
Bystrzanowice, krzyż pamiątkowy na Kaczych Błotach, 1994 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, II wojna, krzyż

2. Położenie administracyjne

gm. Janów, pow. częstochowski, woj. 
śląskie

3. Współrzędne

50.73822 19.52501

4. Kod w dokumentacji

Bystrzanowice-03-820

5. Data weryfikacji terenowej

26 października 2019 r.

6. Opis

Drewniany krzyż znajdujący się około 3,8 km na północny zachód od Bystrzanowic upamiętnia całodniową bitwę z Niemcami, 
stoczoną w tym rejonie 11 września 1944 roku przez żołnierzy Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego AK „Skała”. Krzyż stoi
w miejscu, w którym pierwotnie pochowano poległych w walce żołnierzy polskich. Po wojnie ich ciała zostały ekshumowane i 
przeniesione na cmentarz Rakowicki w Krakowie (Batalion „Skała” był oddziałem Kedywu Okręgu Kraków AK). Krzyż został 
ustawiony z inicjatywy Koła Kombatantów AK z Częstochowy oraz Nadleśnictwa Złoty Potok w pięćdziesiątą rocznicę potyczki.
Na krzyżu umieszczono drewnianą tabliczkę z nazwiskami 12 poległych, u jego stóp leży głaz z wyrytą datą 1944. Całość 
otacza drewniane ogrodzenie. Bitwie na Kaczych Błotach poświęcona jest także płyta pamiątkowa wmurowana w ścianę 
kościoła w Złotym Potoku.

Samodzielny Batalion Partyzancki AK „Skała” został sformowany na terenie Okręgu Kraków AK na początku sierpnia 1944 
roku w ramach akcji „Burza”. Składał się z trzech kompanii o kryptonimach „Huragan”, „Błyskawica” i „Grom-Skok”, plutonu 
minersko-dywersyjnego, plutonu łączności, oddziału zwiadu konnego i rowerowego oraz sekcji sanitarnej i taborów. 
Organizatorem i dowódcą batalionu był major Jan Pańczakiewicz „Skała”, od którego pseudonimu przyjął nazwę cały oddział. 
W chwili sformowania batalion liczył około 500 żołnierzy, w tym 28 oficerów.

Na początku września Batalion „Skała” operował w okolicach Miechowa, skąd został skierowany na pomoc powstańcom 
warszawskim. W nocy z 10 na 11 września oddział dotarł na uroczysko leśne Kacze Błota, na którym zatrzymał się na 
odpoczynek. Zbieg okoliczności spowodował, że w tym samym czasie Niemcy zamierzali rozpocząć zakrojoną na szeroką 
skalę akcję przeciwko innym oddziałom partyzanckim, działającym od dawna w tym rejonie. Do akcji tej zmobilizowali siły 
liczące blisko 5 tys. żołnierzy.  

 Rankiem 11 września po naradzie z oficerami major Pańczakiewicz udał się z niewielkim oddziałem do pobliskiej gajówki 
(prawdopodobnie osada służbowa Sygontka) na spotkanie z dowódcą 7 Dywizji Piechoty AK, Karolem Gwido-Kawińskim 
„Czesławem”. Po drodze Polacy natknęli się na patrol własowców (potoczne określenie służących pad rozkazami niemieckimi 
żołnierzy Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej). Wywiązała się strzelanina, w której zginęło dwóch polskich partyzantów. Pozostałym
udało się wycofać, jednak  potyczka spowodowała dekonspirację batalionu i odcięcie oddziału od dowódcy.

Zaalarmowani Niemcy ściągnęli znaczne posiłki i rozpoczęli akcję mającą na celu rozbicie partyzantów. Walka rozpoczęła się 
około południa i trwała siedem godzin. W zastępstwie odciętego od oddziału majora Pańczakiewicza dowództwo nad 
batalionem sprawował kapitan Ryszard Nuszkiewicz „Powolny”. Ostatecznie Niemcom nie udało się rozbić polskiego oddziału,
który uniknął pełnego okrążenia i wycofał się na północ, a potem na zachód, do lasów obecnego Parku Krajobrazowego 
Stawki, w których stacjonowały oddziały podporucznika Jerzego Kurpińskiego „Ponurego”. 

Bitwa pod Złotym Potokiem była największą i najbardziej krwawą potyczką, jaką batalion „Skała” stoczył na swoim szlaku 
bojowym. Zginęło w niej 12 partyzantów, trzech dalszych było ciężko rannych, utracono tabory i sprzęt łączności. Straty 
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niemieckie było dużo wyższe i wynosiły 68 zabitych i około 120. Po bitwie dowództwo batalionu podjęło decyzję o rezygnacji z 
dalszego marszu w kierunku Warszawy i zawróceniu w stronę Krakowa.

Jednym z epizodów bitwy był śmiały wyczyn trzech partyzantów rosyjskich służących w batalionie „Skała”, którzy udali się 
konno (według innych opracowań – podczołgali się) do stanowisk własowców, a następnie, udając sprzymierzeńców 
mówiących tych samym językiem, obrzucili ich granatami. Jeden z Rosjan przypłacił udział w tej akcji swoim życiem.

W czasie odwrotu batalionu przy przekraczaniu linii kolejowej Częstochowa-Kielce partyzanci natknęli się jadący od strony 
Koniecpola pociąg wojskowy, który ubezpieczały dwie platformy z karabinami maszynowymi i działkami. Pociąg zatrzymał się 
400 metrów od pozostających w ukryciu partyzantów, dzięki czemu mogli oni niepostrzeżenie przejść przez tory. Według 
niektórych opracowań, pociąg po zatrzymaniu został zaatakowany przez przybyłe z odsieczą oddziały „Ponurego” i „Mietka” 
(Kantyka 1974: 159).

7. Źródła i materiały

Rys historyczny Batalionu „Skała” z opisem bitwy: http://akokregkielce.pl/batalionskala.html 

Historia Batalionu „Skała” na Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielny_Batalion_Partyzancki_%E2%80%9ESka
%C5%82a%E2%80%9D 

Relacje ze szlaku bojowego Batalionu „Skała”: http://www.kedyw.info/wiki/W%C5%82adys
%C5%82aw_Dudek,_Bitwa_z_Niemcami_pod_Z%C5%82otym_Potokiem, 

Fragment książki Ryszarda Nuszkiewicza "Powolnego" Uparci (1983 r.) z opisem bitwy: 
http://www.akgrot.wieliczka.eu/index.php?id=114, 

Ekshumacja poległych partyzantów: http://www.kedyw.info/wiki/J%C3%B3zef_Fiszer,_Gar%C5%9B%C4%87_wspomnie
%C5%84_o_prochach_%22Ska%C5%82owc%C3%B3w%22_poleg%C5%82ych_w_walce_pod_Z
%C5%82otym_Potokiem_11_wrze%C5%9Bnia_1944 

dostęp do wszystkich stron: 12.01.2021.

Ponadto:

Jan Kantyka, Na szlaku orlich gniazd, Wyd. Śląsk, Katowice 1974, s. 156159.

Mirosław Zwoliński, Szkice monograficzne Janowa i okolicy, Częstochowa 1992, s. 66.

8. Uwagi

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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