
DZIAŁANIA BOJOWE PODGRUPY „BUTRYM” PODCZAS
iii p o w s t a n ia  Śl ą s k ie g o  w  1921 r o k u

Działania bojowe improwizowanego powstańczego związku taktycz
nego, noszącego nazwę podgrupa „Butrym”, przeformowanego w koń
cowej fazie walk na 8 pułk piechoty, toczyły się na północnym od
cinku frontu, którego centralnym, kluczowym punktem było powiatowe 
miasto Olesno. Rozległy kompleks lasu, ciągnącego się od Wysokiej 
do Zębowic, oddzielał ten odcinek od reszty frontu powstańczego. 
Wynikająca stąd izolacja nadawała walkom toczonym przez pododdzia
ły podgrupy „Butrym” pewien wyodrębniony charakter. Okoliczność 
ta, a także znaczenie taktyczne i wyjątkowa zaciętość i intensywność 
walk sprawiają, że stanowią one nader interesującą problematykę.

Działania bojowe podgrupy „Butrym” nie doczekały się dotych
czas osobnego opracowania. Istniejące nieliczne wzmianki sygnalizują 
jedynie to zagadnienie, podkreślając niekiedy jego znaczenie. W lite
raturze niemieckiej te interesujące walki znalazły odbicie przede 
wszystkim w książce H. Katscha1, opartej na aktach niemieckiej 
organizacji bojowej. Pewne nieznaczne materiały można znaleźć w książ
ce K. Hoefera2. Fakty podane przez niemieckich autorów, po od
rzuceniu ich tendencyjnej interpretacji, stanowią znaczną pomoc przy 
ocenie sił nieprzyjaciela, a także przy konfrontacji polskich materiałów.

Artykuł niniejszy oparty został przede wszystkim na materiałach 
archiwalnych, których część podstawową stanowią akta sztabów po
wstańczych, dobrze zachowane, ale ujęte w nader zwięzłą, nawet jak 
na warunki wojskowe, formę.

* *
*

Trzon sił interesującego nas związku taktycznego stanowiły od
działy konspiracyjnej organizacji bojowej powiatu tarnogórskiego, * 8

1 H. K a t s c h ,  Der oberschlesische Selbstschutz im  dritten Polěnaufstande, 
Berlin—Leipzig 1921.

8 K. H o e f e r ,  Oberschlesien in der Aufstandszeit 1918—1921, Berlin 1933.



zorganizowane przez działające na Górnym Śląsku od 2 I 1921 r. 
Dowództwo Obrony Plebiscytu (DOP). Siły te zostały następnie, już 
w trakcie powstania, wzmocnione przez ochotników powiatu lubliniec- 
kiego i oleskiego, a także z Polski. Samo istnienie podgrupy datuje 
się od 27 IV 1921 r., tzn. od ukazania się rozkazu organizacyjnego 
DOP, zgodnie z którym dokonany został podział sił powstańczych8. 
Podgrupą dowodził kpt. Ankerszteyn, używający pseudonimu Butrym.

W chwili wybuchu powstania kpt. Ankerszteyn dysponował czterema 
batalionami i kompanią sztabową. Stan bojowy tych pododdziałów 
przedstawiał się następująco:

1 batalion liniowy Gilińskiego — 439 powst. 256 kb 6 km
2 „ „ Drabskiego — 427 11 211 11 6 11
3 „ „ Fraksa — 598 ii 261 11 8 11

„ szturmowy Kruegera — 594 11 551 11 —
kompania sztabowa Gałuszki — 130 11 130 11 —
sztab podgrupy — 34 11 ? 11 ? 11

Razem 2222 powst. 1418 kb 20 km

Bataliony były oddziałami zdolnymi do wykonywania zadań samo
dzielnych. W każdym z nich był pluton saperów, sekcja łączności 
i sekcja sanitarna * 4 5.

W czasie walk siły podgrupy wzrosły jeszcze częściowo. 29 maja 
podgrupa osiągnęła najwyższy stan bojowy i liczyła 2949 powstańców, 
w tym 29 oficerów, 568 podoficerów i 2348 szeregowców. Jej uzbroje
nie składało się z 2039 karabinów, 48 karabinów maszynowych i 66 
miotaczy granatów. Wartość bojowa podgrupy była w tym okresie 
tym większa, że uzyskała ona wsparcie plutonu, powiększonego potem 
do baterii artylerii, por. Westfalewicza, wyposażonej w 4 działa, 
i szwadronu kawalerii por. Kowalewskiego, liczącego 94 powstańców6. 
W czerwcu siły podgrupy zaczęły stopniowo maleć i około 10 tegoż 
miesiąca wynosiły już tylko 2139 powstańców, w tym 25 oficerów 385 
podoficerów i 1729 szeregowców, wyposażonych w 1664 karabiny, 55 
karabinów maszynowych i 23 miotacze granatów7.

Podgrupa „Butrym” wchodziła w skład grupy „Północ”, dowodzonej

• Centralne Archiwum Wojskowe (dalej skrót: CAW), t. 130/12/14.
4 Tamże, t. 130/2/56, O. de B. podgrupy „Butrym”. Skróty: kb =  karabin, km =  

karabin maszynowy.
• Tamże.
• Tamże, t. 130/2/5, meldunek o stanie bojowym podgrupy na 29 V 1921.
7 Tamże, t. 130/2/5.



przez kpt. Alojzego Nowaka, ps. Neugebauer, obejmującej ponadto pod
grupę kpt. Mendoszewskiego, ps. Linke, i Teodora Kulika, ps. Bog
dan. Obie te podgrupy były mocno zaangażowane na swoich odcinkach 
frontu, co sprawiało, że podgrupa „Butrym” zdana była wyłącznie 
na własne siły, zwłaszcza że kpt. Nowak rezerwował swe szczupłe 
odwody dla lewego skrzydła podgrupy „Bogdan”, zagrożonego w rejonie 
Góry Św. Anny. Butrym mógł natomiast liczyć na wsparcie pociągów 
pancernych, których w grupie „Północ” było cztery8.

Ujemną stroną sił podgrupy był niedobór broni i brak dostatecz
nej liczby oficerów, których zastąpić musieli podoficerowie, dobrze 
wyszkoleni w byłej armii cesarskiej. Wartość bojowa podgrupy była 
duża, zwłaszcza dzięki patriotyzmowi i świadomości, że chodzi o obronę 
ziemi ojczystej, a niekiedy wręcz stron rodzinnych.

Siły niemieckie przeciwstawione powstańczej grupie „Północ” skła
dały się z dwunastu batalionów, wspieranych przez siedem oddziałów 
specjalnych, jak np. kompania kolarzy Hessego, a także przez formacje 
samoobrony Gorzowa Śląskiego, Kluczborka, Byczyny, Jasienia i Woł
czyna 9. Nieprzyjaciel dysponował tu również trzema pociągami pan
cernymi 10 11. Biorąc pod uwagę, że każdy z dwunastu batalionów linio
wych liczył 500 ludzi, należy siły nieprzyjaciela na północnym od
cinku szacować, łącznie z formacjami nieliniowymi, na około 9000 
ludzi.

Wymienione oddziały wchodziły w skład improwizowanego związku 
taktycznego, noszącego nazwę grupa „Nord”. Formacja ta, dowodzona 
przez płk. Gruetznera, posiadającego swój sztab w Kluczborku, dzieliła 
się na cztery ugrupowania, zwane odcinkami, z czego bezpośredni 
udział w walkach z podgrupą „Butrym” brały tzw. odcinek „Kreuz- 
burg”, dowodzony przez por. Rossbacha, i tzw. odcinek graniczny pod 
dowództwem kpt. Jordana. Oba odcinki obejmowały łącznie sześć bata
lionów liniowych i bliżej nie określoną ilość formacji specjalnych lub 
nieregularnych n .

Formacje niemieckie skupiały w swych szeregach bardzo różno
rodne elementy. W batalionach liniowych, stanowiących podstawową 
siłę uderzeniową, na czoło wysuwają się członkowie różnych formacji 
ochotniczych z głębi Niemiec, tzw. Freikorpsów, z których na północy

8 Tamże, WBH-400/1049, J. H o r s t ,  Geschichte der vier Panzer zeuge der 
Gruppe „Nord” vom  10. 5. — 7. 7. 1921, rękopis.

8 H o e f e r, op. cit., s. 267.
10 K a t s c h ,  op. cit., s. 62.
11 H o e f e r ,  op. cit., s. 267.



najbardziej znanym był Orgesch12. W batalionach tych było także 
wielu studentów, zwłaszcza z Uniwersytetu Wrocławskiego. W batalio
nach liniowych i jednostkach specjalnych walczyła również pewna ilość 
Niemców, którzy zdołali umknąć z terenów opanowanych przez po
wstańców, a także z utrzymanych przez Niemców terenów Opolszczy
zny. Największą wartość bojową przedstawiali ochotnicy z Freikorpsów 
i studenci. Wartość bojowa formacji niemieckich, dobrze zorganizowa
nych przez liczną i doskonałą kadrę oficerów, świetnie wyposażonych, 
była bardzo wysoka.

* *
*

Działania bojowe podgrupy „Butrym” toczyły się na obszarze po
krytym rozległymi lasami, pomiędzy którymi tereny nie zalesione, 
posiadające kształt nieregularnych pasów, ciągnęły się z północnego 
zachodu w kierunku południowo-wschodnim. W tych pasach terenu 
bezleśnego koncentrowała się rozbudowana sieć dróg bitych i żelaz
nych, biegnących z Wrocławia w kierunku górnośląskiego rejonu prze
mysłowego. Front podgrupy ciągnął się z północy od Gorzowa Śląskiego 
do Zębowic na południu. Przebiegał on niemal prostopadle do wspo
mnianych pasów terenu nie zalesionego, co w sposób naturalny kana- 
lizowało kierunki uderzeń niemieckich na interesującym nas obszarze.

Wspomniane rozległe kompleksy lasów, stanowiące niejako naturalną 
ochronę strony broniącej się, mogły być jednak wykorzystane również 
przez nacierającego jako osłona koncentracji jego sił, a także jako 
strefa przenikania na tyły nieprzyjaciela. O korzystnym położeniu po
wstańców, którzy tylko w początkowym okresie walk byli stroną 
atakującą, decydowało jednak to, że posiadali oni dodatkową osłonę 
w nasypie szosy na odcinku Gorzów Śląski — Wysoka oraz równo
legle tuż obok biegnącej linii kolejowej. Korzyść ta była tym większa, 
że w rejonie Kozłowic i Boroszowa, a także pod Wysoką, przed wspo
mnianym nasypem znajdowały się małe strumyki i liczne rowy melio
racyjne oraz że powstańcy byli w posiadaniu kilku wyniosłości tereno
wych, stanowiących element tzw. progu woźnickiego, tj. grzbietu wznie
sień oddzielających nizinę śląską od górującej nad nią o kilkadziesiąt 
metrów wyżyny śląskiej.

Interesujący nas. teren był zamieszkały w przeważającym stopniu 
przez ludność polską. Stanowiło to dodatkową korzyść dla powstańców

12 Organizacja m ilitarna niemieckiej samoobrony obywatelskiej w Bawarii, 
utworzonej w 1920 r. przez leśniczego Georga Eschericha (ur. 4 I 1870 r. w Schwan
dorf).



i było jednocześnie czynnikiem, który przesądzał plany powstańców oraz 
przebieg wydarzeń w początkowym okresie powstania.
♦ W zamiarach dowództwa sił powstańczych, planującego działania bo
jowe, leżało opanowanie na północy obszaru co najmniej po tzw. linię 
Korfantego, opracowaną z uwzględnieniem wyników plebiscytu przepro
wadzonego 20 III 1921 r. pod nadzorem międzynarodowym. Linia ta na 
północy przebiegała od Bodzanowie, leżących nad granicą z Polską, przez 
Borki Wielkie, Sowczyce, Ligotę Dobrodzieńską do Strzelec Opolskich, 
omijając Fosowskie od południa 13. Przewidywano ponadto, w razie po
wodzenia, zajęcie dalszych rejonów, leżących na północ od linii Korfan
tego, w powiatach lublinieckim, oleskim, a nawet kluczborskim. To opty
mistyczne założenie zostało zrealizowane w wyniku pomyślnych działań, 
co pozwoliło powstańcom przejść do drugiego etapu działań bojowych, 
polegającego na zdecydowanej obronie opanowanego terytorium oraz 
na prowadzeniu walk wiążących, odciążających siły powstańcze na in
nych odcinkach frontu, a zwłaszcza w najbardziej zagrożonym rejonie 
Góry Św. Anny.

Plany nieprzyjaciela kształtowały' się odmiennie. W początkowym 
okresie Niemcy byli w defensywie. Opór stawiany na interesującym nas 
obszarze w kilkunastu punktach przyniósł pewne opóźnienie działań bo
jowych i umożliwił wycofanie się na teren powiatu kluczborskiego pew
nej części sił niemieckiej organizacji bojowej.

Po zgromadzeniu dostatecznych sił nieprzyjaciel przeszedł do działań 
zaczepnych. Walczącemu tu ugrupowaniu dowództwo niemieckie nie sta
wiało celów decydujących. Działania o charakterze decydującym prowa
dzono na kierunku Gogolin-Gliwice. Tu, na północy, miały być podeimo- 
wane uderzenia pomocnicze, skierowane głównie na Olesno i na Zębo
wice. Celem tych działań miało być przerwanie północnego frontu po
wstańczego, w wyniku czego Niemcy wyszliby na tyły sił powstańczych 
walczących w rejonie Góry Św. Anny. Chodziło tu również Niemcom o ze
pchnięcie frontu powstańczego na południe, by zmniejszyć możliwości 
dopływu pomocy z Polski.

Duże znaczenie operacyjne północnego rejonu spowodowało, że to
czone tu walki posiadały niezwykle zacięty charakter.

Działania bojowe podgrupy „Butrym” zostały podjęte w nocy z 2 na 
3 V 1921 r. W okresie początkowym toczyły się one zgodnie z planem ope
racyjnym opracowanym 29 IV 1921 r. przez kpt. Ankerszteyna 14. Na jego 
rozkaz siły podgrupy zebrały się w wyznaczonych miejscach, tzw. pla
cach alarmowych: 1 batalion liniowy na prawo od szosy Orzech-Radzion-

13 K. P o p i o ł e k ,  Trzecie śląskie powstanie, Katowice 1946, załączona mapa.
14 CAW, t. 130/2/52, rozkaz operacyjny nr 2 kpt. Nowaka z 4 V 1921.



ków, 2 batalion liniowy w lesie koło m. Rzepeckie na północ od Tarnow
skich Gór, 3 batalion liniowy w Jędrychówce przy szosie Tarnowskie 
Góry-Gliwice, batalion szturmowy wraz z kompanią sztabową w Orzechu. 
Oddziały te przeprowadziły już 3 maja koncentryczne uderzenie na Tar
nowskie Góry, gdzie Selbstschutz liczył 750 dobrze uzbrojonych człon
ków. Miasto zdobyto po krótkiej walce, jednak na żądanie oficera fran
cuskiego musiano je natychmiast opuścić. Towarzyszyło temu nawet częś
ciowe rozbrojenie sił powstańczych 15.

Na terenie powiatu działania miały przebieg bardziej pomyślny. 3 ba
talion liniowy opanował 3 maja Mikulczyce, bronione przez 200 członków 
Selbstschutzu. Oddział telefoniczny tegoż batalionu obsadził centralę te
lefonów w Wieszczowej, a wydzielone siły batalionu, wysunięte w kie^ 
runku Gliwic, osłaniały powiat przed ewentualnym uderzeniem Niem
ców z rejonu przemysłowego. Poważniejszy opór napotkano poza tym 
tylko w Świerklańcu. Po zdobyciu tej miejscowości, czego dokonano 
również 3 maja, cały powiat, z wyjątkiem Tarnowskich Gór, znalazł się 
w ręku powstańców 16.

Po umocnieniu powiatu tarnogórskiego najważniejszym zadaniem 
podgrupy było opanowanie sąsiedniego powiatu lublinieckiego. Miejscowe 
siły tego powiatu, nie napotkawszy oporu Niemców, zdołały już 3 maja 
opanować znaczną jego część. Osaczono również Lubliniec, ale zajęcie 
miasta nie było możliwe, ponieważ znajdowała się tam silna załoga fran
cuska. Uczyniono to dopiero po odejściu tej załogi do Toszka. Zanim tego* 
dokonano, musieli powstańcy zdobywać w powiecie lublinieckim kilka 
umocnionych punktów. Krupski Młyn, Myślinę i Małe Łagiewniki zdoby
ła działająca po sąsiedzku podgrupa „Linke” 17. Podgrupa ta wydzieliła 
następnie batalion Teodora Mańczyka i skierowała go na Dobrodzień, 
gdzie znajdowała się wyjątkowo silna załoga niemiecka. 6 maja w godzi
nach porannych Dobrodzień został zaatakowany przez świeżo utworzony 
batalion Karola Lubosa z podgrupy „Butrym” i zdobyty przy wsparciu 
batalionu Mańczyka18. W walce zginęło 7 powstańców, a 20 odniosło 
rany. Strat nieprzyjaciela nie udało się ustalić. Wiadomo jednak, że kom
pania z batalionu Lubosa odprowadziła kilkuset jeńców do obozu w Czę
stochowie. Reszta sił tego batalionu opanowała tymczasem Zębowice 19.

W Oleskiem akcja powstańcza miała pomyślny przebieg tylko we 
wschodniej części powiatu. Do 5 maja opanowano tu teren po linię bieg

18 Tamże, t. 130/2/56, Dziennik wydarzeń grupy „Północ”.
16 Tamże, t. 130/2/48, meldunek sytuacyjny kpt. Nowaka z 4 V 1921.
17 Tamże, t. 130/2/48, meldunek sytuacyjny kpt. Nowaka z 5 V 1921.
18 Relacje Teodora Mańczyka i Karola Lubosa, złożone 13 V 1963 r. w Kato

wicach.
19 Tamże.



nącą od Zdziechowic, leżących nad polską granicą, poprzez Nową Wieś, 
Gorzów Śląski, Pawłowice, Kozłowice, Stare Olesno, Wachów, Leśną, 
Wędrynię, skąd nawiązano łączność z siłami Lubosa w Zębowicach 20.

Po uzyskaniu tak znacznych sukcesów dowódca grupy „Północ” prze
niósł ciężar działań na lewe skrzydło podległych mu sił, gdzie walczyła 
podgrupa „Bogdan”. Najważniejszym zadaniem grupy „Północ”, mają
cym znaczenie dla całokształtu działań powstańczych, było teraz dotar
cie do Odry i uzyskanie oparcia na tej naturalnej przeszkodzie 21. Reali
zacja tego zadania, wymagająca odpowiedniego podziału sił i środków, 
spowodowała wydzielenie jednego batalionu liniowego z podgrupy „But
rym” 22 *. Najważniejszym natomiast zadaniem podgrupy „Butrym”, zgod
nie z rozkazem operacyjnym nr 3 z 5 maja dowódcy grupy „Północ”, 
miała być przede wszystkim obrona opanowanego terenu.

Dowódca podgrupy „Butrym”, wypełniając powierzone zadanie, po
dzielił swe siły na dwa ugrupowania i wysunął je w całości na linię fron
tu. Prawe ugrupowanie, obejmujące około trzech batalionów, dowodzone 
przez Kmicica, broniło się na odcinku Zdziechowice-Wysoka. Lewe, zło
żone z batalionu Lubosa i szturmowej kompanii tarnogórskiej, podlega
jące Janowi Laskiemu, obsadzało odcinek Wysoka-Zębowice2S.

Z działań ofensywnych jeszcze w tym okresie całkowicie nie rezygno
wano. Zgodnie z rozkazem operacyjnym nr 1, wydanym 7 maja przez 
„Butryma” 24, ugrupowanie Kmicica uderzyło w tym samym dniu w kie
runku na Kluczbork i uzyskało linię: Zdziechowice-Bąków-Chocianowi- 
ce-Gronowice-Wędrynia, łącząc się w lewo z ugrupowaniem Laskiego, 
broniącym linii Wędrynia-Knieja-Myślina (wyłącznie) 25.

Powodzenie to było szczytowym osiągnięciem podgrupy. Dalsze postę
py były już niemożliwe, ponieważ ich celem operacyjnym musiałby być 
Kluczbork, gdzie Niemcy skoncentrowali siły znacznie potężniejsze niż 
podgrupa „Butrym”. Prowadzenie działań zaczepnych było tu zresztą 
niemożliwe także ze względów politycznych, wynikających z kategorycz
nego sprzeciwu oficera francuskiego, pełniącego funkcje kontrolera ple
biscytowego w Kluczborku, a także ze stanowiska Komisji Międzysojusz
niczej, zwłaszcza jej przewodniczącego, gen. Le Ronda, który skłaniał 
się na korzyść strony polskiej i pragnął wstrzymania działań bojowych.

20 CA W, t. 130/2/51, meldunek komendanta powiatu oleskiego do dowódcy 
podgrupy „Butrym ” z 5 .V 1921.

21 Tamże, t. 130/2/52, rozkaz operacyjny n r 3 kpt. Nowaka z 5 V 1921.
22 Tamże, t. 130/2/51, meldunek sytuacyjny Bolesława Wycisły z podgrupy

„Bogdan” z 5 V 1921.
28 Tamże, t. 130/14/1, rozkaz organizacyjny nr 1 Butryma z 7 V 1921.
24 Tamże, t. 130/2/53, rozkaz operacyjny n r 1 Butrym a z 7 V 1921.
25 Tamże, t. 130/2/48, meldunek sytuacyjny kpt. Nowaka z 7 V 1921.



9 maja poinformował on nieoficjalnie Korfantego o zgodzie na warunki 
polskie przedstawione w rokowaniach toczonych od 7 m aja26.

Naczelny dowódca wojsk powstańczych, Mielżyński, poinformowany
0 stanowisku Komisji Międzysojuszniczej, wydał 9 maja rozkaz poleca
jący wstrzymanie wszelkich działań zaczepnych i zajęcie stanowisk obron
nych. Rozkazy te zostały następnie powtórzone przez dowódców grup
1 podgrup 27. Rozkaz operacyjny nr 4, wydany 9 maja przez kpt. Nowaka, 
przewidywał nawet możliwość częściowego wycofania się z terenów opa
nowanych, ponieważ terytorialne osiągnięcia na północy wychodziły 
znacznie poza obszar objęty linią Korfantego, przy której obstawała stro
na polska.

* *
*

Działania zaczepne nieprzyjaciela przeciw podgrupie „Butrym” zostały 
właściwie zapoczątkowane już 8 maja i były następstwem powstrzymania 
przez Niemców natarcia podjętego poprzedniego dnia przez ugrupowanie 
Kmicica. Głównym celem taktycznym Niemców było kilkutysięczne Oles
no, stolica powiatu, ważny węzeł kolejowy na linii Kluczbork — Lubli
niec — okręg przemysłowy. Miasto to, atakowane 8, 9 i 11 oraz 12 maja, 
pozostawało nadal w rękach powstańców. Niepowodzenia te uzmysłowiły 
Niemcom małą skuteczność natarcia czołowego, zwłaszcza że miasto le
żało kilka kilometrów poza linią frontu i wszystkie dotychczasowe ude
rzenia traciły swój rozmach w walkach o opanowanie Starego Olesna 
i Wojciechowa, osłaniających stolicę powiatu. Przejście do bardziej sku
tecznych uderzeń skrzydłowych musiało być poprzedzone jednak uzyska
niem dogodnych pozycji wyjściowych w rejonie Wachowa i Boroszowa. 
Było to możliwe dopiero po opanowaniu miejscowości osłaniających 
Wachów i Boroszów, a także po zwinięciu wydłużonego ramienia frontu 
na północ od Boroszowa. Pozycje powstańcze na północ od Boroszowa, 
posiadające oparcie o polską granicę, zagrażać mogły niemieckiemu ude
rzeniu w rejonie Boroszowa. Przedstawione okoliczności sprawiły, że 
działania zaczepne Niemców przeniosły się teraz na pozycje stosunkowo 
odległe od Olesna, a mianowicie w rejon Gorzowa Śląskiego i okolice 
Chudoby.

Uderzenie koło Chudoby nastąpiło szybciej. 17 maja działający tu 
batalion por. Nollaua zaatakował i zdobył Szumirad, Kamieniec i Rydzek, 
obsadzone przez słabe placówki z batalionu Drabskiego z podgrupy „Bu
trym ” 28. Następnego dnia kompania por. Klemma i kpt. Thomsena,

86 P o p i o ł e k ,  op. cii., s. 94—95.
27 CAW, t. 130/2/52, rozkaz operacyjny nr 4 kpt. Nowaka z 9 V 1921.
”  K a t s c h, op. cit., s. 73.



wsparte przez oddziały samoobrony Kluczborka i Byczyny, uderzyły na 
Zdziechowice i opanowały tę miejscowość pomimo silnego kontrnatarcia 
powstańców29. 19 maja walka na odcinku podgrupy „Butrym” osłabła, 
ponieważ nieprzyjaciel przeprowadzał przegrupowanie sił do dalszych 
działań. W dniu tym ujawnili Niemcy natomiast swoją aktywność na le
wym skrzydle podgrupy, atakując siłami batalionów „Lublinitz” i „Gut- 
tentag” przedpola Zębowic. Nieprzyjaciel wyparł tu powstańców z Za- 
krzowa, Koszyc i Radawia. Po umocnieniu się w tych miejscowościach 
wysunął on swoje placówki do Malinowa, oddalonego o 2 km od Zębo
wic 30. Dało to Niemcom dogodne pozycje wyjściowe do natarcia na Zębo
wice, posiadające kluczowe znaczenie w centrum grupy „Północ”.

20 maja nieprzyjaciel wzmógł swoją działalność bojową na odcinku 
podgrupy „Butrym”. Po dokonaniu koncentracji sił Niemcy atakowali tu 
ugrupowaniem „Schlesien”, złożonym z dwóch i pół bataliona Selbstschut- 
zu, oraz formacją „Carlsruhe”, dysponującą batalionami „Lublinitz” 
i „Guttentag”. Kontynuując działania przygotowawcze do uderzenia na 
Olesno, zaatakował nieprzyjaciel i zdobył Tęczynów oraz Zofiówkę — 
obie miejscowości położone na północny zachód od Gorzowa Śląskiego. 
Jednocześnie kompania Klemma zdobyła Chudobę (około 12 km na po
łudnie od Kluczborka), a następnego dnia po kilkugodzinnych zaciętych 
walkach opanowała Wędrynię, wypierając broniące się tu siły 1 batalio
nu „Priebe” na wysokość Łowoszowa, oddalonego od Olesna o 4 km na 
zachód 31. Powodzenie to ośmieliło nieprzyjaciela do tego stopnia, że nie 
czekając na skutki dalszych działań przygotowawczych przeszedł do 
bezpośredniego, decydującego uderzenia na Olesno. Brak pozycji wyjścio
wych w rejonie Boroszowa powodował, że podejmowane natarcie było 
znowu uderzeniem czołowym, wspieranym jednak płytkimi atakami 
skrzydłowymi z rejonu Wachowa i Wachowic. Na pośpiech Niemców 
wpłynęła również, być może, chęć przeszkodzenia powstańcom w koncen
tracji sił, które można by było przesłać jako wsparcie w rejon Góry Sw. 
Anny. Pewną rolę odegrały tu prawdopodobnie względy ambicjonalne do
wódcy grupy „Nord”, który zapewne chciał również zapisać na swym 
koncie jakieś sukcesy.

Natarcie na Olesno nastąpiło 22 maja o godz. 3. Miasto zostało zaata
kowane przez trzy kompanie z batalionu „Rosenberg” (niemiecka nazwa 
Olesna). Uderzenie było gwałtowne i doprowadziło do wdarcia się Niem
ców w granice miasta, gdzie rozgorzała walka wręcz, w której chwilowo * 1

*• CA W, IV A, Oddział II, t. 7, meldunek sytuacyjny z 19 V 1921; także 
K a t s c h ,  op. c it, s. 73.

M CA W, t. 130/2/51, meldunek sytuacyjny Butrym a z 25 V 1921.
S1 Tamże, 130/2/51, meldunek sytuacyjny Butrym a z 22 V 1921.



zaczęli przeważać Niemcy. Niepowodzenie to zmusiło powstańców do od
wrotu na południowe krańce miasta. W czasie odwrotu wysadzono w po
wietrze budynek dworca kolejowego. Po przegrupowaniu się na krańcach 
miasta siły powstańcze przeszły do kontrnatarcia i wyparły nieprzyja
ciela w kierunku na Szumirad i Lasowice32.

Niebezpieczeństwo zagrażające Olesnu skłoniło dowódcę grupy „Pół
noc” do skierowania tu plutonu artylerii por. Westfalewicza. Pluton przy
był 22 maja pod wieczór i został rozlokowany na wschodnich przedmieś
ciach Olesna. Celowość tego posunięcia okazała się już tego samego dnia, 
ponieważ nieprzyjaciel przeprowadził wieczorem ponowne natarcie od 
strony Starego Olesna i Wojciechowa, które zostało powstrzymane ogniem 
artylerii por. Westfalewicza. W wyniku tego natarcia utracono Stare 
Olesno33. W walkach stoczonych 22 maja poległo około 40 Niemców, 
a wielu odniosło rany. Powstańcy stracili 15 zabitych i także wielu ran
nych 34.

Niemniej zacięte walki toczono równocześnie w rejonie Zębowic. 
Próbne uderzenie niemieckie nastąpiło tu 20 maja o godz. 16 i było skie
rowane na wieś Prusków, odległą od Zębowic o około 5 km. Atak nie
miecki odparto. 21 maja o godz. 2 Niemcy wznowili natarcie i zaatakowa
li same Zębowice, najpierw dworzec kolejowy, a po jego zdobyciu także 
wieś. Miejscowości tej, bronionej po bohatersku przez część sił kompanii 
szturmowej Kmicica i przez 1 kompanię lubliniecką z batalionu Lubosa, 
opanować nie zdołali. O godz. 4 nieprzyjaciel wznowił natarcie, które 
również zakończyło się niepowodzeniem dzięki interwencji powstańczego 
pociągu pancernego „Nowak” 35.

Pociąg wyruszył ze swej bazy w Zawadzkiem o godz. 355, skoro tylko 
nadeszła wiadomość o niebezpiecznej sytuacji w rejonie Zębowic. O godz. 
445 dotarł na wysokość Zębowic-wsi i tu został ostrzelany przez ustawio
ne na dworcu nieprzyjacielskie karabiny maszynowe. W odpowiedzi na 
ogień nieprzyjaciela wysadzono z pociągu kilkudziesięcioosobowy oddział 
szturmowy, po czym ruszył on 100 m do przodu w celu uzyskania lep
szych warunków ostrzału, a następnie otworzył ogień, trafiając za czwar
tym strzałem w zabudowania dworca. Zmusiło to nieprzyjaciela do opusz
czenia dworca. Wycofujących się do pobliskiego lasu Niemców ścigano 
ogniem artylerii. Jednocześnie karabiny maszynowe pociągu zmusiły do 
odwrotu tyraliery nieprzyjacielskie rozsypane na prawo od linii kolejo
wej na przestrzeni pomiędzy lasem a wsią Zębowice oraz na lewo od to
rów, skąd nieprzyjaciel wycofał się w kierunku na Malinów. Pociąg ocze

32 Tamże, IV A, Oddział II, t. 7, meldunek sytuacyjny z 23 V 1921.
33 Tamże, t. 130/2/127, Historia 1 baterii artylerii; K a t s c h ,  op. cit., s. 74.
34 Tamże, t. 130/2/51, meldunek sytuacyjny Butryma z 23 V 1921.
33 Tamże, t. 130/2/51, meldunek sytuacyjny Linkego z 23 V 1921.



kiwał następnie do godziny 14 na natarcie nieprzyjaciela, a gdy to nie 
nastąpiło, wycofał się do Zawadzkiego36.

Po niepowodzeniach z 21 maja nieprzyjaciel nie próbował w dniu na
stępnym atakować Zębowic. Niemcy podciągali w tym dniu siły batalio
nu „Guttentag” w rejon Zębowic. Przerwę w działaniach wykorzystali 
również powstańcy do przegrupowania własnych sił. Przegrupowanie to 
było wynikiem skrócenia frontu grupy „Północ” po przekazaniu grupie 
„Wschód” odcinka frontu na południe od Kamionka, w związku z czym 
skrócone zostały także odcinki frontu poszczególnych podgrup. W wyniku 
tych przesunięć podgrupa „Butrym” została zwolniona z obowiązku obro
ny Zębowic. Skrajną miejscowością na jej lewym skrzydle był teraz 
Prusków 37. Omówione zmiany pozwoliły Butrymowi na skoncentrowa
nie większości sił do obrony rejonu Olesna.

Niepowodzenia doznane przez Niemców 22 maja w Oleśnie zmusiły 
ich do ponownego podjęcia działań mających na celu uzyskanie pozycji 
wyjściowych do skrzydłowego natarcia na to miasto. 23 maja o godz. 280
3 kompania kpt. Schultza z batalionu v. Loena zaatakowała Tęczynów, 
Nową Wieś i Zawisnę, bronione przez siły wydzielone z 2 batalionu por. 
Wilmana z podgrupy „Butrym”. Po krótkiej, ale gorącej walce miejsco
wości te zdobyli Niemcy. W tym samym czasie 1 kompania Thomsena 
z tego samego batalionu zdobyła Zofiówkę i Karłówek, leżące tuż na za
chód od Gorzowa Śląskiego38. O godz. 13 8 kompania ppor. Schoepke 
zaatakowała Gorzów Śląski i zdobyła go po zaciętej walce. Równocześnie
4 kompania por. v. Vegesacka, pozostająca dotychczas w rezerwie, zdoby
ła Jastrzygowice. W prawo od niej nacierała kompania por. Gentza, któ
ra poczyniła postępy koło Skrońska na północ od Boroszowa 39. Nieprzy
jaciel atakował tu siłami dwóch batalionów i miał znaczną przewagę nad 
batalionem por. Wilmana, co pozwoliło Niemcom opanować pod koniec 
dnia także Kozłowice40.

Kryzys zarysowujący się na północy zmusił kpt. Ankerszteyna do 
skierowania tu na pomoc 4 batalionu por. Stolińskiego, który obsadził od
cinek Boroszów — Olesno. Wzmocnienie to pozwoliło batalionowi por. 
Wilmana przejść do przeciwnatarcia, w wyniku którego odzyskał 24 maja 
Jastrzygowice i polepszył własne pozycje w rejonie Skrońska 41. Ostatecz
nie linia frontu na północnym odcinku przebiegała na zachód od Jastrzy- 
gowic, Skrońska, Boroszowa ku zachodnim krańcom Olesna. Na linii tej 
ustabilizował się następnie opór powstańców na dłuższy okres.

89 Tamże, WBH-400/1049; H o r s t ,  op. cit., s. 4.
87 Tamże, t. 130/2/52; rozkaz operacyjny nr 6 kpt. Nowaka z 16 V 1921.
88 K a t s c h, op. cit., s. 74.
89 Tamże.
49 Tamże.
41 CAW, t. 130/2/51, meldunek sytuacyjny Butryma z 24 V 1921.



Podczas omówionych walk na północy w centrum podgrupy panował 
zastój w działaniach bojowych. Dopiero 24 maja o godz. 12 Niemcy zaata
kowali w Leśnej wysuniętą placówkę z batalionu Wyskoty. Atak ten 
ujawnił zamiar obejścia stanowisk batalionu pod Wysoką, co skłoniło 
por. Wyskotę-Zakrzewskiego do umocnienia pozycji na lewym skrzydle. 
Było to tym konieczniejsze, że lewe skrzydło batalionu, rozlokowane na 
skraju rozległego lasu, nie stykało się bezpośrednio z żadnym oddziałem 
powstańczym, a z załogą w Pruskowie, odległym o około 8 km, kontak
towało się jedynie za pośrednictwem patro li42.

Ciężkie walki toczyła natomiast w tym czasie załoga wspomnianego 
Pruskowa, którą stanowiła 2 kompania z 1 batalionu „Priebe”. Kompa
nia ta osłaniała od północy Zębowice. Do wyjątkowo ciężkiego starcia 
doszło tu zwłaszcza 22 maja, gdy batalion „Guttentag” zaatakował Zębo
wice, kierując jednocześnie pomocnicze uderzenie na Prusków. Niemcy 
zdołali już nawet przejściowo opanować miejscowość, ale musieli ją opuś
cić po przejściu powstańców do kontruderzenia 43.

25 maja batalion „Guttentag” wznowił działania w rejonie Zębowic. 
1 kompania tego batalionu została skierowana na Prusków i po zdobyciu 
tej miejscowości miała obejść pozycje powstańcze w Zębowicach. Gwał
towny atak kompanii niemieckiej załamał się jednak, a błędy niemiec
kiego dowództwa naraziły Niemców na znaczne straty. Po zluzowaniu 
wyczerpanej walką kompanii nieprzyjaciel wprowadził do boju 4 kom
panię z batalionu „Guttentag” i miejscowość zdobył 44.

Wyparta z Pruskowa 2 kompania z batalionu „Priebe” zaatakowała 
w dniu następnym wieś Leśną i zdobyła ją, ale poniosła znaczne straty, 
które nie stały w żadnej proporcji do małego znaczenia taktycznego tej 
miejscowości, zwłaszcza że tuż po opanowaniu ją opuszczono. Jedyną 
korzyść, jaką mogło przynieść ewentualnie to starcie, było — być może — 
wywołanie u nieprzyjaciela przekonania, że rozległy las oleski jest pil
nie strzeżony 45.

W wyniku dotychczasowych działań bojowych front podgrupy „Bu
trym ” ukształtował się na linii: Jastrzygowice—Skrońsko—Boroszów— 
Olesno—Wysoka—Nowy Wachów—Osiecko, skąd utrzymywano łączność 
z podgrupą „Linke” w Zębowicach. Nieprzyjaciel po zaciętych walkach 
znalazł się bezpośrednio na przedpolach Olesna i mógł obecnie przystąpić 
do bardziej skutecznych działań przeciw temu miastu.

48 M. W y s k o t a - Z a k r z e w s k i ,  Wspomnienia powstańca śląskiego, W ar
szawa 1962 (rękopis).

41 CAW, t. 130/2/51, meldunek sytuacyjny Linkego z 23 V 1921.
44 K a t s c h, op. c it, s. 83.
45 CAW, t. 130/2/51, meldunek sytuacyjny Butryma z 26 V 1921.



Od 27 maja nacisk Niemców na Olesno wzmógł się ponownie. Już 
o godz. 6 tegoż dnia kompanie batalionu Eberhardta czy v. Loena na
cierały na miasto od północy z Wojciechowa i od południa z Wroczyna. 
Uderzenie niemieckie zostało odparte przez 5 batalion por. Kaliny. Nie
przyjaciel nie wycofał się jednak na pozycje wyjściowe, lecz okopał się 
nieopodal miasta, co było zapowiedzią, że zamierza przejść do działań 
systematycznych 46.

Równocześnie prowadzili Niemcy ożywioną działalność zwiadowczą 
na odcinku Boroszów—Olesno i na południe od Olesna pod Wysoką. Po 
rozpoznaniu ugrupowania sił powstańczych przeszli oni następnie w no
cy z 29 na 30 maja do zakrojonego na większą skalę uderzenia, obejmu
jącego kilkukilometrowy odcinek od Boroszowa do Wysokiej. Uderzenie 
to, ponawiane trzykrotnie, zostało pod Olesnem powstrzymane skutecz
nym ogniem zaporowym plutonu por. Westfalewicza. Na innych odcin
kach nieprzyjaciel również nie zdołał zanotować sukcesów47.

30 maja nieprzyjaciel przeprowadził słabe natarcie na Jastrzygowice, 
łatwo odparte przez 5 kompanię z batalionu Wilmana. Bez porównania 
silniejsze uderzenie podjął on natomiast o godz. 23 w rejonie Wysokiej. 
Stwierdzono tu użycie świeżych sił ochotników z Saksonii, którzy przy 
dźwiękach harmonijek ustnych atakowali śmiało, podchodząc na małą 
odległość, niekiedy dosłownie na kilka kroków. Do walki wręcz jednak 
nie doszło, ponieważ to brawurowe natarcie załamało się pod ogniem 
3 batalionu por. Wyskoty 48.

Walkom toczącym się w końcu maja towarzyszyło stale postępujące 
usztywnianie się frontu. Niemcy, pomimo napływu nowych sił, nie prze
jawiali już poprzedniego zapału w walce. Zniechęcały ich, być może, wy
niki niewspółmiernie małe w stosunku do włożonego wysiłku. Widzieli, że 
opór powstańców i towarzysząca mu zaciętość wcale nie maleją, co przy 
stopniowym wzroście liczebnym sił powstańczych oraz towarzyszącej mu 
sprawności organizacyjnej nie rokowało łatwych sukcesów. Po ugrupo
waniu na froncie na nowo oddziałów, polegającym na rozmieszczeniu sił 
poszczególnych batalionów w trzech rzutach, siła oporu frontu powstań
czego podniosła się znacznie. Pozwoliło to na pełniejsze stosowanie zasa
dy ekonomii sił, wpłynęło na zmniejszenie tempa wyczerpywania się 
sił fizycznych powstańców 49.

Tymczasem pertraktacje Komisji Międzysojuszniczej z przedstawicie-

48 Tamże, t. 130/2/51, meldunek sytuacyjny Butrym a z 27 V 1921.
47 Tamże, t. 130/2/51, meldunek sytuacyjny Butrym a z 30 V 1921, i t. 130/2/127, 

Historia 1 baterii artylerii.
48 Tamże, t. 130/2/51, meldunek sytuacyjny Butrym a z 1 VI 1921.
48 Tamże, t. 13Q/2/51, meldunek sytuacyjny Butrym a z 1 VI 1921.



lami obu stron w sprawie zaprzestania działań bojowych weszły w de
cydującą fazę. Pod naciskiem Komisji wydał wreszcie gen. Hoefer roz
kaz zabraniający formacjom niemieckim prowadzenia działań zaczep
nych. Presja Komisji była mu bardzo nie na rękę, ponieważ Niemcy zdo
łali skoncentrować znaczne siły w rejonie Góry Św. Anny i mieli nadzie
ję, że przy ich pomocy zdołają zadać powstaniu decydujący cios. Pretek
stu do użycia tych sił w działaniach ofensywnych, zakrojonych na dużą 
miarę, dostarczył nieopatrzny atak powstańców na Lichinię, dokonany 
2 czerwca. W dwa dni potem, tj. 4 czerwca, ruszyła niemiecka ofensywa. 
Dwa dni zwłoki od ataku polskiego na Lichinię odbierały jej wprawdzie 
cechy dozwolonych Niemcom działań obronnych, ale to dla dowództwa 
niemieckiego, dążącego do zwycięstwa za wszelką cenę, nie miało zna
czenia 50.

Ofensywa niemiecka wywołała oburzenie Komisji Międzysojuszniczej, 
nie wyłączając Anglików, którzy sprzyjali Niemcom. Spowodowało to 
wydanie ultimatum, w którym Komisja groziła przekazaniem stronie po
wstańczej wszystkich miast obsadzanych dotychczas przez załogi alianc
kie. Realność tej groźby została potwierdzona przez ustąpienie załogi 
francuskiej z Tarnowskich G ór51. Zanim jednak posunięcie francuskie 
zostało dokonane, rozumiano już powszechnie, że tym razem zawieszenie 
broni zbliża się nieodwołalnie. Licząc się z nim jako z faktem, który ma 
rychło nastąpić, wydał dowódca grupy „Północ” 4 czerwca rozkaz opera
cyjny nr 9, w którym zabraniał kategorycznie prowadzenia wszelkich 
działań zaczepnych oraz polecał podjęcie przygotowań do ewakuacji za
pasów materiałowych na nową linię frontu. Spodziewał się on, że linia 
ta będzie odpowiadać linii demarkacyjnej, nad której ustaleniem praco
wały Komisja Międzysojusznicza oraz delegacje obu stron walczących 52.

Rozkaz kpt. Nowaka nie oznaczał bynajmniej zakończenia działań 
wojennych na odcinku podgrupy „Butrym”. Oddziały powstańcze atako
wane w dalszym ciągu na całej długości frontu prowadziły nadal walki 
obronne, które traciły jednak stopniowo na sile i zaczęły przeradzać się 
częściowo w utarczki z patrolami. Radykalna zmiana na odcinku pod
grupy nastąpiła dopiero 8 czerwca, gdy po uzgodnieniu przez zaintereso
wane strony pasa demarkacyjnego zdemilitaryzowany obszar zaczęły 
obsadzać załogi wojsk koalicyjnych. Do Olesna Anglicy wkroczyli już 
7 czerwca 53.

8 czerwca dowódca grupy „Północ” wydał rozkaz operacyjny nr 11, 
zgodnie z którym oddziały podgrupy „Butrym” zaczęły się wycofywać

*° P o p i o ł e k ,  op. cii., s. 133, 140.
81 Tamże, s. 144.
«  CA W, t. 130/2/52, rozkaz operacyjny nr 9 kpt. Nowaka z 4 VI 1921.
“  P o p i o ł e k ,  op. cit., s. 143.



na linię: Kuczoby (miejscowość nad granicą polską) — Borki Wielkie — 
Łomnica — Klekotnać — Rędzina — Gosławice, gdzie stykano się z pod
grupą „Linke” 54. W czasie wycofywania się części sił podgrupy „Bu
trym ” przypadło w udziale stoczyć jeszcze raz zacięty bój o Prusków. 
Doszło do tego 11 czerwca, gdy Niemcy zaatakowali siłami batalionów 
„Guttentag” i „Hindenburg”. Nieprzyjaciel nacierał na Zębowice z trzech 
stron. Prusków stanowił również punkt wyjściowy w tym natarciu. Po 
stwierdzeniu, że oddziały nacierające z Pruskowa zmierzają do wyjścia 
na tyły 2 batalionu z podgrupy „Linke”, broniącego Zębowic, skierowano 
na Prusków wiążące uderzenie jednej kompanii z batalionu por. Wysko- 
ty. Kompania ta, działając na skrzydło nacierającego nieprzyjaciela, przy
czyniła się w znacznym stopniu do wzmocnienia obrony załogi w Zębowi
cach 55.

Około 15 czerwca batalion por. Wyskoty stoczył raz jeszcze zaciekłą 
walkę z Niemcami. Doszło do niej w rejonie Wolnego Kadłuba, gdy nie
przyjaciel, korzystając z wycofania się powstańców na nową linię fron
tu, wkroczył na opuszczony teren, zanim zdołali tu przybyć alianci, 
i pastwił się w okrutny sposób nad ludnością polską. W walce, jaka wy
wiązała się, gdy batalion Wyskoty spieszył ludności na pomoc, powstańcy 
ponieśli znaczne straty, w tym kilkunastu okrutnie zamordowanych jeń
ców, których zwłoki oglądała potem międzynarodowa komisja56. Incy
dent ten w istocie zakończył działania bojowe podgrupy. Należące do 
niej oddziały po zakończeniu powstania przewiezione zostały do Polski 
i tu zdemobilizowane. Ewakuacja na teren Polski rozpoczęła się około 
26 VI 1921 r.

DIE TÄTIGKEIT DER UNTERGRUPPE „BUTRYM” WÄHREND 
DES 3. SCHLESISCHEN AUFSTANDES 1921

Die Erarbeitung eines Grundrisses der Kampfhandlungen der Untergruppe 
„Butrym” während des 3. schleśischen Aufstandes (1921) ermöglichten Dokumente 
zum Kampf dieser Formation, welche im Zentralen Heeresarchiv aufbew ahrt sind. 
Die von Hauptm ann Ankerszteyn geführte Untergruppe rekrutierte  sich aus den 
Kreisen Tarnowskie Góry, Lubliniec und Olesno sowie aus Freiwilligen aus Polen. 
Eingesetzt wurden sie im Frontabschnitt zwischen Zdziechowice und Zębowice. 
Zur Zeit der Hauptkam pfhandlungen zählte sie etwa 3000 Aufständische.

Bei Beginn des Aufstandes (d. h. seit der Nacht vom 2. zum 3. Mai) lag die 
Initiative bei der U ntergruppe „Butrym”. Vom 9. 5. an ging die Formation zur

54 CAW, t. 130/2/52, rozkaz operacyjny nr 11 kpt. Nowaka z 8 VI 1921.
55 Tamże, t. 130/2/51, meldunek sytuacyjny Linkego z 12 VI 1921.
56 W y s k o t a - Z a k r e  e w  s k i, op. c it, s, 22.



Abwehr gegen den Ansturm  6 deutschen Battalione der Gruppe „Nord” über, 
welche von Oberst Gruetzner geführt wurde. H auptobjekt der Abwehrkämpfe w ar 
die K reisstadt Olesno, die wiederholt angegriffen wurde, am stärksten am 22. Mai. 
Die Erfolglosigkeit deutscher Frontalangriffe auf Rosenberg bewog den Feind zu 
Flügeloperationen im Gebiet von Gorzów Śląski und um Chudoba. Letztere endeten 
m it dem Erfolg der Untergruppe „Butrym ”. Rosenberg wurde bis zum W affen
stillstand (8. 6.) gehalten, danach rückten allierte Einheiten in die Stadt ein. Die 
Kampfhandlungen der Untergruppe „Butrym” schlossen mit einem blutigen im 
Gebiete von Wolny Kadłub am 15. 6. stattfindenden Gefechte ab. Hierbei ging es 
um den Schutz der terrorisierten polnischen Bevölkerung. Am 26. Juni wurden 
die S treitkräfte der Untergruppe nach Polen evakuiert.




