
Siedlec, pomnik „Ponurego” i kapliczka przydrożna

1. Kategoria

Miejsca pamięci, II wojna, pomnik

2. Położenie administracyjne

gm. Janów, pow. częstochowski, woj. 
śląskie

3. Współrzędne

50.68496 19.41093

4. Kod w dokumentacji

Siedlec-04-841

5. Data weryfikacji terenowej

25 marca 2018 r.

6. Opis

Pomnik znajduje się około 3,5 km na południowy wschód od Siedlca, przy parkingu i skrzyżowaniu dróg. Upamiętnia on 
działający w tym rejonie w okresie II wojny światowej oddział partyzancki AK kapitana Jerzego Kurpińskiego "Ponurego". Na 
wapiennym obelisku umieszczono tablicę pamiątkową z tekstem: W TYCH I OKOLICZNYCH LASACH / OD 1942 DO 1945 / 
WALCZYŁ ODDZIAŁ ARMII KRAJOWEJ / POD DOWÓDZTWEM "PONUREGO" / KPT. JERZEGO KURPIŃSKIEGO / 
ODDZIAŁ WCHODZIŁ W SKŁAD / II BAT. 27 PP A.K. / I BRAŁ UDZIAŁ W AKCJI "BURZA" / ŻOŁNIERZE PONUREGO. W 
pobliżu tego miejsca, na drodze w kierunku Żarek, w 1944 roku partyzanci przeprowadzili dwie akcje, w czasie których 
zlikwidowali szczególnie znienawidzonych w okolicy żandarmów z Żarek: komendanta Schmidta (akcja 13 czerwca) oraz 
zastępcę komendanta Juliana Schuberta "krwawego Julka" (akcja pod Diabelskimi Mostami 8 listopada). Niedaleko pomnika, 
na drzewie po drugiej stronie drogi do Siedlca wisi kapliczka szafkowa z obrazkiem Matki Bożej.

Celem akcji przeprowadzonej 13 czerwca na drodze z Janowa do Żarek miał być bezwzględny i okrutny zastępca komendanta
żandarmerii w Żarkach Julian Schubert, zwany przez okoliczną ludność „krwawym Julkiem”. Partyzanci od dłuższego czasu 
próbowali zwabić Niemca w miejsce dogodne do przeprowadzenia zamachu. W czerwcowej akcji uczestniczyli żołnierze z 
oddziałów AK Bronisława Bartosika „Zygmusia” i Jerzego Kurpińskiego „Ponurego” oraz oddziału BCh Antoniego Duba 
„Adama”. Jak się okazało, w kolumnie niemieckich samochodów jadących w stronę Janowa nie było „krwawego Julka”, był za 
to komendant żareckiej żandarmerii Schmidt. Cała akcja przebiegła sprawnie, ponieważ partyzanci byli przygotowani na walkę
ze znacznie silniejszym przeciwnikiem. W potyczce zginął Schmidt i trzej żandarmi. Kierowcę, który był Polakiem, puszczono 
wolno.

Po śmierci Schmidta komendantem w Żarkach został przeniesiony z Buska oberleutnant Brzeźniok. Jak się okazało, było on 
tajnym współpracownikiem AK. Brzeźniok próbował chronić okoliczną ludność przed morderczymi zapędami swojego 
zastępcy, co jednak zaczęło wzbudzać u niego coraz większe podejrzenia. Nie chcąc doprowadzić do zdekonspirowania 
Brzeźnioka, partyzanci podjęli decyzję o niezwłocznej likwidacji Schuberta. Przeprowadzenie akcji zostało powierzone grupie 
partyzanckiej AK Stanisława Wencla "Twardego". Jako miejsce zasadzki wybrano odcinek drogi w okolicach Diabelskich 
Mostów. Akcja przeprowadzona 8 listopada 1944 roku zakończyła się pełnym sukcesem. Schubert zginął. 11 listopada 1944 
roku "Twardy" rozkazem naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari, a 
dowódcy poszczególnych oddziałów biorących udział w potyczce otrzymali Krzyże Walecznych.

7. Źródła i materiały

Więcej na temat działalności oddziału „Ponurego”: http://janow.pl/fotki/2015%20%20%20%20%20%209.pdf, 
http://akokregkielce.pl/ponuryjerzykurpinski.html dost. 13.01.2020. 

Akcja na „krwawego Julka”: http://poszukiwania.pl/akcjanakrwawegojulka.html dost. 13.01.2020.
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8. Uwagi

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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