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projekt A. Desperak

HERB POWIATU KŁOBUCKIEGO

Album ten jest poświęcony pamięci wszystkich tych,
którzy na terenie Powiatu Kłobuckiego,
w latach 1939 – 1945 ponieśli śmierć
z ręki niemieckiego agresora.
C100% M20%

D

ruga wojna światowa to czas tragicznych
wydarzeń, okupacji i zniewolenia ale też
przykład niezwykłego bohaterstwa, patriotyzmu
i poświęcenia dla Ojczyzny.
Na stronach tego albumu chcemy przybliżyć
Państwu i zachować w pamięci Tych, którzy walczyli
i ginęli za wolność i niepodległość, a na ziemiach powiatu kłobuckiego
ponieśli najwyższą ofiarę oddając życie za Polskę.
W 75 rocznicę wybuchu wojny oddajemy do rąk czytelników
album „Miejsca Pamięci Ofiar II Wojny Światowej na terenie powiatu
kłobuckiego”. Album ten zawiera zdjęcia, ilustrujące miejsca pamięci
narodowej z terenu całego powiatu kłobuckiego.
Uroczystości patriotyczne z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny
światowej organizowane w Mokrej przez Starostwo Powiatowe i Gminę
Miedźno objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej.
Szczególnie cieszy duży udział mieszkańców, w tym młodzieży, w tych
uroczystościach. Rekonstrukcja historyczna bitwy pod Mokrą była
prawdziwą lekcją historii i pokazem bohaterstwa polskiego żołnierza.
Samorząd powiatu kłobuckiego dużą wagę przykłada do
utrwalenia pamięci o wydarzeniach historycznych, które miały miejsce na
naszym terenie, stąd organizacja przez Starostwo Powiatowe Konferencji
Popularno - naukowej na temat wydarzeń września 1939 roku, mających
miejsce na naszych ziemiach. Konferencja ta skupiła środowiska naukowe
i historyczne oraz liczne grono młodzieży, a patronat naukowy objęła
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

P

amiętajmy o tych dzielnych ludziach, niech pozostaną w naszej
pamięci jako wzór dla przyszłych pokoleń. Pracowali, walczyli
i ginęli na tej ziemi dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały.


Cześć ich pamięci.




Starosta Kłobucki



Henryk Kiepura
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G mi n a

G

Kłobuck

mina Kłobuck leży w północnej części województwa śląskiego,
na Wyżynie Krakowsko - Wieluńskiej, w dolinie Białej Okszy
(dopływ Liswarty). Od stolicy województwa - Katowic oddalona jest
o ok. 90 km, od Częstochowy o ok. 15 km. Gmina ma powierzchnię
130 km2 i obejmuje 15 sołectw: Brody Malina, Niwa Skrzeszów, Przybyłów, Smugi, Zakrzew, Kamyk, Łobodno, Biała, Lgota, Gruszewnia,
Libidza, Nowa Wieś, Borowianka, Kopiec oraz Rybno. Lasy zajmują
26,41 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców w gminie to ponad
20 tys. osób. Miasto Kłobuck jest siedzibą władz gminy oraz powiatu kłobuckiego. O jej turystycznej wartości stanowią m.in. trzy rezerwaty przyrody:
rezerwat leśny „Dębowa Góra” (o pow. 5,43 ha), rezerwat historycznoprzyrodniczy „Zamczysko” w Grodzisku koło Kłobucka oraz rezerwat
leśny „Modrzewiowa Góra” (o pow. 49 ha) w Nadleśnictwie Kłobuck.
września 1939 roku obroną Kłobucka wsławili się żołnierze z oddziałów Obrony Narodowej, którzy na wiele godzin powstrzymali
natarcie niemieckiej 1 dywizji
pancernej. Skuteczna obrona
Kłobucka osłoniła lewe skrzydło Wołyńskiej Brygady Kawalerii walczącej pod Mokrą.
Wiele śladów i miejsc pamięci
przypomina o bohaterach.

1

Nowa Wieś, przy drodze w kierunku Ostrów.

Obelisk upamiętniający egzekucję
10 Polaków przywiezionych
z Lublińca w dniu
8 maja 1944 roku. Obok obelisku
10 kamieni symbolizujących
poległych.

5
Grób rodzinny:
w tym Adolfa,
Ignacego i Marii Galle
zamordowanych
przez okupanta
3 września 1939 roku.

Kłobuck, ul. Częstochow
ska, cmentarz parafialny

Grób nieznanego
żołnierza
z września
1939 roku.

tarz parafialny

Kłobuck, ul. Częstochowska, cmen

Mogiła zbiorowa wojenna
8 żołnierzy
Batalionów Chłopskich:
Adolfa Kubisa,
Jana Pawłowskiego,
Władysława Graczyka,
Józefa Glina, Wacława
Skupienia, Stanisława
Mrowca, Zygmunta
Olejarza i jednego
nieznanego poległych
27 stycznia 1945 roku
we wsi Borowianka.
Biała, cmentarz parafialny
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Mogiła zbiorowa wojenna
mieszkańców Łobodna
poległych 2 czerwca 1944 roku.

Kłobuck, ul. Częstochowska,
cmentarz parafialny

Grób zbiorowy wojenny
Antoniego Czarnyszewskiego,
Stefana Balasińskiego, Sobczyka,
Okcińskiego, Henryka
Witkowskiego - żołnierzy
ze Szwadronu Kawalerii
27 Pułku Piechoty poległych
we wrześniu 1939 roku.

ochowska,
Kłobuck, ul. Częst
y
cmentarz parafialn

Głaz z tablicą upamiętniający
Władysława Sebyłę, poetę,
żołnierza września, więźnia
Starobielska - zginął
w Piatichatkach w kwietniu
1940 roku. Głaz z tablicą,
odsłoniętą w 80 rocznicę
jego urodzin.

Kłobuck, ul. 11 Listopada, obok Miejskiego
Ośrodka Kultury

7
Pomnik poświęcony poległym
i straconym w latach
1939-1945 z terenu miasta
i gminy Kłobuck.
Zawiera trzy tablice
z nazwiskami ofiar:
- wojny obronnej 1939
- poległych na frontach
II wojny światowej
- żołnierzy AK zamordowanych
w niemieckich obozach zagłady.
Kłobuck, ul. 3 Maja

Tablica upamiętniająca Stefana
Olszyńskiego, ostatniego właściciela
majątku Libidza, zamordowanego
przez niemieckich oprawców
w KL Auschwitz.

Libidza, ul. Olszyńskiego 2 - ściana frontowa
Zespołu Szkół

Tablica upamiętniająca
nauczycieli:
Daniela Stępnia,
Józefa Rychlewskiego
i Mariana Haremzy,
poległych na polach chwały
i w obozach koncentracyjnych
w czasie II wojny światowej.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłobucku,
tablica na I piętrze
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G mi n a

G

Krzepice

mina Krzepice jest położona w północno - zachodniej części powiatu
kłobuckiego w województwie śląskim. Od północy graniczy z gminą
Lipie, od wschodu z gminą Opatów, od południa z gminami: Panki
i Przystajń oraz od zachodu z gminami: Rudniki, Olesno i Radłów
położonymi na terenie województwa opolskiego. Powierzchnia gminy
wynosi 79 km2. Liczba mieszkańców to ponad 9 tys. Obszar gminy
obejmuje miasto Krzepice oraz wsie: Dankowice Pierwsze, Dankowice
Drugie, Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski, Lutrowskie, Podłęże
Królewskie, Stanki, Starokrzepice, Szarki, Zajączki Drugie, Zajączki
Pierwsze. Krzepice, siedziba gminy, to malownicze miasto położone
w dolinie rzeki Liswarty, w północno - zachodniej części województwa
śląskiego.
ierwsze strzały do polskich żołnierzy
padły pod Krzepicami, w dniu
1 września 1939 roku o godzinie
3:30, w rejonie Podłęża Królewskiego.
Wojna stała się faktem. Dziś, o tamtych
tragicznych wydarzeniach przypominają
pomniki.

P

Krzepice – cmentarz parafialny,
ul. Częstochowska

Grób żołnierza
Wojska Polskiego – Markowskiego,
poległego 1 września 1939 roku.
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Krzepice – cmentarz parafialny,
ul. Częstochowska

Pomnik upamiętniający Bohaterów
Ziemi Krzepickiej, w tym poległych
i pomordowanych w czasie
II wojny światowej.

Pomnik, symbol pamięci
zawierający napis o treści:
„Pamięci ponad 2000
mieszkańców, którzy w latach
II wojny światowej oddali
życie za Ojczyznę”.

Krzepice, ul. Częstochowska
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G mi n a

Lipie
G

mina Lipie położona jest w zlewni rzeki Liswarty w północnozachodniej części województwa śląskiego na prastarej Wyżynie
Wieluńskiej - szlaku historycznym pełnym legend, zabytków i pięknych
krajobrazów. Sąsiaduje z gminami: od północy z gminą Działoszyn
i gminą Pątnów, od zachodu - z gminą Rudniki, od południa z gminą
Krzepice i Opatów, a od wschodu – z gminą Popów. Mimo swego typowo
rolniczego charakteru, gmina dysponuje pięknymi terenami rekreacyjnymi
i turystycznymi. Walory Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
pozwalają na uprawianie turystyki pieszej i rowerowej. Gmina Lipie
zajmuje obszar 99 km2 i obejmuje 21 miejscowości: Albertów, Brzózki,
Chałków, Danków, Giętkowizna, Grabarze, Julianów, Kleśniska,
Lipie, Lindów, Napoleon, Natolin, Parzymiechy, Rębielice Szlacheckie,
Rozalin, Stanisławów, Szyszków, Troniny, Wapiennik, Zbrojewsko,
Zimnowoda.
uż w pierwszym dniu wojny
na ziemi lipskiej toczyły
się ciężkie walki z niemieckim
najeźdźcą m.in. w rejonie wsi
Parzymiechy. Wiele podobnych
miejsc upamiętniają dzisiaj
pomniki pamięci poległych.

J

Grób zbiorowy wojenny 29 żołnierzy
z 83 Pułku Piechoty Strzelców Poleskich
z Kobrynia poległych w pierwszych dniach
września 1939 roku w okolicy Parzymiechów.
Parzymiechy – cmentarz parafialny
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Pomnik upamiętniający bitwę
Konspiracyjnego Wojska Polskiego
z NKWD i UB w 1946r.

Kleśniska, przy drodze w rejonie

Bukowej Góry

Grób zbiorowy wojenny 9 żołnierzy
83 P. P. Strzelców Poleskich
z Kobrynia poległych 1 września 1939 roku.

Danków – cmentarz parafialny

Pomnik wniesiony dla uczczenia pamięci 162
mieszkańców Parzymiechów i Zimnowody,
cywilnych ofiar niemieckiego nazizmu,
zamordowanych w latach 1939-45.

Parzymiechy – ul. Krzepicka

Głaz z tablicą wzniesiony ku czci ofiar
męczeństwa i terroru narodu żydowskiego
w latach 1941-44, poświęcony ofiarom,
usytuowanego nieopodal, podczas okupacji
niemieckiej, obozu pracy przymusowej.

Grabarze – w lesie, przy drodze krajowej
nr 490,
odcinek Parzymiechy – Grabarze.
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Parzymiechy – ul. Krzepicka
i ściana kościoła parafialnego

Tablica poświęcona pozostającym
w konspiracji oddziałom Wojska Polskiego,
upamiętniająca dwóch księży i organistę:
ks. kanonika Bonawentury Metlera - proboszcza parafii
w Parzymiechach, dyrektora Obserwatorium
Astronomicznego, ks. wikariusza Józefa Daneckiego
i organisty Ignacego Sobczaka, zamordowanych
w bestialski sposób 2 września 1939 roku

Grób zbiorowy wojenny: ks. kanonika Bonawentury
Metlera - proboszcza parafii w Parzymiechach,
dyrektora Obserwatorium Astronomicznego, ks.
wikariusza Józefa Daneckiego i organisty Ignacego
Sobczaka zamordowanych w bestialski sposób
2 września 1939 roku.

Parzymiechy – cmentarz parafialny

Tablica pamiątkowa na ścianie zewnętrznej kościoła
w Dankowie ku czci poległych żołnierzy z oddziału
partyzanckiego AK założonego przez por. A. Olejnika
ps. „Babinicz”, którzy zginęli 30 stycznia 1947 r. we wsi
Wapiennik w gminie Lipie w czasie walk z siłami UB

Kościół parafialny w Dankowie

Kościół parafialny w Parzymiechach

Tablica pamiątkowa umieszczona na kościele
parafialnym w Parzymiechach poświęcona
oddziałowi AK i Konspiracyjnego
Wojska Polskiego - „Jastrzębie” ,
dowodzonemu przez por. A. Olejnika.
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Danków – okolice
mostu

Obelisk z tablicą
upamiętniającą walki
oddziałów należących
do XIX Pułku Ułanów
Wołyńskich, poległych
w obronie Ziemi
Lipskiej.

Lindów –
Zespół Szkolno-Przedszkolny

Tablica poświęcona pamięci
przedwojennego nauczyciela
Szkoły Podstawowej
w Lindowie,
por. Władysława Wilka,
zamordowanego
w Katyniu w 1940 r.

Las w okolicach Lindowa
i Wapiennika

Mogiła Nieznanego Żołnierza,
obmurowany grób, w miejscu, w którym
- według lokalnych przekazów - zginął
żołnierz wracający do domu
po klęsce wrześniowej.
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G mi n a

G

Miedźno

mina Miedźno usytuowana jest w północnej części województwa
śląskiego i zajmuje powierzchnię 113,17 km2. Zamieszkuje ją
około 7,5 tys. osób w jedenastu wsiach: Miedźno, Kołaczkowice, Mokra,
Ostrowy nad Okszą, Mazówki, Rywaczki, Nowy Folwark, Izbiska,
Borowa, Władysławów, Wapiennik. Północną granicę gminy stanowi
malownicza dolina rzeki Liswarty, otoczona lasami sosnowymi. Tereny
leśne stanowią około 42% powierzchni. Systematycznie zwiększa się
znaczenie dla gospodarki gminy - turystyki i rekreacji. Na obszarze
gminy mieści się pole największej bitwy „polskiego września” 1939
na Ziemi Częstochowskiej. Miejsce upamiętnia wystawiony staraniem
społeczeństwa Powiatu Kłobuckiego w1975 r. pomnik we wsi Mokra.
Corocznie w początkach września odbywają się pod nim uroczystości
patriotyczne upamiętniające bohaterstwo żołnierzy września.

Mokra, obok Szkoły

Izba Pamięci Bitwy
pod Mokrą
1 września 1939 roku
razem z Muzeum
Kultury Przeworskiej.
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Mokra
stara szkoła podstawowa

Tablica ku czci poległych
w walce z hitlerowskim
najeźdźcą 1-2 września
1939 roku.

Mokra, przy drodze biegnącej
od Miedźna do Mokrej

Pomnik ku czci poległych żołnierzy
Wojska Polskiego. 1 września 1939 roku
Wołyńska Brygada Kawalerii pod
dowództwem płk. Filipowicza stoczyła
bitwę z pancernymi oddziałami wojsk
niemieckich. W czasie bitwy brygada
odparła uderzenie niemieckiej 4 dyw.
pancernej, utrzymując swoje pozycje.
Obawiając się okrążenia, wycofała się
z terenu wsi Mokra, by zająć nowe pozycje.
Bitwa pod Mokrą przeszła
do historii jako jedna z najbardziej
zaciętych i najbardziej krwawych bitew
kampanii wrześniowej.
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Miedźno, ul. Ułańska, cmentarz parafialny

Dwa pomniki nagrobne
upamiętniające żołnierzy
września 1939 roku
Wołyńskiej Brygady
Kawalerii

Głaz z tablicą ku czci
poległych żołnierzy
Batalionów Chłopskich,
obwodu 14 Częstochowa
Fortuny, poległych
w czasie II wojny
światowej

anku PKS
Miedźno, ul. Częstochowska, obok przyst

17
Lemańsk, Nowy Folwark,
las - nazwa lokalna „Zasole”

Grób zbiorowy wojenny
żołnierzy Wojska Polskiego
Wołyńskiej Brygady
Kawalerii.

Miedźno, ul. Szkolna, Szkoła Podstawowa

Tablica ku czci żołnierzy
Wołyńskiej Brygady
Kawalerii.

Ostrowy nad Okszą,
cmentarz parafialny

Pomnik nagrobny ofiar
II wojny światowej z regionu.
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G mi n a

O p at ó w
G

mina Opatów jest położona w centralnej części powiatu kłobuckiego.
Jakość terenów rolniczych sprzyja szczególnie produkcji zdrowej
żywności. Gmina ma dobrze wykształconą sieć drogową – przez jej
środek przebiega trasa drogi krajowej nr 43 Częstochowa – Wieluń –
Poznań. Gmina obejmuje dziewięć miejscowości: Opatów, Iwanowice
Duże, Iwanowice Małe, Iwanowice Naboków, Waleńczów, Wilkowiecko,
Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi. Jej powierzchnia
to 73,5 km2. Z uwagi na położenie w zlewni rzeki Warty, zawiera
atrakcyjne przyrodniczo tereny lasów i łąk.
września 1939 roku walki opóźniające na linii Dolisko – Zwierzyniec
– Złochowice toczyły oddziały Obrony Narodowej wraz z plutonem
Straży Granicznej, wycofując się w kierunku Kłobucka. Na wzgórzu
nr 248 w Iwanowicach Małych zajął stanowisko pluton ułanów
por. Berezowskiego. Walki toczyły się także w Opatowie, który Niemcy
zajęli ok. 9:30. O ofiarności
obrońców zaświadczają
dziś miejsca pamięci.

1

Wilkowiecko
droga Brzezinki-Wilkowiecko
ul. Żołnierza Września

Grób zbiorowy wojenny
4 żołnierzy polskich:
Edwarda Tyborka,
Włodzimierza Chołada,
Wacława Łyszczaka
i nieznanego poległych
pod Wilkowieckiem
1 września 1939 roku –
pomnik nagrobny.
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Mogiła zbiorowa wojenna
3 partyzantów:
Piotra Szmigla
z Wilkowiecka
i dwóch nieznanych
z Białegostoku
i Radomska rozstrzelanych
przez pluton żandarmerii
niemieckiej
20 sierpnia 1944 roku.

Wilkowiecko, ul. Chodakowskiego,
cmentarz parafialny

Tablica upamiętniająca
miejsce, na którym publicznie
hitlerowcy w 1943 roku
powiesili na szubienicy
10 zakładników przywiezionych
z więzienia w Lublińcu.

Wilkowiecko, Ochotnicza Straż Pożarna

Grób wojenny nieznanego żołnierza
Wojska Polskiego,
poległego w pierwszych dniach
września 1939 roku.

Iwanowice Małe, ul. Długa
cmentarz parafialny

Tablica upamiętniająca
stanowisko bojowe
3 szwadronu 21 Pułku
Ułanów Nadwiślańskich
w dniu 1 września 1939 r. dowódca stanowiska
rtm. Bolesław Deszert.
Opatów - Góra Opatowska
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G mi n a

P an k i
G

mina Panki to gmina wiejska położona w północno - zachodniej
części województwa śląskiego, w południowo - zachodniej
części powiatu kłobuckiego. W gminie znajduje się 12 sołectw oraz 16
miejscowości: Aleksandrów, Cyganka, Jaciska, Janiki, Kałmuki, Kawki,
Konieczki, Kotary, Koski, Kostrzyna, Pacanów, Panki, Praszczyki,
Zwierzyniec Trzeci, Żerdzina. Powierzchnia gminy to 55 km2. Siedziba
gminy - Panki to jedna z najstarszych miejscowości o charakterze
przemysłowym na Ziemi Częstochowskiej. Nazwę swą zawdzięczają
kowalowi o nazwisku Panko, który od 1374 r. kopał rudę i wytapiał
z niej żelazo na terenach leżących we współczesnych granicach gminy.
Same Panki znajdujące się w momencie wybuchu wojny w bezpośrednim
sąsiedztwie granicy, od 1 września 1939 r. znalazły się na linii natarcia
sił niemieckich Przystajń – Panki – Truskolasy – Wręczyca Wielka –
Częstochowa, na której oddziały wydzielone „Kłobuck” i „Truskolasy”
opóźniały walką marsz agresora. Wśród nich 41 kompania kolarzy pod
dowództwem por. Szewczyka, postawiła szereg min przeciwpancernych
na drodze Przystajń – Panki oraz wysadziła most przed Pankami.
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Krzyż Na Wieczną Pamięć
Wyzwolenia Wsi
Aleksandrów
spod Okupacji
Hitlerowskiej.

Aleksandrów

Mogiła zabitych
przez Niemców
w czasie II wojny
światowej.

Koski
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G mi n a

P op ó w
G

mina Popów leży w północnej części województwa śląskiego nieopodal Częstochowy w dorzeczu Warty i Liswarty. Obszar gminy to
102 km2. Na jej terenie są 22 miejscowości: Annolesie, Antonie, Brzózki,
Dąbrowa, Dąbrówka, Dębie, Florianów, Kamieńszczyzna, Kule, Marianów, Lelity, Nowa Wieś, Popów, Popów Parcela, Popów Strębce,
Rębielice Królewskie, Smolarze, Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, Więcki,
Wrzosy, Zawady, Zbory. Najważniejszymi walorami środowiska naturalnego gminy Popów jest położenie nad dwiema rzekami, wykorzystywanymi do turystycznych spływów kajakowych. Piękne sosnowe lasy,
bujna roślinność, specyficzny mikroklimat, spokój i cisza to atuty, które
stanowią o atrakcyjności turystycznej gminy. Gmina Popów to także
miejsca uświęcone krwią obrońców
Ojczyzny z września 1939 roku
i ofiar niemieckiego okupanta.

Brzózki, w Brzózkach
przy głównej ulicy

Pomnik upamiętniający miejsce,
w którym 21 sierpnia 1944 roku
hitlerowcy powiesili 10 więźniów
polskich, których nazwiska nie
zostały ujawnione.
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Wąsosz Górny,
nowy cmentarz parafialny

Mogiła zbiorowa wojenna
szer. Bronisława Zająca
i dwóch nieznanych żołnierzy
84 Pułku Piechoty Wojska
Polskiego poległych
we wrześniu 1939 roku.

Mogiła
zbiorowa
wojenna
6 nieznanych
osób
pochodzenia
żydowskiego,
rozstrzelanych
przez
żandarmów
niemieckich
31 grudnia
1943 roku.

y

Wąsosz Górny, cmentarz parafialn
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G mi n a

G

Przystajń

mina Przystajń leży w północno - zachodniej części województwa
śląskiego, w powiecie kłobuckim, na skraju Wyżyny Małopolskiej.
Obszar gminy to 88,85 km2 a zamieszkuje ją ok. 6000 mieszkańców.
W skład gminy wchodzi 19 miejscowości: Antonów, Bagna, Bór
Zajaciński, Brzeziny, Dąbrowa, Górki, Kamińsko, Kostrzyna, Kuźnica
Nowa, Kuźnica Stara, Ługi - Radły, Michalinów, Mrówczak, Podłęże
Szlacheckie, Przystajń, Siekierowizna, Stany, Wilcza Góra, Wrzosy.
O atrakcyjności turystycznej gminy decydują m.in. rzeki: Liswarta
i Pankówka z 5 młynami. Południowa część gminy położona jest
w obszarze utworzonego 1 stycznia 1999 roku Parku Krajobrazowego
„Lasy nad Górną Liswartą”. 1 września o godz. 3:30 niemiecka dywizja
pancerna zajęła pozycje wyjściowe w lasach Olesna, przygotowując się
do uderzenia na linii Przystajń - Kuźnica - Panki – Kłobuck. W celu
opóźnienia niemieckiej przeprawy wysadzono w powietrze most na
Liswarcie w Podłężu Szlacheckim. Polacy walczyli z niemieckim okupantem
przez cały czas okupacji.

Płyta upamiętniająca śmierć
10 osób: Stefana Anczyka, Stefana
Augustynowicza, Włodzimierza
Giełdę, Wiktora Hucia, Walentego
Kaczmarczyka, Pawła Nicpocia, Alojzego
Nicpocia, Piotra Radlaka, Józefa
Szymanka i Bronisława Wręczyckiego
rozstrzelanych przez hitlerowców w dniu
22 kwietnia 1944 roku.

Kamieńsko 19, ściana pensjonatu „Anna”
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Grób zbiorowy wojenny
w miejscowości Ługi
15 Polaków rozstrzelanych
przez Niemców
22 kwietnia
1944 roku.

Ługi Radły, cmentarz parafialny

Przystajń, kościół parafialny

Tablica poświęcona poległym
za Wolność i Ojczyznę.

Przystajń, cmentarz parafialny,
obok krzyża misyjnego.

Grób symboliczny
mieszkańców Przystajni
zamordowanych w Katyniu,
Miednoje i Twerze.

Bór Zajaciński 78, Szkoła Podstawowa

Tablica ku czci Stanisława Sojczyńskiego
ps. „Warszyc”, oficera 27 Pułku Piechoty WP
z Częstochowy, dowódcy I batalionu
27 Pułku Piechoty AK w Radomsku,
w latach 1945-46 organizatora i dowódcy
Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
rozstrzelanego 19 lutego 1947 roku.
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G mi n a

WręczycaWielka

G

mina Wręczyca Wielka stanowi południowe obrzeże powiatu
kłobuckiego. W granicach administracyjnych Gminy Wręczyca Wielka
znajduje się 26 miejscowości: Bieżeń, Borowe, Bór Zapiski, Brzezinki,
Czarna Wieś, Długi Kąt, Golce, Grodzisko, Hutka, Jezioro, Kalej,
Klepaczka, Kuleje, Nowa Szarlejka, Nowiny, Pierzchno, Piła Druga,
Piła Pierwsza, Puszczew, Szarlejka, Truskolasy, Węglowice, Wręczyca
Mała, Wręczyca Wielka, Wydra, Zamłynie. Środowisko naturalne gminy
stwarza dogodne warunki do wypoczynku i rekreacji. Południowe obrzeża
gminy leżą na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.
Obszar gminy to 148 km2, a zamieszkuje ją ponad 18 tys. mieszkańców.
W dniu wybuchu II wojny światowej, oddział wydzielony „Truskolasy”
przygotował trzy linie opóźniające niemieckie natarcie. Pierwsza pozycja
przygotowana została na linii Posadówka –
Hutka – Truskolasy – Kawki – Zamłynie – Piła.
Druga linia to Rybno – skraj lasu Wręczyca
Wielka – stacja kolejowa Wręczyca Wielka,
a trzecia została wyznaczona na linii Grodzisko –
skraj lasu Wręczyca Wielka aż do drogi Wręczyca
Wielka – Blachownia. O bohaterskich obrońcach
świadczą miejsca pamięci.

Grób zbiorowy wojenny 11 żołnierzy Wojska
Polskiego poległych 1 września 1939 roku
oraz 10 Polaków, których hitlerowcy powiesili
w 1942 roku we Wręczycy.
Wręczyca Wielk

a – cmentarz par

afialny

Bór Zapilski – cmentarz parafialny
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Grób zbiorowy wojenny mieszkańców
okolicznych wsi i jeńców wojennych poległych
w czasie II wojny światowej.
Na tablicy, poniżej napisu, umieszczono
27 nazwisk.

Truskolasy - cmentarz parafialny

Grób zbiorowy wojenny 4 żołnierzy
3 Plutonu 27 Pułku Piechoty
w Częstochowie poległych 1 września 1939 roku
na terenie wsi Truskolasy.

Wręczyca Wielka
– ściana remizy Ochotniczej straży pożarnej

Tablica ku czci poległych
w czasie II wojny światowej –
19 nazwisk ofiar nazistowskiej,
niemieckiej okupacji.
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Wręczyca Wielka – las ok. 300 m
od drogi Wręczyca Wielka - Trzepizury

Mogiła symboliczna upamiętniająca miejsce
na którym 1 września 1939 roku poległo
3 nieznanych żołnierzy polskich.

Wręczyca Wielka – za ruinami
„Prażalni rud” w lesie przy drodze
Wręczyca Wielka – Kalej

Mogiła symboliczna
upamiętniająca miejsce
na którym 1 września 1939 roku
poległ nieznany żołnierz polski.

75 rocznicy wybuchu
Obchody

a owej w Mokrej
IIWojny Świ t

P

od pomnikiem bitwy pod Mokrą w przededniu 75 rocznicy wybuchu
II wojny światowej, w niedzielę 31 sierpnia, miały miejsce uroczyste
obchody zorganizowane przez Powiat Kłobucki wspólnie z Gminą
Miedźno i objęte w bieżącym roku honorowym patronatem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej - Bronisława Komorowskiego.
Licznie zebrana publiczność w tym mieszkańcy naszego powiatu
oraz m.in. kombatanci, mieli okazję uczestniczyć zarówno w części
oficjalnej obchodów jak i w zrealizowanym z rozmachem widowiskurekonstrukcji Bitwy pod Mokrą. Podczas części oficjalnej uczestnicy
„Biegu Pokoju” zapalili znicz,
odbyła się msza polowa, odczytano
Apel Poległych, a komandosi
z Kompanii Honorowej oddali
salwę honorową.
Delegacje samorządów, instytucji
i organizacji społecznych zgodnie
z tradycją złożyły wiązanki
kwiatów pod pomnikiem.

30
oficjalne delegacje składają
wieńce pod
pomnikiem

ZAPALENIE
ZNICZA
pokoju

Weterani
pod pomnikiem

31

historii pod pomnikiem w Mokre
j
Lekcja – rekonstrukcja bitwy

W

ramach obchodów 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej,
po uroczystościach oficjalnych, na polach, w pobliżu pomnika,
grupy rekonstrukcyjne, odtworzyły epizody z Bitwy pod Mokrą.
W ramach widowiska kilkudziesięcioosobowe grupy, odgrywające
role jednostek wojska polskiego i niemieckiego z września 1939 roku
zainscenizowały bitewną potyczkę, w której użyto m.in. dział, motocykli,
tankietek i samolotów czyli sprzętu wojskowego z pietyzmem odtworzonego
na podstawie opisów i specyfikacji technicznych. Widzowie mieli także
okazję obejrzeć szarżę kawalerii.
Dla zgromadzonych widzów to niezapomniana, nie pozbawiona
mocnych wrażeń lekcja historii i bohaterstwa żołnierzy września.

Zrekonstruowana Polska Tankietka
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Oddziały Niemieckie

Niemieckie natarcie pancerne
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34
Polscy kawalerzyści na zbiórce

polski patrol konny
po bitwie

35
Po Rekonstrukcji, parada dla widzów

stanowiska polskich armat

36

Konferencja w Kłobucku

K

onferencja Popularno - naukowa zorganizowana przez Starostwo
Powiatowe w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku poświęcona
była przede wszystkim wojnie obronnej na ziemiach powiatu kłobuckiego
we wrześniu 1939 roku.

żołnierze
piechoty
polskiej
wrzesień 1939

sala MOK
w Kłobucku
wypełniona
po brzegi
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Oficjalne rozpoczęcie Konferencji

wyposażenie piechura z kampanii wrześniowej
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w konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowiska kombatantów i historyków, m. inn. : Andrzej Wójcicki,
Andrzej Brzózka, Kazimierz Zembala, Zygmunt Grzybowski.

uczestnicy konferencji mieli okazję dokładnie obejrzeć elementy uzbrojenia
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Szczegółowy opis uzbrojenia

Prelekcja Andrzeja Brzózki, lokalnego pasjonata historii

W albumie wykorzystano informacje zawarte w materiałach
z konferencji popularnonaukowej
nt.: „75 rocznica wybuchu II wojny światowej na Ziemi Kłobuckiej”Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku, dnia 5 września 2014 r.
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