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Wstęp 
 
    W roku 1939 wybuchła wojna, która okazała się jednym z najtragiczniejszych zdarzeń w dziejach 
polskiego narodu. Przyniosła ze sobą zniewolenie i trwającą 6 lat okupację. Skutkiem tamtych 
wydarzeń był okres kolejnego zniewolenia i uzależnienia Polski od sąsiada, który przyniósł Nam 
„wolność” ze Wschodu. Najbardziej mrocznym okresem Polski powojennej była walka o władzę 
w odradzającej się powojennej Polsce oraz zakończony w 1956 r. okres stalinowski. 
    Ten czas-okres od 1939 r. do 1956 r.- i wydarzenia mające wtedy miejsce, stały się tematem 
mojej książki. Wszystkie opisane w niej wydarzenia w sposób bezpośredni odnoszą się do mojej 
rodzinnej,  leżącej w gminie Rozprza wioski Mierzyn. Chcę w ten sposób oddać hołd ludziom, 
którzy tworzyli jej historię. Chcę, aby wydarzenia opisane w tej książce, pozostały w pamięci 
kolejnych pokoleń ludzi tu żyjących. 
   Ze względu na ograniczoną ilość źródeł historycznych odnoszących się to tej miejscowości oraz 
niewielką liczbę żyjących świadków tamtych wydarzeń, nie mogłam podjąć się opisania  
wszystkiego, co wtedy miało miejsce. 
    Wszystkim tym, którzy zechcieli się podzielić wspomnieniami i wesprzeć mnie w czasie jej 
pisania serdecznie dziękuję. Oczywiście są to wspomnienia bardzo subiektywne, podawane z 
perspektywy kilkuletnich dzieci, widziane ich oczyma, odnotowane w pamięci w danym miejscu i 
określonym momencie. Myślę, że bez tych wspomnień książka byłaby zdecydowanie mniej 
ciekawa. 
   Ogromnym wyzwaniem dla mnie było opisanie, kontrowersyjnych  dla mieszkańców wsi, 
wydarzeń związanych z jej funkcjonowaniem po zakończeniu wojny i  w okresie walk o władzę. 
Wiem, że do dziś ten okres  budzi wiele emocji. Jest to efekt umiejętnej propagandy prowadzonej 
przez komunistów i przekazywanie  z pokolenia na pokolenie -bez głębszej analizy-„zakodowanej 
wiedzy” o tamtych wydarzeniach . 
   W czasie pisania pracy i prowadzenia kwerendy archiwalnej korzystałam z gościnnych progów 
Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb. oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. 
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Rozdział I. Mierzyn w latach 1939-1945 
 
I.1.Działalność AK w Mierzynie 
 
   Największą formacją wojskową działającą w czasie okupacji była Armia Krajowa powstała 
14.02.1942 r., przekształcona ze Związku Walki Zbrojnej, który zaczął funkcjonować 13.11.1939 r. 
    W łódzkim okręgu Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej  działał Inspektorat 
Piotrków Tryb., który całkowicie znajdował się na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Inspektorat 
dzielił się na obwody, a  obwody dzieliły się na Rejony. Wśród nich był Rejon IV (wcześniej V) 
oznaczony kryptonimami: „Browar”, „Lichtarz”, „Żbik”, a pod koniec wojny „Luciąża”. 
Organizatorem Rejonu i jednocześnie pierwszym dowódcą był Andrzej Kulasek, ps. ”Pogan” 
(do wybuchu wojny chorąży 25 pp.) ,zamieszkały we wsi Łazy, gmina Łęczno. Funkcję tę 
sprawował do dnia 05.08.1944. Wówczas uległ poważnemu poparzeniu w czasie pożaru swoich 
zabudowań gospodarczych. Od sierpnia do listopada 1944 dowództwo pełnił Antoni Kowalczyk ps. 
„Wilczek”, dotychczasowy zastępca. W listopadzie 1944 dowództwo przejął „Pomian” czyli por. 
Franciszek Morski.1 
   W Rejonie działały 4 kompanie i Oddział Dywersji Bojowej kierowany przez kpr. Jana Starostkę 
ps. „Mokry” W skład I kompanii wchodził III pluton, którego dowódcą był ppor. Edmund 
Duszyński, ps. „Doraj”, a następnie Stefan Zieliński, ps. „Las” . 2  Pluton ten skupiał wielu 
mieszkańców Mierzyna. 
   Siedzibą sztabu Rejonu były mieszkania: Andrzeja Kulaska ps. „Pogan” we wsi Łazy, lub  
Antoniego Kowalczyka ps. ”Wilczek” w kol. Rozprza,  Bolesława Fidala  ps. „Siwy” we wsi 
Kisiele, Jana Świstaka w Kęszynie koło Rozprzy i Franciszka Morskiego ps. „ Pomian” w Rozprzy. 
Skrzynki kontaktowe znajdowały się m.in. w Lubieniu w leśniczówce Misztelów, w Rozprzy w 
restauracji  u Szanwebrów, w Zmożnej Woli u Zimowskiego, w Ignacowie u Jan Starostki i w 
Łazach u Andrzeja Kulaska.3 
   W drugiej połowie 1944 stan liczebny całego rejonu wynosił 900 osób, z czego w kompanii I było 
około 370 żołnierzy4.Niestety nie można odtworzyć ewidencji imiennej żołnierzy całego rejonu, 
bowiem, według Antoniego Kowalczyka, prawdopodobnie materiały te spaliły się w czasie pożaru 
zabudowań gospodarczych dowódcy rejonu 5 . Rejon ten ze względu na prężną działalność, 
przenikanie w struktury organizacyjne okupanta, prowadzenie nasłuchu radiowego oraz odbieranie 
własnymi siłami zrzutów lotniczych był „oczkiem w głowie” całego Inspektoratu Piotrkowskiego.6 
   Członkowie Rejonu IV pełnili różne funkcje w urzędach gminnych, gospodarczych, handlowych 
i kolczykarskich i dzięki temu mogli wpływać i kontrolować struktury organizacyjne okupanta.  
Do konspiracji należeli sołtysi wielu wsi oraz administratorzy majątków niemieckich. 
   W Inspektoracie Piotrkowskim istniało 6 oddziałów partyzanckich: „Wicher”, „Burza”, „Grom”, 
„Błyskawica”, „Boncza”, „Zryw” oraz 16 zespołów dywersji bojowej. Część tych oddziałów 
działało w okolicach Mierzyna. 
   Wspomniany pluton III obejmował ludzi z Mierzyna i okolic. Poza dowódcami plutonu III -
wspomnianym Edmundem Duszyńskim ps. „Doraj” i Stefanem Zielińskim ps.„Las”-bardzo 
aktywnym członkiem kompanii I był sołtys wsi Józef Piątkowski ps. ”Sobota”. Poza tym członkami 
AK  byli: Mieczysław Matusiak „Kmicic”, Lucjan Olczyk, ps. ”Henia”, Franciszek Olczyk 
(mieszkaniec Bryszek), Walenty Olejnik, ps. „Wisła”, Stanisław Piątkowski, Jan Stępień, Jan 
Kwiecień, ps. „Zuch” kpr. Kazimierz Rawicki ps. „Wicher”, Jan Woźniak, Stefan Węgliński, 

 
1Kowalczyk A., ”Wilczek”. Rejon V Armii Krajowej Rozprza obwodu piotrkowskiego. Podokręg Piotrków ,Okręg 

Łodź,1998, s 5. 
2Kopa M. Inspektorat piotrkowski Armii Krajowej w dokumentach i komentarzach ,Łódź 2013,s. 53. 
3Kowalczyk A, „Wilczek”, Rejon …,s. 9; Kopa M., Inspektorat..,s.50. 
4Kowalczyk A, ”Wilczek”, Rejon…, s. 11. 
5Tamże, s. 7. 
6 Kopa M., Inspektorat piotrkowski...,s. 54. 
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Wojciech Węgliński, Stefan Ziemski, ps. „Rękawiczka”7, Jan Makarski, ps. Makaron8, Stanisław 
Turski. Z członkami AK i oddziałami partyzanckimi współpracowali: Stanisław Koryciński, Marian 
Owczarek, Stefan Owczarek.9 
   Wieś Mierzyn była jedną z baz zaopatrzenia oddziałów leśnych. W urzędzie gminy w referacie 
rolnym pracowali członkowie konspiracji, którzy fałszowali księgi kontyngentowe. Jak wspominał 
Antoni Kowalczyk, kierownik referatu rolnego: „zaufani rolnicy zaopatrywani byli w formalne 
pokwitowania stwierdzające fakt oddania przez nich kontyngentów, ziemiopłodów i żywca”.  
W Mierzynie akcją tą kierował sołtys Józef Piątkowski, uważany za ”bardzo ofiarnego i oddanego 
sprawie człowieka10. Przetrzymywał on ludzi z oddziałów leśnych, najczęściej rekonwalescentów. 
Nie czynił tego sam. I tak np. w obejściu braci: Stanisława i Władysława Kwaśniaków, znajdowała 
się piwniczka, zakryta konarami i gałęziami, w której siedzieli partyzanci. Pewnego dnia na pieńku, 
który stał nad tą kryjówką, usiadł Niemiec. Sołtys szybko zarządził wśród chłopów zebranie 
poczęstunku dla Niemców, którzy w gospodarstwie Kwaśniaków się znaleźli. Sąsiadki gospodarzy 
przyniosły prowiant i odciągnęły Niemców od kryjówki.11Wśród moich rozmówców przewijał  
się wątek składowiska broni, które jakoby miało się znajdować się właśnie w obejściu braci 
Kwaśniaków. Broń składowana i przechowywana była również w lesie Konotopa oraz   
w gospodarstwie Wojciecha Węglińskiego, który mieszkał na kolonii Mierzyn i las miał po 
sąsiedzku .12 Broń była przewożona w różne miejsca. Miał to robić m. i. n. Stefan Węgliński, 
którego Niemcy złapali przy przystanku Wilkoszewice do kontroli. Wówczas przewoził broń 
schowaną na wozie. Wytłumaczył Niemcom, że jedzie po położną, bo żona rodzi. Niemcy uwierzyli 
i pozwolili odjechać.13   
    Punkt kontaktowy, w którym zbierali się ludzie zaprzysiężeni w AK, znajdował się w chałupie pp. 
Makarskich, którzy zamieszkali w Mierzynie na początku wojny. Ciągle do Makarskich zachodziło 
po 5, 6 osób. Córka pp. Makarskich –p. Zofia Makarska- Ginter wspomina, że w czasie wojny 
miała dużo wujków i cioć. Rodzice, by jej wytłumaczyć dużą liczbę osób odwiedzających dom, 
mówili jej, że są imieniny, więc się spotykają. Do domu Makarskich zachodzili: rodzina 
Władysława Olczyka z Kulizowa, Stefan Zieliński ps. ”Las”, Edmund Duszyński, ps. „Doraj”, p. 
Józef Knapik  ps. „Rysa”, Tadeusz Hycki z Gorzkowic, Mieczysław Matusiak, 
ps. ”Wołodyjowski”. 14  Drugi punkt kontaktowy  i miejsce do którego zaglądali partyzanci, 
znajdował się w domu pp. Olczyków. Oto wspomnienia wnuczki pp. Olczyków: „W naszym domu, 
wcześniejszym, który uległ spaleniu, często przebywali partyzanci pod osłoną nocy. Coś zjedli, 
odpoczywali, spotykali się z innymi i omawiali swoje sprawy. Dziadek wówczas stał na czatach na 
drodze”.15Żona Władysława Olczyka wraz ze swoją małą córeczką Aliną jeździła furmanką do 
Gorzkowic. Przewoziła meldunki i krótką broń. Meldunki  były ukryte  w kanapkach z jajkiem.16 
   Stanisław Koryciński mieszkający w środkowej części wsi (dzisiaj jest to posesja państwa 
Kołodziejczyków) był masarzem. Jego córka Jadwiga Owczarek wspomina: „Mój tata był 
masarzem, rano do niego przychodzili Niemcy, bowiem przerabiał im wieprzowinę na wędliny. 
Natomiast wieczorem zachodzili do nas partyzanci, bo tata również im produkował wędliny.”17 
  Członkiem AK był Mieczysław Matusiak, ps. „Wołodyjowski” który mimo sprzeciwu ojca-

 
7Burza- Karliński S., W burzy dziejowej. Wspomnienia dowódcy Oddziału Partyzanckiego „Burza” AK 1939-1945, 

2014, s. 32; Kowalczyk A., Rejon V… s. 9; Relacje ustne przeprowadzone w latach 2019-2020. 
8 Potwierdzony we wspomnieniach Ulrycha Krzysztofa oraz w relacji ustnej  mieszkańców Mierzyna-J. Owczarka i J. 
Owczarek, rozmowa przeprowadzona we wrześniu 2019 r. 
9 Wymienieni w relacji ustnej J. i J. Owczarków. 
10 Kowalczyk A., „Wilczek”, Rejon  V…,s.44. 
11 Relacja ustna mieszkańca Mierzyna Cz. Kołodziejczyka, rozmowa przeprowadzona w sierpniu 2019 r. 
12 Relacja ustna J. Łoskot, rozmowa przeprowadzona we wrześniu 2019 r. 
13 Relacja ustna J. Łoskot. 
14 Relacja ustna córki J. Makarskiego- Z. Makarskiej-Ginter, rozmowa przeprowadzona w grudniu 2019 r. 
15 Fragment rozmowy przeprowadzony za pomocą komunikatora –Messenger  z A. Just-wnuczką W. i W. Olczyków, 
rozmowa przeprowadzona w styczniu 2020 r.  
16 Relacja ustna E. Gniewaszewskiej – wnuczki W. i W. Olczyków, rozmowa przeprowadzona w styczniu 2020 r. 
17 Relacja ustna J. Owczarek-córki Stanisława Korycińskiego, rozmowa przeprowadzona we wrześniu 2019 r. 
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mierzyńskiego nauczyciela Józefa Matusiaka, działał aktywnie w organizacji. Z dokumentów 
powojennych wyłania się obraz konspiratora biorącego udział w ubezpieczaniu i osłaniania zrzutów. 
„Wołodyjowski” przechowywał w swoim domu na kolonii Mierzyn radzieckich skoczków 
spadochronowych: kapitana Anisimowa i majora Balickiego, którzy pojawili się w okolicach 
Rozprzy pod koniec sierpnia i we wrześniu 1944. Początkowo oddział Anisimowa i majora 
Balickiego współpracował z AK. Mieczysław Matusiak brał  czynny udział w akcjach rozbrajania 
Niemców i zdobywania broni.18 
    
 
I.2.Uderzenie na Mierzyn. I pacyfikacja wsi 
 
   Dnia 15 listopada  1943 r. o godz. 6 rano przybył do Mierzyna oddział Niemców w sile 70 ludzi 
składający się z żandarmów, Sonderdienstu i Hilfspolizei, aby przeprowadzić łapanki młodzieży we 
wsi oraz w sąsiedniej wsi-Rajsko Małe i  wywieźć młodych na przymusowe roboty do Niemiec. 
Przyczyną wypadu Niemców do wsi było niestawienie się, mimo imiennego wezwania, młodzieży  
z tych wsi do pracy na rzecz Reichu. Według Antoniego Kowalczyka, powodem była również próba 
zabrania ze wsi młodzieży, która mogłaby zasilić „bandy”, czyli oddziały partyzanckie, siedzące  
w  lasach na wschód od Mierzyna 19 .Jeszcze inny powód podawał komendant obwodu 
piotrkowskiego AK Adam Olasik, który swoją funkcję pełnił od maja 1942 do czerwca 1944 r. 
Twierdził, że akcja spowodowana była wydarzeniami mającymi miejsce 12 listopada 1943 r. Wtedy 
to oddział partyzancki por. Witolda Kucharskiego „Wichra” zarekwirował w majątku Mierzyn kilka 
sztuk trzody chlewnej przeznaczonej na pomoc dla miejscowej ludności20. 
Oto jak dzień ten wspominał proboszcz mierzyński, ks. J. Massalski: „nałapano 2 ciężarowe auta 
młodych chłopców i dziewcząt. Przed samym odjazdem samochodów wypadła z lasu partyzantka  
w  sile około 80 ludzi, dobrze uzbrojona, napadła na Niemców znienacka i otworzyła ogień.  
Na  miejscu zabitych zostało w środku wsi 7 żandarmów. Wywiązał się straszny bój (...)Niemcy 
cofnęli się na łąki mierzyńskie i poczęli z karabinów maszynowych, granatów i zapalających 
pocisków gęsto ostrzeliwać wieś i podpalili kilka stodół i domostw. (...).ogień dosięgał pod sama 
plebanię, tak, że plebania była prawie zagrożona. Podziurawiono dach na kościele kulami, a dach 
plebanii i ściany były zasypane kulami. Kule wpadały do wnętrza plebanii, okna były porozbijane 
od kul i cudem ocalała moja matka, bo kula przez okno wpadła do pokoju i kilka centymetrów od 
matki wbiła się w ścianę. Mnie i ks. wikarego Naciąga Niemcy aresztowali, szarpali i chcieli 
rozstrzelać, jako rzekomych przywódców partyzantów. Popędzono nas potem nad staw dworski i 
bez ciepłego okrycia trzymali wraz z ludnością wsi Mierzyn prawie do godziny 9 wieczorem na 
śniegu i deszczu ciągle grożąc rozstrzelaniem. Cudem ocaleliśmy. Następstwa tego wypadku były 
okropne: odtąd Mierzyn uważano jako najgorszą partyzancką wieś w powiecie i jako „karną wieś” 
ciągle poddawano represjom” 21 . Bój o Mierzyn wspominał i opisywał A. 
Arkuszyński: ”Kwaterowaliśmy wówczas  w majątku Kazimierzów, na skraju lasów lubieńskich, 
gdy przybiegł do nas łącznik meldując,  że Niemcy dokonali aresztowań w Rajsku Dużym i Małym, 
a obecnie grasują w Mierzynie, oddalonym od nas około 3 km. Nasz dowódca zarządził 
natychmiast pogotowie bojowe(...)postanowiliśmy uderzyć na nich w czasie ich bandyckiej roboty 
w samym Mierzynie.  W tej sytuacji oddział został podzielony na dwie grupy. Nad jedną większą 
objął dowództwo „Wicher” a nad drugą-liczącą 12 partyzantów, ja. Zamierzaliśmy uderzyć od 
dwóch stron, moja grupa  od północy, gdzie było główne skupisko gospodarstw oraz poczta, kościół 
i rynek. „Wicher” natomiast  miał zatoczyć łuk i zaatakować Niemców od południa. (...) Według 
informacji łącznika, miały stać na przykościelnym placu „budy„ z aresztantami (…). Wyruszyliśmy 

 
18Archiwum rodzinne Matusiaka M., Oświadczenie świadka S. Zielińskiego spisane w Mierzynie w dniu 20.11.1965r.  
19 Kowalczyk A, „Wilczek”, Rejon …,s.16. 
20 Olasik A., Wspomnienia komendanta obwodu piotrkowskiego Armii Krajowej, Piotrków Tryb., s. 110. 
21 Archiwum parafialne w Mierzynie, Parafia Mierzyn pod okupacją niemiecką od 4 .09.1939 do 18 .01.1945,   
Wspomnienia spisane przez  ks. proboszcza J. Massalskiego), s. 2. 
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około południa  z kazimierzowskiego majątku i posuwając się wschodnim skrajem lubieńskiego 
kompleksu leśnego dotarliśmy do folwarku Poręba, a następnie polną dróżką dotarliśmy do 
ciągnącego się wzdłuż niej, lasku zwanego Małpim Gajem. W tym czasie grupa „Wichra” 
skierowała się w lewo, na południe, zataczając łuk w kierunku rzeczki Luciąża. Odległość do 
mojego punktu docelowego wynosiła około 800 metrów(...) droga jaką pokonać musiał Wicher 
wynosiła około 2,5 km (…).gdy zająłem zaplanowane pozycje wysłałem kpr. „Stanisława” z 
erkaemem na ubezpieczenie piotrkowskiej szosy koło cmentarza. Następnie z „Lampartem” 
ruszyliśmy chyłkiem, pod osłoną krzaków, opłotków, pod sam plac, na którym ujrzeliśmy 3 
ciężarówki. Zorientowaliśmy się że w ostatnim samochodzie  są aresztowani Polacy, dochodził 
bowiem stamtąd szloch kobiet(...).puściłem długą serię ( …) wokół samochodów zakotłowało się. 
Kilku żandarmów padło od razu, inni wili się jeszcze. Zaraz po pierwszych strzałach przerwaliśmy 
ogień i zaczęliśmy wołać-Polacy uciekajcie!. Aresztowani zrozumieli, że przyszła im pomoc, że to 
partyzanci. Zaczęli więc wyskakiwać z „budy” i co sił gnali w kierunku lasu. Wszyscy zdołali 
zbiec .(...) żandarmi przykuci naszym ogniem nie mogli zapobiec ucieczce. Który z nich podniósł 
głowę, już nią więcej nie ruszał, ale raptem poszybowały w górę niemieckie rakiety świetlne (...) 
jedna z rakiet  spadła na stodołę i wznieciła pożar .(...) i teraz dopiero usłyszeliśmy serię erkaemu 
od strony południowej, a więc to „Loba” z grupy Wicher wszedł do akcji. Kochane chłopaki biegli 
co sił do nas, strzelając po drodze do panicznie uciekających żandarmów  w kierunku 
wilkoszewickich bagien. Wprawdzie wielu żandarmów zostało już wyeliminowanych  z walki i 
leżąc na placu nie dawali znaków życia, ale gdy któryś z naszych ruszył tam, aby zabrać ich broń, 
zza węgłów padały strzały.(..) ogień ze stodoły przeniósł się na sąsiednie zabudowania.(...)Nie 
wiedziałem jak się rozwija akcja grupy ”Wichra”.(...) wnet przybiegł od niego goniec z meldunkiem, 
żeby odskoczyć na pozycje wyjściowe.(..), ruszyliśmy pospiesznym marszem, pod osłoną 
zbawiennego lasku, w kierunku folwarku Poręba, za którym był już wysokopienny las. Na drugi 
dzień Niemcy uroczyście chowali swoich 15 poległych funkcjonariuszy na piotrkowskim 
cmentarzu.(...) Około 17 rannych żandarmów leczyli polscy lekarze w szpitalu Św. Trójcy w 
Piotrkowie Tryb.(...) My nie ponieśliśmy żadnych strat, z wyjątkiem znacznego wystrzelania tak 
cennej amunicji. Ponieśli natomiast straty mieszkańcy Mierzyna, gdyż spłonęło im 14 budynków 
mieszkalnych i gospodarczych”22. 
  Nieco inne straty podaje A. Olasik, według którego straty Niemców wynosiły: 4 zabitych, 4 ciężko 
rannych i 3 lżej rannych, natomiast ludność Mierzyna straciła: 6 domów mieszkalnych, które 
spłonęły, 3 obory, 2 szopy i 11 stodół.23Straże Pożarne z okolicznych miejscowości przyjechały do 
Mierzyna, by gasić płonące budynki. Nie zostały jednak dopuszczone do gaszenia pożaru, bowiem 
Niemcy nie  zgodzili się na to, tłumacząc, że jest wojna, a ludność Mierzyna pomaga partyzantom i 
jest to dla nich kara.24 
    Bardzo ciekawe są wspomnienia naocznych świadków tamtych wydarzeń. Rodowita mieszkanka 
Cieszanowic p. Irena Dobrysiewicz, rocznik 1931, wspomina: ”Wyciągnęli nas z kościoła. Kobiety  
z chałup dzieci na rękach miały. Postawili nas obok stawu i ogrodu dworskiego. Ksiądz różaniec 
mówił, a ludzie wszyscy powtarzali. Niemcy na nogach karabin postawili, taki wielki. Naokoło nas 
stali co kawałek Niemcy. Jak nas rozpuścili to był płacz, rozpuścili i kazali uciekać -”weg, 
weg”25.Wśród  tych osób aresztowanych była kobieta ze wsi, która w nocy poprzedzającej te 
wydarzenia urodziła dziecko. Stała razem ze swoją córeczką obwiniętą szmatkami  w rowie 
odchodzącym od stawu przez cały dzień, będąc bardzo słabą i wyczerpaną.26 
     Mieszkanka Mierzyna p. Stefania Węglińska z domu Krasoń rocznik 1932 
wspomina: ”Pamiętam, że chowaliśmy się wszyscy. Tatuś mówił kładźcie się na ziemi, bo jak będą 
strzelać, to mogą trafić. Jak partyzanci szli to strzelali, płotek stary rozwalili, Niemcy zapalili 
chałupy na Kulizowie,  u Olczyków, u Markiewicza. Ludzi zabierali i koło mleczarni stawiali. 

 
22Arkuszyński A. ”Maj”, Przeciw dwóm wrogom, Łódź 1995, s.76. 
23Olasik A., Wspomnienia komendanta..., s.112. 
24 Relacja ustna W. Milera, rozmowa przeprowadzona w kwietniu 2020 r. 
25Relacja ustna I. Dobrysiewicz, rozmowa przeprowadzona w sierpniu 2019 r. 
26 Relacja ustna  Z. Pawłowskiej, rozmowa przeprowadzona w styczniu 2020 r. 
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Później, przed wieczorem księży i ludzi postawili koło dworu, dużo ludzi i straszyli, że spalą całą 
wieś. A partyzanci powiedzieli żandarmom, że jak ruszą Mierzyn, to Truszczonek, Gieski pójdą z 
dymem (mieszkała tam ludność pochodzenia niemieckiego)”27.  
    Kolejna mieszkanka Mierzyna p. Krystyna Olczyk z domu Jończyk wspominała: „Samochody 
wypełnione złapanymi ludźmi z Mierzyna i Rajska stały na placu przy strażackiej szopie na górce. 
Od strony Brzezinki biegli w kierunku centrum wsi partyzanci. Rozpoczęła się walka. Początkowo  
z koleżankami leżałam na podłodze, a nieco później uciekłam do domu rodzinnego wzdłuż płotu  
i tam zaczęłam pościel i ubrania wrzucać do piwnicy. U Olczyków, Pielużków, Markiewiczów 
płonęły gospodarstwa. Niemcy, widząc, że partyzanci mają przewagę, zaczęli uciekać w stronę 
kopca Markiewicza (grodziska). Wyszłam wraz z koleżanką na plac obok dworu i stawu, bowiem 
sądziłyśmy, że wszystkie obejścia będą spalone. Księży wzięto na zakładników. Niemcy, szukając 
partyzantów, podjechali do lasu, ale bali się tam wejść.28 
    Pani Zofia Pawłowska, mieszkanka Mierzyna była tego dnia w szkole. Gdy we wsi zaczęło się 
poruszenie, wszystkie dzieci schowano w piwnicy. Kiedy zaczęła się strzelanina i podpalono wiele 
zabudowań, wszystkie dzieci wypuszczono i nakazano szybko wracać do domu. Pani Zofia 
mieszkając poza wsią, nieopodal „Dołka” musiała przejść przez cały Kulizów. Widziała jak pali się 
obejście u Olczyków, jak syn gospodarzy- Lucjan wynosi worki z mąką. Kiedy ją zobaczył zapytał, 
co tu robi i kazał szybko biec do domu.29 
   4 –letnia wówczas Janina Gębarska z domu Trzuszczak wspomina, że bawiła się na podwórku 
swojego rodzinnego domu, kiedy zobaczyła na ścieżce za stodołami sznur partyzantów. Szli gęsiego 
zbliżając się do obejść. Jej ojciec Józef Trzuszczak zaczął mówić: „Co teraz będzie, partyzanci we 
wsi i Niemcy we wsi”. Ich sąsiad zapytał partyzantów, co mają robić. Usłyszeli, że mają się chować 
do budynków murowanych. Mała Janinka schowała się w domu i patrzyła przez okno. Partyzanci 
przy drodze obok chałupy Brzozowskich postawili duży karabin maszynowy, z którego strzelali. Jej 
starszy brat był w szkole i gdy został przez nauczycieli wypuszczony do domu wraz z chłopakami  
od Krasoniów, to przez podwórko Marciochów uciekł do Tomawy. Rodzina Krasoniów  
i Trzuszczaków miała tam bliskich. Jej matka- Zofia dopóki nie dowiedziała się, gdzie udał się syn, 
bardzo rozpaczała, bowiem myślała , że został zabity przez Niemców.30 
A oto lista uwolnionych wówczas Polaków z niemieckiego transportu 
Mieszkańcy Mierzyna 
1.Byrczyk Janina lat 19 
2.Derzyńska Janina lat 19 
3.Duszynska Stefania lat 20 
4.Jakubik Stanisława lat 17 
5.Kaczmarek Genowefa lat 27 
6.Kałużny Bolesław lat 35 
7.Kiełbasa Stanisław lat 20 
8.Krzyżewski Józef lat 30 
9.Lalek Antoni lat 35 
10.Mazurczyk Irena lat 23 
11.Mielczarek Marian lat 22 
12.Nowakowski Józef lat 45 
13.Olczyk Lucjan lat 32. 
14.Pabich Konstanty lat 58 
15.Pabich Zofia lat 45 
16.Pabich Anna lat 23 
17.Skrobek Józef lat 24 
18.Szwalski Tadeusz lat 27 

 
27Relacja ustna S. Węglińskiej, rozmowa przeprowadzona w sierpniu 2019r. 
28Relacja ustna K. Olczyk, rozmowa przeprowadzona w sierpniu 2016 r. 
29 Relacja ustna  Z. Pawłowskiej, rozmowa przeprowadzona w styczniu 2020r. 
30 Relacja ustna  J. Gębarskiej, rozmowa przeprowadzona w lutym 2020 r. 
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19.Święconek Zofia lat 3031 
20.Trzuszczak Regina lat 19 
21.Wośka Irena lat 21 
 
Uwolnieni mieszkańcy Rajska Małego 
22.Bełdowska Helena lat 23 
23.Jeż Stefan lat 25 
24.Skrobek Bolesław lat 26 
25.Skrobek Józef lat 21 
26.Skrobek Stefan lat 21 
27.Skrobek Felicja lat 23 
28.Szczepański Stanisław lat 23 
29.Wachura Stanisław lat 2132 
 
  W akcie honorowym mieszkańców Mierzyna sporządzonym 08.05.1987 r. pojawiło się jeszcze 
nazwisko Stanisława Sowy lat mającego 20. Zatem uwolniono 30 mieszkańców Mierzyna i Rajska 
Małego. Z aktu tego wynika, że dowódca –por.. Witold Kucharski ”Wicher” walczył w przebraniu 
oficera SS, który zdobyty został w czasie likwidacji obozu pracy przymusowej w Ciebłowicach,  
w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, zaś kapral Tadeusz Wawrzonek, ps. ”Loba” przebrany był 
w mundur żandarmerii niemieckiej i osłaniał swojego dowódcę33. 
  Jak pisał w swoich wspomnieniach A. Wilczek, należy podkreślić rolę ówczesnego wikariusza 
parafii Mierzyn -księdza Naciąga, który z narażeniem własnego życia wydobywał z płonących 
domów dobytek chłopów34. Sołtys wsi Józef Piątkowski, utworzył Komitet Pomocy Koleżeńskiej, 
który zbierał na rzecz pogorzelców-chłopów, którzy stracili dobytek w czasie tej akcji-datki   
w  naturze i gotówce. Pomoc taka nadeszła również z okolicznych, sąsiednich wsi. 
 

 
31 Na liście brzmiało ono Swiniorek. Nazwisko w prawidłowym brzmieniu zapisano w Akcie Honorowym Mieszkań-
ców wsi Mierzyn spisanym 08.05.1987 r. w czasie spotkania upamiętniającego uderzenie na Mierzyn oddziału party-
zanckiego ”Wicher” w dniu 15.11.1943 r.; Archiwum rodzinne Piątkowskiej B. 
32Arkuszyński A., Przeciw dwóm…,s.80. 
33 Archiwum rodzinne Piątkowskiej B., Akt honorowy mieszkańców wsi Mierzyn ,woj. Piotrków Trybunalski z dnia 
08.05.1987 r.  
34Kowalczyk A. ”Wilczek”, Rejon V...,s.17. 
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Szkic sytuacyjny akcji pod Mierzynem 
Źródło: Aleksander Arkuszyński ps. ”Maj”, Przeciw dwóm wrogom, s.77 
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I.3.Unieruchomienie mleczarni  
 
  Mleczarnia w Mierzynie  w ramach obowiązujących rolników dostaw mleka dostarczała  
niemieckiemu okupantowi setki kilogramów masła miesięcznie. Postanowiono skonfiskować masło 
oraz unieruchomić mleczarnię, aby polska ludność mogła korzystać z masła i mleka. Akcja  
ta, przeprowadzona 24 listopada 1943 r. była o tyle wyjątkowa, iż zastosowano tutaj sprytną formę 
kamuflażu, by uniknąć zemsty Niemców na okolicznej ludności. Partyzanci pojawili się w 
przebraniu. Mieli na sobie mundury niemieckie i posługiwali się językiem niemieckim i łamaną 
polszczyzną. Udawali dezerterów z Wehrmachtu. Akcją dowodzili: „Wilczek” i „Wojna”, którzy 
kierowali grupą partyzantów, wśród nich był S. Zieliński, ps. „Las”. Opanowali oni najpierw sklep 
spółdzielczy przylegający do  mleczarni-skąd zabrali klucze do mleczarni, a następnie 
unieruchomili główne urządzenia i zarekwirowali kilkadziesiąt kilogramów masła. Mleczarnia 
stanęła na trzy miesiące. Wszystkie zabrane towary ze sklepu i mleczarni trafiły do 
poszkodowanych przez Niemców rodzin  i ukrywających się „spalonych” w terenie ludzi 
powiązanych z AK.35 
Dla upamiętnienia akcji bojowej z 15 listopada i unieruchomienia mleczarni ppłk. ”Chudy”36 
napisał okolicznościowy wiersz śpiewany w Mierzynie i okolicach na nutę ”Hej kolęda”. Został  
on zamieszczony we wspomnieniach  Antoniego Wilczka:37 
Ludek nasz w Mierzynie 
Z cnót i zalet słynie 
Choć szkopy im każą 
Wcale im nie włażą 
A z kontyngenty 
Robią różne wstręty 
    Hej kolęda... 
Chłopom nakazali 
u Baudienst by się pchali 
Chłopcy się ośmiały 
I po wsi wołały 
Oj wy szkopy głupie 
Mamy my was w zupie 
    Hej kolęda... 
Jednego wieczoru 
ludzie szli z nieszporu 
A tam pod mleczarnią 
Jędrusie się garną 
i na dane hasło 
Wzięli całe masło 
   Hej kolęda... 
Szkopy się zgniewały 
Zemstę przysięgały 
Na  Mierzyn ruszyły 
Hitlerowskie siły 
Wioskę otoczyli 
I młodzież łowili 
   Hej kolęda... 
Dwunasta godzina 

 
35Kopa M., Inspektorat Piotrkowski...,s.263; Olasik A., Wspomnienia komendanta...,s.113; Kowalczyk A. „Wilczek”, 

Rejon V...,s.20-21. 
36   Ppłk „Chudy” to Józef Galler, lekarz pochodzenia żydowskiego 25 pp  AK. Ukrywał się w Rozprzy, Łazach,  
    Kisielach, Kęszynie. Zginął w czasie potyczki 25 pp na terenie powiatu piotrkowskiego w roku 1944. 
37Wilczek A., Rejon V...,s.18-20. 
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Z Rajska i Mierzyna 
Dziewuch i chłopaków 
Dorodnych junaków 
Trzy już samochody 
Dla większej wygody 
   Hej kolęda... 
Skończona robota 
Więc drańska hołota 
Poszła do wsi grabić 
Co się da przywabić 
Kurczaczka, słoniny 
I wszelakiej chlaniny 
   Hej kolęda... 
Naraz padły strzały 
Szkopy oszalały 
Bo spoza opłotków 
Jak do wściekłych kotków 
Jędrusie strzelali 
Kule święci gnali 
   Hej kolęda... 
Młodzież z samochodu 
Z miejsca dała chodu 
Po krótkiej robocie 
Pozostało w błocie 
Kilku grenadierów 
Żandarmskich cholerów 
   Hej kolęda... 
Wszyscy się dziwili 
Że tak w jednej chwili 
Odważni Jędrusie 
Zbili im gębusie 
I zamiast młodzieży 
Pięć trupów ich leży 
   Hej kolęda... 
Cieszyli się wszyscy 
Dalecy i bliscy 
Wilczki i Jagnięta 
I leśne zwierzęta 
Paniusie i pany 
A nawet Pogany 
   Hej kolęda... 
W nadchodzące święta 
Niech każdy pamięta 
Polski niepodległej 
Wolnej i rozległej 
Wypić w gromkiej mowie 
Za Jędrusiów zdrowie 
   Hej kolęda...38 
 
 

 
38„Wilczki”, „Jagnięta” i  „Pogany” to pseudonimy członków AK z Rejonu IV. 
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I.4. Zabójstwo Ludwika Kopcia 
 
   Ludwik Kopeć, syn Stanisława i Jadwigi z Wałkiewiczów pochodził z Dolnego  Śląska i był  
zarządcą majątku Mierzyn. Od roku 1940 był zięciem znanych i szanowanych mierzyńskich 
gospodarzy-Władysława i Władysławy Olczyk mieszkających naprzeciw kościoła. 39  W czasie 
pacyfikacji wsi Mierzyn (15 XI 1943 r.)  Kopeć czynnie pomagał Niemcom, chodząc z nimi po wsi 
ii plądrując gospodarstwa chłopskie. Jak podkreślają moi rozmówcy, był niedobry dla ludzi 
pracujących we dworze zarządzanego w okresie okupacji  przez Niemców. Ówczesna mieszkanka 
wsi p. Krystyna Olczyk z domu Jończyk – wtedy dorastająca dziewczynka wspominała, że widziała 
tego dnia, tj. 09.12.1943 r rano  dwóch mężczyzn idących, a właściwie biegnących  do zabudowań 
dworskich, a po chwili usłyszała wystrzały. Wraz z innymi dziećmi pobiegła do zabudowań 
dworskich i zobaczyła leżącego Kopcia. Na wsi opowiadano później, że Kopcia zabił Stefan 
Zieliński ps. „Las”, dowódca plutonu AK w Mierzynie. Stefan Zieliński w roku 1946 zawarł 
związek małżeński z żoną Kopcia -Anielą Marią z domu Olczyk-córką Władysława i Władysławy.  
O zabójstwie Kopcia przez wiele lat mówiono we wsi. Część mieszkańców uważała, że śmierć ta 
była niepotrzebna. 
 
I.5. Majątek Kazimierzów II-miejsce spotkań partyzantów AK. 
 

Majątek Kazimierzów II był małym majątkiem leśnym, liczącym 
w 1945 roku 162 ha ziemi, z czego 120 ha stanowiły lasy. W 
okresie wojny był własnością Niemca Karola Benicha na stałe 
mieszkającego w Łodzi. W czasie wojny „serce majątku” -
drewniany dwór- został spalony przez Niemców w maju 1944 roku 
po boju z partyzantami pod Żerechową. Administratorem majątku 
był Mikołaj Watman, s Wiktora. Mieszkał on wraz ze swoją żoną 
Marią, c. Michała w gospodarstwie oddalonym około 500 metrów 
od dworku. W obejściu tym znajdowały się: drewniana stodoła 
kryta dachówką; budynek murowany z kamienia kryty blachą i 
papą, w którym były: 4 mieszkania, stajnia, obora, chlewy, kurnik; 
drewniana szopa  kryta papą, drewniana wozownia kryta 
dachówką; spichlerz murowany, piwnica murowana, oraz 
drewniany dom  z werandą, kryty dachówką składający się z 8 
pokoi i łazienki. Obok budynków znajdował się staw i ogród40. Po 
opuszczeniu tego miejsca przez pp. Watman w latach 60-tych, 
gospodarstwo stało się ruiną, o czym świadczą zachowane jedynie 
fundamenty i istniejący jeszcze staw. Państwo Watmanowie 
spoczywają na piotrkowskim cmentarzu. 

Majątek, otoczony z trzech stron lasami, w czasie wojny stał się miejscem czasowego 
przebywania i spotkań oddziałów partyzanckich, a tuż po wojnie miejscem koncentracji oddziałów 
KWP. Gen. Stanisław Burza-Karliński (dowódca oddziału partyzanckiego „Burza”) tak wspominał 
Mikołaja Watmana: „Był dobrym gospodarzem-rolnikiem i wspaniałym człowiekiem. Razem  
z żoną zajmowali się moimi żołnierzami jak najtroskliwsi rodzice własnymi dziećmi. Moi 
partyzanci nazywali ich wujkiem i ciocią. Wujek Watman miał swoje naturalne sposoby leczenia 
przeziębienia i profilaktyki. W pałacyku było zimno, a ogrzanie wymagało sporo czasu, wiec 
wybierał wszystkich kaszlących na kurację mleczno-masłowo-miodowo-czosnkową i lokował w 
pomieszczeniu gdzie były konie, czyli w stajni. Mocno kaszlący byli owijani w prześcieradła i koce 

 
39 USC w Rozprzy, Akta Stanu Cywilnego parafii Mierzyn-zgony.  
40APPT, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy  w Piotrkowie Tryb., zespół nr 201, Akta sprawy 

parcelacji majątku Kazimierzów II, sygn. 46. 

Maria i Mikołaj    
Watmanowie,  
Archiwum rodzinne Joanny 
Suwart 
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oraz okrywani po same uszy końskim nawozem. A następnie obficie pojeni napojem mlecznym. Po 
dwóch dniach takiej kuracji wszyscy byli zdrowi jak konie”41 

W Wielkanoc 1944 r. odbyła się w majątku koncentracja oddziałów partyzanckich Inspektoratu 
Piotrkowskiego i spotkanie z najważniejszymi dowódcami. Miała ona niezwykle patriotyczno -
religijny wyraz. Ks. płk. Marian Skoczowski ps. „Ksawery” (kapelan „Wichra”) ówczesny wikary  
z Gorzkowic tak wspomina to niezwykłe wydarzenie: ”Wokół ołtarza polowego, przy którym 
celebrowałem Mszę Św. w liturgicznych szatach, ustawiły się w czworoboku oddziały 
partyzanckie :”Wicher”, „Grom” i „Błyskawica”. Udział w niej wzięli dziekan Okręgu AK ks. 
kapelan mjr „Jastrzębiec”(Stanisław Pniewski) oraz inspektor terenowy ks. kapelan kpt. 
„Fasola”( Erwin Grochowski ). Przybyli szefowie Kedywu  -kpt. Gaj i por. Morus oraz znaczna 
grupa dywersantów i łączniczek z Inspektoratu Piotrkowskiego AK. W trakcie mszy partyzanci i 
licznie zgromadzona ludność wiejska przystąpili gremialnie do Komunii Św. Następnie odbyła się 
uroczysta defilada, podczas której na maszcie powiewała biało-czerwona flaga. Wspólny wojskowy 
obiad, wielkanocne jajko i śpiewy patriotycznych piosenek trwały do wieczora”.42  

Zdaniem gen. Burzy-Karlińskiego, w przygotowaniu tego spotkania, główne role odegrali:  szef 
gospodarczy jego oddziału „Kmicic” i pp. Watmanowie. By uroczystość  się odbyła, należało  
zatroszczyć się o odpowiednią ilość chleba, ciasta, wędlin. Spożywanie posiłków z powodu zbyt 
małego pomieszczenia odbywało się grupami . Aby przywieźć wszystkich gości ze stacji w Rozprzy, 
oddalonej od Kazimierzowa 11 km, przybył transport z majątku od p. Karola Buchalskiego    
z Rozprzy i ze Straszowa od p. Józefa Grzybowskiego43.  

Łączniczka AK p. Halina Kępińska –Bazylewicz, ps. ”Kora” tak wspomina ten czas:” Wczesnym 
rankiem, pojedynczo lub małymi grupami udawaliśmy się do Rozprzy.( …) W Rozprzy za stacją 
kolejową czekały furmanki i bryczki. Wyglądało to, jakbyśmy jechali na wesele.(…)Partyzanci  
w mundurach, czapkach polowych, żołnierskich butach. I białe orły!(…)Potem odbyło się wspólne 
śniadanie pod gołym niebem, dzielenie się jajkiem. Podchorążówka śpiewała „ Więc pijmy 
zdrowie ,podchorążowie”. Składano sobie życzenia, którym nie było końca. Pocałunki mieszały się 
ze śpiewem.44 
     Po zakończeniu wojny folwark stał się miejscem, do którego zachodzili żołnierze batalionu 
„Żniwiarka”,  wchodzącego w skład Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Byli to żołnierze formacji 
AK, którzy nie uznali dominacji i wpływów sowieckich w nowotworzonym państwie, uznając,  
że jest to kolejna okupacja. To tutaj doszło do koncentracji batalionu 08.04.1946 r. przed 
najsłynniejszą akcją żołnierzy KWP, tj. akcją w Radomsku, przeprowadzoną w nocy z 19  
na 20 .04.1946 r. w celu odbicia więźniów z aresztu miejskiego przetrzymywanych przez 
komunistów. Trzy dni później w lasach Kazimierzowa doszło do ostatniego w tych okolicach boju–
starcia  z grupą operacyjną UB, MO i KBW.45 

 
I.6. II pacyfikacja wsi. Najazd własowców i żandarmów 

      
Kolejna pacyfikacja wsi miała miejsce 25 lipca 1944 r46 lub 29 lipca 1944.47 Od godziny 9.00 do 

21.00 grupa własowców (Ukraińców) wraz z żandarmami plądrowała wieś, rabując odzież, bieliznę, 
pościel, sprzęty domowe, żywy inwentarz.48Janina Gębarska z domu Trzuszczak, choć miała wtedy 
tylko pięć lat, doskonale pamięta dzień najazdu Ukraińców na Mierzyn. Wspomina, że bardzo bała 
się uzbrojonych mężczyzn, którzy rabowali-wchodząc do chałup chłopskich i zabierając z nich 

 
41Burza- Karliński S., W burzy…, s. 134-135. 
42Kopa M., Arkuszyński A., Kępińska -Bazylewicz H., Dzieje 25 PP Armii Krajowej, 2009, s. 4-5. 
43Burza-Karliński S., W burzy..., s.162-163. 
44Kępińska-Bazylewicz H., Byłam łączniczką Armii Krajowej, Piotrków Tryb., 2016, s. 123-124. 
45 Wąs P., Konspiracyjne Wojsko Polskie-album fotograficzny, Łódź 2019, s.159. 
46Nowakowski T., Miejsca pamięci narodowej w województwie piotrkowskim, s.128, Warszawa-Łódź 1988. 
47 APPT, Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb., zespół 187, Referat Ogólno-Organizacyjny, Kwestionariusz szkód 
wojennych gminy Rozprza 1945 r., sygn.113. 
48 Nowakowski T., Miejsca pamięci…, s.128. 
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bardziej cenne rzeczy. Część hodowlanych zwierząt chłopi wypędzili do lasu Konotopa, by w ten 
sposób ratować swój inwentarz49. Ukraińcy wyprowadzali bydło z obór, które gnano w kierunku 
Rozprzy. Poza tym z chałup zabierano lepsze meble, które wynoszono i stawiano wzdłuż biegnącej 
przez wieś głównej drogi. Mający wtedy 6 lat Józef Owczarek, pamięta, że do gospodarstwa jego 
rodziców przyszli Ukraińcy  i  obstawili podwórko i ponieważ, że było ono ogrodzone, zaczęli 
wpędzać tutaj zabrane gospodarzom  krowy. Oprócz niego w domu była matka, która widząc,   
że Ukraińcy wyprowadzili ich bydło na podwórko z obory, kazała mu wprowadzić je ponownie  
do budynku. Uczynił to, lecz w pewnym momencie jeden z Ukraińców zaczął do niego strzelać. 
Mały Józio uciekł do stodoły, by tam się schować. Po latach stwierdza, że nie chciano go zabić, lecz 
jedynie  przestraszyć.50  

Z kolei Jadwiga Owczarek mająca wtedy 4 lata, pamięta, że Ukrainiec chciał zabrać jej czerwone 
buty lakierki i sukienkę. Doszło do przepychanek między  jej mamą i nią  a Ukraińcem. Ukrainiec 
zrezygnował z zabrania jej własności choć na początku mówił, że mu się to bardzo podoba i chce 
wziąć sukienkę wraz z butami dla swojej córki.51Aż 73 rodziny zamieszkałe w Mierzynie i kolonii 
Mierzyn zgłosiły w roku 1945 straty poniesione w wyniku pacyfikacji przeprowadzonej przez 
żandarmów niemieckich i Ukraińców.52 

 
I.7. Zamordowanie braci Duszyńskich 

 
Historia braci Duszyńskich -Stanisława i Antoniego dobrze jest znana starszym mieszkańcom 

Mierzyna. Stanisław Duszyński, młodszy z braci działał w konspiracji, był członkiem AK   
o ps. ”Pająk”. Pewnego razu pojechał do młyna na Grobli zemleć mąkę dla partyzantów. We młynie 
pracował  Niemiec- młynarz Ryszard Wandelt. Wydał młodego Duszyńskiego, doniósł Niemcom,  
że w młynie był partyzant. Niemcy udali się do rodzinnego domu Duszyńskich, Stanisława nie 
zastali, ale wzięli matkę. I rozpoczęli poszukiwania Stanisława, którego znaleźli na Górze (lekkie 
wzniesienie  przy drodze żerechowskiej). Pojmali go oraz jego starszego brata Antoniego i podobno 
katowano ich w domu Genowefy Ogłozy. Potem przewieziono ich do lasu, a następnie  zabrano do 
Rozprzy, gdzie w ogrodzie p. Buchalskiego (właściciela majątku Rozprza) kazano im wykopać dół  
i tam ich zabito  i pochowano53. Fakt ten potwierdzają moi rozmówcy: Jadwiga Owczarek z domu 
Korycińska oraz Józef Owczarek, którzy byli wtedy dziećmi. Dla nich najtragiczniejszym obrazem, 
który zapisał się w ich pamięci, był widok Stanisława. Pobity Stanisław nie miał sił wsiąść do 
samochodu, którym miano go z Mierzyna wywieźć. Eskortujący Stanisława Niemiec, aby go 
zmobilizować do wysiłku, wbił bagnet w jego ciało. Według nich  Stanisław został zabity w lesie 
nieopodal Lubienia, a później przywieziony do Rozprzy.54Wydarzenia te miały miejsce 06.10.1944r 
i zbiegły się z pacyfikacją wsi. 

 Młynarz Wandelt długo nie cieszył się wolnością. Wyprowadzony do lasu przez 
partyzantów nigdy na Groblę nie wrócił. W lesie został zabity55 . Po wojnie ciała Stanisława  
i Antoniego Duszyńskich zostały przeniesione na stary cmentarz w Mierzynie. Zabójstwo braci 
Duszyńskich należy wiązać z kolejną-trzecią już pacyfikacją wsi. 

 
 
 

 
49 Relacja ustna J. Gębarskiej. 
50 Relacja ustna J. Owczarka. 
51 Relacja ustna J. Owczarek. 
52APPT, Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb., zespół 187, Referat Ogólno-Organizacyjny, Kwestionariusz szkód 
wojennych…, sygn.113. 
53Relacja ustna Cz. Kołodziejczyka; relacja ustna S. Węglińskiej. 
54 Relacja ustna J. Owczarek i J. Owczarka. 
55 Relacja ustna Cz. Kołodziejczyka; relacja ustna S. Węglińskiej. 
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I.8.III pacyfikacja wsi i jej skutki. Mierzyńscy więźniowie obozów 
koncentracyjnych 

 
Na początku października 1944 r doszło do kolejnej pacyfikacji Mierzyna. Był to element 

szerszej akcji pacyfikacyjnej obejmującej południowo-wschodnią część  powiatu piotrkowskiego 
oraz powiatów: radomszczańskiego, koneckiego i opoczyńskiego. W okolicach Rozprzy 
pacyfikacja objęła wsie: Rajsko Małe, Tomawę, Bilską Wolę, Łazy, Białą. Akcje przeprowadzono w 
dniach  06-7.10., choć  w niektórych opracowaniach pojawia się data 02.10. 1944. 56 lub 
03.10.194457 

Antoni Kowalczyk ps. „Wilczek” w Raporcie Społeczno-Politycznym z Rejonu Rozprza  
do Obwodu AB  z dnia 24.10.1944 podaje, iż w Mierzynie aresztowano 25 Polaków, z których  
4 zbiegło, 8 zostało uwolnionych, a 13 wywieziono do piotrkowskiego więzienia. W pobliskim 
Rajsku Małym zostało aresztowanych i wywiezionych 2 1 osób. Wśród aresztowanych w Mierzynie 
mieli być ludzie z AK o pseudonimach „Łoś” i „Pietruszka”. Zygmunt  Stephan –miejscowy 
Niemiec i wójt Rozprzy- Adolf Knull usilnie zabiegali, nie szczędząc trudów i kosztów w gestapo  
w Piotrkowie, o  ich uwolnienie.58 

  Nieco inne dane podawano w latach 70-tych. W czasie akcji Niemcy mieli aresztować 30 osób 
z Mierzyna, z których trzy osoby miały zbiec w czasie transportu. Do domu, po zakończeniu wojny 
-w  1945 r. wróciły tylko 3 osoby. Z kolei  w Rajsku Małym miano aresztować 30 osób. 11 osób 
zmarło w piotrkowskim  więzieniu, reszta została wywieziona do obozów. Niewielu z 
aresztowanych   wróciło do swojej rodzinnej wsi.59 Z kolei w Rejestrze Zbrodni Hitlerowskich 
obejmującym gromadę Rozprza, sporządzonym w latach 1968-1970 widnieje 11 mieszkańców wsi 
Mierzyn.60 

 Wśród zbiegłych mieszkańców Mierzyna był Ryszard Cubała. Uciekł z transportu ludzi na 
drodze między Mierzynem a Bryszkami. Noc i niemalże cały następny dzień ukrywał się w 
okolicach stawów na Kulizowie. Matkę Cubały o jego bytności tam powiadomiło dziecko –mała 
dziewczynka pasąca krowy61. Inni zbiegli mieszkańcy wsi Mierzyn to: Lucjan Olczyk, Pielużek IN 
i Leśniewski IN.62Lucjan Olczyk-członek AK miał zostać wypchnięty z samochodu przez Jana 
Makarskiego63.Jego córka-p. Ewa Szafarowska wspomina: „Tata siedział na końcu. Wykorzystał 
moment, że żandarmi nie zwrócili uwagi, najpierw jedną nogę zsunął za burtę, później drugą i na 
zakręcie starej drogi w Bryszkach, zsunął się z samochodu. Ukrył się i do wieczora przeczekał.64  
Wśród osób aresztowanych byli: Julian Cubała, Eugeniusz Cubała, Marian Brzozowski, Jan 
Makarski -członek AK, Władysław Turski. Dwóch pierwszych, tj. Julian Cubała i Eugeniusz Cubała 
prawdopodobnie zmarli w Breslau (Wrocław) w roku 1945. W Breslau znajdowały się liczne 
podobozy obozu koncentracyjnego Gross- Rosen.  Wydaje się, że tam –do Gross-Rosen skierowano 
większość złapanych mężczyzn.  

 
56 Protokół z sesji popularnonaukowej Eksterminacja ludności powiatu piotrkowskiego w latach 1939-1945 zorganizo-
wanej staraniem Delegatury Miejskiej i Powiatowej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Piotrkowie 
Tryb., odbytej 27 IV 1971r. [w:] Rocznik Łódzki, tom XIX, Łódź 1972, s.154; Raport Społeczno-Polityczny pchor. 
„Wilczka” z Rejonu „Żbik”(Rozprza) do obwodu AB z dnia 24 .10.1944 [w:]Inspektorat Piotrkowski…,s.692. 
57 Sawicka B., Mieszkańcy województwa piotrkowskiego w KL Gross-Rosen [w:] Biuletyn Okręgowej Komisji Bada-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi Instytutu Pamięci Narodowej, s. 186, Łódź-Piotrków Tryb.,1997. 
58 Zygmunt Stephan był Polakiem z pochodzenia, ostatnie lata przed wybuchem wojny spędził w Niemczech, w Roz-
przy prowadził wielobranżowy sklep, współpracował z „Wilczkiem” udzielając mu wielu istotnych informacji wyko-
rzystywanych przez Rejon V AK, za  A. Kowalczyk „Wilczek” Rejon V…,s.4-44;Raport Społeczno-Polityczny…[w:] 
Inspektorat Piotrkowski…, s.692 
59 Protokół z sesji popularnonaukowej Eksterminacja ludności…[w:] Rocznik Łódzki, s.154 
60 APPT, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Piotrkowie Tryb., zespół nr 201,Rejestr zbrod-
ni hitlerowskich dokonanych w latach 1939-1945 na terenie Gromadzkich Rad Narodowych: Niechcice, Parzniewice, 
Poniatów, Przygłów, Ręczno, Rozprza, sygn.149. 
61 Relacja ustna R. Kardasińskiej, rozmowa przeprowadzona w styczniu 2020 r. 
62 Protokół z sesji..,s.154. 
63 Relacja ustna Z. Makarskiej –Ginter. 
64 Relacja ustna E. Szafarowskiej- córki Lucjana Olczyka, rozmowa przeprowadzona w lutym 2020 r. 
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Eugeniusza Cubałę Eugeniusz złapano z ojcem Józefem. Siostra Eugeniusza- Teresa Gawrońska 
z domu Cubała pasła wtedy wraz z innymi dziećmi krowy i dziś po latach mówi: „Wszystkich 
wyłapanych we wsi mężczyzn ustawiono obok stawu na gliniankach, tuż przy  kapliczce. Ojciec 
prosił, by jego lub syna wypuszczono, bo trzeba uprawiać rolę. Z pomocą sołtysa Józefa 
Piątkowskiego Niemcy wypuścili go, mówiąc: „stary” poszedł"65 

Z kolei Janina Gębarska z domu Trzuszczak  wówczas pięcioletnia, wspomina, że pamięta 
doskonale ten dzień. „Wszyscy złapani mężczyźni stali przy kapliczce na gliniankach,  a kobiety  
i dzieci, które tam się zebrały, podniosły ogromny lament. Na podwórku p. Szcześniaka pod 
kasztanem stał Niemiec naśmiewający się ze szlochających kobiet i dzieci. Jej ojciec p. Józef 
Trzuszczak został złapany, gdy wracał z pola pod Kuźnicą Żerechowską, ale został wypuszczony. 
Według niej, przy kapliczce Niemcy dokonywali selekcji złapanych mieszkańców. Puszczano 
gospodarzy-rolników mających rodziny na utrzymaniu a zabierano generalnie młodych 
mieszkańców wsi.66 

Władysław Turski przebywał w obozach koncentracyjnych Gross-Rosen (Rogoźnica na Śląsku) 
i Gablonz –Rainowitz,(Jablonec w Czechach) a od  13 .02.1945 w obozie Flossenburg -filia 
Leitmeritz (Litomierzyce w północnych Czechach). 67   
W jednym z oficjalnych dokumentów skierowanych do władz PRL-u Władysław Turski pisał, że po 
przyjeździe do obozu Gross-Rosen„ przez kolejne trzy dni dawano nam zastrzyki: w okolice 
pośladków, piersi i w ramię. Po zastrzykach byliśmy bardzo słabi, oszołomieni, mieliśmy silne 
zawroty głowy i bóle głowy. W wyniku tych zastrzyków zmarło około trzydziestu więźniów, 
aa przeżyło tylko siedmiu. Wśród zmarłych byli moi koledzy: bracia Jeżowie oraz Julian 
Wiśniewski –wszyscy  z sąsiedniej wsi Rajsko”.68 

Władysław Turski wrócił do Polski, dotarł do Gorzkowic poprzez Częstochowę transportem 
kolejowym. Ze stacji w Gorzkowicach szedł pieszo do rodzinnej wsi. Dotarł do Szczepanowic 
i bardzo, bardzo wyczerpany usnął tam po drzewem. Po powrocie przez trzy miesiące leżał w łóżku, 
w rodzinie myślano, że zbyt wyczerpany fizycznie po pobycie w obozie długo nie pożyje.69 

Jan Makarski   i Brzozowski Marian przebywali w obozie Gross-Rosen, z którego w grudniu 
1944 r. zostali przetransportowani do filii tegoż obozu-AL. Reinowitz- Gablonz (Rynovice koło 
Jablonca, Czechy)70. Córka p. Makarskiego-p. Joanna Makarska-Ginter wspomina, iż ojciec chociaż  
słabo znał język niemiecki pomagał Marianowi Brzozowskiemu w codziennym funkcjonowaniu w 
obozie. I tak  np. kiedy musieli mówić na apelach dla więźniów po niemiecku swój numer obozowy, 
stawali razem i kiedy nadchodziła  kolej na p. Brzozowskiego pukał go nogą, aby ten podał swój 
numer. Wśród nich był inny mieszkaniec Mierzyna-p. Władysław Tatarczak. Niemcy prowadząc 
eksperymenty medyczne urządzili na nim hodowlę wszy. Wszy przenosiły tyfus plamisty 
dziesiątkujący armię niemiecką na wschodzie. Szukano szczepionki i codziennie zbierano z niego 
próbówki pełne tych insektów. Potem postawili go pod studnią i puszczali na niego na zmianę 
zimną i gorącą wodę-praktycznie wrzątek. Pan  Władysław Tatarczak zmarł, a pan Makarski długo 
po wojnie pamiętał  jego rozpaczliwy krzyk.  

Mieczysław Kotarbiński lekarz więzienny pochodzący z Kamieńska, uratował p. Makarskiemu 
życie. Poinformował go, że jego pawilon więzienny idzie do fizycznej likwidacji. Po tej informacji 
Makarski schował się pod kupą chrustu obok celi. Pawilon  uległ likwidacji a Kotarbinski wziął go 
na swój oddział-izbę chorych i tam go przechowywał. Kiedy zbliżało się wyzwolenie, 
wyprowadzono ich z obozu i gnano w głąb Niemiec. Makarski i  Brzozowski przeżyli marsz 
śmierci. Z boku kolumny więźniów co 15 rzędów jechali konno Niemcy.  Pod koniec wędrówki 

 
65 Relacja ustna T. Gawrońskiej, rozmowa telefoniczna przeprowadzona w lutym 2020 r. 
66 Relacja ustna J. Gębarskiej. 
67 Archiwum rodzinne Turskiego G., Pismo Komitetu Generalnego Czerwonego Krzyża w Genewie.-Międzynarodowy 
Serwis Poszukiwań w Arolsen do Władysława Turskiego z dnia 31.05.1979 r. 
68Archiwum rodzinne Turskiego G., Odwołanie składane przez Władysława Turskiego do Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 1 .03.1984 r.  
69 Relacja ustna W. Milera, rozmowa przeprowadzona w styczniu 2020 r. 
70 Sawicka B., Mieszkańcy województwa …,s.164, 186. 
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przed samym wyzwoleniem, Niemcy jechali  co 2-3 rząd, bo więźniów było coraz mniej, a rowy 
wzdłuż drogi były pełne trupów. P. Makarski wrócił skrajnie wyczerpany, ważył 32 kg, wrócił w 
pasiaku obozowym i przez kilka miesięcy dochodził do zdrowia i pełnej sprawności fizycznej.71 
      Aresztowani mieszkańcy z Mierzyna72 
1.Borciuch Marian,       lat    28                                                                     zamordowany w obozie 
2.Brzozowski Marian    lat    29                                                                         powrócił do domu 
3.Cubała Eugeniusz       lat    19                                                                     zamordowany w obozie 
4.Cubała Julian               lat   40                                                                  zamordowany w obozie 
5.Drzazga Jan                 lat   31                                                                    zamordowany w obozie 
6.Hochman Henryk         lat  36                                                                   zamordowany w obozie 
7.Krasoń Józef                lat   35                                                                      zamordowany w obozie 
8.Makarski Jan                lat   37                                                                         powrócił do domu 
9.Piotrowski Czesław      lat  29                                                                     zamordowany w obozie 
10.Tatarczak Władysław  lat  26                                                                    zamordowany w obozie 
11.Turski Władysław       lat  19                                                                       powrócił do domu73 
 
                              
I.9.Zrzuty lotnicze 

 
Rejon Rozprza był ważnym rejonem w obwodzie piotrkowskim AK, tutaj bowiem odbywał 

odbiór zrzutów lotniczych. Dzięki zrzutom, a właściwie środkom finansowym, które szły z zachodu 
do okupowanej Polski, możliwy był rozwój organizacyjny AK. Tych, którzy w naszym rejonie 
odpowiadali za zrzuty, należało odpowiednio przeszkolić. Musieli oni właściwie zabezpieczać teren 
zrzutowy, umieć prowadzić nasłuch radiowy z Londynu, znać alfabet Morse” i sygnalizację 
świetlną. Poza tym należało przygotować punkty kontaktowe i meliny dla skoczków, organizować 
transport  w celu przewiezienia i dobrego ukrycia zasobników. W Inspektoracie Piotrkowskim 
zrzutów było 13, w Rejonie V, według wspomnień” Wilczka” i „ Wojny” było ich 574- trzy  z nich 
dotyczyły bliskiego rejonu Mierzyna. Należy dodać, że odbiór zrzutów w gminie Rozprza 
utrudniało stacjonowanie 4 niemieckich plutonów w Rozprzy, które rozlokowane były w budynku 
szkoły podstawowej, przy mostku kolejowym, przy wiadukcie i w tartaku. Oprócz tego w 
Niechcicach znajdował się posterunek policji. Według gen. Stanisława Burzy –Karlińskiego 
wyznaczono w naszych okolicach trzy miejsca nadające się do przyjęcia zrzutów: pierwsze 
pomiędzy Kazimierzowem a Żerechową; drugie na polach majątku Straszów, a trzecie przy wsi 
Ślepietnica.75 

Zrzut, który nastąpił z 8 na 9 kwietnia 1944 przyjmowała placówka odbiorcza Nil 1 położona 4 
km na wschód od Rozprzy, na polach majątku Straszów.76 Do tego momentu, przez  14 kolejnych 
nocy około 60 konspiratorów z wiosek odległych od 5 do 10 km od miejsca zrzutu pojawiało się  
z wozami, przechodząc przez drogi, strzeżone tory kolejowe, by usłyszeć, że zrzut nie będzie 
jednak dokonany. 

Zrzut trwał około 15 minut, od godz. 1.15 do godz.1.30 i realizowały go dwie maszyny. Zrzuciły 
czterech skoczków  oraz wiele zasobników. Wśród zasobników 6 było z bronią,  pozostałe 
zawierały sprzęt do łączności operacyjnej -5 radiostacji, prądnice, radioodbiorniki oraz kwotę 488 
tys. dolarów. Zawartość zasobników załadowano na dwa wozy i ukryto w specjalnych 

 
71 Relacja ustna Z. Makarskiej-Ginter. 
72 APPT, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Piotrkowie Tryb., zespół nr 201, Rejestr 
zbrodni hitlerowskich dokonanych w latach 1939-1945 na terenie Gromadzkich Rad Narodowych: Niechcice, Parznie-
wice, Poniatów, Przygłów, Ręczno, Rozprza, sygn.149.   
73 Rejestr sporządzany w latach 1968-1970 zawierał mylne informacje o wieku aresztowanych. Są one w kilku przy-
padkach  sprawdzone w Księdze Ludności Stałej wsi Mierzyn i poprawione przez autorkę. 
74 Kowalczyk A., Rejon V…, s.25-35. 
75 Burza-Karliński S., W burzy…,s.168. 
76Według mjr „Wojny” była to jesień 1943 r., za Kowalczyk A., Rejon V… s.26 
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bunkrach. 77 Majątek Straszów, na którym odbył się zrzut należał do członka AK Józefa 
Grzybowskiego, ps. ”Wigand”(„Wigant”), o którym mjr „Wojna”, czyli Józef Łubnicki pisał, że to 
dobry i ofiarny Polak.78 

Drugi zrzut miał mieć miejsce 9 maja 1944 w rejonie trójkąta Kazimierzów-Tomawa-
Żerechowa. Miała go odebrać placówka Nil 2.  Zanim doszło do jego realizacji wywiązała się 
walka między partyzantami z oddziału „Burzy” a żandarmerią z Ręczna. Była to potyczka dość 
przypadkowa, tego bowiem dnia grupa żandarmów przybyła do wsi, by ściągnąć 
kontyngent. ”Burza” w swoich wspomnieniach pisał, że żandarmi odwiedzili Kazimierzów I oraz 
Kazimierzów II i w trakcie drogi powrotnej do Żerechowej rozpętała się walka79. W wyniku 
potyczki, która wywiązała się na drodze od Żerechowej do Tomawy i Kazimierzowa, zginęło 12 
żandarmów i 1 granatowy policjant80 .Niemcy w odwecie spalili częściowo wieś Żerechowa i 
zabudowania folwarku Kazimierzów niszcząc gospodarstwa chłopskie i zabierając cały żywy 
inwentarz: bydło, świnie i drób. W czasie akcji palenia wsi zastrzelono 4 chłopów, kilka dni później 
przejeżdżając przez wieś żandarmi zabili jeszcze jednego mężczyznę81. Zrzut nastąpił  jeszcze tej 
samej nocy, w odległości  około 10 km od wsi Żerechowa-obok wsi Ślepietnica. Udanie dokonano 
zrzutu 6 skoczków (cichociemnych) oraz zasobników.82 

Trzeci zrzut nastąpił z 13 na 14 lipca 1944. Oczekiwano go tylko trzy noce, a zrzut zasobników 
nastąpił w okolicach Trzepnicy. Trzy dwukonne wozy przewieźć miały ładunek przez Lubień  
i Zmożną Wolę do wsi Łazy. W okolicach lubieńskiego tartaku- oddział Jana Starostki ps. „Mokry” 
przeprowadzający akcję- starł się z patrolem żandarmerii. Po krótkiej walce zawartość zasobników 
została schowana przy młynie w Szymanowie oraz w okolicach młyna Turlej83.Osada młyńska w 
Szymanowie należała do Jana Szymańskiego, ps.” Olszyna”84. Antoni Kowalczyk wspominał, że 
ludzi Starostki ostrzegło dwóch chłopów, którzy powiadomili spotkany oddział o dużej grupie 
żandarmów przybyłych do tartaku. Szczęśliwie ich ominięto, doszło jedynie do małej potyczki,  
a wystraszeni Niemcy nie ścigali oddziału  Jana Starostki.85 

 Mieszkańcami Mierzyna biorącymi udział w odbiorze i ochronie zrzutów byli niewątpliwie 
sołtys Józef Piątkowski, ps. ”Sobota” oraz Mieczysław Matusiak, ps. „Wołodyjowski” oraz 
Wojciech Węgliński, ps. nieznany. Mniemać należy, że było ich więcej, ale niestety brak jest 
dokumentów źródłowych, by szerzej o tym wspomnieć. 

 
  
I.10. Mierzyńscy nauczyciele- walka okupanta niemieckiego z polską inteligencją 

 
III Rzesza na terenach Generalnej Guberni zmieniła funkcjonowanie szkolnictwa. Pozostawiono 

szkoły podstawowe i zawodowe obniżając jednakże ich poziom poprzez usunięcie z programów 
wszystkich przedmiotów, które mogły budzić świadomość narodową. Usunięto zatem historię, 
geografię i literaturę polską. 

W gminie Rozprza, tak jak i w wielu innych miejscach w okupowanej Polsce,  rozwinęło się  
tajne nauczanie, które na szczeblu szkoły powszechnej przybrało formę nauki uzupełniającej o 
treści zakazane w ramach szkoły jawnej. Nauczyciele z Mierzyna zapisali wtedy piękną kartę. 

 Albin Sowiński, kierownik szkoły  uczący prawie wszystkich przedmiotów a przede wszystkim 
matematyki, fizyki i geografii został  na jednej z niemieckich wizytacji w dniu 01.05.1941 zastany 
w klasie z rozwieszoną mapą geograficzną. Oprócz tego w otwartej szafie znajdowały się zakazane 

 
77 Kopa M., Inspektorat piotrkowski…,s.228-229. 
78 Kowalczyk A., Rejon V…, s.26. 
79 Burza-Karliński S., W burzy…, s.169-172. 
80 Kowalczyk A., Rejon V…,s. 27-28. 
81 Byli to: Woźniak Józef, Pełka Antoni, Macherowski Wojciech i jego syn Józef, Niciński  Ludwik 
82 Kopa M., Inspektorat piotrkowski…, s.232-233. 
83 Tamże, s.235. 
84 Kowalczyk A., Rejon V…, s.30. 
85 Tamże, s.30-31. 
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książki, z których uczniowie najprawdopodobniej korzystali. Tego dnia Albin Sowiński nie wrócił 
już do domu, został aresztowany i wywieziony do Auschwitz.86  Przybył tam 23.05.1941 r. i 
otrzymał numer więźniarski 15929. Prawdopodobnie zamordowano go w tym samym roku 87. 

 

  
        2.Albin Sowiński, więzień  KL Auschwitz nr15929. 
        Źródło: Archiwum Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 

Kolejnym aresztowanym nauczycielem był Ignacy Jagiełło, który po aresztowaniu w nocy z 04 
na 05.06.1942, został pobity aż do utraty przytomności i wywieziony do Auschwitz. Tej nocy 
gestapowcy z Piotrkowa w towarzystwie żandarmów z Niechcic aresztowali 5 nauczycieli będących 
oficerami rezerwy z Rejonu IV AK. Aresztowanie nauczycieli było elementem akcji niszczenia 
polskiej inteligencji przez niemieckiego okupanta88. Pan Jagiełło dotarł do Auschwitz 06.06 1942 r.  
i otrzymał numer więźniarski 38054. Zginął 08.08.1942 r.89 .Dwaj Mierzyńscy nauczyciele byli 
jednymi z 74 nauczycieli powiatu piotrkowskiego, którzy stali się ofiarami represji niemieckiej. 
Nadmienić należy, że powiat piotrkowski stracił najwięcej swoich nauczycieli w całym 
województwie łódzkim.90  

 
3.Ignacy Jagiełło, więzień KL Auschwitz nr38054. 
 Źródło: Archiwum Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 
 

 
 

 
86 Wieczorek U., Tajne nauczanie w gminie Rozprza w czasie okupacji hitlerowskiej1939-1945,maszynopis pracy 
    magisterskiej, s. 41. 
87 http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-więźniach. 
88 Kowalczyk A., Rejon V…,s. 11-12. 
89 http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-więźniach. 
90 Jałmużna T., Martyrologia nauczycieli województwa łódzkiego w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945), [w:] 
Rocznik Łódzki, t.16, 1972 r, s. 328. 
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I.11.Styczeń 1945. Wejście Armii Czerwonej 
   
 17 lub 18 stycznia 1945 we wsi pojawili się Rosjanie91. Z relacji  ustnych wynika, że duża ich 

liczba stacjonowała na tzw. „Dołku” ( kilka chałup przy drodze pomiędzy Mierzynem i Bryszkami). 
Po kilku dniach opuścili Mierzyn, bowiem front się szybko przesuwał. Zostawili po sobie wielu 
zabitych Niemców, którzy opuszczali potajemnie okolice Mierzyna nawet wtedy, gdy Rosjanie już 
tu byli. 

Według pani Zofii Pawłowskiej  z domu Bułacińska, w pewną  styczniową noc przyszło  do jej 
domu  rodzinnego 14 Niemców. Jej dom znajdował się kilkadziesiąt metrów od „Dołka” Kiedy 
dowiedzieli się, że w pobliżu są Rosjanie (p. Helena Bułacińska powiedziała im, że niedaleko jest 
Rus) kazali pozasłaniać wszystkie okna i najstarszy rangą wypuszczał ich pojedynczo z chałupy. Na 
czatach przy chałupie stał gospodarz domu pan Jan Bułaciński. Niestety po przekroczeniu Luciąży, 
nieopodal Nowego Młyna w Wilkoszewicach, w którym stacjonowali Rosjanie, zostali złapani 
i zabici. Innego styczniowego dnia zaszedł do nich Niemiec  bardzo głodny by się posilić  i  
tłumaczył gospodarzom, że dwa dni leżał w kopcach z ziemniakami znajdującymi się na polach 
dworskich za cmentarzem. W pewną styczniową niedzielę przyszedł Niemiec –Ślązak, zjadł i 
oddalił  się  w kierunku łąk. Rosjanie zauważyli go obok kopca Markiewicza i tam go zabili. Pani 
Zofia, kilkuletnie wówczas dziecko, widziała leżącego Niemca w rowie. Szedł od Bryszek i został 
zabity między krzyżem stojącym przy drodze na Bryszki, a cmentarzem. Duża grupa Niemców 
została zastrzelona na „Dołku”.  

Moi rozmówcy twierdzili, że wszyscy w okolicy Mierzyna zabici Niemcy zabrani byli do 
Brzezinki -obok  obecnej szkoły i tam w naturalnym wgłębieniu w ziemi ich pogrzebano (to obecne 
miejsce za stadionem).  Wiele lat po wojnie przyjechali tutaj  Niemcy i nastąpiła ekshumacja 
spoczywających w tym miejscu92. Bardzo podobnego mordu bez sądu na niemieckich żołnierzach 
miano dokonać w gospodarstwie p. Watmana na Kazimierzowie. Zabito tam ich kilkunastu. Byli to 
sami młodzi chłopcy, mieli  powybijane zęby przez Rosjan i zostali pochowani  w lesie 
kazimierzowskim, tuż obok kopalni.93 

 
 

I.12.Czarny diabeł z Mierzyna 
    
   Czarne diabły to potoczna nazwa polskich żołnierzy walczących w 1 dywizji Pancernej 

sformowanej rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego  25 lutego 1942. 
Formacja ta wchodziła w skład Polskich sił Zbrojnych na Zachodzie i dowodzona była przez gen. 
Stanisława Maczka. Jej formowanie zaczęło się w Szkocji i tutaj w początkowym okresie istnienia 
dywizja miała osłaniać ok. dwustukilometrowy odcinek wschodniego wybrzeża Szkocji przed 
ewentualnym desantem Wehrmachtu. 

    Pod koniec lipca 1944 dywizja została przerzucona w kilku etapach do Normandii. 8 sierpnia 
1944 weszła w skład 1 Armii Kanadyjskiej, by tego samego miesiąca brać udział w bitwie pod 
Falaise, a następnie jesienią  walczyć na terenie Belgii i Holandii. W kwietniu 1945 dywizja 
przekroczyła granice Niemiec walcząc do końca wojny w Europie. Przez następne dwa lata Polacy, 
pod dowództwem generała Klemensa Rudnickiego- kolejnego dowódcy, pełnili zadania okupacyjne 
na terenie północno-zachodnich Niemiec. W czerwcu 1947 roku 1 Dywizja została przerzucona do 
Anglii, gdzie nastąpiła jej demobilizacja i rozbrojenie. 

    Skąd potoczna nazwa „czarne diabły”?. Otóż żołnierze dywizji początkowo nosili czarne 
płaszcze, potem jednak z nich zrezygnowano i pozostawiono jedynie czarne naramienniki. Takim 

 
91 Podana data  wynika z informacji  M. Olczyk, która 16.01.1945 r. w Kuźnicy Żerochowskiej urodziła córkę Antoninę 
i po kilku godzinach po porodzie została przeniesiona z chałupy drewnianej do murowanej obory. Tam, obydwie miały 
być bardziej bezpieczne, ponieważ w okolicy przechodził front i trwały walki. Datę 18.01.1945r. podaje ks. Massalski 
w swoich wspomnieniach. Data ta pojawia się również w Kronice Szkoły w Mierzynie. 
92 Relacje ustne J. Owczarka i Z. Pawłowskiej. 
93 Relacja ustna J. Łoskot. 
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mianem określali ich Anglicy, Francuzi, a nawet naziści. Często przyrównywano ich potoczną 
nazwę, do ich zapału na polu bitwy –przybywali z otchłani piekieł, by walczyć za swoją Ojczyznę. 

 Jednym z nich był Władysław Jakubik, rocznik 1904, s. Józefa i Franciszki z Kaczmarków, 
który około roku 1930 wyjechał do Argentyny w poszukiwaniu lepszego życia. Tam pracował min. 
na fermie rolnej oraz w restauracji jako barman. Po wybuchu wojny zgłosił się na ochotnika i trafił  
z dalekiej Argentyny do Szkocji. Przeszedł cały szlak walcząc min. o Bredę. W dywizji  był 
zastępcą kierowcy w czołgu oraz obsługiwał karabin maszynowy. Po wojnie stacjonował do roku 
1947  w Niemczech, a następnie wrócił do Polski. Na początku lat 70-tych, po zapisaniu się do 
ZBoWiD-u  został zaproszony do Piotrkowa Tryb. i tam wręczono mu Order Odrodzenia Polski 
Polonia Restituta 1944. Jego syn Stanisław wspomina, że ojciec nigdy nie żałował decyzji o 
powrocie w swoje rodzinne strony. Mieszkał w Mierzynie aż do śmierci w roku 1990 i przez 
wszystkich mieszkańców wioski nazywany był  „Amerykan”(„Amerykon”)94. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
94 Relacja ustna S. Jakubika, rozmowa przeprowadzona w lutym 2019 r. 
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Lucjan Olczyk, członek AK, ps. „Henia”
Źródło: Archiwum rodzinne E. Szafarowskiej

Stanisław Koryciński, mieszkaniec Mierzyna 
współpracujący z AK
Źródło: Archiwum rodzinne J. Owczarek

Stanisław Piątkowski, członek AK
Źródło: APPT

Walenty Olejnik, członek AK i KWP, ps. „Wisła”
Źródło: Archiwum IPN Katowice
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Stefan Węgliński, członek AK
Źródło: Archiwum rodzinne J. Łoskot

Edmund Duszyński, członek BCH i AK, 
ps. „Doraj”
Źródło: Archiwum rodzinne S. Duszyńskiego

Mieczysław Matusiak, członek AK, 
ps. „Wołodyjowski”
Źródło: Archiwum rodzinne M. Matusiaka

Władysław Olczyk, członek AK
Źródło: Archiwum rodzinne A. Just
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Tablica pamiątkowa odsłonięta 15.11.1988 r. 
z kościoła parafi alnego w Mierzynie
Zdjęcie autorki

Władysława Olczyk z córką Ludwika Kopcia – Marysią. 
Przed chałupą Olczyków spaloną w wyniku pierwszej pacyfi kacji wsi.
Źródło: Archiwum rodzinne A. Just

Obelisk wraz z tablicą pamiątkową 
odsłonięty 15.08.2003 r.
Zdjęcie wykonała B. Piątkowska
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Tablica nagrobna Antoniego i Stanisława 
Duszyńskich, „Stary” cmentarz parafi alny 
w Mierzynie
Zdjęcie autorki

Władysław Tatarczak, więzień i ofi ara 
eksperymentów w obozie Gross-Rosen
Źródło: Archiwum rodzinne R. Wroniszewskiego.

Władysław Turski, wywieziony do obozu 
po III pacyfi kacji wsi
Źródło: Archiwum rodzinne G. Turskiego

Ryszard Wandelt – młynarz z Grobli. 
Wydał braci Duszyńskich.
Źródło: APPT
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Marian Brzozowski – wywieziony do obozu 
po III pacyfi kacji wsi
Źródło: Archiwum rodzinne B. Brzozowskiej

Krzyż Oświęcimski Władysława Turskiego
Źródło: Archiwum rodzinne M. Miler

Józef Grzybowski, członek AK, ps. „Wigand”, 
właściciel majątku Straszów
Źródło: APPT

Julian Cubała w otoczeniu rodziny (stoi pośrodku, 
mężczyzna w krawacie), zginął w obozie 
Źródło: Archiwum prywatne E. Pawłowskiej
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Władysław Jakubik na statku w czasie podróży do Argentyny
Źródło: Archiwum rodzinne S. Jakubika

Władysław z kolegami przed czołgiem (stoi po środku)
Źródło: Archiwum rodzinne S. Jakubika
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Władysław z kolegami (trzeci od lewej)
Źródło: Archiwum rodzinne S. Jakubika

Władysław Jakubik, żołnierz Dywizji 
Pancernej gen. Stanisława Maczka
Źródło: Archiwum rodzinne S. Jakubika

Władysław Jakubik ze swoim dowódcą
Źródło: Archiwum rodzinne S. Jakubika
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Rozdział II. Mierzyn w latach 1945-1956 
 

II.13 Niewyjaśnione zabójstwo Bolesława Kałużnego 
 
    Wejście Armii Czerwonej do Mierzyna nie oznaczało pokoju i spokoju dla mieszkańców wsi. We 
wsi oraz okolicach przebywali dawni walczący z Niemcami członkowie formacji wojskowych, 
którzy nie złożyli broni. Twierdzili oni, że przyszła druga okupacja. Obok takich ludzi 
funkcjonowali ci, którzy, wykorzystując okres chaosu i walk o władzę, podszywali się pod grupy 
partyzanckie plądrując i grabiąc  gospodarstwa okolicznych chłopów. Jedno z takich 
niewyjaśnionych wydarzeń związane jest ze śmiercią 10 lipca 1945 mieszkańca kolonii Mierzyn 
Bolesława Kałużnego. Około  godziny 24 został wyciągnięty z domu przez nieznanych mężczyzn i 
nieopodal domu zabity95. Do dziś istnieją dwie wersje wydarzeń. Pierwsza mówi, że Bolesław 
Kałużny rozpoznał takich „partyzantów”, którzy plądrowali  m.in  sklepy i głośno mówił, że wie, 
kto to jest i pójdzie, i doniesie na nich władzom. Z tego powodu został zabity. Druga wersja mówi, 
że wiedział, kto nie złożył broni i „po pijaku” miał odgrażać się, że ich wyda. Partyzanci  bojąc się 
o to, że zostaną „wsypani” mieli do niego przyjść i zabić go96. 
 
II.14. Placówka Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Mierzynie 

 
Po zakończeniu II wojny światowej Konspiracyjne Wojsko Polskie było największą poakowską, 

antykomunistyczną organizacją wojskową w centralnej Polsce i obejmowało przede wszystkim 
powiaty województwa łódzkiego, część województwa śląskiego, poznańskiego oraz kieleckiego. 
Początki jej formowania przypadają na wiosnę 1945 r. a ostateczne struktury powstały w styczniu 
1946 r. Jej komendantem został kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, wybitny partyzant Ziemi 
Radomszczańskiej, służący w okresie wojny w 27 Pułku Piechoty AK. 

Część byłych żołnierzy AK nie podporządkowała się rozkazowi swojego komendanta 
głównego- gen. Leopolda Okulickiego,  ps. „Niedźwiadek” z dnia 19 stycznia, który rozwiązywał 
AK. W Polsce rozpoczął się okres walki  o władzę ze zwolennikami komunizmu i rządów Józefa 
Stalina. Okres ten nazwany został II konspiracją. Przywódca KWP przeświadczony był, że „rząd  
utworzony przez PPR nie reprezentuje interesów Polski, lecz jest narzędziem w rękach Stalina, 
zmierzającego do jej podboju”97.Przez organizację przewinęło się ponad 3200 partyzantów. Ziemia 
piotrkowska podlegała pod Komendę Powiatową KWP w Piotrkowie Trybunalskim, tutaj operował 
Batalion „Żniwiarka” utworzony  4 grudnia 1945 r. Stan jednostki, według por. Jana Rogulki 
„Grota”( komendanta powiatu) wynosił 240 żołnierzy. Batalion składał się 3 kompanii. Druga 
kompania nosiła kryptonim. „Grabie”  i obejmowała gminy Gorzkowice, Parzniewice, Rozprza, 
Ręczno i miejscowość Lubień. Stan jednostki pod dowództwem sierż. Józefa Olejniczaka,  ps. 
„Konrad” wynosił 60 żołnierzy98. 

Placówka KWP w Mierzynie założona została przez Stanisława Brągoszewskiego, ps. „Onufry” 
na przełomie 1945/1946 r. Jej dowódcą został Kazimierz Rawicki, ps. „”Lech który wcześniej 
działał  w AK. Podlegali mu: Ignacy Sowa, ps. „Kukułka”, Walenty Olejnik, ps. „Wisła” oraz 
Władysław Szcześniak, ps. „Słoma”. Najprawdopodobniej z tą grupą współpracował Jan Woźniak. 
Żona  Kazimierza Rawickiego -Danuta wspominała: „w lesie zwanym Kazimierzów przebywali 
żołnierze KWP i bardzo często przychodzili do domu mojego męża. Doszło nawet do tego, że o 
ludziach, którzy przybywali do naszego domu, a niekiedy także w dzień, wiedzieli moi sąsiedzi. 
Jeden z nich zapytał mnie w rozmowie, co to za ludzie. Nie chcąc narażać ludzi oświadczyłam, że 

 
95 Akta metrykalne parafii Mierzyn, zgony. Archiwum parafialne w Mierzynie. 
96 Relacja ustna Cz. Kołodziejczyka; relacja ustna J. Owczarka. 
97 Jasiak K., Zarys dziejów Konspiracyjnego Wojska Polskiego, 2015, s. 14. 
98 Jasiak K., Zarys dziejów …, s.27-28; Wąs P., Konspiracyjne Wojsko…,s. 71. 
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to służba leśna.” 99  Najpóźniej, bo w końcu stycznia 1946 został zwerbowany Władysław 
Szcześniak, który w czasie procesu zeznał, że przyszedł do niego Kazimierz Rawicki mówiąc mu, 
że „ustrój, który jest długo nie będzie i że wszyscy młodzi muszą się organizować”100. Władysław 
Szcześniak zgodził się na propozycje Rawickiego i po tygodniu w domu Ignacego Sowy złożył 
przysięgę, którą odczytał mu Rawicki. Jeszcze w tym samym miesiącu dostał rozkaz spotkania się 
pod Kazimierzowem z partyzantem o ps. „Zagłoba”. Niestety Szcześniak, mimo że chciał 
zrealizować rozkaz Kazimierza Rawickiego, nie wypełnił zadania, bo „Zagłoba” pod Kazimierzów 
nie dotarł. 

W lutym 1946 r członkowie placówki udali się na odprawę do Żuchowic, gdzie mieli się 
spotkać  z sierż. Józefem Olejniczakiem ps. „Konrad”, dowódcą 2 kompanii. Byli to:  Kazimierz 
Rawicki, Ignacy Sowa, Walenty Olejnik oraz Jan Woźniak. Prawdopodobnie nie znali hasła i 
partyzant „Zagłoba”, który stał na warcie zastrzelił Jana Woźniaka.101  

Placówka KWP w Mierzynie uzbrojona była w 2 rkm i 3 kb, które wędrowały między 
członkami placówki. W tym samym miesiącu, 16 lutego grupa brała udział  w rozbrajaniu 
funkcjonariusza UB Stanisława Kiełbasy, któremu zabrano pistolet vis. Na skutek donosu kilku 
mieszkańców wsi w UB, w dniu 08.03.1946 Kazimierz Rawicki, Ignacy  Sowa oraz Władysław 
Szcześniak zostali aresztowani. Czwarty z nich Walenty Olejnik, został zatrzymany w swoim 
rodzinnym domu  na Kulizowie, ale, wykorzystując późną porę i zapadający zmrok, po 
załadowaniu na samochód, zeskoczył i uciekł. Być może do tego kroku zmobilizowały go słowa 
jednego z tych, którzy po niego przyjechali. Był to jego dawny kolega, który miał powiedzieć, żeby 
uciekał, bo już domu nie zobaczy102. 

Danuta Rawicka tak pisała po wielu latach: „Dokładnie pamiętam dzień 8.3.1946 r., kiedy to do 
naszego siedliska przyszli funkcjonariusze UB, męża mego zaprowadzono do stodoły i tam był od 
samego początku bity. Słyszałam jego krzyki i widziałam, jak mąż leżał rozkrzyżowany na klepisku, 
a funkcjonariusze UB bili go grubymi kijami po całym ciele. Jako żona krzyczałam na taki sposób 
postępowania i stwierdziłam, że tak nie może postępować Polak z Polakiem. Po mojej słownej 
interwencji funkcjonariusze UB przerwali dalsze bicie i przyprowadzili męża do domu. Mąż był tak 
ciężko pobity, że nie był w stanie o własnych siłach ubrać się W trakcie ubierania mąż szeptem 
poinformował mnie, że wydał go(...) współpracownik UB, który wspólnie z Kiełbasą  wskazywali 
miejsca, gdzie mieszkali żołnierze AK. W dniu tym mój mąż został aresztowany, jednocześnie 
Urząd Bezpieczeństwa poinformował mnie ze mąż będzie sądzony” 103 . Sąd Okręgowy w 
Piotrkowie Tryb. wyrokiem z dnia 12.04.1946 r. w postępowaniu doraźnym (sygn. DK. 5/46) uznał 
Kazimierza Rawickiego i Ignacego Sowę za winnych popełnienia następujących przestępstw : 
-działając wspólnie ze sobą jako aktywni członkowie „bandy terrorystyczno-rozbójniczej”  
zaopatrzeni w broń palną w nocy z 16 na 17 lutego 1946 w Mierzynie brali udział w zaborze 
cudzego mienia ruchomego celem przywłaszczenia przy użyciu przemocy a mianowicie 
funkcjonariuszowi PUBP Stanisławowi Kiełbasie pistolet typu WIS nr 7825, gospodarzom 
Siwochom około 2 litrów samogonki czym dopuścili się dwukrotnej zbrodni  z art.259 KK, 
-działając wspólnie ze sobą i Władysławem Szcześniakiem w lutym 1946 r w Mierzynie jako 
członkowie bandy rozbójniczej przechowywali wojskową broń palną, przy czym Kazimierz 
Rawicki dwa ręczne karabiny maszynowe  i 3 karabiny KB, a Ignacy Sowa dwa ręczne karabiny 
maszynowe  i jeden karabin KB i tym działaniem sprowadzili niebezpieczeństwo powszechne dla 
życia i zdrowia ludzkiego104 

 
99Archiwum  rodzinne Pałychy S., Pismo Danuty Rawickiej do Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi z dnia 
20.11.2000r. 
100AIPN Ld PF 12/2249, Akta śledztwa przeciwko: Rawicki Kazimierz, imię ojca: Wawrzyniec data urodzenia:15-10-
1914, Szcześniak Władysław, imię ojca: Kacper, data urodzenia:13-03-1914; Sowa Ignacy, imię ojca: Franciszek, data 
urodzenia:1913, s. 6 
101 Do dziś we wsi krąży opinia, że to K. Rawicki zabił J. Woźniaka. 
102 Relacja ustna A. Olejnika, rozmowa przeprowadzona w marcu 2019 r. oraz Cz. Kołodziejczyka, rozmowa 
przeprowadzona w sierpniu 2019 r. 
103Archiwum rodzinne Pałychy S., Pismo procesowe Rawickiej D. do Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.03.1994r. 
104 AIPN Ld PF 12/2249, Akta śledztwa przeciwko: Rawicki Kazimierz, imię ojca: Wawrzyniec data urodzenia:15-10-
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Wyrokiem Wydziału dla Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb., Władysław 
Szcześniak został skazany na 15 lat więzienia: okres jego pobytu w więzieniu wyniósł ostatecznie 8 
lat. Kazimierz Rawicki i Ignacy Sowa zostali skazani na łączną karę śmierci i utratę praw 
publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Wyrok wykonano 15.04.1946r. 
w więzieniu karno-śledczym w Piotrkowie Tryb. Ignacy Sowa został rozstrzelany między 5.45 a 
6.00,   natomiast Kazimierz Rawicki między 6.00 a 6.15. Prawdopodobnie tego samego dnia 
potajemnie pochowano ich wraz z innymi straconymi na piotrkowskim cmentarzu.17 kwietnia 
rodziny zostały wezwane do lekarza powiatowego w Piotrkowie, po czym zgodzono się na otwarcie 
grobu  i normalny pogrzeb  w rodzinnej miejscowości. Zachowała się fotografia pośmiertna 
Kazimierza Rawickiego, na której widać połamane palce, brak dwóch palców u prawej ręki i siniaki 
wokół szyi. Po latach Danuta Rawicka napisała: „jedyną winą mego męża było to, że był dobrym 
Polakiem, patriotą i walczył  o niepodległy byt państwa polskiego i zmianę ustroju narzuconego 
przemocą przez Sowietów. Jego męczeńska śmierć spowodowała, że moja rodzina znalazła się w 
nędzy. Wierzę, że dojście do prawdy jest trudne lecz wierzę i głęboko jestem przekonana o tym, że 
sprawiedliwość musi  w końcu zwyciężyć kłamstwo  i obłudę”105. 

Zachowała się również wspólna pośmiertna fotografia obydwu zabitych partyzantów wykonana 
na południowej ścianie mierzyńskiego kościoła, tuż przed pogrzebem oraz fotografia zwłok 
Ignacego Sowy wykonana w tym samym miejscu. Ignacy Sowa miał przestrzelone ręce. Fakt ten 
potwierdza naoczny świadek pogrzebu p. Czesław Kołodziejczyk, mieszkaniec Mierzyna mający 
wtedy 11lat.106 

Tuż przed wydaniem wyroku na członków placówki w Mierzynie, a mianowicie 11 kwietnia, 
kurier poczty specjalnej PUBP Stanisław Kałuża, syn Karola i Janiny, po dostarczeniu wiadomości 
mieszkańcom Mierzyna, zatrzymał się wraz z funkcjonariuszem MO z Rozprzy u sołtysa Józefa 
Piątkowskiego. We wsi w tym czasie była grupa KWP pod dowództwem st. sierż. Władysława 
Kuśmierczyka ps. „Longinus”, która zabrała Stanisława Kałużę i towarzyszącego mu milicjanta do 
lasu, twierdząc, że szpiegowali i tam-w majątku Kazimierzów- po przesłuchaniach i torturowaniu 
zabito Stanisława Kałużę. W lesie nieopodal tegoż majątku przebywali członkowie KWP 
przygotowujący się do akcji na Radomsko- uwolnienia z aresztu więźniów przetrzymywanych 
przez funkcjonariuszy UB. Na skutek zdrady doszło do dość przypadkowej potyczki  ludzi 
„Longinusa” w sile 40 osób z grupą operacyjną UB i KBW, która liczyła 70 osób.107 Około 15.30 w 
bardzo gęstym lesie wywiązała się krótka, zwycięska dla partyzantów walka. W wyniku 
kilkugodzinnego starcia siły rządowe poniosły porażkę, zginął funkcjonariusz bezpieki, a trzech 
zostało rannych. Do niewoli dostało się czterech  żołnierzy KBW108 

Por. Jan Rogulka ps. „Grot” komendant batalionu” Żniwiarka”, działającego na terenie powiatu 
piotrkowskiego, podawał inne dane liczbowe i meldował o tym zdarzeniu następująco: „Dzielna 
postawa naszych żołnierzy zmusiła do wycofania się funkcjonariuszy UB ze stratami. Straty 
nieprzyjaciela: zabitych w walce 3 podoficerów UB, 8 ciężko i lżej rannych, 8 wziętych do niewoli, 
z tego 2 rozstrzelanych na miejscu. Resztę 6 zatrzymano do decyzji dowódcy „Borów”. Są to 
przymusowo wcieleni do Korpusu Bezpieczeństwa żołnierze z czynnej armii. W walce nie stawiali 
oporu. Z chwilą zorientowania się, z kim walczą, odrzucili broń i przeszli na stronę OP SOS. Poza 
tym spalone zostało auto ciężarowe UB. Strat własnych w zabitych i rannych nie było. Zdobycze: 2 
rkm-y typ sowiecki Dichtorow, 4 pepesze, 8 kb, granaty. W walce szczególnie wyróżnił się sierż. 
„Prawdzic”. 109 13 kwietnia „Grot” raportował: Ostatnia porażka UB pod Mierzynem wywołała 
olbrzymie zadowolenie wśród społeczeństwa miasta i powiatu. Straty UB wyolbrzymione co 

 
1914, Szcześniak Władysław, imię ojca: Kacper, data urodzenia:13-03-1914; Sowa Ignacy, imię ojca: Franciszek, 
  data urodzenia:1913; Sentencja wyroku z dnia 12.04.1946. 
105Archiwum rodzinne Pałychy S., Pismo procesowe... 
106Relacja ustna Cz. Kołodziejczyka. 
107Jasiak K., Zarys dziejów …,s.116. 
108Gmyr M., Represyjne działania  Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego województwa łódzkiego w I poł 1946, s.174 
[w:] Aparat represji w Polsce Ludowej nr 1, 2012, pamięć. pl; Wąs P., Konspiracyjne Wojsko…,s.159. 
109Jasiak K., Zarys dziejów..., s. 38. 
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jeszcze więcej dodaje efektu akcji. Skoncentrowany OP SOS. oraz SOS. poszczególnych kompanii 
„Żniwiarki” po stoczonej walce wycofał się w rejon lasów Marianek. Dzisiejszej nocy nastąpiła 
nowa zmiana miejsca postoju. Wczoraj 12.04 zjechało na teren miasta i powiatu UB łódzkie w sile 
około 200 osób. Uzbrojeni b. dobrze, w hełmach.”110 

Wspomniany por. Jan Rogulka dowodził akcją na Radomsko, skąd zwolniono 57 więźniów 
PUBP. Zwycięski bój i sukcesy KWP wywołały akcję pacyfikacyjną ze strony władz. 
Przeprowadzono szereg aresztowań. Ujęto również Jana Rogulkę. 7 maja 1946 roku w Radomsku 
odbył się pokazowy proces 17 żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, podczas którego 
skazano na karę śmierci 12 oskarżonych, wśród nich Jana Rogulkę. Struktury organizacji zostały 
bardzo osłabione po aresztowaniu kpt. Stanisława Sojczyńskiego (27 czerwca 1946) i straceniu go 
(19 lutego 1947). Nie rozbiło to całkowicie oddziałów KWP, i działalność organizacji była 
widoczna aż do roku 1954. 

Jeszcze jedna postać związana była z funkcjonowaniem KWP. Był nią długoletni proboszcz 
parafii mierzyńskiej( w latach 1963-1981) ks. Marian Frontczyk, ps. „Poraj”, w czasie wojny 
związany z AK. Po zakończeniu działań wojennych został jednym z kapelanów KWP111 
 
 
 
II.15.Współpraca mieszkańców Mierzyna z grupą „Wilka” 
 
   W latach 1945-47 na terenie powiatu piotrkowskiego, radomszczańskiego, koneckiego  
i opoczyńskiego działała grupa „Wilka”, którą komuniści określali jako „bandę terrorystyczno-
rabunkową, której zadaniem było obalenie przemocą ówczesnego ustroju państwa polskiego przez 
terroryzowanie i mordowanie funkcjonariuszy UB i działaczy komunistycznych.” „Wilk’ to 
pseudonim Tadeusza Bartosiaka, w czasie wojny członka ZWZ/AK, który (po wojnie ścigany  
i uwięziony przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego), po udanej ucieczce wrócił do podziemia 
poakowskiego. Najpierw w Ruchu Samoobrony AK i Narodu podlegał Stanisławowi Karlińskiemu, 
ps”.Burza”, a po jego rozwiązaniu, podporucznik „Wilk” dowodził oddziałem Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego. Ten bohaterski żołnierz i partyzant zginął 10.01.1947 r na przedmieściach 
Przedborza po obławie zorganizowanej przez UBP i MO. 
    Tadeusz Bartosiak przynajmniej kilkakrotnie przebywał w Mierzynie i jego okolicach. W roku 
1946 współpracował z nim i jego ludźmi, sołtys Józef  Piątkowski, dawał mu schronienie i pomagał 
materialnie, oraz udzielał ważnych informacji o działalności funkcjonariuszy UB. Dwóch rannych 
żołnierzy: Zdzisława Klocińskiego, ps. „Orzeł” oraz Czesława Szewczyka, ps. „Kora” umieścił u 
mierzyńskiego gospodarza Adama Sadzińskiego. Za ten czyn obydwaj-Piątkowski i Sadziński,   
w roku 1950 zostali aresztowani. Żołnierzy Bartosiaka mieli przechowywać również Adam 
Jończyk , Jan Owczarek, Bolesław Jureńczyk. O pobycie ludzi Bartosiaka we wsi świadczą również 
słowa p. Krystyny Olczyk, która opisując życie w czasie wojny i tuż po nim, stwierdziła, że: „Wilk” 
miał dużą grupę, która na koniach przemieszczała się po okolicy. Pewnego razu wraz dwiema 
koleżankami z Mierzyna za namową sołtysa Piątkowskiego wybrała się do Wilkoszewic- do dworu 
na imieniny „Wilka”. Gdy wracały po przyjęciu przez mierzyńskie łąki, widziała funkcjonariuszy 
PUB, którzy penetrowali okolicę szukając Bartosiaka i jego ludzi112. Fakt ten potwierdzały zeznania 
osób przesłuchiwanych w sprawie Piątkowskiego i Sadzińskiego. Wynika z nich, że „Wilk” i jego 
partyzanci   bywali w Wilkoszewicach u Karola Piątkowskiego, mieszkającego w nieistniejącym 
już dworze. 
     Wyrok w sprawie Józefa Piątkowskiego zapadł 10 stycznia 1951 i wydany został przez 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi na sesji wyjazdowej w Piotrkowie Tryb. Piątkowskiego skazano 
na 12 lat więzienia i utratę praw obywatelskich na 5 lat. Biorąc pod uwagę ustawę o amnestii z dnia 

 
110Tamże, s. 39. 
111 Tamże, s.22. 
112Relacja ustna K. Olczyk. 
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22.02.1947 i fakt, że czyn popełniony został przed 1947 r., karę złagodzono do 8 lat. 
     Przez cały okres pobytu męża w więzieniu Bronisława Piątkowska oraz córki: Krystyna, Zofia, 
Wacława i Janina pisały listy do Bolesława Bieruta z prośbą o zmniejszenie kary lub ułaskawienie. 
14.10.1954 r. na wniosek Prokuratury Rejonowej w Łodzi na posiedzeniu niejawnym 
zadecydowano o natychmiastowym zwolnieniu skazanego po odbyciu połowy kary. Piątkowski 
siedział w więzieniu w Piotrkowie Tryb., Łodzi, Sieradzu, Rawiczu, Nowogardzie, Iławie. W swym 
piśmie do Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z roku 1957 podkreślał, że w czasie odsiadki był bity i 
zastraszany, mówiono mu, że nigdy stąd nie wyjdzie113. W czasie pobytu w więzieniu stracił córkę 
Janinę, sama rodzina zaś cierpiała ogromną biedę. Należy dodać, że dnia 21 czerwca 1993 Sąd 
Wojewódzki w Piotrkowie Tryb. unieważnił wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi na podst. art 1 
ustawy z dnia 23.02.1991. 
    Adam Sadziński skazany został na 6 lat więzienia i 3 lata utraty praw publicznych. Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Łodzi kierując się ustawą z dnia 22.02.1947r  wydał wyrok 10.01.1951 r .i 
złagodził karę do 3 lat więzienia. W latach 1950-53 Adam Sadziński siedział w więzieniu w 
Piotrkowie, Łodzi, Sosnowcu- Radochu114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
113A IPN Łódź, sygn. Ld PF12/762, Pismo J. Piątkowskiego do Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, wydział karny z dnia 

12.08.1957. 
114AIPN Łódź, sygn. Ld PF12/918, Akta śledztwa przeciwko: Sadziński Adam, imię ojca: Aleksy, data urodzenia: 06-

01-1902, podejrzany o udzielenie pomocy oddziałowi "Wilka", tj. o czyn z art. 14§1 dekretu z dnia 13-06-1946 r. 
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Kazimierz Rawicki, członek AK i KWP, 
ps. „Lech”
Źródło: Archiwum rodzinne A. Rawickego

Władysław Szcześniak przed swoim domem
Źródło: Archiwum rodzinne P. Szcześniaka

Jan Woźniak, członek AK i KWP
Zdjęcie z nagrobka wykonane przez autorkę
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Nagrobek Jana Woźniaka na cmentarzu w 
Rozprzy
Źródło: Zdjecie wykonane przez autorkę

Zwłoki Kazimierza Rawickiego i Ignacego Sowy przed kościołem w Mierzynie
Źródło: Archiwum rodzinne A. Rawickiego

Protokół z wykonania kary śmierci 
Ignacego Sowy
Źródło :AIPN w Łodzi
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Adam Sadziński, więzień polityczny 
okresu stalinowskiego
Źródło: Archiwum rodzinne A. Banaszczyk

Notatka urzędowa PUBP dotycząca Józefa Piątkowskiego
Źródło: AIPN w Łodzi

List córek Józefa Piątkowskiego 
do Bolesława Bieruta 
Źródło: AIPN w Łodzi
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Józef Piątkowski w otoczeniu rodziny
Archiwum rodzinne R. i W. Wiernickich
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Rozdział III. Wspomnienia Edmunda Duszyńskiego, ps. „Doraj” 
 
   Z uwagi na krótki termin, dany mi na opisanie wspomnień z okresu okupacji, a nie mając z tego 
okresu żadnych zapisków, ani notatek, mogę się tylko posłużyć pamięcią o zdarzeniach z 
perspektywy ponad 20 lat. Nie zamierzam nadawać temu jakiejkolwiek formy „literackiej”. Moja 
skromna wówczas działalność, dotyczyła istniejących wtedy możliwości działania w środowisku, w 
jakim się znalazłem.  
  Chcę opisać tu fakt, który miał wpływ na ochronę przed konfiskatą pewnych ilości mlecznych 
krów w południowej części Gminy Rozprza. Tu należałoby się małe wprowadzenie chronologiczne. 
    Po ucieczce z transportu jenieckiego z pociągu w miejscowości Sikorka koło Częstochowy, 
pieszo w przebraniu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia w roku 1939, dotarłem do rodziny we 
wsi Mierzyn. Nabierałem sił i zdrowia po udręce niewoli oraz leczyłem rany postrzałowe 
odniesione w kampanii wrześniowej. Jako oficer rezerwy nie mogłem i nie powinienem zgłaszać się 
do urzędu meldunkowego. Byłem otoczony specjalna opieką miejscowego środowiska. Władze 
okupacyjne po Nowym Roku nakazały uruchomić tutejszą Spółdzielnię Mleczarską. Istniejący 
jeszcze Zarząd Spółdzielni, powierzył mi funkcję kierownika mleczarni, mimo, że o technice pracy 
mleczarskiej nie miałem najmniejszego pojęcia. Na pomocnika dano mi wysiedlonego z Łodzi b. 
pracownika magistratu p. Włodzimierza Wyszatyckiego, którego wiadomości o mleku ograniczały 
się do tego, że pochodzi ono od krowy.  
   1 Maja 1940 roku zacząłem przyjmować mleko od dostawców z wiosek Rajsko Duże, Rajsko 
Małe, Bryszki, Kuźnica, Tomawa i miejscowego Mierzyna i z okolicznych majątków, w tym z 
majątku p. Stanisława Bronikowskiego. Z obsługą wirówki, pobieraniem materiału do analiz, 
zakwaszaniem śmietany i obróbką masła zapoznał mnie z grubsza członek zarządu p. Władysław 
Kwiecień. Pierwsza produkcja wyniosła 12 kg masła. Niedługo stałem się fachowcem w tej branży. 
W tajniki wprowadzili mnie rewidenci mleczarni: p. Piotr Męczyk, i p. Chaciński ze Związku 
Rewizyjnego Dystryktu w Radomiu. W prowadzeniu księgowości w języku polskim dla „ 
Rewisionverband” oraz w języku niemieckim dla „ Abteilung Ernhrung und Ladwirtschaf” pomogła 
mi wyniesiona z gimnazjum znajomość języka  niemieckiego. 
   Każdy dostawca posiadał tzw. „Abliefarungschein” z oznaczeniem wysokości, w zależności od 
ilości krów kontyngentu litrów mleka rocznie. Uwzględniano bonifikatę na wychów cieląt, 
prosiaków oraz okresy zasuszenia względnie zacielenia krowy. W miarę potrzeby dostawcy 
zgłaszali się do mnie z tym dokumentem, dopasowywałem tam wpisy według miesięcznych ilości 
rzekomo dostarczonego mleka, uwzględniałem przysługujące bonifikaty, a nie oglądałem się na 
faktycznie dostarczane ilości mleka. 
   W miesiącu marcu, prawdopodobnie roku 1943, zarządzono „spęd” krów. Komisja 
kontyngentowa urzędowała w lokalu miejscowej szkoły, miała ona ze sobą listy-wykazy posiadaczy 
krów, pobrane z biura kolczykowania, dla każdej wsi oddzielnie. Dostawcy kolejno zgłaszali się, 
legitymując się dopasowanymi przeze mnie „Ablieferungscheinami”. Wykazane tam ilości 
wpisywano do odpowiedniej rubryki w wykazie. W ten sposób na blisko 2000 krów, znalazło się 
tylko dwu niedbałych posiadaczy, którzy nie byli w porządku. Krowy im zabrano, a przydzielono 
innym dostawcom w zamian za ich lichsze krowy, które poszły do rzeźni. 
   W początkach kwietnia, otrzymałem telefoniczną informację od „Milchwirtschaftsprufera” p. 
Erdmana, wysiedlonego poznaniaka, który był pracownikiem „Abteilungu”, że po podsumowaniu 
wykazów, ilości mleka przekraczają o kilkadziesiąt tysięcy zarejestrowane na podstawie 
dekadowych raportów z mleczarni. Nie było to dla mnie żadną rewelacją i na tę wiadomość 
czekałem niecierpliwie. Otrzymuje, więc polecenie, abym w oznaczonym terminie do Landratury  
przywiózł wszystkie księgi i dokumenty mleczarskie. Zaznaczam, że w tym okresie nasze 
organizacje prowadziły akcje unieszkodliwiające nazbyt gorliwych funkcjonariuszy okupanckich, 
dając im ostrzeżenia  albo obfite lanie, nieraz zabierano im „oficerki”, w których chętnie paradowali. 
Taki los spotkał np. niejakiego p. Bronisława Cieloszyka i jego szwagra p. Kozłowskiego vel 
Dysmana i dlatego dokumenty musiałem zawieźć osobiście, gdyż nie potrzebowałem asysty 
„Sonderdienstów” czy „Sebst schutzów”. Aby nie dopuścić do konfrontacji dokumentów w 
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Landraturze, udałem się do członka naszej organizacji p. Józefa Wojtczyka we wsi Łochyńsko, 
zatrudnionego wtedy w Tartaku w Rozprzy, a który aktualnie kierował „spalonych członków 
organizacji” do oddziałów leśnych. Zaznajomiłem go z sytuacją i zobowiązałem do wysłania 
patrolu na zasadzkę przy drodze, którą o oznaczonej godzinie będę przejeżdżał. Zadaniem patrolu 
będzie- po sterroryzowaniu mnie- zabranie dokumentów i pewnej sumy gotówki, przeznaczonej na 
zapłatę podatków. I tak się stało. Śnieżnego poranka kwietniowego około godziny 6.30, furmanka z 
woźnicą Franciszkiem Marciochem została zatrzymana przez trzech uzbrojonych ludzi, którzy- po 
wylegitymowaniu -zabrali dokumenty, gotówkę, pozostawiając mi pokwitowanie z podpisem 
dowódcy patrolu „Postrach”. Człowieka tego nie znałem i nigdy potem nie spotkałem. Po przybyciu 
do Rozprzy, zgłosiłem o tym mieszkającemu tam kontrolerowi mleczarń, B. Cieloszykowi, który 
był tym wstrząśnięty. Następnie udałem się na posterunek granatowej policji, gdzie przez „judasza” 
poznałem swego znajomego i kolegę, którego zmuszono do służby w Policji, p. T. Parzyńskiego, z 
którym razem kończyliśmy gimnazjum, a następnie podchorążówkę w Łodzi. Przyjął on mój 
meldunek i natychmiast przetelefonował do żandarmerii w Niechcicach. Poinformował mnie zaraz, 
że tego ranka jestem już piątym zgłaszającym „napad z bieżącej nocy”. Potem z komendantem tego 
posterunku łodzianinem sierżantem Mazerantem udałem się pociągiem do Landratsamtu w 
Piotrkowie. Przed konferencją zreferowałem wypadek p. Erdmanowi, który uprzedził mnie, bym 
nikomu o tym nie rozpowiadał, a dopiero powiedział w czasie konferencji, gdy przyjdzie kolej na 
moją mleczarnię. Konferencję prowadził Niemiec w mundurze „feldgrau” w stopniu wyższego 
oficera z Dystryktu Radom. Gdy nadeszła moja kolej, zażądał dokumentów. Opowiedziałem 
spokojnie wszystkim zebranym (ponad 40 osób) cały przebieg zajścia. Zauważyłem ogólne 
poruszenie i coś w rodzaju konsternacji. Ów oficer zapytał mnie tylko, dlaczego nie wybrałem drogi 
do stacji Gorzkowice, a pojechałem do Rozprzy. Wyjaśniłem, że tamta droga jest bardziej 
niebezpieczna, gdyż prowadzi przez odcinek lasu. Przyznał mi rację i wyraził się: „Das sind die 
polnische Auf shender”, nie użył obelżywej nazwy „polnische Banditen”. Sam podał również fakt, 
jak jadąc samochodem z kilku oficerami szosą z Ostrowca do Opatowa Kieleckiego, został 
zatrzymany przez uzbrojony oddział partyzantów. Z opisu ich i ich zachowania stwierdziłem, że 
byli to NSZ-owcy. 
    Sprawa upiekła mi się na razie na sucho, chociaż później dostałem wezwanie do stawienia się do 
„Sicherheitspoizei” w Piotrkowie. Nie stawiłem się, natomiast musiałem zachować czujność. 
Miałem co prawda już w czerwcu wizytę konnego patrolu żandarmów, którzy zbadali 
zabezpieczenie mleczarni, gdyż już trzykrotnie zabierano mi masło. Oczywiście o ilości masła w 
magazynie meldowałem, gdzie było trzeba, aby opłacało się przeprowadzić akcje. Poza tym 
Niemcy mieli coraz więcej kłopotów z walczącym podziemiem. W ten sposób stan pogłowia w tej 
okolicy nie poniósł żadnych start, co było dużym plusem w momencie odzyskania wolności po 
wyzwoleniu. Powyższą akcję jako nietypową przytoczyłem, bo miała znaczny wpływ gospodarczy. 
Oczywiście, jako członek organizacji wojskowej Batalionów Chłopskich, byłem uczestnikiem, 
współorganizatorem wielu innych akcji dywersyjnych i sabotażowych, względnie wojskowych, nie 
licząc akcji szkoleniowej, szczególnie kadr dowódców drużyn. Wspomnę kilka np. „pacyfikacja 
niemieckiej wsi Gieski, gdzie byli bardzo aktywni i dokuczliwi Selbstschutrz”. Zabrano im broń 
krótką i długą i inne przedmioty.    Ochrona zrzutów spadochronowych w rejonie lasów Straszowa i 
Zmożnej Woli. Transport stacji nadawczo-odbiorczej z rejonu młyna Rajsko Duże w kierunku 
Parzniewic. Doszło wtedy do wymiany strzałów z placówki na moście na rzece Luciąży, ale 
„tamta” strona wtedy wykazała małą aktywność. Nie sposób w krótkiej notatce bez przygotowania 
ustawić chronologicznie stawiane, a następnie wykonywane zadania.  
   Na zakończenie nadmienię, że po wyzwoleniu zorganizowałem samoobronę wsi przed 
pozostałymi poza frontem oddziałami lub pojedynczymi grupami maruderów „Ubermenschów”.   
  Po odprawie z moimi aktywistami i drużynowymi, i po udzieleniu im wskazówek, co do 
najbliższej przyszłości – radziłem „im zabrać się każdy do swej pracy na swoim miejscu.”  
  Po wyzwoleniu w trzeciej dekadzie stycznia 1945 r. udałem się do Częstochowy i jako 
łącznościowiec zarejestrowałem się w macierzystym OUPT Cz-wa. Otrzymałem polecenie: 
zorganizować służbę pocztową w rejonie Częstochowa – Wieluń, a w szczególności Upt. Kłobuck. 
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Rozdział IV. Wspomnienia Krzysztofa Ulrycha, ps. „Krzyś” 
Partyzant z wyciętego lasu-fragmenty115 

 
Przedmowa 
 
  Już kilka lat upłynęło od tamtych, owych strasznych, niezapomnianych lat, jak armia hitlerowska 
w sposób zdradziecki, podstępny, bandycki i barbarzyński zrobiła najazd na nasz nieprzygotowany 
kraj do wojny. Kraj, który nigdy nie myślał, ani dążył do walki i wojny z sąsiadem i dlatego nie był 
przygotowany do tak barbarzyńskiej wojny i klęski. Myśmy zawsze skorzy do  zgody, przyjaznych 
stosunków życia ze swoimi sąsiadami, do sojuszu i braterstwa, nigdy należycie się nie zbroili. Dość 
nam było dawnych wojen i niewoli, ale Niemcy nie mogli strawić, że kraj  nasz rozkwita, każdy 
żyje dostatnio, lepiej od nich samych i że chcemy żyć w spokoju  i zgodzie z każdym narodem. Dla 
tego nas prowokowali, nie dawali spokoju swoimi roszczeniami, prześladowali, oczerniali. Za  
rzekome prześladowanie ich mniejszości niemieckiej i doznane krzywdy mieli pretensje do naszych 
granic. Aż przyszedł czas, że w podstępny sposób na nas zdradziecko napadli, myśmy walkę 
przyjęli, lecz nieprzygotowani, słabi, ulegli. I to co nasz Naród od nich doznał, przecierpiał, ile 
szkód i ofiar poniósł, żadne pióro dokładnie tego nie opisze. Ale każdy w tej wojnie, okupacji miał 
swój udział i wkład. Ja za namową swojej żony, choć po tylu latach, swe jeszcze żywe przeżycia 
chcę opisać, bo młodsze pokolenie zawsze żądne nowości i prawdy. 
 
Ostatnie miesiące pokoju 
 
  Rok 1939, po dość lekkiej zimie, zapowiadał się bardzo pomyślnie. Przyszła ciepła wiosna, 
wszystko rozwijało się w oczach, każdy wesoło i radośnie brał się do pracy w polu, w swoim 
zawodzie, ciesząc się, że można się obrobić w gospodarstwie, że na pewno rok będzie urodzajny  i 
obfity, jednak niestety rok ten był pełen klęsk, nieszczęść i łez, a dla wielu stał się grobem. 
  Już od wczesnej wiosny słyszeliśmy przez radio, czytali w prasie, a jeszcze więcej przez wieści 
ustne, ryki, szczekania wroga Hitlera i krzyki manifestujących Niemców, ich ujadania, pogróżki  i 
żądania nieuzasadnione w stosunku do nas Polaków. U nas panował spokój, nie było żadnych 
manifestacji, ostrzeżeń, pouczeń. Każdy zajęty normalną pracą, żenił się, brał urlop, wczasy, dzieci na 
kolonie. Nikt o tym nie myślał, ani przypuszczał, że na coś groźnego się zanosi, a tym bardziej, że coś 
się stanie. Jedynie szepty i plotki były o tym, że ci, co mieli na wiosnę wrócić z wojska, są zatrzymani 
na czas nieograniczony oraz, że więcej roczników idzie do wojska, ale to jeszcze nie dowód, aby była 
wojna. Nawet każdy mówił, to nasze władze celowo czynią, aby nastraszyć Hitlera, że my się nie 
damy zaskoczyć, ani się go nie boimy, bo mamy silną armię i dobrze uzbrojoną, i sojusze z 
państwami zachodnimi. Przyszło piękne, pogodne, upalne lato, żniwa zapowiadały się urodzajnie, 
zboże staniało do 8-9 zł za metr. Chłopi narzekali, że za tanio, gdyby była wojna, to wszystko by 
wykupywali, robili zapasy, a tu nic, wszystkiego pełno, pieniędzy brak. Nikt nas nie pouczał, aby 
robić zapasy, zabezpieczać się na wypadek wojny. Wszyscy do ostatniej chwili, żyli normalnie, dniem 
dzisiejszym. Dlatego, gdy wypadła wojna nikt nie miał soli, cukru, zapałek, nafty, nie mówiąc o 
innych codziennych produktach. Z miejsca stał się głód, nędza. Zaskoczenie było straszne, nie tylko 
przez wroga, który palił, mordował, ale przez brak wszystkiego, co do życia potrzebne. 
 
 Pierwsze miesiące okupacji 
 
   
  Hitlerowcy byli straszni i okrutni i to  nie tylko ci przybyli z Niemiec, ale i ci miejscowi, których 
Polska od wieków utrzymywała, żywiła, którym się lepiej u nas powodziło, niż ich rodakom, tam w 

 
115 Oryginał wspomnień znajduje się w rękach rodziny Marciochów, która była spokrewniona z K. Ulrychem. Śródtytu-
ły wspomnień są dziełem autorki publikacji. 
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Niemczech, niż nawet nam samym we własnej Ojczyźnie. Dziś rozpanoszeni, butni, hardzi, a nawet 
bezczelni. My, Polacy we własnym kraju musieliśmy im schodzić z drogi, aby się nie narażać na 
gniew i pobicie. Ciężkie nastały czasy i okrutny los naszej ojczyzny. Niemcy zajęli 2/3 obszaru 
Polski, cały naród rozproszony, zagubiony, trudno nam się pozbierać, tysiące poszło do niewoli, 
zima się zbliża, nie ma kto obrabiać ziemi i nie ma czym; narzędzia, zboże popalone; tysiące koni 
zabranych na wojnę, przepadło. Cała Polska rozgrabiona. Na wschodzie ich sojusznik Sowieci 
zajęli 1/3 naszego kraju, dokończyli dzieła zagarnięcia naszej Ojczyzny i rozbicia jeszcze potężnej 
naszej armii wycofującej się pod naporem hitlerowców. Choć tam, po zajęciu nas na wschodzie, 
mówił kapitan armii radzieckiej, przyjdzie czas, że oni pójdą na germańca na Berlin. Ale co nam z 
tego, jak teraz wspólnie z tym germańcem nas wykończyli. Zniknęło wszystko, co nasze: państwo, 
rząd wszelkie władze i armia. Jest nas jeszcze dużo, ale każdy z nas jest samotny, opuszczony, 
zdany na łaskę okupanta. Co nam pozostało? Wielu Polaków od razu poszło na służbę, usługi wroga, 
stali się lojalni wobec Niemców. Czy wszyscy mamy iść tą drogą? O nie! Pozostała nam jeszcze 
nadzieja, choć wielu ją już straciło, niektórzy mówili: „pierw mi tu na dłoni włosy wyrosną, niż 
ktoś Niemców pobije, to jest potęga na cały świat.” Ale przecież jeszcze są potężne państwa Francja, 
Anglia, Ameryka, przecież nasz rząd, wielka część armii naszej, przedostała się na zachód, tam się 
zbroją i szykują, aby zadać cios wrogowi naszemu. Przecież tam nasz rząd troszczy się o nas i 
czuwa nad naszym krajem. Inne państwa pomogą, nie traćmy nadziei.  
  Prawda. Nasza porażka, klęska wrześniowa była strasznym ciosem dla nas. Wróg nas zwyciężył, 
ale nigdy by się to nie stało, gdyby nasz żołnierz lepiej był uzbrojony, więcej było samolotów, 
czołgów i dział  przeciwlotniczych, każdy nasz żołnierz walczył za 10 -ciu Niemców. Zaskoczyli 
nas w barbarzyński, piracki sposób, niszcząc wszystko lotnictwem, paląc i mordując (…). 
  Wszyscy Polacy uciec za granicę nie mogli i nie chcieli, pozostali w kraju, aby czuwać; co złe 
tępić, stanąć w obronie pokrzywdzonych, wspierać wątpiących, ratować kraj od wynarodowienia  i 
nieszczęścia. Pozostali w kraju uczeni, oficerowie, księża, wszyscy ci, co pragnęli w ukryciu uczyć 
młode pokolenie, bronić i wspierać słabych. Zaczęła się organizacja, samoobrona praw 
pokrzywdzonego człowieka. Pozostaliśmy w okupowanym kraju, jak owce wśród wilków, każdy 
Polak, gdy ochłonął po tylu wrażeniach klęski, imał się pracy, pracy takiej, aby jakoś żyć, aby się 
biedzie nie dać i nie zginąć z nędzy i głodu. Ziemia wymagała, aby ją uprawiać; warsztaty pracy, 
aby naprawiać to, co zniszczone. Nie było innego wyjścia, aby nie pracować dla okupanta. Z każdej 
naszej pracy oni korzystali, a nas warunki życiowe zmuszały do wszelkiej pracy. Choć Niemcy 
reklamowali, zachwalali wyjazd na roboty do Reichu bardzo mało było chętnych, każdy wolał 
swoją biedę i życie wolne, choć w niewoli. Dlatego Niemcy urządzali łapanki na młodzież tak w 
miastach jak i na wsiach, a nawet wyznaczali kontyngenty na wysyłkę niewolniczą, przymusową. A 
tam takich czekała ciężka praca, niebezpieczna, głodowa. Wielu tam spotkało hańbę i śmierć, bicie, 
ciężką pracę. W razie oporu szli do więzień i obozów. Wśród pozostających w kraju Polaków, 
początkowo wojskowi zaczęli się organizować, wstępować do konspiracji ZWZ, której zadaniem 
było przeciwstawić się wrogowi; za terror stosować odwet, upominać błądzących, karać sługusów, 
szpicli i zdrajców; szykować się do przyszłej rozgrywki z okupantem(...). 
 
 Pobyt w Mierzynie. Początki konspiracji 
 
  Ja, gdy tylko wróciłem z tułaczki i odwiedzenia rodziny, zatrzymałem się u siostry w Mierzynie. 
Słyszałem różne pogłoski, spotykałem się z różnymi ludźmi, mówili, że gdzieś w Opoczyńskim, 
Tomaszowskim, w lasach, widziano polskich ułanów na koniach, że po lasach pełno polskiego 
wojska, że jeszcze Polska nie zginęła. Jest nadzieja, że coś się szykuje, mnie serce się rwie, aby 
lecieć do nich się przyłączyć, ale to podobno ułani na koniach, a ja jeździć nie potrafię, żeby to tak 
piechota? Człowiek się garnął do ludzi, aby coś więcej się dowiedzieć. Schodzimy się, zaczynają 
się dyskusje, co to będzie dalej, czy to już tak zostanie ? Albo kiedy to nastąpi? (...).W Święta 
Bożego Narodzenia, nawet w kościele, jedni drugim podają ręcznie przepisywane ulotki, odezwę 
rządu Naczelnego Wodza generała W. Sikorskiego, o walczącej armii na zachodzie, o rządzie 
polskim, że już niedługo nastąpi odwet, silnie uzbrojona armia polska i 2000 tys. samolotów 
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opancerzonych, czeka w pogotowiu bojowym na rozkaz, że wkrótce Polska będzie wolna. I poszło 
hasło: „im słonko wyżej, tym Sikorski bliżej”. Była to dla nas otucha i zachęta do czynnego oporu. 
Jeden z kolegów w zaufaniu mi mówi, że powstaje organizacja wojskowa, żebyśmy się zapisali, że 
dowódcą tej organizacji zwanej ZWZ jest w Trzepnicy kierownik szkoły, były oficer, porucznik. Ja 
już gotów lecieć, lecz zrobiła się ostra zima. Duże śniegi i mrozy zatrzymywały mnie. 10 stycznia 
1940 wypuściłem się do znajomego, aby szedł ze mną do tegoż pana. Poszliśmy, brodząc 15 km w 
głębokim śniegu. W Trzepnicy przyjął nas bardzo miły, młody i bardzo żywy pan kierownik szkoły 
por. Antoni Chmielewski, pseud. „Jacek”. Zaprzysiągł mnie do nowej organizacji ZWZ, ja obrałem 
sobie pseudonim „Krzyś”. Nareszcie coś się szykuje, plujemy na gadanie tych, którzy psioczą, że 
panowie nas sprzedali, uciekli za granicę, że nas zostawili samych, itp. bzdury. Wiemy dobrze, że 
nasz rząd musiał uchodzić, bo w przeciwnym razie jeszcze by gorzej było dla nas, bo nie miałby kto 
czuwać nad nami, zabiegać u państw zaprzyjaźnionych o pomoc itp. Każdy rząd i państwo od 
wieków w sytuacji bez wyjścia to robi, zwłaszcza, gdy z dwóch stron zagraża nam zagłada. Ja 
potem często zajeżdżałem na rowerze do pana Chmielewskiego z aparatem fotograficznym na 
ramieniu, aby pozorować ( w razie zatrzymania przez żandarmów), że zajmujemy się fotografiką, 
że mnie uczy fotografowania z natury itp. W tejże szkole uczyła też nauczycielka, pani Szczurek, 
ps. ”Zosia”, młoda, bardzo miła, wtajemniczona w konspirację. W razie nieobecności kierownika 
załatwiała sprawy i informowała. Stała się później żoną pana kierownika. Wszyscy oficerowie w 
konspiracji, (rozproszeni, przeważnie po wsiach) jako pedagodzy, aby mogli łatwiej działać w 
szkołach.  
   W Podstołach  kierownik szkoły, kapitan Igielski; w grupie ZWZ w Mierzynie por. Jagiełło. I tak 
wszędzie organizowały się całe wsie, początkowo tajnie, potem otwarcie na szeroką skalę, 
systemem trójkowym, łączyły się w grupy ZWZ, jedyną organizację działającą prawnie pod 
rozkazami legalnego rządu, jako część armii działającej na zachodzie.  
   Oprócz Trzepnicy u pana Chmielewskiego, byłem częstym gościem w Żerechowie u państwa 
Zabłockich, biorąc stamtąd prasę konspiracyjną, następnie w Zmożnej Woli z p. Stefanem 
Zielińskim, ps. „Las”, Kulaskiem, ps. „Poganin” itp. Zamieszkały w Mierzynie, działaliśmy z 
panami Stanisławem i Józefem Piątkowskimi i innymi, trudno tylu wymienić. Ja wszędzie miałem 
łatwy wstęp, bo zajmowałem się fotografowaniem każdego; do dowodów „kenkart” i dla 
ukrywających się  lewych dowodów. Coraz więcej otrzymujemy bibuły drukowanej, gazetek, itp. 
prasy konspiracyjnej, którą rozprowadzamy wśród swoich zaufanych, ci znowu wśród swoich i tak 
szło na całego. Robimy wywiady, zaprzysiężamy nowych członków, wyszukujemy, kto posiada 
broń, umundurowanie wojskowe lub cokolwiek z ekwipunku wojskowego, gromadzimy, 
konserwujemy. Robimy przygotowania do szkolenia młodzieży niewojskowej i dziewczyn, kobiet 
do pracy konspiracyjnej i sanitarnej w działaniach ZWZ. Wiosną i latem przed żniwami 1940 r 
zaczyna się łapanka ludzi nie tylko w miastach, ale i po wsiach. Żandarmi wraz z volksdojczami  
zaczynają jeździć po wsiach, robią obławy, a do uciekających ludzi strzelają jak do zajęcy.  
   Było to w Mierzynie, mój brat Franek wybrał się na rowerze do Rozprzy, do krawca. Przejeżdża przez 
miejscowość Bryszki, a tu ludzie uciekają w przeciwnym kierunku i krzyczą: „Uciekaj pan z powrotem, 
bo Niemcy robią obławę i pędzą w naszym kierunku.” Brat zawrócił i szybko pedałuje do domu. Wpada 
na podwórko i woła: „kryć się, bo szwabi zaraz tu będą wszystkich łapać na wywóz”. Ja z synami 
siostry, Witoldem i Jurkiem zrzucaliśmy z wozu przywiezione siano, łapię brata rower, pędzę przez wieś 
i krzyczę: „Uciekać, kryć się wszyscy, bo Niemcy łapią na wywóz do Niemiec.” Zrobił się ruch we wsi, 
wszyscy rzucają prace i uciekają w pola, w żyta. Cała nas gromada ,dziewczyn i chłopców, uciekła w 
kierunku lasu Konotopa, a za nami słychać krzyki, strzelaninę, spaliśmy w zbożu, w lesie, gdzie kto 
mógł. Niewielu Niemcy złapali, przeważnie starszych, lecz wypuścili, polowali na młodzież. Każdy 
mówi: „Boże ratuj!, co za czasy dla nas nastały!”116 
  Niemcy wydali ostre zarządzenie obwieszczające surowo, aby wszyscy byli oficerowie armii 
polskiej  rejestrowali się w odpowiednich niemieckich urzędach, gwarantujących im nietykalność i 

 
116 Być może autor wspomina tutaj łapankę z 11.07.1941r. Wtedy na roboty przymusowe do Niemiec wywieziona zosta-
ła Stanisława Banaszczyk z domu Olczyk. Zobacz: biogramy mieszkańców Mierzyna i okolic. 
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wolność. Wielu takich ze strachu przed represjami, czy dla świętego spokoju zastosowało się do 
zarządzenia, gdyż głosiło, że kto się uchyli od powyższego obowiązku, czeka go kara śmierci. 
Wielu miało pracę, rodziny, nie chcieli siebie i rodzinę narażać na represje ze strony okupanta, nie 
wiedzieli, jak się zachować, wierzyli w to, że stosując się, będą spokojnie żyć. Nie było jeszcze 
partyzantek, ani pewnych melin, gdzie by można się ukryć i nie stosować do tych zarządzeń.  
  Ja jadąc z Piotrkowa na rowerze do Mierzyna, spotkałem pod Milejowem znajomego sprzed 
wojny z Brześcia n/Bugiem, nauczyciela w stopniu porucznika Józefa Czubałę. Usiedliśmy na 
rowie i on mi mówi, że jedzie do Piotrkowa, aby w myśl zarządzenia zarejestrować się jako oficer, 
bo się boi i nie chce narażać rodziny. Ja mówię: „Panie Czubała, co pan robi, czy pan oszalał, niech 
pan nie jedzie, czy oni akurat wiedza, że pan jest oficerem i gdzie pan mieszka?. Tylu oficerów 
pracuje w konspiracji czy pan myśli, że oni się zastosują do szwabskich zarządzeń? Czy pan wierzy 
Niemcom, co oni piszą, gwarantując nietykalność. Niech pan wraca, nie jedzie.” Ale szkoda moich 
słów, uparł się, że lepiej dla świętego spokoju, może nic nie będą mówić itp. i pojechał . 
  W maju 1941 żandarmeria i gestapo jeździli samochodami po osadach, wsiach i na pewno było to 
w całej Polsce, wyłapywali i aresztowali tak tych co się rejestrowali, jak i tych podejrzanych, że są 
oficerami, bo w szkolnictwie po wsiach zasiadali sami oficerowie, nie tylko dla własnego 
bezpieczeństwa, ale i dla dobra organizacji. Tak było w Mierzynie, kierownika szkoły p. Jagiełło 
zabrano ze szkoły, w Podstolach kapitana p. Gizelskiego. Żandarmi przyjechali samochodami do 
miejscowości Trzepnica po p. kierownika szkoły por. Chmielewskiego ps. „Jacek”. Był on 
komendantem konspiracji ZWZ naszej grupy, znanym i cenionym przez wszystkich, jako dobry 
organizator. Żandarmi weszli do szkoły podczas lekcji z dziećmi. Nie spodziewał się najścia, bo 
szosa była od tyłu sali z uczącymi się dziećmi. Wystraszone dzieci pozrywały się, a oni go biorą i 
karzą iść ze sobą. Pan Chmielewski, widząc w czym rzecz, że to już koniec, że wywiozą go, prosi 
ich, aby mógł wejść do sali, uspokoić dzieci i siląc się na spokój decyduje się na ucieczkę. 
Żandarmi stojąc na korytarzu przed salą, zezwalają mu wejść do dzieci. Pan Chmielewski wchodzi 
przymyka za sobą drzwi, skacze prosto do otwartego okna, z tyłu od szosy i znika. Nim się Niemcy 
spostrzegli, że ich wyprowadził w pole, już między domami uciekł w las. Żandarmi wściekli, 
zemścili się i w to miejsce zabrali koleżankę nauczycielkę i wywieżli do obozu. Pan Chmielewski 
całą okupację przebywał w Nowym Mieście pod Warszawą, tam pracując w konspiracji i w 
oddziałach leśnych, a koleżanka ze szkoły trzepnickiej szczęśliwie wróciła z obozu. Pan Czubała 
wywieziony do Oświęcimia też szczęśliwie przeżył, lecz pan Jagiełło ze szkoły mierzyńskiej zginął 
w obozie (...) 
   Przyszło zarządzenie okupanta, grabieżcy  naszych ziem, tak dla Mierzyna, jak i innych wsi, aby 
chłopi z furmankami, końmi, a kto nie miał konia, sam osobiście wyjeżdżał do lubieńskich lasów. 
Tam masowo wycinano las, drzewa piękne, stare sosny, dęby. Wszystko ładowano na wozy, 
względnie( wyciągając końmi) do kolejki, która bez przerwy kursowała do Rozprzy. Wywożono 
budulec do tartaku lub wprost na wagony i wszystko do Niemiec. Taki rabunek trwał przez długi 
czas. Mimo śniegu, deszczu  ludzie przyjeżdżali, bo ci potężni volksdojcze latali po wsiach, po 
domach, gonili, krzyczeli, a opornych bili łachami, pałami, gdzie popadło (…). 
 
Przygoda w Starej Wsi 
 
  Było zimno, jesień. Nie miałem dobrej jesionki, wszystko zostawiłem w Brześciu n/Bugiem 
Przyjeżdżając tymczasowo w te strony, słyszało się, że z Rozprzy mają wywozić Żydów do getta w 
Piotrkowie. Siostra dała mi starą jesionkę, abym sobie przerobił na siebie. Poprułem ją, 
zapakowałem w teczkę i poszedłem do Rozprzy, aby mi jakiś krawiec Żyd, zanim ich wywiozą, 
uszył. Obszedłem wszystkich krawców, ale żaden nie chciał, bo spodziewali się, że wkrótce wyjadą. 
Poszedłem do gminy-po talony dla mojego szwagra, za odstawy kontyngentu, tam znajomy mi z 
widzenia z konspiracji naszej, dał mi gazetkę odbijaną na przebitkowym papierze, abym oddał u 
sołtysa J. Piątkowskiego. Ja zwinąłem ją i bezmyślnie włożyłem do zewnętrznej kieszonki 
marynarki. Idę z powrotem do Mierzyna. Przechodząc przez Starą Wieś będąc blisko zakrętu do 
torów, zobaczyłem, że z przeciwka od torów jedzie na rowerach trzech żandarmów; pierwszy jedzie 
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kilka metrów przodem, dwóch z tyłu. Cofać się już było za późno, teren odkryty, a już są blisko, 
więc- mimo lęku- idę śmiało, ale myślę: „Boże, oby oni mnie chociaż nie zaczepili.” Pierwszy 
żandarm, kiedy jeszcze jestem 10 metrów  przed nim, schodzi z roweru, a tamci dwaj za nim. Chcę 
go minąć, a on: „halt”. Podchodzę, a on mówi: „ausweis”. Wkładam prawą rękę do kieszeni 
marynarki, aby wyjąć portfel i kenkartę, a on brutalnie odtrąca moją rękę, rozpina mi marynarkę, 
następnie kamizelkę, zaczyna rewidować od koszuli i od nóg w górę, a ja w duchu myślę o mej 
gazetce, która mi lewą pierś aż parzyła i modlę się „Św. Antoni Padewski ratuj mnie od zguby, bo 
teraz to zginę” Stale to powtarzam, a on rewiduje każdą kieszonkę kamizelki i marynarki. Włożył 
rękę do lewej kieszeni marynarki, wyjął mój portfel, przejrzał go, różne zdjęcia moje i z wojska z 
czynnej służby. Kapral, pyta: ”Czyś ty był na wojnie?”. Mówię, że nie, w tym czasie byłem chory, 
nie wzięli mnie, służyłem tylko w czynnej służbie. Otwiera moja kenkartę, czyta i pyta,  co ja tu 
robię? Mówię: „Przecież pan widzi, że kenkartę mam z Żytna, to jest sąsiedni powiat, a tutaj 
przyjechałem, bo mój szwagier w Mierzynie jest agronomem. Pisali po mnie, abym przyjechał, bo 
on zawsze jest służbowo zajęty, jest jesień, kopania i proszą mnie, aby im pomóc, bo muszą 
kontyngenty odstawić itp.” On słucha, ale znów swoje: „ Po co ja tu przyjechałem” Ja od początku 
to samo i tak trzy razy pyta to samo i znowu to samo. Ogląda moją poprutą jesionkę, pyta po co ja 
ją poprułem, mówię, że poprułem po to, aby krawiec miał mniej roboty i zrobił mi ją na poczekaniu, 
bo nie mam czasu stale chodzić 7 km. On tak trzyma mój portfel i kenkartę, zastanawia się co ze 
mną zrobić, ja znów myślę,: ”Św. Antoni Padewski ratuj mnie”. On oddaje mi portfel i kenkartę i 
mówi .”No uciekaj, ale żebym ja cię tu więcej nie spotkał, bo będzie koniec”. Ja mówię: „Jutro 
odjadę, nie wiedziałem, że z powiatu do powiatu jeździć nie wolno”. Idę, a oni stoją i patrzą za mną, 
ja głowę wtuliłem w ramiona i myślę sobie, no może który strzeli z tyłu. Gdy przeszedłem tory, 
obejrzałem się już ich nie było. Jednak nie wyjechałem pracowałem w organizacji, szykowałem się 
do zbrojnych wystąpień, sabotaży i dywersji. Gdy Niemcy zaczęli ponosić klęski na wschodzie, a 
zwłaszcza pod Stalingradem, wówczas zaczęli szaleć gestapowcy. Masowo łapali, katowali i 
mordowali  kogo popadło, zupełnie niewinnych ludzi kobiety, dzieci, młodzież. Żandarmi bez 
przerwy jeździli, strzelali, palili, mordowali i zabierali dobytek za ukrywanie Żydów, uciekinierów 
itp. Masowo zaczęły się tworzyć oddziały leśne, chłopcy z lasu „Jędrusie”, robili zasadzki na 
hitlerowców, volksdojczy itp.(...). 
 
Praca w konspiracji 
 
   Siostra w Mierzynie, u której pracowałem, kazała mi iść na pole opielić i okopać fasolę. Ucieszyłem 
się, bo będę miał możność spokojnie przeczytać cały plik pism, gazetek, biuletynów, „Ku 
zwycięstwu”, „Polska żyje” i inne pisma wydawane tak przez organizację ZWZ, jak i PPR. Było tego 
czytania na kilka godzin. Wszytko to zwinąłem i włożyłem do byłej bluzy wojskowej, którą 
ufarbowałem na czarno. Mam tę prasę w prawej kieszeni, haczkę też trzymam w prawej ręce i idę w 
pola na Bryszki. Gdy wyszedłem za cmentarz na otwarte pola, widzę, że zza górki wyjeżdża 
samochód osobowy, a w nim 6-ciu Niemców, 3 gestapowców, 2 żandarmów, 1 cywil. Myślałem, że 
przejadą koło mnie, przyciskam ręką odstającą kieszeń, ale przede mną zatrzymują samochód.  Jeden 
gestapowiec mówi: ”kom”. Mnie strach ogarnął, bo mi się przypomniała rewizja osobista żandarmów.  
Teraz to ja już przepadł, wiec znów do Boga: „Boże ratuj, Matko Częstochowska ratuj mnie w 
potrzebie”. Chcę zachować spokój, nawet zachować uśmiech, więc podchodzę. Gestapowiec pyta, 
skąd ja jestem? Obracając się prawym bokiem, aby kieszeni nie było widać, mówię, że z tej wsi. 
Znów pyta: ”A którędy się jedzie do Wilkoszewic?”. Mówię: „Prosto tak jak szosa prowadzi, ze 2 km, 
a potem w lewo”. Ten mówi „ Ja wohl”.Ruszyli i pojechali. Dopiero wtedy głęboko odetchnąłem, bo 
gdyby się bliżej mną zainteresowali, byłem bliski nie tylko męk, ale i śmierci. Nadszedł jeden 
człowiek i pyta mnie, o co oni się pytali? Mówię, że o drogę do Wilkoszewic. Jak się okazało, to ja 
pomyliłem wsie Daniszewice i Wilkoszewice, do których wskazałem im drogę, wiec wracali z 
powrotem do Wilkoszewic. Tam podobno aresztowali 3 mężczyzn Kowalskich.  
  W Piotrkowskim w naszych okolicach zaczyna działać oddział leśny „Wichra” z AK. My z 
konspiracji jesteśmy w pogotowiu bojowym do wystąpień dywersyjnych, lada dzień wyruszamy do 
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lasu. Całe wieczory i noce czuwamy, chodzimy na ubezpieczenia oddziału. Niemcy też zastosowali 
terror po wsiach i zamiast 1 stróża nocnego, ma być po 8-9 stróżujących całą noc i meldować o 
pojawiających się bandytach na posterunek w Niechcicach. Coraz więcej ludzi spalonych, 
ukrywających się po melinach, trzeba dla nich nowe lewe kenkarty. Jeżdżę, robię im zdjęcia do tych 
dowodów, trzeba z kliszami jeździć do Piotrkowa. Jadę i będąc blisko Rozprzy, widzę przed sobą, 
że jedzie człowiek na rowerze obładowanym workami i bagażem. Naprzeciw niego jedzie 2 
żandarmów na koniach. Po chwili kiedy tyle co ich minął ten człowiek, naraz wielki huk, jak z 
karabinu. Jeden z żandarmów (ze strachu czy wrażenia spadł z konia), zerwał się wyciągnął pistolet 
i leci do tego rowerzysty i krzyczy, a ten mu pokazuje, że opona pękła, wjechał na gwóźdź. Szwab 
skacze, klnie i grozi, bo mu wstyd było, że tak się wystraszył, a ten drugi żandarm, zmarkowawszy, 
co było przyczyną tego huku, aż się pokładał ze śmiechu, że ten tak się wystraszył. Pojechałem 
dalej.  
  Praca konspiracyjna była pełna niebezpieczeństw i trudna. Załatwiając czy przewożąc jakieś 
sprawy, narażonym się było na wpadki. Kolegom robiłem różne zdjęcia, nawet wojskowe. Szliśmy 
pod piaszczystą górę koledzy ubierali się w białe bluzki, krótkie spodenki, kapelusze maczali w 
wapnie, aby miały wygląd angielskich (..) lornetki z okularów itp. strój pozorujący oddział Legii 
Cudzoziemskiej, w czym bardzo pomysłowy był Mieczysław Matusiak, syn kierownika szkoły z 
Mierzyna. On to nawet nowy kapelusz ojca poświęcił na ten cel, wszystko to miało wygląd patrolu 
w piaskach pustyni. Takimi zdjęciami okazywał się ten Miecio na kompletach w Piotrkowie, w co 
dużo dziewcząt uwierzyło i podziwiało go, że taki młody, a już był w Afryce. Chwalił się, że jako 
skoczek spadochronowy wrócił do kraju, a teraz się uczy. Mój brat Franek też podobne zdjęcia robił 
i woził do Piotrkowa. W Piotrkowie można było zaufać tylko panu Zarębie przy parafii Serca 
Jezusowego, tam oddawaliśmy zdjęcia. Ten pan jednak wywołał klisze, porobił odbitki tylko z tych 
zdjęć, które nie narażały w czasie złapania. Takich klisz o treści niebezpiecznej, nie robił odbitek. 
Gdy brat pojechał po te zdjęcia, powiedział mu, żeby te klisze zabrał i na miejscu sobie porobił 
odbitki, bo gdyby Niemcy takie znaleźli w drodze, byłoby nieszczęście więc te klisze brat zwinął i 
wkręcił w kierownik od roweru. Pojechał. Jedzie ul. Słowackiego, na rogu przy kościele OO 
Bernardynów stoi trzech żandarmów i policjant granatowy, zatrzymują brata i przeprowadzają 
ścisłą rewizję. Wyjmują zdjęcia, przeglądają potem klisze, porównują czy zgodne to wszystko, a 
brat stoi i drży czy klisza z kierownika roweru się nie wysunie, bo dopiero by miał się z pyszna. 
Gdy przejrzeli wszystko jednak nie puścili go. Policjant pyta, skąd jest  i u kogo mieszka, gdy brat 
mu powiedział, że u Markiewicza, ten mówi: „znam go bardzo dobrze”, więc gdy żandarmi zajęli 
się innymi zatrzymanymi, ten policjant powiedział: „niech pan ucieka”. Brat bokiem z góry 
odjechał. Jednak fotograf pan Zaręba, miał przeczucie, by bratu nie robić odbitek, których nie 
dałoby się ukryć, a za które by brat wsiąkł w gestapo. Miał szczęście.  
  Ja jeździłem na odprawy i zbiórki do Żerechowy, Trzepnicy, mimo, że już pana por. 
Chmielewskiego nie było(...). Wracając już nocą , na rowerze przez Cieszanowice napadły mnie 
wielkie i złe psy dworskie. Chcąc się od nich obronić, musiałem rowerem robić młynek, psy 
odwołał stróż nocny. Nadjechało 3 cywilnych Niemców-volksdojczy, zatrzymali mnie i pytają co ja 
tutaj o tej porze robię? Tłumaczę, że byłem w Przedborzu u rodziny, po drodze rower mi się popsuł, 
chciałem jakoś dojechać do domu, do Mierzyna, to znów psy mnie napadły. Całą drogę prowadzę 
rower, bo co podpompuję, to powietrze uchodzi. Pytają, do kogo ja jadę? Mówię, że do 
Markiewicza, to mój szwagier. Mówią: „obrze jedź, my go dobrze znamy, jeszcze sprzed wojny, to 
porządny chłop”. Na tej podstawie mnie puścili.  
  My Polacy organizowaliśmy się stale, dzień i noc czekaliśmy z drżeniem serca na moment, kiedy 
przyjdzie czas zemsty za nasza krzywdę, naszą niedolę i ciężki los, za cierpienie niewinnych po 
więzieniach, obozach, na wygnaniu. Za śmierć poległych naszych braci i ciągłe dalsze katusze i 
morderstwa przez żandarmów i gestapowców, aby jak najprędzej przyszła ta chwila, a więc często 
pisałem co czułem (…). 
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 Życie codzienne. Sprzedaż konia 
 
  Przebywając u siostry i pomagając w gospodarstwie, nauczyłem się orać, siać, kosić, młócić  itp. 
(prace bardzo ciężkie od świtu do nocy, a zwłaszcza w okresie żniw), kopania kartofli, sprzątania 
siana, młócenia cepami, ale do wszystkiego człowiek się przyzwyczai, wprawi, a nawet polubi tę 
orkę życia, ale do tego potrzeba być silnym, od małego zaprawionym no i dość dobrze odżywionym 
A mnie „gospodarzowi z Bożej łaski” z powodu okupacji, trzeba było pogodzić się z losem, inaczej 
musiałbym służyć okupantowi. Mojemu szwagrowi zabrali w 1939 konie do artylerii. Początkowo 
trudno było kupić dobrego konia, który by mógł podołać w dużym gospodarstwie. Wreszcie 
dowiedział, że jeden gospodarz z kolonii Mierzyn F. Cubała ma na sprzedaż konia. Na wygląd koń 
gniady, rosły, dobrze wyglądający, szwagier go kupił nie wypróbowując, zapłacił 180 zł. Okazało 
się potem, że to koń  pełen hamer, znorowiony. Gdy mu coś w jego koński łeb wpadło, to nawet 
pustego wozu nie chciał pociągnąć. Można go było zabić, a on stał, wierzgał, lub kładł się przy 
dyszlu i nie ruszył się, a gdy mu przyszła jego końska chęć, to można było ładować wóz na parę 
koni, a on sam gnał, że trudno go było utrzymać i trzeba było biegiem lecieć przy wozie, aż znów 
stanął i choćby go zabito, to się nie ruszył. Ciężkie było życie i praca z takim koniem, no ale nie 
było innego, a o lepszym ani mowy. Mało było koni we wsiach, co lepsze poszły do wojska. Tym 
koniem nie tylko, że trudno było na czas się obrobić, ale i wstyd nim jeździć, bo zdarzyło się, że na 
środku wsi dostał swej choróbki, przewracał się przy pustym wozie. Nam zbierało się na płacz, a 
ludzie się zaśmiewali z takiego widowiska. Można byłoby i to przeboleć i ścierpieć, ale miał 
jeszcze większą wadę, wewnętrzną jelitową. Gdy stał w stajni przy żłobie żując obrok, mógł całymi 
godzinami burczeć. Gdy się stało w stajni, słychać było, jakby na dworze gdzieś w górze leciała 
wielka eskadra bombowców, taki był z jego jelit warkot. Gdy się wyleciało na dwór zobaczyć, 
gdzie to lecą te samoloty, a tu cisza głucha, a w stajni to samo. A koń podnosząc ogon warczy, 
burczy i strzela jakby CKM strzelający krótkimi to znów długimi seriami i co chwila zakrztuszający 
się strzela pojedynczymi. Początkowo to nas śmieszyło (i w tej strasznej okupacji też można się 
było uśmiać do łez). Jedziemy z pola, ja, szwagier i jego 2 synowie, drogą przechodzą miejscowi  2  
księża  i siostrzenica i siostrzeniec księdza. Księża zatrzymują szwagra na drodze: „Co tam słychać 
panie Markiewicz?, jak tam sytuacja na wschodzie?” itp. pytania, jak to bywa w wojnę, każdy 
szuka wiadomości i pocieszenia. Szwagier zaczyna opowiadać, bo my czytaliśmy gazetki, zawsze 
było coś nowego i ciekawego. W trakcie tej rozmowy nasz koń zaczyna swoje arie, wygwizdy, 
warkoty i strzelanie z wolniejszych do bardziej szybkich serii i znów pojedynczych wybuchów, 
jakby granatów. W trakcie tego szwagier, chcąc to zgłuszyć, coraz głośniej opowiada, my się 
kryjemy i pękamy ze śmiechu; księża przygryzają wargi, aby nie parsknąć śmiechem, chcą 
zachować powagę; siostrzeńcy ze wstydu kryją się za księży, wreszcie szwagier widząc na co się 
zanosi, konia batem i krzyczy: „Wio ty smrodzie”. Księża zostali śmiejąc się, a my leżąc na wozie, 
trzęsiemy się ze śmiechu. W całej wsi znali tego konia, jego grę i kaprysy, nikt by go nie kupił, 
zabić go szkoda, bo czym obrabiać pola itp., ale wypuszczać daleko też nie można, bo nie wiadomo, 
co go napadnie, a może narazić jadących. Gdyby przejeżdżali Niemcy, nim by się zmiarkowali, że 
to koń tak strzela, mogliby się przerazić i obstrzelać jadących wozem. 
     Przyszła zima 1942 r., ciężka zima, śniegi wielkie, zaspy, mało gdzie się wyjeżdżało koniem. 
Koń stojąc tygodniami przy żłobie wypoczął, wypasł się, jak łania, ale tym bardziej „grał na swoich 
instrumentach i strzelał do Niemców”. Przyjechali do wsi saniami Cyganie, szukają konia na 
zamianę lub kupić chcą. Ktoś dowcipny, wskazał konia mojego szwagra, że choć koń piękny, ale go 
chce sprzedać, bo mu niepotrzebny. Przyjechali Cyganie, 4-ech ich przyszło do szwagra i pytają czy 
ma na sprzedaż lub zamianę konia. Szwagier, wiedząc, że takim koniem Cyganów nie oszuka , ale 
na ryzyko i dla żartów  mówi: „Owszem mam, ale nie wiem czy wy go kupicie, bo to koń drogi, a ja 
chcę na zamianę i z dopłatą.” Cyganie chcą zobaczyć tego konia, idą do stajni, spojrzeli po sobie i 
mówią, że go wezmą: „Ile pan chce?” Szwagier mówi: „wasz koń lichy, chudy, więc waszego konia 
i 180 zł dopłaty”. Cyganom wydawało się to drogo, ale koń im się spodobał ,wiec się zgodzili. 
Cyganie swego konia wyprzęgli od sanek, szwagier założył do nich swojego i wszyscy powsiadali. 
Szwagier powoził. Koń z miejsca ruszył w galop, trudno go było utrzymać, mało bramy nie wywalił, 
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tak szedł, jak koń cugowy i przez całą wieś nie ustawał rwąc do przodu. Za wsią wykręcili i znów 
to samo, aż zatrzymał się na podwórzu. Cyganie zadowoleni, wypłacili zadaną sumę i zostawili 
swojego konia. Koń ten był nieszczególny, słaby, ale za to spokojny, bez hamer i wad. Cyganie 
nowym koniem wyjechali, który znów pędził przez wieś, dopiero za wsią stanął i żadna siła, ani 
sztuczki cygańskie nie mogły mu dać rady, ani go zmusić do dalszego biegu. Dopiero wszyscy 
zeszli z sanek, konia wzięli za pysk i tak go prowadzili do następnej wsi. Tam nabrali jakiegoś 
chłopa, któremu koń się podobał, a nie robił próby przejażdżki, wymienili sobie na innego, a do 
szwagra już nie wrócili, bo im było wstyd, że oni- Cyganie dali się oszukać. Oszukany przez 
Cyganów chłop przeklinał ich, że mu takiego konia wtrynili i obiecywał, że im nie daruje, ale 
Cyganie znikli z tych stron(...). 
 
 Pomoc młynarza Obermana z Kuźnicy Żerechowskiej 
 
   W warunkach okupacyjnych ciężka była praca na wsi. W dzień ciężko trzeba pracować, ale i nocy 
nie ma spokojnej, bo trzeba być czujnym, ostrożnym i przy najmniejszym hałasie zrywać się, 
wyglądać, kto i gdzie, aby nie dać się złapać wrogowi, bo trudno było ukryć zainteresowania, 
przynależność do czegoś, tj. organizacji. A ludzie? Wiadomo, mściwi, zazdrośni, złośliwi, 
rozpowiadają, a to może dojść do ludzi donosicieli, konfidentów, a więc łatwo wpaść w sidła. 
Często już naprzód wiedzieliśmy, że będzie łapanka wieczorem i w nocy, więc się powiadamiało 
wszystkich, a zwłaszcza dziewczyny, chłopców, którzy się melinowali po różnych zakamarkach, na 
odludziu, w kopkach siana czy zboża itp., więc każdy niewypoczęty, strudzony itp. Szwagier miał 4 
dzieci. Najstarszy syn Witold jeździł do Piotrkowa na tajne nauczanie, komplety, stamtąd przywoził 
gazetki, różne wiadomości, a często wcale nie przyjeżdżał, bo to łapanki na ulicach, stacji kolejowej. 
Trzeba było siedzieć w ukryciu. Było też tak, że stał złapany jak i wielu ludzi i zaprowadzany do  
arbetsmandu przeznaczony był na wywóz do Niemiec. W takim wypadku uciekał się do znajomego 
Niemca, młynarza Obermana z Kuźnicy, ten znów do Piotrkowa, aby go zwolnili. Kiedy już tak 
często trwało, wydał ten Niemiec mu zaświadczenie, że u niego- w młynie pracuje, to go ochroniło, 
ale w końcu musiał pracować we młynie, tam się ukrywając. Ten Niemiec nie był zły, ostrzegał 
Polaków, w wielu wypadkach ratował (…) 
 
Początki  partyzantki 
 
  Coraz więcej się słyszy o akcjach bojowych chłopców z lasu, „Jędrusiów”. Zachodzą i do 
Mierzyna, spotykamy się na wsi z oddziałem „Wichra”. Ja chodziłem do lasu na meliny i robiłem 
chłopcom zdjęcia do lewych dowodów. Po nocach czuwamy, będąc ochroną przed najściem 
Niemców żandarmów.  
   Była jesień 1943 r. ja, chcąc jeszcze coś pomóc siostrze, pracowałem gorliwie, aby szybciej się 
obrobić i iść do lasu do partyzantki. Takie życie we wsi było bardzo niebezpieczne, łatwo można 
było wpaść w łapy żandarmerii, gdy się nad ranem człowiek najlepiej usypiał. Byliśmy na 
ubezpieczaniu torów na Starej Wsi, Niemcy mieli wywozić z Piotrkowa więźniów do Oświęcimia, 
tory zostały zaminowane, ale gdy nadszedł pociąg i mina wybuchła, wyrwała tylko 0,5 metra szyny, 
pociąg, kulejąc po pokładach poszedł dalej, akcja się nie udała. 
 
Bój oddziału „ Wichra” w Mierzynie 
 
Mój szwagier jako agronom wsi Mierzyn, na posiedzeniu gromadzkim, postanowił kupić dla wsi 
drzewka owocowe. Wielu gospodarzy się pozapisywało na różnego rodzaju drzewka. Została 
sporządzona lista, zebrane pieniądze. Postanowiono jechać po drzewka owocowe do Bab, gdzie 
znajdowały się duże szkółki. Kilku chłopów z komisji ze szwagrem, wozem drabiniastym wyjechało 
w niedzielę wieczorem dn. 14 listopada 1943 r, po te drzewka. W poniedziałek 15 listopada, we 
wczesnych godzinach rannych przyjechali do wsi żandarmi-5 samochodów, w tym jeden pusty, po 
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ludzi. Zaczynają chodzić po domach i młodych łapać i odprowadzać na samochody. Było już 
nałapanych kilkanaście osób, tak młodzieży męskiej jak i żeńskiej. Jeszcze 14 listopada w nocy 
oddział „Wichra” przechodził z akcji z Rzeszy i w Mierzynie do sołtysa Piątkowskiego Józefa wstąpił 
sam „Wicher”i umówili się, że jego oddział będzie stał na Kazimierzowie w lesie Benicha i aby sołtys 
rano przyszedł tam, bo będzie konferencja 3 oddziałów, a sołtys Piątkowski jako członek ZWZ, żeby 
był obecny. Z powodu, że przyjechali do wsi żandarmi, nie mógł się oddalić ze wsi, ale posłał do por. 
„Wichra” chłopaka Witka Jędrzejewskiego (13 lat), że we wsi żandarmi łapią ludzi na wywóz. 
„Wicher” zbiera swój oddział i pospiesznym marszem postanawia zaatakować Niemców we wsi, aby 
odbić ludzi. Przyszli niespostrzeżenie od strony północno-wschodniej. Zasłaniał ich las brzozowy 
dochodzący do samej wsi, a żandarmi swoje ubezpieczenia już ściągnęli, bo mieli lada chwila już 
odjeżdżać, ale czekali jeszcze na wałęsających się po wsi za jajami, masłem żandarmów itp. Gdy 
większość żandarmów była już przy samochodach, nadbiegł „Wicher” ze swoimi ludźmi i ci przez 
podwórka podeszli niespostrzeżenie pod same samochody, a zwłaszcza z podwórka obywatela 
Marciocha Franciszka i zaczęli ostrzeliwać żandarmów. Zaczął się bój. Zaraz przy samochodzie 
zginęło kilku żandarmów, inni schowali się do kuźni obywatela Staszewskiego, ukryli się wśród 
kobiet, które przyszły do samochodów, płacząc, że ich dzieci wywożą. Jeden żandarm chciał się  
schować w kuźni i gdy przelatywał od samochodu, stojący w furtce obywatela Marciocha partyzant 
strzelił, żandarm upadł, drugi wychylił się z kuźni, aby go podnieść, też dostał, upadł W tym czasie 
ludzie z samochodów pouciekali, gdzie kto mógł. Żandarmi też pokryli się po domach, oborach, za 
stodołami. Żandarmom zdawało się, że to chłopi we wsi do nich strzelają, bo rozproszeni wszędzie 
partyzanci ich obstrzeliwali. Marian Marcioch wyglądając zza węgła domu, gdzie mogą być żandarmi, 
o mało nie zginął, bo kula świsnęła mu koło głowy. Bój trwał kilka godzin. Jeden z żandarmów 
wycofując się ze wsi przez łąki w kierunku Wilkoszewic zaczął strzelać zapalającymi pociskami w 
stodoły wzdłuż szosy. Wszedł między dwie kobiety, które go miały zasłaniać przed pociskami 
partyzantów. Ja byłem tylko z siostrą w domu, też kryłem się, aby mnie nie złapali. Przy stodole w 
szczycie było złożone na stertę siano, wlazłem po drabinie z boku na to siano i wpuściłem się aż do 
dna siana. Słyszę ciągle strzelaninę, raz pojedyncze strzały, potem seryjne z automatów, a nawet 
wybuch granatów. Coraz gęstszy ogień z broni maszynowej. Naraz słyszę głos siostry, a raczej krzyk : 
„Pali się, pali się, o Boże już u nas pali się!” Chcę wyjść z tego siana, nie mogę, z nerwów siły mnie 
opuszczają, co się podciągnę wyżej, znów zjeżdżam na dół, dopiero postanawiam przebić się bokiem, 
dość szeroko, ale siano ubite. Rozpacz i strach nie dodają siły, rozpycham po murze siano.  
Wycisnąłem się z boku, patrzę już dom, stodoła i siano od góry pali się. Wpadamy do obory 
wypędzać krowy, świnie, wszystko się ciśnie z powrotem, nie można dać rady. Namęczyliśmy się 
dość długo, aby wszystko wypędzić na ogród, wszędzie kule świszczą, siostra z domu złapała tylko 
ubrania i pościel, a ja aparat fotograficzny, potem już trudno było się zbliżyć, bo w ciasnym podwórku  
z trzech stron ogień. Widzę wóz stojący pod stodołą ,deski zaczynają się palić, chcę wóz odciągnąć na 
ogród, dyszel gorący, że w ręce parzy, więc przez marynarkę odciągnąłem. W stodole spaliło się 
wszystko zboże, siano, z 1 metr fasoli. Spaliła się sieczkarnia, wialnia, nowy jeszcze nieużywany wóz, 
siewnik i inne narzędzia rolnicze. Spłonął dom z wszystkimi meblami, naczyniami kuchennymi, 
obrazami, bielizną, obuwiem, itp., osobiste pamiątki  na strychu, kilka metrów cebuli, grochu, owsa 
itp. Oprócz kartofli w kopcach, nie pozostało nic do życia, ani wyżywienia, ani inwentarza. Nikt nie 
spieszy na pomoc, u sąsiadów tak samo się pali, u Ciesielskiego, u W. Olczyka. Każdy mężczyzna 
siedzi ukryty, bo Niemcy, jakiego tylko mężczyznę zobaczą, zaraz strzelają. Przyjechały straże 
pożarne z Gorzkowic, Rozprzy. Weszli na dach obory i zaczynają gasić dom, który już przygasa. Stoją 
jeszcze ściany, są całe okna, ale żandarmi zaczynają strzelać do strażaków, ci zeskakują na ziemię, 
zawracają i uciekają ze wsi. Ogień się znów wzmaga i wszystko doszczętnie wypala. W tym boju 
zostało zabitych 6-żandarmow, 13 rannych, z tych 9-ciu zmarło z ran. Żaden partyzant nie był nawet 
ranny, działali przez zaskoczenie i strzelali z ukrycia. Najechało się dużo żandarmów. Twierdzili, że to 
sami ludzie ze wsi strzelali do nich. Groziła wsi zagłada lub wielu ludziom śmierć. Spędzili koło 
stawów dworskich około 200 osób i 2 księży, jako zakładników na rozstrzelanie, jeśli stwierdzą, że to 
ludzie ze wsi strzelali. Jeździli żandarmi po kolonii Mierzyn, tam ludzie zeznawali, że przyszli 
bandyci od lasu, szło ich dużo, no i poznali po śladach tez wydeptanych i ludzi i księży puścili.  
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   Wieś Mierzyn cała należała do konspiracji ZWZ. Żandarmi zabrali sołtysa do Niechcic i jak 
barana wsadzili go do samochodu. Musiał leżeć na spodzie, a oni nogami go przyciskali. Tak 
zawieźli na posterunek żandarmerii w Niechcicach i wsadzili go do celi. Czekali na komendanta, 
który był na odprawie w Piotrkowie w gestapo. Gdy wrócił, wezwali go na badania, krzycząc, że 
sołtys zawsze zapewniał ich, że jego wieś Mierzyn to sami porządni ludzie, spokojni, z 
kontyngentów się wywiązują, do niczego nie należą. A tu się okazało, że to wieś bandycka, każdy 
ma broń: „Broniłeś sołtysie takich bandytów i ty sam bandyta, pojedziesz teraz do obozu za to”. 
Sołtys tłumaczy, jak może. Często przecież przyjmował u siebie żandarmów, poił ich wódką, 
częstował i chwalił wieś, że spokojna. Po 48 godzinach wezwali go do komendanta, który krzyczy: 
„My cię teraz wypuścimy do domu, ale gdy się jeszcze raz coś takiego trafi, a ty nie dasz nam znać, 
to cię na twoim podwórku zaraz na drzewie powiesimy. Masz nam meldować o wszystkim, o 
każdym pokazanym we wsi bandycie.” Sołtys Józef Piątkowski przyrzekł im to solennie. Oni mu 
wierzyli, miał mówić przekonywująco, miał u nich zaufanie, a oni myśleli, że to ich człowiek. Miał 
im wódy nie żałować. Źle to jednak się stało, że zawiadomił oddział „Wichra” o żandarmach we 
wsi, lepiej by było, gdyby tych 32 osoby wywieźli do Niemiec na roboty, niejeden byłby przeżył, a 
może i wszyscy, a ten bój spowodował tyle nieszczęścia. Cała wieś i okolice ponosiły stale ofiary, 
była to wieś „napiętnowana, bandycka”. Niemcy przyjeżdżając do wsi stale ją otaczali i 
ubezpieczali się. Cała wieś ponosiła ofiary. Przyjechali znów, zaaresztowali 72 mężczyzn i 
wywieźli do obozów z których po wyzwoleniu wróciło tylko trzech: tj. Jan Makarski, Marian 
Brzozowski i Władysław Turski, którzy przeżyli obóz. Ja sam bardzo poszkodowany. Wszystko mi 
się spaliło, zostało tylko to, co na mnie, a siostra przez długie lata nie mogła dojść do siebie. 
Szwagier Markiewicz na drugi dzień po tym boju wrócił do wsi z drzewkami, a tu wszystko spalone 
nawet listy na te drzewka, kwity, ile kto potrzebował i ile wpłacił. Ludzie, co chcieli to mówili i 
brali takie drzewka, jakie im się podobały, nie było czym sprawdzić. Zima się zbliżała, nie ma 
zboża, słomy, siana, ciężko tak gospodarzyć. 
 
 Zabójstwo Kopcia 
 
   W Mierzynie znów sensacja, do majątku Mierzyn, w którym był administratorem obywatel Kopeć 
przyszło 2 młodych  mężczyzn, i chcą się z nim widzieć. Żona im wskazała, że jest w szopie poszli 
tam. Za chwilę słychać strzały, zabili go, rzekomo za to, że to on sprowadził żandarmów meldując 
Niemcom, że ludzie nie chcą chodzić do pracy do majątku. Czy rzeczywiście on był winien?(..) 
 
Najazd Ukraińców na Mierzyn 
 
  Potem znów w końcu lipca 1944 najazd Ukraińców, bo wieś jako bandycka, bo ich panów tylu 
zginęło, zaczęli rabunek wsi, u siostry zrabowali wszystko nawet świnie zabili. Dobrze, że z 
obejścia Markiewiczów, bydło i konie wyprowadzili i ukryli. Syn Jurek uciekał, to go ścigali i 
strzelali, ale uciekł na Kuźnicę, schronił się do młynarza Obermana. Mnie zabrali resztę: aparat 
fotograficzny, nowe buty, a bratu złoty zegarek. Trudno było z tą bandą ukraińską walczyć, było ich 
około 15 tysięcy. Jak szarańcza po drodze rabowali, niszczyli, gwałcili, mszcząc się za swych 
panów(...) 
 
Pacyfikacja wsi w październiku 1944 
 
   Rok 1944. Ja, będąc blisko stron, gdzie przebywałem w konspiracji i gdzie mieszka moja siostra, 
postanowiłem ich odwiedzić, bo słyszałem wiele, jak za zabicie 6 żandarmów oraz 13 rannych, z 
których znów 9 zmarło, żandarmi i własowcy stale nachodzą tę wieś Mierzyn, jako wieś bandycką; 
choć ludność tej wsi nic nie winna. Ale wiadomo, Polacy to wszyscy bandyci i wrogowie trzeba 
karać jednych za drugich, a zwłaszcza tych, których łatwo dosięgnąć Bogu ducha winnych i 
bezbronnych. Więc poprosiłem dowódcę kompanii por. „Kruka” o jednodniowy urlop. Na drugą 
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noc wrócę. Zabrałem ze sobą nagana kaliber 11, 20 sztuk naboi i po kolacji około godz. 
20.wyruszyłem prostą szosą z Przerębu na Krosno. Zabrałem też ze sobą sporą paczkę tytoniu 
średniotureckiego ze 2000 papierosów, to był mój przydział od kolegów. Ja nie paliłem, to 
składałem, a szwagier mój  F. Markiewicz dużo palił, więc chciałem go ucieszyć. Szedłem zboczem 
szosy, rękę miałem na rękojeści nagana. Zawsze czujny, aby nie wpaść w zasadzkę z ręką na 
rękojeści nagana. Poszedłem do wsi Krosno. Na skrzyżowaniu dróg, słyszę wielki harmider. 
Podchodzę po cichu, widzę na środku drogi 3 wozy, a na nich i koło nich pełno ludzi, ale mówią po 
polsku i rusku, wiec podchodzę do nich, nawet mnie nie zauważyli i gdyby tak podeszli żandarmi, 
wszystkich by wybili, bo przeważnie wszyscy byli pijani i o coś się tam sprzeczali między sobą. 
Gdy podszedłem pytam: „Co ta za oddział i gdzie jedziecie?” Oni dopiero teraz podskoczyli do 
mnie: „A ty kto i skąd się tu wziął?” Ja mówię: „Jestem partyzantem AK  z oddziału „Andrzeja” z 
radomszczańskiego i idę odwiedzić siostrę w Mierzynie, bo podobno Szwabi ich spalili i bardzo 
skrzywdzili”. Jeden z nich mówi: „Charoszo, my jesteśmy z oddziału Jaszy i znamy „Andrzeja”, 
jedziemy do miejscowości Mokra, możesz się z nami zabrać”. Wsiadamy i ruszamy w kierunku na 
Cieszanowice-Mierzyn. W drodze wóz podskakuje na korzeniach, mnie paczka wypadła na ziemię, 
rozsypały się papierosy, zeskoczyłem na ziemię, aby zbierać, a oni za mną i wyciągają rewolwery, 
myśleli, że ja uciekam. Dopiero widząc, co jest, pomogli. Z tego powodu dałem im po garści 
papierosów, wiec sporo straciłem, siadamy, znów jedziemy przez las. W lesie zatrzymują ich patrole 
z grupy AK. Sprzeczają się i kłócą, ja podchodzę i mówię: „Dlaczego ich zatrzymujecie, ja z nimi 
jadę do Mierzyna, jestem też z AK, z oddziału „Warszyca”, który stoi koło Przerąba, nam się 
spieszy, bo oni jadą do Mokrego i może ich dzień zastać”. Po czasie zwolnili ich. Jedziemy dalej. Ci 
z AL zaczęli mi gadać, żebym się z nimi przyłączył, po co ja należę do tych z AK. Już wkrótce 
będzie w Polsce nasza władza ludowa, która już urzęduje w Lublinie itp. Ja mówię, że od początku 
okupacji należałem do organizacji ZWZ i u nas powstały oddziały AK, więc nie mogę z AK 
przechodzić do AL, bo byłbym zdrajcą i dezerterem, za co u nas się karze po wojskowemu. Może 
później to zrobię, ale teraz nie. Najgorzej bałem się, żeby mi nie zabrali broni. Niedaleko szosy 
głównej krzyżującej się z Gorzkowic na Mierzyn, słyszeliśmy w lesie od tamtych, że oni często 
robią zasadzki na skrzyżowaniu koło krzyża. Ten ich komendant AL mówi do mnie, żebym ja z nim 
szedł na przód, na 100 metrów przed wozami i sprawdził czy droga jest wolna. Biorę w ręce nagan, 
idę pierwszy, a ten 50 metrów za mną. Idę cicho, słuchując. Wozy stoją wyszedłem na 
skrzyżowanie, rozglądam się  i wołam: „Achtung ,achtung”, aby, jeśli są gdzieś żandarmi odezwali 
się. Ale cisza, więc wołałam:” no jedźcie, droga wolna.” Przejechaliśmy szczęśliwie do wsi 
Mierzyn, zeskoczyłem z wozu dziękując im za drogę i życząc dalszej spokojnej jazdy. Ja 
podszedłem do okna domu sołtysa Józefa Piątkowskiego. Ucieszył się, gdy mnie zobaczył, 
przywitaliśmy się serdecznie. Pytam, co słychać we wsi, jak tam u siostry. Odpowiada, że na razie 
spokój, przedwczoraj ich było pełno, bydło zabierali, a we dworze są kałmuki. Mówi mi dla 
pewności: „Chodźmy przez łąki, odprowadzę cię do siostry”. Nawet pies nie zaszczekał. Pukamy w 
okno, po chwili wystraszona siostra pyta: „kto tam?” Piątkowski mówi: „Pani Markiewiczowa, 
spokojnie to Janek przyszedł”. Otworzyli, ucieszyli się, Piątkowski Józef poszedł. Ja broń i 2 
granaty, które miałem w kieszeniach wsadziłem w stóg siana, bo po spaleniu stodoły nie było nic. 
Przespałem ze 2 godziny. Rano koło 7 zjadłem śniadanie i poszedłem do organisty, mojego wuja 
Łabendowicza. Opowiadam im wszystko, o przedwczorajszym boju, bo oni słyszeli, że gdzieś za 
Kamińskiem był wielki bój i słychać było artylerię i samoloty, jak bombardowały itp. Może tak 
siedzę z godzinę, naraz wpada do mieszkania sąsiadki córka Krysia Niedźwiecka, wystraszona ze 
łzami w oczach i woła zdyszana: „Pełno Niemców przyjechało, otaczają wieś, o Boże co z nami 
będzie!” Ja wyskoczyłem do drugiego pokoju od ulicy, wyglądam oknem, a tu koło cmentarza na 
początku wsi stoi długi sznur samochodów, jeszcze jedni zeskakują na ziemie, a inni już zachodzą 
wieś z dwóch stron od południa i północy. Idą sznurem, jeden za drugim środkiem szosy. Wpadam 
do kuchni, gdzie lamentują dzieci  i kobiety, tj. moja pociotka w moim wieku. Mówię : „dla mnie 
wyjścia nie ma, musze się tu u was gdzieś schować do piwnicy albo na strych”. Moją ciotkę szał i 
histeria ogarnęła, dopadła do mnie, wypycha mnie do sieni i krzyczy: „uciekaj, uciekaj ty nas 
zgubisz” i precz mnie wypycha na dwór. Ja w sieni rozejrzałem się i spostrzegłem leżącą swojej 
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roboty w pasy derkę, złapałem ją, nakryłem się nią cały, (furażerkę wsadziłem do kieszeni) 
owinąłem się nią, aby munduru nie było widać i tak okryty idę spokojnie wolno za stodołę. Widzę, 
że około 50 metrów dalej idą własowcy, żandarmi też nakryci plandekami, bo deszczyk mżał i było 
zimno, wiec i mnie pasowało to nakrycie i nie dziwiło. Dalej za stodołą księdza rośnie wysoki 
chwast, badyle, lebiody itp. wysokie chwasty. Ja udając miejscowego, rwę to, nakładam na lewą 
rękę, aby znów zasłonić się od idących szosą żandarmów, od których jestem ze 20 metrów, stale 
schylam się i dalej idę. Doszedłem do płotu, gdzie między płotami księdza, a siostry przechodziła 
wąska dróżka na łąki. Trzeba było przebyć jeden płot i drogę i znów płot do ogrodu siostry. 
Spojrzałem przez płot na drogę w lewo i prawo. Nie ma Niemców, tylko dalej widzę 
przechodzących; rzuciłem chwast, przeskoczyłem płot i drugi jeszcze większy, na tym płocie derka 
mi się zahaczyła o gwóźdź, została, a ja spadłem na głowę. Zrywam się, biegnę na podwórko siostry, 
która wystraszona, płacząca, częściowo i o mnie, bo gdyby tak tu mnie złapali to wiele byłoby 
nieszczęścia dla rodziny. Gdy mnie siostra zobaczyła ręce załamała i krzyczy : „Uciekaj, uciekaj!”, 
a ja mówię: „Gdzie ja teraz będę uciekał? Czy widzisz ile ich tam idzie?” Sąsiada syn- Lucjan 
Olczyk, na ich widok zaczął przez łąki uciekać w drugi koniec wsi, to za nim gęsto strzelali, a on 
kluczył i znikł im we wsi. Mówię: „Musze się tu gdzieś schować, nie wiadomo po co ich tyle 
przyjechało i otaczają wieś, jeśli łapać ludzi to będą wszędzie szukać”. Wołam bratanka  Mariana 
lat 12 :”Chodź ze mną”. Wpadłem do ogrodu, wśród malin, choć już bez liści, był dołek po 
kartoflach, czy burakach, położyłem się w nim i powiedziałem: „A teraz narwij chwastów i dobrze 
przykryj mnie”. Rwał różne badyle, chwasty, narzucił na mnie i poszedł. Deszcz mży coraz lepszy 
(kapuśniaczek), ja tylko w koszuli i bluzie, czuję przez chwast, że mokry jestem z wierzchu, ale i 
woda podchodzi pode mnie, boję się poruszyć, aby się gdzie nie odkryć, a to leżenie wydaje mi się 
wiecznością, a tu wszędzie cisza, nikt się mną nie interesuje, ani nie słychać Niemców. Po czasie 
słyszę na podwórku, około 50 metrów ode mnie, siostra rozmawia ze szwagrem dość głośno: „Jak 
tam dałeś już krowom, a koń napojony”. Taka gospodarcza mowa. Ja myślę sobie: „Co jest, 
zapomnieli o mnie?” Ale sam nie ryzykuje wstać, tylko wołam: „Halo, halo!”, a siostra krzyczy: 
„Cicho, cicho”. Co jest? Co to znaczy. Leżę dalej, za niedługi czas słyszę, że idzie ten sam chłopiec 
Marian i woła na kury: „Sio, sio!” Podszedł blisko mnie, usta zasłonił ręką, aby nie było widoczne 
że mówi i szepcze cicho: „Wujku cicho bądź, bo tu blisko żandarmi stoją, mogą usłyszeć”. No coś 
jest, jeśli oni tyle czasu stoją mimo deszczu, we wsi coś się dzieje. Miałem szczęście, bo ich stało 
ode mnie 3-ech na ubezpieczeniu, no i drugie szczęście, że nie mieli ze sobą psów, bo wiadomo, co 
by było, a że padał deszcz, oni nakryci na głowy plandekami, nie zwrócili uwagi na mój głos, stojąc 
ode mnie 20 metrów, ani nie zwracali uwagi na chłopca. Przeleżałem tak od godz. 8.30 do godz.16., 
cały mokry, głodny i zmarznięty. Gdy już odjechali, bo już się wieczór robił. Mimo, że było ich z 
półtora tysiąca panicznie bali się tej wsi i nigdy ich tylu nie przyjeżdżało. Po ich wyjeździe ja 
wyszedłem jak zmokła kura, a siostra jeszcze lamentuje: „Coś nam stracha narobił, że ja ledwie 
żyję”. Kto wiedział, że ja spragniony zobaczyć się z rodziną, wpadnę w takie tarapaty, choć 
szczęśliwie z nich wyszedłem, jak z wielu innych na wojnie. Kto chce niech nie wierzy, ale ja 
zawsze wierzę w cudowne ocalenie i szczęśliwe okoliczności. Wyszedłszy po całodziennym 
pobycie, z dołu mokry i zziębnięty i głodny. Jak na połowę października i dnia dżdżystego-bałem 
się, aby sobie nie zaszkodzić. Pożywiłem się u siostry i tak mokry o zmroku w towarzystwie pani 
Heni Nowickiej wyruszyłem prosto szosą do lasu. 
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Rozdział V. Biogramy mieszkańców Mierzyna i okolic  
 
 
Banaszczyk Stanisława, z domu Olczyk, córka Józefa i Władysławy z Majchrzaków, 
ur.14.08.1920 r w Mierzynie. W wyniku łapanki przeprowadzonej 11.07.1941 r. w Mierzynie 
wywieziona do Niemiec na roboty przymusowe. Pracowała jako robotnica rolna (od 21.07.1941 do 
10.04.1945)  w gospodarstwie Franciszka Albersa w Dornheim nieopodal  Meschede w Nadrenii 
Północnej-Westfalii. Wróciła w maju 1946 r. do rodzinnej wsi i tutaj zawarła związek małżeński z 
Ignacym Banaszczykiem. Utrzymywała się z pracy na roli.117 
Cubała Eugeniusz, s. Józefa i Marianny z Gawińskich, ur. w 1926 r. Zmarł prawdopodobnie w 
roku 1945 w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen, filia Breslau 
Cubała Julian, s. Antoniego i Marianny z Tarnowskich, ur. w 1904 r. Zmarł w roku 1945 w obozie 
koncentracyjnym Gross-Rosen, filia Breslau 
Duszyński Antoni, syn Józefa i Stanisławy z domu Skrobek, ur. w 1911 r.Bestialsko zamordowany 
06.10.1944, spoczywa na starym cmentarzu w Mierzynie 
Duszyński Edmund, syn Antoniego i Antoniny z Chęcińskich, urodzony 08.08 1911r.w Mierzynie. 
Członek AK, ps. „Doraj”, kapral podchorąży, z-ca d-cy plutonu, w organizacji od IV 1942 r.118.Jego 
pseudonim  w czasie konspiracji był jednocześnie nazwiskiem panieńskim jego żony Wandy. W 
latach 1932-1933 odbywał obowiązkową służbę wojskową w Dywizyjnej Szkole Podchorążych 
Piechoty w Łodzi. Brał udział w kampanii wrześniowej walcząc w okolicach Lwowa. 
Kontuzjowany w rękę dostaje się do niewoli niemieckiej, z której ucieka w czasie transportu 
kolejowego do Rzeszy w okolicach Częstochowy. Wraca w grudniu 1939 r do rodzinnej wsi i tutaj 
od maja 1940 r. aż do wyzwolenia pełni funkcję kierownika spółdzielni mleczarskiej. Od roku 1940 
działa w Straży Chłopskiej,  a później Batalionach Chłopskich. Prawdopodobnie struktury, w 
których działał, zostały wchłonięte przez AK w wyniku akcji scaleniowej- czyli uznania komendy 
AK przez struktury wojskowe istniejące w tym czasie w Polsce. Po wojnie pracownik umysłowy 
Poczty Polskiej, mieszkał  w Kłobucku, Starogardzie Szczecińskim i Warszawie. Za swoją 
działalność w czasie wojny odznaczony Krzyżem Partyzanckim i odznaką Grunwaldzką. Zmarł w 
Warszawie w roku 1980119. 
Duszyński Stanisław, syn Józefa i Stanisławy z domu Skrobek, ur. w 1923 r. w Mierzynie , członek 
AK, ps. ”Pająk”, bestialsko zamordowany przez Niemców 06.10.1944, spoczywa na starym 
cmentarzu w Mierzynie120. 
Grzybowski Józef, syn Józefa, ur. 30.01.1904, członek AK, ps. „Wigand”. Właściciel majątku 
Straszów. Zginął w styczniu 1945 roku  zabity przez Rosjan w niewyjaśnionych do dziś 
okolicznościach.121  
Jagiełło Ignacy, ur. 31.07.1907 r. w Głuchowie. Od czerwca 1941r. nauczyciel szkoły powszechnej 
w Mierzynie. Aresztowany w czerwcu 1942 r, trafił do obozu Auschwitz-Birkenau, otrzymał numer 
więźniarski 38054. Zginął 08.08.1942 r. 
Jakubik Władysław, syn Józefa i Franciszki z Kaczmarków, ur. w roku 1904 w Mierzynie. Około 
roku 1930 wyjechał do Argentyny. Po wybuchu wojny, na ochotnika zgłosił się do armii i trafił do 
Szkocji. Przeszedł cały szlak bojowy w Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Był zastępcą 

 
117 Archiwum rodzinne Banaszczyka P.; Życiorys Stanisławy Banaszczyk; List od córki Franiszka Albersa –Małgorzaty 
Dunnebache; Odpowiedź Państwowej Agencji Ubezpieczeniowej w Westfalii. 
118Kopa M., Inspektorat …, Zestawienie komendanta „Pomiana” o danych personalnych Żołnierzy Rejonu „Lichtarz” z 

dnia 01.1945, s.830 
119 Archiwum rodzinne Duszyńskiego S., Własnoręczny życiorys spisany przez Edmunda Duszyńskiego w roku      
1965.Relacja ustna  Elżbiety Hinek- córki Edmunda Duszyńskiego, rozmowa telefoniczna przeprowadzona w marcu 
2020 r. 
120Kopa M., Inspektorat piotrkowski…,s.843 
121 Tamże, s.843; APPT., Akta Gminy Rozprza, zespół 32, Ewidencja ludności z roku 1931, syg.504.       
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kierowcy czołgu oraz obsługiwał karabin maszynowy. Po wojnie, do roku 1947 stacjonował  w 
Niemczech, Wrócił do Mierzyna. Zmarł w roku 1990. Nazywany był  „Amerykan”(„Amerykon”). 
Koryciński Stanisław, syn Franciszka i Julianny z Duszyńskich, ur. 27.04.1909 w Mierzynie. 
Współpracował ze strukturami AK. Zmarł w roku 1997122 
Kwiecień Jan, syn Jana i Zofii z Olejników, ur.11.11.1911 w Mierzynie, członek BCH,  a później 
AK, ps. „Zuch”123 
Makarski Jan, syn Konstantego i Marii, ur. 24. 06. 1913 r . w Piotrkowie Tryb., członek AK,  
ps. „Makaron”. Aresztowany 03. lub 06.10. 1944 r. w czasie obławy, więziony w Piotrkowie Tryb. 
W KL Gross-Rosen osadzony 27.10.1944 r,, otrzymał nr 81269.124  
Matusiak Mieczysław, syn Józefa i Marii, ur.19.07.1922 w Mierzynie. Członek ZWZ i AK  
ps. „Wołodyjowski”, czasami mylnie podawano Kmicic. Od stycznia 1941 do lipca 1943 łącznik,  
od 1943 do 1944 zastępca drużyny łącznikowej. Od 15 .07. 1944 zastępca dowódcy plutonu 
placówki AK, ubezpieczał i osłaniał zrzuty. Przetrzymywał we własnym domu na kolonii Mierzyn 
radzieckich skoczków spadochronowych -kapitana Anisimowa i majora Balickiego oraz ich 
radiostację nadawczo-odbiorczą. Brał czynny udział w akcjach rozbrajania Niemców i zdobywania 
broni125.  W roku 1948 odznaczony przez Rząd na Uchodźstwie Medalem Wojska.126 
Olczyk Władysław, syn Jana i Józefy z Krasoniów, ur. 23 .08.1887 w Częstochowie. Członek AK. 
Do jego domu przychodzili partyzanci, a jego rodzina zaangażowana była w przenoszenie 
meldunków i informacji do okolicznych miejscowości, np. Gorzkowic. 
Olczyk Lucjan, syn Władysława i Władysławy z Korycińskich, ur. 15.11.1914 r w Mierzynie. 
Zmarł 12.02.1987 w Piotrkowie Tryb. Członek AK, ps. „Henia”. Zaprzysiężony w 08.1944 r., 
dowódca drużyny przeciwpancernej.127 Do roku 1948 mieszkaniec Mierzyna, później mieszkał w 
Rozprzy  i Piotrkowie Tryb. Wojna zastała go w wojsku w Przemyślu. Po demobilizacji wracał na 
pieszo   z Przemyśla do Mierzyna. Po drodze dostał ubrania od obcych ludzi i głównie nocami szedł 
do domu. Uciekł z transportu złapanych mieszkańców Mierzyna w październiku 1944 r. Po wojnie 
był członkiem orkiestry strażackiej działającej przy OSP, grał na trąbce128. 
Olejnik Walenty, syn Feliksa i Balbiny z domu Zięba ps. „Wisła”, ur. 18.11.1916 w Mierzynie. 
Członek AK, ps. „Wisła”. Od roku 1943 działał pod dowództwem „Błyskawicy”. Przed wojną 
służył w 13 Pułku Ułanów Nowa Wilejka, służbę ukończył w stopniu kaprala. Przez okres wojny 
pracował u rodziców na gospodarstwie. Po wojnie nie złożył broni, członek placówki KWP w 
Mierzynie. W lutym 1946 aresztowany przez UB za nielegalne posiadanie broni - dwóch kbk. 
Kiedy UB przyszło do jego rodzinnego domu, zbiegł i udał się na Śląsk do Rybnika, pracował na 
kolei. Ujawnił się po amnestii 12.03.1947. Po wojnie rozpracowywany i kontrolowany przez UB do 
roku 1955 pod kryptonimem „Fuzja”. Cieszył się nienaganną opinią w swoim środowisku lokalnym, 
zbyt dużo nie wiedziano o jego działalności, bo uchodził za osobę skrytą i małomówną129   
Piątkowski Józef, syn Stanisława i Józefy z Sadzińskich, ur. 02.09.1901 w Mierzynie, sołtys wsi 
Mierzyn od roku 1937 do 1950. Członek AK, ps. „Sobota”. Brał udział m. i. n. w odbiorze 
zrzutów. Zatrzymany przez UB w styczniu 1947, jako podejrzany o uprawianie szeptanej 
propagandy przeciwko wyborom do Sejmu Ustawodawczego. Aresztowany 07.10.1950 pod 
zarzutem udzielania pomocy „bandzie Wilka”, która od 1945 do 1948 działała na terenie powiatu 
piotrkowskiego  i radomszczańskiego jako „banda terrorystyczno –rabunkowa”, której zadaniem 

 
122 APPT, Akta Gminy Rozprza, zespół nr 32, Księga ludności stałej wsi: Mierzyn, Kuźnica Żerechowska, sygn.67. 
123 Archiwum IPN Ld PF10/704, Raporty i sprawozdania SB KPMO w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące działalności 
ruchu ludowego na terenie powiatu piotrkowskiego z lat 1957-1958. 
124 Sawicka B., Mieszkańcy województwa…,s.186. 
125Archiwum rodzinne Matusiaka M., Oświadczenie Zielińskiego Stefana, ps. „Las” dowódcy placówki AK w 

Mierzynie, wydane 20 .11. 1965 i poświadczone notarialnie w roku 1991, Oświadczenie Starostki Jana, ps. „Mokry” 
z 14 .06.1965r. 

126Tamże, Legitymacja nr 31011 wydana w dniu 15.08.1948 w Londynie przez Rząd na Uchodźstwie nadająca 
Matusiakowi M. Medal Wojska. 

127 Kopa M., Inspektorat piotrkowski …,s.837. 
128 Relacja ustna E. Szafarowskiej. 
129AIPN Katowice, sygn. 230/6675, Materiały dot. Olejnik Walenty… 
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było obalenie przemocą ówczesnego ustroju państwa polskiego przez terroryzowanie i mordowanie 
funkcjonariuszy UB i działaczy komunistycznych. W istocie współpracował ściśle z KWP w 1946, 
udzielając jej członkom schronienia i pomocy materialnej. Ponadto postawiono mu zarzut, że przez 
cały rok 1950 aż do aresztowania rozpowszechniał fałszywe wiadomości o spółdzielniach 
produkcyjnych, co miało szkodzić interesom gospodarczym państwa polskiego. Był zdecydowanym 
przeciwnikiem spółdzielni produkcyjnych, choć formalnie działał w jej strukturach.  
Piotrowski Czesław, syn Antoniego i Agnieszki z Kaniewskich, ur.16.06.1915 w Mierzynie, 
aresztowany w październiku 1944, osadzony w obozie  KL Gross-Rosen 27.10.1944 r., z którego 
nie wrócił.130 
Rawicki Kazimierz, syn Wawrzyńca i Teodory z domu Kaczmarek, ur.15 X 1914 r w Bujnach, gm. 
Gorzkowice. Członek ZWZ/AK, ps. „Lech” .Jako starszy strzelec brał udział w kompanii 
wrześniowej służąc w plutonie łączności 84 Pułku Strzelców Poleskich i walcząc w okolicach 
Wielunia i w twierdzy Modlin. Dostał się do niewoli i miesiąc przebywał w Iławie, skąd po 
zwolnieniu przez Niemców wrócił do Bujnic131.W czasie kampanii wrześniowej otrzymał wniosek 
do odznaczenia Krzyżem Walecznych132. Po zawarciu związku  małżeńskiego z Danutą Śliwińską 
zamieszkał w Mierzynie. Jeszcze jako mieszkaniec Bujen od roku 1941 działał w ZWZ, później 
taką sama działalność prowadził w Mierzynie-jako członek AK. Aresztowany 06.03.1946, 
wyrokiem sądu z dnia 12.03.1946 skazany wespół z I. Sową na karę śmierci. Wyrok wykonano 
15 .04. 1946.   
Sadziński Adam, syn Walentego i Marianny z domu Kwaśniak, ur. 06.01.1902 w Mierzynie, 
gospodarz, aktywny działacz PSL Stanisława Mikołajczyka, zatrzymany 17 listopada 1950 z 
powodu udzielenie pomocy członkom „bandy Wilka” jesienią 1946. Na prośbę ówczesnego sołtysa 
J. Piątkowskiego udzielił schronienia 2 rannym partyzantom przetrzymując ich przez 2 dni i 2 noce. 
Za działalność przeciwko władzy ludowej siedział w latach 1950-53 w więzieniu w Piotrkowie, 
Łodzi, Sosnowcu- Radochu133 
Sowa Ignacy, ps. „Kukułka”, syn Franciszka i Zofii z Ternackich, ur. 27.09.1913 w Mierzynie. 
Prawdopodobnie członek AK. Po wojnie członek placówki KWP w Mierzynie. Aresztowany 
i 12.04.1946 skazany  na karę śmierci, którą wykonano 15.04. przez rozstrzelanie. 
Sowiński Albin, syn Aleksandra i Zofii z Olczyków, ur. 09.02.1905 r. w Radomsku. Kierownik i 
nauczyciel szkoły powszechnej w Mierzynie od roku 1933. Aresztowany w maju 1941 r. trafił do 
obozu koncentracyjnego Auschwitz. Zginął w tym samym roku. Więzień o numerze 15929. 
Szcześniak Władysław, syn Kacpra i Antoniny, ur. 14.03.1914 we wsi Krosno, gmina Przerąb. 
Przed wojną służył w 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Tam w marcu 1937 ukończył szkołę 
podoficerską w stopniu starszego strzelca, wojsko opuścił w stopniu kaprala134. Po wojnie członek 
placówki KWP w Mierzynie, ps. „Słoma”. Aresztowany 08.03. 1946 r., a 12.04. 1946r. skazany  
na 15 lat więzienia. Ostatecznie zwolniony 09.02.1954. Karę odbywał min. w więzieniu w 
Chonowie będąc tam fryzjerem. Od roku 1992 rozpoczął starania o unieważnienie wyroku. 
Ostateczną odmowę otrzymał w roku 1994. Zmarł w roku 1995 w poczuciu ogromnej 
niesprawiedliwości.135 
Tatarczak Władysław, syn Jana i Anny z Trzuszczaków, ur. w Niemczech w Kołobrzegu w 1918. 
Aresztowany w październiku 1944 r, zmarł w męczarniach po eksperymentach Niemców w obozie 
Gross-Rosen, prawdopodobnie pod koniec 1944 lub na początku 1945 r.  
Turski Stanisław, syn Władysława i Józefy z Rogulskich, ur. w 1920 r. w Niemczech. Członek AK 

 
130 Sawicka B., Mieszkańcy województwa…,s. 192. 
131Archiwum rodzinne Rawickiego A .,Pismo Rawickiego A do Zarządu Głównego PCK. Biuro Poszukiwań i 

Informacji. 
132Wesołowski A .,”My, Strzelcy Polescy”. Udział 84.Pułku Strzelców Poleskich w wojnie 1939, Warszawa 2007,s.729 
133AIPN Ld 6/1263,  Akta w sprawie…; AIPN Ld PF 12/918 Akta śledztwa… 
134Relacja ustna P. Szcześniaka, rozmowa przeprowadzona w sierpniu 2018 r. 
135AIPN Ld, sygn.12/2249, Akta śledztwa przeciwko: Rawicki Kazimierz, imię ojca: Wawrzyniec data urodzenia:15-10-

1914, Szcześniak Władysław, imię ojca: Kacper, data urodzenia:13-03-1914; Sowa Ignacy, imię ojca: Franciszek, 
  data urodzenia:1913; Sentencja wyroku z dnia 12.04.1946., 
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we wsi Mierzyn. Po obławie w październiku 1944 przebywał w lesie, najczęściej we wsi Huby 
(Antonielów). Bał się powrotu do rodzinnej wsi, bowiem w czasie pacyfikacji i aresztowania Jego 
brata, Niemcy mieli pytać o niego. Zmarł w roku 1990136. 
Turski Władysław, syn Władysława i Józefy z Rogulskich ur. 27.06 1925 w Peseekendorf  w 
Niemczech. Od października 1944 r do maja 1945 więzień obozów koncentracyjnych: Gross-Rosen 
w Rogoźnicy i jego podobozu- Gablonz –Rainowitz (dzisiejszy Jablonec w Czechach)-numer 
obozowy 81222, Flossenburg( Bawaria-Niemcy). Odznaczony Krzyżem Oświęcimskim. Zmarł w 
roku 1991137 
Ulrych Krzysztof, syn Franciszka i Michaliny, ur.19.06.1907 w Żytnie. W okresie wojny członek 
27 pp AK, ps. „Krzyś”. Autor wspomnień z czasów wojny. Zmarł w roku 1977.Spoczywa na 
cmentarzu w Piotrkowie Tryb138. 
Węgliński Wojciech, syn Aleksego i Antoniny, ur. w Plucicach w 1879 r., członek AK. Zmarł w 
roku 1971. 
Węgliński Stefan, syn Wojciecha i Józefy, żył w latach 1919-2003, łącznik AK. 
Woźniak Jan, syn Antoniego, żołnierz AK, nie złożył broni po wejściu Rosjan do Polski. Zginął 
przypadkowo 24.02.1946 w Żuchowicach w czasie spotkania żołnierzy KWP.  
Zieliński Stefan, syn Antoniego, ur. 01.11.1913 w Zmożnej Woli. Członek ZWZ/AK, ps. „Las”, 
dowódca plutonu, w organizacji od 08.1940139. Brał udział w obronie Warszawy, będąc tam ranny. 
Udał się na wschód, ale po ataku Sowietów -17 września wrócił do walczącej Warszawy. Dostał się 
do niewoli niemieckiej, z której uciekł w czasie transportu wraz ze swoim kolegą, wycinając 
scyzorykiem  dziurę w podłodze wagonu. Od roku 1946, po zawarciu ślubu z Anielą Kopeć z domu 
Olczyk, mieszkał do roku 1949 w Mierzynie. Zmarł w 1973 r.140 
Ziemski Bolesław, syn Józefa i Marianny z Zabłockich, ur. 24.05.1916 r. w Rajsku Dużym, członek 
AK, ps. ”Staw”. Mieszkaniec Rajska Dużego. 
Ziemski Stefan, syn Józefa i Marianny z Zabłockich, ur. 14.09.1918 r. w Rajsku Dużym, członek 
AK, ps. ”Rękawica”. Mieszkaniec Rajska Dużego. Wielokrotnie udzielał schronienia partyzantom z 
rejonu V,  bezinteresownie pomagał utrzymywać partyzantów dostarczając im mięso i wędliny141 
 
 

Zakończenie 
 

  Napisanie tej książki było dla mnie jak „układanie puzzli”-trudne, mozolne i wymagające 
cierpliwości. Mam świadomość, iż mimo przeprowadzenia dokładnej kwerendy archiwalnej 
i zebraniu dość dużej ilości  wspomnień, pominęłam zapewne niektóre  postacie, związane przede 
wszystkim z działalnością konspiracyjną w czasie okupacji we wsi Mierzyn. 
  Okupacja oznaczała dla mieszkańców polskiej wsi, szczególnie tych rejonów, w których aktywne 
były oddziały partyzanckie i wszelkiego rodzaju praca konspiracyjna; pacyfikacje, łapanki i zsyłki 
do obozów. Moja rodzinna, niepokorna wobec najeźdźców wieś to wszystko przeżyła.   
   Powojenne czasy pokazałam z perspektywy ludzi, którzy nie chcieli uznać sowieckiej władzy 
ii późniejszego uzależnienia od ZSRR –dlatego w mojej książce znalazło się miejsce dla 
przedstawicieli Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz osób, które im czynnie pomagały. Były to 

 
136 Relacja ustna W. Milera. 
137 Archiwum rodzinne Turskiego G. 
138Archiwum prywatne autorki. 
139Kowalczyk A, Rejon V …, s.46; Kopa M, Inspektorat Piotrkowski...,,Zestawienie komendanta „Pomiana”...,s.831 
140 Relacja ustna E. Gniewaszewskiej. 
141Kowalczyk A, Rejon V…, s.46;Kopa M, Inspektorat… ,Zestawienie komendanta „Pomiana”...,s.843; APPT, Akta 

Gminy Rozprza, zespół 32, Księga ludności stałej wsi: Rajsko Duże, Rajsko Małe, sygn.73. 
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czasy trudne i wymagające odwagi. Przyniosły one zagubienie moralne a nade wszystko ofiary, 
będące efektem funkcjonowania systemu komunistycznego w jego skrajnej postaci-stalinizmu. 
  Okres wojny był  dla całego narodu- również Mierzynian - okresem, w którym istniał i był 
widoczny jeden wróg-był nim okupant. Okres powojenny przyniósł większe dylematy. Dla jednych 
ZSRR był okupantem, dla innych najbliższym sojusznikiem, a Ci, którzy w maju 1945 r nie złożyli 
broni, przez wielu nazwani zostali bandytami. Moim zadaniem, nie jest ocenianie różnych postaw 
Polaków, chcę jedynie postrzegać ten czas jako czas walki  i ogromnego podziału społeczeństwa. 
  Szczególne podziękowania za pomoc, kieruję do wszystkich, którzy podzielili się swoją wiedzą   
o wydarzeniach opisanych w książce, tym, którzy udostępnili mi swoje archiwa rodzinne -
pokazując różnorakie dokumenty i zdjęcia i tym którzy wspierali mnie pomocą. W czasie tworzenia 
kwerendy archiwalnej  czułam ich życzliwość i sympatię. Są to: Agata Banaszczyk, Paweł Bana-
szczyk, Barbara Brzozowska, Teresa Cubała, Irena Dobrysiewicz, Stanisław Duszyński, Henryk 
Furczyński, Janina Gębarska, Elżbieta Gniewaszewska, Krystyna i Stanisław Grzankowscy,  
Krzysztof Hajniak, Elżbieta Hinek,  Stanisław Jakubik, Anna Just, Renata Kardasińska, Alina Klep-
czarek, Czesław Kołodziejczyk, Małgorzata Kopa, Jolanta Łoskot, Zofia Makarska-Ginter, Maciej 
Matusiak, Małgorzata i Waldemar Milerowie, Krystyna Olczyk, Andrzej Olejnik, Jadwiga i Józef 
Owczarkowie, Stanisław Pałycha, Elżbieta Pawłowska, Zofia Pawłowska, Bożena Piątkowska, Ju-
styna Piejek, Andrzej Rawicki, Joanna Suwart, Ewa Szafarowska, Piotr Szcześniak, Grzegorz Tur-
ski, Paweł Wąs, Stefania Węglińska, Renata i Wojciech Wierniccy, Rafał Wroniszewski. 
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Protokół z sesji popularnonaukowej Eksterminacja ludności powiatu piotrkowskiego w latach 1939-
1945 zorganizowanej staraniem Delegatury Miejskiej i Powiatowej Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Piotrkowie Tryb., odbytej 27 IV 1971 r., Rocznik Łódzki, tom XVI, Łódź 
1972.  
Sawicka B., Mieszkańcy województwa piotrkowskiego w KL Gross-Rosen, Biuletyn Okręgowej 
Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi Instytutu Pamięci Narodowej, 
Łódź-Piotrków Tryb., 1997. 

Wąs P., Konspiracyjne Wojsko Polskie, album fotograficzny, Łódź 2019.  
Wesołowski A .,”My, Strzelcy Polescy”. Udział 84.Pułku Strzelców Poleskich w wojnie 1939, 
Warszawa 2007. 
Wieczorek U., Tajne nauczanie w gminie Rozprza w czasie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, 
maszynopis pracy magisterskiej. 
 

Źródła Archiwalne 
 
Oddziałowe Archiwum IPN w Katowicach 
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach[1945] 1983-1990 
Materiały dot. Olejnik Walenty, imię ojca: Feliks, ur. 18-11-1916 r., podejrzanego o przynależność 
do AK na terenie Mierzyna w czasie II wojny światowej, sygn. IPN Ka 02/2794. 
 Materiały dot. Olejnik Walenty, imię ojca: Franciszek/Feliks, ur. 18-11-1916 r., byłego żołnierza 
AK (oddział "Błyskawica") z terenu Piotrkowa Trybunalskiego, sygn. IPN Ka 230/6675 
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Oddziałowe Archiwum IPN w Łodzi 
 
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Łodzi [1945] 1983-1990  
 Akta śledztwa przeciwko: Piątkowski Józef, imię ojca: Stanisław, data urodzenia: 09-02-1901, 
podejrzany o udzielenie pomocy oddziałowi "Wilka" działającemu na terenie powiatu 
piotrkowskiego, tj. o czyn z art. 14§1 dekretu z dnia 13-06-1946 r. i innych, sygn. IPN Ld PF12/762. 
 Akta śledztwa przeciwko: Sadziński Adam, imię ojca: Aleksy, data urodzenia: 06-01-1902, 
podejrzany o udzielenie pomocy oddziałowi "Wilka", tj. o czyn z art. 14§1 dekretu z dnia 13-06-
1946 r., sygn. IPN Ld PF12/918. 
 Akta śledztwa przeciwko: Rawicki Kazimierz, imię ojca: Wawrzyniec data urodzenia:15-10-1914, 
Szcześniak Władysław, imię ojca: Kacper, data urodzenia:13-03-1914; Sowa Ignacy, imię ojca: 
Franciszek, podejrzani o przynależność do Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP), napady 
rabunkowe oraz nielegalne posiadanie broni palnej, tj. o czyny z art. 86§2 kk WP i innych, sygn. 
IPN Ld PF12/2249.  
Raporty i sprawozdania SB KPMO w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące działalności ruchu 
ludowego na terenie powiatu piotrkowskiego z lat 1957-1958, sygn. IPN Ld PF10/704. 

 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi 1946-1955 
Akta w sprawie karnej przeciwko: Piątkowski Józef, imię ojca: Stanisław, data urodzenia: 02-09-
1901, sołtys gromady Mierzyn, oskarżony o pomoc nielegalnemu oddziałowi zbrojnemu poprzez 
zapewnienie opieki medycznej oraz dostarczenie żywności i udzielenie schronienia członkom 
oddziału w okresie od września do grudnia 1946 r. na terenie własnych zabudowań gospodarczych 
w miejscowości Mierzyn, tj. o czyn z art. 14§1 mkk, sygn. IPN Ld 6/1249. 
 Akta w sprawie karnej przeciwko: Sadziński Adam, imię ojca: Aleksy, data urodzenia: 06-01-1902, 
oskarżony o udzielenie pomocy członkom nielegalnego oddziału zbrojnego poprzez zapewnienie 
noclegu i wyżywienia jesienią 1946 r. we wsi Mierzyn, tj. o czyn z art. 14§1 mkk, sygn. IPN Ld 
6/1263 

 
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 
 
 Akta Gminy Rozprza, zespół 32, Ewidencja ludności z roku 1931, sygn.504;Księga ludności stałej 
wsi: Mierzyn, Kuźnica Żerechowska, sygn. 66-67; Księga ludności stałej wsi: Rajsk Duże, Rajsko 
Małe, sygn.73. 
 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy  w Piotrkowie Tryb., zespół  201, 
Akta sprawy parcelacji majątku Kazimierzów II, sygn. 46; Rejestr zbrodni hitlerowskich 
dokonanych w latach 1939-1945 na terenie Gromadzkich Rad Narodowych: Niechcice, Parzniewice, 
Poniatów, Przygłów, Ręczno, Rozprza, sygn.149. 
 Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb., zespół 187, Referat Ogólno-Organizacyjny,  
Kwestionariusz szkód wojennych gminy Rozprza 1945 r., sygn.113.  
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Archiwum Parafialne w Mierzynie 
Akta metrykalne parafii Mierzyn, zgony. 
Mierzyn pod okupacją niemiecką od 4 .09.1939 do 18 .01.1945, Wspomnienia spisane przez  
ks. proboszcza J. Massalskiego.  
 

 USC w Rozprzy 
Akta Stanu Cywilnego parafii Mierzyn-zgony 
 

Archiwum Szkoły Podstawowej w Mierzynie 
Kronika Szkoły w Mierzynie  

 
Zbiory prywatne  

Archiwum rodzinne Banaszczyka Pawła 
 Życiorys Stanisławy Banaszczyk; List od córki Franiszka Albersa –Małgorzaty Dunnebache; 
Odpowiedź Państwowej Agencji Ubezpieczeniowej w Westfalii  
 

Archiwum rodzinne Duszyńskiego Stanisława  
Własnoręczny życiorys spisany przez Edmunda Duszyńskiego w roku 1965. 

Legitymacja Krzyża Partyzanckiego wydana 11 maja 1948 r. 
Legitymacja Odznaki Grunwaldzkiej wydana 01 maja 1948 r. 

 
Archiwum rodzinne Matusiaka Macieja 
 Oświadczenie świadka S. Zielińskiego spisane w Mierzynie  w dniu 20.11.1965r i poświadczone 
notarialnie w roku 1991, 

Oświadczenie Starostki Jana, ps. „Mokry” z 14 .06.1965r. 
Legitymacja nr 31011 wydana w dniu 15.08.1948 w Londynie przez Rząd na Uchodźstwie nadająca 
Matusiakowi M. Medal Wojska. 
 

 Archiwum rodzinne Pałychy Stanisława 
 Pismo Danuty Rawickiej do Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi  z dnia 20.11.2000r 

 
Archiwum rodzinne Piątkowskiej Bożeny 

 Akt honorowy mieszkańców wsi Mierzyn ,woj. Piotrków Trybunalski z dnia 08.05.1987 r.  
 

Archiwum rodzinne Rawickiego Andrzeja  
Pismo Rawickiego A. do Zarządu Głównego PCK. Biuro Poszukiwań i Informacji. 
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Archiwum rodzinne Turskiego Grzegorza  
Pismo Komitetu Generalnego Czerwonego Krzyża w Genewie. Międzynarodowy Serwis 
Poszukiwań w Arolsen do Władysława Turskiego z dnia 31.05.1979 r. 
Odwołanie składane przez Władysława Turskiego do Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
1 .03.1984 r. 

 
Wspomnienia niepublikowane 
Duszyński E., Wspomnienia spisane w roku 1965, Archiwum prywatne Stanisława Duszyńskiego. 
Ulrych K., Partyzant z wyciętego lasu. Wspomnienia-fragment. Archiwum prywatne rodziny 
Marciochów. 
 

 
Relacje w zbiorach autorki 
Teresy Cubały, Ireny Dobrysiewicz, Janiny Gębarskiej, Elżbiety Gniewaszewskiej, Elżbiety Hinek, 
Stanisława Jakubika, Anny Just, Renaty Kardasińskiej, Czesława Kołodziejczyka, Jolanty Łoskot, 
Zofii Makarskiej-Ginter, Waldemara Milera, Krystyny Olczyk, Andrzeja Olejnika, Jadwigi 
Owczarek, Józefa Owczarka, Zofii Pawłowskiej, Piotra Szcześniaka, Ewy Szafarowskiej, Stefanii 
Węglińskiej. 
 

Strony internetowe 
http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-więźniach. 

 
Wykaz skrótów 
 
AIPN-Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 
APPT-Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 

AK-Armia Krajowa 
UB-Urząd Bezpieczeństwa 

KBW-Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
KWP-Konspiracyjne Wojsko Polskie 

MO-Milicja Obywatelska  
USC-Urząd Stanu Cywilnego  

ZBoWiD-Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 
ZWZ-Związek Walki Zbrojnej 
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