
16-18.IX. walka z niemiecką obławą w lasach siekierczyńskich – na Barwinku i Wykusie.

3.X. wykolejenie wojskowego pociągu pod Tumlinem k. Kielc

7.X. walka z niemiecką obławą na młyn Cioka k. Skarżyskaw czasie wizytacji Komendy Okręgu przez gen. „Nila”.

14.X. walka z obławą niemiecką w Wielkiej Wsi k. Niekłania. Smierć d-cy II zgrupowania „Robota”.

16.X. walka z obławą niemiecką w lasach koneckich.

26.X. walka na terenie fabryki w Suchedniowie z antypartyzancką brygadą hitlerowską – koniec produkcji „Stenów”.

28.X. walka z brygadą SS na Wykusie wsparta lotnictwem i artylerią.

Rok 1944 – 28.I. likwidacja zdrajcy i agenta Gestapo „Motora” we wsie Milejowice k. Słupi Nowej.

II-VII produkcja w warunkach leśnych pistoletów maszynowych „KIS”-„Koner”, „Igo”, „Smrek” – przez „Specgrupę”.

9.V . likwidacja 2 samochodów z żandarmerią we wsi Gliny Małe k. Mielca.

5.VI. wysadzenie wojskowego pociągu towarowego k.Ćmielowa.

29.VI likwidacja szefa Gestapo W. Schulza w Opatowie.

7.VII walka z obławą niemiecką we wsi Wola Grójecka k. Ćmielowa.

25.VII rozbicie kolumny samochodowej w Nagorzycach k. Opatowa.

31.VII. spotkanie k. Łagowa oddziałów Armii Radzieckiej i bojowe współdziałanie w rozpoznawaniu pozycji niemieckich.

4. VIII. akcja na polową radiostację niemiecką w Łagowie.

6. VIII. zasadzka na samochody niemieckie pod Łagowem.

26.VIII. atak na brygadę pacyfikacyjną w Radoszycach pow. Końskie i odbicie kilkuset mieszkańców miasteczka.

3.IX. atak na kwatery niemieckich jednostek artylerii lekkiej we wsi Dziebałtów k. Końskich.

12.IX. wielka z niemiecką ekspedycją karną w Miedzierzy k. Końskich.

29.X. walka z obławą niemiecką w lasach k. Lipna pow. Włoszczowa

30.X. walka z obławą niemiecką wspartą artylerią w lasach pod Chotowem k. Oleszna.

12. XI. walka z obławą niemiecką w lasach osieczeńskich

                                                                                                   -------------------------…-----------------------

Poza wymienionymi akcjami w okresie lat 1943/1944 oddziały wykonują wyroki śmierci na zdrajcach,

szpiegach i konfidentach niemieckich, ubezpieczają zrzuty broni, ludzi i zaopatrzenia oraz

dają osłonę radiostacjom dalekiego zasięgu.

Miejsce upamiętnione pomnikiem nosi nazwę „Uroczysko Wykus”.

                    W 1863 roku jest obozowiskiem partii powstańczej Langiewicza.

                              Tu w roku 1943 znajduje się baza zgrupowań partyzanckich „Ponurego”

I tu też odbywają się koncentracje zgrupowań przed większymi akcjami.

                   Na to wzgórze Niemcy uderzają w trzykrotnych  obławach,

                              wspieranych lotnictwem i artylerią.

                     Tu zgrupowania ponoszą w walkach najcięższe straty.

                              W zmaganiach z najeźdźcą giną nie tylko żołnierze- partyzanci.

                      Ludność cywilna Kielecczyzny, a szczególnie ludność wiejska ofiarnie współdziałała

z oddziałami leśnymi i również ponosi ciężkie ofiary – często bezimienne.

                             Pomnik tworzą symboliczne cegiełki poświęcone pamięci

pamięci poległych i zaginionych partyzantów w latach 1943-1944, a wyryte na nich pseudonimy

niech nie pozwolą na odejście w niepamięć tych, którzy polegli za Twoją wolność.

                            Opracował mjr Marian Świderski  ps. „Dzik” wraz z innymi partyzantami.


