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Karabin maszynowy z obciętą kolbą [eksponat w zbiorach Mauzoleum w Michniowie]
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Grant ręczny [eksponat w zbiorach Mauzoleum w Michniowie]

Akcje dywersyjne na Kielecczyźnie. Niszczenie transportów, wysadzanie linii kolejowych było jednym ze
sposobów walki z okupantem, b.d.m. [ze zbiorów IPN]

https://martyrologiawsipolskich.pl/dokumenty/zalaczniki/151/151-165088.jpg
https://martyrologiawsipolskich.pl/dokumenty/zalaczniki/151/151-165091.jpg
https://martyrologiawsipolskich.pl/dokumenty/zalaczniki/151/151-165094.jpg


Akcje dywersyjne na Kielecczyźnie. Niszczenie transportów, wysadzanie linii kolejowych było jednym ze
sposobów walki z okupantem, b.d.m. [ze zbiorów IPN]

Znaczek Batalionów Chłopskich [ze zbiorów MHPRL w Warszawie]

Oddział BCh w okolicach Opatowa, 1942 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
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Oddział BCh w okolicach Iłży 1944 r. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie]

Gazetka „Żywią i Bronią”, 1944 r. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie]

Członkowie BCh z Krzcina, b.d. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie]
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Członkowie BCh z Krzcina, b.d. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie]

Maria Żyła PS. „Marta” członkini Ludowego Związku Kobiet w powiecie sandomierskim, b.d. [ze zbiorów
MHPRL w Warszawie]

Obwieszczenie władz niemieckich informujące o karach za udzielanie pomocy partyzantom i skoczkom
spadochronowym, Radom, 6 XII 1943 r. [ze zbiorów AP w Kielcach]
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Członkinie Zielonego Krzyża, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie]

Sanitariuszki Zielonego Krzyża w Kłoczewie przygotowują bandaże, b.d. [ze zbiorów MHPRL w
Warszawie]

Ćwiczenia w walce na bagnety żołnierzy BCh, b.d.m. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie]
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BCh Pawła Pisarczyka „Huragana” w Puszczy Solskiej 1943 r. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie]

Instrukcja organizacyjna [ze zbiorów MHPRL w Warszawie]
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Instrukcja organizacyjna [ze zbiorów MHPRL w Warszawie]

Instrukcja organizacyjna [ze zbiorów MHPRL w Warszawie]

https://martyrologiawsipolskich.pl/dokumenty/zalaczniki/151/151-165136.jpg
https://martyrologiawsipolskich.pl/dokumenty/zalaczniki/151/151-165139.jpg


Instrukcja organizacyjna [ze zbiorów MHPRL w Warszawie]

Instrukcja organizacyjna [ze zbiorów MHPRL w Warszawie]
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Instrukcja organizacyjna [ze zbiorów MHPRL w Warszawie]

Opaski żołnierzy BCh i członkiń LZK metalowe sztance do ich malowania [ze zbiorów MHPRL w
Warszawie]
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Odbiornik radiowy wykonany na potrzeby konspiracyjne w Komendzie Batalionów Chłopskich w
Kielcach, b.d. [ze zbiorów MHPRL w Warszawie]

Oddział Armii Ludowej na Kielecczyźnie, b.d. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]

Zwiad konny Gwardii Ludowej Ziemi Lubelskiej, b.d. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]
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„Wybranieccy”, z lewej Heniek, w środku Jerzy Kotliński „Wojtek” (kronikarz oddziału), z prawej
Stanisław Muszyński „Lis”, b.d. [ze zbiorów Henryka Pawelca]

Leśniczówka Chodcza. Od lewej Strzałka, Krysia Borkowska- Leśniczanka, Henryk Pawelec, Grom, Woś-
Tkacz, Heniek Macherek, uciekinier z Oświęcimia, b.d. [ze zbiorów Henryka Pawelca]

Wybranieccy z Miśkiem, b.d. [ze zbiorów Henryka Pawelca]

„Wybranieccy”, w środku Marian Sołtysiak „Barabasz”, b.d. [ze zbiorów Henryka Pawelca]
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„Wybranieccy”, od lewej: Stanisław Kozera „Bogdan”, Henryk Pawelec „Henryk”, Bolesław Boczarski,
Stefan Fąfara „ Dan”, b.d. [ze zbiorów Henryka Pawelca]

Wojskowa Szkoła Małoletnich nr 3 w Nisku nad Sanem, drugi z prawej Henryk Pawelec wraz z kolegami,
b.d. [ze zbiorów Henryka Pawelca]

„Wybranieccy”, b.d.m. [ze zbiorów Henryka Pawelca]
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Grupa partyzantów z DP w czasie biwakowania nad rzeka Nidą, wrzesień 1944 r. w środku: mjr „Ryś”
Bolesław Jackiewicz i por. „Barabasz” Marian Sołtysiak [ze zbiorów AP w Kielcach]

Awers krzyża partyzanckiego, 1939–1945 [eksponat w zbiorach Mauzoleum w Michniowie]
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Obwieszczenie władz niemieckich informujące o karach za udzielanie pomocy partyzantom i skoczkom
spadochronowym (cichociemnym), Radom, 6 XII 1943 r. [ze zbiorów AP w Kielcach]

Protokół zeznania Jana Sochy, który przebywał na miejscu egzekucji Polaków podejrzanych o współpracę
z partyzantami, Żywiec, 18 IX 1969 r. [ze zbiorów IPN]
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Protokół zeznania Jana Sochy, który przebywał na miejscu egzekucji Polaków podejrzanych o współpracę
z partyzantami, Żywiec, 18 IX 1969 r. [ze zbiorów IPN]

Protokół zeznania Anny Michalczuk, która była świadkiem pacyfikacji swojej wsi Kozły, k. Próżan za
pomoc partyzantom, Bielsk-Podlaski, 30 VI 1988 r. [ze zbiorów IPN]
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Protokół zeznania Anny Michalczuk, która była świadkiem pacyfikacji swojej wsi Kozły, k. Próżan za
pomoc partyzantom, Bielsk-Podlaski, 30 VI 1988 r. [ze zbiorów IPN]

Protokół zeznania Anny Michalczuk, która była świadkiem pacyfikacji swojej wsi Kozły, k. Próżan za
pomoc partyzantom, Bielsk-Podlaski, 30 VI 1988 r. [ze zbiorów IPN]
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Pojemnik na mapy [eksponat w zbiorach Mauzoleum w Michniowie]

Kompas wojskowy [eksponat w zbiorach Mauzoleum w Michniowie]

Radiostacja należąca do Edwarda Kościeleckiego byłego zastępcy dowódcy kompanii łączności 4 p.p. AK
[eksponat w zbiorach Mauzoleum w Michniowie]
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Powielacz używany przez Szare Szeregi w Suchedniowie do produkcji ulotek i gazetki „Hejnał” [eksponat
w zbiorach Mauzoleum w Michniowie]

Manierka [eksponat w zbiorach Mauzoleum w Michniowie]
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Białoczerwona opaska z okresu II wojny światowej z widocznymi śladami krwi [eksponat w zbiorach
Mauzoleum w Michniowie]

Rewers krzyża partyzanckiego, 1939–1945 [eksponat w zbiorach Mauzoleum w Michniowie]
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Fałszywe dokumenty Henryka Pawelca na nazwisko Olszeski Andrzej, b.d. [ze zbiorów Henryka Pawelca]

„Wybranieccy” drużyna : Andrzeja” Henryka Pawelca (stoi pośrodku, pistoletem), b.d. [ze zbiorów
Henryka Pawelca]

Gościna u państwa Ropelewskich w Łukowej, jesień 1943 r. [ze zbiorów Henryka Pawelca]
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„Czwartacy”, ćwiczenia w strzelaniu, drugi od prawej Henryk Pawelec [ze zbiorów Henryka Pawelca]

„Wybranieccy”, b.d.m. [ze zbiorów Henryka Pawelca]

Pistolet maszynowy Sten [eksponat w zbiorach Mauzoleum w Michniowie]

Pistolet maszynowy PPSz. (Pepesza) [eksponat w zbiorach Mauzoleum w Michniowie]
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Por. „Wierny” Edward Skrobot, lipiec 1944 r. [ze zbiorów Henryka Pawelca]
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