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Narodowej  
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II wojna światowa  



ŻARKI  

Pomnik poświęcony Bohaterom  Września 1939 
roku na Cmentarzu Parafialnym w Żarkach 

 

Pomnik 
upamiętnia 
Polskich Żołnierzy 
poległych w 
Kampanii 
Wrześniowej w 
obronie 
mieszkańców 
miasta oraz okolic.  
 



Tablica upamiętniająca poległych w Katyniu, Miednoje i 
Ostaszkowie na cmentarzu parafialnym w Żarkach. 

Umieszczona jest obok Pomnika Bohaterów Września. 

 



Krótka informacja o Ofiarach Katynia,  Starobielska i Miednoje  z 
żareckiej ziemi.  
 
Porucznik Jan Gubała 
Urodzony 09.06.1907 roku. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w 
Sosnowcu. Był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Żarkach. Uczył 
kilku przedmiotów, w tym śpiewu. W sierpniu1939 roku jako 
porucznik rezerwy został zmobilizowany i wcielony do wojska. Po 
przegranej Kampanii Wrześniowej w 1939 roku dostał się do niewoli 
sowieckiej. Wiosną 1940 roku został zamordowany w Katyniu. 
Figuruje na liście ofiar Katynia pod numerem 3248. Odznaczony 
srebrnym Krzyżem Zasługi. Pozostawił żonę Helenę i córkę Barbarę. 
 
Porucznik Henryk Noszczyk 
Urodził się 06.07.1896 roku w Żarkach. Był synem krawca. Ukończył 
studia medyczne w Krakowie. Pracował jako chirurg w szpitalu w 
Warszawie. W sierpniu 1939 roku zmobilizowany jako lekarz i 
porucznik rezerwy, przydzielony do wojskowej służby                    
medycznej. Posiadał tytuł doktora nauk medycznych. Figuruje na liście 
ofiar Katynia pod numerem 01202.  Osierocił żonę Anielę i syna 
Wojciecha. 
 
 
 



Porucznik Jan Okularczyk 

Ur. 24.02.1904 roku w Żarkach Letnisku. Ukończył studia w Bielsku 
Białej zdobywając uprawnienia inżyniera. Pracował jako nauczyciel w 
Szkole Podstawowej w Przybynowie. Od urodzenia do sierpnia 1939 
roku mieszkał z rodziną w Żarkach Letnisku. Skąd został 
zmobilizowany do wojska jako porucznik rezerwy do 27 Pułku 
Piechoty w Częstochowie. Pozostawił  żonę Wandę i córkę Urszulę.   

 

Porucznik Mieczysław Pajchel 

Pracował jako lekarz w Kasie Chorych w Żarkach. Był prezesem 
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach. W sierpniu 1939 r. 
zmobilizowany jako lekarz i porucznik rezerwy i wcielony do 27 
Pułku Piechoty w Częstochowie. W chwili śmierci miał ok. 45 lat.  
Pozostawił żonę Leokadię.  

 

Porucznik  Franciszek  Pakuła 

Urodzony w Przybynowie. W latach 1927 – 1930  był nauczycielem w 
Szkole Podstawowej w Przybynowie. Wyjechał do Sochaczewa, skąd 
w sierpniu 1939 roku został powołany do wojska. W chwili śmierci 
miał ok. 35 lat. Pozostawił żonę. 

 



 

Porucznik  Stanisław Strzelczyk 

Ur. 1896 roku w Przybynowie. Tam ukończył szkołę podstawową. Z 
rodziną wyjechał do Łucka. W sierpniu 1939 roku jako porucznik 
rezerwy zmobilizowany. Pozostawił żonę. 

 

Oficer Wojska Polskiego Pitek Adam 

Pochodził z Niegowy tam zaczynał prace w szkole podstawowej jako 
nauczyciel. W latach dwudziestych XX wieku był kierownikiem Szkoły 
Podstawowej w Jaworzniku. Zamordowany w Katyniu, miał 38 lat. 

 

Kapitan Franciszek Olszewski 

Najstarszy syn Michała Olszewskiego właściciela  dworu w Jaworzniku. 
Otrzymał solidne wykształcenie. Ukończył studia rolnicze w Wilnie. Po 
śmierci ojca Franciszek staje się właścicielem majątku w Jaworzniku. W 
1926 roku występuje z wojska i zamieszkuje w Jaworzniku, ale na 
krótko bo w 1927 roku przenosi się do Lwowa, gdzie obejmuje posadę 
w Banku Rolnym. Walczył w obronie Lwowa. Zamordowany w 
Starobielsku. 

 

 

 



Porucznik  Zygmunt Woźniak  

 

Ur. 02.11.1905 roku w Brzostku woj. 
świętokrzyskie. Ukończył Seminarium 
Nauczycielskie w Jędrzejowie. Był 
kierownikiem Szkoły Podstawowej w 
Jaworzniku, od 1935 kierownikiem w Szkole 
Podstawowej w Żarkach. W pierwszych dniach 
mobilizacji w 1939 roku został powołany jako 
porucznik rezerwy do 27 Pułku Piechoty w 
Częstochowie. Pozostawił żonę Bronisławę, 
syna Jerzego i córkę Jadwigę.  

 

Policjant  Dominik Dudek 

 

Był policjantem w Żarkach w okresie 
międzywojennym. Jeniec obozu w 
Ostaszkowie. Zamordowany w Miednoje. 

 

 



Tablica Pamiątkowa  poświęcona  żołnierzom AK i ich 
rodzinom na Kościele Parafialnym w Żarkach 



Powstanie i działalność  placówki Armii Krajowej w Żarkach 

 

Założycielem konspiracyjnej organizacji o nazwie Związek 
Walki Zbrojnej w Żarkach w 1940 roku był Stanisław Wroński, 
sędzia z okresu międzywojennego - mieszkaniec Żarek. 
Organizacją dowodził do marca 1941r., do czasu aresztowania 
przez żandarmerię niemiecką. Wywieziony do Obozu 
Koncentracyjnego w Oświęcimiu, zamordowany w czerwcu 
1941 r. Matka otrzymuje  powiadomienie, z którego dowiaduje 
się, że syn  popełnił samobójstwo, rzucając się na druty pod 
napięciem.  

 



W 1941r. organizacja ZWZ przekształca się w Armię Krajową. 
Kolejnymi dowódcami placówki AK w Żarkach byli podoficerowie:  
Stanisław Mizerski, Józef Starostecki. W ostatnim roku okupacji 
dowodził  pchor. ppor Eugeniusz Słabosz.  

 

Placówka Armii Krajowej w Żarkach w czasie okupacji oprócz 
powszechnych zadań miała jeszcze inne szczególne:  

 

- zdobywanie i przekazywanie meldunków do Inspektoratu „Iglarnia” 
i oddziału partyzanckiego AK dowodzonego przez „ Ponurego” 
Jerzego Kurpińskiego  

 

- przesyłanie meldunków do inspektoratu o liczbie 
przemieszczających się przez Żarki czołgów, armat, transporterów i 
innych jednostek piechoty Wermachtu kierujących się na wschód 

 

-  przyjmowanie  zrzutów  broni  na polach pomiędzy Żarkami i 
Suliszowicami. Broń ta oraz broń zdobywana we własnym zakresie 
przez ludzi z placówki żareckiej była transportowana do oddziałów 
leśnych AK.  

 



Obelisk kamienny upamiętniający miejsce mordu 
mieszkańców Żarek w  czasie okupacji 

W miejscu kamienia w czasie okupacji stała stodoła, obok której niemieccy 
żandarmi z posterunku w Żarkach wykonywali egzekucje na ludności 
cywilnej Żarek. Przyprowadzano mężczyzn oraz kobiety z dziećmi i z zimną 
krwią zabijano. Największym oprawcą żandarmerii żareckiej był Julian 
Szubert. Z ustaleń wynika, iż sam rozstrzelał około 500 osób.  



Sołectwo Jaworznik 

Tablica Pamiątkowa poświęcona  23 ofiarom  mieszkańcom 
Jaworznika zamordowanym przez hitlerowców w czasie II 
wojny światowej 

 

 
W dniu 30 października 1943 roku (sobota) żandarmi oraz wojsko niemieckie o 
zmroku otoczyli całą wieś i przez noc zacisnęli pierścień. W niedzielę rano (31.10.) 
weszli do wsi, wyprowadzali z domów dorosłych i prowadzili ich do szkoły. 
 
Żandarmi mieli wcześniej sporządzone listy tych, którzy mieli być straceni. 
Rozstrzeliwano na placu przed szkołą. Po akcji Niemcy uwolnili pozostałych 
mieszkańców nie będących na listach, kazali się rozejść do domów. Zabitych 
zabronili pochować na cmentarzu. 
 
 
W dniu zbrodni polecono jednemu z mieszkańców Edwardowi Sroce zwieść  
ciała za  mur starego dworu,  gdzie wcześniej kilku mieszkańców wykopało duży 
rów. Tu pochowano ofiary. Wśród zabitych znalazło się też ciało woźnicy 
Edwarda Sroki. Żandarmi  rozstrzelali go po wykonaniu zadania. Był ostatnią 
ofiarą tragicznej niedzieli.  



Sołectwo Jaworznik 

Zdjęcia z pochówku ofiar z Jaworznika. Fot:  Jan Bożek 1945 r.  



Sołectwo Przybynów 

Pomnik poświęcony poległym żołnierzom BCH z grupy 
„Mietka” 

 
W maju 1942 r. Mieczysław Filipczak zgłasza się 
do grupy leśnej BCh pod dowództwem 
Stanisława Sznitko „Zawiszy” powiat 
Włoszczowa. 
 
„Mietek” poznaje w praktyce sztukę 
partyzanckiej walki. Po kilkumiesięcznym 
pobycie u „Zawiszy” powraca na swoje tereny i 
organizuję grupę leśną. 
 
Bogatszy w doświadczenia i z grupą pewnych i 
oddanych sprawie ludzi w listopadzie 1942 roku 
wyrusza w las pierwszy oddział partyzancki pod 
jego dowództwem. 
 
W lesie oddział „Mietka” łączy się z grupą 
„Sowy” i „Zawiszy”. Zwarte siły tych trzech grup 
przeprowadziły kilka udanych akcji i stoczyły 
wiele zwycięskich bitew. 
 





  



Czatachowa 

Tablica pamiątkowa poświęcona pomordowanym w czasie 
okupacji rodzinom Cesarzy i Marszałków. 



 Informacje, Materiały, Zdjęcia, : 

 
Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej  

Anna i Roman Hamerla, Hieronim Borzęcki –materiały 
archiwalne 

 

 Opracowanie: Katarzyna Kulińska-Pluta, UMIG Żarki  


