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HĄDZLIK BOGDAN / 1923 - 1990 /, ps. Madaj, żołnierz TON i AK.

Ur. 7 II w Mącznikach paw. Środa Wlkp., s. Feliksa i Elżbiety z 
d. Musiał. Do szkoły powszechnej uczęszczał do 1938 r. w 

Parlinie pow. Mogilno. ¥ 1939 r. ochotniczo brał udział w 

pomocniczej służbie Straży Obywatelskiej w Mogilnie. 20 IX 

1939r. został aresztowany przez Gestapo z Inowrocławia. Po 
zwolnieniu z aresztu 30 I 1940 r. ukrywał się w rejonie 
leśnictwa Głęboczek, gdzie pomocy udzielał mu plut. rez. Henryk 

Ostojski /"Borsuk"/- Od lutego 1940 r. brał udział w nasłuchu 
radiowym i kolportowaniu ulotek. Zaprzysiężony przez Stanisława 

Lesickiego wiosną 1940 r. do TON, współpracował z Janem 

Świderskim w Parlinku. Zaprzysiężony do AK przez plut. H. 

Ostojskiego, wraz z oddziałem włączony do Samodzielnego Obwodu 

AK Mogilno /"Młyny"/. Nadal dowodził w rejonie lasów 
Nadleśnictwa Gołąbki OP. „Madaj", do którego zaprzysiągł 
Zbisława Hądzlika, Karola Kostrzewskiego, Edmunda 
Kwiecińskiego, Karola Bojanowskiego, Edmunda Brzozowskiego, 

Jakóba Gwiazdę, Kazimierza i Tadeusza Ostojskich, Józefa 

Krokosa, Bolesława Ostojskiego, Stanisława Pawlaka i Franciszka 

Kurka. Oddział wchodził w skład placówki eksterytorialnej AK 
Rogowo Żnińskie /"Ryba", „Rybitwa", Ryś"/. Wykonał kilka 

udanych akcji represyjnych w stosunku do wrogo usposobionych do 
Polaków Niemców, których celem było ich zastraszenie bądź 

neutralizacja. Akcje wykonywano w niemieckich mundurach. Po 

przejściu frontu w 1945 r. nie przerwał działalności. Po
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czasowym podporządkowaniu oddziału Samodzielnemu Oddziałowi AK 

Pałuki Nr 315 i po pozornym ujawnieniu w listopadzie 1945 r. H. 
został aresztowany przez UB 21 XI 1946 r. w Ostródzie. Po 

ciężkim śledztwie, 3 IV 1947 r. został przez Wojskowy Sąd 

Rejonowy w Poznaniu skazany na karę śmierci. ¥ drodze łaski 

wyrok został zamieniony na 15 lat więzienia. ¥ wyniku amnestii 
i ciężkiego stanu zdrowia został zwolniony z więzienia w 
Strzelcach Opolskich w 1958 r. Zmarł we Francji 27 II 1990 r. 
Rodziny nie założył.
¥ 194 5 r. awansowany do stopnia sierżanta i odznaczony Krzyżem

Walecznych.

FAK-V/265, odtworzone akta osobowe, FAK-R-59, Oddział 
Partyzancki „Madaj", materiały i dokumenty.
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i M arian Kubiak, zmarli w więzieniu zamęczeni torturam i' przez hitlerowskich 
oprawców z załogi gnieźnieńskiego Gestapo. Czwarty Władysław Nowicki zginał 
w kilka zaledwie miesięcy od dnia aresztowania, nad którym  hitlerowcy stosowali 
w trakcie przesłuchań szczególnie bestialskie metody, lzfijąc do nieprzytomności 
wykręcając ręce. spodziewali się jego załamania, ale wię/ień milczał aż do skonania 
i to doprowadzało ich do największej wściekłości. /

W  „kotle"’ rozbitego Inspektoratu G nieźnieńskiegoinaleźli się żołnierze Z W Z /A K  
Komendy Obwodowej w Gnieźnie, Żninie i MogilnieTOsiemnastu osobom w ym ierzo
no kary długoterminowego więzienia, dwie osoby uniewinniono, lecz nie zwolniono. 
Wszyscy zostali przewiezieni do różnych obozów koncentracyjnych zwłaszcza do 
Mauthaussen-Gussen, gdzie udało się tylko niektórym przeżyć i doczekać w o ln ośc i 
w  1945 r. /

Pozostali przy życiu odbudowali Komendę Obwodu ZW Z/A K  w Gnieźnie 
powołując na Kom endanta por. Franciszka Hybzę. Sztab ten dotrwał do lata 1944 r.. 
do momentu nowej dekonspiracji gnieźnieńskiego ośrodka ZW Z/AK. Jednostka 
dowodzona przez por. Franciszka Hybzę j/yła niewielka i w rezultacie nie przedsta
wiała większego znaczenia, w skład jej wchodziło zaledwie 25 członków ZW Z/AK 15 3.

Inspektorat w Gnieźnie stał się więc martwy, zakładał dopiero nowe plany i wtedy 
u progu nowej działalności aresztowanie dowódcy gnieźnieńskiej placówki przekre
śliło wszystkie poczynania. Uratow am  członkowie z drugiego pogrom u aresztowań 
szukać musieli schronienia na innych terenach poza obrębem „K raju W arty’’. 
Ostatni Kom endant Inspektroatu /Z W Z /A K  w Gnieźnie por. Franciszek Hybza 
zginął niemal w przede dniu ć ‘ wolności w styczniu 1945 r. w obozie zagłady 
w Żabikowie koło P o znan ia11

3. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW  
SABOTAŻOW O-DYW ERSYJNYCH

Piękną kartę w latach okupacji hitlerowskiej zapisało społeczeństwo Ziemi Gnieź
nieńskiej we współpracy z oddziałami partyzanckimi oraz spadochroniarzami de
santów radziecko-polskich, co pociągało za sobą wielkie zagrożenie ze strony wroga 
w razie ujawnienia udzielania pomocy „ludziom  z nieba” .

Latem 1944 r., gdy hitlerowcy podjęli gorączkowe przygotowania do obrony 
„K raju  W arty” , spędzając w sierpniu około 500 tysięcy Polaków w wieku od l? do 
65 lat do budowy umocnień, wałów i okopów — poczynania te stały się obiektem 
zainteresowania grup rozpoznawczych zwiadowców radzieckich i polskich115..

W sierpniu, wrześniu i październiku 1944 r. w Puszczy Nadnoteckiej pojawiają

113 Tamże. 
I14, Tamże.lam ze. . (-534)

T. L u fa a rt, Pamięci zwiadowców — spadochroniarzy, „Z a  W oiność i Lua nr 4115
z 1974 r.
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?ię grupy desantowe w liczbie od 11 do 16 osób. K ilka z nich przeszło przez Ziemię 
Gnieźnieńską, np. grupa por. Sergiusza Iliaszewicza ps. ..Sokołowski” — 29 letniego 
wówczas dowódcy Samodzielnego Batalionu Specjalnego 1 Armii Wojska Polskiego 
•.V składzie: Iliaszewicza jako  dowódcy, Stanisława Maciejewskiego — jego zastępcv, 
por. Wacława Skoneckiego pochodzącego z Poznania, podpor. Józefa Dłużniaka 
ze Śląska, plut. Antoniego Hertela z Łodzi, który zginął później w kilka tygodni 
przed wyzwoleniem w obozie w Żabikowie, st. sierż. Romana Żmudzińskiego V 

Bydgoszczy, plut. Franciszka Płachty rodem  z Podzamcza k. Wieruszowa, kpr. 
4ana Promińskiego z Inowrocławia ps. „Jan  K apusta” , szer. Henryka Szafrugi  ̂
oraz dwóch niezidentyfikowanych dotąd uczestników 116.

Była to grupa, która szczególne wrażenie zrobiła na mieszkańcach Wielkopolski, 
bowiem wszyscy żołnierze opadający z nieba na ziemię w nocy z 6 na 7 sieipnia 
1944 r. ubrani byli w polskie mundury.

Następna grupa dowodzona przez m jr M ichała Kozubowskiego nie ominęła rów
nież Ziemi Gnieźnieńskiej. Posuwała się nocami w kierunku lasów położonych w okó
łkach Konina i dążyła do linii frontu zbierając po drodze materiały wywiadowcze 
z terenu Gniezna, Moglina, Trzemeszna, Żnina, Niechanowa, Witkowa, Czerniejewa 
i Powidza. Grupy spadochronowe współdziałały również z oddziałami leśnymi, szcze
gólnie wypada tu wspomnieć o działalności bojowej Samodzielnej Jednostki Obwodu 
Pałuk, występującej w rejestracji oddziałów polskiego ruchu partyzanckiego pod 
numerem 315, a delegowanej przez „R adosław a’" na teren byłego powiatu gnieź
nieńskiego i mogileńskiego117.

Trzon tej grupy stanowili: bracia — Bogdan H ądzlikjjŁ , „M adaj” — dowódca, 
zasłużony obrońca Moglina z 1939 r?  i Zbigniew Hądzlik zamieszkali w Parlinie 
k. Mogilna. Celem działalności była dywersja gospodarcza, polityczna, osłabienie 
riorale Niemców, ulżenie doli ludności polskiej i podniesienie jej ducha.

Latem 1944 r. Hądzlikowie przenieśli miejsce działania do specjalnie zbudowanej 
i dobrze zamaskowanej ziemianki położonej w lesie należącym do leśnictwa Głęboczek 
aa  pograniczu trzech powiatów: żnińskiego-mogileńskiego-gnieźnieńskiego. Zie
mianka była usytuowana w młodniku w pobliżu traktów  Ryszewo-Niestronno-Jeziora 
Ovwieka w odległości 1 km od leśniczówki Głęboczek i biur nadleśnictwa Gołąbki 
w pobliżu tak  zwanych „Trzech Kopców” .

O wyborze miejsca zadecydowała bliska łączność z leśniczym Henrykiem Ostojs- V  
b m , zamieszkałym w leśnictwie Głęboczek oraz łatwość kontaktu z pracownikami  ̂
biur nadleśnictwa — Zygmuntem Rogalskim i Kazimierzem Kubiakiem. ^

. Zygmunt Rogalski i Kazimierz Kubiak pracując w biurze nadleśnictwa z Niem- \f \ 
eami: Gleaserem, Wóhlem, Tarnheimem i Arnoldem  mieli wgląd w pracę i korespon
dencję Niemców oraz możliwość podsłuchu telefonicznego. Łączność ta była nie
zbędna dla zaopatrzenia Hądzlików w żywność i informacje na temat działalności

116 Z. S z y m a n k ie w ic z , Spadochrony nad okupowana Wielkopolską, „Z a  W olność i Lud” , 
a r  12 i 13 z 1973 r.

117 Relacja K. O s to js k ie g o ,  Poznań, Zbiory Zespołu H ist. ZBoW iD N iechanow o.
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aparatu hitlerowskiego oraz możliwość fachowego zacierania śladów przez le śn ik ó w  
przed specjalnymi grupami, utworzonymi przez kom endanta żandarmerii rejeucji 
poznańskiej płk. W altera, zwanymi Jagdkom m ando, a mającymi za zadanie poszu
kiwanie spadochroniarzy118.

Położenie ziemianki w pobliżu budynków nadleśnictwa, gdzie mieszkało i praco
wało czterech dobrze uzbrojonych Niemców oddalało podejrzenia żandarmerii 
w Gościeszynie i innych Niemców licznie zamieszkujących okolicę. Do leśniczówki 
przyjeżdżali stale interesanci realizujący przydziały drzewa, tak więc kontakty 
z ludnością polską jak  i niemiecką były bardzo szerokie. Wszystko to ułatwiało zdo
bycie żywności i ubiorów dla ukrywających się m.in. Franciszka K urka z Murczyna, 

\  Bolesława Ostojskiego ps. ,,C hłop” — mieszkańca Gdyni, ks. Antoniego Gryczki 
z Wolsztyna, ks. Stanisława Bielskiego i ks. H ieronim a Lewandowskiego z Poznania. 
Włodzimierza Banasia z N iestronna, Józefa i Adama Krantzów z Parlinka, Heleny 

\j Kisielewskiej z Tucholi, W eroniki Warchlewskiej z Łopienna i wiele innych osób 
poszukiwanych przez Gestapo.

W tych warunkach o podejm owaniu szerszych akcji zbrojnych nie było można 
myśleć, bo stan posiadanej broni na to nie pozwalał, a w dodatku należało zachowy
wać jak  największą czujność wobec niebezpiecznej gry, jaką podjęto z wrogiem, 
przechowując poszukiwanych ludzi, za co groziła tylko jedna kara — kara śmierci.

Dopiero jesienią 1944 r. przystąpiono do akcji zbrojnych. Stało się to z nadej
ściem sześciu skoczków, wśród których byli: 17-letni Polak z Radom ia, około 
25-letni Polak z Jarosławia k. Przemyśla, U krainiec rodem z Odessy ps. „Ryś”
— student, radiotelegrafista i trzech radzieckich żołnierzy, z których jeden byi 
dowódcą.

Po dwóch tygodniach pobytu w dobrze zamaskowanej ziemiance grupa ta  za
opatrzona w żywność, mapy oraz ubrania cywilne, zaznajomiona z możliwościami 
poruszania się, a przede wszystkim zaopatrzona wr niezbędne dokumenty, jakie 
obowiązywały na okupowanych terenach, -poprowadzona przez partyzanckich łącz
ników z Oddziału Hądzlika, udała się w kierunku wschodnim. N a pożegnanie żoł
nierze radzieccy z wdzięczności za udzieloną im pomoc ofiarowali Hądzlikom  re
wolwer oraz granaty.

I W tym samym czasie inną grupą spadochroniarzy opiekował się partyzant 
\j Stanisław Pawlak ukrywając ich w swojej ziemiance w zagajniku koło leśniczówki 

Jeziora.
Po odprowadzeniu spadochroniarzy na bezpieczną odległość, w kilka tygodni 

później zdecydowano się mając już granaty, pistolety i bagnety na zaatakow anie 
Niemców. W ybór padł na fanatycznego hitlerowca, leśniczego Udego zam ieszkałego 
w Gołaźni w byłym powiecie gnieźnieńskim.

W  czasie rewizji mieszkania w poszukiwaniu broni palnej, zarekwirowano między 
innymi dwa karabiny wojskowe produkcji polskiej typu „M auser” w tym  jeden

118 Encyklopedia I I  W ojny Światowej, W arszawa 1975.
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z lunetą, 1 karabin typu „M anlicher” , 1 fuzję, pistolet typu „W alter” kal. 7,65,
1 KBKS, 1 pistolet typu „Teszing” , 2 m undury N SD A P i W ehrmachtu, 1 radio 
i spory zapas amunicji, dokumenty i odznaki hitlerowskie 19.

Następnego dnia Gestapo i żandarm eria niemiecka szalały. Podawane przez 
Udego rysopisy sprawców akcji według jego relacji wskazywały na partyzantów 
radzieckich.

W  parę tygodni później ten skład osobowy przystąpił do następnej akcji, ale 
w byłym powiecie żnióskim na rolnika Dem era baltendeutscha we wsi Szelejewo, 
znanego myśliwego. Posiadał on znaczny arsenał broni, a jednocześnie był zagorza
łym hitlerowcem. Dowództwo akcji powierzono wówczas Kazimierzowi Ostojskiemu, 
który miał najlepsze rozeznanie tej okolicy.

W kilka już dni później w grudniu 1944 r. dokonano akcji wypadowej na zabu
dowania sfanatyzowanego hitlerowca, rolnika w Głowach — Koertha. Następną 
głośną akcją było śmiertelne postrzelenie Niemca o nazwisku Paschke, gorzelanego 
ze Słaboszewa prowadzącego obławę w Krzekatowie.

Ostatnią zbrojną potyczką Oddziału N r 315 grupy „Radosław a” Obwodu 
-U Pałuk AK stoczył w styczniu 1945 r., niemal w przeddzień oswobodzenia przez 

Armię Radziecką, we wsi Niestronne k. M ogilna z wycofującym się wojskiem nie
mieckim. Zginęło* wówczas dwóch żołnierzy W erhmachtu, a reszta zbiegła w popło
chu. Niemcy nie zdekonspirowali Oddziału, nie znalazł się też żaden zdrajca i wszyst
kim członkom udało się doczekać wyzwolenia ziemi, za k tórą jeszcze tak nie dawno 
byli gotowi oddać życie.

4. P o ls k a  A rm ia  P o w s ta n ia  (PAP)

Polska Armia Powstania rozwinęła swą największą działalność i objęła naj
szerszym zasięgiem Pomorze Gdańskie rekrutując swych/członków ze środowiska 
podoficerów zawodowych przedwojennego W ojska Pilskiego. N a czele grupy 
założycielskiej w styczniu 1940 r. stanęli: J. Stachowiak, 71. Popowski i F. Chojecki 12°. 
Siedziba Komendy Głównej znajdowała się w Torun/u. Działała ona początkowo 
jako „Dowództwo Okręgu Korpusu N r V III” . Po śmierci Stachowiaka, pełniącego 
funkcję Kom endanta Głównego, z początkiem  1941 roku  stanowisko to objął 
E. Słowikowski ps. „Biały G ro t” 121. /

W sierpniu 1943 r. przybył do Gniezna wysłannik Polskiej Armii Powstania
— przedstawiciel Komendy Głównej, W ojciech/Anders z propozycją utworzenia tu  
nowej Komendy Rejonu. Po nawiązaniu kontaktu  z kpt. Józefem Stawickim został 
powołany Gnieźnieński Batalion PAP, złożony z byłych podoficerów zawodowych 
69 pułku piechoty 17 D P nie zorganizowanych dotąd  w żadnej innej organizacji 
konspiracyjnej122. /  »

119 Relacja K. O s to js k ie g o ,  Poznań, Zbiory Zespołu H ist. ZBoW iD, Niechandwo, s. 5.
120 Encyklopedia II Wojny Światowej, s. 462.
121 Tamże.
122 Relacja F. T y p a ń s k ie g o , Gniezno.
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ODSZEDŁ OD NAS
Społeczność polską w Coen opuścił 
Bogdan Hądzlik. Uroczystości pogrze
bowe odbyły się 2 marca br. Uległ 
wypadkowi drogowemu, mimo wielo
miesięcznego pobytu w szpitalu i znacznej 
poprawy zdrowia, ostatecznie nastąpiły 
komplikacje powodujące śmierć.

Kim był Bogdan Hądzlik? Urodził się w 
1923 roku w Wielkopolsce. Ojciec jego 
był organistą. Jako 16-letni chłopak brał 
udział w słynnej obronie MyjiJiira."

Został aresztowany przez Niemców. 
Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okolicz
ności wyszedł z więzienia i już na 
początku 1940 roku został członkiem 
Związku Walki Zbrojnej, przystępując 
wraz z bratem Zbigniewem do organi
zacji ruchu partyzanckiego. W roku 1941 
jest żołnierzem  Armii Krajowej i 
dowódcą oddziału Pałuki, największej i 
najbardziej znanej grupy bojowej, 
działającej w czasie okupacji na terenie 
powiatów: Mogilno, Gniezno, Znin.
Był dwukrotnie ranny. Raz odpierając 
obławę niemiecką koło Mirucina i drugi 
raz podczas rozbrojenia Niemców w 
1944 roku. Za zasługi bojowe został 
odznaczony w 1946 roku Krzyżem 
Walecznym. W tym też roku odmówił 
wstąpienia w szeregi Ludowego Wojska 
Polskiego. Znowu poszedł do lasu. Jak 
sam mówił nie chodziło nam o wojnę 
domową, ale nie mogliśmy bezczynnie 
patrzeć jak wywozi się do Rosji nasze 
bydło, demontuje fabryki, grabi nasz 
majątek narodowy.
Został aresztowany i skazany przez sąd 
wojskowy na karę śmierci. W wyniku

amnestii zmieniono mu wyrok na 15 lat 
więzienia. Przesiedział w kazamatach 
UB we Wronkach i Strzelcach Opolskich 
12 lat. Wyszedł na wolność w 1958 roku. 
Podjął pracę w Poznaniu, gdzie po kilku 
latach został zwolniony za rozpowszech
nianie wiadomości antysocjalistycznych. 
Wyjechał do Świnoujścia. W 1968 roku 
za udział w manifestacji studenckiej 
aresztowany i znowu zwolniony z pracy. 
W roku 1974 na zaproszenie siostry 
przyjeżdża do Francji i uzyskuje azyl 
polityczny.
Na emigracji prowadzi żywot bardzo 
skromny, żeby nie powiedzieć ubogi, 
pomagając wielu ludziom w kraju, jak 
też na miarę swoich możliwości - 
emigracji posolidarnościowej.
W modlitwie przy grobie zebrała się 
rodzina Bogdana Hądzlika, przyjaciele, 
członkowie towarzystwa Solidamość- 
France, przeświadczeni, że odszedł od 
nich człowiek prawy, wierny syn Kościoła 
i Polski.

Franciszek ĆWIK

i ------------------------------------------------------

12 GŁOS KATOLICKI ^  Nr 13 1.IV.1990

TYGODNIK
POLSKIEJ

EMIGRACJI

1 IV 1990 

Nr 13 (1453) Rok XXXII

NIEMCY ZACHODNIE 1,5 DMFRANCJA 4,50 E.
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Hądzlik Bogdan ps. „Madaj” (1923-1990), żołnierz Tajn. Org. Niepodl. i AK.
Urodzony 7 II 1923 r. w Mącznikach pow. Środa Wlkp.; syn Feliksa i Elżbiety z d. 

Musiał. Do szkoły powszechnej uczęszczał do 1938 r. w Parlinie pow. Mogilno. W 
1939 r. ochotniczo brał udział w pomocniczej służbie Straży Obywatelskiej w Mogil
nie. W dniu 2 0 IX 1939 r. został aresztowany przez gestapo z Inowrocławia. Po zwol
nieniu z aresztu 3 0 1 1940 r. ukrywał się w rejonie leśnictwa Głęboczek, gdzie pomocy 

\/ udzielał mu plut. rez. Henryk Ostojski ps. „Borsuk”. Od lutego 1940 r. brał udział w
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nasłuchu radiowym i kolportowaniu ulotek. Zaprzysiężony do AK przez plut. H. Ostoj- 
skiego, wraz z oddziałem włączony do Samodzielnego Obwodu AK Mogilno krypt. 
„Młyny”, graniczącego z Insp. Toruń. Nadal dowodził w rejonie lasów Nadleśnictwa 
Gołąbki oddziałem part. o krypt. „Madaj”, do którego zaprzysiągł Zbisława Hądzlika,V 
Karola Kostrzewskiego, Edmunda Kwiecińskiego, Karola Bojanowskiego, Edmunda \{  V" /  

Brzozowskiego, Jakuba Gwiazdę, Kazimierza i Tadeusza Ostojskich, Józefa Krokosa, v v 
Bolesława Ostojskiego, Stanisława Pawlaka i Franciszka Kurka. Oddział wchodził w 
skład placówki eksterytorialnej AK Rogowo Żnińskie o krypt. ,,Ryba”, „Rybitwa”, „Ryś”. 
Używając niemieckich mundurów wykonał w stosunku do wrogo do Polaków usposo
bionych Niemców kilka udanych akcji represyjnych, których celem było ich zastrasze
nie bądź neutralizacja. Po przejściu frontu w 1945 r. nie przerwał działalności. Po cza
sowym podporządkowaniu oddziału samodzielnemu Oddziałowi AK Pałuki Nr 315 i 
po pozornym ujawnieniu w listopadzie 1945 r. Hądzlik został aresztowany przez UB 21 
XI 1946 r. w Ostródzie. Po ciężkim śledztwie, 3 IV 1947 r. został przez Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Poznaniu skazany na karę śmierci. W drodze łaski wyrok został zmieniony 
na 15 lat więzienia. W wyniku amnestii i ciężkiego stanu zdrowia został zwolniony z 
więzienia w Strzelcach Opolskich w 1958 r. Zmarł we Francji 2 7 II 1990 r. Rodziny nie 
założył.

W 1945 r. awansowany do st. sierżanta i odznaczony Krzyżem Walecznych.

FAK Poznań-V/265, odtworzone akta osobowe, FAK Poznań-R-59, Oddział Partyzancki 
„Madaj”, materiały i dokumenty.

M arian Woźniak
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