
Boguchwała i II wojna światowa- miejsca, które pamiętają. 
Boguchwala and WWII - places which remember...
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Boguchwała



Boguchwala was a great place to hide the 
soldiers of the National Army due to the 

numerous wooded areas.

Boguchwała była świetnym miejscem do 
ukrycia żołnierzy Armii Narodowej ze 

względu na liczne zalesione tereny.



Zapel i zniszczenie taśmy produkcyjnej w ramach 
małego sabotażu. 

• W roku 1938 w ramach budowy COP na zlecenie władz wojskowych i 
ministerstwa handlu powstała w Boguchwale fabryka porcelany. Inżynier S. 
Syska rozpoczął rozruch zakładu w maju 1939 roku. W czasie okupacji Niemcy 
przejęli produkcję porcelany, rozszerzają linię wyrobów elektro 
komunikacyjnych na potrzeby wojska niemieckiego. W fabryce działała 
komórka AK. Na podstawie informacji pracowników fabryki m.in. Władysława 
Kawy wiemy, że wystąpił tam sabotaż i zniszczono taśmę produkcyjną co 
spowodowało przerwę w pracy. Były to działania przeciwko Niemcom.



,ZAPEL’ a porcelain factory and destruction of the 
production line as part of a small sabotage. 

• In 1938, on behalf of the military authorities and the Ministry of Commerce, a 
porcelain factory was established in Boguchwala. An engineer S. Syska started 
the plant in May 1939. During the occupation, the Germans took over the 
production of porcelain, expanding production of electronic communication 
devices for the German army. It turned out there was an active National Army 
unit in the factory. According to Wladyslaw Kawa, a factory worker, we know 
that there was sabotage and the production tape was destroyed, which 
caused a break in work. These were actions against Germany. 





Dom nauczyciela W latach 20-tych XX wieku

• Dzisiejszy dom nauczyciela był szkołą, której kierownikiem był Paweł 
Paśko. W czasie II wojny światowej stacjonowały tam jednostki 
hitlerowskie jak również na plebanii. Pozostawiając ówczesnemu księdzu 
Józefowi Przybyle wyłącznie jeden pokój.



Teacher's house In the 1920s

• Today's teacher's house was a school previously, the head of which was 
Paweł Paśko. During World War II, Nazi units were stationed there as well
as in the rectory. Leaving only one room to father Joseph at the time.



Mogiła żołnierzy AK w Boguchwale

• W Boguchwale na cmentarzu parafialnym znajduje się zbiorowa mogiła 
żołnierzy Armii Krajowej poległych w walkach z Niemcami w 1944 roku. 
Spoczywa tam por. Józef Klimczak dowódca 39 placówki AK, plut. Stanisław 
Janda, kapr. Władysław Baran, plut .Władysław Rusinek, kapr. Józef Kalandyk.



The National Army soldiers Grave in Boguchwala:

• In Boguchwala, in the parish cemetery there is a collective grave of Soldiers of 
the National Army killed in the battles against Germany in 1944. There rests cf. 
Józef Klimczak commander of the 39th AK unit, lieutenant. Stanislaw Janda, 
corporal Władysław Baran master corporal Władysław Rusinek, corporal Joseph 
Kalandyk.





Pacyfikacja w Woli Zgłobieńskiej

• W 1943.07.18 roku hitlerowcy zamordowali 42 osoby w tym 26 mieszkańców 
Woli Zgłobieńskiej, Zwięczycy i 15 niezidentyfikowanych osób, w tym 5 
radzieckich jeńców wojennych zbiegłych z obozu w Pustkowie. Pacyfikacja była 
odwetem za działania AK oraz Gwardii Ludowej kapt Józefa Bieńko w maju i 
czerwcu, które dokonywały akcji sabotażowych oraz likwidacji konfidentów. 
Pierwotnie wszyscy zamordowani zostali pochowani w mogile pod lasem. W 
1944 roku ekshumowano zwłoki i przeniesiono na cmentarz parafialny w 
Zgłobniu, pod lasem z inicjatywy mieszkańców postawiono obiekt 
upamiętniający ofiary pacyfikacji.



Wola Zglobienska Pacification:

• In 1943.07.18, the Nazis murdered 42 people, including 26 residents of Wola 
Zgłobienska, Zwięczyca and 15 unidentified people, including 5 Soviet prisoners
of war escaped from the camp in Pustków. The pacification was a retaliation for 
the actions of the Home Army and the People’s Guard, captain Józef Bieńko in 
May and June, which examined the sabotage actions and the liquidation of 
informers. Originally, all the murdered were buried in a grave near the forest. In 
1944, the body was exhumed and moved to the parish cemetery in Zglobien, 
and a building commemorating the pacification was erected by the town's
inhabitants near the forest. 





Pomnik Grunwald

• Pomnik został wzniesiony w 1910 roku w 500 rocznicę zwycięskiej bitwy z 
zakonem krzyżackim. Fundatorem i autorem pomnika był lokalny społecznik, 
Klaudiusz Angerman. W 1940.08.19 roku został on całkowicie zmieniony przez 
Niemców. Świadkiem tego wydarzenia był ksiądz Józef Przybyła.



Grunwald Monument: 

• The monument was erected in 1910 on the 500th anniversary of the victorious
battle with the Teutonic Order. The founder and author of the monument was a 
local social activist, Claudius Angerman. In 1940.08.19 it was completely changed
by the Germans. The witness of this event was Father Joseph Przybyla. 
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