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INFORMACJA O WYNIKACH SONDAŻOWYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH 

W LESIE JASKROWSKIM W GMINIE MSTÓW PRZEPROWADZONYCH W 2015 R. 

 

Latem 2015 r. przeprowadzone zostały archeologiczne badania sondażowe wokół jednego 

z miejsc pamięci narodowej w Lesie Jaskrowskim w gminie Mstów (ryc. 1) w ramach projektu 

Narodowego Programu rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. 

Miejsca Pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-

Częstochowskiej. 

 

 
Ryc. 1. Las Jaskrowski. Lokalizacja miejsca badań na mapie turystycznej; oprac. W. Duda 

 



 
Ryc. 2. Las Jaskrowski. Lokalizacja miejsca badań na mapie LiDAR; oprac. A. Giner, W. Duda 

 

Asumptem do podjęcia prac badawczych był wywiad etnograficzny studentek etnologii 

Uniwersytetu Łódzkiego z jednym z mieszkańców pobliskiej wsi Jaskrów w dniu 18 kwietnia 2015 

r.1, dotyczący dwóch miejsc w Lesie Jaskrowskim, w których we wrześniu oraz grudniu 1939 r. 

(ryc. 3–6) niemieckie formacje wojskowe dokonały zbiorowych egzekucji. Oba miejsca zostały 

oznaczone konstrukcjami w formie murowanego nagrobka zwieńczonego poziomą płytą z 

lastryko z czarnymi napisami: 

 

  
Ryc. 3–4. Pomnik ku czci ośmiu osób zamordowanych we wrześniu 1939 r., kwiecień 2015; fot. A. Szrenk  

 
1 Materiały w archiwum projektu. 



W TYM MIEJSCU WE WRZEŚNIU 

1939 R. ZOSTAŁO ZAMORDOWANYCH 

PRZEZ HITLEROWCÓW 8 OSÓB 

MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI 

 

 

  
Ryc. 5–6. Pomnik ku czci mieszkańców Kamienicy Polskiej rozstrzelanych w grudniu 1939 r., kwiecień 2015; fot. P. 
Skupińska  
 

DNIA 16 GRUDNIA 1939 R. W LASKU JASKROWSKIM 

NIEMCY ROZSTRZELALI 6 MIESZKAŃCÓW 

KAMIENICY POLSKIEJ I RUDNIKA WIELKIEGO 

ANTONIEGO MACUCHĘ WALERIANA 

MESJASZA ZYGMUNTA FAZENA 

KAZIMIERZA DIERZYKA JANA 

STRĄKA WIKTORA STRĄKA 

TU ZOSTALI POCHOWANI I EKSHUMOWANI PO 

WOJNIE SPOCZYWAJĄ NA CMENTARZU W KAMIENICY POLSKIEJ 

CZEŚĆ PAMIĘCI POLEGŁYCH ZA OJCZYZNĘ 

 

Na pytanie, czy w miejscach tych przeprowadzane były ekshumacje rozmówca stwierdził, 

że mogiła 6 osób rozstrzelanych w grudniu 1939 r. była ekshumowana po wojnie, ciała ofiar 

zostały zidentyfikowane przez ich rodziny i przewiezione na cmentarz w Kamienicy Polskiej. W 

przypadku drugiego miejsca, gdzie rozstrzelanych miało być 8 osób we wrześniu 1939 r., o 

ewentualnej ekshumacji rozmówca nie miał informacji. Inne osoby, z którymi prowadzone były 

rozmowy, także nie dysponowały danymi na temat ewentualne ekshumacji tej mogiły. 

Mieszkańcy potwierdzili więc wątpliwości, które wynikały z lektury napisów na obu 

upamiętnieniach. 

 



Informacje zebrane w trakcie badań etnograficznych znalazły potwierdzenie w aktach 

śledztwa Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Katowicach2. O ile w 

przypadku zbrodni dokonanej w grudniu 1939 r. śledczym udało się ustalić jej okoliczności3, o 

tyle w przypadku zbrodni z września 1939 r. zebrane dane ograniczają się jedynie do informacji, 

które przekazały osoby mieszkające w okolicy miejsca zbrodni we wrześniu 1939 r. : 

 

Przesłuchani w charakterze świadków: Stanisław Gęsiarz, Anna Rosa, Józefa […]wczyk, Jan 

Balik bezpośrednio widzieli, jak wojsko niemieckie przewoziło samochodem ciężarowym w 

kierunku rzeki Warty 5-6 mężczyzn w koszulach, bez nakrycia głowy, przez las. Po pewnym 

czasie słyszeli strzały. Gdy następnie wojsko odjechało świadek Anna Rosa razem z sąsiadką 

Marianną […]wczyk udała się do lasu aby zobaczyć co tam robią przewożeni mężczyźni. 

Zobaczyły jednak świeżo usypany grób, krew na drzewach i części ciał ludzkich na drzewach . 

Świadkowie nie umieli wyjaśnić, skąd ci ludzie pochodzili i za co zostali przez Wehrmacht 

rozstrzelani. Nie umieli również rozpoznać jednostki organizacyjnej niemieckiej, która 

dokonał zbrodni.” Według ustaleń śledczych zbrodnia miała mieć miejsce 5 lub 6 września 

1939 r. 4. 

 

W aktach sprawy znajduje się także informacja prok. Tadeusza Kobylańskiego z 1968 r., 

która zdaje się potwierdzać, ze ekshumacja wspomnianej mogiły nie została wykonana: 

 

Nadmieniam, że Prezydium Powiatowej Rady w Częstochowie Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej dotychczas nie podjął decyzji odnośnie przeprowadzenia 

ekshumacji zwłok pomordowanych Polaków we wrześniu 1939 r.5 

 

Wzmianka ta nie wyklucza, że ekshumacja ofiar egzekucji z września 1939 r. nie została 

dokonana po 1968 r. Na etapie prowadzenia kwerendy źródłowej nie dotarto jednak do żadnej 

informacji, wskazującej na taki fakt. Należy tu podkreślić, że napis na płycie nagrobnej informuje 

jedynie, że pomnik został postawiony w „miejscu zamordowania” ośmiu osób – nie było więc 

 
2 Akta Główne Prokuratora w sprawie zamordowania 6 Polaków w lesie jaskrowskim w dniu 16.12.1939 r., AIPN w 
Katowicach, sygn.. 61/03/ZN. 
3 Zbrodnia dokonana była prawdopodobnie przez funkcjonariuszy Einzatzkommando 5/II SS w dniu 16 grudnia 1939 
r. Jej ofiarami było 6 mężczyzn (Kazimierz Dierżyk, Zygmunt Fazan, Antoni Macocha, Walerian Mesjasz, Jan Strąk, 
Wiktor Strąk), mieszkańców Kamienicy Polskiej i sąsiednich wsi, aresztowanych jeszcze we wrześniu 1939 r. za 
przynależność do organizacji partyzanckiej i posiadanie broni; Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie 
egzekucji sześciu osób narodowości polskiej w tzw. lesie jaskrowskim przez Prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach Arkadiusza Kwiecińskiego, 61/03/ZN, k. 76–79. Zbrodnia ta 
została opisana w książce J. Pietrzykowskiego, Hitlerowcy w powiecie częstochowskim 1939–1945, Katowice 1972, s. 76–
77. 
4 Sprawozdanie Wiceprokuratora Prokuratury Powiatowej Tadeusza Kobylańskiego delegowania do Okręgowej 
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach z dnia 17 sierpnia 1968 r. z przeprowadzonego śledztwa w 
sprawie zbrodni hitlerowskich dokonanych we wrześniu i grudniu 1939 roku na obywatelach polskich w lesie 
jaskrowskim powiatu częstochowskiego (odpis), AIPN w Katowicach, sygn.. 61/03/ZN, k. 22. 
5 Tamże. 



jasne, czy w ogóle w tym miejscu znajdowała się ich mogiła. W związku z tym, zgodnie z 

założeniami projektu6, miejsce pamięci związane z rozstrzelaniem nieznanych mężczyzn we 

wrześniu 1939 r. wytypowano do weryfikacyjnych badań sondażowych (ryc. 7)7: ustalenia czy 

pod pomnikiem lub w jego  bezpośrednim otoczeniu znajduje się jama grobowa oraz, w przypadku 

potwierdzenia jej istnienia, czy była ekshumowana. Badania rozpoczęto od weryfikacji terenu na 

przedpolu pomnika, tak by do minimum ograniczyć ingerencję w istniejącą strukturę miejsca 

pamięci. 

Pierwsze wykopy sondażowe o nr. 1, 2 i 3 w odległości 4-8 m na wschód i południowy 

wschód od pomnika (ryc. 8–9). Wykop nr 1 o wymiarach 1,5 m x 5 m usytuowany został w miejscu 

wyraźnego, podłużnego zagłębienia. Pod warstwą humusu odkryto piasek zmieszany z drobnymi 

oraz większymi kamieniami. Niżej na głębokości około 0,6 m odkryto warstwę twardego ilastego 

piasku oraz wychodnie skały wapiennej. Dla zapoznania się z nawarstwienia geologicznymi 

przegłębiono wykop do 110 cm. Podobna sytuacja stratygraficzna została uchwycona w kolejnych 

dwóch sondażach: wykopie nr 2 o wymiarach 1,5 m x 5 m oraz wykopie nr 3 o wymiarach 1,5 m 

x 8 m. Wykop nr 2 poprowadzono przez zagłębienie, które okazało się być współczesna jamą 

śmietnikową wypełnioną popiołem oraz fragmentami butelek, zniczy, metalowych puszek. W 

wykopie nr 3 pod humusem natrafiono na warstwę śmieci oraz gruzu. Kolejne dwa sondaże, nr 5 

i nr 6, o wymiarach 1 m x 3 m wyznaczono około 5 m na północ oraz południe o od pomnika. 

Wyniki eksploracji obu wykopów nie zasadniczo nie odbiegały od efektów badań poprzednich 

trzech sondaży. 

Równolegle wykonywane były odwierty świdrem strzemiączkowym, wyznaczone 

przeważnie co 1,5 m od siebie: 1–11 wzdłuż magistrali stanowiska, 12–15 równolegle do niej, 16–

23 wokół wykopu nr 1 oraz 24–60 w siatce na zachód i częściowo północ i południe od pomnika. 

Głębokość odwiertów nie była duża (dochodziła do około 0,5 m) ze względu na płytko 

występującą naturalną warstwę zbitego ilastego piasku oraz kamieni wapiennych. Stratygrafia 

zaobserwowana w odwiertach była więc powtórzeniem układu warstw rozpoznanych już w 

wykopach sondażowych. 

Przedsięwzięte badania wskazywały, że ewentualna jama grobowa może znajdować się 

bezpośrednio pod pomnikiem. Zdecydowano się więc na wykonanie wykopu sondażowego przy 

jego krawędziach. Działanie takie nie wymagało demontażu konstrukcji pomnika (poza 

czasowym zdjęciem rzędu płyt chodnikowych). Wykop nr 5 o wymiarach 0,6 m x 1,5 m 

 
6 O. Ławrynowicz, Metodyka diagnozy archeologicznej. [w:] Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne 
badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań, t. 1. Wprowadzenie metodologiczne, red. A.P. Wejland, O. 
Ławrynowicz. Łódź 2016, s. 90–107. 
7 Badania przeprowadzone zostały na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w Katowicach, 
Delegatury w Częstochowie w dniach 2–10 lipca 2015 r. przez dra Olgierda Ławrynowicza (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego) i dra Michala Raka (Katedra Archeologii Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie)  oraz 
grupę studentów archeologii UŁ. 



umiejscowiono przy północowschodnim narożniku pomnika od strony północnej konstrukcji. Na 

głębokości około 0,5 m natrafiono na zarys płytkiego wkopu (ryc. 10–11), być może przegłębienia 

na brzegu większej jamy ciągnącej się pod pomnikiem, w którym odkryto jedną kość (kręg 

piersiowy z górnej części odcinka piersiowego). Wykop został przedłużony w stronę wschodnią o 

aneks 5A o długości 2 m oraz wzdłuż wschodniej krawędzi pomnika o aneks 5B o 1,88 m przy 

szerokości 0,6 m. W obu aneksach zaobserwowano wypłycające się na północ i wschód 

nawarstwienie piasku przemieszanego z próchnicą. W aneksie 5B przy wschodniej ścianie 

wykopu na głębokości 0,65 m, w odległości 1 metra od ściany jego południowej znaleziono 

monetę 20 groszy z 1923 r. Po środku aneksu 5B na głębokości 80 cm znaleziono klucz, guzik, 2 

nieokreślone fragmenty żelazne, I kość śródstopia, cztery paliczki ręki i ułamek innej kości (1,13 

m od ściany południowej, 0,6 m od ściany wschodniej). Wyznaczono także wykop nr 7 o 

wymiarach 0,6 m x 1,5 przy północnozachodnim narożniku pomnika od strony północnej, w 

którym zarejestrowano wypłycającą się w kierunku północnym wartę piasku przemieszanego z 

próchnicą. Ze względu na osiągnięcie celu badawczego, jakim była weryfikacja istnienia w tym 

miejscu jamy grobowej oraz wobec braku możliwości wykonania badań bezpośrednio pod płytą 

pomnika, zaniechano dalszego przegłębiania wykopów 5, 5A, 5B i 7. Odkryte szczątki kostne 

umieszczono z powrotem w odkrytej jamie grobowej, zabytki ruchome poddano inwentaryzacji i 

konserwacji (ryc. 12–15). 

 

 

 
Ryc. 7. Las Jaskrowski. Plan sytuacyjny badań archeologicznych w 2015 r.; oprac. W. Duda 



      
Ryc. 8–9. Wykopy nr 1 (widok od południowego zachodu) i nr 3 (widok od wchodu) po zakończeniu badań; 
fot. M. Rak 

 

      
Ryc. 10–11. Wykop nr 5. Widok ogólny zarysu jamy na głębokości 0,5 m oraz zbliżenie na odkryte kości 
ludzkie w południowej (prawej) ścianie sondażu; fot. M. Rak 

 



Przeprowadzane badania potwierdziły fakt lokalizacji jamy grobowej pod pomnikiem 

upamiętniającym ofiary niemieckiej zbrodni nazistowskiej we wrześniu 1939 r. Odkrycie w 

górnej partii obrzeży jamy grobowej kości ludzkich oraz przedmiotów należących do ofiar, 

świadczy o tym, że jama była otwierana w późniejszym okresie. Zapewne miało to miejsce po 

zakończeniu działań wojennych, być może już wiosną 1945 r. Ciała ofiar mogły być wówczas 

wydobyte z ziemi w celu identyfikacji. Brak informacji o ekshumacji jamy grobowej, w 

przeciwieństwie do pobliskiej mogiły z grudnia 1939 r., świadczyć by mógł, że ciał nie 

zidentyfikowano i nie przeniesiono w inne miejsce – odkryte szczątki ludzkie po latach 

przebywania w ziemi oraz w trakcie ich podnoszenia i przenoszeniu uległy rozczłonkowaniu. 

Tłumaczyłoby to obecność szczątków kostnych i drobnych przedmiotów odkrytych w układzie 

rozproszonych. Nie jest także wykluczone, że szczątki te znalazły się na obrzeżach jamy w 

trakcie jej lokalizowania, np. poprzez próbne wkopy szpadlem, przy budowie pomnika w latach 

późniejszych. O tym, że szczątki były podnoszone i przynajmniej przeliczone, pośrednio może 

świadczyć napis na płycie pomnika, w którym mowa jest nie o 5–6 mężczyznach 

zamordowanych przez Niemców, jak sugerowali świadkowie, lecz o 8 osobach. 

W 2018 r. na internetowym forum „Strażnicy Czasu. Forum dla wszystkich, którzy chcą 

ocalić historię przed zapomnieniem” pojawił się wpis oraz fotografie8, wskazujące, że na 

częstochowskim cmentarzu Kule, w sektorze 84, naprzeciwko większego pola grzebalnego 

ofiar hitlerowskiego terroru, znajduje się zbiorowy grób z napisem: 

 

ŻERDZIŃSKI IGNACY LAT 48 

ŻERDZIŃSKI JÓZEF LAT 41 

ŻERDZIŃSKI EDWARD LAT 48 

ORAZ INNYCH ROZTRZELANYCH 

6 WRZEŚNIA 1939 ROKU 

PRZEZ HITLEROWCÓW 

W LESIE JASKROWSKIM 

  

Na obecnym etapie badań trudno przesądzić, czy jest to grób będący efektem 

ekshumacji w Lesie Jaskrowskim czy grób symboliczny. W aktach sprawy dotyczącej 

niemieckich zbrodni w Lesie Jaskrowskim brak jest informacji o osobach o nazwisku 

Żerdziński. Kwestia ta wymaga jeszcze badań, przede wszystkim ustalenia inicjatora oraz czasu 

powstania tego upamiętnienia. 

 
8 Strażnicy Czasu. Forum dla wszystkich, którzy chcą ocalić historię przed zapomnieniem; wpis „Karoliny Kot” z dn. 22 
października 2018 r.; http://www.straznicyczasu.pl/viewtopic.php?f=658&t=11905 [dostęp w dniu 22 stycznia 2020 
r.]. 



  
Ryc. 16–17. Częstochowa. Cmentarz Kule. Grób osób rozstrzelanych w Lesie Jaskrowskim; za: http://www.straznicyczasu.pl/ 

 


