
(J1 41,l00C10 

°C/\Yik 

)(34?; jIhk 

?-/cx 

Piotrków Tryb. dn. 20.10.2020 r. 

BIURO RADY MIASTA 
Piotrkowa Trybunalskiego 

 

V110. 
dnia 

 

28 -10- 2020 

  

      

Nr . 

     

     

li ii  111111 lilii III 
RPW/67918/2020 
Data: 202e-10-28 

Pan 
Krzysztof Chojniak 

przez 

Prezydent Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego 

Pana 
Jana Dziemdziorę  
Radnego Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego 

My niżej podpisani zwracamy się  do Pana Prezydenta o spowodowanie 
umieszczenie tablicy na pomniku przy ul. Budki z wykazem nazwisk ofiar 
egzekucji jakiej dokonał  okupant niemiecki w dniu 12.02.1944 r. 
Według posiadanej przez nas wiedzy, egzekucja została dokonana na osobach 
uwięzionych w piotrkowskim więzieniu. Były to prawdopodobnie osoby 
działające w ruchu oporu. Po wojnie na miejscu egzekucji postawiono kapliczkę  
a później murowany pomnik odsłonięty w 1965 roku. 
Ponadto dowiedzieliśmy się, że aby taką  tablicę  umieścić  należy zwrócić  się  do 
Urzędu Miasta ze stosownym wnioskiem, co niniejszym czynimy. 

Jednocześnie wyrażamy nadzieję  , że Instytut Palnięci Narodowej w Łodzi 
przeprowadzi kwerendę  nad tymi dwudziestoma osobami i przedstawionym 
jako załącznik rozdziałem książki Mieczysława Janiszewskiego pt. „Przyszłość  
czekała" zmierzającą  do ustalenia do jakich organizacji politycznych i 
wojskowych należeli i za co byli uwięzieni. 

Adres do korespondencji:  

Bogdan Chrzanowski 
ul. Topolowa 16/20 A m 11 
97-300 Piotrków Trybunalski 
te!— 500-189713 

Załącznik - 1 
Rozdział  „Samotna walka" z książki 
„Przyszłość  czekała" 



SAMOTNA WALKA 

Do wykonania zadań  dywersyjnych w Piotrkowie Trybunalskim Witold Kucharski - 
"Wicher", skierował  trzech partyzantów AK pod dowództwem Mariana Króla - "Szczerby". 
Byli to: Jerzy Wójcik - "Pogoń", Zenon Grzeszczakowski - "Dąb" i Stefan Górecki - "Sęp". 
Kapral Król pochodził  ze wsi Sieczka w powiecie opoczyfisldm. Jego ojciec Franciszek był  
znanym lewicowym działaczem ludowym, prenumeratorem "Zarania". Marian był  bardzo 
odważny, wykonywał  powierzone mu zadania dywersyjne, nie bacząc na grożące 
niebezpieczeństwo. Szczególny męstwem odznaczył  się  14 lutego 1944 roku w samotnej 
walce na ulicy Sienkiewicza w Piotrkowie. 
Dwa dni wcześniej, w sobotę  12 lutego, patrol "Szczerby" (kryptonim "Kurzawa") zastrzelił  
na ulicy Budki w Piotrowie znanego z okrucieństwa żandarma Muschalaka. W odwecie 
Niemcy przywieźli z więzienia piotrkowskiego dwudziestu Polaków, więźniów politycznych i 
rozstrzelili ich na tej samej ulicy, przy tak zwanym hipodromie. 
W poniedziałek rano rano "Szczerba" zatrzymał  się  przed wiaduktem kolejowym na ulicy 
noszącej nazwę  Wojska Polskiego. Jego uwagę  przyciągnął  afisz wydrukowany w języku 
niemieckim i polskim zawierający groźbę, że za jednego Niemca zostanie rozstrzelanych stu 
Polaków, jeśli zamachy będą  się  powtarzać. Czytając afisz "Szczerba przeklinał  okupantów, 
w końcu powiedział : - My za jednego Polaka wszystkich hitlerowców w Piotrkowie 
wystrzelamy. - Usłyszał  to folksdeutsch Popielawski. 
Kilka godzin później "Szczerba" przechodził  ulicą  Sienkiewicza, mial przy sobie broń  krótką. 
dostrzegł  go Popielawski i wyskoczył  z z grupą  żandarmów. na  ich widok Marian wbiegł  do 
najbliższej bramy po drugiej stronie ulicy, pech chciał  że nie było stąd wyjścia na ulicę  
Wojska Polskiego. Ostrzeliwując się  rzucił  w kierunku żandarmów granat obronny i wpadł  na 
korytarz drewnianego budynku, następnie wszedł  na strych po drabinie i wciągnął  ją  za sobą. 
ukryty za murowanym kominem, kład trupem każdego hitlerowca, który próbował  wejść  do 
sieni. Nie mogąc dostać  się  przez sień  na strych. Niemcy zmobilizowali cały garnizon 
piotrkowski - gestapo i odział  Werhmachtu. Wrzucali granaty przez okienko szczytowe. 
"Szczerba" błyskawicznie je odrzucał. Rozrywały się  na dole i śmiertelnie raziły 
napastników. 
W hitlerowcy kazali przywieźć  drabinę  przeciwpożarową. Ustawili ją  od strony przeciwnej 
tak aby partyzant nie mógł  ich razić. Wdrapawszy się  na dach, jeden wlał  wiadro benzyny do 
komina i wrzucił  odbezpieczony granat. Cały budynek stanął  w płomieniach. "Szczerba" 
wyskakując zawisł  na parkanie, odgradzający dom od obecnej ulicy Wojska Polskiego. tam 
dosięgła go seria z karabinu maszynowego. 
Zwłoki bohaterskiego partyzanta hitlerowcy przewieźli do szpitala na Wojska Polskiego i 
wystawili w otwartej bramie na widok publiczny. Czatowali, może ktoś  zgłosi się  z rodziny 
albo kolegów. Nikt jednak nie przyszedł, zbyt wyraźna była to pułapka. W końcu kazali 
służbie szpitalnej zawieźć  trumnę  pod nadzorem na cmentarz. 
Szef gestapo Altman, który dowodził  akcją  na ulicy Sienkiewicza, podczas rozprawy przed 
sądem polskim tuż  po zakończeniu wojny powiedział, że nie zabił  żadnego Polaka, tyko tego 
na ulicy Sienkiewicza. 
Wieść  o samotnej bohaterskiej walce najdzielniejszego w naszym mieście partyzanta Armii 
Krajowej, sympatyka lewicy (prawdopodobnie członka PPS), odbiła się  szerokim echem w 
okolicy, aktywizując młodzież  do walki z okupantem. 
Po wielu latach rzemieślnicy piotrkowscy ufundowali Marianowi Królowi tablicę  
marmurową, upamiętniającą  jego bohaterską  walkę. 


