp. red.) kompanie zostały na wysuniętych pozycjach, a mianowicie 13. Kompania we 
wsi Złożeniec, 2. Kompania na rozwidleniu drogi do leśniczówki Łazy. Żołnierze 2 Kompanii mieli tutaj nawiązać łączność z 
patrolem sąsiedniego pułku Landwehry, ten jednak nie pojawił się na miejscu. Zapis z 13 listopada stwierdza, iż Landwehra 
nie wystawiła posterunków przy leśniczówce ani dzień wcześniej, ani 13 list., dlatego ze Złożeńca wysłano tam pluton z 57 
pułku. Wkrótce rozpoczęły się walki z nacierającymi od strony Pilicy i Smolenia Rosjanami. O ciężkim charakterze tych 
zmagań może świadczyć jeszcze jeden fragment z cytowanego dziennika, pochodzący tym razem z dnia 19 listopada. Było 
śnieżnie, mroźno i wietrznie. (…) O 4.30 dotarł z Dywizji rozkaz do ataku. Nakazywał stanowczo: „Bez względu na ludzi i 
materiał, naprzód!”. (…) Natarcie rozpoczęło się w głębokim zmroku i prowadzone było przez gęsty las. Orientacja była 
wykluczona. Wielu żołnierzy spadło w ciemnościach ze skał. Natarcie nie powiodło się, zostało wstrzymane i ponownie 
odwołane. Ta z góry bezcelowa akcja została wstrzymana o 19.30**.

W 1944 roku polana wokół osady zamieniła się na kilka miesięcy w doskonale zorganizowaną bazę dowodzonego przez por. 
Gerarda Woźnicę pseud. Hardy oddziału partyzanckiego AK Surowiec. Partyzanci przenieśli się tutaj wiosną z pobliskich Gór 
Bydlińskich, w których coraz trudniej było ukryć przed Niemcami obecność rosnącego w siłę oddziału. Jak pisze Krzysztof 
Miszczyk, leśny obóz składał się z dziewięciu drewnianych baraków, dwóch szałasów z gałęzi świerkowych, namiotu, 
ziemianki i nieukończonego tunelu podziemnego, który w razie zagrożenia miał zapewnić bezpieczną ewakuację do lasu. 
Wszystkie budowle były doskonale zamaskowane. Baraki wkomponowano w świerkowy młodnik bez naruszania samych 
drzew. Ziemianka była nakryta okrąglakami obłożonymi z wierzchu warstwą ziemi i ściółki leśnej. W samej gajówce mieściła 
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się kuchnia oddziału. Konspiracyjny obóz przeszedł próbę ogniową w sierpniu 1944 roku, kiedy niemiecka żandarmeria z Pilicy
zorganizowała w miejscowych lasach obławę na partyzantów. Niemcy dotarli wprawdzie do samej gajówki, nie dostrzegli 
jednak znajdującego się kilkadziesiąt metrów od niej obozu i ukrytych tam partyzantów***.

Obecnie na miejscu rozebranej pod koniec XX wieku gajówki stoi wiata turystyczna. Obok widoczne są fundamenty budynku 
gospodarczego. Po drugiej stronie drogi jest jeszcze kamienna piwniczka, a poniżej studnia. Przy drodze stoją stare, 
pomnikowe drzewa. W górnej części polany znajduje się pomnik upamiętniający partyzantów z oddziału AK Surowiec.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

* Osada służbowa Psiarskie na mapach archiwalnych: 

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego (tzw. Mapa Kwatermistrzostwa), 1:126 000, arkusz Szczekociny, ok. 1850, wersja 
online na stronie projektu Mapster, http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=KWATERMISTRZ.

Szczegółowa Mapa Polski WIG 1:25 000, arkusz Ogrodzieniec, 1935, wersja online na stronie projektu Mapster, 
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG25.

Karte des Westlichen Russland, 1:100 000, arkusz E40, 1892-1921, wersja online na stronie projektu Mapster, 
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=KWR100.

** cytat za: Krzysztof Orman, Piotr Orman, Wielka Wojna na Jurze. Działania i cmentarze wojenne z roku 1914 na Wyżynie 
Krakowsko-Wieluńskiej i terenach przyległych, Wyd. Libron, Kraków 2015, s. 188-190.

*** Krzysztof Miszczyk, Partyzanci od Hardego. Kronika działań Oddziału Partyzanckiego „Surowiec” na ziemi olkuskiej i na 
Podhalu, Agencja Promocji OK, Olkusz 2001, s. 23, 29.

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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