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Korpus „Jodła” w akcji „Burza”  

W Okręgu Radomsko-Kieleckim do akcji „Burza” stanął Korpus „Jodła”, w składzie którego 
walczyły 2. i 7. Dywizje Piechoty, oraz działający samodzielnie 72. pułk piechoty. W składzie 
2. DP dowodzonej przez płk. „Lina” – Antoniego śółkowskiego walczyły: 

• 2. pułk piechoty z obwodów sandomierskiego i opatowskiego pod dowództwem majora 
„Kruka” – Antoniego Wiktorowskiego. W tym pułku dowódcą I Bat. Był kpt. Eugeniusz 
Kaszyński – sławny „Nurt”, którego prochy sprowadzone zostały niedawno z Anglii do 
kraju i spoczywają na Wykusie. 

• 3. pułk piechoty pod dowództwem kapitana Stanisława Porady PS „Swiątek”. W tym pułku 
II batalionem dowodził Antoni Heda PS. „Szary”. 

• 4. kielecki pułk piechoty z obwodów kieleckiego i buskiego. To właśnie ten pułk w 
niedzielę 21 sierpnia 1944 roku tu w Antoniowie stoczył całodzienny zwycięski bój z 
Niemcami. Pułkiem dowodził major „Wyrwa” – Józef Włodarczyk. Szefem Sztabu był por. 
„Urban” – Mieczysław Drewicz. Kapelanem pułku był kpt. „Wicher” ks. Henryk Peszko, 
adiutantem ppor. „Grzmot” – Bolesław Kamiński. 

I Batalion pułku sformowany został  w Niwkach Daleszyckich. Jego dowódcą został por. 
„Katarzyna” – Maksymilian Lorennz. 

W skład batalionu weszły: 

- 1. kompania dowodzona przez por. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” – znanego dowódcy 
oddziału „Wybranieckich”, 

- 2. kompania z dowódcą por. Michałem Szrekiem ps. „Zapała” 

- 3. kompania , którą dowodził ppor. „Dąb” – Leon Stola. 

Batalion 11 sierpnia wyruszył z Daleszyc na koncentrację pułku pod Zagnańsk. 

II Batalion sformowany został na Gruchawce pod Kielcami, skąd w nocy z 12/13 sierpnia 
wyruszył na koncentrację. Dowódcą batalionu został kpt. „Eustachy” – Władysław Czaja. 

W skład batalionu weszły: 

- 4. kompania dowodzona przez ppor. „Gryfa” – Pawła Stępnia 

- 5. kompania pod dowództwem por. „Obłoka” – Stanisława Masławskiego. 

W skład pułku wchodziła teŜ kompania karabinów maszynowych dowodzona przez ppor. 
„Ciosa” – Józefa Piotrowiaka. 

Bataliony spotkały się 14 sierpnia. Z nich sformowany został 4 kielecki Pułk Piechoty 15 
sierpnia 1944 roku w lasach pod wsią Siodła k/Zagnańska, kapelan pułku ks. kpt. Henryk 
Peszek odprawił polową mszę świętą. 

16 sierpnia 1944r, zgodnie z rozkazem komendanta Okręgu, pułki Korpusu „Jodła” 
ruszyły na pomoc walczącej Warszawie i w nocy z 20/21 sierpnia dotarły pod Antoniów. 

Pułk liczył wówczas 653 osoby w tym: 20 oficerów, 11 podchorąŜych, 74 podoficerów, 547 
szeregowych i posiadał na uzbrojeniu: 4 ckm, 47 lekkich i ręcznych karabinów 
maszynowych, 425 karabinów, 159 pistoletów maszynowych, 6 piatów. 

Teren wokół Antoniowa nasycony był znacznie wojskami niemieckimi. Dowodził 
nimi kwaterujący w Chlewiskach generał von Friedrich. Załoga w samych Chlewiskach 
wynosiła 180-200 ludzi. W Woli Zagrodzkiej 200-300 Ŝołnierzy, w Rzucowie ok. 200 SS-
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manów, w Borkach 50 Mongołów ok. 1000 Kałmuków. Dysponowali oni taborem liczącym 
60 samochodów w tym wozy opancerzone, mieli 15 terenowych motocykli, 7 samochodów 
dział 75 mm. 

Wywiad niemiecki takŜe pracuje więc Niemcy wiedzą o przesuwaniu się Korpusu na 
Nowe Miasto i na tren kierunek samochodami przerzucają własne załogi. 

I Batalion zajął rejon na kierunku Woli Zagrodzkiej. W gajówce Łopata stanął ze swoim 
plutonem por. „Górnik” – Czesław Łętowski. W rejonie tej gajówki zajęła stanowiska 
placówka dowodzona przez kaprala „Braszkę” – Jerzego Matysiaka. Rano 21 sierpnia od 
strony Woli Zagrodzkiej kompania Kałmuków natarła na ta placówkę i na czatę „Górnika” w 
Gajówce. Kałmucy, zgłaszając gotowość poddania się, podstępnie zastrzelili „Górnika”. Do 
ataku na Kałmuków poderwał załogę podchorąŜy „Widzew” – Jerzy Opalski. Kałmucy 
wycofali się tracąc 5 ludzi. W godzinach rannych Niemcy i Własowcy kolumną 5 
samochodów wjechali do Antoniowa od strony Niekłania. Grupa pchr. „Wichra”, 
przygotowywująca we wsi trumnę dla „Górnika” została okrąŜona i musiała przebijać się do 
swoich. Doszło do trwającej kilka godzin walki 1. kompanii z Niemcami, w której poległ  
„Biber” – Józef Ćwiertniak, zaś „Nurkowiec” - Kurt Podlaska został śmiertelnie ranny.  

1. kompania musiała wycofać się w kierunku Woli Zychowej. Na rozkaz dowódcy pułku 2. i 
3. kompania na kierunku Huty zorganizowały zasadzkę , w którą wpadło 9 samochodów 
Niemców wycofujących się z Antoniowa w kierunku Chlewisk. Rozbito doszczętnie 
niemiecki oddział a samochody spalono. 

II batalion (4. i 5. kompania) ubezpieczały miejsce walki wzdłuŜ szosy od strony Niekłania 
i prostopadle do szosy od strony Furmanowa i Wólki Zychowej, włączając się do walki w 
czasie plądrowania przez Niemców Antoniowa. W zwycięskiej walce z Niemcami 
uczestniczył cały pułk. 

W walkach pod Antoniowem straciło Ŝycie 8 Ŝołnierzy 4. pułku, których nazwiska 
i pseudonimy widnieją na tym pomniku. 

Niemcy wg ich własnego komunikatu radiowego nadanego 23 sierpnia, straciło w tej 
bitwie 77 zabitych (50 Ŝandarmów 27 kałmuków). Faktycznie ich straty były znacznie wyŜsze 
– prawdopodobnie stracili 150 zabitych i 12 samochodów. Nasi zdobyli duŜe ilości broni, co 
pozwoliło na dozbrojenie pułku. 

Dalszy marsz Korpusu z odsieczą do Warszawy stał się praktycznie niemoŜliwy. Za 
Pilicą rozciągał się bowiem teren bezleśny, na którym starcia z czołgami, artylerią i 
samolotami wroga z góry skazywały Korpus na niepowodzenie. Biorąc to pod uwagę podjęto 
decyzję o wstrzymaniu dalszego marszu na Warszawę. 

Nie ustały jednak walki w ramach akcji „Burza”. Zmieniono jednak kierunek marszu 
na południe. Walczył 4. pp 10 września w Zaborowicach i Mniowie 26 września w Radkowie 
w lasach włoszczowskich. Walczyły inne pułki i bataliony Korpusu „Jodła” w Dziebałtowie, 
Radoszycach, pod MiedzieŜą i Trawnikami, w lasach nadleśnictwa Dyminy, pod Zakrzowem 
i w wielu innych miejscach. Walki te wiązały znaczne siły niemieckie, które nie mogły 
uczestniczyć w tłumieniu Powstania Warszawskiego. Była to, więc niewątpliwa pomoc 
walczącej Warszawie.  
 


