
Złożeniec, pomnik partyzancki na polanie Psiarskie, 1987 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, II wojna, pomnik

2. Położenie administracyjne

gm. Pilica, pow. zawierciański, woj. śląskie

3. Współrzędne

50.41636 19.65220

4. Kod w dokumentacji

Zlozeniec-08-62

5. Data weryfikacji terenowej

13 kwietnia 2016 r.

Pomnik znajduje się około 1,6 km na południowy wschód od Złożeńca, na skraju śródleśnej polany, na której niegdyś stała 
gajówka Psiarskie. Od czerwca do września 1944 roku na polanie oraz w otaczającym ją lesie funkcjonował świetnie 
zorganizowany i zamaskowany obóz oddziału partyzanckiego AK Surowiec, dowodzonego przez por. Gerarda Woźnicę pseud.
Hardy*. 

Partyzanci przenieśli się na śródleśną polanę z pobliskiej osady Góry Bydlińskie, w której coraz trudniej było ukryć przed 
Niemcami obecność rosnącego w siłę oddziału. Jak pisze Krzysztof Miszczyk, na leśny obóz składało się dziewięć baraków, 
dwa szałasy, namiot, ziemianka i nie dokończony tunel podziemny. Baraki mieszkalne o wymiarach 3,5x5,5m i 4x6m 
zbudowane był z drewna, dach kryty papą. Zostały one wkomponowane w świerkowy młodnik, bez naruszenia drzew. W 
każdym z nich mieściło się od 14 do 18 osób. Szałasy mające wymiary 2,5x3,5m wykonane były z gałęzi świerkowych, a dach 
z desek i papy. Ziemianka o głębokości 1,8m i wymiarach 1,5x3, nakryta była okrąglakami, 35 centymetrową warstwą ziemi i 
ściółką leśną, maskującą ziemiankę. Przechowywano w niej nadmiar sprzętu w czasie wymarszu oddziału na inny teren. Tunel
o szerokości 1,5 m i wysokości 2 m w planach miał mieć 25 m długości i łączyć obóz z lasem po drugiej stronie drogi, co 
pozwoliłoby na ewentualną ewakuację lub wyprowadzenie grupy na tyły nieprzyjaciela. Kuchnia oddziału znajdowała się w 
gajówce Psiarskie**. 

Prawdziwym sprawdzianem dla konspiracyjnej bazy były wydarzenia z końca sierpnia 1944 roku, kiedy Niemcy zorganizowali 
wymierzoną w partyzantów obławę w lasach w rejonie Złożeńca. Kiedy Niemcy rozwinęli się w tyralierę, około 300 metrów od 
obozu, partyzanci 2 Kompanii zajęli miejsca tuż na skraju zagajnika. Tyraliera wolno przeczesywała wysokopienny las i 
zatrzymała się przed gęstym zagajnikiem, w którym znajdowało się 195 partyzantów. W niektórych miejscach partyzanci leżeli 
o kilka metrów od żołnierzy niemieckich. Gęste krzaki utrudniały Niemcom wgląd i wejście do zagajnika. Po godzinie tyraliera 
przesunęła się w pobliże gajówki. Teraz stanowiska partyzantów dzieliło od pierścienia obławy około 50 metrów kartofliska. 
Wśród żandarmów pojawił się cywil, który żywo gestykulując wskazywał ręką na zagajnik. W pewnej chwili podwórko gajówki 
raptownie opustoszało. W oknach pojawiły się lufy karabinów maszynowych, a na przedpole wysypało się kilkudziesięciu 
żandarmów. Czekali jednak na jakiś rozkaz. Z gajówki wyszedł ów cywil i wolno zbliżał się do zagajnika, pilnie się weń 
wpatrując. Nagle zawrócił i pobiegł z powrotem. Płynęły minuty, nic się nie działo. Po chwili Niemcy podnieśli się z kartofliska i 
powrócili na podwórko gajówki. Nie odważyli się wejść do zagajnika, a prowokacja nie udała się**.

Pomnik na polanie Psiarskie posiada formę kamiennego obelisku, na którym umieszczono płytę pamiątkową z napisem: W 
TYM MIEJSCU W ROKU 1944 / GAJÓWKA PSARSKIE / STACJONOWAŁ ODDZIAŁ "SUROWIEC" / 23 DYWIZJI AK 
OKRĘGU ŚLĄSKIEGO / DOWÓDCĄ BYŁ KPT. GERARD / WOŹNICA PS "HARDY" / /SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI 
OLKUSKIEJ / AD 1987. Obok pomnika stoi tablica informacyjna Lasów Państwowych.
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