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Wspomnienia: 

Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej  
i Batalionów Chłopskich 

Ceber, 21 lipca 2019 r. 

1944-2019 r.  

W miejscowości Ceber, gmina Bogoria Staszowska, zbudowano Pomnik upamiętniający 
żołnierzy 2 pp. Leg. Armii Krajowej, którzy walczyli z niemieckim okupantem w akcji „Burza” 
i polegli dnia 4 sierpnia 1944 roku: 
 por. Adam Hamerski ps. „Babinicz”, pochowany na cmentarzu w Szumsku 
 podchor. Leon Szymalski ps. „Sęp”, pochowany na cmentarzu w Koprzywnicy 
Pomnik został zbudowany przez żołnierzy 2 pp. Leg. AK Koło Sandomierz dnia 10 maja 1991 roku: 

1. Duma Stanisław ps. „Topola”, placówka Sandomierz 
2. Polit Bronisław ps „Grom”, placówka Obrazów 
3. Bednarz Marian ps. „Sosna”, placówka Koprzywnica 
4. Dominik Kazimierz ps. „Korsarz”, placówka Obrazów 
5. Wójcik Wacław ps. „Akacja”, placówka Koprzywnica 
6. Piasta Marian ps. „Hultaj”, placówka Samborzec 

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika odbyło się podczas uroczystości 
dnia 27 lipca 1991 roku o godz. 13. Zanotował żołnierz 2 pp. Leg. AK Bednarz Marian ps. „Sosna”. 

Darczyńcy, ludzie wielkiego serca, którzy przyczynili się do budowy Pomnika: 
Mieczysław Paterek, Dyrektor Przedsiębiorstwa ”MOSTY” w Sandomierzu: podarował 
głaz, własnym transportem dostarczył do Cebra i umieścił na postumencie 
Longin Bokwa, Dyrektor Kopalni Dolomitów S.A. w Sandomierzu: przekazał kamień do 
budowy fundamentów Pomnika i własnym transportem dostarczył do Cebra 
Dyrekcja Cementowni „Ożarów” dostarczyła cement potrzebny do budowy Pomnika; 
Urząd Gminy w Bogorii zezwolił na budowę Pomnika i dał możliwość wyboru jego lo-
kalizacji 

W miejscu niedoszłej egzekucji 
ustawiono drewniany krzyż. 
W roku 1984 mieszkańcy Cebra: 
Bogdan Piotrowicz, Czesław 
Piotrowicz, Kazimierz Wyraz 
oraz Władysław Lech z synem 
Bogdanem zniszczony drewniany 
krzyż zastąpili nowym metalowym.  
(Za: Ocalmy od zapomnienia, GOK 
w Bogorii, Tarnobrzeg 2017 r.) 



 

Tablicę upamiętniającą ufundowali żołnierze 2 pp. Leg. Armii Krajowej Koło Sandomierz. Umieszczono ją dnia 20 
kwietnia 1993 roku na pomniku Armii Krajowej w miejscowości Ceber, gmina Bogoria Staszowska: 
Żołnierzom Batalionów Chłopskich z placówki Ceber, którzy zostali zamordowani przez oprawców niemieckich dnia 5 
sierpnia 1944 roku w ramach represji: 

kpr. Józef Kućma ps. „Jodła” ur. 1914 r. 
szer. Walenty Kućma ps. „Brzoza” ur. 1923 r. 
szer. Józef Gawlik ps. „Skała” ur. 1923 r. 

Fundatorzy: 
1. Marian Bednarz  ps. „Sosna”, placówka Koprzywnica 
2. Kazimierz Dominik ps. „Korsarz”, placówka Obrazów 
3. Wacław Wójcik ps. „Akacja”, placówka Koprzywnica 
4. Marian Piasta ps. „Hultaj”, placówka Samborzec 
5. Zygmunt Drzałowski ps. „Szyszka” 
6. Jan Kiliański ps. „Pliszka”  
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Wspomina Witold Józefowski ps. „Miś” (1917-2008) – dowódca plutonu w boju pod Cebrem (fragmenty) 
W sierpniu 1944 roku stacjonowałem wraz ze swoim III bat 2 pp. Leg. AK we wsi Niemierów, pełniąc funk-
cję adiutanta dowódcy III bat. kpt. „Pochmurnego”. Dnia 4 sierpnia zostałem wezwany na odprawę do kpt. 
„Siwego” pełniącego funkcję zastępcy dowódcy 2 pp. Leg. AK. W czasie odprawy kpt. „Siwy” przedstawił 
plan uderzenia dwoma plutonami na wieś Ceber oraz na dwór w Cebrze, gdzie stacjonował duży tabor wojsk 
niemieckich, chroniony przez około 50 żołnierzy Wehrmachtu. Wyznaczony zostałem na dowódcę I plutonu 
uderzeniowego. W jego skład wchodziło 40 żołnierzy oraz mój zastępca, ppor. „Sten” Marian Osuch. Byli to 
w większości żołnierze zaprawieni w boju. Pluton został dobrze uzbrojony. (…) Nastrój bardzo dobry, żołnie-

rze są świeżo po stoczonej przed trzema dniami zwycięskiej walce z Niemcami w rejonie Koprzywnica-Klimontów. Około godziny 
24 dochodzimy do północno-wschodniego pobrzeża wsi Ceber, to jest do podstawy wyjściowej, i w tym momencie pokrywa nas 
gęsty krzyżowy ogień. Daję rozkaz, by obsługa dwóch erkaemów położyła ogień na stanowiska KM-ów niemieckich. Podrywamy 
się do ataku. Mocno pochyleni, ruszamy tyralierą, dzieląc się na dwie grupy. Atak przebiega pomyślnie: obrzucone granatami 
umocnienia niemieckie - milkną. Przebiegam obok wybitej obsługi niemieckiego KM-u. Przemy naprzód, wdzierając się do wsi. 
Wreszcie po brawurowych akcjach naszych żołnierzy, około godziny 2 w nocy (jest już 5 sierpnia) opór Niemców pęka. Poddają 
się do niewoli całymi grupami. W brzasku nadchodzącego dnia spostrzegam wielu Niemców zabitych. Lustruję sprowadzonych 
jeńców niemieckich - jest ich ponad 30. Obok stodoły stoi duży wóz taborowy, a w nim złożona broń, przeważnie KM-y. Z lubo-
ścią wyciągam jeden - jest to MG41. Żołnierze mojego plutonu wrzucają na wóz zdobyte przez siebie PM-y, karabiny, handgra-
naty. Wóz wypełnia się bronią. Jest już prawie widno. Żołnierz z II plutonu melduje, że z dużym łupem wycofują się. Postana-
wiam więc ściągnąć ubezpieczenia z kierunku Iwanisk. Pluton mój bierze do środka jeńców niemieckich oraz zdobyczny wóz 
taborowy z bronią, i w szyku bojowym opuszczamy Ceber. Około godziny 7 rano dobijamy wraz ze zdobyta bronią i jeńcami do 
Niemierowa. 

Kazimierz Dominik ps. „Korsarz” (1925-2009) – uczestnik bitwy (fragmenty) 
Rozpoczęła się akcja „Burza”. Pewnego dnia po apelu porannym batalionu, który przeprowadził kpt. Man-
dziara ps. „Siwy” po przeglądzie powiedział takie słowa: „Ochotnicy wystąp”. Po tych słowach kapitana jak 
sznurkiem pociągnął. Wystąpiło dużo żołnierzy. Między innymi i ja. Oficerowie dokonali przeglądu broni. A 
może się ktoś chce wycofać? Takiego przypadku nie było. Było nas ponad 80 ludzi, jak się okazało, dobrze 
uzbrojonych. Nad całością dowództwo objął kapitan „Siwy”. Podzielono nas na dwa plutony po 40 ludzi. 
Dowódcą pierwszego plutonu był por. Witold Józefowski ps. „Miś”, zastępcą porucznik Marian Osuch ps. 
„Sten”, dowódcą drugiego plutonu – porucznik Mędrzycki ps. „Reder”. Dowódcą całego oddziału był kpt. 

„Siwy”. Noc z 4 na 5 sierpnia 1944 roku utkwiła mi w pamięci. Kpt. „Siwy” informuje, jakie zadanie mamy wykonać. We wsi 
Ceber stacjonuje tabor niemiecki i około 50 żołnierzy obsługujących tabor. Taka wiadomość dodała nam ducha. Zdawało się, że 
to będzie łatwy kąsek. Wieczorem oddział wyszedł na pozycję wyjściową. Przed północą zatrzymaliśmy się na skraju lasu Mal-
kowice. Kpt. „Siwy” dał rozkaz do natarcia. Pluton por. „Misia” miał za zadanie zdobyć wioskę i ubezpieczać drogę od szosy Iwa-
niska – Bogoria. Pluton „Redera” miał za zadanie atakować dwór. Tam były ulokowane tabory niemieckie. Noc jest pogodna, 

cd. na str. 3 



W czasie II wojny światowej Stanisław 
Gawlik mieszkał w Cebrze. Jako 17-
letni wówczas młodzieniec pracował 
wraz z ojcem we dworze, u dziedzica 
Malinowskiego. Był świt 4 sierpnia 
1944 roku. Do majątku ziemskiego 
przyjechał duży oddział Wehrmachtu. 
Niemcy odbyli ćwiczenia, po czym roz-
lokowali się na wypoczynek. Rozstawili 
posterunki. Nastała noc. O północy 
wszystkich zaskoczył atak partyzantów 
AK. Żołnierze Polski Podziemnej, po 
pokonaniu oporu wartowników, wdarli 
się do dworu i ostrzegli mieszkańców 
przed strzelaniną. Hitlerowcy, wyrwa-
ni ze snu, zaskoczeni, właściwie nie 
mogli skutecznie odpierać ataku i 
ukrywali się po domostwach. W pierw-

szej chwili przypuszczali, że to atak 
Rosjan, dopiero później stwierdzili, że 
zostali zaatakowani przez Polaków. 
Pan Gawlik pamięta, że partyzanci 
zajęli niemiecką broń, wozy oraz konie. 
W ich zdobywaniu pomagali mieszkań-
cy wsi. Żołnierze AK ostrzegali przed 
możliwymi represjami ze strony hitle-
rowców i radzili, by wszyscy opuścili 
domy i ukryli się na ten czas. Nastał 
świt. Mieszkańcy Cebra: Józef Kućma, 
Walenty Kućma oraz Józef Gawlik, 
brat Stanisława, żołnierze BCh, zbliża-
li się do wsi, by sprawdzić, czy są tam 
jeszcze Niemcy. Jak wspominał Pan 
Gawlik, ktoś prawdopodobnie powie-
dział im, że wszyscy oni opuścili wieś. 
Trzej żołnierze BCh zostali zabici na 

polu w łanach zbóż. Jeden z Niemców 
wrócił do dworu Malinowskich, gdzie 
rozmawiał z ojcem Pana Stanisława, 
który znał język niemiecki. Hitlerowiec 
powiedział mu, że zabił trzech mło-
dzieńców. Tknięty złym przeczuciem 
ojciec opisał wygląd swego syna i usły-
szał, że ten właśnie zginął. Niemiec 
dodał: „To jest wojna”. Trzej żołnierze 
BCh z placówki Ceber zostali pochowa-
ni na cmentarzu w Kiełczynie. Były to 
pochówki pod ostrzałem z nieba i z 
ziemi. Nie było też księdza. Zabitych 
grzebali ich najbliżsi. W nocy z 4 na 5 
sierpnia hitlerowcy, biorąc odwet na 
wsi, w której partyzanci AK zastrzelili 
Niemców, spalili domostwa. Była to 
bestialska zemsta.  
Zanotowała: Danuta Paszkowska 

dział niemiecki we wsi Ceber. Zdobyto 
tam 22 KM, kilkadziesiąt sztuk broni 
różnej, rusznikarnię, moździerz 81 
mm z 800 pociskami, wiele różnej 
amunicji, kotły do 2 kuchni polowych, 
wóz ze sprzętem sanitarnym, kilka-
dziesiąt plecaków; buty, koce, bieli-
znę, papierosy, wino oraz wozy tabo-
rowe z końmi.   

Straty niemieckie wyniosły ok. 
40 zabitych w samych zbudowaniach 
(nie licząc zabitych na polach) i 39 
jeńców. Patrole innych oddziałów 2 pp. 
Leg. wyłapały jeszcze około 70 błąkają-
cych się żołnierzy niemieckich. Straty 

własne 2 rannych - ppor. „Babinicz” 
(Adam Hamerski) i podch. Leon 
Szymalski, którzy zmarli następnego 
dnia...” 

Generał Wojciech Borzobo-
haty ps. „Wojan” przedstawia prze-
bieg bitwy w swej pracy autorskiej pod 
tytułem: „Jodła” (s. 310): 

„...W nocy z 4 na 5 sierpnia 
kpt. „Siwy” (Michał Mandziara) z 
oddziałem 84 ochotników III batalio-
nu, zorganizowanym w 2 plutony do-
wodzone przez ppor. „Redera” 
(Dionizy Mędrzycki) i ppor. „Misia” 
(Witold Józefowski) zaatakował od-
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BITWA POD CEBREM 

Ceber - Sierpień 1944. Wspomnienia Stanisława Gawlika z Bogorii (fragmenty) 

idziemy po łąkach wzdłuż strumienia. Zbliżamy się na skraj wioski, zachowując ostrożność. Wreszcie niespodzianka.                                        
Padają serie z karabinów maszynowych. Na szczęście ponad głowami. Dowódca szybko ustala stanowiska, skąd padły strza-
ły i w krótkim czasie zostają one zlikwidowane. Okazuje się, że tam jest większa siła. Ale nie ma odwrotu, przemy do przo-
du. Niemcy zacięcie się bronią. Ale nasze natarcie jest skuteczne, zdobywamy dom po domu. Z czasem obrona niemiecka 
słabnie, niektórzy podnosząc ręce do góry, poddają się. Pamiętam, że po zdobyciu jednego z domów weszliśmy do mieszkania 
i stwierdziliśmy, iż tu kwaterowała starszyzna. Zastaliśmy spore ilości papierosów, konserw i kilkadziesiąt butelek wina, 
jakieś papiery i maszynę do pisania. Po opanowaniu wioski zbliżamy się w kierunku dworu. Tam też walka dobiega końca. 
Na placu, gdzie były ustawione wozy, nie było koni. Zmuszono jeńców niemieckich do przyprowadzenia koni i zaprzęgania do 
wozów. Zdobyliśmy dużo broni, amunicji, środków opatrunkowych, dwie duże kuchnie polowe. Czas naglił, trzeba opuszczać 
wioskę. Zdobyto cenny tabor, ale i sporą grupę jeńców, których między innymi i mnie przypadło konwojować. Jak się okaza-
ło, to w Cebrze była znacznie większa siła niemiecka. Dzięki dobrze przygotowanej akcji nasz oddział odniósł zwycięstwo, 
ponosząc przy tym niewielkie straty. Było trzech rannych, dwóch ciężko, którzy następnego dnia zmarli. Trzeci przeżył. Był 
to Bronisław Pała ps. „Cis” z placówki Obrazów. Przerażający obraz pozostał w naszej pamięci, gdy tej nocy mieszkańcy Ce-
bra opuszczali swoje domostwa w obawie przed represjami. Słońce było już wysoko, gdy doszliśmy do folwarku Antoniów, 
gdzie zatrzymaliśmy się na postój. 



Od akcji „Burza”, od boju pod Ce-
brem mija właśnie 75 lat. Cóż o 
tamtych wydarzeniach wiedzą mło-
dzi ludzie? Miejmy nadzieję, że nie 
tak mało, a to dzięki takim uroczy-
stościom, jak dzisiejsza, dzięki wy-
dawnictwom, ta-
kim jak „Ocalmy 
od zapomnienia”, 
które ukazało się 
za przyczyną 
Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Bo-
gorii. Wiem, że 
bitwa w Cebrze 
do dziś budzi 
emocje: nie wszy-
scy mieszkańcy 
uznali ją za czyn konieczny. Byli i 
są tacy, którzy czują żal, że oto ich 
wieś został narażona na skrajne 
niebezpieczeństwo, na zagładę. 
Przecież front był tak blisko, bliska 
zatem była perspektywa wyzwole-
nia. Rozumiem te racje. Ale równo-
cześnie przychodzą mi na myśl in-
ne, tragiczne zdarzenia z czasów II 
wojny światowej. Do dziś trwa spór, 
czy Powstanie Warszawskie powin-
no było zostać wzniecone – wszakże 
zginęli w nim nie tylko żołnierze, 
wśród nich wybitny poeta Krzysztof 
Kamil Baczyński, śmierć ponieśli 
głównie cywile od bomb, w egzeku-
cjach czy przywaleni stropami do-
mów w piwnicach, dokąd przeniosło 
się na czas powstania życie miesz-
kańców Warszawy.  

A niedalekie Strużki? Tam 3 czerwca 
1943 r. hitlerowcy zamordowali 74 
mieszkańców wsi w odwecie za za-
strzelenie przez żołnierzy AK oddz. 
„Jędrusie” dwóch niemieckich żandar-
mów. 

 

 

Mój Tato, uczestnik bitwy w Cebrze, 
wiedział, jak mieszkańcy wsi oceniają 
wydarzenia z nocy 4 na 5 sierpnia i z 5 
sierpnia 1944 roku. Bolał nad cierpie-
niem ludzi, którzy zostali zaskoczeni 
działaniami zbrojnymi, którym śmierć 
zajrzała w oczy, gdy kopali dla siebie 
grób, a od zatraty ocaleli niemal cu-
dem. Rozumiał przerażenie i zgrozę, 
jakich doświadczyli. Ale jako żołnierz 
był posłuszny przysiędze, że będzie 
walczył ze wszystkich sił o wyzwolenie 
Ojczyzny z niewoli, aż do ofiary z ży-
cia.  

Niech rany się zabliźnią ... 

Ceber, 21 lipca 2019 r. Str. 4 

W sprawie Cebra, niczym w soczewce, 
skupiły się dwie przeciwstawne postawy 
wobec zagrożenia Polski: przeczekać i 
ocalić, co się da albo stanąć do walki, 
wystawić się na kule i pewną śmierć.  

Ten spór ciągle trwa: nie tylko w Ce-
brze, nie tylko o Powstanie Warszaw-
skie. I chyba nigdy go nie rozstrzygnie-
my. Dzięki Bogu, skazani na egzekucję 
nie zapłacili życiem za zwycięski bój z 
4 i 5 sierpnia 1944 roku; gospodarstwa 
odbudowano, życie w swej krasie powró-
ciło na tę  piękną ziemię.  

Niechaj rany się zabliźnią, niech w ser-
cach zapanuje pokój, abyśmy wspólnie 
mogli pochylić głowy przed Pomnikiem – 
symbolem żołnierskiej ofiary oraz bólu 
mieszkańców Cebra.  

Danuta Paszkowska – córka Kazimierza 

Dominika ps. „Korsarz”, uczestnika bi-

twy pod Cebrem  

Pani Helena, żona Józefa 
Kućmy z wnuczką  (2003 r.) 

 Skład i wydawnictwo:  
Danuta i Aleksander Paszkowscy 


