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Przedmowa

 Tematyka kolejnego już, piątego tomu studiów i materiałów histo-
rycznych z cyklu Spotkania Bodzentyńskie, poświęcona jest w całości 
zagadnieniom dotyczącym dziejów Bodzentyna i okolic w latach II 
wojny światowej. Problematyka ta stała się wiodącym tematem konfe-
rencji naukowej pt. Z dziejów Bodzentyna w okresie II wojny światowej. 
W 70. rocznicę pacyfikacji 1943–2013, jaka miała miejsce w dniu 1 czerw-
ca 2013 r. Konferencja przygotowana została przez środowisko nauko-
we Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Pamięci 
Narodowej   – Delegaturę w Kielcach oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Bodzentynie, we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy 
Bodzentyn, w ramach cyklicznie organizowanych od 1998 r. debat na-
ukowych, poświęconych historii Bodzentyna.
 Prezentowany tom studiów i materiałów historycznych, będący 
pokłosiem konferencji, ma charakter monograficzny. Zawiera dzie-
więć artykułów dotyczących szerokiego spektrum zagadnień z zakresu 
społeczno-politycznego życia mieszkańców Bodzentyna w przededniu 
wybuchu II wojny światowej oraz w latach wojny i okupacji. Autora-
mi tekstów są w głównej mierze przedstawiciele kieleckiego środowi-
ska naukowego oraz, tradycyjnie już, historycy – miłośnicy przeszłości 
związani z Towarzystwem Przyjaciół Bodzentyna. Tematyka artykułów 
zamieszczonych w niniejszym tomie z oczywistych względów zdomino-
wana została przez zagadnienia o charakterze regionalnym, choć Auto-
rzy niejednokrotnie starali się przedstawiać je na szerszym tle wydarzeń 
o znaczeniu ogólnopolskim. Teksty, w przeważającej mierze, mają cha-
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rakter porządkujący i podsumowujący dotychczasowy stan badań na te-
mat dziejów Bodzentyna w latach 1939–1945. Zaprezentowane w nich 
ustalenia są efektem wieloletnich badań naukowych historyków, często 
opartych na niewykorzystanych dotychczas źródłach archiwalnych, 
które w znaczący sposób poszerzają naszą wiedzę o dziejach Bodzen-
tyna w tym czasie.
 Prezentowany tom studiów i materiałów historycznych otwiera tekst 
autorstwa Mieczysława B. Markowskiego, poświęcony dziejom Bodzen-
tyna w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem funkcji administracyjnej Bodzentyna jako siedziby 
władz gminy i gromady, aktywności politycznej jego mieszkańców, spraw 
wyznaniowych i życia codziennego w latach dwudziestych i trzydziestych 
XX stulecia. Bodzentyn w okresie międzywojennym, jak to podkreślił 
w swoim artykule Mieczysław B. Markowski, stał się z pewnością swoi-
stym centrum życia gospodarczego i oświatowo-kulturalnego dla okolicz-
nych wsi i taką też rolę sprawował aż do wybuchu wojny.
 Kolejne teksty w całości dotyczą zagadnień lat wojny i okupacji. 
Wnikliwa penetracja zasobów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach 
z lat 1939–1945 pozwoliła Ryszardowi Gryzowi na szczegółowe omó-
wienie problematyki dziejów parafii Bodzentyn w latach niemieckiej 
okupacji, charakterystyki jej terytorium i liczebności. Warto podkreślić, 
że Bodzentyn był wówczas siedzibą dekanatu, obejmującego parafie Bo-
dzentyn, Dębno, Łączna, Świętomarz, Tarczek i Wzdół.
 Interesującym zagadnieniem, i przede wszystkim dotychczas nie-
przebadanym przez historyków, jest działalność delegatury Rady 
Głównej Opiekuńczej w Bodzentynie w latach II wojny. Tematyce tej 
poświęcony jest kolejny tekst, autorstwa Jerzego Gapysa, w którym Au-
tor omówił, w oparciu o niewykorzystane dotychczas źródła archiwal-
ne, różnorodne aspekty pracy opiekuńczej, prowadzonej przez założoną 
w połowie 1941 r. delegaturę RGO w Bodzentynie. Bodzentyńska RGO 
obejmowała swoim zasięgiem cały teren gminy Bodzentyn liczący 16 
gromad. Uzupełnieniem informacji na temat różnych form i przejawów 
aktywności mieszkańców Bodzentyna w okresie okupacji jest artykuł 
Stefana Rachtana, który porządkuje naszą wiedzę na temat tajnego na-
uczania w Bodzentynie. Zagadnienia te, jakże istotne dla odtworzenia 



realiów życia jego mieszkańców w warunkach wojny i okupacji niemie-
ckiej, pozwoliły na niezwykle interesującą charakterystykę wizerunku 
Bodzentyna z tego okresu.
 Wiele nowych ustaleń wnosi tekst Marka Jedynaka, dotyczący lo-
sów Bodzentynian biorących udział w latach 1943–1944 w walkach 
zbrojnych oddziałów Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej, 
dowodzonych przez Jana Piwnika „Ponurego”, a następnie Eugeniu-
sza Kaszyńskiego „Nurta”. Autorowi, w oparciu o wnikliwą kwerendę 
źródłową, a także dzięki pomocy mieszkańców Bodzentyna i człon-
ków rodzin, udało się ustalić nazwiska i dane biograficzne 39 żołnierzy, 
w przypadku których nie ma wątpliwości, że pochodzili z terenu gminy 
Bodzentyn, choć jak podkreśla Marek Jedynak, lista ta nie jest w pełni 
kompletna i wymaga dalszych pogłębionych studiów źródłowych.
 Do pionierskich badań naukowych zaliczyć należy z pewnością usta-
lenia Tomasza Domańskiego, który w niniejszym tomie zamieścił dwa 
odrębne teksty poświęcone niemieckim akcjom represyjnym oraz dzia-
łalności pozaetatowej placówki policji niemieckiej w gminie Bodzentyn 
w okresie II wojny światowej. Problematyka ta nie doczekała się w do-
tychczasowej literaturze przedmiotu całościowego i wyczerpującego 
omówienia, a badania historyczne Tomasza Domańskiego, prowadzone 
w oparciu o szeroko zakrojoną podstawę źródłową, pozwalają na wy-
ciągnięcie szeregu nowych wniosków i ustaleń. Autor, analizując repre-
syjne działania niemieckich formacji policyjnych i wojskowych w gminie 
Bodzentyn w okresie II wojny, określił skalę i natężenie tego zjawiska 
w okresach wiosna – lato 1943 oraz lato – jesień 1944 r. Do pierwszych 
akcji represyjnych policji niemieckiej doszło zdaniem Autora na terenie 
gminy Bodzentyn w dniu 11 kwietnia 1943 r. w przysiółkach Wzdół 
Rządowy – Wiącka i Kapkazy. Tomasz Domański omówił również oko-
liczności pacyfikacji Bodzentyna przeprowadzonej w dniu 1 czerwca 
1943 r., w wyniku której śmierć poniosło 39 mieszkańców znanych 
z imienia i nazwiska.
 Z oczywistych względów zagadnieniom tym poświęcono wiele 
miejsca zarówno w dyskusji konferencyjnej, jak i w artykułach zamiesz-
czonych w niniejszym tomie studiów i materiałów historycznych. Wy-
darzenia związane z pacyfikacją mieszkańców Bodzentyna i okolicznych 
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wsi, obecne w świadomości i pamięci mieszkańców gminy, doczekały się 
licznych trwałych upamiętnień. Pamięć ofiar II wojny światowej, to za-
gadnienia niezwykle ważne we współczesnej historii Bodzentyna i okolic. 
Tym kwestiom, współtworzącym tożsamość historyczną i pamięć zbioro-
wą środowisk lokalnych, swoje badania naukowe poświęciły Maria Do-
mańska-Nogajczyk oraz Ewa Kołomańska. Autorki dwóch końcowych 
artykułów, niejako podsumowujących dyskusję konferencyjną.
 Materiały historyczne z konferencji pt. Z dziejów Bodzentyna w okre-
sie II wojny światowej. W 70. rocznicę pacyfikacji 1943–2013 ukazały się 
drukiem dzięki wsparciu przedstawicieli władz Bodzentyna, Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzentynie oraz Towarzystwa Przy-
jaciół Bodzentyna. Specjalne podziękowania pragniemy w tym miejscu 
złożyć Burmistrzom Miasta i Gminy Bodzentyn – Panom Markowi 
Krakowi i Januszowi Kozerze oraz Pani Marcie Janickiej i Panu Leszko-
wi Czernikiewiczowi, bez których nie byłaby możliwa organizacja kon-
ferencji naukowej ani opublikowanie materiałów pokonferencyjnych.



Mieczysław B. Markowski 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bodzentyn w przededniu
 wybuchu II wojny światowej

1. Bodzentyn siedzibą władz gminy i gromady

 Bodzentyn w krajobrazie miasteczek, które utraciły prawa miejskie 
po powstaniu styczniowym, wyróżniał się nie tylko bogatą historią, lecz 
także wielopłaszczyznową aktywnością mieszkańców. Ostatni dyrek-
tor zlikwidowanego w 1930 r. seminarium nauczycielskiego, przybyły 
tutaj z Pomorza, Wacław Kwiatkowski, w liście do uczestników zjaz-
du absolwentów seminarium w 1960 r. wspominał o Bodzentynie i jego 
mieszkańcach: „Cudny krajobraz i młodzież prawdziwie wspaniała. 
Dobrzy i serdeczni ludzie”1. Natomiast ks. bp Czesław Kaczmarek, po 
przeprowadzonej wizytacji parafii w Bodzentynie w maju 1939 r., pisał 
o jej wiernych: „Należy bezsprzecznie podkreślić ofiarność parafian […] 
i przywiązanie do Kościoła, jednak parafia tutejsza nie jest wolna od 
wad, […] słaba znajomość katechizmu wśród dzieci i młodzieży oraz 
pijaństwo, zwłaszcza w Bodzentynie”2.
 Obie opinie o mieszkańcach Bodzentyna są trafne i w zasadzie toż-
same, podkreślają bowiem najlepsze cechy obywateli omawianej miej-
scowości. To dzięki mieszkańcom Bodzentyn stał się swoistym centrum 
życia gospodarczego i oświatowo-kulturalnego dla okolicznych wsi. 
Spełniał funkcję ośrodka wymiany handlowej i był miejscem zaopatry-
wania się ludności w szeroki asortyment wyrobów rzemieślniczych. Tu-

1 W. Kwiatkowski, Wspomnienia, mps, ze zb. Zygmunta Małeckiego, b. dyrektora   
Liceum Ogólnokształcącego w Bodzentynie.

2 Cyt. za R. Renz, Życie codzienne w Bodzentynie w latach 1918–1939, w: Bodzentyn. 
Z dziejów miasta w XII–XX wieku, pod red. K. Brachy, Kielce 1998, s. 172.

Z dziejów Bodzentyna



taj mieściły się szkoły, parafia, dekanat, urząd gminy, posterunek policji, 
siedziba gminy żydowskiej i synagoga, liczne punkty usługowe, poczta, 
gabinet lekarski, apteka, cegielnia, młyny itd. Swą pozycję Bodzentyn 
zawdzięczał przede wszystkim centralnemu położeniu, a także wytwo-
rzonej infrastrukturze. Zatem naturalnym zjawiskiem było dążenie 
mieszkańców do przywrócenia osadzie praw miejskich, tym bardziej, że 
ich utrata powszechnie uważana była jako represja okupanta rosyjskiego 
za udział w powstaniu styczniowym.
 Już w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości mieszkań-
cy Bodzentyna oraz Nowej Słupi podjęli starania o przywrócenie ich 
osadom statusu miasta. Jak ustalił na podstawie „Gazety Kieleckiej” 
Artemiusz Wołczyk, Bodzentynianie już 1 czerwca 1919 r. wystąpili 
do władz państwowych o przywrócenie osadzie statusu miasta3. Wy-
pełnić jednak musieli przedstawione im wymagania określone przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz władze powiatowe. Wniosek 
mieszkańców formalnie poparty został przez Radę Gminną, która upa-
trywała w tym korzyści oszczędnościowe w budżecie, chociażby z ra-
cji ograniczenia poważnych wydatków na utrzymanie jedynej wówczas 
w całej gminie siedmioklasowej szkoły powszechnej, tym bardziej, że 
wpływy do budżetu gminy od mieszkańców Bodzentyna były wówczas 
ograniczone, głównie z powodu w dalszym ciągu trwającej odbudowy 
po ogromnym pożarze w czerwcu 1917 r.; a także uszczuplone na sku-
tek epidemii tyfusu z lat 1918 i 1919. Rada Gminna zastrzegła jedno-
cześnie, że wyodrębnienie Bodzentyna z obszaru gminy może nastąpić 
w granicach sprzed utraty praw miejskich, tj. o powierzchni 1 774 mórg 
i 250 prętów4. Dopiero w pierwszym kwartale 1921 r. w starostwie po-
wiatu kieleckiego powołano komisję, która rozpatrzeć miała wniosek 
o przywrócenie praw miejskich Bodzentynowi i Nowej Słupi i nadanie 
ich osadzie Suchedniów oraz ostatecznie określić warunki tych zmian.
 Wprawdzie władze powiatowe określały Bodzentyn jako miejsco-
wość wiejsko-osadową, to jednak zabudowa i istnienie ważnych z punktu 

3 Zob. A. Wołczyk, Bodzentyn jako miasto i osada. Prawa miejskie – ich nabycie, utrata 
i  próby odzyskania, Bodzentyn 2007, s. 158.

4 Tamże, s. 158; Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Urząd Wojewódzki 
Kielecki 1919–1939 (dalej: UWK I), sygn. 4438, k. 8–10; Tamże, Starostwo Powi-
atowe Kieleckie 1919–1939 (dalej: SPK I), sygn. 109, k. 1–4.
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widzenia mieszkańców instytucji decyzyjnych świadczą zdecydowanie 
o miejskim charakterze omawianej miejscowości5. Do ponownie podję-
tej uchwały mieszkańców Bodzentyna w kwietniu 1925 r. w tej sprawie 
został załączony również projekt przewidywanego budżetu6, z uwzględ-
nieniem dochodów i wydatków, który zapewnić miał pełną samodziel-
ność finansową miasteczka i uspokoić pozostałych mieszkańców gminy, 
iż nie naruszą ich majątku i nie spowodują uszczerbku w ich dochodach. 
Jednak to nie przekonało decydentów w sprawie umiastowienia Bodzen-
tyna. Poczynione starania o odzyskanie praw miejskich zakończyły się 
niepowodzeniem, co niewątpliwie negatywnie odbiło się na wizerunku 
osady i jej mieszkańcach. Przyszło im zmagać się z trudami wynikają-
cymi z przemian gospodarczych i politycznych kraju; uczestniczyć we 
wszystkich procesach zachodzących również w całej gminie, żyć spra-
wami nie tylko własnej miejscowości, lecz również mieszkańców pozo-
stałych wsi wchodzących w skład gminy.
 Przez cały okres międzywojnia Bodzentyn był siedzibą urzędu 
gminnego, gdzie rezydował wójt, a tkaże sołectwa. Występował for-
malnie jako gromada z wybieralnym sołtysem i zgodnie z ustawodaw-
stwem samorządowym – radą gromadzką, określaną często przez samych 
mieszkańców radą „osadzką”. Funkcję sołtysa początkowo pełnił Teofil 
Mazurkiewicz, wójtowie zaś byli wybierani podczas każdorazowych wy-
borów samorządu gminnego i stanowisko to kolejno pełnili: Wojciech 
Wojkowski, Stanisław Jaworski i Stanisław Olszewski. Sekretarzowanie 
powierzono: Stanisławowi Nowakowskiemu, Władysławowi Jończykowi 

5 Tamże, sygn. 175, b.p. W 1931 r. przy gęsto zaludnionych 23 ulicach znajdowało się 
515 posesji (łącznie z tzw. instytucjami użyteczności publicznej). Do najbardziej za-
ludnionych należały ulice: Kielecka (75 posesji, w tym łaźnia żydowska), Opatowska 
(37, w tym rzeźnia miejska), Wesoła (37, w tym przytułek dla starców), Langiewicza 
(35), 3 Maja (33, w tym Bank Spółdzielczy i Ogród Miejski), Spacerowa (30), Wącho-
cka (28), Rynek Dolny (26), Rynek Górny (26, w tym remiza strażacka i Seminarium 
Nauczycielskie), Piłsudskiego (23), Seminaryjna (19, w tym jedna stanowiąca włas-
ność miasta), Polna (19), Legionów (18, w tym plebania). Do najmniej zaludnionych 
należały: Błotna (3), Ogrodowa (7, w tym gajówka i cegielnie Adama Bieronia i Sta-
nisława Janczarskiego), Św. Ducha (7, w tym budynek parafialny, Pasieka (9), Krzywa 
(10 posesji). Na pozostałych ulicach (Świętokrzyskiej, Suchedniowskiej, Targowej 
Wąskiej i Podmurze) znajdowały się 73 posesje.

6  A. Wołczyk, Bodzentyn jako miasto, s. 159–158.
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i Wincentemu Królowi7. Wszyscy wójtowie pochodzili ze Wzdołu Rzą-
dowego, pobliskiej wsi, której mieszkańcy pod względem aktywności, 
zwłaszcza politycznej, niewiele ustępowali społeczności Bodzentyna.
 Była to jednak gmina uboga, pozbawiona jakiegokolwiek przemysłu. 
Ludność zajmowała się przede wszystkim rolnictwem. W jej skład wcho-
dziły 23 wsie, 4 osady młyńskie, 3 osady karczemne i oczywiście osada 
Bodzentyn. W 1926 r. gminę zamieszkiwało 13 366 osób. Ludność wiej-
ska zajmowała się rolnictwem, przy czym gospodarstwa należały do roz-
drobnionych. Na ich łączną liczbę 2 103 aż 1 884 (89,6%) było o wielkości 
do 5 ha, a tylko 219 o obszarze nieco większym. Ponadto na terenie gminy 
były dwa folwarki państwowe, tj. w Śniadce i Sieradowicach, liczące powy-
żej 50 ha. Cena ziemi nie była tutaj wysoka, ponieważ cena 1 ha gruntów 
rolnych, w zależności od bonitacji, kształtowała się na poziomie od 500 do 
1 000 zł. Znacznie droższe były łąki, albowiem ich cena dochodziła nawet 
do 1 500 zł. W całej gminie było 11 961 mórg ziemi użytkowej, i przeciętnie 
na jedno gospodarstwo rolne przypadało zaledwie 5,7 morgi.
 W tej ilości ogólnego obszaru ziemi w gminie znajdują się również 
gospodarstwa mieszkańców Bodzentyna, których znaczna część utrzy-
mywała się z pracy na roli. Na wspomnianych nieco ponad 2 100 gospo-
darstw położonych w obrębie gminy przypadało tylko 2 045 szt. bydła 
rogatego i 1 150 koni. O niskim stanie pogłowia rogatego świadczy też 
działalność w całej gminie tylko dwóch mleczarni, tj. spółdzielczej we 
Wzdole Rządowym i prywatnej należącej do Szczepana Skorupy w Bo-
dzentynie. Odnotować też należy istnienie dobrze prosperującej pasieki 
stanowiącej własność Jana Pałysiewicza w Bodzentynie, która liczyła 50 
uli ramowych i kilka kłodowych o wydajności ok. 20 funtów miodu 
każdy. Tylko w gospodarstwach dużych stosowano mechaniczną uprawę 
roli, dzieląc się, oczywiście odpłatnie, z innymi gospodarzami posiada-

7 Tamże, s. 75. Z ustaleń J. Rak wynika, iż pierwszym wójtem w dwudziestoleciu 
międzywojennym był Walenty Stronk ze Śniadki, który pełnił tę funkcję od stycznia 
1919 r. do marca, tj. do chwili przeprowadzenia nowych wyborów, ponieważ poprzednie 
zostały unieważnione. W marcu wójtem wybrany został Wojciech Wojkowski i pełnił 
funkcję do 1928 r., tj. do chwili odwołania go przez wojewodę kieleckiego z powodu za 
„nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych”. Zob. J. Rak, Bodzentyn i jego 
mieszkańcy w dwudziestoleciu międzywojennym, mps pracy magisterskiej pod kierunkiem 
M.B. Markowskiego, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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nym sprzętem. W całej gminie było wówczas tylko 20 siewników, 40 
młocarń i 6 żniwiarek8. Nie zawsze dochód z uprawy ziemi dawał właś-
cicielom gospodarstw wystarczające źródła utrzymania. Rozwinął się 
bowiem, zwłaszcza w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego, domo-
wy przemysł przędzalniczo-tkacki, którego wyroby znane były w całym 
powiecie9. Odnotować też należy, że w gminie czynne były 74 sklepy, 
w tym 6 tzw. łokciowych, pozostałe zaś o zróżnicowanym asortymencie 
handlu detalicznego, głównie spożywcze.
 Ten powierzchowny obraz gminy w ciągu całego dwudziestolecia 
międzywojennego ulegał zmianie, często wynikającej z ustawodawstwa 
administracyjno-samorządowego i warunków ekonomicznych. Na po-
czątku 1939 r.(stan na 27 stycznia) ludność gminy liczyła 14 637 osób 
i w skład wspomnianej jednostki administracyjnej wchodziło 16 gro-
mad. W każdej z nich mieszkało wówczas: w Bodzentynie – 4 152 osób, 
Bronkowicach – 611, Kamionce – 109, Klonowie – 439, Leśnej – 1 152, 
Orzechówce – Aleksandrówce – 239, Podlesiu – 176, Psarach – 1 760, 
Siekiernie – 796, Sieradowicach – 711, Śniadce – 774, Świętej Katarzy-
nie – 288, Wzdole – Kolonii – 203, Wzdole Plebańskim – 574, Wzdole 
Rządowym – 1 954, Woli Szczygiełkowej – 699. Okazuje się, że wśród 
liczby ogółu ludności gminy Bodzentynianie stanowili 28,4%, ale po-
zostałe gromady, zwłaszcza Leśna, Psary i Wzdół Rządowy liczbą lud-
ności również się wyróżniały i po Bodzentynie były najludniejsze. Pięć 
lat wcześniej w skład gminy wchodziło znacznie więcej miejscowości, 
przysiółków i osad, w których znajdowały się 2 023 domy mieszkalne 
z ludnością ok. 14 000 osób10.
 Zmiany, jakie w międzyczasie zaszły, wynikały z przyjętej w 1933 r. 
ustawy tzw. scaleniowej o samorządzie terytorialnym. Jej realizacja wy-
magała konieczności scalenia przysiółków i osad z właściwymi miejsco-
wościami, tworząc gromady z ustanowionym samorządem gromadzkim. 
Wspomniana ustawa stanowiła kontynuację prawno-politycznego proce-
su scalania ziem polskich i rugowania dawnych odrębności. Jednak przez 

8 Zob. APK, Wydział Powiatowy w Kielcach 1918–1939 (dalej: WPK I), sygn. 10, 
k. 1–22; Tamże, SPK I, sygn. 2416, k. 2–3.

9  Tamże, Akta Gminy Bodzentyn (dalej: AGB), sygn. 2553, k. 71.
10 Tamże, UWK I, sygn. 3992, k. 11; Tamże, SPK I, sygn. 124, passim.
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opozycję polityczną krytykowana była za próbę podporządkowania rzą-
dzącej wówczas sanacji działalności samorządu terytorialnego. Określa-
ła ona m.in. zasady powoływania i kompetencje samorządu gminnego 
i gromadzkiego. Stwierdzała, że organem stanowiącym i kontrolującym 
w gminach wiejskich jest rada gminna, wybrana w wyborach pośrednich, 
organem zaś zarządzającym i wykonawczym – zarząd gminny z wójtem 
na czele. Kadencja rady ustalona została na pięć lat, a prawo wyborcze 
przysługiwało mieszkańcom bez różnicy płci, którzy ukończyli 24 rok 
życia i byli mieszkańcami danej miejscowości co najmniej jeden rok. 
W gminach liczących do 5 000 mieszkańców wybierano 12 radnych, od 
5 do 10 000 – 16 radnych, powyżej 10 000 – 20 radnych11.
 Zgodnie z tą ustawą w gminie Bodzentyn od tej pory wybierano 20 
radnych, którzy powoływali zarząd gminny, składający się z wójta, po-
dwójciego oraz 3 ławników. W wypadku gdy członkiem zarządu został 
radny, wówczas tracił on swój mandat. Wójt powoływał, na podstawie 
uchwały zarządu, sekretarza gminy. 27 stycznia 1934 r. przeprowadzo-
no według nowych zasad wybory do Rady Gminy. Na 270 elektorów, 
w skład których wchodzili wszyscy radni gromadzcy oraz sołtysi i ich 
zastępcy, obecnych było 227 wyborców. Zgłoszono wówczas 2 listy kan-
dydatów. Na pierwszej z nich widniało 39 nazwisk, na drugiej zaś – 29 
osób. Wśród 20 wybranych radnych 14 z nich znalazło się z listy nr 1, 6 
zaś z listy nr 2. Wśród wybranych 8 osób pochodziło z Bodzentyna (Fe-
liks Firkowski, Stanisław Pabian, Adam Bieroń, Stanisław Pałysiewicz 
syn Wincentego, Jan Pałysiewicz syn Romana, Maria Nowakowska, Nu-
sym Szachter, Jan Toporkiewicz). Wybrano też aż 48 zastępców radnych. 
Rzadko w całym dwudziestoleciu międzywojennym na listach radnych 
znajdowały się kobiety. Wybór zaś Marii Nowakowskiej z Bodzentyna 
(żona Stanisława – pisarza gminnego) świadczył o aktywności tutejszych 
pań i uznaniu ich wkładu w rozwój osady. Podkreślenia też wymaga fakt 
wyboru do rady gminy przedstawiciela mniejszości żydowskiej. Blisko 
miesiąc później (20 lutego 1934 r.) dokonano wyboru zarządu. Wójtem 
został wybrany Stanisław Olszewski ze Wzdołu Rządowego (lat 40). 

11 Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie samorządu terytorialnego, w: 
R. Szwed, Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918–1939, Częstochowa 2000, 
s. 189 i nn.
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Podwójcim został dotychczasowy wójt Stanisław Jaworski, również ze 
Wzdołu Rządowego. Na ławników natomiast wybrano dwóch mieszkań-
ców Bodzentyna, tj. Jana Toporkiewicza, Stanisława Pałysiewicza, syna 
Stanisława (trzecim był Ignacy Zaręba ze Wzdołu Rządowego). Wójt i po-
dwójci zobligowani zostali do złożenia roty przysięgi12. W Radzie Powia-
towej gminę reprezentowali Jan Łubek oraz Adolf Nowak.
 Ostatnie w dwudziestoleciu międzywojennym wybory do rady gmi-
ny odbyły się 11 lutego 1939 r., oczywiście poprzedzone wyborami rad 
gromadzkich, podczas których wybrano 246 radnych. Wspólnie z soł-
tysami i ich zastępcami oraz 6 innymi delegatami stanowili oni, liczą-
ce 280 osób, kolegium wyborcze13. Wójtem ponownie został Stanisław 
Olszewski, który na sekretarza gminy powołał Wincentego Króla. Po-
nadto w skład zarządu weszli: Stanisław Smoliński, Wojciech Majtyka 
i Jan Bochnacki14. Rada w nowym już składzie 27 kwietnia zatwierdzi-
ła opracowany i przyjęty przez poprzedni zarząd budżet gminy na rok 
1939/1940 w wysokości 58 609 zł. Niewiele on był większy od uchwala-
nych w latach poprzednich, gdyż np. w 1926 r. wynosił 51 906 zł15.
 Siedzibą władz gminnych był stary, pochodzący z drugiej połowy 
XVIII w. drewniany piętrowy budynek, wymagający ciągłych remontów. 
W 1926 r. pisano, że znajdował się w „lichym stanie, składający się z ośmiu 
pokoi, 1 kuchni, spiżarni i przedpokoju”. Spora część tej powierzchni była 
przeznaczona na mieszkanie prywatne sekretarza gminy16.
 Wspomniana ustawa regulowała również zasady wyboru i funkcjo-
nowania samorządu gromadzkiego. Posiadał on ogromne znaczenie 
w kształtowaniu postaw obywatelskich, a przede wszystkim oblicza go-
spodarczego i społecznego poszczególnych miejscowości. Radę gromadz-

12 APK, SPK I, sygn. 2804, k. 3–5. Rota przysięgi brzmiała: „Przysięgam Panu 
Bogu Wszechmogącemu, że na urzędzie wójta (podwójciego) przy wykonywaniu 
obowiązków służbowych mieć będę zawsze na względzie interes Rzeczypospolitej 
Polskiej, której zawsze wiernie służyć będę oraz dobru ogółu mieszkańców gminy 
Bodzentyn wszystkich mieszkańców tych w równym mając zachowaniu, strzec będę 
pilnie obowiązujących przepisów, spełniać gorliwie sumiennie i bezstronnie obowiązki 
mego urzędu, a tajemnicy urzędowej dochowam. Tak mi Panie Boże dopomóż”.

13 Tamże, UWK I, sygn. 3842, k. 1–7.
14 Tamże, AGB, sygn. 2450, k. 51; J. Rak, Bodzentyn i jego mieszkańcy.
15 APK, AGB, sygn. 2450, k. 45, APK, WPK I, sygn. 10, k. 41.
16 A. Wołczyk, Bodzentyn jako miasto i osada, mps, Bodzentyn 1987, s. 115.
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ką w wyborach bezpośrednich wybierali na okres pięcioletni wszyscy 
mieszkańcy gromady posiadający czynne prawo wyborcze. Do zakresu 
jej działania należał przede wszystkim zarząd majątkiem i rozporządza-
nie dochodami oraz współdziałanie z radą gminną w zakresie spraw 
ogólnych, a zwłaszcza podnoszenia stanu kulturalnego, zdrowotnego 
i gospodarczego własnych osiedli. Radę gromady, której skład zależał 
od liczby mieszkańców stanowili: sołtys, jego zastępca (podsołtys) i rad-
ni. W miejscowościach do 500 mieszkańców wybierano 12 radnych, 
od 500 do 1 000 mieszkańców – 16, od 1 000 do 1 500 mieszkańców 
– 20, od 1 500 do 2 000 mieszkańców – 24, ponad 2 000 mieszkań-
ców – 30 radnych. W takiej samej liczbie wybierano zastępców. Rada 
z kolei wybierała sołtysa i jego zastępcę na okres tylko trzyletni. Odpo-
wiedzialna była za jego funkcjonowanie, a do kompetencji sołtysa na-
leżało zarządzanie majątkiem i dobrem gromady, załatwianie bieżących 
czynności, reprezentowanie gromady na zewnątrz. Sołtysa zatwierdzał 
starosta17. Zatem odpowiadać on musiał określonym wymogom. Jak się 
okazywało brak zatwierdzenia na stanowisko sołtysa następował często 
ze względów politycznych, np. za przynależność do partii opozycyjnej, 
starosta argumentował wówczas pretekstem braku umiejętności biegłe-
go czytania i poprawnego pisania. Każdorazowo kandydatura sołtysa 
pod względem politycznym, moralnym i zawodowym była opiniowana 
przez komendanta posterunku policji i dopiero na jej podstawie decyzję 
podejmował starosta.
 Pierwsze wybory według wspomnianej Ustawy do Rady Gromadz-
kiej w Bodzentynie odbyły się 13 listopada 1933 r. Wybrano wówczas 
30 radnych, wśród których znalazło się 6 Żydów (Szachtera Nusyma 
s. Altera, Grojsmana Abrama s. Szmula, Bidermana Froima s. Arona, 
Zilbersteina Herszka s. Szlamy, Zilberberga Icka s. Lejbusia, Wajn-
trauba Herszka s. Chaima). Wybrano też 30 zastępców radnych w tym 
6 narodowości żydowskiej18. Rada ta 18 grudnia 1933 r. funkcję soł-
tysa powierzyła 35-letniemu Stanisławowi Wójtowiczowi, który na 
tym stanowisku już poprzednio wykazał się sprawnością w kierowaniu 
sprawami Bodzentyna. Jego zastępcą został wybrany Jan Jarosiński. 

17 Ustawa… rozdz. III. 
18 APK, SPK I, sygn. 2988, b.p.

Mieczysław B. Markowski18



Starosta do ich nazwisk nie zgłosił zastrzeżeń i zatwierdził na powie-
rzonym im stanowisku19.
 Do kompetencji Rady należało zatwierdzenie przygotowanego przez 
sołtysa budżetu. O źródłach wpływu i wysokości wydatków świadczy 
budżet opracowany na rok gospodarczy 1935/1936. Przewidywane do-
chody wynieść miały 12 691 zł. Na tę kwotę składały się wpływy z: 
dochodu rzeźni – 2 400 zł, dochodu z targowicy – 3 360 zł, dochodu 
– z majątku gromadzkiego (nie ujawniono z jakiego, prawdopodobnie 
chodziło o tenutę dzierżawną) – 2 500 zł, dochodu z gruntów – 300 zł 
czynsz z budynku szkolnego – 2 200 zł, nadwyżka budżetowa z roku 
poprzedniego – 2 961 zł, składka na stróża nocnego – 800 zł inne  – 
–  670 zł. Kwotę tę w całości zamierzano wydatkować głównie na utrzy-
manie rzeźni (2 400 zł), co wskazywałoby na to, że nie przynosiła ona 
zysków, tym bardziej, że kontynuowano jej budowę i w końcu 1932 r. 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przyznał kredyt ulgowy 
na ogniotrwałe pokrycie rzeźni w wysokości 3 000 zł, z jednoczesną su-
gestią założenia odgromienia20. Na dokończenie tej budowy zamierzano 
w omawianym roku budżetowym przeznaczyć jeszcze 3 952 zł. Również 
zamierzano dokończyć budowę targowicy i na ten cel przewidywano wy-
datkować 2 100 zł oraz na jej utrzymanie dalsze 1 100 zł. Z wydatków in-
westycyjnych przewidywano też pokryć koszt budowy łaźni (900 zł), przy 
czym uchwałę w sprawie jej budowy, uzasadnianej potrzebami higieniczno
-sanitarnymi, Rada Gromadzka podjęła dopiero 10 lipca 1937 r.21 Ponad-
to przewidywano budowę jezdni na ul. Langiewicza (500 zł), naprawę 
studni (231 zł). Przewidywano również subwencję dla straży ogniowej 
(200 zł) i biblioteki (100 zł). Różne inne wydatki, w tym i wynagrodze-
nie dla stróża miejskiego, zastępcy sołtysa, rachmistrza, wynieść miały 

19 Tamże sygn. 2842, k. 164. J. Rak udało się ustalić, że w związku z mnogością 
obowiązków wynikających ze sprawowania funkcji sołtysa, zwłaszcza egzekwow-
ania od ludności obowiązujących wówczas podatków, w 1930 r. wojewoda wyraził 
zgodę na powołanie w osadzie Bodzentyn dwóch sołtysów. Zob. J. Rak, Bodzentyn 
i jego mieszkańcy.

20 APK, AGB, sygn. 2553.
21 Tamże, SPK I, sygn. 2444, k. 4.
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1 150 zł22. Ostatnie wybory do Rady Gromadzkiej odbyły się w styczniu 
1939 r. i jej kadencja trwała zaledwie kilka miesięcy.
 Również ważna rola przypadła Bodzentynowi w zakresie kształtowa-
nia postaw religijnych, zarówno ludności polskiej jak i ludności żydowskiej. 
Tutaj bowiem znajdowała się siedziba parafii rzymsko-katolickiej oraz gmi-
ny wyznaniowej wraz z synagogą i rabinem. Do 1925 r. parafia wchodziła 
w skład diecezji sandomierskiej, po podpisaniu zaś konkordatu i przepro-
wadzonej reformie podziału administracyjnego przeniesiona została do 
diecezji kieleckiej23. Jednocześnie w Bodzentynie znajdowała się siedziba 
dekanatu, w skład którego wchodziły oprócz Bodzentyna parafie: Wzdół, 
Dębno, Tarczek i Świętomarz. Sama parafia liczyła wówczas 7 200 osób 
a posługę duchową wypełniał ks. proboszcz Franciszek Wilczyński, które-
go w 1929 r. zastąpił ks. Michał Wójcik i funkcję tę pełnił do 1943 r. Funkcję 
katechetów z reguły wypełniali wikariusze. Częstotliwość zmian i rotacji 
była systematyczna. Przykładowo w latach 1919–1925 funkcję prefektów 
w Bodzentynie spełniało pięciu księży (M. Karcz, W. Gac, W. Osuch, 
B. Godzisz, E. Kuraciński), w 1935 r. zaś było dwóch katechetów, tj. ks. 
Jan Cygan i ks. Stanisław Nawrocki. Katecheci oprócz wypełniania obo-
wiązków dydaktycznych byli organizatorami i opiekunami Stowarzyszenia 
Młodzieży Katolickiej Męskiej i Żeńskiej24.
 W Bodzentynie były dwa kościoły, w tym jeden, pod wezwaniem Św. 
Ducha, nieodbudowany po pożarze z 1917 r. Funkcję kościoła parafial-
nego spełniał kościół pod wezwaniem św. Stanisława biskupa. Ponadto 
w miejscowości Święta Katarzyna znajdowała się filia parafii z klaszto-
rem żeńskim i kościołem. Natomiast na terenie gminy bodzentyńskiej 
znajdowała się druga parafia, tj. we wsi Wzdół i liczyła ok. 4 500 wier-
nych. Mieszkańcy Bodzentyna pod względem religijności nie wyróż-
niali się spośród mieszkańców małych miast Drugiej Rzeczypospolitej. 
Cechowało ich przywiązanie do Kościoła i wypełniali wszystkie nakazy 
wiary, chociaż zdarzały się przypadki odstępowania od tych norm, po-
twierdzone w ankiecie przeprowadzonej w 1929 r., w której stwierdzono 

22 Tamże, AGB, sygn. 2448, b.p.
23 B. Stanaszek, Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918–1939, Lublin 1999, 

s. 52.
24 Tamże, s. 104; APK, WPK, sygn. 10, k. 33; Tamże, SPK I, sygn. 1713, b.p.
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przypadki pożycia bez ślubu i liczbę dzieci nieślubnych. Czasami też 
dochodziło do otwartych konfliktów niektórych parafian z probosz-
czem. A. Wołczyk przytacza przebieg konfliktu między emerytowanym 
nauczycielem Adamem Bieroniem i jego zwolennikami a proboszczem 
Franciszkiem Wilczyńskim25. Konflikt ten oparł się aż o biskupa Au-
gustyna Łosińskiego i nuncjusza papieskiego. Zarzucano proboszczowi 
zaniedbania w dziedzinie ochrony zabytków i nierozliczanie się z docho-
dów parafii, kosztem nadmiernego dbania o własne materialne sprawy. 
Niewątpliwie, iż konflikt ten podzielił miejscową społeczność katolicką 
i prawdopodobnie przyspieszył zmianę proboszcza. Bieroń bowiem cie-
szył się w miejscowym środowisku zasłużonym autorytetem26.
 Mniejszość żydowska, zrzeszona w gminie wyznaniowej, realizowa-
ła, w synagodze i domach modlitw, przywiązanie do własnego wyzna-
nia według zasad nadanych przez Boga Mojżeszowi. Gmina wypełniała 
rolę wykraczającą poza sprawy wyznaniowe. Spoczywał na niej obo-
wiązek organizacji życia religijnego i społecznego. Udzielała pomocy 
ludziom jej potrzebującej. Stopień organizacyjny gmin zależał od liczby 
osób wyznania mojżeszowego na określonym terenie. Gminy dzielo-
no na duże i małe. Małe gminy liczyły do 5 000 osób, duże natomiast 
ponad tę liczbę. Na czele dużych gmin stała wybierana rada i zarząd, 
małymi zaś gminami kierował tylko zarząd. Powoływane organy dbały 
o obiekty kultu religijnego, mykwę i cmentarz, zaopatrzenie ludności 
w mięso koszerne, prowadziły działalność dobroczynną oraz szkolni-
ctwo religijne. Prowadziły też własną gospodarkę finansową. Dla każ-
dego roku uchwalano budżet składający się ze składek członków gmin 
i własnych dochodów, pochodzących z opłat za spełnianie określonych 
czynności, związanych z kultem religijnym (np. czytaniem rodału, po-
kładnego, pomników itd.), ubojem rytualnym; darowizn itp.
 Gmina w Bodzentynie należała do gmin małych. Liczyła w 1931 r. 
2 315 osób. Płatników podatku na rzecz gminy w całej gminie było tylko 
245, ubogich zaś i korzystających z dobroczynności – 119 osób. Płatnicy 
składki też nie należeli do osób zamożnych, bowiem tylko 1 osoba płaci-

25 A. Wołczyk, Bodzentyn jako miasto, mps, s. 172.
26 Tenże, Cmentarze Bodzentyna 1801–1980, Kielce 1983, s. 49.
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ła najwyższą składkę, tj. 20 zł, 13 osób po 10 zł, pozostali zaś po 5 i 3 zł27. 
Gmina skupiała wiernych z Bodzentyna i okolic oraz z Suchedniowa. 
Wobec pewnej odległości między tymi dwoma ośrodkami uchwalano 
jeden budżet, lecz z wyróżnieniem oddzielnych wpływów i wydatków. 
Jego wykonanie nadzorowane było przez jeden zarząd i rabina. Porównu-
jąc obydwa budżety stwierdzić można, że dochody w Suchedniowie były 
wyższe niż w Bodzentynie, bowiem mieszkało tam więcej bogatych Ży-
dów. Przykładowo dochody z tytułu uboju drobiu w Suchedniowie wy-
niosły w 1937 r. 5 000 zł, natomiast w Bodzentynie – 3 800 zł. Łącznie 
wpływy do budżetu wyniosły wówczas 21 412 zł, z których pokrywano 
pensję rabina, rzezaków, nadzorcy rytualnego, koszty administracyjne 
funkcjonowania gminy, utrzymanie bożnicy i domu modlitwy w Su-
chedniowie, subsydiowanie szkoły Bejth-Jakow w obydwu miejscowoś-
ciach, zapomogi dla biednych itd.28 Jak wykazują szczegółowe badania 
ludność żydowska przestrzegała zasady wyznania bez żadnych zastrze-
żeń, w dużym stopniu dzięki rabinowi Herszkowi Szwarcowi. W ostat-
nich latach przed wybuchem wojny funkcję przewodniczącego zarządu 
pełnił Nusyn Szachter, sekretarza zaś Bajrech Sokołowski29.
 W zasadzie obie społeczności wyznaniowe zamieszkujące w Bodzen-
tynie żyły zgodnie i bezkonfliktowo, rozumiejąc istniejące między nimi 
różnice kulturowe. Dopiero w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. 
doszło do incydentalnych zdarzeń, zakłócających dotychczasowe sto-
sunki. Wypływały one z postaw politycznych niektórych mieszkańców 
należących do obozu prawicowego, którzy nawoływali do rugowania 
mniejszości żydowskiej z handlu i rzemiosła, co w konsekwencji przy-
brało prymitywne formy walki z kupcami żydowskimi w postaci agre-
sywnych zachowań i wybijanis szyb w ich domach. A. Wołczyk podaje 
przykłady ukarania w 1936 r. trzech obywateli Bodzentyna – członków 

27 APK, SPK I, sygn. 2804, k. 3–5.
28 Tamże, sygn. 1754, k. 16.
29 Zob. J. Rak, Gmina wyznaniowa żydowska w Bodzentynie (1918–1939), w: Bodzentyn. 

Studia z dziejów miasta, pod red. K. Brachy i B. Wojciechowskiej, Kielce 2005, s. 
209–224. Por. K. Urbański, Gminy żydowskie małe w województwie kieleckim w okresie 
międzywojennym, Kielce 2006, s. 219–224; M. Nowak, Żydowskie gminy wyznaniowe 
w powiecie kieleckim w latach 1918–1939, mps pracy magisterskiej pod kier. M.B. Mar-
kowskiego, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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Stronnictwa Narodowego – za prowadzenie agitacji przeciwko ubojowi 
rytualnemu i wybijanie szyb w domach miejscowych Żydów oraz pobi-
cie jednego z poszkodowanych30.
 Te ekscesy niejako dawały przyzwolenie na akty grabieży i zachowań 
bandyckich wobec tej ludności. Jeszcze na początku 1939 r. doszło do 
rozbójniczego napadu na sklep Lejzora Grosmana, którego sprawcami 
było dwóch mieszkańców odległej wsi31. Te incydenty nie zachwiały so-
lidarnej współpracy polsko-żydowskiej w kształtowaniu oblicza osady. 
Przykładów tej współpracy było wiele, wyrażających się m. in. uczestni-
ctwem przedstawicieli ludności żydowskiej w radzie osadzkiej i gminnej, 
niesieniem pomocy materialnej. Jako przykład tej ostatniej podać można 
pismo kierownika szkoły powszechnej do zarządu gminy wyznaniowej 
o wyasygnowania pewnej kwoty pieniężnej na zakup książek oraz mate-
riały piśmienne dla biedniejszych uczniów32.
 Bezpieczeństwo mieszkańców całej gminie zapewniał ustanowio-
ny tutaj posterunek Policji Państwowej. Ponadto do jego kompetencji 
należało utrzymywanie porządku na trenie objętym działalnością, pro-
wadzenie dochodzeń w drobniejszych sprawach kryminalnych, a także 
wypełnianie poleceń miejscowych władz samorządowych oraz sądo-
wych. Wobec sąsiedztwa z utrzymywanym na Świętym Krzyżu ciężkim 
więzieniem, utworzony w Bodzentynie w 1919 r. posterunek należał 
pod względem osobowym do większych i liczył ponad 5 policjantów, 
podległych komendantowi w stopniu przodownika. Według ustaleń 
A. Wołczyka, funkcję tę pełnili: Jan Witkowski, Antoni Bąk, Andrzej 
Gwara, a od 1938 r. Bolesław Kaleta33. Posterunek mieścił się od 1927 r. 
w prywatnym budynku przy ul. 3 Maja.
 W Bodzentynie była też siedziba powołanego w 1916 r. Sądu Pokoju, 
który od 1929 r., po przeprowadzonej reformie systemu sądowniczego, 
nosił nazwę Sądu Grodzkiego. Tylko w 1939 r. sąd orzekał w 17 rozpra-

30  A. Wołczyk, Bodzentyn jako miasto, mps, s. 175.
31 APK, SPK I, sygn. 221, k. 11.
32 Tamże, sygn. 1786, b.p.
33 A. Wołczyk, Bodzentyn jako miasto, mps, s. 162–163. Natomiast D. Buras wymienia 

tylko dwóch komendantów, tj. Antoniego Bąka i Bolesława Kaletę. Zob. D. Buras, 
Policja Państwowa w Kielcach i powiecie kieleckim w latach 1919–1939, w: Z dziejów 
policji polskiej w latach 1919–1945, pod red. E. Majcher-Ociesy, Kielce 2010, s. 89.
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wach, które najczęściej dotyczyły spraw spadkowych, rozgraniczeń ma-
jątkowych, eksmisji z gruntu itd. Odbyła się m.in. rozprawa wytoczona 
przez Zarząd Gminy Franciszkowi Kręciszowi o usunięcie z gruntu34.
 Z instytucji o znaczeniu ogólnym należy jeszcze wymienić istnie-
nie i działalność Straży Pożarnej, do której należało 100 osób, w tym 
65 strażaków, wyposażonych początkowo tylko w podstawowy sprzęt. 
Oprócz zadań statutowych organizacja ta prowadziła działalność spo-
łeczną i kulturalną. Była inicjatorką wielu wydarzeń w tym zakresie 
i budową remizy oraz domu ludowego. Ostatnim komendantem przed 
wybuchem wojny był znany z patriotycznej postawy Adam Kozera. 
W każdym roku, na Rynku Górnym lub w Domu Ludowym, w dzień 
patrona, straż organizowała uroczystość z mszą św. oraz pochodem 
z orkiestrą, zakończonym patriotycznymi przemówieniami. Ostatni raz 
przed wybuchem wojny straży przyszło się zmagać 19 lutego 1939 r. 
z pożarem stodół wypełnionych sianem i zbożem, a należących do Ho-
noraty i Franciszka Latalskich oraz Władysława Czernikiewicza. War-
tość spalonego dobytku oszacowana została na 3 650 zł35.
 Jednak nadzieje na awans gospodarczy i społeczny ludności Bodzen-
tyna zostały zmarnowane, nie z powodu zaniedbań mieszkańców, lecz 
fatalnej koniunktury. Nawet ożywienie gospodarcze i zakrojone na nieby-
wałą skalę, jak na ówczesne czasy, inwestycje przemysłowe w Centralnym 
Okręgu Przemysłowym ominęły omawiane miasteczko. W dalszym cią-
gu było ono biedne i zaniedbane pod względem gospodarczym i sanitarno
-higienicznym, zresztą jak większość tego typu miejscowości. Dlatego 
starosta Woyciechowski 12 marca 1939 r. skierował do wszystkich gmin 
powiatu kieleckiego „Wytyczne prac zmierzających do podniesienia sta-
nu sanitarnego i wyglądu estetycznego osiedli”, w których sprecyzował 
15 wymogów uporządkowania poszczególnych nieruchomości. Jak wy-
kazała przeprowadzona kontrola z wykonania tych zaleceń, w dalszym 
ciągu w wielu gminach „panuje nieopisany wprost nieporządek i brud”. 
Dlatego ponownie starosta przypominał: „powiat kielecki (jako powiat 
leżący w Centralnym Okręgu Przemysłowym i stanowiący bazę tworzyw 
podstawowych tegoż okręgu) predysponowany jest na liczne odwiedziny 

34 Zob. APK, Sąd Grodzki w Bodzentynie, Inwentarz.
35 Tamże, SPK I, sygn. 221, k. 11.
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gości zagranicznych, którzy na wszystkie rozgrywające się zjawiska go-
spodarcze patrzą nie tylko od strony przysposobienia i gotowości wojen-
nej, jak też przygotowania się gospodarczego i… wyglądu zewnętrznego 
miast i osiedli”36.

2. Mieszkańcy Bodzentyna i ich zajęcia.

 Nietrudno zauważyć, że Bodzentyn pod względem gospodarczym 
nie należał do dynamicznie rozwijających się osiedli. Skutecznie omi-
jały go jakiekolwiek inwestycje, leżał na uboczu głównych traktów ko-
munikacyjnych, nie miał dostępu do kolei żelaznej. Posiadał natomiast 
poważne walory turystyczne, które przyciągać mogły mieszkańców 
dużych miast. Nad zahamowaniem rozwoju i jego braku w poważnym 
stopniu zaciążyła degradacja do roli osady, pożar w 1917 r., który stra-
wł większość miasteczka, zniszczenia i rekwizycje inwentarza żywego 
podczas pierwszej wojny oraz epidemia tyfusu w latach 1918 i 1919. Jak 
wyliczył Artemiusz Wołczyk, podczas epidemii zmarło 94 chrześcijan, 
w tym 53 mężczyzn. Ile osób wyznania mojżeszowego pochłonęła epi-
demia, trudno ustalić, ponieważ chorzy po stwierdzeniu choroby na-
tychmiast odwożeni byli do szpitala epidemicznego w Kielcach. Według 
wspomnianego autora zachorowalność na tę chorobę wśród Żydów 
była większa niż w środowisku katolików37. Do tych strat osobowych 
mieszkańców Bodzentyna zaliczyć należy bliżej nieustaloną jeszcze 
liczbę zwerbowanych do armii carskiej mężczyzn i poległych podczas 
działań wojennych oraz walk w okresie kształtowania granic państwa 
polskiego. Przeprowadzony w pierwszych latach niepodległości spis 
powszechny wykazał, że w 1921 r. Bodzentyn liczył 3 093 osoby, 
w tym 1 485 mężczyzn i 1 608 kobiet38. Ta różnica w liczebności płci 
przede wszystkim wynikała ze wspomnianych strat. Istotną rolę w ży-
ciu Bodzentyna odgrywało zróżnicowane pod względem wyznaniowo

36 Tamże, WPK I, sygn. 108, k. 5–8.
37 A. Wołczyk, Cmentarze Bodzentyna, s. 17–18.
38 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. 3, Województwo kieleckie, War-

szawa 1925.
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-narodowościowym społeczeństwo,  które tworzyło 2 114 chrześcijan 
i 934 Żydzów. Dane te nie pokrywają się z ustaleniami A. Wołczyka, 
według którego ogólna liczba ludności wynieść miała aż 4 141, w tym 
2 903 Polaków i 1 238 Żydów39.
 Wydaje się jednak, że liczby te są zawyżone. Analizując inne źródła 
należy przyjąć wynik spisu za co najmniej zbliżony do prawdziwego, 
tym bardziej, że we wniosku o przywrócenie praw miejskich, złożonym 
do starostwa w 1925 r., podawano liczbę mieszkańców wynoszącą 3 123 
osób. W 1934 r. liczbę ludności osady ogółem ustalono na 3 284 oso-
by. Do chwili wybuchu II wojny światowej nastąpił spory wzrost liczby 
mieszkańców, zwłaszcza narodowości polskiej. Według wyliczeń Ju-
styny Rak, przeprowadzonych na podstawie ksiąg metrykalnych zgro-
madzonych w archiwum parafialnym, od 1920 r. w wyniku przyrostu 
naturalnego następowało systematyczne zwiększenie się liczby ludności 
chrześcijańskiej. Przykładowo w 1938 r. w Bodzentynie urodziło się 59 
osób, zmarło zaś 29 osób. Odpowiednie liczby dla 1939 r. wynosiły: 
urodzeń – 84, zgonów – 48. Dotychczas nie udało się ustalić przyro-
stu naturalnego ludności żydowskiej. Wiadomo tylko, że istnieją dane 
liczbowe urodzeń dzieci żydowskich w niektórych latach międzywojnia 
i dotyczą one tylko trzech kwartałów tych lat. Brakuje natomiast donie-
sień o liczbie zgonów40. Łącznie na początku 1939 r. ludność Bodzentyna 
liczyła 4 152 osoby (3 157 Polaków oraz 995 Żydów). Najprawdopodob-
niej liczby te dotyczą całej gromady Bodzentyn, do której przyłączono 
przysiółek Podgórze, wieś Celiny, 3 osady leśne, tj. Podgórze Leśne, 
Bodzentyn Gajówka, Celiny Gajówka41.
 Wymienione liczby mieszkańców Bodzentyna odbiegają od ustaleń 
wspomnianego wcześniej badacza dziejów miasteczka. Według niego 
ogół ludności omawianej miejscowości wynieść miał 3 853 osoby, w tym 
2 753 Polaków i 1 100 Żydów, co wydaje się liczbą zaniżoną. Zwięk-
szenie się liczby ludności Bodzentyna nastąpiło nie tylko w wyniku 
przyrostu naturalnego, ale również w wyniku procesów migracyjnych 
oraz przyłączeń zewnętrznych. W stosunku do 1921 r. przyrost wyniósł 

39 A. Wołczyk, Bodzentyn jako miasto, mps, s. 78.
40 J. Rak, Bodzentyn i jego mieszkańcy, s. 105–121.
41 APK, SPK I, sygn. 124, b.p.
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1 059 osób tj. 25,5%. Zauważyć można niewielką zmianę liczby ludności 
żydowskiej. Zwiększyła się ona tylko o 61 osób i stanowili oni wówczas 
24% ogółu. W całej gminie natomiast proporcje tych dwóch narodo-
wości były zgoła inne. Na 14 637 mieszkańców  tylko 1 034, tj. 7,1%, 
było Żydami. Z danych tych wynika, że poza Bodzentynem we wsiach 
gminy żyło tylko 39 osób narodowości żydowskiej42, tj. kilka rodzin zaj-
mujących się głównie handlem i mieszkających na wsi.
 Ludność Bodzentyna czerpała źródła utrzymania głównie z rolni-
ctwa, rzemiosła, handlu i pracy w nielicznych instytucjach. Precyzyj-
ne ustalenie proporcji osób zajmujących się poszczególnymi rodzajami 
prac jest trudne. Polacy pewnie w większości zajmowali się rolnictwem, 
Żydzi zaś rzemiosłem i handlem. Obszar osady wynosił 1 830 mórg 
i 150 prętów. Ile tej ziemi stanowiło obszar rolny trudno dziś stwier-
dzić. Wiadomo, że do parafii należało 11 mórg gruntu ornego i łąk, do 
przytułku dla starców zaś 19 mórg pola i łąk, do cechu szewskiego – 32 
morgi. Również istniejący w Bodzentynie Cech Wielki był właścicielem 
17 mórg gruntu ornego i łąki43. Wszystkie gospodarstwa w Bodzentynie 
były wyjątkowo rozdrobnione i rozproszone pod względem położenia, 
bowiem władze gminne i powiatowe widziały konieczność przeprowa-
dzenia komasacji gruntów, do której nigdy nie doszło. Niewielkie go-
spodarstwa, często o lichej glebie, nie posiadały nawet krowy czy konia. 
Według ustaleń Reginy Renz, obszar 63% ogółu gospodarstw znajdu-
jących się w Bodzentynie nie przekraczał 2 ha. Nie mogły one stanowić 
jedynego źródła utrzymania najczęściej wielodzietnych rodzin. Tylko 
nieliczni mieszczanie byli właścicielami większych gospodarstw liczą-
cych nawet kilkanaście morgów. Na początku dwudziestolecia między-
wojennego miało tam być 225 krów, 110 koni44.
 Rozdrobnienie gospodarstw potwierdzają zachowane w dokumen-
tach charakterystyki niektórych obywateli omawianej miejscowości. 
Przykładowo Jan Latalski, urodzony w 1896 r., był spadkobiercą po ojcu 
połowy gospodarstwa o obszarze 5 mórg i 200 prętów i budynków ubez-
pieczonych na kwotę 3 570 zł. Ponadto posiadał on dodatkowo tylko 75 

42 Tamże, UWK I, sygn. 3992, k. 11.
43 Tamże, SPK I, sygn. 2415, k. 10.
44 R. Renz, Życie codzienne w Bodzentynie, s. 166.
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prętów własnego gruntu. Urodzony rok wcześniej, Stanisław Jakubowski  
był spadkobiercą trzeciej części gospodarstwa po ojcu - działki podobnej 
wielkości45. Z niewielkich gospodarstw rolnych, często zaniedbanych pod 
względem agrotechnicznym, nie można było osiągnąć wysokich plonów, 
co w konsekwencji powodowało, że nie mogły stanowić one jedynego 
źródła utrzymania. Uprawiano tutaj najczęściej ziemniaki i żyto oraz na 
działkach przyzagrodowych warzywa. Dlatego wielu mieszczan zajmo-
wało się dodatkowo produkcją rzemieślniczą lub handlem. W tych dzie-
dzinach musieli konkurować, nie zawsze skutecznie, z rzemieślnikami 
narodowości żydowskiej, którzy w przeciwieństwie do sytuacji w innych 
podobnych miasteczkach województwa kieleckiego, w Bodzentynie nie 
zdominowali tutaj rzemiosła, bowiem w 1924 r. na ogólną liczbę 99 war-
sztatów 55% należało do Polaków, do Żydów zaś 45%. Wówczas Polacy 
przeważali w takich branżach jak: masarstwo, kowalstwo, stolarstwo, 
bednarstwo, kołodziejstwo, fryzjerstwo. W pozostałych branżach (szew-
stwo, krawiectwo, rymarstwo, piekarstwo, czapnictwo, farbiarstwo, bla-
charstwo) dominującą pozycję zajmowali Żydzi46.
 W tej dziedzinie zachodziły jednak dynamiczne zmiany ilościowe 
i jakościowe, wynikające najczęściej nie z przemian ekonomicznych, 
lecz zmieniającego się ustawodawstwa. Jak ustaliła J. Rak-Staszewska, w 
1934 r. liczba rzemieślników wynosiła w Bodzentynie 151 osób posiada-
jących uprawnienia do głosowania w wyborach delegatów do Izby Rze-
mieślniczej w Kielcach47. Polacy stanowili wśród nich 52%, Żydzi zaś 
48%. Wśród rzemieślników najliczniej było reprezentowane szewstwo 
z przewagą w nim Polaków (63%) oraz krawiectwo, w którym domino-
wali Żydzi (88%). Wspomniane liczby tylko w przybliżeniu przedstawia-
ją nam rzeczywisty obraz bodzentyńskiego rzemiosła. Istniała bowiem 
pokaźna grupa rzemieślników prowadzących działalność gospodarczą, 
bez wykupienia karty rzemieślniczej. Rozmiarów tego zjawiska nie da 
się dzisiaj ustalić. Nie wykształciła się również żadna specjalność, która 
mogłaby świadczyć o specyfice tutejszego rzemiosła. Trudno bowiem 

45 APK, AGB, sygn. 2553, k. 90.
46 J. Rak-Staszewska, Organizacje rzemieślnicze w Bodzentynie w latach 1918–1939, w: 

Bodzentyn. Z przeszłości miasta, pod red. K. Brachy i W. Gucy, Kielce 2011, s. 222.
47 Tamże, s. 225–226. Por. R. Renz, Życie codzienne w Bodzentynie, s. 167.
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zaliczyć do niej produkcję skrzyń drewnianych, sprzedawanych na tar-
gach również w innych powiatach, skoro uprawnienia do prowadzenia 
działalności stolarskiej posiadało tylko 11 osób. Z pewnością większe 
znaczenie zdobyły wyroby rzemieślników zrzeszonych w Cechu Szew-
skim i Cechu Wielkim, których istnienie i działalność trwała od czasów 
feudalnych. Oprócz nich istniały też inne organizacje, zarówno polskie 
jak i żydowskie, dbające o wysoki standard wyrobów rzemieślniczych. 
Cech Szewski w 1935 r. liczył 44 członków narodowości polskiej, w tym 
39 mistrzów. Członkowie ci zatrudniali 24 czeladników i 9 uczniów. 
Starszym Cechu był Antoni Koziołek48. Na podstawie składu osobowe-
go członków Cechu zaobserwować można tradycję rodzinną w wykony-
waniu zawodu szewskiego.
 Prawdopodobnie członkowie Cechu byli inicjatorami powołania 
w Bodzentynie w 1937 r. Spółdzielni Szewców Chrześcijan, do której 
akces zgłosiły 63 osoby, niekoniecznie będące członkami cechu i wyko-
nujące zawód szewski49.Spółdzielnia miała pomagać w rozwiązywaniu 
trudnych spraw związanych ze zbytem produktów, organizacją handlu 
i zaopatrzeniem w materiały. W pierwszej kolejności Spółdzielnia po-
wołała przy Rynku Dolnym sklep z wyrobami szewskimi pod nazwą 
„Nasz sklep”, którego prowadzeniem zajął się Władysław Ścisłowicz. 
W 1939 r. sprzedawcą był Franciszek Kozera50.
 Kolejnym skupiskiem organizacyjnym bodzentyńskich rzemieśl-
ników był Cech Wielki. Należały do niego osoby wykonujące różne 

48 APK, SPK I, sygn. 2416, k. 3. Według ustaleń J. Rak-Staszewskiej, Organizacje 
rzemieślnicze…, s. 240, do najbardziej aktywnych, a zarazem cieszących się nienaganną 
opinią, należeli: Piotr Kowalski, Ludwik Malarecki, Kazimierz Pyzik (nauczyciel 
i członek honorowy Cechu) Wincenty Zygadlewicz, Antoni Laskowski, Jan Lesisz, 
Jan Laskowski, Józef Kazubiński, Józef Zwada, Izydor Matysek, Jan Ścisłowicz, 
Ksawery Zembala, Jan Matysek, Stefan Strojanowski, Stefan Szczałuba, Stanisław 
Kowalski, Stanisław Kuś, Stanisław Majewski i Stanisław Młodziński, Stanisław 
Fąfara, Stanisław Jaćwiąg, Stanisław Matysek, Stanisław Cąmber, Władysław Fedo-
rowicz, Roman Sadkowski, Piotr Kaleta, Piotr Laskowski, Ryszard Pura.

49 J. Rak-Staszewska, Organizacje rzemieślnicze, s. 247–249. Pierwszym prezesem 
Rady Nadzorczej Spółdzielni był ks. Stanisław Nawrocki, prezesem Zarządu Adolf 
Krogulec – kierownik banku, a jego zastępcą Józef Graca – organista. Członkami – 
udziałowcami Spółdzielni było 70 osób, w tym 34 rzemieślników, 18 pracowników 
umysłowych i 18 handlowców, rolników i innych.

50 Tamże, s. 249.
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profesje, tj. bednarze, kowale, cieśle, stolarze itd. W życiu społecznym 
początkowo odgrywał on sporą rolę i jego oddziaływanie na przemiany 
gospodarcze były widoczne, ale wraz z powstaniem izb rzemieślniczych 
kompetencje cechów wyraźnie zostały ograniczone, ich rola zmalała 
spadła także aktywność członków. W marcu 1935 r. wspomniany cech 
liczył 64 członków a do władz wybrani zostali: Roman Zygadlewicz 
(starszy cechu), Konstanty Sadkowski, Franciszek Jarosiński, Wincenty 
Stankiewicz (zastępcy), Stanisław Kwietniewski, Józef Waciński, Stani-
sław Zygadlewicz (członkowie zarządu)51. W dwa miesiące później po-
dano informację, że liczba członków wspomnianego cechu wzrosła do 
95, w tym 40 mistrzów, 2 czeladników zatrudnionych u członków oraz 
4 uczniów52. Zwiększenie liczby członków wynikać mogło z wchłonię-
cia osób należących poprzednio do Cechu Rzeźniczo-Wędliniarskiego 
„Bractwo św. Anny”, w którego nieprawidłową działalność musiało in-
gerować starostwo. Z pisma sekretarza gminy do starostwa z dnia 22 
lipca 1932 r. wynika, że winien w Bodzentynie działać jeszcze cech sol-
ny, który oczekiwał na proces rejestracji. Prawdopodobnie dwa wspo-
mniane cechy nie zostały zalegalizowane, a ich członkowie rozproszyli 
się w istniejących cechach53.
 Wymienione cechy działały tylko w środowisku rzemieślników wy-
znania rzymsko-katolickiego. Rzemieślnicy zaś żydowscy, mimo że pod 
względem zawodowym kształtowali oblicze miasteczka, to jednak nie 
mogli uczestniczyć w życiu i działalności wymienionych cechów. Po-
twierdza to fakt, że żyli własnym, odrębnym życiem, nawet w struktu-
rach oddzielnych organizacji zawodowych. Skupiali się w powołanym 
w Bodzentynie w 1925 r. oddziale Centralnego Związku Rzemieśl-
ników Żydów, którego prezesem był J. Blomberg, sekretarzem zaś C. 
Mendel. W składzie tej organizacji przeważali właściciele warsztatów 
krawieckich i szewskich. O formach działalności tej organizacji w Bo-
dzentynie, z powodu braku źródeł, niewiele można powiedzieć. Ze sta-
tutu tej organizacji wynika, że jej celem było prowadzenie działalności 

51 APK, SPK I, sygn. 822, k. 2.
52 Tamże, sygn. 2416, k. 2.
53 Tamże, sygn. 2415, k. 8; J. Rak-Staszewska, Organizacje rzemieślnicze, s. 251.

Mieczysław B. Markowski30



kulturalno–oświatowej i podniesienie poziomu etycznego i umysłowego 
członków. Odział tej organizacji istniał do 1931 r.54

 Kolejne źródło utrzymania mieszkańców Bodzentyna stanowił handel 
detaliczny, którym trudnili się przede wszystkim Żydzi. Według wykazu 
czynnych sklepów różnych branż w 1934 r. miało ich być w Bodzentynie 
107, spośród których tylko 27 należało do chrześcijan (25%), do ludności 
zaś wyznania mojżeszowego 80 (75%)55. Zatem dominacja ludności ży-
dowskiej w tej sferze była bezsporna. Nie udało się ustalić, jaki procent 
ludności czerpał źródła utrzymania z tej dziedziny. Przypuszczać tylko 
można, że w przeddzień wybuchu drugiej wojny światowej, proporcje 
nieco się zmieniły, albowiem wraz z rozwojem spółdzielczości, próbami 
rugowania Żydów z przemysłu i handlu, ograniczaniem uboju rytualne-
go, inicjatywę w handlu branżowym przejmowali Polacy. Wszelkie źródła 
dotyczące organizacji handlu, zwłaszcza detalicznego, nie pozostawiają 
wątpliwości, co do jego prymitywnych form, fatalnych warunków higie-
nicznych i niewielkiego zysku. Pogoń za zdobyciem zysku powodowała 
systematyczny wzrost aktywności organizacyjnej i konkurencji. Sprzyja-
jącym momentem w zdobywaniu klienta stawały się cotygodniowe targi, 
odbywające się w każdy poniedziałek, podczas których ludność wiejska 
zaopatrywała się w najniezbędniejsze artykuły. Według ustaleń urzęd-
ników starostwa powiatowego targi gromadziły ok. 1 500 przyjezdnych 
osób. Handlowano produktami rolnymi i pogłowiem zwierząt. Każdo-
razowo oferowano do sprzedaży ok. 200 szt. bydła, 200 koni, 100 szt. 
trzody chlewnej, 40 owiec i 150 korców zboża56. Jednocześnie sprzedający 
mogli nabywać miejscowe wyroby rzemieślnicze i korzystać z ofert sprze-
daży sklepów detalicznych lub hurtowych.
 Nie wolno zapominać o niewielkiej liczbie pracowników urzędów 
i instytucji, którzy z racji wykształcenia i wykonywanej pracy w hierar-
chii społecznej zajmowali uprzywilejowane miejsce, wpływali na kształ-
towanie oblicza całego miejscowego środowiska. Do tej grupy zaliczyć 
należy nauczycieli, urzędników gminy, lekarzy, aptekarza, księży, pra-
cowników banku spółdzielczego oraz sądu pokoju (grodzkiego), rabina-

54 Tamże; A. Wołczyk, Bodzentyn jako miasto, mps, s. 217.
55 J. Rak-Staszewska, Bodzentyn i jego mieszkańcy, s. 138–139.
56 APK, WPK I, sygn. 10, k. 22.
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tu. Ich liczbę R. Renz szacuje na co najmniej 30 osób i wyróżnia spośród 
nich lekarzy: Romana Bilnika i Stanisława Pabijana, aptekarza Feliksa 
Firkowskiego, felczera Marcina Poniewierskiego, dentystę Chanę Lej-
zerowicz57. Niektórzy spośród miejscowych przedstawicieli inteligencji 
i pracowników umysłowych, zaliczanych do tutejszej elity społecznej, 
byli osobami napływowymi i nie zawsze identyfikowali się z miejsco-
wą społecznością. Zdecydowana jednak większość wspomnianej grupy 
społeczno-zawodowej aktywnie uczestniczyła w kształtowaniu życia 
społeczno-politycznego i kulturalno-oświatowego Bodzentyna.

3. Aktywność polityczna

 Jak słusznie zauważył Marek Przeniosło, w Bodzentynie w latach 
dwudziestolecia międzywojennego znaleźć można tylko ślady działal-
ności niektórych partii politycznych58. Początkowo pewne grupy osób 
identyfikowały się z programami partii klasowych, głosując podczas 
wyborów parlamentarnych na listy przez nie wystawione. W później-
szych latach obserwować można spore zniechęcenie polityczne, zarzu-
canie działalności w konkretnych strukturach partyjnych i wspieranie 
w zasadzie tylko ugrupowań sprawujących władzę. Mamy tutaj na uwa-
dze głównie sanacyjny Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, a po 
jego rozwiązaniu w 1935 r. – powołany dwa lata później – Obóz Zjedno-
czenia Narodowego. Jedynie trwalsze podstawy działalności przejawiał 
nurt prawicowo-narodowy, podtrzymujący rywalizację gospodarczą 
Polaków z mniejszością żydowską. Zdaniem administracji państwowej 
zwolennicy tegoż nurtu politycznego mieli oparcie w miejscowym du-
chowieństwie, tj. w proboszczu ks. Michale Wójciku. Struktury orga-
nizacyjne Stronnictwa Narodowego powołane zostały dopiero w 1936 r. 
Utworzone wówczas koło liczyć miało 50 członków, a zarządem kie-
rowali w następnym roku Antoni Kubicki (prezes), Franciszek Rubin-
kiewicz (wiceprezes), Władysław Kowalski (sekretarz) i Michał Pały-

57 R. Renz, Życie codzienne w Bodzentynie, s. 170.
58 M. Przeniosło, Wpływy partii politycznych w Bodzentynie w latach 1918–1939, w: 
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siewicz (skarbnik)59. W zasadzie działalność członków ograniczała się 
do zwalczania handlu i rzemiosła żydowskiego. Przypuszczalnie z tegoż 
koła rekrutowali się członkowie gminnego kolegium wyborczego, które 
dokonało na początku 1939 r. wyboru rady gminnej. Na 280 członków 
tegoż kolegium do Stronnictwa Narodowego należeć miało 7 osób60. 
Nikt jednak spośród nich nie został wybrany do rady Gminy.
 Większe natomiast wpływy posiadał obóz sanacyjny. Już od chwili 
jego uformowania się w kraju, tj. powstania w 1928 r. Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem, mieszkańcy Bodzentyna udzielili po-
parcia podczas przeprowadzonych wyborów parlamentarnych. W 1928 
r. 32,9% wyborców gminy poparło wspomniany obóz. W kolejnych 
wyborach, po zawirowaniach politycznych i rozwiązaniu Sejmu, na-
stąpił spadek poparcia, lecz w dalszym ciągu BBWR zachował spore 
wpływy, tym bardziej, że w czerwcu 1930 r. powstało miejscowe koło 
zorganizowane przez nauczyciela Kazimierza Pyzika i kierownika 
Banku Spółdzielczego – Stanisława Kaczmarskiego, które rozwinęło 
w miarę szeroką agitację i działalność propagandową61. Nawet podczas 
wyborów zastępców sołtysa w 1933 r. wybrani na to stanowisko zostali 
członkowie BBWR (Jan Latalski i Stanisław Jakubowski), co dowo-
dzi o sporych wpływach tegoż obozu politycznego. Większość osób 
wpływowych, związanych z instytucjami władzy, uważanych było za 
zwolenników tego ugrupowania. Po rozwiązaniu BBWR i utworzeniu 
nowego tworu politycznego pod nazwą Obozu Zjednoczenia Naro-
dowego kontynuowały one swoją działalność w strukturach miejsco-
wej władzy i komitecie organizacyjnym. Po wyborach Rady Gminnej 
w lutym 1939 r. okazało się, że na 20 członków do OZN należało 18 
osób (90%). Natomiast w gminnym kolegium wyborczym aż 67,8% 
osób (173) wykazanych zostało jako należący do OZN. Dodatkowo 
33 osoby (11,8%) potraktowano jako prorządowe62. Oczywiście, iż 
wykazana przynależność polityczna składu wspomnianego kolegium 
wyborczego traktowana może być tylko jako orientacyjna, nie znajduje 

59 Tamże, s. 228.
60 APK, UWK I, sygn. 3992, k. 7.
61  Por. M. Przeniosło, Wpływy partii politycznych, s. 235.
62  APK, UWK I, sygn. 3992, k. 7.
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ona bowiem potwierdzenia w innych źródłach, ani też w prowadzeniu 
innej działalności politycznej.
 W omawianej społeczności zanotowano też wpływy ruchu ludowego. 
Początkowo były one większe, co potwierdzały wyniki oddanych głosów 
na poszczególne partie tegoż ruchu podczas wyborów parlamentarnych, 
później zaś, po zjednoczeniu ruchu i utworzeniu jednej partii – Stronni-
ctwa Ludowego – uległy ograniczeniu. Z całą pewnością centrum przy-
należności do tej partii przeniosło się z Bodzentyna na teren rolniczy 
gminy, a zwłaszcza Wzdołu i Siekierna, mimo że obchody święta ludo-
wego oraz zjazdy lub wiece tej partii odbywały się w Domu Ludowym 
Bodzentyna. W cytowanym już składzie gminnego kolegium wyborcze-
go w 1939 r. stronnictwo to było reprezentowane przez 51 członków, 
co stanowiło 18,2% ogółu. Ze sprawozdania starostwa powiatowego 
kieleckiego wynika, że wówczas na 304 radnych gminnych w powiecie 
przynależność do Stronnictwa Ludowego zgłosiło 29 radnych (9,5%) 
i stanowili oni trzecią, po OZN (61,8%) i bezpartyjnych prorządowych 
(18,1%), grupę polityczną. Wśród nich tylko jedna osoba reprezentowała 
radę gminną Bodzentyna63. Jak wynika z protokołów wyborów sołtysów 
i podsołtysów we wsiach całej gminy bodzentyńskiej, na te stanowiska 
wybierani byli przede wszystkim przedstawiciele wspomnianej partii64. 
We Wzdole Rządowym aktywne było liczące 30 członków koło Związ-
ku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. W organizację i jego działalność zaan-
gażowana była nauczycielka miejscowej szkoły powszechnej65.
 Odrębne życie polityczne wiedli wyznawcy religii mojżeszowej. W ich 
środowisku spotkać można działalność partii politycznych o zróżnicowa-
nym zabarwieniu i programach. Partie te wywierały wpływ na wybory za-
rządów gminy wyznaniowej. Na tle postaw politycznych wybuchały w spo-
ry i konflikty kończące się najczęściej ingerencją starostwa powiatowego 
i miejscowego posterunku policji. Zdaniem władz administracji państwo-
wej działać miała w Bodzentynie Żydowska Socjaldemokratyczna Partia 
Robotnicza Poalej Syjon – Lewica, Mizrachii, Aguda i Organizacja Syjo-
nistyczna. Ta ostatnia, głosząca hasła wprowadzenia w Polsce autonomii 

63 Tamże, k. 1.
64 Tamże, SPK I, sygn. 2842, passim.
65 Tamże, sygn. 235, k. 14–15.
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kulturalno-narodowej a przede wszystkim utworzenia państwa żydow-
skiego po obu stronach Jordanu, powstać miała w Bodzentynie w grudniu 
1929 r. W jej skład weszli: Mendel Wajnsztok, Moszek Wajnman, Regina 
Szperling, Chaim Wajnsztok, Hilel Cukier, Jakub Zylberberg, Jeremiasz 
Rubinowicz, Nuta Grosman, Josek Zylbersztajn. W zasadzie nie wiado-
mo kiedy powstały wymienione wcześniej partie polityczne. Ortodoksi 
zgrupowani byli w partii pod nazwą Agudas Israel (Związek Izraela), która 
głosiła hasła obrony tradycji ludności żydowskiej i odrzucała możliwość 
procesów asymilacyjnych i programy partii lewicowych, głównie Bundu, 
Poalej Syjon – Lewicy, a przede wszystkim komunistów. Partia ta zdomi-
nowała działalność gminy wyznaniowej. Wieloletnimi przewodniczącymi 
zarządu tej gminy byli Josek Sztarkman i  Nusyn Szachter, którzy należeli  
do wymienionego ugrupowania politycznego. Poalej Syjon – Lewica dzia-
łała, zdaniem A. Wołczyka, od 1927 r. i znajdowała się pod szczególną 
obserwacją miejscowego posterunku policji66. Dążyła ona do przebudowy 
ustroju społecznego zgodnie z zasadami socjalistycznymi i utworzenia 
bezklasowego państwa żydowskiego w Palestynie. Jej aktywnym działa-
czem w Bodzentynie był Moszek Zilberberg, który jednocześnie wchodził 
w skład zarządu gminy wyznaniowej. O działalności natomiast Mizrachii 
niewiele można napisać. Była to organizacja syjonistyczno-ortodoksyjna, 
głosząca konieczność odbudowy żydowskiego państwa w Palestynie na 
zasadach religijnych. W Polsce natomiast domagała się równouprawnie-
nia Żydów, a jednocześnie wyrażała lojalność wobec kraju zamieszkania. 
W 1931 r. przedstawiciele wymienionych partii politycznych zostali wy-
brani do zarządu gminy wyznaniowej i swoją postawą oraz zachowaniem 
doprowadzali do dezorganizacji pracy67. Sądzić można, że do wybuchu II 
wojny światowej układ sił politycznych w środowisku ludności żydowskiej 
nie uległ radykalnej zmianie. W życiu diaspory żydowskiej wymienio-
ne partie odgrywały nader istotną rolę w zakresie rozwoju szkolnictwa, 
kultury a przede wszystkim zachowania własnej tożsamości narodowej 
i wyznaniowej. Z ich inicjatyw w 1939 r. powołano Towarzystwo Pracu-

66 A. Wołczyk, Bodzentyn jako miasto, mps, s. 217.
67 Zob. J. Rak, Gmina wyznaniowa żydowska, s. 223; APK, SPK I, sygn. 1781, k. 49–

53.
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jącej Palestyny, w skład którego zgłosiło akces wstąpienia 23 członków. 
Organizacją kierował zarząd z przewodniczącym Izraelem Szafirem.
 Ważną i często niedocenianą rolę w życiu społecznym, wychowaw-
czym, a przede wszystkim patriotycznym mieszkańców Bodzentyna ode-
grał Związek Strzelecki. Organizacja ta początkowo kształtować miała 
postawy patriotyczne, poprzez szerzenie wiedzy wojskowej, później zaś, 
według uchwalonego statutu w 1932 r. przede wszystkim wychowywać 
członków w duchu „rozwijania mocarstwowej potęgi państwa”68. Cel 
ten zamierzano realizować poprzez podnoszenie poziomu wykształce-
nia ogólnego, dokształcania zawodowego, zakładania świetlic, biblio-
tek, domów ludowych, rozwijania czytelnictwa i różnorodnych form 
działalności kulturalnej, jak też szerzenie higieny, sprawowanie opieki 
społecznej, walkę z alkoholizmem itd. Organizacja została powołana 
w Bodzentynie w 1923 r. przez Stanisława Kudlińskiego, który został 
prezesem zarządu, Józef Kudliński zaś komendantem69. W 1932 r. od-
działy na terenie powiatu kieleckiego przekształcono w kompanie, przy 
czym Bodzentyn, Wzdół i Psary włączone zostały do 3 kompanii w Su-
chedniowie, która następnie podzielona została na plutony. Dowódcą 2 
plutonu w Bodzentynie został ppor. rez. Adolf Krogulec.
 Działalność Związku Strzeleckiego w Bodzentynie miejscowe spo-
łeczeństwo oceniało w sposób zróżnicowany, zarzucając zarządowi 
bezprawne zajęcie lokalu w Banku Spółdzielczym i zamienienie go na 
świetlicę, która z prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej 
niewiele miała wspólnego. Inni natomiast zajmowali stanowisko wręcz 
przeciwne, upatrując w Związku Strzeleckim organizatora wychowania 
obywatelskiego młodzieży70. Organizacja ta, mimo że borykała się z po-
ważnymi trudnościami finansowymi, zakupiła w 1936 r. w Bodzentynie 
2 ha placu pod boisko sportowe i budowę własnej świetlicy. Jednak, jak 
stwierdzał starosta kielecki, w następnym roku przeprowadzona została 
kontrola finansowa, która wykazała szereg nieprawidłowości i postawi-
ła wniosek nieufności dotychczasowemu zarządowi. 13 grudnia 1936 r. 

68 Cyt. za D. Palacz, Związek Strzelecki w województwie kieleckim w latach 1919–1939, 
mps pracy doktorskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2009.

69 Tamże, s. 99; A. Wołczyk, Bodzentyn jako miasto, mps, s. 172. 
70 Tamże, s. 176.
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w domu ludowym odbyło się zebranie miejscowego oddziału ZS, w któ-
rym uczestniczyło 56 osób. Powołano wówczas nowe władze, jak też na-
dano honorowe członkostwo dr. Gąsieckiemu, za złożenie 200-złotowej 
subwencji i przyrzeczenie stałej dotacji w wysokości 50 zł z przeznacze-
niem na budowę wspomnianej świetlicy71.
 Oprócz wymienionych wcześniej organizacji młodzieżowych, tj. 
ZMW „Wici”, ZS, Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej, na terenie 
Bodzentyna i we wsiach wchodzących w skład gminy działały również 
inne organizacje kształtujące postawy patriotyczne. W szkołach najlicz-
niejszą i prowadzącą różne formy działalności było harcerstwo. W roku 
szkolnym 1934/1935 na terenie gminy było 11 szkół powszechnych, 
w tym tylko dwie 7-klasowe. We wszystkich typach szkół uczyło się 
wówczas 2 049 dzieci72. Ze wszystkimi organizacjami młodzieżowymi 
oraz kombatanckimi Związek Strzelecki współpracował na płaszczyź-
nie przygotowania społeczeństwa do obrony zagrożonej niepodległości. 
W przededniu wojny społeczeństwo Bodzentyna włączyło się w akcję 
materialnego wsparcia i dozbrojenia armii. Prowadzone były zbiórki 
pieniężne na zakup wyposażenia wojskowego. Wyrazem patriotycznych 
postaw przedstawicieli Bodzentyna była prośba członka Rady Gminnej, 
Stanisława Pałysiewicza, skierowana w maju 1933 r. do Rady, o wyraże-
nie zgody na wybudowanie pomnika na placu przy ulicy Suchedniow-
skiej, poświęconego „Bohaterom poległym za Ojczyznę podczas wojny 
polsko-bolszewickiej”73. W powiecie kieleckim w 1936 r. w takich or-
ganizacjach paramilitarnych i kombatanckich jak: Związek Strzelecki, 
Związek Rezerwistów, Związek Legionistów, Związek Oficerów Re-
zerwy, Związek Halerczyków, Związek Inwalidów Wojennych zrzeszo-
nych było 2 894 osoby74. Liczbę tę należałoby zwiększyć o członków 
pozostałych organizacji młodzieżowych oraz partii politycznych, które 
również głosiły hasła patriotyczne. Członkowie tych organizacji ode-
grali szczególna rolę w walce zbrojnej podczas okupacji niemieckiej.

71 APK, SPK I, sygn. 235, k. 3, 13.
72 Tamże, WPK I, sygn. 10, k. 43.
73 Tamże, AGB, sygn. 2553, k. 130.
74 D. Palacz, Związek Strzelecki, s. 226, 235.
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Dzieje parafii Bodzentyn
 w latach niemieckiej okupacji

 Podczas II wojny światowej parafie rzymskokatolickie na ziemiach 
polskich wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej znalazły się w bardzo 
trudnej sytuacji. Realia Generalnego Gubernatorstwa, do którego nale-
żała diecezja kielecka i parafia Bodzentyn, były bardziej łagodne. Opis 
czynników determinujących pracę duszpasterską i życie religijne w tej 
diecezji znajdujemy w niedawno opublikowanej monografii1. Do niej 
zapewne będą się odwoływać wszyscy badacze historii parafii w latach 
hitlerowskiego zniewolenia.
 Najważniejsze źródła historyczne do badań nad dziejami parafii Bo-
dzentyn w latach 1939–1945 znajdują się w zasobach Archiwum Diece-
zjalnego w Kielcach. Dostępne są tam akta personalne i parafialne oraz 
kurialne. Do tych ostatnich należą m.in. protokoły wizytacji parafii i kon-
ferencji dekanalnych oraz sprawozdania o stanie parafii. W zbiorach ak-
towych parafii Bodzentyn znajdują się księgi metrykalne ochrzczonych, 
zaślubionych i zmarłych. Zapisy w nich czynione w czasie wojny są rze-
telne. Zachowały się tu spisy członków Bractwa Różańcowego i bardzo 
szczegółowe księgi inwentarzowe parafii z początku wojny2.
 Celem artykułu jest przedstawienie zarysu dziejów parafii Bodzen-
tyn w latach hitlerowskiej okupacji. Zacząć należy od charakterystyki jej 

1 T. Gocel, Duszpasterstwo w diecezji kieleckiej w latach II wojny światowej 1939–1945, 
Kielce 2012. Zob. też: M. Paulewicz, Diecezja kielecka, w: Życie religijne w Polsce 
pod okupacją hitlerowską 1939–1945, pod red. Z. Zielińskiego, Warszawa 1982, s. 
234–251.

2 W tym miejscu należy podziękować s. Angeli Skrzyńskiej z Archiwum Diecezjalne-
go w Kielcach i ks. dr. Leszkowi Sikorskiemu – obecnemu proboszczowi i dziekanowi 
bodzentyńskiemu za życzliwe udostępnienie materiałów źródłowych.
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terytorium i liczebności. W przededniu wojny parafia Bodzentyn była 
jedną z 232 w diecezji kieleckiej3. Należało do niej – oprócz osady Bo-
dzentyn – siedemnaście wiosek i przysiółków (tabela nr 1). W latach 
1939–1945 granice parafii nie uległy zmianie. Przez czas wojny i okupa-
cji Bodzentyn był siedzibą dekanatu, obejmującego parafie Bodzentyn, 
Dębno, Łączna, Świętomarz, Tarczek i Wzdół4.
 Rozległe terytorium parafii Bodzentyn ograniczało możliwości pro-
wadzenia przez duchowieństwo działalności duszpasterskiej i uczestni-
ctwo wiernych w życiu religijnym. Odległość do kościoła parafialnego 
sięgała siedmiu – ośmiu kilometrów (Psary Kąty, Psary Podlesie, Psary 
Podłazy). Istniał więc poważny problem przemierzenia łącznie kilkuna-
stu kilometrów drogi do świątyni i powrotnej do domu. Skutkowało to 
obniżeniem frekwencji na nabożeństwach, zwłaszcza w porze od póź-
nej jesieni do wczesnej wiosny. Kłopot z dotarciem do kościoła wynikał 
z przyczyn komunikacyjnych, na które składał się zły stan dróg, warun-
ki atmosferyczne i brak środków transportu, poza zaprzęgami konnymi. 
Nadto wszechogarniająca bieda, która przekładała się nie tylko na mar-
ne wyżywienie, lecz także braki obuwia i odzienia5.
 Parafia Bodzentyn miała typowo rolniczy charakter. Z danych bo-
dzentyńskiego proboszcza wynika, że w całej parafii w 1941 r. z handlu 
utrzymywało się 40 rodzin, z rzemiosła 120, z rolnictwa 1 300, a z pracy 
urzędniczej żyło 50 rodzin. W służbie folwarcznej pozostawało 6 rodzin, 
a bezrobotnych 80. W parafii Bodzentyn 54 rodziny żyły w skrajnej nędzy. 
Struktura własności rolnej była dość jednorodna. Do gospodarstw średnich 
zaliczano 1 gospodarstwo, 340 zaś było karłowatych i 960 małorolnych6.

3 Elenchus venerabilis cleri saecularis ac regularis dioecesis kielcensis pro Anno Domini 1939, 
Kielce 1939, s. 214.

4 Tamże, s. 47–50; Katalog duchowieństwa i probostw diecezji kieleckiej za rok 1940–1941, 
Kielce 1941, s. 21–24; Katalog duchowieństwa diecezji kieleckiej na Rok Pański 1945. 
W czasie wielkiej wojny światowej, Kielce b.d., mps w Archiwum Diecezjalnym w Kiel-
cach (dalej: ADK), s. 21.

5 T. Gocel, Duszpasterstwo, s. 207–208, 227; D. Olszewski, Życie religijne mieszkańców 
parafii Bodzentyn po drugiej wojnie światowej, w: Bodzentyn. Studia z dziejów miasta, 
pod red. K. Brachy i B. Wojciechowskiej, Kielce 2005, s. 253. Zob.: ADK, Akta Ku-
rialne Ogólne (dalej: AKO), sygn. OD-2/5, Odpis protokołu, k. 177.

6 ADK, Akta Parafii (dalej: APar.) – Akta parafii Bodzentyn 1939–1948, sygn. 
PB-8/4, Kwestionariusz o stanie majątkowym rz.-kat. parafii pw. Wniebowzięcia 
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 W pierwszych latach okupacji teren diecezji kieleckiej był silnie 
zróżnicowany pod względem wyznaniowym. Na wsiach zdecydowanie 
dominowali katolicy. W społecznościach małomiasteczkowych duży był 
udział wyznawców religii mojżeszowej. W Chmielniku i Działoszycach 
Żydzi przewyższali liczbę Polaków. Do 1942 r., kiedy Niemcy rozpo-
częli akcję „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, nie notowa-
no masowej eksterminacji Żydów. W strukturze wyznaniowej parafii 
zdarzali się akatolicy7.
 Parafia Bodzentyn należała w diecezji kieleckiej do grupy ponad 
czterdziestu parafii dużych (od 5 do 10 000 wiernych) i była jedną z naj-
liczniejszych8. W 1939 r. liczyła 8 466 katolików (tabela nr 1). Obok nich 
mieszkało 1 110 osób wyznania mojżeszowego. W Bodzentynie stano-
wili oni ⅓ mieszkańców. Z elenchusów wynika, że akatolikami w całej 
parafii było wtedy ledwie 4 osoby9. Natomiast wg stanu za 1945 r. liczba 
ta wzrosła do 1410.
 Zagłada spowodowała ogromną zmianę w strukturze wyznaniowej, 
narodowościowej, gospodarczej i kulturowej Bodzentyna. Do wyróżnio-
nych tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” należy katolickie 
małżeństwo z Bodzentyna. Byli to Kazimierz Zygadlewicz (1915–1969) 
i jego żona Marianna (1915–1996) z domu Rubinkiewicz, poślubieni 
w czerwcu 1940 r. Tytuł przyznano im w 1983 r., kiedy Kazimierz już 
nie żył. Dzięki tej rodzinie Holocaust przeżył Józef (Nachman) Rubino-
wicz (1905–1991). Na podkreślenie zasługuje fakt, że Kazimierz Zygad-
lewicz zdecydował się na ukrywanie bliskiego znajomego Żyda, który 
od grudnia 1939 r. wraz z żoną i córką był uciekinierem z Łodzi, choć 

MB i św. Stanisława B.M. w Bodzentynie, 5 I 1941 r., b.p. (dalej: Kwestiona-
riusz).

7 T. Gocel, Duszpasterstwo, s. 73–76.
8 Tamże, s. 75; D. Olszewski, Życie religijne, s. 253.
9 Elenchus, 1939, s. 48. Podane liczby katolików w Bodzentynie w 1939 r. w oparciu 

o źródła kościelne są niższe o ponad 600 osób od wielkości przytoczonej przez Reginę 
Renz (3853–1100 Żydów) za opracowaniem statystycznym A. Jelonka: Ludność miast 
i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 roku, Warszawa 1967. Por. 
R. Renz, Życie codzienne w Bodzentynie w latach 1918–1939, w: Bodzentyn. Z dziejów 
miasta w XII–XX wieku, pod red. K. Brachy, Kielce 1998, s. 165.

10 Katalog duchowieństwa i parafij diecezji kieleckiej za rok 1946, Kielce 1946, s. 31 (dalej: 
Katalog).
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wcześniej podczas pacyfikacji Bodzentyna Niemcy zabili dwóch jego 
braci, tj. Bolesława i Bonifacego oraz szwagra Tadeusza11.

Tabela nr 1. Wierni w parafii Bodzentyn w latach 1939–1945

Lp. Miejscowość
Liczba katolików w roku
1939 1945

1. Bodzentyn 2 040 2 040

2. Celiny 360 200

3. Dąbrowa Dolna 602 380

4. Dąbrowa Górna 452 550

5. Leśna Kamienna Góra 186 150

6. Leśna Podkonarze 276 210

7. Leśna Stara Wieś 724 590

8. Psary Grabowa 90 60

9. Psary Kąty 568 480

10. Psary Podlesie 180 190

11. Psary Podłazy 370 280

12. Psary Stara Wieś 708 620

13. Podgórze 272 140

14. Podzamcze 248 270

15. Sieradowice 640 500

16. Święta Katarzyna 140 100

17. Wilków 580 400

18. Wzorki 30 20

Ogółem: 8 466 7 180

Źródło: Elenchus venerabilis cleri saecularis ac regularis dioecesis kielcensis pro Anno Domini 
1939, Kielce 1939, s. 48; Katalog duchowieństwa i parafij diecezji kieleckiej za rok 1946, Kiel-
ce 1946, s. 31.

11  Portal Polscy Sprawiedliwi, źródło: www.sprawiedliwi.org.pl/pl/family/639,rodzina
-zygadlewiczow/ (dostęp on-line 29 V 2013 r.).
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 W ocenie danych statystycznych należy zachować dużą ostrożność. 
Liczby są szacunkowe, a czasem zupełnie niewiarygodne. Z łatwością 
można zauważyć, że podczas wojny parafie nie zaktualizowały infor-
macji i pokrywają się one z danymi przedwojennymi (1938 r.). Podobnie 
wątpliwe są liczby z pierwszych lat powojennych. W przypadku Bo-
dzentyna liczba 2 040 wiernych występuje w 1939 r. i po zakończeniu 
wojny. Dane te nie uwzględniały zmian wynikających z ruchu natural-
nego ludności oraz skutków represji niemieckich. Przypadające w 1943 r. 
ich apogeum należy łączyć z niepowodzeniami na froncie wschodnim 
oraz rozwojem podziemia zbrojnego i oporu Polaków wobec polityki 
okupanta12. Doszło wtedy do wzmocnienia niemieckich sił bezpieczeń-
stwa współpracujących z siatką konfidentów. Ich walka z partyzantką, 
szczególnie z silnym Zgrupowaniem Partyzanckim por. Jana Piwnika 
„Ponurego”, szefa „Kedywu” w Okręgu Radomsko-Kieleckim Armii 
Krajowej, dotknęła wiejskie zaplecze oddziałów13. Akcja pacyfikacyjna 
m.in. 62 Plutonu Zmotoryzowanego Żandarmerii, stacjonującego naj-
pierw w Nowej Słupi, a następnie Świętej Katarzynie oraz posterunku 
żandarmerii w Bielinach trwała od marca do lipca 1943 r. W tym czasie 
z rąk żandarmów zginęło prawie 700 osób. Na obszarze parafii i deka-
natu bodzentyńskiego największych egzekucji dokonano w Bodzentynie 
1 czerwca (39 ofiar), Dąbrowie Dolnej i Górnej 8 i 9 maja (43), Wzdole 
Rządowym 11 kwietnia (23), Woli Szczygiełkowej (21), Psarach Pod-
lesiu 29 maja (8) i Dębnie (28). Pacyfikacje przeprowadzano w odwecie 
za ukrywanie konspiratorów, dostarczanie im żywności i utrzymywanie 
z nimi kontaktów14. Kulminacją terroru była zagłada Michniowa 12 i 13 
lipca 1943 r., gdzie zamordowano 204 osoby, w tym 48 dzieci15. Podob-

12 T. Domański, A. Jankowski, Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945, Kielce 
2011, s. 330.

13 M. Jedynak, Robotowcy 1943. Monografia II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich 
AK „Ponury”, Końskie 2007; M. Michalczyk, Diabeł „Piątej kolumny”, Warszawa 
1986.

14 T. Domański, A. Jankowski, Represje niemieckie, s. 167–168, 192–194. Por. M. Mi-
chalczyk, Diabeł, s. 133–137; J. Pałysiewicz, Straty wsi powiatu kieleckiego w latach 
1939–1945, mps pracy magisterskiej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, Kiel-
ce 1977, s. 44–48, 54–56.

15 T. Domański, A. Jankowski, Represje niemieckie, s. 205–209.
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nie krwawe represje dotknęły w tym samym czasie parafie położone na 
południu diecezji kieleckiej16.
 Statystyki kościelne parafii Bodzentyn, w odniesieniu do większości 
innych miejscowości, zanotowały spadek liczby mieszkańców. Tak też 
się stało z ogólną liczbą bodzentyńskich parafian. Trudność polega na 
określeniu wiarygodnej wielkości strat, ponieważ pierwszy powojenny 
katalog podaje dla parafii Bodzentyn liczbę 7 180 wiernych17. W latach 
1939–1945 liczba wiernych zmniejszyłaby się z 8 466 do 7 180. Oznacza-
łoby to stratę 1 286 katolików, co stanowiłoby spadek o około 15%. Koś-
cielne ankiety w sprawie szkód wojennych w latach 1939–1945 sugerują, 
że skala niemieckiej polityki eksterminacji w parafii była bardzo dotkli-
wa. Parafia Bodzentyn należała do kilku najbardziej dotkniętych w die-
cezji (Łukowa, Sędziszów, Zagnańsk). Powojenne szacunki wskazują, 
że w okresie wojny Niemcy zamordowali ponad 100 wiernych w parafii 
Bodzentyn (około 100 w 1943 r. i 14 w 1944 r.) oraz około 40 osób zgi-
nęło w partyzantce w 1944 r. Niemcy uwięzili około 100 parafian. Z tej 
liczby 60 w 1943 r., z których 15 wywieźli do obozów koncentracyjnych 
i 40 w 1944 r. Ponadto około 400 wywieźli na roboty przymusowe (100 
w 1943 r. i 300 w 1944 r.)18. W przywołanej tu ankiecie podano, że na 
1 stycznia 1945 r. ogólna liczba parafian wynosiła 8 140 osób19. Jeżeli 
do tej liczby dodalibyśmy 5 zmarłych do połowy stycznia i 12 zabitych 
w czasie ofensywy styczniowej i walk o Bodzentyn i okolicę, to znaczy-
łoby spadek liczby wiernych z 8 466 do 8 123, czyli o około 4%.
 Na dynamikę demograficzną, w tym zmiany struktury wyznaniowej, 
duży wpływ miał ruch naturalny. W pierwszym pełnym roku okupacji, 
czyli 1940 r., urodziło się w parafii Bodzentyn 250 dzieci, zawartych zo-
stało 70 sakramentalnych związków małżeńskich, zmarły zaś 174 osoby20.

16 T. Gocel, Duszpasterstwo, s. 287.
17 Katalog, 1946, s. 31. Liczba katolików wynikająca z sumy wiernych z poszczegól-

nych miejscowości, którą zamieszczono w tabeli wynosi 7 180, wielkość zaś podana 
w wykorzystanym katalogu wynosi 7 140 i prawdopodobnie jest błędna. Zob. D. 
Olszewski, Życie religijne, s. 253.

18 ADK, AKO, sygn. OD-11/6, Parafia Bodzentyn pod okupacją niemiecką od 6 IX 
1939 r. do 17 I 1945 r., Bodzentyn 24 IX 1948 r., k. 2; T. Gocel, Duszpasterstwo, s. 291.

19 ADK, AKO, sygn. OD-11/6, Parafia Bodzentyn pod okupacją, k. 2.
20 ADK, APar., sygn. PB-8/4, Kwestionariusz.
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 W Bodzentynie – tak jak w większości parafii diecezji kieleckiej – 
– najmniej dzieci urodziło się i zostało ochrzczonych w latach 1942– 
–1943, a więc w kulminacyjnym okresie okupacji niemieckiej (tabela nr 
4). Gwałtowny spadek liczby chrztów, sięgający 30%, wypływał z wie-
lu czynników. Rodziło się mniej dzieci, ponieważ rodziny były ubogie 
pod względem materialnym, występowało poczucie braku perspektyw 
w czasie wojny, zaangażowano się w działalność konspiracyjną, istnia-
ło ustawodawstwo niemieckie podnoszące wiek zawierania małżeństw 
oraz polityka zmierzająca do kontroli urodzeń, a ponadto bardzo ogra-
niczona była opieka medyczna i społeczna, co można uznać za pośredni 
składnik polityki eksterminacji21.
 Inaczej kształtowała się liczba kościelnych związków małżeńskich. 
Najmniej tych sakramentów udzielono w 1941, 1942 i 1944 r. Na uwagę 
zasługuje liczba odnosząca się do 1943 r., kiedy zawarto aż 78 ślubów, 
czyli prawie tyle co w pierwszym roku po zakończeniu wojny22. Rzeczą 
interesującą jest fakt, że w pierwszych latach po zakończeniu wojny nie 
wzrosła ilość udzielanych sakramentów małżeństwa.
 W parafii rocznie umierało około 200 osób. Przy czym – co jest bar-
dzo charakterystyczne – największą liczbę zgonów zapisano w księdze 
zmarłych w 1942 r., czyli 265 osób. Rzecz najistotniejsza to brak adnotacji 
w księdze zmarłych za 1943 r. większości ofiar pacyfikacji Bodzentyna. 
Natomiast zamieszczono tam nazwiska kilku katolików z parafii Bo-
dzentyn zamordowanych przez Niemców w obozach koncentracyjnych, 
czy innych miejscach. Z księgi zmarłych możemy odtworzyć część mor-
derstw Niemców na Polakach mieszkańcach parafii Bodzentyn. Zaczęło 
się od zabicia w Celinach dnia 4 maja o godzinie szóstej trzech młodych 
mieszkańców23. Byli to: Stefan Putkowski (lat 32)24, Bolesław Wzorek 

21 C. Łuczak, Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Poznań 1993, s. 98–120; 
T. Gocel, Duszpasterstwo, s. 212.

22 Archiwum Parafii Bodzentyn (dalej: APB), Akta zaślubionych w parafii Bodzentyn 
1939–1945, sygn. 47, k. 5–9.

23 Por. M. Michalczyk, Diabeł, s. 131.
24 Stefan Putkowski ur. 2 VI 1911 r. w Dąbrowie. Syn Wincentego i Antoniny z d. 

Smolińska. Pozostawił on owdowiałą żonę Mariannę z Dyków. Fakt śmierci zgło-
sili świadkowie Jan Dyk i Franciszek Nowocień. APB, Księgi metrykalne, sygn. 66 
(Unikat zmarłych rz.-kat. parafii Bodzentyn pow. kieleckiego od 1 I 1939 do III 
1945 r.), k. 139, poz. 66.
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(lat 20)25 i Stanisław Nowocień (lat 21)26. Godzinę później w Bodzenty-
nie zamordowano czterdziestodwuletnią Stanisławą Domoradzką27.
 Jak wiadomo, 7 maja 1943 r. kilkunastoosobowy oddział partyzancki 
ppor. Euzebiusza Domoradzkiego „Grota” przeprowadził akcję w Woj-
ciechowie (między Bodzentynem a Nową Słupią) przeciw niemieckiej 
grupie pacyfikacyjnej. W ataku na 62 zmotoryzowany pluton żandarme-
rii dowodzony przez Oberleutnanta Alberta Schustera zginęło 8 żandar-
mów i 2 partyzantów. Niemiecki odwet nastąpił niebawem i jego ofiarą 
padli mieszkańcy Dąbrowy Górnej, Dąbrowy Dolnej i Wojciechowa28. 
Akcją odwetową oddziału żandarmerii kierował dowódca Hauptmanns-
chaftu Kielce Gerulf Mayer. Z badań przeprowadzonych w końcu lat 
sześćdziesiątych XX w. przez sędziego Andrzeja Jankowskiego z Okrę-
gowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach wynika, 
że 14 mieszkańców Dąbrowy Górnej zastrzelono jeszcze wieczorem 7 
maja. Natomiast rankiem następnego dnia w Dąbrowie Dolnej żandar-
mi z Kielc zamordowali 31 osób (w tym dwie z Wojciechowa). Wśród 
zabitych było 12 kobiet i 8 dzieci29.
 Danych tych nie potwierdzają w pełni wpisy w parafialnej księdze 
zmarłych. Przede wszystkim wynika z nich, że morderstw w obu Dąbro-
wach dokonali Niemcy w dniach 8 i 9 maja. Początkowo (10 maja) sporzą-
dzono akty zgonów jedynie dla dwóch osób: zamieszkałego w Bodzen-
tynie, a zabitego w Dąbrowie 8 maja o godz. piątej, byłego nauczyciela, 
Tadeusza Bogumiła Świderskiego (lat 31)30 i Franciszki Piwko z Kurpiń-

25 Bolesław Wzorek ur. 1 IV 1923 r. Syn Pawła i Katarzyny z Nosalskich. Był kawale-
rem. Świadkami śmierci byli Franciszek Wzorek i Jan Dyk. Tamże, poz. 67.

26 Stanisław Nowocień ur. 6 XII 1922 r. w Dąbrowie. Syn Feliksa i Julii z Dyków. Był 
kawalerem. Poświadczyli fakt śmierci Feliks Nowocień i Jan Dyk. Tamże, k. 140, 
poz. 68.

27 Stanisława Domoradzka ur. 10 II 1901 r. Córka Stanisława i Bronisławy ze Świder-
skich. O śmierci niezamężnej kobiety poinformowali ks. Michała Wójcika tego dnia 
po południu Stanisław i Józef Domoradzcy. Tamże, k. 139, poz. 65.

28 T. Domański, A. Jankowski, Represje niemieckie, s. 191–192; Portal DWS, źródło: 
www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw203.html (dostęp on-line 29 V 2013); por. M. Mi-
chalczyk, Diabeł, s. 131–132.

29 T. Domański, A. Jankowski, Represje niemieckie, s. 194.
30 APB, Księgi metrykalne, sygn. 66 (Unikat zmarłych), Akt zgonu Tadeusza Bogumi-

ła Świderskiego z 10 V 1943 r., k. 140, poz. 76.
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skich (lat 61)31. Natomiast dla dalszych 17 zamordowanych 9 maja 1943 r. 
(w większości o godzinie ósmej) fakt ich śmierci odnotowano w księdze 
zmarłych parafii Bodzentyn dopiero 16 czerwca. Zgłosili te dane i za-
świadczyli o nich dwaj świadkowie Stanisław Drapisz i Józef  Winiarski32. 
Kolejne poświadczenia zgłoszono w urzędzie parafialnym w połowie lip-
ca. Dokonali tego oprócz wymienionych, Stanisław Dyk i Stanisław Po-
żoga. Łącznie zgłoszono śmierć 33 osób (tabela nr 2), zamordowanych 8 
maja w godzinach od 18. do 19. oraz 9 maja około godziny 8.33

Tabela nr 2. Zamordowani w Dąbrowie w dniu 8 i 9 maja 1943 r.
i wpisani do księgi zmarłych

Lp. Nazwisko i imię Lat
życia Imiona rodziców

P o z y c j a 
w księdze
zmarłych 
/data wpi-
s u / d a t a 
śmierci

1. Świderski Tadeusz 
Bogumił 31 Stanisław i Marianny 

z Zychiewiczów
76 / 10 V / 
8 V

2. Piwko Franciszka 
z d. Kurpińska 61 Piotr i Marianna 

z Dudziców
77 / 10 V 
/ 8 V

3. Dziuba Antoni 61 Paweł i Teresa z Deklów 103 / 16 
VI / 9 V

4. Józek Walentyna 73 Paweł i Marianna 
z Jabłków

104 / 16 
VI / 9 V

5. Sobieraj Małgorzata 
z d. Graba 47 b.d. 105 / 16 

VI / 9 V

31 Tamże, Akt zgonu Franciszki Piwko z Kurpińskich z 10 V 1943 r., k. 140, poz. 77.
32 Tamże, Akty zgonu, s. 144–146, poz. 103–119.
33 Pełnej listy zamordowanych w Dąbrowie Górnej i Dolnej nie zamieszczono też na 

pomniku – mogile. W dodatku na nagrobku wypisano 25 nazwisk i stwierdzono, że 
pomordowano ich w dniu 10 V 1943 r. Brakuje precyzji co do wieku i nazwisk ofiar. 
Wykorzystanie ksiąg metrykalnych z pewnością pozwoliłoby na weryfikację niektó-
rych błędów. Por. R. Wiltos, Pomniki walki i męczeństwa w powiecie kieleckim. Lata 
1945–1980, Kielce 1983, mps pracy magisterskiej w Archiwum Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, s. 34–35.



Lp. Nazwisko i imię Lat
życia Imiona rodziców

P o z y c j a 
w księdze
zmarłych 
/data wpi-
s u / d a t a 
śmierci

6. Synowiec Tomasz 36 Jan i Stanisława 
z Tuśniów

106 / 16 
VI / 8 V

7. Synowiec Marianna 
z d. Obara 36 Kazimierz i Cecylia 

z Łubków
107 / 16 
VI / 8 V

8. Synowiec Janina 6 Tomasz i Marianna 
z Obarów

108 / 16 
VI / 8 V

9. Obara Stefan 29 Kazimierz i Cecylia 
z Łubków

109 / 16 
VI / 8 V

10. Michta Katarzyna 19 Jan i Cecylia z Łubków 110 / 16 
VI / 8V

11. Dyk Bolesław 37 Jan i Zofia 
z Sokołowskich

111 / 16 
VI / 9 V

12. Dyk Bronisława z d. 
Dyk 43 Józef i Anna z Jezier-

skich
112 / 16 
VI / 9V

13. Dyk Jadwiga 11 Bolesław i Bronisława 
z Dyków

113 / 16 
VI / 9 V

14. Dyk Henryk 6 Bolesław i Bronisława 
z Dyków

114 / 16 
VI / 9 V

15. Dyk Zofia 8 Bolesław i Bronisława 
z Dyków

115 / 16 
VI / 9 V

16. Rutkowski Jan 44 Adam i Tekla 
z Gwardysiów

116 / 16 
VI / 9 V

17. Cedzyńska Antonina 
z d. Dyk 54 Józef i Anna 

z Jezierskich
117 / 16 
VI / 9 V

18. Cedzyńska 
Stanisława 18 Adam i Antonina 

z Dyków
118 / 16 
VI / 9 V

19. Cedzyńska Marianna 
Genowefa 6 Józef i Władysława 

z Pytlów
119 / 16 
VI / 9 V

20. Kutryś Władysław 56 Jan i Anna z Franczaków 129 / 11 
VII / 9 V
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Lp. Nazwisko i imię Lat
życia Imiona rodziców

P o z y c j a 
w księdze
zmarłych 
/data wpi-
s u / d a t a 
śmierci

21. Kutryś Katarzyna z d. 
Dyk 68 Andrzej i Magdalena 

z Imiołków
130 / 11 
VII / 9 V

22. Kutryś Stanisław 30 Władysław i Katarzyna 
z Dyków

131 / 11 
VII / 9 V

23. Kutryś Apolonia 26 Władysław i Katarzyna 
z Dyków

132 / 11 
VII / 9 V

24. Rachtan Władysława 
z d. Dziuba 49 Antoni i Florentyna 

z Cybulskich
139 / 15 
VII / 9 V

25. Pokrzywka Józef 33 Jan i Wiktoria 
z Sulińskich

142 / 15 
VII / 8 V

26. Moćko Władysław 35 Józef i Józefa 
z Krzowskich

143 / 18 
VII / 8 V

27. Dyk Władysław 34 Walerian i Stefania 
z Karasiów

144 / 18 
VII / 8 V

28 Dyk Zofia z d. Osuch 47 Walenty i Józefa 
z Drapiszów

145 / 18 
VII / 8 V

29. Dyk Genowefa 6 Władysław i Julianna ze 
Szczygłów

146 / 18 
VII / 8 V

30. Dąbek Józef 47 Paweł i Franciszka 
z Linków

147 / 18 
VII / 8 V

31. Miernik Henryk 20 Piotr i Antonina 
z Lesiszów

148 / 18 
VII / 8 V

32. Dyk Wawrzyniec 31 Stanisław i Antonina 
z Dąbków

149 / 18 
VII / 8 V

32. Bernacki Władysław 35 Jana i Marianny 
z Mirkiewiczów

154 / 19 
VII / 9 V

33. Bernacka Marianna 
z d. Graba 40 Paweł i Marianna 

z Dyków
155 / 19 
VII / 9 V

Źródło: APB, Księgi metrykalne, sygn. 66 (Unikat zmarłych rz.-kat. parafii Bodzentyn 
pow. kieleckiego od 1 I 1939 r. do III 1945 r.), Akty zgonu, k. 144–146, poz. 103–119 
oraz k. 147–150, poz. 129–132, 139, 142–149.



 Z księgi metrykalnej zgonów wynika, że 8 maja o godz. jedenastej 
śmierć ponieśli Bronisław Stankiewicz (lat 30) z Bodzentyna34 i Jan Ma-
tysek (lat 47) z Podgórza35.
 Niemiecki odwet objął 26 maja pięciu kolejnych mężczyzn stanu 
wolnego z Bodzentyna. O godzinie trzeciej nad ranem zginął Henryk 
Strachowski (lat 23)36 oraz Zygmunt Domański (lat 37)37 i jego brat Jan 
Kazimierz Domański (lat 27)38. Rodzicami braci Domańskich byli Ka-
zimierz i Elżbieta z Bąderskich. Z kolei o godzinie ósmej zginął Jan Zy-
gadlewicz (lat 23)39 i o godzinie dwudziestej pierwszej Witold Świder-
ski (lat 21)40. Przy ich nazwiskach – podobnie jak w przypadku innych 
zamordowanych parafian – na marginesie została dopisana litera „Z” 
oznaczająca prawdopodobnie „zamordowany”. Tak oznaczony został za-
pis zgonu kolejnego obywatela Bodzentyna zamordowanego po głównej 
pacyfikacji. Otóż 5 czerwca o dwudziestej drugiej zginął Zygmunt Bą-
derski (lat 23, kawaler)41.
 Dopiero w dniu 19 czerwca odnotowano śmierć mieszkańca Psar, 
Stanisława Komendy (lat 18)42. Kolejnym był wpisany 19 lipca 1943 r. 
zamordowany w Psarach Podlesiu w dniu 29 maja t.r. o godz. 8-ej Jó-
zef Stodulski (lat 55)43. Pozostałych z ośmiu zamordowanych tego dnia 
w tej miejscowości nie uwzględniono w księdze44.
 Dwaj wspomniani wcześniej świadkowie z Dąbrowy (Drapisz i Wi-
niarski) zgłosili jeszcze 11 lipca śmierć czteroosobowej rodziny pod-
czas pacyfikacji wsi 9 maja. Był to Władysław Kutryś (lat 56), jego żona 

34 APB, Księgi metrykalne, sygn. 66 (Unikat zmarłych), Akt zgonu Bronisława Stan-
kiewicza z 9 V 1943 r., k. 139, poz. 73.

35 Tamże, Akt zgonu Jana Matyska z 9 V 1943 r., k. 139, poz. 75.
36 Tamże, Akt zgonu Henryka Strachowskiego z 26 V 1943 r., k. 142, poz. 85.
37 Tamże, Akt zgonu Zygmunta Domańskiego z 26 V 1943 r., k. 142, poz. 86.
38 Tamże, Akt zgonu Jana Kazimierza Domańskiego z 26 V 1943 r., k. 142, poz. 87.
39 Tamże, Akt zgonu Jana Zygadlewicza z 26 V 1943 r., k. 142, poz. 88.
40 Tamże, Akt zgonu Widolda Świderskiego z 26 V 1943 r., k. 142, poz. 89.
41 Tamże, Akt zgonu Zygmunta Bąderskiego z 6 VI 1943 r., k. 143, poz. 94.
42 Tamże, Akt zgonu Stanisława Komendy z 6 VI 1943 r., k. 146, poz. 120.
43 Tamże, Akt zgonu Józefa Stodulskiego z 19 VII 1943 r., k. 150, poz. 150.
44 T. Domański, A. Jankowski, Represje niemieckie, s. 192; R. Wiltos, Pomniki walki, s. 

54. Por. M. Michalczyk, Diabeł, s. 136.
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Katarzyna (lat 68), drugi raz zamężna, syn Stanisław (lat 30, kawaler) 
i córka Apolonia (lat 26, panna)45.
 Wpisy dotyczące zasadniczej pacyfikacji Bodzentyna z 1 czerwca za-
częto zamieszczać 11 lipca 1943 r. Wynika z nich, że kilka osób zginęło 
o godzinie 6 rano, pozostali zaś w południe. Zdecydowanej większości 
zamordowanych nie odnotowano w wykorzystanej księdze zmarłych. 
Powodowało to w późniejszych latach komplikacje natury prawnej i wy-
magało wszczynania postępowań sądowych.

Tabela nr 3. Zamordowani w Bodzentynie 1 czerwca 1943 r.

Lp. Nazwisko i imię Lat
życia Imiona rodziców

P o z y c j a 
w księdze 
zmarłych / 
data wpisu

1. Bryła Franciszek 27 – brak wpisu
2. Cichosz Czesław 25 – brak wpisu
3. Cichosz Władysław 18 – brak wpisu
4. Czernikiewicz Witold 21 – brak wpisu

5. Dyk Franciszek 25 Marianna Dyk 137 / 11 
VII 1943

6. Gawlicki Ryszard 19 Stefan i Helena 
z Rudzińskich

152 / 19 
VII 1943

7. Gawlicki Stefan 48
Stanisław i Fran-
ciszka
z Majewskich

151 / 19 
VII 1943

8. Głuszek Stanisław 19(21?) Jan i Anna 
z Pożogów

134 / 11 
VII 1943

9. Hajdenrajch Henryk 32 – brak wpisu
10. Hajdenrajch Rozalia 65 – brak wpisu
11. Kazubiński Roman 62 – brak wpisu
12. Kudliński Henryk 27 – brak wpisu

45 APB, Księgi metrykalne, sygn. 66 (Unikat zmarłych…), Akty zgonu Władysława, 
Katarzyny, Stanisława i Apolonii Kutryś z 11 VII 1943 r., k. 147–148, poz. 129–
132.



Lp. Nazwisko i imię Lat
życia Imiona rodziców

P o z y c j a 
w księdze 
zmarłych / 
data wpisu

13. Laskowski Franciszek 31 Teofil i Franciszka 
z Kowalskich

135 / 11 
VII 1943

14. Laskowski Henryk 27 Stefan i Antonina 
z Bąderskich

136 / 11 
VII 1943

15. Laskowski Stanisław 38 – brak wpisu
16. Miśkiewicz Józef 22 – brak wpisu
17. Nowińska Antonina 64 – brak wpisu
18. Piasecka Anna 72 – brak wpisu
19. Piasecka Helena 38 – brak wpisu
20. Purzyńska Genowefa 37 – brak wpisu
21. Sotkiewicz Józef 23 – brak wpisu
22. Stankiewicz Jan 63 – brak wpisu
23. Stankiewicz Jan 42 – brak wpisu

24. Stankiewicz 
Kazimierz 20 – brak wpisu

25. Stankiewicz Stanisław 26 – brak wpisu
26. Stankiewicz Wincenty 64 – brak wpisu
27. Ścisłowicz Jan 70 – brak wpisu
28. Ścisłowicz Jan 43 – brak wpisu
29. Ścisłowicz Stanisław 29 – brak wpisu

30. Świderski Bolesław 
Józef 21 Jan i Helena 

z Barańskich
153 / 19 
VII 1943

31. Świderski Konrad 18 – brak wpisu

32. Toporkiewicz 
Stanisław 20 Franciszek i Anna 

z Czernikiewiczów
157 / 21 
VII 1943

33. Wójcikowski Edward 62 – brak wpisu
34. Woźniak Ignacy 60 – brak wpisu
35. Wrona Kazimierz 61 – brak wpisu
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Lp. Nazwisko i imię Lat
życia Imiona rodziców

P o z y c j a 
w księdze 
zmarłych / 
data wpisu

36. Zygadlewicz Bolesław 23 – brak wpisu
37. Zygadlewicz Bonifacy 17 – brak wpisu
38. Zygadlewicz Jan 32 – brak wpisu
39. Zygadlewicz Tadeusz 27 – brak wpisu

Źródło: APB, Księgi metrykalne, sygn. 66 (Unikat zmarłych…), Akty zgonu, k. 
148–150.

 Pomimo tragicznych pacyfikacji i wywózek oraz naturalnych zgo-
nów w parafii Bodzentyn w okresie od 1 września 1939 r. do 15 stycz-
nia 1945 r. wystąpił dodatni wskaźnik wzrostu naturalnego ludności. Na 
podstawie ksiąg metrykalnych można szacunkowo stwierdzić, że wyniósł 
on około +150 osób. Ochrzczono bowiem 1 226 dzieci, zmarło zaś 1068 
parafian. Dlaczego więc zmalała liczba wiernych w parafii? Decydujący 
wpływ na podany wyżej spadek parafian miały migracje ludności. Kom-
plikuje to przeprowadzone analizy, a wyliczenia czyni bardzo mało pre-
cyzyjnymi. Musimy ponadto wziąć pod uwagę, że do końca 1939 r. na te-
renie parafii zamieszkało około 500 przymusowo wysiedlonych Polaków 
z Pomorza i Wielkopolski. Natomiast po kapitulacji powstania warszaw-
skiego osiedliło się dalszych około 2 000 uciekinierów ze stolicy46.

Tabela nr 4. Ochrzczeni, zaślubieni i zmarli w parafii Bodzentyn w la-
tach 1939–1945

Lata
Liczba
chrztów  ślubów  zmarłych

1939 318 (111)* 62 (16) 218 (88)
1940 250 70 175
1941 228 51 163

46 ADK, AKO, sygn. OD-11/6, Parafia Bodzentyn pod okupacją, k. 2.



Lata
Liczba
chrztów  ślubów  zmarłych

1942 207 47 265
1943 201 78 201
1944 216 52 171
1945 216 (13) 80 (0) 161 (5)
Razem: 1 636 (1 226) 440 (314) 1 354 (1068)

* Liczby podane w nawiasach odnoszą się do danych zapisanych w księgach metrykal-
nych dla czasu wojny (czyli odpowiednio od 1 września 1939 r. do 15 stycznia 1945 r.).
Źródło: APB, Akta urodzonych w parafii Bodzentyn za lata 1938–1942, sygn. 23, 
k. 5–237; Tamże, Akta urodzonych w parafii Bodzentyn za lata 1943–1946, sygn. 
24, k. 1–138; Tamże, Akta zaślubionych w parafii Bodzentyn za lata 1939–1945, 
sygn. 47, s. 5–111; Tamże, Unikat zmarłych…, sygn. 66, k. 1–189; Tamże, Księ-
ga zmarłych 1945, b.sygn., k. 1–18; ADK, Akta parafii, Akta parafii Bodzentyn 
1939–1948, sygn. PB-8/4, Kwestionariusz o stanie majątkowym rz.-kat. parafii pw. 
Wniebowzięcia Matki Boskiej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bodzenty-
nie, 5 I 1941 r., b.p.; T. Gocel, Duszpasterstwo, s. 213; obliczenia własne.

 Za kształt i dynamikę życia religijnego parafii bezpośrednio odpo-
wiedzialnymi są proboszczowie. W latach drugiej wojny światowej w Bo-
dzentynie funkcję proboszcza pełniło dwóch księży. Pierwszym był ks. 
Michał Wójcik, który objął stanowisko we wrześniu 1929 r. i piastował 
je do śmierci, tj. do kwietnia 1944 roku47. Ks. Michał Wójcik nie zaj-
mował żadnych funkcji w Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Był natomiast 
dziekanem bodzentyńskim. Jego pracę duszpasterską bardzo pozytywnie 
ocenił w przededniu wojny biskup sufragan kielecki Franciszek Sonik, 
który odbył wizytację parafii w końcu maja 1939 r. W sprawozdaniu czy-
tamy: „Wielką zasługą proboszcza, ks. Michała Wójcika, jest: że parafię, 
47 Ks. Michał Wójcik ur. 24 VI 1887 r. Ukończył Seminarium Duchowne w Kielcach. 

Wyświęcony na kapłana 15 VI 1911 r. Był wikariuszem w parafii Beszowa i Bole-
sław, a następnie proboszczem w parafii Brzegi (1917–1920), Małogoszcz (1920– 
–1927), gdzie pełnił obowiązki dziekana oraz Stopnica (1927–1929), gdzie także był 
dziekanem. W sierpniu 1929 r. zrezygnował z tej ostatniej placówki i w następnym 
miesiącu objął stanowisko proboszcza i dziekana w Bodzentynie. Za: ADK, Akta 
Personalne (dalej: AP), sygn. XW-29, Akta ks. Michała Wójcika 1905–1944, Akty 
nominacji na stanowiska kościelne ks. Michała Wójcika, k. 9, 10, 17, 19, 20, 23, 25, 
27, 28, 29; Katalog, 1945, s. 19.
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do gruntu zaniedbaną, tak pod względem duchowym, jak materialnym, 
przez swoją pracę i ofiarność znacznie wydźwignął w ciągu dziewięciu 
lat swego pasterzowania, a w szczególności należy podkreślić ożywienie 
u parafian poczucia kościelnego, z drugiej zaś strony poważne prace re-
montowe przy kościele, który, nawiasem mówiąc, jest bardzo trudny do 
utrzymania, oraz wybudowania przestronnej, piętrowej i nowoczesnej 
plebanii, budynków gospodarskich i ogrodzenia cmentarza”48. Proboszcz 
godnie zachował się w czasie najazdu Niemiec na Polskę. Podobnie jak 
wszyscy księża z dekanatu bodzentyńskiego, pozostał on na miejscu, nie 
opuszczając swej placówki „ani na chwilę”49. Po wybuchu wojny stan jego 
zdrowia pogarszał się. Duchowny zmuszony był w listopadzie 1940 r. 
prosić władze kościelne o zwolnienie z obowiązków dziekana i udzielenie 
dwutygodniowego urlopu na przeprowadzenie badań lekarskich w Kra-
kowie50. Otrzymał urlop, ale pozostał dalej dziekanem, choć przejazdy 
furmankami sprawiały mu duże trudności. Wpłynęło to ujemnie na jego 
aktywność duszpasterską. Wiadomo, że pod koniec życia mocniej odczu-
wał dolegliwości. Obowiązki chorego bodzentyńskiego dziekana spełniał 
w zastępstwie proboszcz z parafii Łączna - ks. Aleksander Klimaszewski, 
miejscowy zaś wikariusz ks. Henryk Zięć był upoważniony do uzupeł-
niania dokumentacji metrykalnej, jako tymczasowy administrator para-
fii51. Ks. Michał Wójcik kilka tygodni przebywał na leczeniu w Szpitalu 
Miejskim św. Aleksandra w Kielcach52. Wymagały tego jego schorzenia 
kardiologiczne i gastryczne53. Pomimo leczenia zmarł w Wielki Czwar-

48 ADK, AKO, sygn. OD-1/12, Protokół z wizytacji kanonicznej w parafii Bodzentyn, 
27–28 V 1939 r., k. 3.

49 Tamże, sygn. OD-4/4, Akta dziekańskie ogólne 1939–1969 Bodzentyn–Olkusz, t. 
I, Pismo dziekana bodzentyńskiego do Kurii Diecezjalnej w Kielcach, 18 XI 1939 
r., k. 1.

50 Tamże, AP, sygn. XW-29, Pismo ks. Michała Wójcika do Kurii Diecezjalnej w Kiel-
cach, 13 XI 1940 r., k. 35; Tamże, AKO, sygn. OD-4/4, Pismo dziekana bodzentyń-
skiego do Kurii Diecezjalnej w Kielcach, Bodzentyn 13 XI 1940 r., k. 9.

51 Tamże, APar., sygn. PB-8/4, Korespondencja z 1944 r., k. 18–19, 21–29.
52 Tamże, AP, sygn. XW-29, Zaświadczenie intendenta Szpitala Miejskiego św. Alek-

sandra w Kielcach dla ks. Michała Wójcika, Kielce 25 II 1944 r., k. 39.
53 Tamże, Pismo ks. Michała Wójcika do biskupa kieleckiego, Kielce 29 II 1944 r., k. 

40; Pismo wikariusza generalnego biskupa Franciszka Sonika do ks. Michała Wójci-
ka, Kielce 3 III 1944 r., k. 38.



tek, 6 kwietnia 1944 r., przeżywszy 56 lat. W ankiecie strat wojennych dla 
parafii Bodzentyn podano, że przedwczesna śmierć ks. proboszcza Wójci-
ka nastąpiła nie tylko z powodu postępujących chorób, lecz także „przeżyć 
wojennych (spędy, egzekucje wykonywane przez Niemców)”54. Został po-
chowany 11 kwietnia na cmentarzu parafialnym w Bodzentynie55.
 Po śmierci ks. Wójcika obowiązki proboszcza przejął na kilka tygo-
dni wikariusz ks. Henryk Zięć (do 14 maja 1944 r.)56. Drugim z kolei 
proboszczem w czasie wojny mianowano ks. dr. Jana Kornobisa57. Funk-

54 Tamże, AKO, sygn. OD-11/6, Parafia Bodzentyn pod okupacją, k. 2.
55 Tamże, APar., sygn. PB-8/4, k. 20; Tamże, AP, sygn. XW-29, Pismo ks. Aleksandra 

Klimaszewskiego do Kurii Diecezjalnej w Kielcach, Łączna 6 IV 1944 r., k. 41; No-
tatka mps i rkps, k. 42; Katalog duchowieństwa i parafii diecezji kieleckiej 1999, Kielce 
1999, s. 136. Z tego ostatniego opracowania pochodzi informacja, że na bodzen-
tyńskim cmentarzu spoczął w 1943 r. ks. Aleksander Grabowski. Nie potwierdza 
tego faktu Stefan Rachtan, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna. Za: Rela-
cja Stefana Rachtana, 25 X 2013 r. Grób śp. ks. Michała Wójcika znajduje się przy 
głównej alei po prawej stronie w pobliżu głównej bramy wejściowej. Na czerwonym 
piaskowcu widnieje słabo czytelny napis: „KS. MICHAŁ WÓJCIK DZIEKAN 
I PROBOSZCZ W BODZENTYNIE ŻYŁ LAT 56 ZMARŁ 6 KWIETNIA 
1944 R. D.O.M. KOCHANEMU WUJOWI SIOSTRZENICE”.

56 ADK, AKO, sygn. OD-11/6, Parafia Bodzentyn pod okupacją, k. 2.
57 Ks. Jan Kornobis ur. 20 VII 1900 r. w Otoli w pow. olkuskim. W latach 1911–1918 

uczęszczał do gimnazjum w Kielcach i Miechowie. W latach 1920–1924 studiował 
w Seminarium Duchownym w Kielcach. Wyświęcony na kapłana 25 V 1924 r. Studio-
wał dwa lata na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie 
(1925–1927). Duszpasterską działalność prowadził jako wikariusz lub/i prefekt w pa-
rafii Staromieście, Proszowice, Chmielnik, Olkusz, Sułoszowa. W 1930 r. został 
kontraktowym prefektem Szkoły im. Stanisława Staszica w Kielcach i dyrektorem 
Związku Młodzieży Polskiej Katolickiej Chłopców w Kielcach. W końcu 1931 r. 
został administratorem parafii Tarczek. Następnie był proboszczem w Świętomarzy 
(1934–1938) i równocześnie od 1935 r. wicedziekanem bodzentyńskim. Trzy lata był 
redaktorem naczelnym miesięcznika „Gość Różańcowy” (1934–1936), a następnie 
diecezjalnego tygodnika dla świeckich „Gazeta Tygodniowa” (od 1937). Od paź-
dziernika 1939 r. był proboszczem w Koniecznie. Nominację na proboszcza i dzie-
kana w Bodzentynie otrzymał 27 IV 1944 r. Pierwszą z tych funkcji sprawował 
do końca października 1950 r. W latach 1950–1957 był proboszczem w Bolesławiu, 
a następnie w Kijach (od 26 II 1957 r.). Po wojnie współpracował z prokomunistycz-
nymi formacjami księży na poziomie województwa kieleckiego i ogólnopolskim 
(PAX, państwowym Caritas, Kołem Księży Caritas). Za: ADK, AP, sygn. XK-35, 
Akta ks. Jana Kornobisa 1924–1968, Curriculum vitae ks. Jana Kornobisa, k. 1–2; 
Nominacje na stanowiska kościelne ks. J. Kornobisa, k. 3 i nast.; Pismo ks. Jana 
Kornobisa do biskupa Czesława Kaczmarka, Kielce 8 IV 1944 r., k. 35; Śp. ks. dr Jan 
Kornobis, k. 85; Katalog, 1945, s. 21.
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cję tę sprawował on w latach 1944–1950. Podobnie jak jego poprzednik 
był dziekanem dekanatu bodzentyńskiego58.
 Do grona bodzentyńskich wikariuszy w czasach wojny i okupacji 
należeli: ks. Franciszek Eligiusz Jędrzejewski (1938–1940)59, ks. Hen-
ryk Zięć (1938–1944)60, ks. Bolesław Postuła (1940–1943)61, ks. Marian 
Cieślik (1943)62, ks. Franciszek Krużel (1944–1948)63 i ks. Stanisław 
Kręgiel (1944–1945)64. Parafianie zetknęli się więc w tym czasie z oś-

58 Tamże, s. 5.
59 Ks. Franciszek Eligiusz Jędrzejewski (1911–1969) edukację na poziomie gimnazjal-

nym zdobył w Kielcach. Wyświęcony na kapłana 15 VI 1935 r. W Bodzentynie był 
wikariuszem od lutego 1938 do stycznia 1940 r. Za: ADK, AP, sygn. XJ-24, Śp. ks. 
Franciszek Eligiusz Jędrzejewski, k. 69; Decyzja dla ks. Eligiusza Jędrzejewskiego 
w sprawie przeniesienia z wikariatu w Prandocinie na wikariat do Bodzentyna, 26 II 
1938 r., k. 14; Nominacja dla ks. Eligiusza Jędrzejewskiego wikariusza w Bodzenty-
nie na stanowisko wikariusza w Mstyczowie, Kielce 2 II 1949 r., k. 17; Elenchus,1939, 
s. 47.

60 Ks. Henryk Zięć został wyświęcony na kapłana w 1938 r. Wtedy też objął po raz 
pierwszy obowiązki prefekta w parafii Bodzentyn. Zatrudniony był na etacie na-
uczyciela religii. Od 13 VII 1941 r. został wikariuszem w tejże parafii. W 1944 r., po 
pięciu latach pracy, prosił o przeniesienie do innej parafii. Za: Elenchus, 1939, s. 47; 
Katalog, 1940–1941, s. 21; ADK, APar., sygn. PB-8/4, Odpis pisma biskupa Czesła-
wa Kaczmarka do ks. Henryka Zięcia, Kielce 13 VII 1941 r., k. 14.

61 Ks. Bolesław Postuła został wyświęcony na kapłana w 1940 roku. Parafia Bodzentyn 
była jego pierwszym wikariatem. Katalog, 1940–1941, s. 21; Katalog duchowieństwa 
diecezji kieleckiej 1943 (stan na 15 czerwca 1943 r.), Kielce b.d., mps w ADK, Dekanat 
bodzentyński, b.p.

62 Katalog, 1943.
63 Ks. Franciszek Krużel (1913–1965) ukończył Seminarium Duchowne w Kielcach, 

gdzie został wyświęcony w 1938 roku. Bodzentyn był jego drugim wikariatem. Prze-
bywał tam od 27 VI 1944 do połowy marca 1948 r. Ks. Franciszek Krużel w czasie 
wojny i po jej zakończeniu był także bodzentyńskim prefektem na etacie. Za: ADK, 
AP, sygn. XK-54, Śp. ks. Krużel Franciszek, k. 48; Nominacja dla ks. Franciszka 
Krużela wikariusza w Tczycy na wikariat w Bodzentynie, Kielce 27 VI 1944 r., k. 
17; Nominacja dla ks. Franciszka Krużela wikariusza i prefekta w Bodzentynie na 
wikariusza do Kielc w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, Kielce 
23 I 1948 r., k. 18; Katalog, 1945, s. 21; Katalog, 1946, s. 31.

64 Ks. Stanisław Kręgiel (1912–1975) po ukończeniu Seminarium Duchownego 
w Kielcach wyświęcony został 8 III 1941 r. W Bodzentynie był wikariuszem od 
27 X 1944 r.  do 22 VIII 1945 r. Zmarł tragicznie w Skorzeszycach 18 VII 1975 r. 
w wypadku komunikacyjnym. ADK, AP, sygn. XK-83, Akta personalne ks. Stani-
sława Kręgiela 1912–1975, Śp. ks. Stanisław Kręgiel, k. 73; tamże, Nominacja dla 
ks. Stanisława Kręgla wikariusza w Biechowie na stanowisko wikariusza w Bodzen-
tynie, Kielce 27 X 1944 r., k. 26; tamże, Nominacja dla ks. Stanisława Kręgla wika-



mioma duchownymi. W kościele pw. Św. Katarzyny przy klasztorze 
bernardynek w Świętej Katarzynie funkcję kapelana sprawował przez 
cały okres wojny ks. Władysław Kostrzewski65. Ponadto od 31 grudnia 
1943 r. przebywał tam w charakterze rezydenta ks. Jan Hadrian OMJ66.
 Kościół parafialny w Bodzentynie należał do najcenniejszych zabyt-
ków na Ziemi Świętokrzyskiej. Jeszcze przed wybuchem wojny ściany 
zewnętrzne świątyni, choć murowane, wymagały remontu. Podobnie 
rzecz się miała ze skarbcem w zakrystii. Stan pięciu drewnianych ołtarzy 
i czterech z białego piaskowca oceniano jako dobry. Również zadawala-
jący był wygląd muru okalającego kościół. Prac porządkujących domagał 
się natomiast cmentarz grzebalny67. W czasie wojny nie rozpoczęto po-
ważniejszych prac remontowych68. Wyjątkiem były więc zapewne prace 
renowacyjne przy ambonie, które prowadził Paweł Białek ze Wzdołu69. 
Dzwonnica murowana z cegły i kamienia, pokryta była gontem, ale stan 
dachu był „lichy”. Dzwony o wadze 500 kg, 350, 150 i sygnaturka 50 
kg nie posiadały wartości zabytkowej, gdyż pochodziły z 1923 r.70 We 
wrześniu 1941 r. zostały skonfiskowane przez Niemców71.

riusza w Bodzentynie na stanowisko wikariusza w Świętomarzy, Kielce 23 VIII 1945 
r., k. 29; Katalog, 1945, s. 21.

65 Ks. Władysław Kostrzewski (1887–1969) studiował w Seminarium Duchownym 
w Sandomierzu. Wyświęcony został  w 1910 r. Od 1918 r. był kapelanem sióstr ber-
nardynek w Świętej Katarzynie. Inkardynowany do diecezji kieleckiej w 1934 r. Zmarł 
w Świętej Katarzynie 12 II 1969 r. Pochowany został w grobowcu zakonnym 
przy tamtejszym klasztorze. Za: ADK, AP, sygn. XK-37, Śp. ks. kan. Wła-
dysław Kostrzewski, k. 29; Elenchus, 1939, s. 47; Katalog, 1945, s. 21; Katalog, 
1940–1941, s. 21.

66 Katalog,1943, Wykaz obcych kapłanów i zakonników przebywających na terenie die-
cezji kieleckiej, b.p.; Katalog, 1945, s. 21.

67 ADK, AKO, sygn. OD-1/12, Protokół z wizytacji kanonicznej, k. 3.
68 Tamże, APar., sygn. PB-8/4, Kwestionariusz.
69 Paweł Białek ze Wzdołu był autorem wielu prac plastycznych, które wykonywał 

na zlecenie m.in. mieszkańców Bodzentyna. To on wykonał krzyż i aniołki, które 
w domu Zygadlewiczów zdobiły szkatułkę z krwią zamordowanych synów Bole-
sława i Bonifacego (harcerza) w dniu 1 VI 1943 r. Za: E-maile Jadwigi Płonki z d. 
Zygadlewicz do autora, 3 i 5 VI 2013 r.

70 ADK, APar., sygn. PB-8/4, Kwestionariusz.
71 Tamże, Zaświadczenie Kurii Diecezjalnej w Kielcach, Kielce 13 II 1946 r., k. 43; 

Tamże, AKO, sygn. OD-11/6, Ankieta w sprawie szkód wojennych w latach 1939–
1945, Parafia Bodzentyn pod okupacją niemiecką od 6 IX 1939 do 17 I 1945 r., k. 3.
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 W parafii były czynne dwie kaplice. W Psarach Starej Wsi pw. św. 
Rozalii72 i w Dąbrowie Górnej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Obie posiadały indulty na prawo odprawiania nabożeństw. Msze orga-
nizowano w nich jedynie kilka razy w roku: na wiosnę w intencji urodza-
jów i w dni patronalne. Obie kaplice utrzymywali mieszkańcy wiosek73. 
W Bodzentynie w ruinie pozostawał kościół pw. Świętego Ducha74.
 W czasie kampanii wrześniowej kościół parafialny, podobnie jak inne 
budynki kościelne, nie ucierpiał75. Inaczej było w czasie ofensywy stycz-
niowej 15–16 stycznia 1945 r., kiedy „doznał poważnych uszkodzeń”76. 
Niemcy próbowali w miasteczku stawić opór, stąd było ono kilka razy 
bombardowane. Uszkodzony został dach nad główną nawą, w pobliżu 
wielkich drzwi. Ucierpiały wiązania dachowe nad nawą główną od syg-
naturki do końca prezbiterium. Nad nawą boczną pocisk przebił dach 
i sklepienie. Artyleryjski ostrzał spowodował odpryski tynku wewnątrz 
świątyni77. Poważnie uszkodzone zostały organy78. Plebania została 
w końcu wojny całkowicie zdemolowana. Nie przetrwała biblioteka pa-
rafialna79. Południowa ściana nosiła ślady licznych odłamków z poci-
sków artyleryjskich. Bomba lotnicza uszkodziła jeden narożnik obiektu. 
Zniszczone zostały wszystkie okna. Z kolei budynki plebańskie w części 
spłonęły, a częściowo uległy zburzeniu80. Wartość zniszczeń kościoła sza-
cowano potem na 20 000 zł, plebanii na 5 000 zł, a zabudowań gospodar-
czych na 10 000 zł. Bombardowania dotknęły cmentarz parafialny81.
 Warunki życia duchowieństwa w parafii w Bodzentynie początkowo 
były dobre. Księża mieszkali w nowej, murowanej plebanii. Jednopię-
trowy budynek, kryty blachą, wzniesiono w latach 1930–1932. Plebania 

72 Elenchus, 1939, s. 47.
73 ADK, APar., sygn. PB-8/4, Kwestionariusz.
74 Katalog, 1999, s. 135.
75 ADK, AKO, sygn. OD-4/4, Pismo dziekana bodzentyńskiego, k. 1.
76 Katalog, 1946, s. 31.
77 T. Gocel, Duszpasterstwo…, s. 329 (aneks 2).
78 ADK, APar., sygn. PB-8/4, Zaświadczenie Kurii Diecezjalnej w Kielcach, Kielce 

13 II 1946 r., k. 45.
79 Tamże, AKO, sygn. OD-11/6, Ankieta…, k. 4.
80 Katalog, 1946, s. 31; T. Gocel, Duszpasterstwo, s. 329 (aneks 2).
81 ADK, AKO, sygn. OD-11/6, Ankieta…, k. 2–3.



była obszerna. Składała się z 5 pokoi, 2 przedpokoi, kuchni, spiżarni i ko-
rytarza. Jedno pomieszczenie przeznaczone było na kancelarię parafialną. 
Ks. wikariusz zajmował 2 pokoje i tyleż ksiądz prefekt. Obaj księża stoło-
wali się u proboszcza, co sprawiało – jak odnotowano w kwestionariuszu 
o stanie majątkowym parafii – „duże trudności”. Mankamentem warun-
ków mieszkaniowych był fakt, że plebania nie była wyposażona w kanali-
zację82. Drewniana organistówka pokryta gontem znajdowała się w stanie 
– jak to określono – „lichym”. Proboszcz rozważał zamianę lub kupno 
innej nieruchomości83. W czasie wojny nie zrealizowano tych planów.
 Warunki mieszkaniowe duchownych zmieniły się, gdy władze nie-
mieckie zajęły w lipcu 1943 r. budynek plebanii i przeznaczyły go na 
posterunek żandarmerii. Oprócz Niemców przebywali tam też własow-
cy84. Wiosną 1944 r. pozostał tylko posterunek polskiej policji. W piw-
nicach plebanii Niemcy torturowali aresztowanych. Nowo mianowany 
proboszcz nie miał mieszkania przy kościele parafialnym, ani nie mógł 
go znaleźć w pobliżu świątyni. W tej sytuacji Kuria zabiegała o możli-
wość jego zamieszkania na plebanii85. Korespondencja Kurii, a właści-
wie wikariusza generalnego ks. dr. Piotra Kałwy (późniejszego biskupa 
lubelskiego) z szefem niemieckiej żandarmerii w Kielcach trwała kilka 
tygodni. Niestety nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. W dniu 3 
czerwca 1944 r. skierowano stosowne pismo do szefa niemieckiej żan-
darmerii w Kielcach86. Władze kościelne otrzymały kilka dni później 
negatywną odpowiedź. Prośbę więc wznowiono. Ponownie  Oberleu-
tnant  żandarmerii odmawiał  zwrotu pokoi  na bodzentyńskiej pleba-
nii,  uzasadniając: da sie für beabsichtigte Zwecke geworden. Ihre Bitte kann 
deshalb nicht berücksichtigt werden87. Od lipca 1944 r.  do połowy stycznia 

82 Nowe i w dobrym stanie były też inne budynki plebańskie (stodoła, chlew, stajnia, 
wozownia). Zbudowano je z drewna, a pokryto gontem i blachą. Za: Tamże, APar., 
sygn. PB-8/4, Kwestionariusz.

83 Tamże.
84  Tamże, AKO, sygn. OD-11/6, Ankieta…, k. 3.
85 Tamże, APar., sygn. PB-8/4, Notatka (rkps) wpłynęła do Kurii Diecezjalnej w Kiel-

cach 3 VI 1944 r., k. 35.
86 Tamże, Pismo Kurii Diecezjalnej w Kielcach do szefa niemieckiej żandarmerii 

w Kielcach, Kielce 3 VI 1944 r., k. 36.
87 W tłumaczeniu z j. niemieckiego: „ponieważ są one przeznaczone do celów służbo-

wych. Wasza prośba nie może zostać uwzględniona”. Tamże, Pismo szefa niemie-
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1945 r. w parafii kwaterowało wojsko niemieckie i własowcy. Ich liczbę 
szacowano na 2–3 tysiące. Zwłaszcza młodzi własowcy dopuszczali się 
gwałtów i rabunków88. Ks. Jan Kornobis we wrześniu 1944 r. poinfor-
mował Kurię Diecezjalną o sytuacji wiernych: „Położenie ciężkie z racji 
położenia dekanatu. Ludność cierpi różne prywacje. Najbardziej dają się 
we znaki przemarsze i postoje formacyj mongolskich. Dużo gwałtów. 
Frekwencja wiernych w niedziele i święta na nabożeństwach bardzo li-
cha, zwłaszcza w Bodzentynie, położonym na skrzyżowaniu dróg”89.
 Zniszczenia dotknęły też zabudowań i domów mieszkalnych. Z an-
kiety wynika, że podczas ofensywy styczniowej w 1945 r. zniszczonych 
zostało 23 domy - były one niezdatne do zamieszkania, 40 domów zo-
stało uszkodzonych90.
 Materialne uposażenie probostwa było bardzo skromne. Inwestycje 
zrealizowane na początku lat 30. przez proboszcza Wójcika sprawiły, 
że parafia w 1939 r. była zadłużona na sumę ponad 15 000 zł. Parafia 
posiadała 0,5 morgi owocowego ogrodu, tyleż pola ornego i taką samą 
powierzchnię łąki. Ponadto morgę nieużytków. Od Dyrekcji Lasów 
Państwowych dzierżawiono 8,5 ha ziemi91. W okresie wojny użytki 
rolne zajmowały 2,5 ha, nieużytki 0,5 ha i łąki 1,5 ha. Łącznie w po-
siadaniu parafii było 4,5 ha ziemi, oddalonych około 1 km od zabudo-
wań plebańskich. Organista korzystał z 1,25 ha pola plebańskiego, na 
zasadzie ustnej umowy. Zobowiązań serwitutowych na rzecz parafii 
lub proboszcza nie było żadnych. Za dzierżawioną ziemię rocznie pła-
cono należność w wysokości 12,75 q żyta92.

ckiej żandarmerii w Kielcach do Kurii Diecezjalnej w Kielcach, Kielce 26 VI 1944 
r., (Gendarmeriezug Kielce Distrikt Radom Urschriftlich an Curia Dioecesana in Kielce, 
Kielce, den 26 Juni 1944), k. 36.

88 Tamże, AKO, sygn. OD-11/6, Ankieta…, k. 4.
89 Tamże, sygn. OD-4/4, Pismo dziekana bodzentyńskiego ks. Jana Kornobisa do Ku-

rii Diecezjalnej w Kielcach, Bodzentyn 12 IX 1944 r., k. 15.
90 Tamże, sygn. OD-11/6, Ankieta…, k. 3.
91 Tamże, sygn. OD-1/12, Protokół z wizytacji kanonicznej…, k. 3; tamże, Pismo 

spadkobierczyń po zmarłym ks. Michale Wójciku do Kurii Diecezjalnej w Kielcach, 
Bodzentyn 15 V 1944 r., k. 31.

92 Tamże, APar., sygn. PB-8/4, Kwestionariusz.



 Kłopoty ze spłatą długów miały wpływ na bieżącą obsługę finanso-
wych zobowiązań parafii93. Stąd wynikała prośba ks. Michała Wójcika 
do Kurii diecezjalnej z listopada 1940 r. o zwolnienie „od płacenia tri-
butum”. Problemy pogłębiało utrzymanie na plebanii 13 osób, z których 
tylko 6 należało do „zwykłych domowników”. Ponadto proboszcz miał 
problemy zdrowotne. W dodatku kilka tygodni wcześniej doszło do na-
padu rabunkowego na bodzentyńską plebanię. Złodzieje zabrali „co się 
dało z ubrania i bielizny”94. Ordynariusz kielecki nie zastosował ulgi 
w świadczeniu na rzecz diecezji „ze względu na jakość probostwa, jak 
również na przykład dla innych”95.
 W życiu religijnym parafii najważniejszą rolę odgrywa zgłębianie 
prawd wiary, uczestnictwo w nabożeństwach religijnych, aktywność 
w działalności organizacji katolickich i przystępowanie wiernych do 
sakramentów świętych96. Nie dysponujemy badaniami socjologicznymi 
dotyczącymi religijności w parafii Bodzentyn. Wstępne ustalenia w tym 
zakresie dla okresu powojennego poczynił ks. prof. Daniel Olszewski97. 
Są one istotne, ze względu na możliwości wnioskowania wynikającego 
z długiego trwania zjawisk w przemianach społecznych. W kwestiach 
szczegółowych zdani jesteśmy na dokumenty sprawozdawcze. Informa-
cje o pobożności czerpiemy z protokołów wizytacji parafii. Uwzględ-
niają one takie elementy jak: stan personalny parafii, ośrodki kultu, 
działalność duszpasterską – nabożeństwa parafialne, praktyki religijne, 
rekolekcje i misje parafialne, katechezę szkolną, działalność stowarzy-
szeń religijnych.
 Po klęsce wrześniowej nie doszło do natychmiastowych zmian 
w kondycji duchowej parafian. Dziekan bodzentyński w połowie listo-
pada 1939 r. pisał do kurii: „W życiu duchowym parafian nie zaszły do-
tąd większe zmiany ani na lepsze, ani na gorsze. Tylko kradzież drzewa 

93 Tamże, Zestawienie rachunkowe parafii za 1939 r., k. 5.
94  Tamże, Pismo proboszcza parafii Bodzentyn do Kurii diecezjalnej w Kielcach, 13 XI 

1940 r., k. 6.
95 Tamże, Pismo wikariusza generalnego do proboszcza parafii Bodzentyn, 22 XI 

1940 r., k. 7.
96 D. Olszewski, Życie religijne, s. 255.
97 Tamże, s. 253–261.
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z lasów państwowych dokonywana jest masowo. Jak dotąd żadne środki 
nie pomagają. Poza tym nic szczególnego w dekanacie nie zaszło”98.
 W okresie Bożego Narodzenia odbywały się wizytacje pasterskie (ko-
lęda). Przeszkodą bywały śnieżne warunki, zaspy, mrozy (1939/1940)99. 
Odpust parafialny św. Stanisława biskupa, odbywał się w dniu 8 maja100. 
Święta te obchodzono „z wielką uroczystością przy dużym napływie 
wiernych z okolicy”101. Misji świętych w czasie wojny nie odnowiono102. 
Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się 27–28 maja 1939 r.103 W czasie 
wojny parafia nie była wizytowana przez biskupa104. Nie udzielono więc 
sakramentu bierzmowania.
 Istniał zwyczaj udzielania sakramentu ślubu także w kościele św. Ka-
tarzyny. W czasie wojny corocznie dawano tam kilku ślubów. Świątynia 
przyklasztorna uważana była za kościół publiczny. Także podczas wojny 
odbywały się tam nabożeństwa dla okolicznych mieszkańców. Organi-
zowano pierwszą spowiedź i komunię dla dzieci ze Świętej Katarzyny, 
Wilkowa, Grabowej i Wzorek105. Wierni z tych miejscowości chowali 
zmarłych na cmentarzu parafialnym w Bodzentynie.
 Nie było ograniczeń w odprawianiu mszy świętych106. Władze oku-
pacyjne zakazały jednak organizacji części uroczystości. Chodzi o święta 
o charakterze patriotycznym (3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada). Zażąda-
no także usunięcia z polskich książeczek do nabożeństwa i śpiewników 
kościelnych modlitw i pieśni, które nosiły w sobie narodowe pierwiastki 
(„Serdeczna Matko”, „Boże coś Polskę”). Problemy dotyczyły także ce-
lebrowania Bożego Ciała. Niemieckie rozporządzenie z 16 maja 1941 r. 
zmuszało władze diecezjalne do przeniesienia tego święta na niedzielę 
(podobnie jak Wniebowstąpienie Pańskie), sprowadzając Boże Ciało do 
98 ADK, AKO, sygn. OD-4/4, Pismo dziekana bodzentyńskiego…, k. 1.
99 Tamże.
100  Katalog, 1999, s. 135.
101 ADK, APar., sygn. PB-8/4, Pismo dziekana bodzentyńskiego do Kurii w Kielcach,  

24 VIII 1939 r., s. 4.
102 Katalog, 1946, s. 32.
103  ADK, AKO, sygn. OD-1/12, Protokół z wizytacji kanonicznej…, k. 3.
104  Katalog, 1946, s. 32.
105 ADK, APar., sygn. PB-8/4, Pismo proboszcza parafii Bodzentyn ks. Michała Wój-

cika do Kurii Diecezjalnej w Kielcach, Bodzentyn 27 XI 1941 r., s. 16.
106  Tamże, AKO, sygn. OD-11/6, Ankieta…, k. 3.



rangi zwykłych dni roboczych i zakazując organizacji procesji poza obrę-
bem murów kościelnych. Praktyka ograniczenia kultu religijnego do mu-
rów kościelnych była przez Niemców konsekwentnie egzekwowana107.  
 W czerwcu 1941 r. doszło jednak do incydentu. Bodzentyński dzie-
kan ogłosił parafianom, iż suma w Boże Ciało odbędzie się tak jak w dni 
świąteczne. Tuż przed nabożeństwem do miasta przybyli funkcjonariusze 
niemieckiej policji z Bielin (Schutzpolizei) i wydali zakaz jego odbycia. Za-
broniono także sprawowania nabożeństw popołudniowych przez Oktawę 
Bożego Ciała. Ks. Michał Wójcik twierdził, że nie wiedział nic o zakazie 
nabożeństw w Boże Ciało108. Sprawę zgłosił w kurii biskupiej w imieniu 
dziekana bodzentyński organista Józef Graca. Interwencji próbował bi-
skup Franciszek Sonik, który natychmiast wystosował pismo do komen-
danta Schutzpolizei w Kielcach. Protest pozostał jednak bez odpowiedzi109. 
Podobnie rzecz się miała z procesjami po cmentarzu przykościelnym. Po-
czątkowo można było je tradycyjnie organizować. Zakaz obowiązywał od 
czerwca 1943 r. do końca okupacji110.
 Ważna jest ocena frekwencji na mszach świętych. Przed wojną w dni 
powszednie odprawiano w Bodzentynie msze poranne w godzinach od 
7.00 do 8.30. Natomiast w niedziele i święta msze odbywały się o godz. 
7.30, 8.30 i 11.00. Frekwencja na mszach była – zdaniem proboszcza 
– „zadawalająca”. Do spowiedzi w okresie wielkanocnym nie przystę-
powało około 80 osób111. Na problemy z wypełnianiem warunków sa-
kramentu spowiedzi zwracali uwagę księża zebrani na konferencji de-
kanalnej w styczniu 1941 r. W protokole zapisano, że „z braku obuwia 
i ubrania, trudności komunikacyjnych, ogólnego rozgoryczenia i przy-
gnębienia osoby zainteresowane nie chcą i nie mogą nieraz udawać się 
do innego kapłana, czy też do tego samego, po raz drugi, to daje okazję 
do zatajenia, lub przekręcania faktu in confessione [podczas spowiedzi], 

107 T. Gocel, Duszpasterstwo, s. 198–200.
108 ADK, APar., sygn. PB-8/4, Protokół, Kielce 14 VI 1941 r., k. 12.
109 Tamże, Pismo biskupa Franciszka Sonika do komendanta Schutzpolizei w Kielcach, 

Kielce 14 VI 1941 r., k. 13.
110 Tamże, AKO, sygn. OD-11/6, Ankieta…, k. 4.
111  Tamże, sygn. OD-1/12, Protokół z wizytacji kanonicznej…, k. 3.

Ryszard Krzysztof Gryz64



Dzieje parafii Bodzentyn w latach niemieckiej okupacji 65

aby otrzymać absolutionem [rozgrzeszenie], a nie chodzić drugi raz”112. 
Podczas wojny szacowano, że każdego roku w parafii udzielano około 
40 000 komunii świętych113.
 Biskup kielecki Czesław Kaczmarek i władze diecezjalne przywiązy-
wały dużą wagę do systematycznej organizacji rekolekcji w ramach na-
uczania kościelnego. Każdego roku organizowano rekolekcje zamknięte 
dla kapłanów diecezji kieleckiej. Takie ćwiczenia duchowe dla księży 
z dekanatu bodzentyńskiego odbyły się np. w dniach 24–28 czerwca oraz 
1–5 lipca 1940 r. w Seminarium Duchownym w Kielcach114. Władze du-
chowne zwracały uwagę na potrzebę odbywania rekolekcji stanowych, 
ze szczególną troską skierowanych do młodzieży. Gorzej było z realiza-
cją tych wytycznych. Dziekan bodzentyński poinformował Kurię Die-
cezjalną, że w roku 1940 we wszystkich parafiach dekanatu odbyły się 
rekolekcje dla wiernych. Natomiast „nie odbyły się nigdzie rekolekcje dla 
młodzieży ze względu na brak kontaktu księży z młodzieżą”115. Ze spra-
wozdań z rekolekcji wielkopostnych w 1944 r. dowiadujemy się o zorga-
nizowaniu takowych w Bodzentynie w dniach 26–30 marca. Podobnie 
jak w zdecydowanej większości parafii diecezji kieleckiej nauki głosił za-
proszony rekolekcjonista. W Bodzentynie był to oblat o. Hadrian. Jednak 
w odróżnieniu od większości parafii diecezji, tu frekwencja była „słaba”116. 
Nie można tego stanu usprawiedliwić wyłącznie warunkami atmosferycz-
nymi. Być może był to efekt nieobecności chorego proboszcza i słabego 
mobilizowania wiernych przez księży wikarych.
 W warunkach okupacji urząd parafialny funkcjonował inaczej niż 
przed wojną. Chociaż kontakt z kurią diecezjalną był możliwy, do 
władz okupacyjnych zwracano się w wielu drobnych sprawach. Przy-

112 Tamże, sygn. OD-2/5, Konferencje dekanalne (protokóły) 1938–1945, Odpis pro-
tokołu konferencji dekanalnej duchowieństwa bodzentyńskiego dekanatu, odbytej 
w Bodzentynie dnia 29 I 1941 r., k. 177.

113 Tamże, sygn. OD-11/6, Ankieta…, k. 4.
114  T. Gocel, Duszpasterstwo, s. 179.
115 ADK, AKO, sygn. OD-4/4, Pismo dziekana bodzentyńskiego do Kurii Diecezjal-

nej w Kielcach, Bodzentyn 13 VI 1940 r., k. 4.
116 T. Gocel, Duszpasterstwo, s. 167.



kładowo o przydział podstawowych produktów, choćby mąki do pro-
dukcji hostii i opłatków117.
 W okresie okupacji w Bodzentynie odbyły się tylko dwie konferencje 
dekanalne: 29 stycznia 1941 r. i 28 grudnia 1943 r.118 Nie doszło do spot-
kania zaplanowanego na 18 września 1939 r.119 Na konferencję w 1941 r. 
przybyło 11 księży z dekanatu. Zebrani w kościele księża wysłuchali 
referatu ks. Grabowskiego ze Świętomarzy nt. „Życie nadprzyrodzone 
w duszy kapłana oraz duch modlitwy, jako nieodzowne warunki dusz-
pasterskiego powodzenia”. Następnie na plebanii referat wygłosił ks. 
Stanisław Sowiński z Tarczku („Jak wychowywać wiernych do lepszego 
zrozumienia istoty liturgii Mszy św., sumiennego uczęszczania na Mszę 
św. oraz uczestniczenia w niej”). Po drugim referacie odbyła się „ożywio-
na dyskusja”, po której postanowiono, aby w dekanacie: „a) we wszyst-
kie Niedziele od Wielkanocy do Zielonych Świątek głoszono kazania 
o Mszy św. i uczono śpiewu, b) w Niedziele W[ielkiego] Postu mówić 
na sumie kazania o warunkach do Sakramentu Pokuty i c) w W[ielkim] 
Tygodniu objaśniać wiernym ceremonie tego tygodnia”120. Druga konfe-
rencja, pod nieobecność chorego ks. Michała Wójcika, poświęcona była 
w dużej mierze zaleceniom związanym z dbałością o należyte przygoto-
wanie wiernych przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa121.
 Przed wybuchem wojny w Bodzentynie nie odnotowano aktywności 
struktur Akcji Katolickiej. W protokole wizytacji kanonicznej z maja 
1939 r. biskup pomocniczy Franciszek Sonik stwierdził, że co do parafii 
Bodzentyn „Należy bezsprzecznie podkreślić ofiarność parafian na cele 
kościelne oraz życzliwość i przywiązanie do Kościoła, jednak parafia 

117 ADK, APar., sygn. PB-8/4, Pismo wikariusza generalnego biskupa Franciszka Sonika 
urzędu okręgowego – starostwa (Kreislandwirt) w Kielcach, 11 XII 1940 r., k. 8.

118 Tamże, AKO, sygn. OD-2/5, Wykaz alfabetyczny i chronologiczny dekanatów 
i odbytych konferencji dekanalnych, b.p.

119 Tamże, sygn. OD-4/4, Pismo dziekana bodzentyńskiego do Kurii Diecezjalnej 
w Kielcach, 24 VIII 1939 r., k. 6.

120 Tamże, sygn. OD-2/5, Odpis protokołu konferencji dekanalnej duchowieństwa bo-
dzentyńskiego dekanatu, odbytej w Bodzentynie dnia 29 I 1941 r., k. 177.

121 Tamże, Protokół konferencji dekanalnej duchowieństwa dekanatu bodzentyńskiego 
odbytej w Świętomarzy dnia 28 XII 1943 r. pod przewodnictwem ks. Aleksandra 
Klimaszewskiego p.o. Dziekana Bodzentyńskiego, k. 440.
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tutejsza nie jest wolna od wad”122. Akcja Katolicka była niedostatecznie 
rozwinięta. Powstało co prawda Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, ale one nie 
działały. Dlatego zalecano założenie brakujących kolumn i ich aktyw-
ność wśród „Mężów, Niewiast i Chłopców”. Z organizacji religijnych 
funkcjonowało Bractwo Różańcowe, Żywy Różaniec, III Zakon i Kru-
cjata Eucharystyczna123.
 W 1939 r. w parafii Bodzentyn działało kilka szkół powszechnych. 
W Bodzentynie była to szkoła siedmioklasowa, w Psarach Starej Wsi 
– czteroklasowa, w Dąbrowie i Leśnej – dwuklasowa oraz w Sieradowi-
cach, Świętej Katarzynie i Wilkowie – szkoły jednoklasowe124. Religii 
uczyło 4 księży i katecheta, ale poziom wiedzy w zakresie katechizmu 
był – co wykazała wizytacja parafii – „bardzo mierny”. Przed wojną nie 
prowadzono też pozaszkolnej katechezy dla młodzieży i dorosłych125. 
Dostrzegano więc potrzebę poprawy stanu nauczania i znajomości zasad 
wiary. Niemcy zezwolili jedynie na istnienie szkół powszechnych i za-
wodowych. Na początku okupacji wystąpiły problemy z uruchomieniem 
szkół, frekwencją i organizacją nauczania religii. W gmachu szkolnym 
w Bodzentynie kwaterowało wojsko i stąd opóźnienie w rozpoczęciu 
zajęć trwało do grudnia 1939 r. W listopadzie tego roku bodzentyń-
ski dziekan poinformował Kurię Diecezjalną w Kielcach, że „Niektóre 
szkoły powszechne niby są czynne, ale pracują nienormalnie, są ciągłe 
zmiany. Na ogół księża uczą religii tak jak przed wojną”126.
 W diecezji kieleckiej znajdowało się w latach 1940/1941–1941/1942 
ponad 20 szkół rolniczych, z czego jedna w Bodzentynie. Niemcy roz-
winęli ten typ szkół od roku szkolnego 1940/1941 z uwagi na potrzeby 
wzrostu produkcji rolnej. Nauczanie trwało w nich jedynie sześć godzin 
jednego dnia w tygodniu. Program obejmował naukę rolnictwa, kore-
spondencji, rachunków i religii. Dzięki staraniom władz diecezjalnych 
i parafialnego kleru edukację religijną uruchomiono we wszystkich 

122 Cyt. za: R. Renz, Życie codzienne w Bodzentynie, s. 172.
123 ADK, AKO, sygn. OD-1/12, Protokół z wizytacji kanonicznej…, k. 3.
124 Elenchus, 1939, s. 47; Katalog, 1940–1941, s. 21.
125 ADK, AKO, sygn. OD-1/12, Protokół z wizytacji kanonicznej…, k. 3.
126 Cyt. za: T. Gocel, Duszpasterstwo, s. 143 lub: ADK, AKO, sygn. OD-4/4, Pismo 

dziekana bodzentyńskiego…, k. 1.



szkołach rolniczych w diecezji127. Nauką religii objęta była tylko miej-
scowa szkoła, obejmująca 30 klas. Łącznie tygodniowo udzielano więc 
60 godzin katechezy128.
 Przed wojną hojność parafian w Bodzentynie oceniano dość krytycz-
nie. Stwierdzano wręcz, że „Należy bezsprzecznie podnieść ofiarność 
parafian na cele kościelne oraz życzliwość i przywiązanie do Kościo-
ła”. Wśród zauważalnych wad piętnowano przede wszystkim pijaństwo, 
występujące zwłaszcza w Bodzentynie129. Wybuch wojny i przedłużają-
cy się stan okupacji hitlerowskiej negatywnie wpłynęły na kondycję du-
chową i materialną ludności. Jak już wspomniano, upowszechniało się 
zjawisko kradzieży. Masowo grabiono lasy, na co wskazywał Kieleckiej 
Kurii Diecezjalnej bodzentyński dziekan już w końcu 1939 r.130 W re-
zultacie wojny utrwaliły się negatywne zjawiska. Nastąpił – jak napisa-
no w powojennej ankiecie – „zanik autorytetu, rozluźnienie moralności, 
nieposzanowanie cudzej własności, wzrost pijaństwa”131.
 W czasie wojny łagodzeniem społecznych skutków wojny zajmowały 
się organizacje charytatywne. Udzielali się w ich pracy także księża pa-
rafialni, którzy mieli rozeznanie co do rodzin dotkniętych największym 
niedostatkiem. Do zarządu delegatury komitetu opiekuńczego (RGO) 
działającego w powiecie kieleckim należał wikariusz z parafii Bodzen-
tyn ks. Bolesław Postuła, a następnie ks. Marian Cieślik. W powojennej 
ankiecie proboszcz Jan Kornobis stwierdził, że nie działała „Caritas” pa-
rafialna, ani Stowarzyszenie św. Wincentego à Paulo132.
 Biskup Czesław Kaczmarek, pisząc już po zakończeniu wojny do 
bodzentyńskiego proboszcza ks. Jana Kornobisa, wyraził radość z or-
ganizacji misji parafialnych. Ordynariusz wskazywał na nowe potrze-
by w zakresie odbudowy nie tylko zniszczeń materialnych, ale przede 

127 A. Massalski, Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939–1945, Warszawa 
1975, s. 75; T. Gocel, Duszpasterstwo, s. 152–153.

128 ADK, AKO, sygn. OD-11/6, Ankieta…, k. 4.
129 Tamże, sygn. OD-1/12, Protokół z wizytacji kanonicznej…, k. 3.
130 Tamże, sygn. OD-4/4, Pismo dziekana bodzentyńskiego…, k. 1.
131 Tamże, sygn. OD-11/6, Ankieta…, k. 4.
132 Tamże, sygn. OD-11/6, Ankieta…, k. 4. Zob. J. Gapys, Działalność charytatyw-

na duchowieństwa diecezjalnego w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1945), Kielce 
2012, s. 125–126, 177.
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wszystkim ludzkiej sfery duchowej. „Zawierucha wojenna – pisał biskup 
w liście do dziekana w Bodzentynie – załamała wiele serc ludzkich, wielu 
zepchnęła na złą drogę, podważyła zasady moralne, wprowadziła zamęt 
w pojęciach moralnych. Stąd też dla bardzo wielu dusz jest konieczna 
odbudowa wewnętrzna, odnowienie życia duchowego, uporządkowanie 
spraw sumienia. A jeśli to budowanie wewnętrzne ma być trwałe, nie 
może obyć się bez Chrystusa, przeciwnie ma dokonać się w łączności 
z Nim i przez Niego: wszystko ma odnowić się w Chrystusie”133. Te 
zadania realizowano już w innym ustroju.
 Reasumując można stwierdzić, że parafia Bodzentyn w latach oku-
pacji niemieckiej spełniała szereg ważnych funkcji (ewangelizacyjną, 
edukacyjną, administracyjną, charytatywną, społeczno-polityczną). 
Duchowni pracujący w tej parafii dbali o stan moralny parafian. Zacho-
wywali się godnie i rozważnie, nie chcąc ryzykować zwiększenia nie-
mieckich represji. Byli obecni wśród wiernych nawet w najtrudniejszych 
momentach. Służyli posługą i szafowali sakramenty. Pomimo pewnych 
ograniczeń w organizacji kultu religijnego oraz osłabienia wrażliwości 
religijnej części wiernych Kościół odegrał tu istotną rolę w krzewieniu 
zasad Dekalogu i trwania przy patriotycznych zasadach. Owocowało to 
oporem w czasie wojny i następnie komunizmu. W ten sposób miejscowi 
księża pozytywnie wpłynęli na moralne postawy bodzentyńskich kato-
lików, które były pielęgnowane w kręgu patriotycznych rodzin, nauczy-
cieli, harcerzy i członków stowarzyszeń.

133 ADK, APar., sygn. PB-8/4, List biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka do ks. 
dr. Jana Kornobisa dziekana i proboszcza w Bodzentynie, 23 VIII 1947 r., k. 53.





Jerzy Gapys
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Działalność delegatury
 Rady Głównej Opiekuńczej
 w Bodzentynie (1941–1945)

 Wojenne dzieje społeczności wiejskich i małomiasteczkowych w Ge-
neralnym Gubernatorstwie, nacechowane wieloma negatywnymi zjawi-
skami w sferze gospodarczej i społecznej, dla pokaźnej części ludności 
wiązały się ze znacznym obniżeniem standardu życiowego. Miejscowości 
takie jak Bodzentyn, w którym życie mieszkańców oparte było na rzemio-
śle, handlu i, w znacznym stopniu, na drobnym rolnictwie, doświadczyły 
tych niekorzystnych zjawisk jeszcze dotkliwiej1. Uwarunkowane to było 
świadomą polityką okupanta niemieckiego, który centralne ziemie Polski 
uznał za zaplecze gospodarcze III Rzeszy2. Gospodarka GG jako peryfe-
ryjna wobec Niemiec, miała dostarczać taniego surowca, taniej żywności 
i siłę roboczą. Priorytetem okupanta była taka przebudowa systemu go-
spodarczego, by uczynić z GG kraj z przewagą rolnictwa, z zachowaniem 
jedynie takich gałęzi, których, z racji ekonomicznych, nie kalkulowało 
się przenosić w głąb terytorium niemieckiego3. Pierwszym etapem była 

1 J. Gapys, S. Piątkowski, Przysucha w latach wojny i okupacji hitlerowskiej (1939–1945), 
w: Przysucha. Historia miasta od czasów najdawniejszych do 1945 roku, pod red. S. Piąt-
kowskiego, Przysucha 2006, s. 159–193; J. Gapys, W czasach drugiej wojny światowej 
i okupacji niemieckiej 1939–1945, w: Ożarów. Dzieje miasta i gminy, pod red. F. Kiryka, 
Kraków 2009, s. 471–502.

2 Nie będziemy się odnosić do działań okupanta niemieckiego, zmierzających do znisz-
czenia całokształtu polskiego życia narodowego, kultury, oświaty i nauki polskiej.

3 C. Łuczak, Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce 
1939–1945, Poznań 1979, s. 31, 258; Tenże, Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, 
Poznań 1993, s. 197–236, 277–295; C. Madajczyk, Generalna Gubernia w planach hit-
lerowskich, Warszawa 1961, s. 34–48; Tenże, Polityka III Rzeszy okupowanej Polsce, t. 1, 
Warszawa 1970, s. 560–561; Okupacja i ruch oporu w Dzienniku Hansa Franka 1939– 
–1945, pod red. C. Madajczyka, t. I, 1939–1945, Warszawa 1972, s. 24–25.
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więc deindustrializacja tego obszaru. Ogółem w GG w okresie II woj-
ny światowej zamknięto 20% fabryk i 66% placówek rękodzielniczych, 
głównie w mniejszych ośrodkach4. Skutkiem tego były duże przesunię-
cia w strukturze społeczno-zawodowej oraz lokalnie strukturalne bez-
robocie, szczególnie silne wśród ludności małorolnej i bezrolnej. Stało 
się ono tym dotkliwsze, że w czasie wojny, na skutek eksperymentów 
demograficznych, Niemcy przesiedlili z Polski Zachodniej do GG po-
nad 900 000 osób, z tego ponad 200 000 zostało ulokowane na wsi5.
 Poziom życia obniżał się też za sprawą narastającej po 1941 r. eks-
ploatacji polskiego rolnictwa. Kontyngenty sięgnęły ⅓ produkcji rol-
nej i objęły większość ziemiopłodów wytwarzanych w gospodarstwie. 
Szczególnie negatywne skutki tej polityki były odczuwalne w rodzinach 
małorolnych, bezrolnych oraz w środowisku robotników rolnych. Znacz-
nie lepsza, mimo eksploatacji, była sytuacja w gospodarstwach wielko-
chłopskich i ziemiańskich. Był to skutek polityki preferowania tych 
warsztatów i wysokiej koniunktury rolnej6. Okupant niemiecki nadto 
zamroził płace7, wprowadził reglamentację żywności (dla nierolników)8, 

4 C. Łuczak, Polska i Polacy w drugiej, s. 230–231. Szerzej na temat etapów odprzemy-
słowienia GG i czynników determinujących ten proces w: C. Łuczak, Polityka ludnoś-
ciowa, s. 32–35. Nie tylko zamykano zakłady rzemieślnicze, lecz także wprowadzono  
reglamentację surowców służących do wyrobów produktów rzemieślniczych, co po-
ważnie ograniczało produkcję, a w konsekwencji też i likwidowało miejsca pracy. Por. 
J. Gapys, S. Piątkowski, Przysucha w latach, s. 169.

5 Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, Teki Romana Lasockiego, sygn. 4193, 
k. 83; APK, Polski Czerwony Krzyż Okręg Kielce, sygn. 52, k. 66.

6 Por. W. Jastrzębowski, Gospodarka niemiecka w Polsce 1939–1944, Warszawa 1946; 
C. Łuczak, Polityka ludnościowa i ekonomiczna, s. 264–275.

7 Zamrożenia płac nie udało się utrzymać, już w kolejnych latach administracja nie-
miecka wprowadzała nowe taryfy płacowe. Zasadą było jednak, by płace w GG były 
niższe, niż na terenie Rzeszy, zob. szerzej, Cz. Łuczak, Polityka ludnościowa i ekono-
miczna, s. 414–490. Wraz ze zjawiskiem reglamentacji generowało to niesłychaną 
drożyznę w obiegu nieoficjalnym. Pod koniec wojny ceny wielu produktów na czar-
nym rynku były wyższe od kilku, do nawet kilkunastu razy niż przed wojną.

8 Tygodniowe normy kształtowały się następująco: chleb – dorośli – 1 050 g, dzieci – 
700 g; mąka po 100 g; środki spożywcze – brak danych, dzieci – 125 g; mięso i jego 
przetwory – po 100 g; cukier – po 100 g; marmolada po 100 g; kawa zbożowa – po 
40 g; jaja – 3 szt. na 4 tygodnie. Stanowiło to średnio ok. 900 kcal dziennie na osobę. 
Por. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Rada Główna Opiekuńcza 
(dalej: RGO), sygn. 400–800.
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poważnie ograniczył również dostęp do opieki medycznej9 i zdobyczy 
socjalnych. Szczątkowy charakter więc przybrały świadczenia emery-
talne, rentowe i zdrowotne. Władze niemieckie zdjęły też z instytucji 
państwowych obowiązek prowadzenia powszechnej pomocy społecz-
nej10, wtłaczając w praktyce pracę opiekuńczą w ramy działania dobro-
wolnych organizacji dobroczynnych oraz osób prywatnych. Wprawdzie 
model pomocy w GG przewidywał opiekę ze strony państwa (gmi-
na, powiat, gubernator dystryktu), to jednak została ona ograniczona 
jedynie do osób, które wykazały, że nie posiadają żadnych krewnych, 
którzy mogliby udzielić im wsparcia. Dlatego też częściową opieką 
objęto zwłaszcza ludność wysiedloną. Polegała ona przede wszystkim 
na rozmieszczeniu w lokalach mieszkalnych w terenie. Zdecydowana 
większość ludności potrzebującej zdana była na dobrą wolę krewnych, 
zamożniejszych członków społeczeństwa i organizacji opiekuńczych, 
które przecież czerpały środki na pomoc w dużej mierze ze zbiórek 
i składek społecznych11.
 Jedną z takich, a w zasadzie od 1941 r. jedyną legalną organizacją, 
prowadzącą pracę opiekuńczą w GG, była Rada Główna Opiekuń-
cza12. Utworzona w Krakowie w 1940 r. przez Niemców (przy współ-
udziale reprezentantów sfer ziemiańskich, inteligenckich i przedstawi-
cieli Kościoła katolickiego), miała za zadanie objąć całokształt pomocy 
społecznej kraju. W 1941 r. na mocy rozporządzenia niemieckiego 
rozwiązano wszystkie stowarzyszenia i instytucje dobrowolnej opieki 
społecznej, a majątek tych organizacji przejęła RGO. Położyło to kres 
działalności np. „Caritas” (w przypadku kilku central stowarzyszenia 
utworzono sekcje „Caritas” przy RGO) oraz szeregu organizacji do-

9 C. Łuczak, Polska i Polacy, s. 270–277; AAN, RGO, sygn. 400–800.
10 Od początku XX w., wobec dużych wyzwań społecznych, konieczne stało się przej-

mowanie przez państwo zadań socjalnych. Następowała więc centralizacja i insty-
tucjonalizacja opieki społecznej. Za: E. Leś, Od filantropii do pomocniczości. Studium 
porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Warszawa 2000, s. 46–96; 
C. Kępski, Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka, Lublin 2002, s. 53–58.

11 AAN, Zbiór dr Uhmy (dalej: ZU), sygn. 62, k. 31; RGO, sygn. 779, k. 8; sygn. 793, 
k. 2, 5–7; sygn. 800, k. 1–5; B. Kroll, Rada Główna Opiekuńcza 1939–1945, Warsza-
wa 1985, s. 103–104, 128–130.

12 Obok niej funkcjonowały odrębne rady dla ludności ukraińskiej i żydowskiej.

Działalność delegatury Rady Głównej Opiekuńczej w Bodzentynie 73



broczynnych i poważnie ograniczyło aktywność innych, np. PCK13. Po 
1941 r., główny strumień pomocy społecznej płynął więc przez RGO. 
W ciągu kilkunastu miesięcy od powołania organizacja stworzyła struk-
tury terenowe w całym GG. W 1942 r., a więc u szczytu rozwoju organi-
zacyjnego, w kraju funkcjonowało 61 polskich komitetów opiekuńczych 
(na szczeblu powiatu) i 1 292 delegatury gminne. Przez jej agendy tere-
nowe przewinęło się około 6 000 działaczy społecznych i ponad 6 000 
płatnych pracowników14. Organizacja objęła opieką około miliona osób. 
Z ramienia RGO funkcjonowało ponad 450 kuchni ludowych (221 000 
obiadów dziennie) i 470 punktów dożywiania (87 000 porcji dziennie). 
RGO na opiekę wydatkowała ponad 170 mln zł, w tym blisko 42 mln zł 
pozyskała z datków społecznych15.
 Podstawowa praca opiekuńcza prowadzona była w delegaturach. 
Jedną z nich była właśnie delegatura Bodzentyn, która swoją działalność 
rozpoczęła w połowie 1941 r. Zasięgiem obejmowała teren gminy Bo-
dzentyn, a więc 16 gromad. Placówka opiekuńcza w Bodzentynie bezpo-
średnio podlegała Polskiemu Komitetowi Opiekuńczemu w Kielcach16, 
a nad komitetem nadzór roztaczał Doradca RGO na dystrykt radomski. 
Organem zwierzchnim dla Doradcy była Centrala RGO w Krakowie. 
Na czele RGO, w charakterze prezesa, na początku wojny stał Adam 

13 AAN, RGO, sygn. 1801–1847; B. Kroll, Rada Główna Opiekuńcza, s. 71, 83; J. Ga-
pys, Działalność charytatywna duchowieństwa, s. 50–52, 119–121.

14 AAN, RGO, sygn. 407–535; sygn. 689–801; Rada Główna Opiekuńcza – Polski 
Komitet Opiekuńczy we Lwowie 1941–1944, sygn. 1–81; Archiwum Państwowe 
w Radomiu, Polski Komitet Opiekuńczy Radom – powiat 1940–1944; Archiwum 
Państwowe w Lublinie, Polski Komitet Opiekuńczy w Lublinie 1940–1944, sygn. 
9–58; sygn. 69–84; Archiwum Narodowe w Krakowie. Oddział na Siennej, Polski 
Komitet Opiekuńczy w Krakowie 1940–1945, sygn. 1–3; sygn. 29–31; por. B. Kroll, 
Rada Główna Opiekuńcza, s. 83–85.

15 AAN, RGO, sygn. 400–800; B. Kroll, Rada Główna Opiekuńcza, s. 119–138; J. Ga-
pys, Polskie rzymskokatolickie duchowieństwo diecezjalne w Radzie Głównej Opiekuńczej 
1939–1945, Kielce 2010, s. 9–10.

16 Komitet opiekuńczy w Kielcach został powołany 20 czerwca 1941 r. Początkowo 
nosił nazwę Rada Opiekuńcza Powiatowa. Pierwszym jej przewodniczącym był 
Kazimierz Krug. Za: AAN, RGO, sygn. 484, k. 239–240; sygn. 1961, k. 22–23. 
Por. J. Gapys, Działalność charytatywna diecezjalnego duchowieństwa Kielc i powiatu 
kieleckiego 1939–1945, w: Kielce kielczanie w XIX i XX wieku, pod red. U. Oettingen, 
Kielce 2005, s. 295–315; S. Meducki, Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1986, s. 118–119.

Jerzy Gapys74



hr. Ronikier, a od 1943 r. funkcję tę piastował Konstanty Tchórznicki 
(rycina nr 1). W powiecie kieleckim funkcjonowały 22 delegatury, czyli 
we wszystkich gminach na terenie powiatu17.

Rycina nr 1. Schemat organizacyjny Delegatury RGO w Bodzentynie 
w latach 1941–1944.

Źródło: Opracowanie własne.

 Zanim dokonamy opisu i analizy działalności delegatury, warto 
w kilku zdaniach scharakteryzować sytuację w gminie, ponieważ to 
położenie materialne ludności było okolicznością, która determino-
wała zakres opieki społecznej. W okresie okupacji niemieckiej obszar 
gminy Bodzentyn wynosił 15 260 ha, znajdowało się w jej granicach 
16 gromad. W przededniu wybuchu wojny w gminie zamieszkiwało 
około 14 000 osób. W pierwszych latach okupacji niemieckiej liczba 
ta znacznie wzrosła. Tuż przed deportacją Żydów do obozów, a więc 
w 1942 r., na skutek wojennej zawieruchy, powrotów do rodzinnych 
stron, przesiedleń i wysiedleń, liczba mieszkańców gminy wzrosła do 
18 262. W gminie zamieszkiwało 14 611 Polaków, 3 609 – Żydów18, 27 

17 AAN, RGO, sygn. 484, k. 242.
18 Ludność żydowska nie była objęta pomocą Delegatury, ponieważ w części żydowskiej 

istniała odrębna delegatura Żydowskiej Samopomocy Społecznej. Szerzej na temat 
żydowskiej samopomocy w GG: B. Kroll, Rada Główna Opiekuńcza, s. 223–229.
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Cyganów i 15 Niemców. Poza Bodzentynem, gdzie funkcjonowało rów-
nież szereg warsztatów rzemieślniczych i handlowych19, w pozostałych 
miejscowościach ludność trudniła się rolnictwem, głównie drobnym. Na 
opisywanym obszarze znajdowało się 2 000 gospodarstw włościańskich 
(chłopskich) i jeden majątek ziemski w Sieradowicach (150 ha), który 
dzierżawił Wojciech Gumowski. Większość ziemi uprawnej klasyfiko-
wana była jako dobra, jedynie ok. 1/5 gruntów uznawane było za liche. 
Niestety przeważały gospodarstwa małe 5-hektarowe, które jako ni-
skotowarowe ledwie zaspokajały potrzeby członków rodzin20. W czasie 
wojny, ich sytuacja jeszcze się pogorszyła, ponieważ Niemcy politykę 
preferencyjną prowadzili wobec gospodarstw wielkochłopskich (pow. 
10–15 ha) i ziemiańskich, a te mniejsze zostały obciążone wyższymi 
podatkami i relatywnie większymi kontyngentami21.
 Ta pobieżna charakterystyka pokazuje, że poza wysiedlonymi, ist-
niała też duża grupa miejscowej biedoty. Wedle szacunków działaczy 
delegatury i komitetu opiekuńczego w Kielcach, na terenie gminy, po-
trzebujących natychmiastowej pomocy było ponad 1 000 osób, w tym 
80% z nich rekrutowało się spośród miejscowych, głównie ze środo-
wiska małorolnych i bezrolnych rolników i robotników22. Pogarszał 
się też stan sanitarny i zdrowotny społeczności lokalnej. Latem 1942 r. 
wybuchła w gminie epidemia czerwonki. W ciągu jednego miesiąca 
(sierpień 1942 r.) zachorowało 80 osób, w tym 11 zmarło. Najgorzej 
było w Psarach, gdzie stwierdzono 53 przypadki czerwonki i kilka zgo-
nów. Rok później wystąpiło z kolei ognisko odry w Psarach, Wzdole 
Rządowym, Świętej Katarzynie i Bodzentynie (chorowały 23 osoby, 
zgonów nie było). Sytuacja epidemiologiczna unormowała się jesienią 
1943 r., po usunięciu przez Niemców ludności żydowskiej. Na przeło-
mie 1942/1943 r. wzrosła też zachorowalność na gruźlicę. W tym cza-

19 Choć wiele z nich musiało ograniczyć swoją działalność ze względu na niedobory 
surowców.

20 AAN, RGO, sygn. 759, k. 33.
21 J. Gapys, Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa 1939–1945 (na przykładzie dys-

tryktu radomskiego), Kielce 2003, s. 77–129; S. Meducki, Wieś kielecka w czasie okupacji 
niemieckiej (1939–1945). Studium historyczno–gospodarcze, „Zeszyty Naukowe Poli-
techniki Świętokrzyskiej. Nauki Społeczno-Ekonomiczne” 1991, z. 20, s. 48–66.

22 AAN, RGO, sygn. 759, k. 33.
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sie odnotowano około 100 przypadków zachorowań na gruźlicę płuc 
(⅓ dzieci), jaglicę – 25 osób (15 dzieci) oraz po kilkanaście przypadków 
epilepsji, kokluszu i gruźlicy kości23.
 Delegatura i zarząd w Bodzentynie ukonstytuowały się latem 1941 r. 
Skład personalny delegatury nie odbiegał od zaleceń i wskazówek RGO. 
Zakładały one, by działacze społeczni rekrutowali się z miejscowej elity, 
a więc ziemiaństwa, duchowieństwa, inteligencji, urzędników, a zarząd 
w miarę możliwości odzwierciedlał przekrój społeczny ludności24. Na 
gruncie bodzentyńskim nie było większych problemów z tym, choć ge-
neralnie w społecznościach wiejskich GG, niekiedy trudno było znaleźć 
chętnych do pracy opiekuńczej25. Przez cały okres funkcjonowania, za-
rząd delegatury w Bodzentynie liczył 5 osób – prezes, skarbnik, sekretarz 
i dwóch członków, i w zasadzie stanowił przekrój społeczny miejscowego 
społeczeństwa (tabela nr 1).

Tabela nr 1. Zarząd delegatury RGO w Bodzentynie
w latach 1941–1944

Funkcja Imię i nazwisko Zawód Lata

Prezes Wojciech Gumowski Dzierżawca majątku 
Sieradowice 1941–1944

Sekretarz Wincenty Król
Sekretarz Zarządu 
Gminy w Bodzen-
tynie

1941–1944

Skarbnik
Ks. Bolesław Postuła Wikary w parafii 

Bodzentyn
1941– 
–1942/43

Czesław Zygadlewicz Były kierownik 
szkoły powszechnej 1943–1944

23 Tamże, k. 138, 249, 275, 408.
24 Tamże, sygn. 321, k. 9–10; Tamże, ZU, sygn. 62, k. 13–14; sygn. 1934, k. 5.
25 AAN, RGO, sygn. 717, k. 138, 140–141; sygn. 745, k. 157; sygn. 746, k. 268; sygn. 

1934, k. 4. Por. J. Gapys, Polskie rzymskokatolickie, s. 65.
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Funkcja Imię i nazwisko Zawód Lata

Członek

Ludwik Chmieliński Kierownik 
mleczarni 1941–1944

Latalski Jan Rolnik i kupiec 1941–1942
Adam Kozera 
(magazynier)

Właściciel sklepu 
rzeźnickiego 1942–1944

Pokutyński – 1943

Personel 
płatny

Maria Szafraniec – 
kucharka 45 zł miesięcznie 1942–1944

Genowefa Purzyńska – 
pomoc kuchenna 25 zł miesięcznie 1942– 

–194326

Źródło: AAN, RGO, sygn. 759, k. 31–410; sygn. 484, k. 101.

 Na czele zarządu stał, co było typowe dla całego GG, przedstawiciel 
lokalnej elity majątkowej lub społecznej, był nim miejscowy ziemianin 
Wojciech Gumowski z Sieradowic. Funkcję sekretarza delegatury peł-
nił zaś Wincenty Król – sekretarz Zarządu Gminy w Bodzentynie. Na 
tych dwóch stanowiskach nie odnotowano zmian personalnych, zarów-
no Gumowski, jak i Król działali w delegaturze do końca wojny. Rota-
cja osób wystąpiła natomiast na pozostałych funkcjach w zarządzie. Do 
końca 1942 r. skarbnikiem był ks. Bolesław Postuła, kiedy to na mocy 
rozporządzenia Rządu GG z delegatur i komitetów opiekuńczych zo-
stali usunięci duchowni katoliccy27. Na początku 1943 r. jego miejsce 
zajął Czesław Zygadlewicz – były kierownik szkoły powszechnej, któ-
ry udzielał się społecznie do końca wojny. Jeszcze częściej dochodziło 
do zmian w składzie członków zarządu. Poza Ludwikiem Chmieliń-
skim – kierownikiem mleczarni, który zasiadał w charakterze członka 
jeszcze w 1944 r., pozostali zanotowali krótszą lub dłuższą obecność. 
Roczną działalność odbył Jan Latalski – rolnik i kupiec, jeszcze krótszą 
zanotował Pokutyński (imię nieustalone), który w połowie 1943 r. ze 

26 Genowefa Purzyńska została zabita podczas pacyfikacji Bodzentyna 1 VI 1943 r.
27 W skali GG zarządzenie to dotknęło ponad 500 kapłanów. Za: ADK, AKO, sygn. 

OE-3/1, k. 83; AAN, RGO, sygn. 89, k. 1; sygn. 321, k. 9–27; A. Ronikier, Pamięt-
niki 1939–1945, Kraków 2001, s. 172–173, 192–193; J. Gapys, Działalność charyta-
tywna duchowieństwa, s. 50–51.
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względu na zainteresowanie władz jego osobą, opuścił gminę Bodzen-
tyn. Dwuletnim stażem pracy społecznej w delegaturze legitymował 
się zaś Adam Kozera – właściciel sklepu rzeźnickiego. Przez ten czas 
jako członek zarządu prowadził też magazyn delegatury. Placówka 
opiekuńcza zatrudniała dwie osoby personelu płatnego. W związku 
z prowadzeniem kuchni ludowej zatrudniono kucharkę – Marię Sza-
franiec z pensją – 45 zł i pomoc kuchenną – Genowefę Purzyńską 
z uposażeniem – 25 zł miesięcznie28.
 Najistotniejsza, pod kątem rozwoju działalności delegatury, była 
funkcja prezesa, który nie tylko reprezentował placówkę na zewnątrz, 
lecz także pełnił nadzór i koordynował całość poczynań placówki. To 
on wyznaczał, w porozumieniu lub z polecenia komitetu powiatowego, 
kierunki i zakres pracy opiekuńczej. Inni członkowie zarządu z reguły 
wykonywali nakreślony z góry program działania, zgodnie z piastowaną 
funkcją. Ich aktywność zależała nie tylko od indywidualnych predys-
pozycji, ale też od talentu organizacyjnego prezesa i jego umiejętności 
współpracy w zespole29. Co najmniej czteroletnia praca prezesa Gu-
mowskiego i sekretarza Króla w zarządzie była sytuacją korzystną dla 
delegatury. Osoby te dzięki temu dysponowały dużym doświadczeniem 
w pracy społecznej i znajomością zasad funkcjonowania organizacji, co 
przekładało się na pozyskiwanie środków na opiekę. Ponadto skutko-
wało to szeroką znajomością terenu pod kątem potrzeb społecznych. 
Ich długoletnia obecność w zarządzie sytuowała te osoby w stosunkowo 
wąskiej grupie aktywistów (ok. ¹/₅), których wyróżniała z jednej strony 
wieloletnia służba bliźniemu, z drugiej zaś ponadprzeciętne zaangażo-
wanie w sprawy opiekuńcze30.
 Tak też było w istocie, Wojciech Gumowski i Wincenty Król byli 
najaktywniejszymi działaczami w delegaturze. Dokładali oni wszelkich 
starań, by zadośćuczynić potrzebom biednym. Taka postawa spotykała 
się z wdzięcznością ze strony podopiecznych, jak i uznaniem aktywi-

28 AAN, RGO, sygn. 759, k. 31–410.
29 Stosunkowo często dochodziło do konfliktów w delegaturach, np. pomiędzy urzęd-

nikami a księżmi czy ziemianami. Por. J. Gapys, Polskie rzymskokatolickie, s. 39.
30 Zdarzało się przecież, że usuwano działaczy z delegatur RGO, których cechowała 

postawa bierności. Średnio ok. 2–3% osób było usuwanych z delegatur za bierność. 
Por. J. Gapys, Polskie rzymskokatolickie, s. 129.
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stów komitetu opiekuńczego w Kielcach. W sprawozdaniu polustracyj-
nym, które odbyło się w dniach 6–8 lipca 1943 r., czytamy na ich temat 
co następuje: „Wymienieni członkowie zarządu należą do tego typu osób, 
że przejmują się ciężkim stanem materialnym najbiedniejszych podopiecz-
nych i umiejętnie wykorzystują każdą sposobność, któraby mogła przynieść 
materialną korzyść najbiedniejszym. […] Za ich uczciwą i bezinteresowną 
pracę – ogół podopiecznych, również i miejscowi mieszkańcy darzą ich 
należytym szacunkiem i bezwzględnym zaufaniem”31.
 Jeszcze bardziej pochlebną recenzję, ale samego już prezesa Gu-
mowskiego, zawiera raport z 29 stycznia 1944 r.: „Przewodniczący czy-
ni starania w kierunku zwiększenia źródeł dochodu Delegatury, czy to 
w gotówce czy też w naturaliach, roztacza opiekę materialną nad najbied-
niejszymi podopiecznymi, dostarcza bezpłatnych podwód po przydziały 
żywnościowe dla delegatury, sprawuje nadzór nad kuchnią, odstępuje de-
legaturze dziennie kilkanaście litrów mleka po cenach bardzo umiarko-
wanych […] Słowem cały ciężar pracy spoczywa na przewodniczącym. 
Wypada zaznaczyć, że odległość kuchni od majątku p. Gumowskiego 
wynosi 4 km, jednak 3–4 razy tygodniowo obecny jest przy wydawa-
niu obiadów. Sam osobiście z własnego majątku rozdziela pomiędzy 
najbiedniejszych podopiecznych kilkanaście metrów zboża, kilka me-
trów różnego rodzaju kasz, ok. 30 m ziemniaków, kilka metrów jarzyn 
i kilkanaście litrów mleka bezpośrednio dla podopiecznych oraz rozda-
je w gotówce zapomogi sięgające kwoty 400 zł miesięcznie. Ofiarność 
Pana Przewodniczącego Gumowskiego jest ogromna”32. Ten krótki 
opis wskazuje, że powierzenie przez działaczy komitetu opiekuńcze-
go w Kielcach, prezesury Gumowskiemu, nie było przypadkowe. Zie-
mianin udzielał się nie tylko dlatego, że stał na czele delegatury, ale 
całe jego zachowanie w okresie wojny określała postawa prospołeczna. 
Niestety on, jak i inni członkowie delegatury nie posiadali legitymacji 
RGO, a ta dawała swobodę poruszania się w terenie. Wszyscy nato-
miast pozytywnie przeszli weryfikację w starostwie kieleckim, które 
ostatecznie udzielało zgody na działalność społeczną33.

31 AAN, RGO, sygn. 759, k. 320.
32 Tamże, sygn. 759, k. 408.
33 Propozycje personalne były weryfikowane przez Niemców. Zdarzało się, że takiej 
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Rycina nr 2. Formularz legitymacji RGO

Źródło: AAN, RGO, sygn. 757, k. 293–293a.

 W okresie funkcjonowania placówki pod opieką delegatury pozo-
stawało średnio 700–800 osób. Większość w tej grupie stanowiła miej-
scowa ludność bezrolna i małorolna, jedynie 1/4 to byli wysiedleni. Naj-
lepiej przekrój demograficzny podopiecznych widać na danych dla 1942 
r. Na ogólną liczbę 744 objętych ewidencją, aż 450 osób stanowiły dzieci 
w wieku od 2 do 18 lat. Pozostali podopieczni to osoby dorosłe, głównie 
kobiety – 270 i tylko 24 mężczyzn. Kolejne 260 osób potrzebujących, 
mimo wpisu do rejestru ze względu na szczupłe środki, jakimi dyspo-
nowała delegatura, nie zostało objętych pomocą34. Delegatura ofero-
wała im różnorodną pomoc, która jednak, ze względu na ograniczone 
środki, nie zaspokajała w pełni potrzeb osób pozostających w kręgu jej 
oddziaływania. Do podstawowych form opieki należało dożywianie, 
które prowadzono w kuchni ludowej, wypłata zapomóg pieniężnych, 

zgody nie uzyskiwano, lub starostowie odwoływali działaczy z delegatur. Było to 
około 5% wszystkich wniosków. Por. AAN, RGO, sygn. 321, k. 53; sygn. 466, k. 
92–95, 128–133, 143, 224, 364, 395, 398; sygn. 685, k. 113; sygn. 743, k. 53, 71, 127, 
131; sygn. 408, k. 4–15; sygn. 421, k. 3–4, 11, 41, 58, 80, 83, 97; sygn. 689, k. 4, 65, 
106, 147, 221; sygn. 702, k. 1–35, 69.

34 Tamże, sygn. 759, k. 31, 33.
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wydawanie żywności i ziemiopłodów, odzieży, obuwia, środków czysto-
ści, opieka nad dzieckiem i zabiegi w kierunku usamodzielniania gospo-
darczego.
 Na tę zróżnicowaną działalność delegatura czerpała środki przede 
wszystkim z Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Kielcach w posta-
ci subwencji finansowych, przydziałów żywnościowych i rzeczowych 
(tekstylia, środki czystości). Zupełnie marginalne znaczenie dla bu-
dżetu delegatury miały datki społeczne czy wsparcie ze strony gminy 
Bodzentyn. Nie dysponujemy szczegółowymi zestawieniami budżetów 
delegatury, ale na podstawie raportów lustracyjnych można precyzyjnie 
wskazać tendencje. W całym okresie funkcjonowania placówki zasad-
nicze znaczenie miały środki pochodzące z centrali kieleckiej. Jedynie 
w pierwszym kwartale 1942 r. udało się pozyskać również nieco szersze 
wsparcie ze strony gminy. Celem egzemplifikacji można podać dane dla 
kwietnia 1942 r., które doskonale to ukazują. W tym miesiącu z Kielc 
uzyskano około 1 000 zł oraz przydziały kartofli, kaszy, mąki żytniej, 
makaronów, tłuszczy, bielizny, środków czystości i obuwie. Urząd gmi-
ny w Bodzentynie (głównie za sprawą Wincentego Króla) przekazał do-
tację w wysokości 250 zł35. Niestety w następnych miesiącach i latach 
urząd gminy nie przekazywał w zasadzie żadnych środków delegaturze. 
Być może było to zastosowanie się do zaleceń niemieckich, by gminy 
w miarę możliwości prowadziły obowiązkową pomoc społeczną lub, co 
sugerują źródła, wynikało z braku zrozumienia u władz idei dobrowol-
nej pomocy. Trzeba dodać, że tutejsza gmina przez wszystkie lata oku-
pacji co miesiąc rezerwowała środki na pomoc społeczną, i co najważ-
niejsze wydatkowała całą kwotę zgodnie z przeznaczeniem. Wspierano 
bezpośrednio miejscowych ubogich i wysiedlonych. Najczęściej były to 
tzw. przydziały kontyngentowe (ziemiopłody), skromne zapomogi oraz 
incydentalnie finansowanie pomocy medycznej. Niestety środki te były 
niezadowalające, wystarczało to jedynie na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb biednych w 20–30%36. Gmina utrzymywała też w rodzinie za-
stępczej 3 sieroty, dwie dziewczynki (9 i 12 lat) i chłopca wieku 4 lat37.

35 Tamże, sygn. 759, k. 31–32.
36 Tamże, sygn. 759, k. 31, 276, 321, 409.
37 Tamże, sygn. 759, k. 250.
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 Delegatura do końca wojny nie stworzyła, mimo istniejących te-
oretycznie warunków (możliwość zsypek żywności i składek finan-
sowych, częściowa odpłatność za obiady), żadnego stałego źródła 
dochodu związanego z ofiarnością społeczną38. Nie było to niedo-
patrzenie działaczy placówki, ale wiązało się z niechęcią tutejszej 
społeczności do pomocy zorganizowanej. Zresztą, brak zaufania do 
instytucjonalnych przedsięwzięć opiekuńczych był typowy dla dużej 
części społeczności wiejskiej w GG, niezależnie od tego, czy były to 
organizacje utworzone z ramienia okupanta (RGO), czy też działające 
np. z upoważnienia Kościoła („Caritas”)39.
 Społeczność w gminie Bodzentyn przedkładała pomoc bezpośrednią 
w swoich domach, nad datki składane na rzecz delegatury. W Bodzen-
tynie i w okolicznych wioskach z bezpłatnego mieszkania korzystało 
ponad 200 wysiedlonych. Ze względu jednak na trudne warunki miesz-
kaniowe, często gnieździli się oni w jednoizbowych kwaterach. Zdarza-
ło się, że w jednym pokoju (6–10 m2) zamieszkiwało 7–10 osób40.
 Jedynym stałym ofiarodawcą na rzecz delegatury był Wojciech Gu-
mowski, który składał regularne i wysokie datki w ziemiopłodach na 
delegaturę. Placówka opiekuńcza, na skutek starań działaczy komitetu 
w Kielcach, a szczególnie dzięki przychylności ks. bp. Czesława Kacz-
marka zyskała też w 1943 i 1944 r. dofinansowanie ze strony tutejszych 
parafii, m.in. Bodzentyn i Dębno. Środki finansowe pochodziły z celo-
wych tacek, naznaczonych przez ordynariusza kieleckiego na terenie całej 
diecezji kieleckiej, w tym też w dekanacie kieleckim. Tace zbierane były 
w trzecią niedzielę miesiąca. W 1943 r. miało to miejsce od kwietnia do 
lipca, a w 1944 r. – od stycznia do kwietnia. Ogółem w całej diecezji ze-
brano ponad 260 000 zł. Parafia bodzentyńska i okoliczne nie należały do 
najhojniejszych, np. Bodzentyn zebrał na cele społeczne – 608 zł, Dębno 
– 435 zł, podczas gdy inne społeczności małomiasteczkowe czy wiejskie 
przekazały na cele społeczne kwoty niekiedy kilkakrotnie większe, np. 
Brzeziny – 4 992 zł, Leszczyny – 3 286 zł, Stopnica – 2 527 zł, Wiślica 
38 Tamże, sygn. 759, k. 35, 158, 323.
39 Nie było to nic szczególnego, ponieważ na Kielecczyźnie i w Małopolsce, zjawisko 

to było dość powszechne. Por. J. Gapys, Działalność charytatywna duchowieństwa, s. 
122–125.

40 AAN, RGO, sygn. 759, k. 33.
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– 2 511 zł, Szczekociny – 1 260 zł. Najwyższą kwotę w diecezji na RGO 
przekazała parafia katedralna w Kielcach – 16 800 zł41.
 Sztandarowym i najpoważniejszym opiekuńczym przedsięwzięciem 
delegatury w Bodzentynie było prowadzenie kuchni ludowej, z której 
korzystali miejscowi potrzebujący i osoby wysiedlone. Była ona jedną 
z 31 kuchni działających w obrębie powiatu kieleckiego. Kuchnie ogó-
łem wydawały dziennie 4 500 obiadów42. W kuchni bodzentyńskiej 
posiłki były przygotowywane przez dwie pracownice delegatury: ku-
charkę Marię Szafraniec z Bodzentyna i pomoc kuchenną Genowe-
fę Purzyńską43. Kuchnia, choć z krótkimi przerwami, działała ponad 
4 lata. W tym czasie wydała ponad 350 000 porcji, ratując setki osób 
przed niedożywieniem, a nawet głodem. Średnia kaloryczność obia-
dów wynosiła 350–400 kalorii. Posiłek najczęściej składał się z 0,5 l 
zupy z dodatkiem kromki chleba, niekiedy było to 150 g chleba z mio-
dem lub marmoladą i półlitrową porcją kawy. Dla części osób był to 
jedyny gorący posiłek w ciągu dnia44. Dlatego nie może dziwić fakt, że 
i członkowie delegatury dokładali starań, by zapewnić kuchni zaple-
cze żywnościowe45, wyposażenie46 oraz jak najlepsze warunki lokalowe. 
Kuchnia początkowo mieściła się w ciasnym pomieszczeniu, bez wen-
tylacji, co wymagało częstego bielenia. Lokal mógł pomieścić jednora-
zowo jedynie kilkanaście osób, co zimą było szczególnie uciążliwe. Od 
lutego 1943 r. kuchnia została przeniesiona do przestronnego miejsca, 
gdzie były aż trzy osobne pomieszczenia – kuchnia, poczekalnia i po-
kój przeznaczony na stołówkę47. Obiady wydawano codziennie (jedynie 
sporadycznie zdarzało się by kuchnia nie działała cały tydzień) w dwóch 
turach: o godzinie 11.00 z pierwszego  kotła i o 14.00 z drugiego kotła. 

41 ADK, AKO, sygn. OE-2/3, k. 128, 160; J. Gapys, Polskie rzymskokatolickie, s. 
154–155.

42 AAN, RGO, sygn. 758, k.24. 
43 Jak wspomniano wcześniej, Genowefa Purzyńska 1 VI 1943 r. zginęła w pacyfikacji 

Bodzentyna. Za: APK, Starostwo Powiatowe Kieleckie 1945–1975 (dalej: SPK II), 
sygn. 211, k. 52.

44 AAN, RGO, sygn. 759, k. 31–410; sygn. 484, k. 101.
45 Magazyn kuchni, aneks nr 1.
46 Aneks nr 2. Inwentarz Delegatury.
47 AAN, RGO, sygn. 759, k. 32, 276.
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Było to podyktowane wydajnością kuchni oraz dużą liczbą beneficjen-
tów. W pierwszej kolejności z kuchni korzystała dziatwa szkolna, potem 
osoby dorosłe. W ciągu ponad 4 lat, kuchnia była nieczynna jedynie kilka 
miesięcy, od września 1942 r. do lutego 1943 r. Było to spowodowane 
brakiem przydziałów żywnościowych ze strony komitetu, albowiem, jak 
wspominano, delegatura nie zorganizowała zaplecza w formie zsypek czy 
zbiórek ziemiopłodów. Był to okres dotkliwy zwłaszcza dla dzieci i osób 
starszych. Według raportu lustracyjnego z początku 1943 r., starcy i dzieci 
przymierali wówczas głodem48. W zależności od ilości zabezpieczonych 
środków kuchnia wydawała od 200 nawet do 300 porcji dziennie (wykres 
nr 1). W tej liczbie przeciętnie 60% stanowiły dzieci i młodzież szkolna, 
a reszta były to osoby dorosłe, na ogół w podeszłym wieku.

Wykres nr 1. Liczba obiadów wydawana w kuchni ludowej w Bodzen-
tynie w latach 1942–1944

Źródło: AAN, RGO, sygn. 759.

 Kuchnia ludowa w swojej ponad czteroletniej działalności, najwyż-
sze wskaźniki wydajności osiągała w początkowym okresie działalno-

48 Tamże, k. 250.
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ści. Na przykład w pierwszym półroczu 1942 r. z dożywiania w kuchni 
korzystało po 300 osób dziennie. Jesienią 1942 r., wobec braku pro-
duktów żywnościowych kuchnia zawiesiła działalność na 4 miesiące. 
Wznowiła swoją misję dopiero w lutym 1943 r., jednak nigdy już nie 
powrócono do wcześniejszego poziomu. Wiosną liczba wydawanych 
obiadów wahała się od 200 do 206 porcji, dopiero latem ustabilizowała 
się na poziomie 220–230 posiłków dziennie i poziom ten został utrzy-
many w kolejnych miesiącach 1943 i 1944 r. Objęcie większej liczby osób 
dożywianiem było następstwem pacyfikacji w Bodzentynie – 1 czerwca 
1943 r. Niemcy nie tylko zamordowali 39 osób, lecz także spowodowali 
pogorszenie sytuacji materialnej pozostałych przy życiu członków rodzin 
ofiar mordu. Ogółem 26 dzieci zostało pozbawionych jedynych żywicieli 
(lub jednego z rodziców)49.
 Pomoc dzieciom była w ogóle priorytetem placówki. Głównym ob-
szarem, gdzie wspomagano najmłodszych była kuchnia. Dożywiano 
w niej przeciętnie 120–160 dzieci szkolnych. Według wyliczeń dzia-
łaczy delegatury tą akcją należało jeszcze objąć co najmniej kolejne 100 
dzieci50. Starano się też przyjść z pomocą niemowlętom. Na terenie 
gminy natychmiastowej opieki wymagało 30 niemowląt, których matki 
podjęły pracę zarobkową. Próbowano uruchomić żłobek, by zapewnić 
opiekę tym dzieciom, jednak skończyło się tylko na zamiarach. W kolej-
nych latach delegatura nie podjęła, poza dożywaniem w kuchni, żadnej 
odrębnej akcji wobec dzieci51.
 Drugą najistotniejszą pod względem wielkości form opieki społecznej 
była akcja zapomóg pieniężnych, a zaraz po niej, pomoc rzeczowa czyli 
rozdawnictwo żywności, tekstyliów i środków czystości. Odnosząc się do 
pierwszej formy trzeba stwierdzić, że akcja zapomogowa w przeciwień-
stwie do dożywiania w kuchni, była prowadzona bardzo nierównomier-
nie. Jej skala była bardzo zróżnicowana, a kwoty udzielanego wsparcia 
finansowego na ogół były niewysokie i obejmowały stosunkowo nieliczną 
grupę osób. Na marginesie warto dodać, że według zaleceń RGO ta forma 
opieki miała mieć charakter incydentalny, wtórny wobec innych. Na sku-

49 APK, SPK II, sygn. 211, k. 52.
50 AAN, RGO, sygn. 759, k. 34.
51 Tamże, k. 407–408.
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tek jednak, pogłębiających się wraz z trwaniem okupacji trudności apro-
wizacyjnych w wielu delegaturach zapomogi stanowiły istotny element 
wsparcia podopiecznych. Zachęcano mimo wszystko, by przedkładać 
ponad nie pomoc żywnościową i rzeczową, albowiem wobec drożyzny 
środki finansowe okazywały się zupełnie bez znaczenia52.
 Nieco odmienne tendencje zanotowano w delegaturze Bodzentyn. 
Akcję zapomogową działacze prowadzili równolegle z dożywianiem i roz-
dawnictwem pomocy rzeczowej. Apogeum tej akcji przypadło na 1942 r., 
czyli wtedy kiedy jeszcze nie były odczuwalne w sposób drastyczny nie-
dobory żywnościowe. Poważne problemy aprowizacyjne pojawiły się wraz 
z zaostrzeniem polityki eksploatacji polskiego rolnictwa, a więc dopiero 
po koniec 1942 r. i w następnych latach. Natomiast placówka w Bodzen-
tynie wraz z pogłębianiem się trudności zaopatrzeniowych ograniczała 
skalę przyznawanych zapomóg (wykres nr 2), kładąc nacisk na dożywianie 
w kuchni i wydawanie suchego prowiantu, o czym nieco później. Było to 
słuszne podejście i jak najbardziej zgodne z wytycznymi RGO.

Wykres nr 2. Akcja zapomogowa delegaturze Bodzentyn
w latach 1942–1944

Źródło: AAN, RGO, sygn. 759, k. 34, 138, 250, 321, 381, 409.

52 Por. Tamże, sygn. 400–800; por. B. Kroll, Rada Główna Opiekuńcza, s. 15–17.
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 Analizując powyższy wykres zauważamy, że najwyższą kwotę (430 zł) 
rozdysponowano latem 1942 r. (wtedy rozpoczynała się dopiero niemiecka 
kampania kontyngentowa), kiedy objęto zapomogami najszerszą grupę 
ludzi (41 osób). Kwota 800 zł widoczna w statystyce dla kwietnia 1943 r. to 
incydentalnie przyznana zapomoga, która została przeznaczona na leczenie 
dla jednej osoby (kuracja zastrzykowa). Zresztą środki te zostały zwrócone 
delegaturze przez gminę53.
 Również skala pomocy była stosunkowo niewielka. Wypłata zasił-
ków finansowych przeciętnie obejmowała kilkanaście osób miesięcznie, 
wobec prawie tysiąca podopiecznych, nie mogła znacząco wpłynąć na 
poprawę losu ogółu potrzebujących. Ponadto były to na ogół bardzo 
niskie kwoty, które jedynie w bardzo minimalnym stopniu decydowały 
o stanie budżetu podopiecznych. Najczęściej wysokość zapomogi wahała 
się w przedziale od kilku do kilkunastu złotych, sporadycznie przekra-
czając kwotę 50 zł. Wychodzono bowiem z założenia, by udzielić wspar-
cia jak najszerszemu gronu biednym. Wystarczało to jedynie na pokrycie 
podstawowych potrzeb i to w minimalnym zakresie54. Od połowy 1943 r. 
w ogóle zrezygnowano z tej fikcji i zaprzestano wypłacać jakiekolwiek za-
pomogi. Skoncentrowano skromne środki na utrzymaniu kuchni oraz 
pomocy rzeczowej, głównie wydawaniu suchego prowiantu i rozprowa-
dzaniu punktów premiowych (tzw. „bezugscheiny”)55, które umożliwiały 
nabycie odzieży, obuwia i innych artykułów przemysłowych56.
 Zanim jednak zawężono pomoc rzeczową do tego typu działań, we 
wcześniejszym okresie (w 1942 r. i na początku 1943 r.), w miarę moż-
liwości starano się rozwijać ten istotny element opieki. W maju 1942 r. 
pomiędzy 5 podopiecznych rozdzielono 225 kg ziemniaków, rozdano 
też dwie pary drewniaków i odzież dla 37 osób, głównie kalek i star-
ców57. W czerwcu tego samego roku, kiedy coraz bardziej dawał się we 
znaki okres przednówkowy pomocą objęto większą rzeszę potrzebują-
cych. Wsparcie żywnościowe otrzymało 136 osób. Rozdano każdemu 

53 AAN, RGO, sygn. 759, k. 321.
54 Tamże, k. 34.
55 Por. system premiowy, zob.: S. Meducki, Wieś kielecka, s. 213–218; J. Gapys, Postawy 

społeczno-polityczne, s. 122.
56 AAN, RGO, sygn. 759, k. 381.
57 Tamże, k. 34.
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z podopiecznych po 13 kg ziemniaków – w sumie rozdysponowano pra-
wie 1 800 kg kartofli. Dodatkowo obdarowano 26 ubogich odzieżą58. 
Ostatnia szersza akcja pomocy żywnościowej miała miejsce w styczniu 
1943 r. Wtedy to przydziały ziemniaków, kapusty i zboża otrzymało 65 
osób. Inni zostali obdarowani obuwiem i odzieżą59.
 Pierwsze półrocze 1943 r. przyniosło zupełny brak rozdawnictwa60, 
akcję pomocy rzeczowej wznowiono dopiero jesienią 1943 r. Uczyniono 
to jednak na innych zasadach niż dotychczas. Pomoc przybrała charakter 
doraźny i przyznawana była jedynie w sytuacjach koniecznych. Zmianie 
uległ też asortyment. Rozdawano podopiecznym zamiast żywności, czy 
odzieży tzw. punkty premiowe na zakup tekstyliów i obuwia. Było to ko-
rzystne dla podopiecznych, ponieważ artykuły premiowe były reglamen-
towane i przysługiwały, dopiero po oddaniu określonej ilości kontyngentu. 
Na ogół korzystający z opieki delegatury takich możliwości nie mieli, stąd 
przydział punktów premiowych umożliwiał nabycie im po oficjalnych ce-
nach (co najmniej kilkakrotnie niższych niż na czarnym rynku) artykułów 
deficytowych w czasie wojny. Obok tego prowadzono bardzo ograniczony 
rozdział suchego prowiantu, w zasadzie do końca wojny61.
 Ostatnią formą pomocy potrzebującym ze strony delegatury, któ-
rą omówimy, będzie akcja usamodzielniania gospodarczego. Cieszy-
ła się ona specjalnym poparciem ze strony władz RGO. Celem opieki 
społecznej, poza udzielaniem pomocy osobom, które nie miały szans 
na podjęcie pracy (dzieci, osoby starsze, niepełnosprawni), było w jak 
najszerszym stopniu uzyskanie przez podopiecznych własnego źródła 
utrzymania. W warunkach gminy Bodzentyn, jak i w ogóle polskiej wsi 
w GG, znalezienie pracy było nie lada wyzwaniem. W gminie Bodzen-
tyn, poza warsztatami rzemieślniczymi (gdzie i tak pracowali przeważ-
nie członkowie rodziny), możliwości takie stwarzało rolnictwo (majątek 
ziemski, zamożni gospodarze) i leśnictwo. Stąd też działacze delegatury 
w tych branżach wyszukiwali pracę dla swoich podopiecznych. Czę-
sto takie pośrednictwo było jedynym skutecznym sposobem uzyskania 

58 Tamże, k. 138.
59 Tamże, k. 250.
60 Tamże, k. 276, 321.
61 Tamże, k. 381, 409.
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pracy. Niestety wobec lokalnych uwarunkowań nie było w tej dziedzi-
nie spektakularnych sukcesów. Najczęściej była to praca sezonowa za 
niewielkim wynagrodzeniem, sięgającym ledwie kilku złotych dziennie. 
Na ogół pracę podejmowano wiosną i latem. Okres zimy był najgor-
szy dla proletariatu wiejskiego i uchodźców wojennych. Przykładowo 
zimą 1944 r. bez źródła utrzymania pozostawało ponad 20% ludności 
gminy –  dominowali bezrobotni, bezrolni i uciekinierzy z Wołynia 
(120 osób)62. Delegatura każdego roku starała się łagodzić skutki tego 
społecznego problemu. Oczywiście ze względu na ograniczone możli-
wości, środki zaradcze były niewystarczające. Wiosną 1942 r. placówka 
pośredniczyła w uzyskaniu pracy dla 12 osób, w tym 2 osoby znalazły 
zatrudnienie w mleczarni63. W następnym roku pracę w sezonie wio-
senno-letnim podjęło ponad 100 bezrobotnych: w rolnictwie – 40 i przy 
wyrębie lasu i szkółce leśnej – 80. Wprawdzie zarobki przy wyrębie lasu, 
czy przy innym zajęciu w lesie były niskie, bo 2–3 zł za dzień pracy, to 
jednak oferowany przez pracodawcę deputat miał ogromne znaczenie. 
Uzyskana w ten sposób żywność czy opał w wydatny sposób poprawiały 
sytuację materialną członków rodzin podopiecznych64.
 Delegatura w Bodzentynie przez szereg lat prowadziła, biorąc nawet 
po uwagę skalę powiatu czy dystryktu radomskiego, stosunkowo zróżni-
cowaną działalność społeczną. Nie udało wprawdzie się w jednakowym 
stopniu rozwinąć wszystkich istniejących w placówce przedsięwzięć opie-
kuńczych, jednak niektóre z nich, np. dożywianie w kuchni ludowej miały 
ogromne znaczenie społeczne (wykres nr 3). Przez ponad 4 lata kuchnia 
przychodziła codziennie z pomocą średnio 250 osobom (z czego ponad 
połowę stanowili przedstawiciele najmłodszego pokolenia), często chro-
niąc je przed niedożywieniem, a starsze osoby nawet przed głodem.
 Przynajmniej do początku 1943 r., a w przypadku usamodzielnia go-
spodarczego do połowy 1943 r., działacze wspomagali żywnościowo i fi-
nansowo przeciętnie kilkadziesiąt osób miesięcznie. Niestety, być może 
na skutek uwarunkowań lokalnych, nie zorganizowano stałego zaplecza 
w postaci ofiar społecznych (poza sporadycznymi datkami gminy i bar-

62 Tamże, k. 408.
63 Tamże, k. 34.
64 Tamże, k. 249, 275, 320.
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dziej regularnymi parafii), większość środków na działalność pocho-
dziła z Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Kielcach. Z tych samych 
powodów nie powiodło się uruchomienie w gminie Bodzentyn, bardzo 
popularnych w GG takich form pomocy jak: akcja działkowa, zielarska, 
rodzina – rodzinie, kropelka mleka czy opieka nad niemowlętami. Nie 
udało się też zorganizować po wioskach współpracowników delegatury. 
Wprawdzie w zarządzie reprezentowany był przekrój społeczny gminy, 
to jednak aktywność przejawiali: Wincenty Król, a przede wszystkim 
Wojciech Gumowski z majątku Sieradowice.

Wykres nr 3. Porównanie wysokości poszczególnych świadczeń delega-
tury Bodzentyn w połowie 1942 r. 

Źródło: AAN, RGO, sygn. 759
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Aneks nr 1
Stan magazynu delegatury na 20 maja 1942 r.

Mąka pszenna   50 kg
Mąka żytnia   30 kg
Kasza    20 kg
Margaryna     5 kg 
Kapusta    50 kg
Kartofle    10 metrów (1 tona)
Proszek do prania  8 paczek
Sól     15 kg
Obuwie    drewniaki – 1 para 

Źródło: AAN, RGO, sygn. 759, k. 31.

Aneks nr 2
Inwentarz delegatury z dnia 20 maja 1942 r.

Kocioł żelazny wewnętrznie pobielany o pojemności 75 litrów, stan śred-
ni, wartość około 200 zł, przydzielony Delegaturze w lipcu 1941 roku.
Pięć wiader ocynkowanych, każde o pojemności 12 litrów, stan średni, 
nabyte przez Delegaturę, wartość po 12 zł.
Garnczek żelazny o pojemności 10 litrów, stan dobry; nabyty przez De-
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legaturę w lipcu 1941 roku, wartość 35 zł.
Dwa czerpaki aluminiowe; o pojemności 0,5 litra, drugi 3 litrowy. Stan 
średni, wartość ogólna 20 zł, nabyte przez Delegaturę.
Jeden ceber drewniany o pojemności 20 litrów, stan dobry, wartość 30 zł, 
nabyty przez Delegaturę.
Jedna dzieżka drewniana o pojemności 30 litrów, stan dobry, nabyta 
przez Delegaturę, wartość 30 zł.
Jedna patelnia żelazna średnia, stan dobry, nabyta przez Delegaturę.
Dwa noże kuchenne, stan dobry, nabyte przez delegaturę.

Źródło: AAN, RGO, sygn. 759, k. 32.
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Stefan Rachtan 
Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna

Szkolnictwo w Bodzentynie 
w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945 

(ze szczególnym uwzględnieniem
 tajnego nauczania)

 Niniejszy artykuł ma za zadanie ukazać w zarysie sytuację szkol-
nictwa jawnego i tajnego w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945 
na terenie Bodzentyna i gminy Bodzentyn, uratować od zapomnienia 
osiągnięcia i bohaterstwo organizatorów i uczestników tajnego naucza-
nia na tym terenie. Omawia szkolnictwo jawne powszechne i zawodowe 
rolnicze oraz szkolnictwo tajne powszechne i średnie ogólnokształcące.
 Przy pisaniu pracy wykorzystano materiały archiwalne, publikowane 
i niepublikowane relacje organizatorów i uczestników tajnego naucza-
nia, istniejące opracowania naukowe dotyczące dziejów oświaty w czasie 
okupacji na ziemiach polskich, a szczególnie na Kielecczyźnie. Z pub-
likacji naukowych podejmujących tę tematykę wymienić należy prace: 
Adama Massalskiego, Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 
1939–1945; Józefa Krasuskiego, Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupa-
cji hitlerowskiej 1939–1945; Stanisława Majewskiego, Tajne szkolnictwo 
Kielc i powiatu kieleckiego w czasie okupacji hitlerowskiej 1939–1945; Słow-
nik nauczycieli tajnego nauczania – uczestników ruchu oporu 1939–1945; 
Jana Kupca, Rola i zadania TON podczas okupacji hitlerowskiej w latach 
1939–1945; ks. Edwarda Walewandera, Działalność wychowawcza Koś-
cioła lubelskiego 1939–1945, Artemiusza Wołczyka, Szkoły Bodzenty-
na (maszynopis); Stefana Rachtana, Dziewięćdziesiąt lat szkoły średniej 
w Bodzentynie1, a także wspomnienia: Antoniego Wacińskiego, Róży 

1  J. Krasuski, Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939–1945, War-
szawa 1977; J. Kupiec, Rola i zadania TON podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939–

Z dziejów Bodzentyna
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Szafraniec, Edwarda Jędrzejczyka, Bolesława Szybalskiego, Andrzeja 
Gwardysia i kroniki szkolne z Bodzentyna, Wzdołu Rządowego i Psar. 
Szczególne słowa podziękowania należą się tym uczestnikom i organiza-
torom tajnego nauczania, z którymi autor odbył bezpośrednie rozmowy.
 Przed wybuchem II wojny światowej szkolnictwo gminy Bodzentyn, 
wraz z całym województwem kieleckim, podlegało kuratorium w Kra-
kowie. Nadzór nad szkolnictwem powszechnym sprawowali inspektorzy 
szkolni. Od 1932 r., od tzw. ustawy jędrzejewiczowskiej, istniały szkoły 
powszechne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W Bodzentynie 
była szkoła trzeciego stopnia. Miała więcej niż pięciu nauczycieli oraz 
siedem klas o kursie jednorocznym. Na terenie gminy funkcjonowało 
11 szkół, ale część z nich należała do szkół pierwszego stopnia, które 
posiadły jednego lub dwóch nauczycieli, miały cztery klasy, z których 
I i II miały kurs jednoroczny, III – dwuletni i IV trzyletni, szkoły zaś 
drugiego stopnia miały sześć klas, w tym pięć (od I do V) w kursie jed-
norocznym i jedną VI – o kursie dwuletnim.
 Bodzentyńska szkoła powszechna mieściła się w dwóch budynkach. 
Uczniowie klas młodszych uczyli się w murowanym budynku po semina-
rium nauczycielskim przy Rynku Górnym, uczniowie zaś klas starszych 
– w piętrowym budynku drewnianym przy placu Żwirki i Wigury (Rynek 
Dolny). Do szkoły w Bodzentynie, oprócz dzieci polskich z Bodzentyna, 
Celin, Podgórza i okolicznych wiosek, uczęszczały też dzieci żydow-
skie. „Po I wojnie światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość, 
szkoły publiczne stały się powszechnie dostępne dla dzieci żydow-
skich. W Bodzentynie chodziły one do szkoły publicznej codziennie, 
od wczesnego rana do pierwszej popołudniu, a do chederu (szkoły 
żydowskiej) od pierwszej trzydzieści do szóstej, więc miały kontakt 

1945, w: Nauczyciele Kielecczyzny w walce o szkołę polską w latach okupacji 1939–1945. 
Materiały z sesji poświęconej tajnej oświacie oraz walce nauczycieli Kielecczyzny w latach 
okupacji, Kielce 19–20 października 1973 r., pod red. J. Krasuskiego, Kielce 1979; S. 
Majewski, Tajne szkolnictwo Kielc i powiatu kieleckiego w czasie okupacji hitlerowskiej 
1939–1945, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1978, nr 4 (82); A. Massalski, Sz-
kolnictwo na Kielecczyźnie; Dziewięćdziesiąt lat szkoły średniej w Bodzentynie, oprac. S. 
Rachtan, Bodzentyn 2009; Słownik nauczycieli tajnego nauczania – uczestników ruchu 
oporu 1939–1945, pod red. S. Ośko, Kielce 2010; E. Walewander, Działalność wychow-
awcza Kościoła lubelskiego 1939–1945, Lublin 2009; A. Wołczyk, Szkoły Bodzentyna, 
mps, Bodzentyn 1983.
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z nauczaniem świeckim, jak również żydowskim religijnym. Dzieci naj-
pierw uczęszczały do niższej szkoły podstawowej na Rynku Górnym. 
Po ukończeniu z powodzeniem niższych klas, uczniowie uczęszczali do 
wyższej szkoły podstawowej – włącznie z klasą siódmą – w budynku 
przy Placu Żwirki”2.
 Szkolnictwo średnie, zgodnie z ustawą o szkolnictwie z 1932 r., 
dzieliło się na ogólnokształcące i zawodowe. Szkoła ogólnokształcąca 
była sześcioletnia i składała się z czteroletniego gimnazjum i dwulet-
niego liceum. W Bodzentynie w latach trzydziestych nie istniała żad-
na szkoła średnia.
 Klęska wrześniowa spowodowała upadek państwa, a tym samym 
załamanie się jego systemu oświatowego. Cała Kielecczyzna została 
opanowana przez wojska niemieckie, w pierwszej i drugiej dekadzie 
września 1939 r. Do Bodzentyna Niemcy wkroczyli w dniu 6 września. 
Z ziem środkowej Polski zostało utworzone tzw. Generalne Guberna-
torstwo, które składało się z czterech dystryktów: krakowskiego, lubel-
skiego, radomskiego i warszawskiego, a zarządzał nim gubernator Hans 
Frank urzędujący w Krakowie. Dystrykt radomski obejmował m.in. po-
wiat kielecki i Kielce. Wszystkie kierownicze funkcje w administracji 
sprawowali Niemcy. Polaków pozostawiono w urzędach gmin.
 W GG narzucony przez Niemców ustrój szkolny przewidywał 
funkcjonowanie jedynie szkół powszechnych i zawodowych, zostały 
zaś zamknięte wyższe uczelnie, zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
średnie szkoły ogólnokształcące. W szkołach powszechnych i zawo-
dowych wyeliminowano z planów i programów nauczania historię, 
literaturę polską i geografię. Niemiecki system oświatowy miał dopro-
wadzić do zabicia w Polakach ich świadomości narodowej, a ugrunto-
wać w nich poczucie beznadziejności, przyzwyczaić do posłuszeństwa 
i szacunku dla Niemców.
 Memoriał z 25 listopada 1939 r. pt. „Sprawa traktowania byłych 
polskich obszarów z rasowo-politycznego widzenia”, opracowany przez 
funkcjonariuszy Urzędu Polityki Rasowej NSDAP, przewidywał: „Do-
zwolone będą szkoły powszechne, mają one jednak udzielać najprost-
szych wiadomości podstawowych, jak rachowania, czytania i pisania. 

2 G. Szachter-Kalib, Z Bodzentyna do Auschwitz i Bergen-Belsen, Bodzentyn 2009, s. 56.
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Nauka ważnych z punktu widzenia narodowego przedmiotów, jak geo-
grafia, historia, literatura, jak również gimnastyka wykluczone”3. W celu 
uniemożliwienia nauczania zabronionych przedmiotów już w grudniu 
1939 r. ukazało się pismo urzędu Generalnego Gubernatora, zalecające 
kierownikom szkół natychmiastowe zebranie podręczników do historii, 
geografii i czytanek z języka polskiego. Zebrane podręczniki, które zna-
lazły się w starostwach, systematycznie niszczono i palono. Wykonując 
powyższe zarządzenie kierownik szkoły w Bodzentynie 28 marca 1940 r. 
powiadomił, że zebrał 302 egzemplarzy podręczników, kierownik zaś 
ze Wzdołu Rządowego – 447 książek.
 W czerwcu 1942 r. zarekwirowano mapy, obrazy o treści historycz-
nej i portrety polskich dostojników państwowych. Ustało również wy-
pożyczanie książek z bibliotek szkolnych, które zostały zlikwidowane. 
W miejsce wycofanych podręczników i książek od 1 września 1940 r. 
wprowadzano jako obowiązkową lekturę dla uczniów szkoły powszech-
nej miesięcznik „Ster”. Obowiązywał on początkowo w klasach od III 
do VII i pełnił rolę czytanek z braku podręczników do języka polskiego. 
Od 1 lutego 1941 r. „Ster” zaczął ukazywać się w dwóch wersjach – 
„Mały Ster” dla klas II–IV i „Ster” dla klas V–VII.
 W warunkach trwających działań wojennych tradycyjne rozpoczęcie 
roku szkolnego w szkołach gminy Bodzentyn nie odbyło się 1 września 
1939 r., lecz dopiero 2 października. W dniu 25 września 1939 r. staro-
sta powiatowy dr Burkhart zarządził otwarcie wszystkich publicznych 
szkół powszechnych w powiecie kieleckim. Masowe otwieranie szkół 
trafiło jednak na poważne trudności lokalowe i kadrowe.
 W aktach gminy Bodzentyn zachowało się pismo z 14 października 
1939 r., ówczesnego wójta gminy Wojciecha Gumowskiego, w którym 
podaje następujący meldunek: „Do Pana Starosty w Kielcach
 Zarząd gminy donosi, że w gminie tutejszej uczęszcza obecnie dzieci 
do szkół powszechnych:
w Bodzentynie – 520
we Wzdole Rządowym – 450
w Psarach – 260

3  J. Krasuski, Organizacja i zasięg tajnego nauczania na Kielecczyźnie w latach 1939–1945, 
mps pracy magisterskiej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, Kielce 1984, s. 37
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w Siekiernie – 138
w Woli Szczygiełkowej – 104
w Śniadce – 92
w Leśnej – 83
Razem: 1 653”4

 Meldunek ten sporządzony został przez zarząd gminy na podstawie 
danych przekazanych przez kierowników szkół. W gminie Bodzentyn 
było wówczas 11 szkół, a więc nie wszystkie początkowo podjęły pra-
cę. Ponadto kierownik szkoły we Wzdole Rządowym - Aleksander 
Rokicki w uwagach zaznaczył, że z braku trzech sił nauczycielskich, 
klasa siódma do szkoły nie uczęszczała. Kierowniczka szkoły w Leśnej 
- Helena Korolowa podała, że do szkoły winno uczęszczać 158 dzieci, 
ale frekwencja nie dopisuje ze względu na kopanie kartofli, jak też na 
skutek pogłosek, że każdy gospodarz będzie zmuszony opłacać za na-
ukę swojego dziecka.
 Wykaz szkół i liczba nauczycieli na terenie gminy Bodzentyn za-
twierdzonych przez władze niemieckie cywilne w Kielcach:
w Bodzentynie zatwierdzono 6 sił nauczycielskich, a mianowicie: Marię 
Lipiec, Mariana Nawrota, Marię Gruszczyńską, Helenę Krogulec, Ste-
fanię L’Etanche i Bogusława Arendarskiego,
w Bronkowicach – Józefa Langiera,
w Klonowie – Janinę Bień,
w Leśnej – Helenę Korol,
w Psarach – Lucjana Książka, Stefanię Kunze i Józefa Bochnackiego,
w Siekiernie – Leona Jarosa,
w Sieradowicach – Mariana Piotrowskiego,
w Śniadce – Bogdana Gibasa,
w Świętej Katarzynie – Wacława Zachowskiego,
w Woli Szczygiełkowej – Stanisława Rakoczego,
we Wzdole Rządowym – Aleksandra Rokickiego, Andrzeja Górałecz-
kę, Marię Furmankiewicz, Tomasza Pałysiewicza i Zofię Wójcik.
 Widzimy, że na 11 szkół aż 8 było tylko o jednej sile nauczycielskiej, 
1 szkoła drugiego stopnia i 2 szkoły trzeciego stopnia. Były to szkoły 
jawnie działające. Do sprawnego działania szkół często brakowało izb 

4  Archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.
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lekcyjnych, zajętych przez oddziały wojskowe, brakowało też nauczycie-
li, szkoły nie otrzymywały żadnych przydziałów opału na zimę, często 
więc młodzież szkolna przynosiła ze sobą opał, aby umożliwić naukę.
 Wroga polityka hitlerowskich Niemiec wywołała w społeczeństwie 
polskim odpowiednią reakcję. Polska nie tylko zbrojnie przeciwstawiła 
się niemieckiej agresji, ale również podjęła podziemną walkę z najeźdź-
cą. Wśród różnych form antyhitlerowskiego ruchu oporu było, szeroko 
rozbudowane na wszystkich szczeblach szkolnictwa, tajne nauczanie. 
Zabezpieczało ono młodzież przed demoralizacją, uczyło patriotyzmu 
i było masową formą konspiracji antyhitlerowskiej w Polsce. Było też 
zjawiskiem bez precedensu w całej okupowanej Europie.
 Jednym z pierwszych organizatorów tajnego nauczania, o zasię-
gu ogólnokrajowym, był Związek Nauczycielstwa Polskiego, który 
przybrał konspiracyjny kryptonim „Tajna Organizacja Nauczycielska” 
(TON). Centrala TON, na czele której stał Czesław Wycech, odbudo-
wała sieć terenową – wojewódzką, powiatową i gminną, której działacze 
organizowali i koordynowali tajne nauczane podjęte samorzutnie przez 
nauczycieli. Władze TON w Kielcach powstały jesienią 1939 r., a na ich 
czele stanął działacz ZNP – Jan Kupiec.
 Drugim ośrodkiem dyspozycyjnym podziemnej oświaty, powstałym 
na przełomie lat 1940 i 1941, był Departament Oświaty i Kultury, który 
był agendą Delegatury Rządu na Kraj. Na szczeblu okręgu powołano 
kierowników oświaty i kultury, a na poziomie powiatu i gminy – komi-
sje oświaty i kultury.
 Na szczeblu szkoły powszechnej pierwszymi formami oporu było 
sabotowanie zarządzeń niemieckich w sprawie zmian programowych 
i likwidacji podręczników. Tajne nauczanie w szkołach powszechnych 
gminy Bodzentyn przyjęło dwie zasadnicze formy – nauczania uzupeł-
niającego w ramach szkoły jawnej, to znaczy na lekcjach przerabiano 
zakazane przedmioty oraz nauczania na tajnych kompletach, na których 
przerabiano bądź tylko przedmioty wyrugowane ze szkoły przez oku-
panta lub realizowano pełny program starszych klas szkoły powszech-
nej. W miarę upływu czasu ta druga forma stała się najpopularniejsza. 
Komplety często prowadzone były przez osoby spoza zawodu nauczy-
cielskiego (studentów, uczniów licealnych, księży).
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 W Bodzentynie początkowo wśród pedagogów nie było przedwo-
jennego kierownika szkoły Stanisława Lipca, ale po ponownym objęciu 
przez niego kierownictwa szkoły, został on przewodniczącym Gminnej 
Komisji Oświaty i Kultury, w skład której wchodzili również: sekre-
tarz gminy Wincenty Król, a później też kierownik szkoły we Wzdole 
Rządowym Aleksander Rokicki. Należąc do kierownictwa miejscowej 
placówki AK Stanisław Lipiec został również członkiem powiatowych 
władz TON na miasto i powiat kielecki. Z jej upoważnienia organizo-
wał w Bodzentynie i gminie obok jawnej szkoły powszechnej również 
tajne nauczanie przedmiotów zabronionych w oficjalnym nauczaniu. Do 
tej akcji angażował miejscowych nauczycieli, jak też innych nauczycieli 
czasowo przebywających w Bodzentynie. Na tajne komplety w Bodzen-
tynie przychodziły również dzieci z sąsiednich wiosek np. z Sieradowic, 
Dąbrowy i Celin.
 Stanisław Majewski pisał: „Pragnę nadmienić, że Bodzentyn był 
jednym z większych ośrodków powiatu. Skupiło się tu wiele form 
ruchu oporu. Stanowił on jednocześnie skupisko młodzieży i wie-
lu doświadczonych pedagogów. Warunki te sprzyjały nawiązywaniu 
wzajemnych kontaktów i współpracy. Stanisław Lipiec pracując w AK 
zaangażował do tej działalności także innych nauczycieli. Przy współ-
pracy swych kolegów, np. Antoniego Wacińskiego czy Aleksandra 
Rokickiego, uczynił z gminy Bodzentyn jeden z najprężniej działają-
cych ośrodków tajnego nauczania w powiecie. Rozwinięto też szeroko 
akcję pomocy dla nauczycieli z innych części kraju przebywających 
w Bodzentynie”5.
 Płatne tajne komplety umożliwiły przeżycie wielu nauczycielom. 
Tajne komplety w Bodzentynie prowadzili: Adela Nawrotowa, jej mąż 
Marian (który 6 lutego 1943 r. został mianowany kierownikiem szkoły 
na miejsce zwolnionego i ukrywającego się Stanisława Lipca), Helena 
Krogulcowa, Maria Gruszczyńska oraz Leokadia Dudek. Trudną pra-
cę oświatową w podziemiu rozpoczęto już w styczniu 1940 r. z dzie-
sięciorgiem uczniów. W następnych latach liczba ta systematycznie 
zwiększała się. Rozwój ten ilustruje tabela nr 1.

5 S. Majewski, Tajne szkolnictwo Kielc.
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Tabela nr 1. Liczba uczniów tajnych kompletów w Bodzentynie
w latach 1940–1945

Rok 
szkolny 1940/1941 1941/1942 1942/1943 1943/1944 1944/1945

Liczba
uczniów 14 20 36 38 42

Źródło: A. Wołczyk, Szkoły Bodzentyna, passim.

 Nauka na tajnych kompletach odbywała się w różnych miejscach. 
Najczęściej lekcje miały miejsce w mieszkaniach nauczycieli lub rodzi-
ców uczniów. Czasem odbywały się w budynkach szkolnych pod różny-
mi pretekstami, najczęściej po zakończeniu lekcji. Przykładowo nauka 
w komplecie Adeli Nawrotowej odbywała się w jej prywatnym miesz-
kaniu. Warunki były trudne. Na środku małego mieszkania ustawiony 
był stół, dokoła którego zasiadały dzieci z różnych klas. Uczniami byli 
m.in. Mieczysław Kozera, Stanisław Świderski, Marta Dąbek, Jerzy 
Domański, Roman Czernikiewicz, Marian Kwiatkowski, Roman Ha-
rabin, Zygmunt Świderski, Rajmund Pałysiewicz.
 Na tajne komplety uczęszczały również dzieci żydowskie, które na 
mocy zarządzenia władz niemieckich nie mogły uczęszczać do szkoły 
publicznej. Tak wspomina o tym Goldie Szachter-Kalib: „Zorganizo-
wano nam prywatne lekcje z wykwalifikowanymi nauczycielami lo-
kalnej społeczności, nie tylko Racheli, Szlamo i mnie, ale również Irce 
i Mojsze. Ja regularnie pobierałam lekcje u pani Nawrotowej, byłej na-
uczycielki Irki i Mojsze ze szkoły publicznej, która była żoną skrzypka 
i nauczyciela muzyki. Mieszkali razem z ich małym dzieckiem na ulicy 
Kieleckiej. Inni nauczyciele przychodzili do naszego domu, żeby uczyć 
nas czytania, pisania, angielskiego i hebrajskiego. Jedna z nich Roma 
Saksówna była nauczycielka angielskiego w Konsulacie Brytyjskim 
w Warszawie, uczyła angielskiego Irkę i Rachelę”6.
 Szkoła Powszechna w Bodzentynie oficjalnie nadal prowadziła 
swoją działalność, ale poziom jej podupadł z powodu braku odpowied-
nich podręczników, jak i na skutek częstych przerw spowodowanych 

6 G. Szachter-Kalib, Z Bodzentyna, s. 99.
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okresowym zajmowaniem lokali szkolnych, szczególnie budynku przy 
Rynku Górnym, przez stacjonujące w nich oddziały wojskowe. W roku 
szkolnym 1940/1941 było formalnie czynnych 11 oddziałów z siedmio-
ma nauczycielami i 445 uczniami. Frekwencja uczniów wynosiła prze-
ciętnie 80%. Na początku roku szkolnego 1941/1942 w 11 oddziałach 
było 267 chłopców i 252 dziewcząt, razem 519. Nauczycielami nadal 
byli Stanisław Lipiec, Marian Nawrot, Maria Gruszczyńska, Helena 
Krogulec, Stefania L’Etanche, Leokadia Dudek, która rozpoczęła pra-
cę w 1940 r. Nie uczył już Bogusław Arendarski, który opuścił Bodzen-
tyn i ukrywał się.
 Rok szkolny 1942/1943 rozpoczęto już 24 sierpnia, lecz nauka po 
kilku dniach została przerwana z powodu zajęcia budynku szkolnego 
na magazyn zbożowy. Na czas przerwy Marian Nawrot zatrudniony 
został w Sieradowicach, Stefania L’Etanche zaś w Świętej Katarzynie. 
Ponownie pracę rozpoczęto we wrześniu. Z dniem 6 lutego 1943 r. 
nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Stanisław Lipiec 
przeszedł do pracy konspiracyjnej, a jego żona oraz dzieci ukrywały 
się. Zaraz po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej w 1945 r. wyje-
chał na tereny zachodnie, początkowo do Wołowa, później do Wroc-
ławia, gdzie był kierownikiem szkoły. Zmarł w 1960 r. w wieku 59 lat. 
Pochowany został w Sandomierzu.
 Rozluźnienie w pracy i ogólna dezorganizacja w szkole w Bodzen-
tynie znalazły odbicie w dziennikach i księgach ocen. Brakuje w nich 
pełnych wpisów klasyfikacyjnych, podpisów nauczycieli i kierowni-
ka7. Budynki szkolne, jak i urządzenia sal szkolnych uległy dalszej 
dewastacji. Tajne nauczanie odbywało się również i w innych szko-
łach powszechnych na terenie gminy Bodzentyn. We Wzdole Rzą-
dowym władze okupacyjne zatwierdziły 5 sił nauczycielskich. Nauka 
odbywała się w budynku szkolnym, ale w ostatnich miesiącach 1944 
r. budynek zajmowały oddziały własowców, którzy doprowadzili go 
do poważnej dewastacji. Nauka wówczas odbywała się w wynajętych 
budynkach prywatnych. W szkole zaistniała konieczność prowa-
dzenia tajnego nauczania tych przedmiotów, które zabronione były 
w formalnie prowadzonej szkole powszechnej. Takie nauczanie zor-

7 Archiwum Szkoły Podstawowej w Bodzentynie.
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ganizował kierownik Aleksander Rokicki, a pomagała mu Maria Fur-
mankiewicz. Zajęcia odbywały się 2–3 razy w tygodniu w budynku 
szkolnym. Dzieci po normalnych zajęciach szkolnych miały z tej racji 
jeszcze 3–4 godziny. Na komplety uczęszczali tylko uczniowie klas 
V–VII w liczbie 136.
 Poza tajnym nauczaniem w zakresie szkoły powszechnej na terenie 
gminy istniały także tajne komplety nauczania w zakresie gimnazjum. 
W Siekiernie nauczanie w zakresie gimnazjum organizowała mgr Ro-
zalia Szafraniec. Warto poświęcić jej kilka zdań. Urodziła się 28 lutego 
1910 r. w Siekiernie, pod Kometą Halley’a, która wówczas była widocz-
na na niebie. Pierwsza kobieta w Siekiernie z wyższym wykształceniem, 
pierwsza kobieta w gminie Bodzentyn szybowniczka III kategorii, 
pierwsza w województwie kieleckim astronomka z tytułem doktora. Po 
studiach uniwersyteckich uczyła do 1939 r. w Mysłowicach. W czasie 
okupacji była członkinią AK i komendantką Wojskowej Służby Kobiet 
na gminę Bodzentyn. Występowała pod pseudonimami „Ażur” i „Żur”. 
Prowadziła komplety tajnego nauczania przez cały okres okupacji. Po 
1945 r. uczyła w Liceum i Gimnazjum im. bł. Kingi w Kielcach. Od 1 
września 1947 r. aż do przejścia na emeryturę w 1973 r. pracowała w Ob-
serwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie. Zmarła 1 marca 2001 r. w Krakowie.
 W swoich wspomnieniach tak przedstawiła początki nauki na taj-
nych kompletach: „Okupant zamknął szkoły wszystkie ponadpodstawo-
we, stąd zaraz zorganizowałam komplety tajnego nauczania. Odbywały 
się lekcje początkowo w domu pp. Olszewskich we Wzdole, brały udział 
w lekcjach dwie Olszewskie. Ale po paru miesiącach p. Olszewski z ja-
kichś względów bezpieczeństwa, zrezygnował z nauki w jego domu, 
stąd prowadziłam dalej nauczanie w Siekiernie w domu u siebie […] 
Odbywałam lekcje z czterema chłopcami czternasto- szesnastoletnimi, 
gdy przez okno zobaczyłam zajeżdżający wóz wraz z żandarmami nie-
mieckimi, który nieco dalej zatrzymał się. Ja zdążyłam wrzucić książki 
do szafy, a chłopcy przez kuchnie tylnym wyjściem z rowerami umknęli 
poza stodoły. Niemcy weszli do mnie, a ja już spokojnie robiłam sweter 
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na drutach, bo robotę zawsze miałam pod ręką. Niemcy tylko pomyłko-
wo zatrzymali się, bo jechali do kogoś w sprawie kontyngentu”8.
 Rozalia Szafraniec uczyła większości przedmiotów przewidzianych 
programem gimnazjum i języka francuskiego. Języka niemieckiego i ła-
ciny uczyli przedwojenni licealiści, Przemysław i Irena Jarosowie, dzieci 
ówczesnego kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Siekiernie, 
Leona Jarosa. Religii uczył proboszcz parafii Wzdół ks. Antoni Drygas. 
Rozalia Szafraniec wspominała: „odnośnie uczniów, których uczyłam 
od początku okupacji, po wojnie część z nich ukończyła studia wyż-
sze, lub szkoły zawodowe i obecnie zajmuje różne stanowiska. I tak: 
D[anuta] Czaczkowska studiuje filozofię w Kanadzie, E. Jędrzejczyk – 
mgr inż. leśnik, J. Kaczmarzyk – inżynier, J. Lewandowski – inż. rolnik, 
A. Mankosa – lekarz dentysta, M. Rzęsa – leśniczy, A. Szafraniec – na-
uczycielka, B. Szafraniec – leśniczy. Były jeszcze osoby wysiedlone na 
teren gminy, które po wojnie wyjechały”9.
 Edward Jędrzejczyk – jeden z uczniów R. Szafraniec wspominał: 
„nauka odbywała się 4 razy w tygodniu, bez żadnych pomocy nauko-
wych, tablicy, kredy itp. W ścisłej konspiracji, gdyż za udział w tajnym 
nauczaniu, zarówno nauczycielom jak i uczniom groziło aresztowanie, 
więzienie lub obóz koncentracyjny. Podręczniki każdy zdobywał na 
własną rękę – przeważnie od starszych kolegów lub uczniów przedwo-
jennych gimnazjów”10.
 W Siekiernie młodzież realizowała program pierwszej i drugiej klasy 
gimnazjum. Na egzaminy dojeżdżała do Kielc. Odbywały się w punkcie 
konsultacyjnym, mieszczącym się w mieszkaniu państwa Zofii i Bole-
sława Kozłowskich przy ul. Prostej 29. Konsultantami z Kielc dla gmi-
ny Bodzentyn byli profesorowie: Bolesław Kozłowski, Maria Głazek 
i Edward Massalski. Przed tymi osobami uczniowie zdawali egzaminy 
z poszczególnych przedmiotów.
 Trzeciej klasy sama R. Szafraniec prowadzić nie mogła i jej ucznio-
wie przeszli do Bodzentyna. Z kolei w Śniadce nauczanie organizował 
licealista Stefan Łukawski. Jeden z uczestników tych kompletów Lech 
8 R. Szafraniec, Wspomnienia, mps, b.d., s. 12, ze zb. S. Rachtana.
9 Tamże.
10 E. Jędrzejczyk, Osobiste wspomnienia z tajnego nauczania z lat 1942–1946, w: Dzie-

więćdziesiąt lat szkoły, s. 99–103.



Andrzej Gwardyś tak wspomina tę naukę: „jesienią 1943 r. zaistniała 
nowa, wspaniała możliwość uczenia się. W naszej wsi Śniadka po-
wstały tzw. komplety, czyli grupy uczniów uczestniczących w tajnych 
lekcjach prowadzonych przez nauczyciela. Nie znałem inicjatorów, 
ani organizatorów, ani zasad finansowania tego przedsięwzięcia. Na-
szym »profesorem« był Stefan, starszy brat naszego kolegi Czesława, 
mający w roku szkolnym 1939/1940 zdawać maturę. Czesław pod 
jego opieką przerabiał już pierwszą klasę gimnazjum ogólnokształcą-
cego. Nas było siedmioro: Halina Kisiel, Marysia Milanowska, Wan-
da Pokrzywka, Heniek Jaros, Mietek Kisiel, Zenek Grzejszczyk i ja 
Andrzej Gwardyś. Również mieliśmy być uczniami pierwszej klasy 
gimnazjum. Wielkim problemem było zdobycie podręczników szkol-
nych. Sprzedaży w księgarniach oczywiście nie było. Dzięki siostrze 
ciotecznej Marychnie mieszkającej w Warszawie po paru tygodniach 
dostałem także podręczniki. Inni też zdobyli ich trochę. Lekcje od-
bywały się kolejno w mieszkaniach uczniów, co tydzień gdzie indziej. 
Całe przedsięwzięcie było tajne. Lekcje często były odwoływane 
z różnych przyczyn. Egzaminy odbywały się przed konspiracyjną 
komisją w Kielcach, dokąd dojeżdżaliśmy pociągiem. Egzaminy wy-
padły pozytywnie”11.
 W Bodzentynie pierwszy niewielki komplet gimnazjalny prowadził 
Władysław Wasilewski, osiemnastoletni maturzysta i harcerz ze wsi 
Bór pod Skarżyskiem-Kamienną. Ukrywał się on tutaj przed Niemcami 
u państwa Purzyńskich. Odwdzięczając się im za przygarnięcie go do 
siebie, uczył ich dzieci i dzieci ich krewniaków. Po kilku miesiącach 
Władysław Wasilewski opuścił Bodzentyn i przeszedł do oddziału par-
tyzanckiego GL, w której z czasem został dowódcą plutonu i przyjął 
pseudonim „Oset”. Zginął w walce z Niemcami.
 W związku z działaniami wojennymi powrócił do Bodzentyna je-
den z pierwszych uczniów progimnazjum, a następnie seminarium na-
uczycielskiego z lat 1919–1923 - Antoni Waciński, pracujący w okresie 
międzywojennym na Śląsku jako instruktor nauczania przyrody żywej 
i opiekun ogródków szkolnych. W lipcu 1940 r. dołączył do niego jego 
szwagier mgr Bolesław Szybalski, z wykształcenia historyk, absolwent 

11 L.A. Gwardyś, Moje wojenne dzieciństwo, mps, b.d., s. 24, ze zb. S. Rachtana.
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Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a przed wojną nauczyciel 
Gimnazjum i Liceum św. Jacka w Katowicach. Postanowili wspólnie 
zorganizować tajne nauczanie na poziomie szkoły średniej w Bodzen-
tynie. Od września 1940 r. rozpoczęto prace w kompletach gimnazjal-
nych. Zimą tego roku nawiązano bliższy kontakt z mgr. Bolesławem 
Kozłowskim – filologiem, nauczycielem Gimnazjum i Liceum św. Sta-
nisław Kostki w Kielcach i jego żoną Zofią, mgr. chemii, nauczycielką 
Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego. Podjęto wspólną decyzję, że 
komplety gimnazjalne w Bodzentynie uznano za filię Tajnego Gim-
nazjum Kieleckiego i nadano im nazwę Zorganizowane Tajne Gimna-
zjum w Bodzentynie.
 A. Massalski pisał: „Z kieleckimi szkołami tajnymi ściśle współpra-
cowały liczne ośrodki prowincjonalne prowadzące zgodnie z wytyczny-
mi centrali naukę tylko w zakresie początkowych klas gimnazjalnych. 
Najliczniejsze były na terenie powiatu kieleckiego komplety w Bodzen-
tynie, którymi kierował Antoni Waciński”12.
 Zajęcia w Bodzentynie odbywały się w różnych domach prywatnych, 
które często zmieniano, celem zachowania całkowitej konspiracji, ale 
większość zajęć odbywało się w budynku Publicznej Szkoły Powszech-
nej na Dolnym Rynku, a także w budynku przy ul. 3 Maja 11, w domu 
Michała Pałysiewicza przy ul. 3 Maja 6, w mieszkaniu Józefa Białka 
przy ul. 3 Maja 4, w mieszkaniu państwa Chmielińskich w obiektach 
mleczarni przy ul. Wolności13.
 Latem 1942 r. nadarzyła się okazja, która bardzo ułatwiła zadania 
A. Wacińskiemu. Został on powołany na kierownika Obowiązkowej 
Rolniczej Szkoły Zawodowej dla Chłopców. Szkoła ta została zor-
ganizowana we współdziałaniu ze Stanisławem Lipcem i rozpoczęła 
pracę 1 listopada 1942 r. w czterech ośrodkach: Bodzentynie, Wzdole 
Rządowym, Psarach i Świętej Katarzynie. W zestawieniu znajdującym 
się w aktach Urzędu Szkolnego Kieleckiego z czasów okupacji (WAP 
–WSK-75) wykazano ośrodki wymienione w  tabeli nr 2.

12 A. Massalski, Szkolnictwo na Kielecczyźnie.
13 E. Jędrzejczyk, Osobiste wspomnienia, s. 101.
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Tabela nr 2. Rejonizacja ośrodków Obowiązkowej Rolniczej Szkoły Za-
wodowej dla Chłopców

Miejsce szkoły Należące wsie
Liczba uczniów

Chłopcy Dziewczęta Razem

Bodzentyn

Bodzentyn 32 24 56
Psary 44 42 86

Podlesie 20 26 46
Sieradowice 12 8 20

Śniadka 29 23 52
Leśna 46 35 81

Razem: 183 158 341

Wzdół 
Rządowy

Wzdół 
Rządowy 53 40 93

Wzdół Kolonia 3 6 9
Orzechówka 5 7 12

Siekierno 17 24 51
Razem: 88 77 165

Święta
 Katarzyna

Święta 
Katarzyna 3 4 7

Wilków 23 17 40
Razem: 26 21 47

Ogółem: 297 256 553

 O jednej z tych szkół wspomina mieszkaniec Psar – Starej Wsi Fi-
lip Biskup: „w czasie okupacji Niemcy wprowadzili w Psarach również 
2-letnie kursy rolnicze, prowadzone przez pana Antoniego Wacińskie-
go z Bodzentyna. Uczono jak uprawiać ziemię, jakie stosować nawozy. 
Niemcy myśleli, że wygrają wojnę, dlatego już w czasie jej trwania chcieli 
zmienić metody uprawiania ziemi. Kurs taki ukończyłem i otrzymałem 
świadectwo, którego kopię można zobaczyć”14.
14  A. Wołczyk, Szkoły Bodzentyna, s. 95.
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 A. Waciński zaś w cytowanych wspomnieniach napisał: „praca moja 
dała mi swobodę poruszania się po całej gminie oraz docierania do ucz-
niów z kompletów w terenie, a przede wszystkim dostarczała pretekstu 
do gromadzenia się uczniów w Bodzentynie”15.
 Kurs rolniczy we Wzdole Rządowym udokumentowany jest na 
zdjęciu, które przedstwia kierownika szkoły Aleksandra Rokicki, kie-
rownika Szkoły Rolniczej A. Wacińskiego oraz agronoma gminny Po-
kutyńskiego, siedzących wśród uczniów.
 W Tajnym Gimnazjum w Bodzentynie, oprócz wspomnianych A. 
Wacińskiego i B. Szybalskiego, uczyli Rozalia Szafraniec, Zofia Kra-
marzówna, Jan Trojak, Stanisław Lipiec, Helena Łakomiec, ks. Fran-
ciszek Krużel.
 Słuchaczami tajnych kompletów w Bodzentynie byli m.in. Edward 
Jędrzejczyk z Siekierna, Witold Imiołek z Dąbrowy, Jadwiga Świder-
ska, Jadwiga Łubek, Bożena Lewandowska, Sławomir Chojnacki, He-
lena i Zofia Kwietniewskie, Teresa Białek, Barbara i Tadeusz Chmie-
lińscy, Leopold Hajdenrajch, Ireneusz Malarecki, Zofia Dulęba, Zofia 
Białek, Halina Lipiec, Jerzy Kaczmarzyk, Halina Hajdenrajch, Alicja 
Wacińska, Zygmunt Świderski, Zdzisława Chwastek, Halina Białek, 
Jadwiga Przygodzka, Ireneusz Jakubowski, Zdzisław Waciński, Zofia 
Świderska, Waldemar Pałysiewicz16. Na podstawie tabel, zamieszczo-
nych w pracy A. Massalskiego, stwierdzić można, że w Bodzentynie 
liczba nauczycieli szkoły średniej wynosiła:17

Tabela nr 3. Liczba nauczycieli w szkole średniej w Bodzentynie
w latach 1941–1945

Rok
 szkolny 1941/1942 1942/1943 1943/1944 1944/1945

Liczba
 nauczycieli 3 4 5 5

15 A. Waciński, Wspomnienia z tajnego nauczania w czasie okupacji hitlerowskiej w Bo-
dzentynie 1940–1945, mps, b.d., s. 7, ze zb. S. Rachtana.

16 Dziewięćdziesiąt lat szkoły, s. 13.
17 A. Massalski, Szkolnictwo na Kielecczyźnie, s. 110–111.
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Jeżeli chodzi o liczbę uczniów w tej szkole, to wynosiła ona:

Tabela nr 4. Liczba uczniów w szkole średniej w Bodzentynie
w latach 1941–1945

Rok 
szkolny 1941/1942 1942/1943 1943/1944 1944/1945

Liczba
 uczniów 24 40 52 66

 Nie była to więc szkoła duża, ale swoje znaczenie miała, o czym 
świadczy fakt, że uczniowie do niej uczęszczający zajęli później po 
ukończeniu studiów nieraz bardzo poważne stanowiska, np. profesoro-
wie Sławomir Chojnacki i Ireneusz Malarecki.
 W Bodzentynie funkcjonowały klasy gimnazjalne – pierwsza, druga 
i trzecia. „W kl[asie] III wykładali: p. Zofia Kramarzówna – historię, j. 
polski i łacinę, p. A. Waciński – chemię, p. R. Szafraniec – matematykę, 
Helena Łakomiec – j. niemiecki i fizykę, religii uczył ks. Franciszek 
Krużel” – wspominał uczestnik kompletu E. Jędrzejczyk.
 Młodzież po opanowaniu materiału programowego z danej kla-
sy składała egzamin przed konsultantami – profesorami w Kielcach. 
Wśród konsultantów byli Bolesław Kozłowski, Maria Głazek i Ed-
mund Massalski. W pierwszych dniach stycznia 1945 r. zbliżał się eg-
zamin końcowy we wszystkich klasach gimnazjum. Wyjazd do Kielc 
był prawie niemożliwy, ponieważ ustabilizowany front radziecko-
niemiecki na przyczółku sandomiersko-baranowskim spowodował, 
że Kielecczyzna, w tym także Bodzentyn, była silnie nasycona Weh-
rmachtem i żandarmerią niemiecką, co stwarzało duże niebezpieczeń-
stwo dla przemieszczającej się młodzieży polskiej. Zmieniono system 
egzaminów w ten sposób, że egzaminatorzy przyjeżdżali do uczniów. 
Ostatnim konsultantem była prof. Maria Głazek, pod kontrolą któ-
rej odbywały się wszystkie egzaminy we wszystkich klasach w dniach 
12–15 stycznia 1945 r., a były to dni, kiedy ruszyła ofensywa radziecka 
i Niemcy w wielkim popłochu wycofywali się na zachód.
 W wyzwolonym spod okupacji hitlerowskiej Bodzentynie dyrektor 
Antoni Waciński przystąpił natychmiast do organizowania czterolet-
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niego Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Towarzystwa „Oświa-
ta”, do którego zapisywali się nie tylko ci, którzy uczęszczali na tajne 
komplety, ale wszyscy, którzy pragnęli kształcić się w wolnej ojczyźnie.
 Wyniki badań nad problematyką oświaty oficjalnej i tajnego naucza-
nia na terenie Bodzentyna pozwalają stwierdzić, że podziemna oświata 
umożliwiła utrzymanie ciągłości szkolnictwa powszechnego i stworzyła 
warunki do powstania szkoły średniej po wyzwoleniu, rozbudziła inte-
lektualnie młodzież chłopską i robotniczą. Tajne nauczanie było szkołą 
wychowania patriotycznego i moralnego, uchroniło dzieci i młodzież 
przed demoralizacją, którą planowo organizował okupant.
 Szkoła podziemna była ważnym frontem walki z okupantem, zarówno 
cywilnej, jak i wojskowej. Płatne tajne komplety umożliwiły przetrwanie 
wojny wielu nauczycielom i ich rodzinom. Komplety tajnego nauczania 
w zakresie gimnazjum przygotowały grunt do powstania szkoły średniej 
w Bodzentynie, która rozpoczęła pracę już w lutym 1945 r., a po kilku 
przekształceniach istnieje do dziś. W 1999 r. w 60. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Średnich w Bo-
dzentynie w hołdzie nauczycielom tajnego nauczania gminy Bodzentyn 
ufundowało specjalną tablicę pamiątkową i umieściło ją na budynku Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Józefa Szermentowskiego. O tych jakże 
ważnych wydarzeniach z dziejów Bodzentyna przypomniano również 
podczas obchodów 70. rocznicy pacyfikacji Bodzentyna. 
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Zdjęcie 1. Budynek szkolny na Dolnym Rynku w Bodzentynie
(u góru po lewej)
Zdjęcie 2. Budynek szkolny na Górnym Rynku w Bodzentynie
(u góry po prawej)
Zdjęcie 3. Nauczyciele Szkoły Powszechnej w Bodzentynie. Stoją od 
lewej Maria Lipcowa, Maria Łukomska, Stanisław Lipiec kierownik 
szkoły, Adela Nawrot, 1936 r. (u dołu po lewej) 
Zdjęcie 4. Grupa uczestników tajnego nauczania w Bodzentynie, 
1944 r. (u dołu po prawej)
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Zdjęcie 5. Akt powierzenia Marianowi Nawrotowi kierownictwa 
szkoły w Bodzentynie, 16 lutego 1943 r. (u góry po lewej)
Zdjęcie 6. Tableau, Nauczyciele i konsultanci z Tajnego Zorgani-
zowanego Gimnazjum w Bodzentynie z lat 1941–1945
(u góry po prawej)
Zdjęcie 7. Uczestnicy szkoły rolniczej we Wzdole Rządowym. 
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Niemieckie akcje represyjne
 w gminie Bodzentyn

 w okresie II wojny światowej1

 Do połowy 1942 r. na terenie gminy Bodzentyn ludność polska, poza 
nielicznymi aresztowaniami i zabójstwami, nie doświadczyła masowych 
aktów terroru i przemocy ze strony władz okupacyjnych. Przełom nastą-
pił dopiero u zbiegu lat 1942/1943. Polityka eksploatacji ekonomicznej 
i ludzkiej prowadzona przez władze okupacyjne w Generalnym Guber-
natorstwie, w związku ze wzmożonym zapotrzebowaniem III Rzeszy na 
siłę roboczą oraz żywność, nabrała wówczas znacznego przyspieszenia. 
W wielu częściach dystryktu radomskiego po wsiach urządzano regularne 
łapanki na roboty przymusowe. Wiadomo, że akcje takie przeprowadzono 
w Samsonowie, Januszowie, Szałasie2. Metody władz niemieckich prowa-
dziły do chaosu, albowiem wiele osób w obawie o własne bezpieczeństwo 
zaczęło się ukrywać. Równocześnie funkcjonariusze aparatu okupacyjne-
go cywilnego i wojskowo-policyjnego urządzali rewizje w poszukiwaniu 
żaren, rejestrowali zwierzęta gospodarskie3. Zwiększano przy tym wy-
miar kontyngentów, który sięgał niemal połowy zbiorów, a to z kolei po-
wodowało niemożność ich dostarczania. Przed ludnością wiejską pojawiło 
się widmo głodu. Chłopów niewywiązujących się z nałożonych ciężarów 

1 Artykuł nie podejmuje tematyki eksterminacji ludności żydowskiej oraz pojedyn-
czych zabójstw i aresztowań, dokonywanych przez okupacyjne formacje policyjno-
–wojskowe.

2 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach (dalej: AIPN Ki), Okręgowa 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Na-
rodowej w Kielcach (dalej: OK Kielce), sygn. 53/4881, Łapanki. Wiączka [Wiąc-
ka], b.d., k. 194–194v; T. Domański, A. Jankowski, Represje niemieckie, s. 180–181; 
T. Domański, Pacyfikacja Skroniny i okolic 15 marca 1943 r. [w druku].

3 Relacja Bronisława Żaczka, rkps, b.d., ze zb. Janusza Wojkowskiego.

Z dziejów Bodzentyna
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zamykano w specjalnie w tym celu stworzonych obozach, m.in. w Ło-
pusznie i Słupi w powiecie buskim4.
 Z drugiej strony od końca 1942 r. uwidaczniał się wzrost działalności 
partyzanckiej w dystrykcie radomskim, także w okolicach Łysogór i gm. 
Bodzentyn. Powstały grupy AK, BCh i GL–PPR, z którymi współpraco-
wała miejscowa ludność5. Wzrost aktywności partyzanckiej na przełomie 
lat 1942 i 1943 na obszarach dystryktu radomskiego skłaniał władze oku-
pacyjne do intensyfikacji działań na rzecz zabezpieczenia terenu6. Odcięcie 
oddziałów partyzanckich od naturalnego zaplecza siły policyjne zamie-
rzały osiągnąć poprzez zastosowanie terroru, a nawet form eksterminacji 
narodu polskiego. W analizowanym okresie (wiosna – lato 1943 r.) niemie-
ckie uderzenie antypartyzanckie sprowadzało się w istocie do pacyfikacji 
poszczególnych wsi i mordowania ludności cywilnej7. Powszechnie przy 
tym żandarmi stosowali zasadę odpowiedzialności zbiorowej. W tym celu 
do walki z „bandami” użyte zostały m. in. oddziały policji zmilitaryzowa-
nej wymienione w Rozporządzeniu Komendanta Policji Porządkowej z 9 
czerwca 1943 r.: 3 kompania I batalionu żandarmerii; 1 pluton policyjne-
4 APK, Urząd Wojewódzki Kielecki 1944–1950, sygn. 2179, Kwestionariusz o wyda-

rzeniach, gm. Bieliny, s. 1; S. Meducki, Eksploatacja gospodarki i siły roboczej wsi kie-
leckiej przez okupanta hitlerowskiego, w: Martyrologia i eksploatacja wsi pod hitlerowską 
okupacją. Materiały z sesji naukowej odbytej w dniach 29–30 listopada 1985 r. w Borko-
wie, Kielce 1989, s. 152.

5 Z szerokiej literatury zob. m.in.: M. Basa, Opowiadania partyzanta. Wspomnienia żoł-
nierza AK i BCh, Warszawa 1984; W. Borzobohaty, „Jodła”. Okręg Radomsko-Kielecki 
ZWZ–AK 1939–1945, Warszawa 1988; C. Chlebowski, Pozdrówcie Góry Święto-
krzyskie, Warszawa 1988; E. Fąfara, Obrońcom świętokrzyskich wsi, Warszawa 1973; 
S. Iwan, Świętokrzyskie dni i noce, Warszawa 1994; P. Matusak, Ruch oporu na ziemi 
opatowsko-sandomierskiej w latach 1939–1945, Warszawa 1976; M. Świderski, Wśród 
lasów, wertepów, pod red. M. Jedynaka, S. Mroza, Bodzentyn 2010; M. Jedynak, 
Robotowcy 1943. Monografia II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, 
Końskie 2007; Tenże, Współpraca wsi z oddziałami partyzanckimi Armii Krajowej, „Ku-
ryer Kielecki” 2013, nr 19, s. 4–5 [dodatek do „Echa Dnia” 11 VII 2013 r., nr 159 
(11214)].

6 Szerzej: L. Kaczanowski, Zagłada Michniowa, Warszawa 2013, s. 58–67; L. Dobro-
szycki, M. Getter, Siły i środki użyte do zwalczania oddziałów partyzanckich na Kielec-
czyźnie, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1960, nr 3, s. 308–309.

7 Zwiększoną aktywność represyjną wykazywały w tym okresie także inne placów-
ki policyjne, działające w północnej części Kielecczyzny, jak chociażby Stützpunkt 
w Mircu. T. Domański, Działalność Stützpunktu w Mircu w latach 1942–1944, w: Po-
lityka okupacyjnych władz niemieckich wobec ludności polskiej w powiecie starachowickim 
w latach 1939–1945, pod red. P. Rozwadowskiego, Starachowice 2011, s. 83–102.
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go batalionu wartowniczego Drezno; Komando Policji Ochronnej Kielce, 
Ostrowiec, Starachowice; I i II batalion 22 pułku policji SS; III batalion 
17 pułku policji SS; 62 zmotoryzowany pluton żandarmerii8, a także od-
działy Wehrmachtu i doraźnie organizowane grupy uderzeniowe złożone 
z policjantów z różnych posterunków. W następnym okresie w celu pacy-
fikacji terenu wykorzystywano formacje kolaboranckie, m.in. Kałmucki 
Korpus Kawalerii9. 
 Pierwszą akcję represyjną jednostki policji niemieckiej na terenie 
gminy Bodzentyn przeprowadziły w przysiółkach Wzdołu Rządowego 
– Wiącka i Kapkazy 11 kwietnia 1943 r. Akcje tę widzieć należy w kon-
tekście działalności na tym obszarze Gwardii Ludowej. Wspomniane 
wsie oraz miejscowości: Psary, Klonów, Zagórze, od jesieni 1942 r. do 
wiosny 1943 r. stanowiły bazę dla oddziału GL im. Ziemi Kieleckiej 
pod dowództwem Ignacego Robba „Narbutta”10. Gwardziści przybyli 
do Wzdołu jesienią 1942 r. i w domu Jana Boczarskiego zorganizowa-
li skrzynkę kontaktową. Ponadto partyzanci kwaterowali w domach 
Wawrzyńca Furmańczyka, Władysława Furmańczyka, Józefa Łubka 
i Józefa Śniowskiego. W dzień poprzedzający pacyfikację gwardziści 
zostawili karabiny w domu Furmańczyka11.
 Bezpośrednim powodem akcji była wsypa spowodowana areszto-
waniem przez żandarmerię z Końskich członka oddziału GL o pseu-
donimie „Józek”, który prawdopodobnie w wyniku tortur załamał się 
i wyjawił policji nazwiska osób udzielających pomocy gwardzistom. 
W konsekwencji w nocy z 10 na 11 kwietnia 1943 r. oddziały policji 
niemieckiej z Końskich w sile dwóch plutonów dokonały aresztowań 
i morderstw w Wiącce i Kapkazach12 oraz Wzdole Rządowym, dokąd 
8 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Główna Komisja Ściga-

nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej (dalej: 
AIPN GK), Zespół, sygn. 150/70, Rozporządzenie Komendanta Policji Porządko-
wej w dystrykcie radomskim dotyczące przywrócenia stanu bezpieczeństwa, Radom 
9 VI 1943 r., k. 5–6.

9 Szerzej: Kałmucki Korpus Kawalerii. Zbrodnie popełnione na ziemiach polskich w 1944 r. 
w dokumentach SB, wstęp, wybór źródeł i opracowanie R. Sodel, Lublin 2011.

10 A.K. Kunert, Ignacy Robb-Narbutt, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 31, z. 2, s. 323–
325; P. Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy (1941–1944), Warsza-
wa 2006, s. 172–173.

11 E. Fąfara, Obrońcom, s. 37.
12 Relacja Bronisława Żaczka, rkps, b.d., ze zb. Janusza Wojkowskiego.
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spędzono większość aresztowanych. Żandarmi najpierw przybyli do 
miejsca zamieszkania Władysława Brzezińskiego i polecili, aby wska-
zał domostwa Boczarskich, Łupków i Furmańczyków, które otoczyli 
policjanci. Mieszkańców wyprowadzono, a w domach przeprowadzo-
no szczegółowe rewizje. Na widok zbliżających się policjantów Wła-
dysław Furmańczyk rzucił się do ucieczki i mimo oddanych w jego 
kierunku strzałów zdołał zbiec. Żandarmi, którzy w tym czasie weszli 
do domu, zastrzelili żonę oraz dzieci Władysława Furmańczyka: Eu-
genię (Genowefę), Leokadię, Annę oraz Eugeniusza. W tym samym 
czasie Marianna Rabajczyk, mieszkająca w sąsiedztwie rodziny Fur-
mańczyka wyszła przed dom, aby obserwować działania żandarmów. 
Jeden z nich podszedł do wspomnianej Rabajczyk i zadał jej pytanie 
w języku niemieckim. Wobec braku odpowiedzi zastrzelił ją dwoma 
strzałami. 
 Następnie żandarmi przeprowadzili akcję w domu Wawrzyńca 
Furmańczyka. Nie zastawszy gospodarza w domu zastrzelili przy pró-
bie ucieczki jego żonę oraz dziecko w wieku około półtora roku. Je-
den z żandarmów „lewą ręką trzymał dziecko za sukienkę, prawą ręką 
strzelił do niego z pistoletu”. Ponadto wszystkich obecnych w domach 
członków rodzin Wawrzyńca Furmańczyka, Józefa Łubka i Jana Bo-
czarskiego odkonwojowano do Wzdołu Rządowego i umieszczono 
w stodole Ignacego Mendaka. Następnie osoby te, do których dołą-
czono Wincentego Kwietniewskiego oraz Mieczysława Zycha (przybył 
do Wzdołu celem przekazania Wawrzyńcowi Furmańczykowi butów 
dla jednego z partyzantów) policjanci odprowadzili na łąkę Stanisława 
Skarbka i rozstrzelali. Egzekucji uniknął Bolesław Boczarski, wzięty 
przez żandarmów na dalsze przesłuchania. Łącznie w wyniku akcji z 11 
kwietnia 1943 r. zginęło 19 osób: Eugenia (Genowefa) Furmańczyk, 
Leokadia Furmańczyk, Anna Furmańczyk, Eugeniusz Furmańczyk, 
Marianna Rabajczyk, Jan Boczarski, Bronisława Boczarska, Tadeusz 
Boczarski, Marian Boczarski, Zofia Furmańczyk, Marian Furmań-
czyk, Helena Furmańczyk, Krystyna Furmańczyk, Agnieszka Łubek, 
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Zofia Łubek, Anna Łubek, Mieczysław Zych, Wincenty Kwietniew-
ski, Rozalia NN13.
 W odwecie za pacyfikację Wzdołu 25 kwietnia 1943 r. na trasie 
pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną, a Suchedniowem gwardziści za-
trzymali pociąg pośpieszny wiozący hitlerowskich oficerów i żołnie-
rzy z frontu wschodniego na urlop. Sześciu Niemców zostało zabitych, 
a kilkunastu rannych. Zabitym partyzanci przypięli kartki z napisem: 
„Za Wzdół”14.
 Dla ludności zamieszkującej wioski położone w gminie Bodzentyn 
zasadnicze znaczenie miało jednak zakwaterowanie wczesną wiosną 
1943 r. w schronisku w Nowej Słupi 62 zmotoryzowanego plutonu żan-
darmerii pod dowództwem ppor. Alberta Hugona Schustera. Formal-
nie 62 zmotoryzowany pluton wyłączono około 10 kwietnia 1943 r. z 2 
plutonu 1 kompanii I batalionu żandarmerii, który od stycznia 1943 r. 
operował w dystrykcie radomskim na tzw. akcjach15. Dodatkowo w ope-
racjach przeprowadzonych w terenie, od połowy maja 1943 r. do połowy 
lipca 1943 r., do otaczania wiosek, Schuster używał rekonwalescentów 
z 3 kompanii 955 batalionu zabezpieczającego Wehrmachtu, kwaterują-
cych w Świętej Katarzynie16.

13 T. Domański, A. Jankowski, Represje niemieckie, s. 167–168; Archiwum Okręgo-
wej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie (dalej: 
AOK), Śledztwo (dalej: S.), sygn. 49/11/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania świadka 
Władysława Furmańczyka, Kielce 19 XI 1976 r., k. 11–12; Odpis protokołu prze-
słuchania świadka Władysława Brzezińskiego, Kielce 27 V 1974 r., k. 16–17; Pro-
tokół przesłuchania świadka Bogdana Boczarskiego, Kielce 16 II 1977 r., k. 47–51; 
Protokół przesłuchania świadka Bogdana Boczarskiego, Kielce, 12 XI 1977 r., k. 
163–164; Postanowienie o umorzeniu śledztwa S 49/11/Zn, Kraków, 8 X 2012 r., 
k. 199–205; Protokół przesłuchania świadka Bogdana Boczarskiego, Kielce, 12 XI 
1977 r., k. 164.

14 E. Fąfara, Obrońcom, s. 38.
15 Wniosek odznaczeniowy dla Schustera zawiera błędną informację o skierowaniu go 

do zwalczania „band” w dystrykcie radomskim dopiero od 15 IV 1943 r. Za: AOK, 
Dokumentacja śledztwa (dalej: Ds.), sygn. 11/67, t. 5, Wniosek o nadanie Wojennego 
Krzyża Zasługi I Klasy z Mieczami, Radom 26 VI 1944 r., k. 22; Tamże, Ds. 11/67, 
t. 6, Fotokopie przesłuchań Alberta Schustera, b.d., k. 1/1, 1/5, 1/18.

16 AAN, Armia Krajowa (dalej: AK), sygn. 203/XII-10, t. 1, Kongo. OdeB wojska, 
policji i oddziałów paramilitarnych za I kwartał 1944 r. Załącznik nr 1, b.d., k. 120.
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Tabela nr 1. Niemieckie akcje terrorystyczne w gminie Bodzentyn 
w 1943 r.17

Lp. Miejscowość Data Liczba Ofiar
1 Bodzentyn18 1 czerwca 1943 r. 39
2 Bodzentyn-Kluczniki 19 8 maja 1943 r. 2
3 Bodzentyn-Szafranki 20 maj 1943 r. 7
4 Celiny 21 4 maja 1943 r. 4
5 Klonów 22 2 lipca 1943 r. 16
6 Psary Podlesie 23 29 maja 1943 r. 8
7 Wola Szczygiełkowa 24 25 maja 1943 r. 21
8 Wzdół Rządowy 25 11 kwietnia 1943 r. 19
9 Wzdół Rządowy 26 11 listopada 1943 r. 11

Razem: – 127

Źródło: Informacje zawarte w przypisach nr: 18–26, 32, 34.       
  

17 Wykaz nie obejmuje pacyfikacji Dąbrowy Dolnej i Górnej z 7–8 V 1943 r., w czasie 
której oddziały policji niemieckiej zamordowały 45 osób i spaliły ok. 25 zabudowań. 
Wspomniane miejscowości nie wchodziły w tym czasie w skład gminy Bodzentyn.

18 Franciszek Bryła, Czesław Cichosz, Władysław Cichosz, Witold Czernikiewicz, 
Franciszek Dyk, Ryszard Gawlicki, Stefan Gawlicki, Stanisław Głuszek, Henryk 
Hajdenrajch, Rozalia Hajdenrajch, Marian Kazubiński, Kudliński Henryk, Fran-
ciszek Laskowski, Henryk Laskowski, Stanisław Laskowski, Józef Miśkiewicz, 
Antonina Nowińska, Anna Piasecka, Helena Piasecka, Genowefa Purzyńska, Józef 
Sadkowski, Jan Stankiewicz, Kazimierz Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Win-
centy Stankiewicz, Jan Ścisłowicz, Jan Ścisłowicz, Stanisław Ścisłowicz, Bolesław 
Świderski, Konrad Świderski, Stanisław Toporkiewicz, Edward Wójcikowski, Igna-
cy Woźniak, Kazimierz Wrona, Bolesław Zygadlewicz, Bonifacy Zygadlewicz, Jan 
Zygadlewicz, Tadeusz Zygadlewicz. E. Fąfara, Obrońcom, s. 101–102. 

19 Bronisław Stankiewicz, Jan Matysek. Za: AIPN GK, sygn. 163/5, Bodzentyn, 6 II 
1946 r.,  

20 Zygmunt Domański, Jan Domański, Jan Zygadlewicz, Henryk Strachowski, Witold Świ-
derski, Tadeusz Świderski i Jan Wiśniewski ze Wzdołu. Za: AIPN GK, sygn. 163/5, 
Bodzentyn, 6 II 1946 r., kl. 45.

21 Stefan Putkowski, Bolesław Wzorek, Stanisław Nowocień. Za: APB, sygn. 66, Uni-
kat zmarłych, Bodzentyn 4 V 1943 r., k. 139v–140; AIPN Ki, OK Kielce, sygn. 
53/4881, Egzekucje. Celiny, b.d., k. 82–82v.
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 We wspomnianym okresie funkcjonariusze 62 plutonu przeprowa-
dzili aresztowania i akcje represyjne wymierzone w ludność cywilną 
w wielu miejscowościach położonych wokół Łysogór27, w tym w pię-
ciu wchodzących w skład gminy Bodzentyn (Celiny, Psary Podlesie, 
Bodzentyn, Wola Szczygiełkowa, Klonów), w których zginęło 97 
osób. Jako pretekst do masowych zbrodni służyły Schusterowi po-
dejrzenia wobec ludności cywilnej o wspieranie partyzantki, dokony-
wanie nielegalnego uboju, ukrywanie Żydów lub o inne wykroczenia 
antyniemieckie.
 Schemat działania tej jednostki był niezwykle charakterystycz-
ny. Policjanci wcześnie rano, jeszcze przed świtem, otaczali wybraną 
miejscowość, a następnie spędzali mieszkańców w jedno miejsce. „Gdy 
wszyscy mieszkańcy znajdowali się już na placu – zeznawał dowódca 
62 plutonu Albert Schuster przed sądem w Karl-Marx-Stadt – kazałem 
im ustawić się w oddzielnych grupach – mężczyźni i kobiety z dzieć-
mi. Gdy dysponowałem listą podejrzanych to wyławiałem ich przez 
wyczytywanie nazwisk. Z kolei osoby te przekazywałem memu za-
stępcy lub któremuś z grupowych. Oni rozstrzeliwali te osoby lub też 
zlecali ich rozstrzelanie innym członkom mojego plutonu. Zgadzam 
się też, że wyszukiwałem do rozstrzeliwania osoby ubrane w odzież 
22 Jan Jurzyński, Mieczysław Jurzyński, Antoni Kaleta, Władysław Karyś, Mieczysław 

Korus, Antoni Kupis, Jan Kupis, Józef Łakomiec, Tomasz Łakomiec, Leon Moskal, 
Ściwiarski Franciszek, Stefan Sławeta, Władysław Wnuczek, Ignacy Zieliński, Bo-
lesław Zych i Stanisław Zych. Zob. niżej.

23 Bernard Adamski, Władysław Adamski, Franciszek Biskup, Franciszek Janic, Pa-
weł Kutwin, Antoni Sarwicki, Józef Stodulski, Kazimierz Żmudziński. Za: Spra-
wozdanie z wyników śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych przez Alberta Schustera 
i żandarmów z samodzielnego 62 zmotoryzowanego plutonu żandarmerii, „Rocznik 
Świętokrzyski” 1988, t. 15, s. 110.

24 Władysław Adamczyk, Szczepan Grad, Stanisław Góźdź, Marianna Iwan, Jan 
Jabłko, Piotr Jabłko, Stanisław Jabłko, Stanisław Kita, Stanisław Kolasa, Wincen-
ty Kolasa, Józef Koniarski, Tomasz Kowalski, Adam Kwiatek, Stefan Lesisz, Teofil 
Maruszak, Stefan Piwko, Jan Tusień, Władysław Wyglądacz, Antoni Urban, Antoni 
Zacharski. E. Fąfara, Obrońcom, s. 100–101. 

25 Zob. wyżej.
26 Franciszka Brzezińska oraz dziesięć osób narodowości romskiej o nieustalonych na-

zwiskach. Szerzej tekst w niniejszym zbiorze: Pozaetatowa placówka policji niemieckiej 
w Bodzentynie w okresie II wojny światowej.

27 L. Kaczanowski, Działalność 62 zmotoryzowanego plutonu żandarmerii na Kielecczyź-
nie, Kielce 1973.
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podobną do mundurów lub osoby które w danej miejscowości nie były 
dokładnie znane z nazwiska”28. Faktem jest również, że wielu zabójstw 
Schuster dokonał osobiście.
 Na tym samym procesie dowódca 62 plutonu zeznał, że akcje 
w Psarach Podlesiu, Bodzentynie i Woli Szczygiełkowej przeprowa-
dził na polecenie placówki Aussendienststelle der Sicherheitspolizei (Pla-
cówka Zamiejscowa Policji Bezpieczeństwa) w Kielcach, a więc de 
facto Gestapo z Kielc29. Rewelacje Schustera tylko częściowo potwier-
dzili świadkowie rozstrzeliwań. W czasie pacyfikacji Bodzentyna 1 
czerwca 1943 r. rozstrzeliwano osoby z wcześniej przygotowanej listy, 
a następnie żandarmi niemieccy wchodzili między spędzonych męż-
czyzn i wybierali osoby, które wydawały im się podejrzane30. Również 
w Psarach Podlesiu funkcjonariusze z 62 zmotoryzowanego plutonu 
29 maja 1943 r. mieli ze sobą listę podejrzanych, ale także i w tym 
przypadku nie odstąpili od zwyczajowych już działań. Ludność spę-
dzili na plac Stefana Kity i rozstrzelali 4 wytypowanych mężczyzn, 
1 przypadkowego, 3 zaś w czasie spędzania mieszkańców31. Wobec 
sprzecznych ze sobą i wzajemnie wykluczających się zeznań nie moż-
na jednoznacznie potwierdzić, czy 25 maja 1943 r. żandarmi przybyli 
do Woli Szczygiełkowej z gotową listą mężczyzn przeznaczonych na 
rozstrzelanie. Na liście mogły znajdować się zaledwie trzy nazwiska. 
Zdecydowaną większość ofiar stanowiły bowiem osoby wytypowane 
na oko przez Schustera, a 4 z 21 zamordowanych osób zginęły podczas 
dokonywania spędu32.
28 Tamże, s. 7–8.
29 Notatka urzędowa dotycząca związków kieleckiej placówki Sipo z terrorystyczną działal-

nością Alberta Schustera i dowodzonego przezeń 62 zmotoryzowanego plutonu żandarme-
rii, „Rocznik Świętokrzyski” 1988, t. 15, s. 113.

30 Zob. Dok. Nr 1, 3; AIPN Ki, OK Kielce, sygn. 53/4881, Egzekucje. Bodzentyn, 
10 XI 1968 r., k. 151–151v; Egzekucje. Bodzentyn, b.d., k. 189–189v; AOK, sygn. 
Ds. 11/67, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Leokadii Kozery, Kielce 30 VIII 
1966 r., k. 5.

31 Zob. dok. Nr 2; AIPN Ki, OK Kielce, sygn. 53/4881, Egzekucje. Psary Podlesie, 
b.d., k. 81–81v.

32 AOK, sygn. Ds. 11/67, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Tomasza Kity, Kielce 20 
IX 1968 r., k. 26; Protokół przesłuchania Stanisława Furmańczyka, urodzonego 26 VII 
1904 r. we Wzdole Rządowym, pow[iatu] Kielce, zamieszkałego w Woli Szczygiełkowej 
[…] sporządzony w Kielcach w dniu 2 III 1972 r. w Prokuraturze Wojewódzkiej w Kiel-
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 Tym samym, zakładając prawdziwość zeznań Schustera, należy 
stwierdzić, że akcje terrorystyczne przeprowadzone przez jego oddział 
w maju 1943 r. w Bodzentynie-Klucznikach, Bodzentynie-Szafrankach 
i Celinach oraz 2 lipca 1943 r. w Klonowie były efektem własnej inicja-
tywy. Spośród wspomnianych akcji, uderzenie na Klonów miało naj-
tragiczniejszy przebieg. Policjanci wcześnie rano, jeszcze przed świtem, 
otoczyli Klonów i spędzili mieszkańców całej wsi w pobliże zabudo-
wań leśniczego Feliksa Jańczo33. Na miejscu akcji nie przeprowadzili 
żadnego sądu, ani także nie oznajmili, w jakim celu ludność zosta-
ła spędzona. Następnie otoczyli kordonem spędzonych ludzi, a jeden 
z żandarmów wyczytał nazwiska siedemnastu mieszkańców Klonowa 
i za pośrednictwem tłumacza przekazywał je zebranym. Wyczytanych 
mężczyzn oddzielono od pozostałych. Po tym fakcie żandarmi rozpo-
częli rozstrzeliwanie mężczyzn. Jako pierwszy został zamordowany Jan 
Jurzyński, który błagał żandarmów, aby darowali mu życie i skierowali 
na roboty przymusowe. W chwili, gdy chwycił lufy karabinu został za-
strzelony strzałem w głowę. Po tym wypadku żandarmi odprowadzili 
kilku mężczyzn (m.in. Bolesława Zycha, Ignacego Zielińskiego, Stani-
sława Zycha, Władysława Wnuczka, Władysława Karysia) na odległość 
około 30–50 m od zgromadzonych mieszkańców Klonowa i rozstrzela-
li. Życie udało się uratować Stanisławowi Jurzyńskiemu, który nie został 
nawet ranny, a zachowując przytomność umysłu udawał zabitego (zmarł 
po około roku). W czasie tej egzekucji ranny został jeden z niemieckich 
policjantów postrzelony przez swojego kolegę. Prawdopodobnie z tego 
powodu kolejna grupa została rozstrzelana bezpośrednio na oczach spę-
dzonej ludności. Najpierw polecono ofiarom klęknąć, a następnie odda-
wano strzały w tył głowy. Łącznie 2 lipca 1943 r. zostało rozstrzelanych 
szesnastu mężczyzn34.

cach przez wiceprokuratora Juliana Węgorzewskiego, „Rocznik Świętokrzyski” 1988, t. 
15, s. 114–116; AIPN Ki, OK Kielce, sygn. 53/4881, Egzekucje. Wola Szczygiełko-
wa, Dębno 30 VI 1968 r., k. 194–194v.

33 Mężczyzna ten został wkrótce rozstrzelany za współpracę z Niemcami. Za: AAN, 
AK, sygn. 203/XII-14, Wykaz zniszczonych, k. 17.

34 AOK, sygn. Ds. 11/67, t., 3, Protokół przesłuchania świadka Antoniego Telki, 
s. Antoniego, Kielce 2 X 1968 r., k. 222–222v; Protokół przesłuchania świadka 
Józefa Telki, Kielce 2 X 1968 r., k. 223–223v; Protokół przesłuchania świadka 
Jana Majewskiego, Kielce 2 X 1968 r., k. 212–213; Protokół przesłuchania świadka 
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 Nie były to wszystkie ofiary zbrodniczej działalności plutonu. Część 
osób żandarmi uprowadzali podczas niemal codziennego patrolowania 
terenu, a następnie mordowali w dwóch stworzonych przez siebie miej-
scach masowych straceń. Powstały one tuż obok miejsc kwaterowania 
policjantów – w poszerzonych okopach pozostałych z I wojny świa-
towej na tzw. Skałce w Nowej Słupi i w pobliżu klasztoru w Świętej 
Katarzynie, przy dróżce leśnej biegnącej do źródełka św. Franciszka. 
Przyjmuje się, że żandarmi dopuścili się około 200 zabójstw na Skałce 
oraz około 40 w pobliżu klasztoru w Świętej Katarzynie. Część ofiar 
stanowili mieszkańcy gminy Bodzentyn. Wiadomo, że na Skałce zgi-
nęli Wacław Buhaj, Stefan Iwan, Stefan Świetlik  i Stanisław Świetlik  
z Woli Szczygiełkowej, natomiast w Świętej Katarzynie Ryszard Or-
nas, Stefan Stankiewicz z Bodzentyna i Marianna Kobyłecka z Psa-
rów Podlesia35.
 Po opuszczeniu Świętej Katarzyny przez żandarmów z 62 zmo-
toryzowanego plutonu, w lipcu 1943 r. mieszkańcy gminy Bodzen-
tyn poza pojedynczymi aresztowaniami i zabójstwami związanymi 
z działalnością Stützpunktu policyjnego w Bodzentynie nie doświad-
czyli masowych akcji represyjnych36. Był to efekt zasadniczej zmiany 
metod walki policyjno-wojskowych formacji okupacyjnych z polską 
partyzantką w dystrykcie radomskim. Od jesieni 1943 r. wyraźnie 
zmalała liczba pacyfikacji i innych form brutalnego terroru, na rzecz 
terroru indywidualnego i publicznych egzekucji, co nie oznaczało 
jednakże całkowitego zaprzestania prześladowania ludności cywil-
nej. W okresie jesień 1943–jesień 1944 r. dominował typ operacji 

Wincentego Zielińskiego, Kielce 3 X 1968 r., k. 214–215; Protokół przesłuchania 
świadka Franciszka Pawelca, Kielce 2 X 1968 r., k. 216–217; Protokół przesłu-
chania świadka Sylwestra Sciwiarskiego, Kielce 2 X 1968 r., k. 220–221; Protokół 
przesłuchania świadka Antoniego Telki, s. Jakuba, Kielce 2 X 1968 r., k. 224–225; 
AIPN Ki, OK Kielce, sygn. 53/4881, Egzekucje. Klonów, Łączna 24 VI 1968 r., 
k. 127–127v.

35 T. Domański, Albert Hugo Schuster, „Wykus” 2012, nr 17, s. 6–7; APK, SPK II, sygn. 
208, Pismo zarządu gminy w Bodzentynie do Starostwa Powiatowego w Kielcach, 
Bodzentyn 25 II 1948 r., k. 49.

36 Powyższej konstatacji nie zmienia usytuowanie w Bodzentynie Polizeistützpunktu. 
Funkcjonariusze nie przeprowadzali masowych akcji w terenie z wyjątkiem 11 XI 
1943 r. we Wzdole. Szerzej tekst w niniejszym zbiorze: Pozaetatowa placówka policji 
niemieckiej w Bodzentynie w okresie II wojny światowej.
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militarnych skierowanych przeciwko oddziałom partyzanckim różnej 
proweniencji, podczas których także dochodziło do represjonowania 
ludności cywilnej. Część osób aresztowano, część ginęła na miejscu, 
a innych wywożono na roboty przymusowe. Jesienią 1944 r., wobec 
wyczerpywania się zasobów ekonomicznych i ludzkich III Rzeszy 
Niemieckiej, operujące na zapleczu frontu 4 i 9 Armie Pancerne oraz 
inne oddziały policyjne i wojskowe poza dokonywaniem aktów ter-
roru masowo uprowadzały ludność cywilną na roboty przymusowe 
i dokonywały rekwizycji37.
 Zmianę taktyki niemieckiej w walce z partyzantką w drugiej poło-
wie 1944 r. zaobserwować można doskonale na przykładzie drugiej pa-
cyfikacji Woli Szczygiełkowej 7 września 1944 r. W czasie akcji „Burza” 
wspomniana wieś i sąsiednie Dębno stanowiły miejsce koncentracji 2 pp 
Leg. AK38. Także w następnym okresie, jesienią 1944 r., Wola Szczy-
giełkowa stanowiła oparcie dla oddziałów AK, AL oraz partyzantki so-
wieckiej39. W nocy z 6 na 7 września 1944 r. wieś została otoczona przez 
oddziały Wehrmachtu i Sipo. Zasadniczym celem miało być zniszczenie 
około czterdziestoosobowej grupy partyzanckiej, która jednak wymknę-
ła się z obławy. Członkowie oddziałów pacyfikacyjnych zastrzelili miej-
scowego gospodarza Stanisława Lesisza, 2 zaś partyzantów sowieckich 
zginęło w podpalonych stodołach. Kolejne 3 osoby aresztowali. Wielu 
mężczyzn, jako „podejrzanych o bandytyzm” odesłano do obozu pracy 
skąd trafili na roboty przymusowe. Dodatkowo podpalano kilkanaście 

37 A. Jankowski, Pacyfikacje i terror na wsi w Kieleckiem 1939–1945, w: Martyrologia 
i eksploatacja…, s. 38; T. Domański, Represje niemieckie na wsi Generalnego Guberna-
torstwa na przykładzie Kielecczyzny, „Znad Kamiennej. Studia i Materiały” 2012, t. 
5, s. 85–88; Tenże, Kalendarium pacyfikacji i akcji represyjnych przeprowadzonych przez 
niemieckie formacje policyjne i wojskowe na wsi kieleckiej w okresie II wojny światowej, 
„Kuryer Kielecki” 2013, nr 19, s. 5, 8–9 [dodatek do „Echa Dnia” 11.07.2013 r., nr 
159 (11214)]; T. Domański, A. Jankowski, Represje niemieckie, s. 226–299; P. Matu-
sak, Grabież wsi przez Wehrmacht i przeciwdziałanie jej eksploatacji w drugiej połowie 
1944 r., w: Martyrologia i eksploatacja, s. 135–146.

38 P. Sierant, 2 pułk piechoty Legionów AK, Warszawa 1996, s. 172–173.
39 AIPN GK, sygn. 105/32a, Dowódca SS i Policji w dystrykcie radomskim [Wykaz co-

dziennych meldunków], Radom 19 IX 1944 r., k. 164; Dowódca SS i Policji w dystryk-
cie radomskim [Wykaz codziennych meldunków], Radom 28 IX 1944 r., k. 191.



zabudowań gospodarskich znajdujących się najbliżej lasu oraz zrabowa-
no inwentarz żywy40.
 Podobny przebieg miały akcje represyjne przeprowadzane we 
wsiach gminy Bodzentyn przez żołnierzy Kałmuckiego Korpusu Ka-
walerii. Kałmucy przybyli na teren dystryktu radomskiego w lipcu 
1944 r. po zajęciu Lubelszczyzny przez Armię Czerwoną. Korpus 
prowadził działania przeciwpartyzanckie i ochronne linii kolejo-
wych, zakładów zbrojeniowych, magazynów i mostów na terenie 
powiatów kieleckiego, starachowickiego, radomskiego i koneckiego. 
Uczestniczył również w działaniach przeciwko partyzantom w la-
sach siekierzyńskich i starciach m.in. z żołnierzami 4 pp Leg. AK; 
przeprowadzał chaotyczne i odwetowe pacyfikacje wsi położonych 
w wymienionych powiatach, w czasie których dokonywał zabójstw ze 
szczególnym okrucieństwem41.
 W sierpniu 1944 r. pododdziały KKK zakwaterowały w czterech 
miejscowościach gminy Bodzentyn: Świętej Katarzynie, Wzdole Rzą-
dowym, Bronkowicach i Śniadce. W Śniadce żołnierze kwaterowali 
w wybranych domach, we Wzdole zajęli budynek szkoły, w Świętej Ka-
tarzynie zaś rozłożyli obóz42. Pojawienie się formacji kałmuckiej wywo-
łało prawdziwy popłoch wśród mieszkańców. Ludność uciekała do lasu, 
zabierając z sobą inwentarz żywy i dobytek43. W czasie stacjonowania na 
terenie gminy Bodzentyn w 1944 r. Kałmucy dopuścili się czterech za-
bójstw. 3 sierpnia 1944 r. w Śniadce aresztowali Szymona Strąka, a na-

40 Tamże, Dowódca SS i Policji w dystrykcie radomskim [Wykaz codziennych mel-
dunków], Radom 9 IX 1944 r., k. 142; AOK, sygn. Ds. 27/68, t. 2, Protokół przesłu-
chania świadka Jana Kity, Kielce 11 XII 1990 r., k. 172; Tamże, sygn. Ds. 11/67, t. 4, 
Protokół przesłuchania świadka Luceliji Zasady-Borcuch, Kielce 2 III 1972 r., k. 20; 
APK, Zarząd Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kielcach, 
sygn. 169, Ankieta, Bodzentyn 10 X 1979 r., s. 22.

41 Kałmucki Korpus Kawalerii, s. 31; W. Borzobohaty, „Jodła”, s. 29–34; T. Domański, 
A. Jankowski, Represje niemieckie, s. 287–289.

42 1966 kwiecień 14, Kielce – Protokół przesłuchania świadka Stefana Strąka w ramach śledz-
twa dotyczącego zbrodni Kałmuckiego Korpusu Kawalerii w 1944 r. na terenie wojewódz-
twa kieleckiego, w: Kałmucki Korpus Kawalerii, s. 118–119; AIPN Ki, Wojewódzki 
Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach (dalej: WUSW Kielce), sygn. 015/11, t. 2, 
Protokół przesłuchania świadka Ignacego Zwady, Kielce 25 X 1966 r., k. 265–267.

43 Tamże, Protokół przesłuchania świadka Heleny Kwiatek, Kielce 14 IV 1966 r., 
k. 211.
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stępnie zamordowali go w Świętej Katarzynie44. We wrześniu 1944 r. 
we Wzdole Wiącce w odwecie za postrzelenie przez partyzanta jednego 
z Kałmuków, żołnierz KKK nazwiskiem Barnabell zastrzelił Francisz-
ka i Tomasza Kumalskich oraz nieznanego z nazwiska mieszkańca tej 
wsi. Ponadto Kałmucy aresztowali ok. 150 mężczyzn, których zamie-
rzali rozstrzelać. Od egzekucji odstąpili na wyraźne polecenie oficera 
niemieckiego z jednostki stacjonującej w Bodzentynie. Niemniej z tej 
grupy 21 mężczyzn wywieziono do Skarżyska-Kamiennej, a następnie 
na roboty przymusowe do Niemiec45.
 Poza dokonywaniem zabójstw, w czasie pacyfikacji wiosek, żoł-
nierze kałmuccy dopuścili się szeregu innych przestępstw. W Śniadce 
zgwałcili kilkanaście kobiet, kradli inwentarz żywy i inne przedmioty 
gospodarskie do tego stopnia, że jak zeznał Stefan Strąk „po ich od-
jeździe nie było w czym napić się wody” 46. W tej samej miejscowości 
ranili Helenę Kwiatek47.

44 1966 kwiecień 14, Kielce – Protokół przesłuchania świadka Stefana Strąka…, s. 118–
119.

45 1965 listopad 15, Kielce – Doniesienie tajnego współpracownika ps. „Mechanik” dotyczące 
zbrodni Kałmuckiego Korpusu Kawalerii w 1944 r. na terenie województwa kieleckiego, 
w: Kałmucki Korpus Kawalerii, s. 59–61; AIPN Ki, WUSW Kielce, sygn. 015/11, t. 2, 
Protokół przesłuchania świadka Edwarda Dulęby, Kielce 27 IV 1966 r., k. 283–283v. 
Kolejną akcję Kałmucy przeprowadzili 26 X 1944 r. po zastrzeleniu przez dwóch 
żołnierzy „Wybranieckich” Stefana Fąfarę „Dana” i Stanisława Kozerę „Bogdana” 
z 4 pp Leg. AK żołnierza KKK. Aresztowani zostali wówczas m.in. Józef Kacz-
marzyk i Andrzej Gołębiowski. Osadzono ich w piwnicach plebani w Bodzentynie, 
a przesłuchiwali i torturowali byli w budynku miejscowej szkoły. Za: J. Kaczmarzyk, 
„Czy ty jeszcze chcesz żyć na tym świecie. Fragmenty wspomnień z okresu okupacji”, 
mps, b.d., ze zb. Stefana Rachtana; A. Gołębiowski, Wspomnienia z wojny obronnej 
w 1939 r. i z działalności konspiracyjnej w czasie niemieckiej okupacji w II wojnie 
światowej, mps, Białystok 1997, ze zb. P. Barwickiej, s. 12–17.

46 1966 kwiecień 14, Kielce – Protokół przesłuchania świadka Stefana Strąka…, s. 119.
47 AIPN Ki, WUSW Kielce, sygn. 015/11, t. 2, Protokół przesłuchania świadka Hele-

ny Kwiatek, Kielce 14 IV 1966 r., k. 211.
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Tabela nr 2. Akcje terrorystyczne w gminie Bodzentyn w 1944 r.48

Miejscowość Data Liczba ofiar

Śniadka 3 sierpnia 1944 r. 1

Wola Szczygiełkowa 7 września 1944 r. 1

Wzdół Rządowy Wrzesień 1944 r. 3

Źródło: 1965 listopad 15, Kielce – Doniesienie tajnego współpracownika ps. „Mechanik” do-
tyczące zbrodni Kałmuckiego Korpusu Kawalerii w 1944 r. na terenie województwa kiele-
ckiego, w: Kałmucki Korpus Kawalerii Zbrodnie popełnione na ziemiach polskich w 1944 r. 
w dokumentach SB, wstęp, wybór źródeł i opracowanie R. Sodel, Lublin 2011, s. 59–61; 
1966 kwiecień 19, Kielce – Protokół przesłuchania świadka Stefana Sito w ramach śledztwa 
dotyczącego zbrodni Kałmuckiego Korpusu Kawalerii w 1944 r. na terenie województwa 
kieleckiego, w: Tamże, s. 161–163 oraz informacje zawarte w przypisach nr 40, 44, 45.

 Podczas analizy działań represyjnych niemieckich formacji policyj-
nych i wojskowych w gminie Bodzentyn w okresie II wojny zwraca uwa-
gę natężenie i skala zjawiska. Właściwie wyodrębnić można dwa zasad-
nicze okresy kulminacji terroru oraz dwie postawy niemieckich władz 
okupacyjnych wobec wsi: wiosna – lato 1943 r. oraz lato i jesień 1944 
r. W pierwszym okresie Niemcy dążyli do maksymalnego zastraszenia 
ludności cywilnej i odcięcia od współpracy z partyzantką, co w konse-
kwencji doprowadziło do śmierci 97 osób w akcjach represyjnych i wielu 
innych rozstrzelanych w miejscach masowych straceń. Działalność Kał-
muków oraz operacje antypartyzanckie z jesieni 1944 r. pociągnęły za 
sobą niewielką ilość ofiar śmiertelnych. Tragicznym piętnem odcisnęły 
się natomiast przestępstwa na tle seksualnym – powszechne w dystryk-
cie radomskim w rejonach kwaterowania i przemarszów Kałmuków. 
Mieszkańcy gminy ponieśli znaczne szkody materialne w postaci spa-
48 Tabela nie uwzględnia akcji w Wilkowie z 11 XI 1944 r. (wieś wchodziła wówczas 

w skład gminy Górno), w czasie której żołnierze Kałmuckiego Korpusu Kawalerii 
zamordowali 3 mieszkańców wsi: Władysława i Stefana Wzorków oraz Mariana Sa-
letrę, ponadto aresztowali trzech żołnierzy z oddziału Wybranieckich: Stefan Fąfara 
„Dan”, Stanisława Kozerę „Bogdana” i Franciszka Jaśniewskiego „Karpa”; zamor-
dowali również trzech sowieckich skoczków. Za: 1966 kwiecień 19, Kielce – Protokół 
przesłuchania świadka Stefana Sito w ramach śledztwa dotyczącego zbrodni Kałmuckiego 
Korpusu Kawalerii w 1944 r. na terenie województwa kieleckiego, w: Kałmucki Korpus 
Kawalerii, s. 161–163; AIPN Ki, Sąd Grodzki w Kielcach, sygn. 5/303, Protokół 
przesłuchania świadka Mariana Sołtysiaka, Kielce b.d., k. 5–7.
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lenia zabudowań czy konfiskaty mienia i inwentarza żywego. Wyraźnie 
przy tym oddziały niemieckie, w końcowej fazie wojny, eksploatowały 
wieś z siły roboczej.

Dokumenty49

Nr 1
 1972 luty 28, Kielce – Odpis protokołu przesłuchania świadka Bole-
sława Drozdowicza w ramach śledztwa b. OKBZH w Kielcach w spra-
wie zbrodni Gerulfa Mayera50

Sygn. akt Kpp 1 / 71     Odpis

Protokół przesłuchania świadka

 Dnia 28 lutego 1972 r. w Kielcach Julian Węgorzewski – Wicepro-
kurator Prokuratury Wojewodzkiej w Kielcach z udziałem protokolanta 
Kazimiery Wątrobińskiej przesłuchał niżej wymienionego w charakte-
rze świadka, którego tożsamość stwierdził na podstawie dowodu osobi-
stego […]. Świadka uprzedzono o odpowiedzialności karnej za fałszywe 
zeznania, po czym świadek stwierdza własnoręcznym podpisem, że 
uprzedzono go o tej odpowiedzialności (art. 172 kpk). Podpis świadka 
(nieczytelny)
49 Dokumenty zostały ułożone chronologicznie. Pominięto dane adresowe oraz tzw. 

dane wrażliwe. Wszelkie wyróżnienia w tekście (np. podkreślenia, wersaliki), zazna-
czono czcionką półgrubą. Uwspółcześniono zapis gramatyczny zeznań świadków, 
ujednolicono pisownię dat, symboli, skrótów oraz poprawiono oczywiste błędy li-
terowe. 

50 Gerulf Mayer ur. 4 II 1910 r. w Gloggnitz. Kapitan żandarmerii, dowódca Haup-
tmannschuftu Kielce i Schutzbezirku Kielce, zbrodniarz wojenny. W 1967 r. skaza-
ny przez sąd w Grazu na 11 lat ciężkiego więzienia za pacyfikację Skałki Polskiej 
i gett w Chmielniku i Chęcinach. Za: Sprawozdanie sędziego Andrzeja Jankowskiego 
z wyników śledztwa b. OKBZH w Kielcach w sprawie pacyfikacji Michniowa, „Rocznik 
Świętokrzyski” 1988, nr 15, s. 167.
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 Następnie świadek zeznał co następuje:
Imię i nazwisko Bolesław Drozdowicz
Nazwisko rodowe (dla mężatek) – [brak adnotacji]
Imiona rodziców Jan i Maria
Data i miejsce urodzenia 19 marca 1915 r. w Piotrkowie Trybunalskim
[…]
 Przypominam sobie dobrze datę 1 czerwca 1943 r. kiedy do Bo-
dzentyna zjechał zmotoryzowany oddział żandarmerii, stacjonujący 
w tym czasie w Św. Katarzynie51 i który tego dnia dokonał morderstwa 
39 osób – mieszkańców Bodzentyna. Oddział ten przyjechał do Bo-
dzentyna w godzinach nocnych i obstawił miejscowość Bodzentyn sil-
nymi posterunkami. We wczesnych godzinach rannych na posterunek 
Policji Polskiej w Bodzentynie zostali doprowadzeni przez żandarmów 
wójt i sekretarz gminy w osobach: Dobosz Bolesław i [Wincenty] Król 
z książkami meldunkowymi. Na posterunek przybył dowódca żandar-
merii wraz ze swoim tłumaczem. W posterunku w naszej obecności 
dowódca żandarmów lejtnant [Leutnant] sprawdzał czy wymienieni 
na jego liście mieszkańcy faktycznie zamieszkują w Bodzentynie. Po 
tym fakcie spędzono mieszkańców Bodzentyna na rynek i tam oddzie-
lono mężczyzn od kobiet. Do zgromadzonych mieszkańców Bodzenty-
na przemówił za pośrednictwem swego tłumacza wspomniany przeze 
mnie lejtnant – dowódca żandarmów. Przemawiał on z podwyższenia 
stojąc na schodach sklepu tytoniowego, należącego do Zofii Guzow-
skiej. Wspomniany lejtnant z posiadanej przy sobie listy wyczytał na-
zwiska 39 mieszkańców Bodzentyna, których oddzielił od pozostałych. 
Spośród wyczytanych żandarmi odprowadzali pod bronią po cztery 
osoby do lokalu posterunku, gdzie odbywał się sąd doraźny, któremu 
przewodniczył wspomniany lejtnant. Sąd ten trwał bardzo krótko. Po 
krótkiej chwili osądzonych w ten sposób odprowadzano do sąsiednie-
go domu i tam rozstrzeliwano, w sadzie koło domu Czernikiewiczów. 
Po tym morderstwie 39 osób, na plac gdzie zgromadzona była ludność 
Bodzentyna, przybył ponownie lejtnant wraz z tłumaczem i żandarmi 
i z tych samych schodków zwrócił się do ludzi oświadczając, że jeżeli 

51 62 zmotoryzowany pluton żandarmerii.
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wśród mieszkańców Bodzentyna będą znajdowali się nadal bandyci to 
on wraz ze swoim oddziałem wróci tu jeszcze i zrobi to samo co w dniu 
dzisiejszym. Po tym fakcie nam policjantom P[olicji] P[olskiej] polecił 
zająć się pochowaniem zwłok we wspólnej mogile w miejscu egzeku-
cji. Zagroził równocześnie, że w wypadku jeżeli rodziny zabiorą zwłoki 
krewnych na cmentarz dokona ponownej pacyfikacji. Po wydaniu tych 
poleceń wraz ze swym oddziałem odjechali samochodami do Św. Kata-
rzyny. Zwłoki pomordowanych przy pomocy mieszkańców Bodzentyna 
pochowano na miejscu zbrodni.
[…]
 Na tym protokół zakończono i jako zgodny z prawdą podpisuję. 
Przesłuchał Wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej (mgr J. Węgo-
rzewski). Zeznał (–) Protokołowała (–) K. Wątrobińska. Zeznał Bole-
sław Drozdowicz (–).

Za zgodnośća  

Źródło: AOK, Ds. 14/67, t. 2, k. 197, 201v, mps, odpis.

Nr 2
1972 marzec 3, Kielce – Odpis protokołu przesłuchania świadka Stani-
sława Bolesława Brzezińskiego w ramach śledztwa b. OKBZH w Kiel-
cach w sprawie zbrodni Alberta Schustera – dowódcy 62 zmotoryzowa-
nego plutonu żandarmerii52

Sygn. akt Kpp 1 / 71   Odpis

a Poniżej podpis nieczytelny.
52 Albert Hugo Schuster (13 II 1912–1973) – Leutnant/Oberleutnant (ppor./por.), do-

wódca 62 zmotoryzowanego plutonu żandarmerii, zbrodniarz wojenny. Urodził się 
13 II 1912 r. w Plauen w Niemczech. Po wojnie zamieszkał w NRD. Na podstawie 
materiałów śledczych przesłanych przez b. OKBZH w Kielcach w 1973 r. wytoczono 
mu proces w Karl-Marx-Stadt (obecnie Chemnitz), w wyniku którego został skazany 
na karę śmierci. Za: T. Domański, Albert Hugo Schuster…, s. 6–7.
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Protokół przesłuchania świadka

 Dnia 3 marca 1972 r. w Kielcach Romuald Jałowiecki – Wicepro-
kurator Prokuratury Wojewódzkiej w Kielcach z udziałem protokolanta 
Marii Mitelskiej – st[arszej] maszynistki tut[ejszej] Prokuratury prze-
słuchał niżej wymienionego w charakterze świadka, którego tożsamość 
stwierdził na podstawie dowodu osobistego […]. Świadka uprzedzono 
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, po czym świadek 
stwierdza własnoręcznym podpisem, że uprzedzono go o tej odpo-
wiedzialności (art. 172 kpk). Podpis świadka (–) Brzeziński B[olesław] 
S[tanisław].
Następnie świadek zeznał co następuje:
Imię i nazwisko Stanisław Bolesław Brzeziński
Nazwisko rodowe (dla mężatek) – [brak adnotacji]
Imiona rodziców Adam i Karolina
Data i miejsce urodzenia 2 marca 1911 r. Psary pow[iat] Kielce
[…]
Uprzedzony o treści art. 165 kpk oświadczam, że w czasie okupacji hit-
lerowskiej, będąc jeszcze kawalerem mieszkałem wraz z matką Karoli-
ną Brzezińską, wujkiem Władysławem Skrzyczyną, siostrą Franciszką 
Jędrzejczyk, szwagrem Janem Jędrzejczykiem oraz ich dwojgiem nie-
letnich dzieci we wsi Psary Podlesie pow[iat] Kielce, gdzie moja matka 
prowadziła gospodarstwo rolne. Ja w owym czasie pracowałem ponadto 
jako robotnik torowy przy kolejce leśnej Zagnańsk – Święty Krzyż.
Przypominam sobie, że w sobotę dnia 29 maja 1943 r. matka moja wstaw-
szy przed świtem, aby przygotować mi śniadanie do pracy zauważyła 
jakiś podejrzany ruch we wsi. Okazało się, że byli to funkcjonariusze 
hitlerowskiej żandarmerii, którzy otoczyli wieś. W związku z tym obu-
dziła całą rodzinę. Siostra moja Franciszka Jędrzejczyk była akurat po 
połogu, który odbył się dnia poprzedniego. Kiedyśmy się wszyscy ubra-
li, po upływie około piętnastu minut weszło do naszego domu dwóch 
Niemców średnicha  , jeden był oficerem, a drugi tłumaczem. Tłumacz ten 
zwracał się do oficera „per leutnant”. Kazali nam wszystkim wyjść na 
drogę, jedynie dzieci, które spały pozostały w domu. Próbowałem wy-

a Tak w tekście.
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tłumaczyć tym żandarmom, że śpieszę się do pracy przy torach kolejki 
leśnej, jednak nie pozwolono mi odejść. Z drogi popędzono nas przed 
zabudowania Piotra Kobyłeckiego. Na miejsce to spędzono wszystkich 
ludzi ze wsi. W oczekiwaniu na dalszy bieg wydarzeń usłyszeliśmy 
strzały dochodzące ze wsi, najpierw jeden, a później jeszcze dwa. Póź-
niej okazało się, że będąc pędzeni na miejsce zborne Kazimierz Żmu-
dziński, Bernard Adamczyk i Władysław Adamczyk próbowali ratować 
się ucieczką i zostali w trakcie tego zastrzeleni przez żandarmów. Stojąc 
przed domem Kobyłeckich widziałem, jak żandarmi wyprowadzili z nie-
go Mariannę Kobyłecką wraz z trojgiem dzieci, którym Niemcy kazali 
się położyć w oddzielnym miejscu od pozostałych. Męża jej Piotra Ko-
byłeckiego nie było wówczas w domu, gdyż owej nocy przebywał w lesie 
przy zwózce drewna. Następnie Niemcy zaczęli wszystkim sprawdzać 
dowody tożsamości, odczytując z uprzednio przygotowanej listy nazwi-
ska 5 mieszkańców, a to: Franciszka Janica, Stefana Kitę, Aleksandra 
Biskupa, Pawła Kutwina, Józefa Stodulskiego i Antoniego Serwickiego, 
prostuję w tym miejscu, że nazwisko Stefana Kity nie zostało odczytane 
ze wspomnianej listy. Część mieszkańców wsi posiadała dowody tożsa-
mości, a część nie zdążyła wyrobić ich sobie. Następnie odczytanych pię-
ciu mężczyzn zaprowadzono pod oborę Stefana Kity w odległości około 
pięćdziesięciu metrów od domu Kobyłeckich, a wszystkich pozostałych 
skierowano do sadu poza domem Kobyłeckich. Po krótkim czasie usły-
szałem serie wystrzałów z karabinu maszynowego dochodzące z miejsca 
dokąd zabrano pięciu wyczytanych mężczyzn. Następnie przed nami 
zjawił się oficer dowodzący akcją i wygłosił do nas przemówienie za po-
średnictwem tłumacza, z którego wynikało, że jeżeli mieszkańcy naszej 
wsi będą udzielali pomocy „bandytom” lub też z nimi współdziałali cała 
wieś zostanie zniszczona, a mieszkańcy wymordowani. W trakcie tego 
przemówienia pod eskortą jednego z żandarmów musiałem się udać 
w miejsce, gdzie leżały ciała zabitych Bednarczyków i Żmudzińskiego, 
aby sprawdzić czy posiadają przy sobie dowody tożsamości. Ponieważ 
nie posiadali ich przy sobie powróciłem z żandarmem na miejsce zborne. 
Kiedy wróciliśmy na miejsce widziałem, jak część mieszkańców znosiła 
drób, jaja, różne artykuły żywnościowe, a nawet jeden z gospodarzy mu-
siał dostarczyć owcę. Wspomniany przeze mnie oficer dowodzący akcją 
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polecił przez tłumacza abym udał się pod oborę Kobyłeckiego, prostuję 
Kity i policzył ciała osób tam zabitych. Kiedy wróciłem podałem tłuma-
czowi liczbę pięciu znalezionych tam ofiar. Oficera, który dowodził ak-
cją widziałem z bliska. Był to mężczyzna dość wysoki, średniej budowy 
ciała, blondyn w wieku lat około czterdziestu. Wiadomo mi, że był to 
komendant posterunku żandarmerii hitlerowskiej w Świętej Katarzynie. 
Znałem wówczas jego nazwisko, a w chwili obecnej już nie pamiętam. 
Po okazaniu mi fotografii z tablicy rozpoznawczej nie jestem w stanie 
rozpoznać rysów twarzy oficera, którego widziałem wówczas we wsi. 
Odjeżdżając Niemcy zabrali ze sobą Mariannę Kobyłecką, wydając po-
lecenie, że mąż jej Piotr po powrocie z lasu ma się zgłosić na posterunek 
w Świętej Katarzynie. Ponieważ mąż jej w ciągu najbliższych dni nie 
zgłosił się na posterunku została ona tam zastrzelona, a grób jej znaj-
duje się na skraju lasu poniżej źródła Św. Franciszka. Natomiast ciała 
zabitych we wsi zostały pochowane we wspólnej mogile na skraju lasu 
na wysokości kończącego się pola Stefana Kity. Wraz z innymi brałem 
również udział w przewożeniu i grzebaniu tych zwłok. Miejsce to jest 
upamiętnione w tej chwili pomnikiem. Na tym protokół zakończono 
i jako zgodny z prawdą podpisuję. Przesłuchał Wiceprokurator Prokura-
tury Wojewódzkiej w Kielcach (Romuald Jałowiecki). Zeznał (–) Brze-
ziński B[olesław] S[tanisław] Protokołowała (Maria Mitelska).

Za zgodność b 

Źródło: AOK, sygn. Ds. 11/67, t. 4, k. 100, 102, 106; mps, odpis.

Nr 3
1972 marzec 7, Kielce – Odpis protokołu przesłuchania świadka Julian-
ny Zygadlewicz w ramach śledztwa b. OKBZH w Kielcach w sprawie 
zbrodni Gerulfa Mayera

Sygn. akt Kpp 1 / 71     Odpis

b Poniżej podpis nieczytelny.
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Protokół przesłuchania świadka

Dnia 7 marca 1972 r. w Kielcach Romuald Jałowiecki – Wiceproku-
rator Prokuratury Wojewódzkiej w Kielcach z udziałem protokólanta 
Kazimiery Wątrobińskiej – st[arszej] maszynistki Prokuratury Woje-
wódzkiej oraz mgr L[ongina] Kaczanowskiego, kierownika Okręgowej 
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach przesłuchał niżej 
wymienionego w charakterze świadka, którego tożsamość stwierdził 
na podstawie dowodu osobistego […]. Świadka uprzedzono o odpo-
wiedzialności karnej za fałszywe zeznania, po czym świadek stwierdza 
własnoręcznym podpisem, że uprzedzono go o tej odpowiedzialności 
(art. 172 kpk). Podpis świadka (–) Zygadlewicz.
Następnie świadek zeznał co następuje:
Imię i nazwisko Julianna Zygadlewicz
Nazwisko rodowe (dla mężatek) Stankiewicz
Imiona rodziców Klemens i Gabriela
Data i miejsce urodzenia 6 stycznia 1907 r. Bodzentyn, pow[iat] Kielce
[…]
Uprzedzona o treści art. 165 kpk oświadczam, że w czasie okupacji hitle-
rowskiej mieszkałam razem z rodziną, tzn. mężem, dwojgiem dziewięcio-
letnich dzieci w Bodzentynie, powiat Kielce. Pamiętam, było to w nocy 
z 31 maja na 1 czerwca 1943 r. słychać było szum jadących samochodów. 
Gdy się rozwidniło zobaczyłam, że hitlerowcy prowadzą na rynek ludzi 
z dalszych ulic Bodzentyna. Powiedziałam wtedy do męża, że na pewno 
szykuje się spęd. Po jakimś czasie przyszło do mnie trzech hitlerowskich 
żandarmów i kazali nam szybko ubierać się i wychodzić na rynek. Wyszli-
śmy razem z dziećmi. Na rynku, który obecnie nazywa się im. Żwirki zo-
baczyłam, że jest tam już duża ilość mieszkańców Bodzentyna. Mężczy-
znom kazano ustawić się osobno, a kobiety i dzieci stały od nich w pewnym 
oddaleniu. Następnie kazano wszystkim usiąść. Kilku hitlerowców stało 
na schodach jednego z domów będących w rynku i jeden z nich zaczął po 
polsku wyczytywać nazwiska ludzi zamieszkałych w Bodzentynie. Wielu 
z wyczytanych nie było w tym czasie obecnych. Wyczytanych po trzech, 
czterech brano na posterunek. Tam zabierano niektórym dowody i pro-
wadzono na plac Władysława Czernikiewicza, gdzie ich rozstrzeliwano. 
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Następnie wyczytywano też nazwiska całych rodzin, tych osób, których 
nie było na placu. Szczególnie brano na rozstrzelanie obecnych na placu 
przedstawicieli rodzin Stankiewiczów, Czernikiewiczów, Pałysiewiczów, 
Toporkiewiczów i Zygadlewiczów. W tym dniu zabity został także mój 
brat Jan Stankiewicz, syn Klemensa (lat 42). Widząc, że jest prowadzony 
na egzekucję straciłam wtedy przytomność. Mój mąż nieżyjący obecnie 
również był brany na posterunek, ale go zwolniono. Zginęło wtedy łącz-
nie 39 osób, zabite zostały tez dwie kobiety – Anna Piasecka i jej synowa, 
której imienia nie pamiętam53. Całe zajście trwało do godziny 15–16. W tej 
mniej więcej porze ten sam hitlerowiec, który wyczytywał nazwiska z li-
sty powiedział, że „bandyci” zostali wybici i kazał nam za to podziękować. 
Życzył sobie również, żeby podobna sytuacja nie powtórzyła się. Po odjeź-
dzie hitlerowców członkowie rodzin pomordowanych pochowali szczątki 
na miejscu zbrodni. Widziałam zwłoki swojego brata Jana Stankiewicza, 
który miał wybite oko i strzaskaną głowę. Niektórzy zabici byli tak zma-
sakrowani, że trudno było ich rozpoznać. Na pobliskich drzewkach pełno 
było krwi i resztek ludzkich mózgów. Część zamordowanych została 
pochowana w trumnach, w tym mój brat, a pozostali w skrzynkach 
skleconych naprędce. Po wojnie przeprowadzono ekshumację i przenie-
siono szczątki zabitych na cmentarz parafialny w Bodzentynie. Obec-
nie stoi tam pomnik na zbiorowej mogile, gdzie została umieszczona 
tablica z nazwiskami pomordowanych. Tego samego dnia tzn. 1 czerwca 
1943 r. żandarmi zabrali ze sobą do Św. Katarzyny mojego brata Stefana 
Stankiewicza, a z nim lekarza [Stanisława] Pabiana i Antoniego Kazu-
bińskiego. Brat mój został tam zamordowany. Po wojnie oglądałam miej-
sce, w którym został pochowany mój brat – był tam brązowy krzyż, a na 
nim tabliczka z imieniem i nazwiskiem. Lekarz Pabian został zwolniony 
i obecnie mieszka w Bodzentynie, natomiast Antoni Kazubiński do tej 
pory nie wrócił. Jak wyglądał oficer, który stał na schodach w tej chwili 
nie pamiętam, ponieważ w czasie przeprowadzania egzekucji nie patrzy-
łam na niego z uwagi na to, że się bałam, także, jak powiedziałam wyżej, 
kilkakrotnie traciłam przytomność. W tym miejscu okazano świadkowi 
tablicę ze zdjęciami hitlerowskich żandarmów, na których świadek nie 
rozpoznał nikogo. Na zakończenie chciałabym dodać, że w dniu 8 maja 

53 Rozstrzelanych zostało 5 kobiet. Zob. wyżej.
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1943 r. w Klucznikach koło Bodzentyna został zabity przez hitlerowców 
mój trzeci brat Bronisław Stankiewicz. Na tym protokół zakończono i po 
odczytaniu jako zgodny z moimi zeznaniami podpisuję.
[…]
Źródło: AOK, sygn. Ds. 14/67, t. 2, k. 224–225v; mps, odpis.

Nr 4
[b.d.m.] – Protokół przesłuchania świadka Stanisława Januchty w ra-
mach śledztwa b. OKBZH w Kielcach w sprawie zbrodni Alberta Schu-
stera – dowódcy 62 zmotoryzowanego plutonu żandarmerii

Ds. 11/67a  

Protokół z przesłuchania świadka

Przesłuchujący Sędzia S[ądu] P[owiatowego] Andrzej Jankowski
Protokolant Alina Skowerska
Świadek Stanisław Januchta, syn Stanisława i Józefy z domu Jaros, uro-
dzony 24 kwietnia 1909 r. w Psarach […]. Uprzedzony [o odpowiedzial-
ności] za fałszywe zeznania art. 140 kk. zeznał co następuje:
Od 1928 r. jestem stałym mieszkańcem Św. Katarzyny. Zamieszkiwa-
łem tam również przez cały okres drugiej wojny. W roku 1943 zostałem 
sołtysem Św. Katarzyny. W roku 1942 lub 1943, daty dokładnie nie pa-
miętam, w św. Katarzynie powstała placówka hitlerowskiej żandarme-
rii. Palcówka ta istniała o ile pamiętam około 1 roku. Żandarmów mo-
gło być około 20 do 30. Kwaterowali obok klasztoru zajmując budynek 
tzw. szkoły klasztornej oraz plebanii i budynków gospodarczych pleba-
nii. W tym samym mniej więcej czasie w Św. Katarzynie kwaterowała 
kompania niemieckiego wojska w willi Dziaczkowskiej. Żadnego z żan-
darmów nie znałem z nazwiska, nie wiem kto był dowódcą. Sądzę, ze 
obecnie nikogo bym nie rozpoznał. Z polecenia ówczesnego sołtysa Jana 

a Powyżej pieczęć z napisem Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kiel-
cach.



Borowca ja wraz z Edwardem Woźniakowskim oraz Stanisławem Kitą 
zakopywałem zwłoki pierwszej osoby zamordowanej przez żandarmów 
ze Św. Katarzyny. Zwłoki zabitego leżały na skraju lasu przy drodze do 
źródła św. Franciszka. Był to chłopiec w wieku szesnaście – osiemnaście 
lat. Dość wysoki szatyn. Z opowiadań sołtysa Borowca i towarzyszą-
cego przy zakopywaniu żandarma dowiedziałem się, że chłopiec został 
zastrzelony poprzedniego dnia wieczorem. Żandarm mówił po czesku 
tak, że można było go zrozumieć. Ten żandarm mówił, że ojcu zabitego 
zarekwirowano konie, ten chłopiec zgłosił się po konie ojca wówczas 
chłopca uwięziono i oświadczono, że zostanie zwolniony o ile przyjdzie 
ojciec. Ojciec nie zgłosił się, więc chłopca zastrzelono. Pochowaliśmy 
my go przy wejściu do lasu, tam gdzie leżał. Ludzie mówili, że ten zabity 
był ze Wzdołu.
 W niedługi czas później opowiedzieli mi ludzie, że żandarmi z pla-
cówki Św. Katarzyny zabili kobietę z Psar w tym samym miejscu, gdzie 
poprzednio zabili tego chłopca ze Wzdołu i że została tam ona na miej-
scu pochowana. Słyszałem od tych ludzi, którzy na polecenie żandarmów 
zakopywali, ale w tej chwili nie pamiętam nazwisk tych ludzi. Kobie-
ta nazwiskiem Kobyłecka dotychczas leży w tym samym miejscu. O ile 
pamiętam, to tylko w tych dwóch wypadkach żandarmi polecili zako-
pywać zwłoki swoich ofiar miejscowym ludziom. Później robili to już 
sami i potajemnie. Zakopując zwłoki zamordowanych w lesie bkołob Św. 
Katarzyny. Skąd przywożeni byli rozstrzeliwani przez żandarmów tego 
nie wiem. Nie widziałem jak tych ludzi zabijano, widziałem natomiast 
wielokrotnie ich zwłoki. Żandarmi kopali długie doły do tych dołów 
wkładali zwłoki rozstrzelanych, które następnie żandarmi przysypywali 
wapnem. Doły zasypywano dopiero wtedy gdy były zapełnione zwłoka-
mi tak, że nieraz otwarte doły ze zwłokami przysypane wapnem stały 
odkryte nieraz po parę tygodni i zwłoki można było oglądać. Nie przy-
pominam sobie ile tych zwłok oglądałem, jak często i kiedy. Fakty te 
były szeroko znane całej okolicy. W jakiś czas po wojnie odkopano zbio-
rowy grób i szczątki pomordowanych wywieziono celem pochowania na 
cmentarzu ale nie pytałem dokąd. Z wyjątkiem dwojga pierwszych za-
mordowanych wszystkie pozostałe zwłoki chowane były w jednym stale 

b–b Słowo nadpisane.
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poszerzanym dole. Kilka razy byłem na wewnętrznym podwórzu klasz-
tornym przywożąc drewno dla żandarmów. Między innymi stąd wiem, 
że aresztowanych żandarmi trzymali w murowanym budynku, gdzie 
mieścił się parnik. Ludzi rozstrzeliwano zwykle wieczorem. Wieczo-
rem tez często żandarmi wyjeżdżali samochodem w teren. Słyszałem, 
że żandarmi ze Św. Katarzyny dokonali zbiorowego mordu w Krajnie 
zabito wówczas około 20-stu osób oraz aresztowali doktora [Stanisława] 
Pabiana z Bodzentyna54. Nie pamiętam w jakich jeszcze wsiach rozstrze-
liwali ludzi. Odczytano

Przesłuchiwanyc  Protokolantc  Przesłuchującyc

Stan[isław] Januchtad  A[lina] Skowerska A[ndrzej] Jankowski

Źródło: AOK, sygn. Ds. 11/67, t. 1, k. 21–23, oryginał, mps.

54 4 VI 1943 r. policjanci z 62 zmotoryzowanego plutonu zamordowali w Krajnie 28 
osób, natomiast Stanisław Pabian został aresztowany 1 VI 1943 r. podczas akcji 
w Bodzentynie.

c Poniżej podpis nieczytelny.
d Poniżej pieczęć okrągła w otoku z napisem Sąd Wojewódzki w Kielcach.
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Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach

Mieszkańcy gminy Bodzentyn 
w oddziałach partyzanckich

Armii Krajowej „Ponurego” i „Nurta”

 W 2013 r. minęła siedemdziesiata rocznica powstania najsłynniej-
szych na Kielecczyźnie oddziałów Polskiego Państwa Podziemnego 
– Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” (dalej: Zgru-
powań), dowodzonych przez por./płk. cc. Jana Piwnika „Ponurego”1. 
Ich historia sięga wczesnej wiosny 1943 r., gdy za zgodą Komendanta 
Kierownictwa Dywersji „Kedywu” Komendy Głównej AK płk. Au-
gusta Emila Fieldorfa „Nila”, Piwnik dotarł w Góry Świętokrzyskie 
z planem zorganizowania dużego oddziału. Pomimo ogólnie przyjętej 
taktyki „małej wojny”, zdecydował się skupić pod swoimi rozkazami 
około 300–350 żołnierzy2. Jego odważna decyzja bezpośredniej walki 
z Niemcami odbiła się szerokim echem nie tylko na Kielecczyźnie3.

1 Minister Obrony Narodowej decyzją nr 2329/Kadr. z dnia 31 X 2012 r., w uznaniu 
zasług w walkach o niepodległość Państwa Polskiego, mianował pośmiertnie Jana 
Piwnika „Ponurego” na stopień pułkownika Wojska Polskiego.

2 M. Jedynak, Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponury” w świetle instrukcji dla „Kedywu”, 
„Wykus” 2012, nr 17, s. 4.

3 Szerzej: C. Chlebowski, Cztery z tysiąca, Warszawa 1983; Tenże, Pozdrówcie Góry 
Świętokrzyskie, Warszawa 1988; T. Chmielowski, Wagary ze Stenem. Wspomnienia 
wojenne ucznia koneckiego gimnazjum, Łódź 2007, s. 85–155; M. Jedynak, Robotowcy 
1943. Monografia II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, Końskie 
2007; W. Königsberg, Droga „Ponurego”. Rys biograficzny mjr. Jana Piwnika, Warszawa 
2011; T. Obara „Teoś”, Dziennik z Wykusu, Kielce 1989; M. Piechowska, Od Ponurego 
do białego fartucha. Zapis wspomnień dr Józefy Stefanowskiej-Rybus, Warszawa 1998, 
s. 42–144; A. Starosz „Antena”, Z „Albińskim”, „Nurtem” i „Ponurym”. Wspomnienia, 
Skarżysko-Kamienna 1993, s. 11–140; M. Świderski, Wśród lasów, wertepów, pod red. 
M. Jedynaka, S. Mroza, Bodzentyn 2010.

Z dziejów Bodzentyna



 Po odwołaniu „Ponurego” z dowództwa nad oddziałami i jego wy-
jeździe z Kielecczyzny, 20 stycznia 1944 r. komendę nad Zgrupowania-
mi objął jego dotychczasowy zastępca por./mjr cc. Eugeniusz Kaszyński 
„Nurt”. Wiosną 1944 r. jednostka ta została przekształcona w Oddział 
Partyzancki 2 pułku piechoty Legionów AK. W pierwszych dniach sierp-
nia 1944 r., z chwilą wybuchu powstania warszawskiego i rozpoczęciem 
akcji „Burza”, została powtórnie przemianowana na I batalion 2 pp Leg. 
AK (dalej: I/2 pp Leg. AK). W związku z rozkazem Dowódcy AK o od-
twarzaniu Sił Zbrojnych w Kraju i formowaniu tzw. wielkich jednostek, 
I batalion wszedł w skład 2 Dywizji Piechoty Legionów AK4.
 Batalion dowodzony przez „Nurta”, a od 8 października 1944 r. 
przez por. Stanisława Pałaca „Mariańskiego”, brał udział w walkach 
Korpusu Kieleckiego AK pod dowództwem płk. Jana Zientarskiego 
„Eina”. Po odwołaniu marszu na pomoc walczącej Warszawie walczyli 
na tyłach niemiecko-radzieckiego frontu w rejonie Gór Świętokrzy-
skich aż do listopada 1944 r.5

 Mówiąc o działalności zbrojnej Zgrupowań i I/2 pp Leg. AK w la-
tach 1943–1944, należy stwierdzić, że były to jedne z najaktywniejszych 
oddziałów sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Przez ich 
szeregi przeszło łącznie 861 żołnierzy, podoficerów i oficerów. Mowa 
tu zarówno o żołnierzach, którzy służyli przez cały czas, jak i o przeby-
wających w oddziałach czasowo (np. żołnierze Armii Czerwonej zbiegli 
z niewoli niemieckiej). W czasie działań wojennych poległo 165 osób. 
Losy kolejnych 91 (w większości o niezidentyfikowanych personaliach) 
do dnia dzisiejszego nie są w pełni wyjaśnione. Do chwili zakończenia 
działań wojennych na Kielecczyźnie w styczniu 1945 r. przeżyło 605 
uczestników walk6.

4  Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej (dalej: MOB), Archiwum „Nur-
ta”, b. sygn., Rozkaz nr 21/44 dowódcy I/2 pp Leg. AK, 3 VIII 1944 r., b.p.

5 Szerzej: C. Chlebowski, Reportaż z tamtych dni, Warszawa 1986, s. 377–481; L. Popiel 
„Antoniewicz”, Batalion partyzancki 2 pułku piechoty Leg. „Nurt”, cz. I, „Wojskowy 
Przegląd Historyczny” 1989, nr 1, s. 182–212; cz. II, 1989, nr 4, s. 79–108; P. Si-
erant, 2 pułk piechoty Legionów Armii Krajowej, Warszawa 1996; Tenże, Działalność 
służb pułkowych 2 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej w zarysie, Lublin 2002; M. 
Świderski, Wśród lasów, passim.

6 Dane według stanu na dzień 1 VIII 2013 r. Dokładna liczba osób, które w latach 
1943–1945 służyły w Zgrupowaniach Partyzanckich AK „Ponury” i I batalionie 2 
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      W szeregach oddziałów 
AK „Ponurego” i „Nurta” 
od samego początku służyli 
także żołnierze wywodzący 
się z terenu gminy Bodzen-
tyn. Właśnie oni stanowią 
przedmiot rozważań w ni-
niejszym referacie. Podsta-
wowymi kryteriami doboru 
osób objętych badaniami 
było ich miejsce urodzenia, 
jak też stała obecność (za-
mieszkanie) na terenie gmi-
ny do dnia 1 września 1939 r. 
Granice terytorialne obszaru 
gminy Bodzentyn sprzed 
wybuchu II wojny świato-
wej, określono na podstawie 
mapy administracyjnej Rze-

czypospolitej Polskiej, opracowanej w 1937 r. w Głównym Urzędzie 
Statystycznym. Z jej analizy wynika, że gmina Bodzentyn obejmo-
wała wówczas następujące wsie i miejscowości: Aleksandrówka, Bo-
dzentyn, Bronkowice, Celiny, Kamieniec, Kamionka, Klonów, Leśna, 
Orzechówka, Podlesie, Podgórze Leśne, Psary, Siekierno, Sieradowi-
ce, Śniadka, Święta Katarzyna, Wola Szczygiełkowa, Wzdół Kolonia, 
Wzdół Plebański i Wzdół Rządowy7.
 Po klęsce Polski w wojnie obronnej 1939 r., wraz z tworzeniem się 
konspiracji niepodległościowej, wymienione powyżej miejscowości z te-

pp Leg. AK wciąż nie jest znana. Podjęte przez autora prace nad słownikiem biogra-
ficznym Środowiska „Ponury”–„Nurt” pozwolą w przyszłości na ich zweryfikowanie. 
Por. C. Chlebowski, Pozdrówcie, s. 491–511; Tenże, Reportaż, s. 465–481; M. Jedy-
nak, Robotowcy 1943, s. 174–178; A. Lubowicka „Hanka”, E. Rachtan „Kaktus”, Lista 
poległych żołnierzy, w: Moją Ojczyzną jest Polska Podziemna, pod. red. Z. Rachtana 
„Halnego”, R. Wróbla, Wykus 2001, s. 39–43.

7 Mapa administracyjna Rzeczypospolitej Polskiej, opr. R. Cebertowicz, arkusz 31 
Kielce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1937 (na podstawie mapy w skali 
1:300 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1928).
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Mapa nr 1. Mapa administracyjna Rzeczy-
pospolitej Polskiej, opr. R. Cebertowicz, 
arkusz 31 Kielce, Główny Urząd Staty-
styczny, Warszawa 1937 (na podstawie 
mapy w skali 1:300 000, Wojskowy Insty-
tut Geograficzny, Warszawa 1928). Orygi-
nał w skali 1:300 000



renu gminy Bodzentyn weszły w skład placówki Służby Zwycięstwu 
Polski, a następnie Związku Walki Zbrojnej i wreszcie Armii Krajowej. 
Placówka ZWZ–AK Bodzentyn krypt. „Zamek” wchodziła w skład 
Podobwodu ZWZ–AK Bodzentyn krypt. „Sarna” w Obwodzie Kiele-
ckim ZWZ–AK8.
 Ostatecznie udało się ustalić 39 nazwisk żołnierzy, co do których nie 
ma żadnych wątpliwości, że pochodzili z terenu gminy Bodzentyn. Osób 
tych było jednak zdecydowanie więcej, lecz obecny stan badań i poziom 
opracowania biogramów żołnierzy „Ponurego” i „Nurta” nie pozwalają na 
zweryfikowanie danych osobowych i poszerzenie tego kręgu.
 Pierwszymi, którzy podporządkowali się por. cc. Janowi Piwnikowi 
„Ponuremu” byli żołnierze z oddziału „Chłopcy z lasu”. Już pod koniec 
lutego 1943 r. młodzież z Bodzentyna działająca w konspiracji poczuła 
się zagrożona. W związku z tym ppor. Euzebiusz Domoradzki „Grot”, 
„Zybek” (dowódca), ppor. Jerzy Cybulski „Michał” (zastępca dowódcy), 
ppor. rez. Marian Świderski „Ryś”, „Dzik” (oficer szkoleniowy) i kpr. 
pchor. Zenon Kazubiński „Filip”, „Leonidas” zorganizowali oddział 
leśny pod przywołaną nazwą. Do partyzanckiej partii przystąpiło ok. 
50 młodych ludzi, w większości z terenu północno-wschodniej części 
powiatu kieleckiego, z rejonu Gór Świętokrzyskich. Tylko część z nich 
pochodziła z gminy Bodzentyn. Byli to strz. Antoni Brzeziński „Łoś”, 
strz. Mieczysław Kłys „Wojtek”, strz. Antoni Maciejski „Murzyn”, strz. 
Zygmunt Majewski „Akacja”, st. strz. Zygmunt Malarecki „Szczerb”, 
strz. Ryszard Kudliński „Fuchs”, strz. Zenon Kudliński „Sokół”, plut. 
Władysław Ścisłowicz „Sęp”, strz. Zygmunt Świderski „Rosomak”, strz. 
z cenz. Jerzy Woźniak „Radwan”, st. strz. Stefan Woźniak „Żuraw”, oraz 
łącznik oddziału strz. Maksymilian Czechowski „Góral”9.
 Po kilku tygodniach biwakowania u podnóża Łysogór, oddział 
„Chłopcy z lasu” w ostatnich dniach maja przeniósł się w rejon Wy-
kusu w lasach siekierzyńskich. Tutaj na początku czerwca dotarł także 
oddział kpr. pchor. Władysława Wasilewskiego „Oseta”, „Odrowąża” 

8 W. Borzobohaty, „Jodła”, s. 202–205.
9 Archiwum Stowarzyszenia Pamięci Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK 

„Ponury”–„Nurt” (dalej: ASP), Archiwum „Dzika”, sygn. 17/1, M. Świderski, Kro-
nika Puszcza Jodłowa, Wykus, AK 1941–1945, k. 13; C. Chlebowski, Pozdrówcie, s. 
493–495; M. Świderski, Wśród lasów, s. 119–123.
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z rozbitego przez Niemców oddziału GL im. Ziemi Kieleckiej por. 
Ignacego Robba „Narbutta”. Młody dowódca przyprowadził ze sobą 
drużynę pod dowództwem, pochodzącego z Bodzentyna, kpr. Jana 
Czernikiewicza „Korczaka”, „Waltera” i drużynę Gruzinów na czele 
z kpt. NN „Kazbekiem” vel „Kwebekiem”10. Wasilewski podporząd-
kował się ppor. „Grotowi”11.
 Przebywających w obozie na Wykusie żołnierzy zastała wiadomość 
o pacyfikacji Bodzentyna 1 czerwca 1943 r. przez oddział żandarmerii 
niemieckiej. Wśród 39 rozstrzelanych mieszkańców znaleźli się m.in. 
członkowie rodzin Czernikiewiczów, Kazubińskich, Kudlińskich, Ści-
słowiczów, Świderskich i Zygadlewiczów12. W obawie przed kolejnymi 
aresztowaniami i egzekucjami, nocą z 4 na 5 czerwca do leśnej bazy do-
tarli ci, którzy przeżyli spęd na bodzentyńskim rynku. Wśród szukają-
cych schronienia znaleźli się kpr. Józef Czernikiewicz „Tatuś” (w oddziale 
przebywał tylko do lipca/sierpnia 1943 r.) oraz jego dwaj synowie Józef 
„Sęk” i Stanisław „Michał” (trzeci brat Witold zginął we wspomnianej 
pacyfikacji). Wszyscy trzej weszli w skład drużyny dowodzonej przez 
Jana „Waltera”13. Spęd na bodzentyńskim rynku przeżyli także Tadeusz 
Domański „Chmura” i Zygmunt Zygadlewicz „Mściciel”, którzy również 
dołączyli do oddziału ppor. Domoradzkiego14.
 11 czerwca 1943 r. zapadła decyzja o podporządkowaniu się oddzia-
łów „Grota” i „Oseta” nowemu Komendantowi Kierownictwa Dywersji 
„Kedywu” Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK por. cc. Janowi Piwni-
kowi „Ponuremu”. W tworzących się Zgrupowaniach Partyzanckich 

10 Dotychczas w opracowaniach występował pseudonim „Kazbek”. W odnalezionych 
dokumentach wymieniany jest jako „Kwebek”. Por. AAN, Społeczny Komitet An-
tykomunistyczny „Antyk”, sygn. 228/26-3, Pismo Komendy Okręgu Radomsko-
Kieleckiego AK do KG AK, 2 X 1943 r., k. 79.

11 Tamże, Gwardia Ludowa, sygn. 191/XXIII-2, Raport nr 12, b.d., k. 29; L. Popiel 
„Antoniewicz”, Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponury”, cz. I, „Wojskowy Przegląd 
Historyczny” 1988, nr 3, s. 227–228; M. Świderski, Wśród lasów, s. 19–23.

12 T. Domański, A. Jankowski, Represje niemieckie, s. 192; M. Świderski, Wśród lasów, 
s. 20–23.

13 ASP, Teczki Osobowe, sygn. C-14, Józef Czernikiewicz, Życiorys, b.d., k. 15; List 
Józefa Czernikiewicza do NN, b.d., k. 12; Tamże, sygn. C-15, Stanisław Czernikie-
wicz, Życiorys, b.d., s. 1; C. Chlebowski, Pozdrówcie, s. 507–508.

14 E-mail Jadwigi Płonki do autora, 17 VI 2013 r.

Mieszkańcy gminy Bodzentyn w oddziałach partyzanckich 145



AK „Ponury” pluton „Grota” znalazł się w strukturze I Zgrupowania 
pod dowództwem por. cc. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”, pluton zaś 
„Oseta” w III Zgrupowaniu ppor. Stanisława Pałaca „Mariańskiego”.
 W kilka dni po pierwszej akcji dywersyjnej Zgrupowań na pociągi 
pod stacją Łączna (2/3 lipca) do oddziału dołączył najmłodszy żołnierz 
strz. Henryk Fąfara „Szczygieł”, „Sokolik”. Wstępując w szeregi AK 
miał zaledwie 14 lat. Za zgodą „Ponurego” przydzielony został jako „syn 
pułku” do 1 plutonu „warszawskiego” II Zgrupowania pod dowództwem 
ppor. cc. Waldemara Szwieca „Robota”. Z tym oddziałem przeszedł całą 
kampanię 1943 r.15 Z kolei do III Zgrupowania ppor. Stanisława Pałaca 
„Mariańskiego” doszedł strz. Zygfryd Stodulski „Lawina”. Przydzielony 
został do plutonu ppor. Władysława Czerwonki „Jurka”16.
 Wśród osób pełniących niższe funkcje dowódcze w Zgrupowaniach 
w 1943 r. był kpr. Jan Czernikiewicz „Walter”. Po śmierci st. strz. Mariana 
Pacana „Orzełka”, od 28 lipca 1943 r. pełnił funkcję dowódcy 1 drużyny 
plutonu „Oseta” w III Zgrupowaniu. Już 2 tygodnie później, bo 6 sierpnia, 
w walce z niemiecką żandarmerią w lasach dalejowskich zginął kpr. pchor. 
Władysław Wasilewski. Funkcję dowódcy plutonu przejął kpr. Czerni-
kiewicz17. Pełnił ją do listopada 1943 r., kiedy to zachorował i otrzymał 
urlop zdrowotny. Na „melinach” pozostawał do wiosny 1944 r.18 Z kolei 
funkcję dowódcy drużyny w plutonie „Grota” w I Zgrupowaniu pełnił 
kpr. pchor. Zenon Kazubiński „Filip”19.
 Natomiast 10 sierpnia 1943 r. nastąpiła ważna zmiana. Odsunięty ze 
stanowiska został ppor. Domoradzki. Pozostał jednak w Zgrupowaniach. 

15 AIPN Ki, WUSW Kielce, sygn. 0031, Karta E-14 z Kartoteki ogólnoinformacyjnej 
Wydziału „C” SB KW MO / WUSW w Kielcach dot. H. Fąfary; ASP, TO, sygn. 
F-1, Henryk Fąfara, Protokół z przeglądu dokumentów, k. 8; M. Jedynak, Robotowcy 
1943, s. 71.

16 C. Chlebowski, Pozdrówcie, s. 506.
17 ASP, TO, sygn. C-12, Jan Władysław Czernikiewicz, List Jana Czernikiewicza do 

Zarządu Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”–
„Nurt”, Radom 15 III 1999 r., k. 11–12v; W. Borzobohaty, „Jodła”, s. 57; C. Chle-
bowski, Pozdrówcie, s. 487; T. Obara „Teoś”, Dziennik, s. 21–23; W. Sulewski, „Oset”, 
„Za Wolność i Lud” 1963, nr 9, b.s.

18 AIPN Ki, WUSW Kielce, sygn. 005/1189, Teczka personalna informatora ps. „Sęk” 
(dalej: sygn. 005/1189), Własnoręczne zeznanie, b.d., k. 8v.

19 C. Chlebowski, Pozdrówcie, s. 492.
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Funkcja dowódcy plutonu powierzona została dotychczasowemu oficero-
wi szkoleniowemu ppor. Marianowi Świderskiemu „Dzikowi”20.
 W takim stanie osobowym żołnierze doczekali zimowego rozformo-
wania oddziałów. Wraz z wiosną 1944 r. Zgrupowania Partyzanckie AK 
„Ponury” zostały przekształcone w Oddział Partyzancki 2 pp Leg. AK. 
Do jednostki z zimowych „melin” powrócili: strz./kpr. Stanisław Czerni-
kiewicz „Michał”, strz. Józef Czernikiewicz „Sęk” (obaj trafili pod rozkazy 
ppor. Władysława Czerwonki „Jurka”)21. Do ppor. Mariana Świderskie-
go „Dzika” trafili zaś strz. Ryszard Kudliński „Fuchs”, strz./kpr. Anto-
ni Maciejski „Murzyn”, strz./st. strz. Zygmunt Majewski „Akacja”, strz. 
Zygmunt Świderski „Rosomak”, strz. z cenz. Jerzy Woźniak „Radwan”, 
st. strz. Stefan Woźniak „Żuraw”, strz. Zygmunt Zygadlewicz „Mściciel”, 
Maksymilian Czechowicz „Góral” pozostał – podobnie jak w 1943 r. –  
łącznikiem, mieszkając na stałe w Bodzentynie22.
 Z chwilą wybuchu powstania warszawskiego, w pierwszych dniach 
sierpnia 1944 r. ,Oddział Partyzancki 2 pp Leg. AK przekształcony został 
w I batalion 2 pp Leg AK. Związane to było z rozkazem Komendanta 
Głównego AK o odtwarzaniu Sił Zbrojnych w kraju. Następnie dotych-
czasowe plutony rozbudowane zostały do stanu pięciu kompanii23.
 W szeregach 1 kompanii ppor. Władysława Czerwonki „Jurka” funk-
cję dowódcy 2 plutonu otrzymał kpr. pchor. Zenon Kazubiński „Filip”. 
Za wojenną służbę, 28 sierpnia 1944 r. Komendant Okręgu Radomsko-
Kieleckiego AK awansował go na stopień podporucznika24. Natomiast 
kpr. Jan Czernikiewicz „Walter” prawdopodobnie został dowódcą jednej 

20 M. Świderski, Wśród lasów, s. 119.
21 ASP, TO, sygn. C-15, Życiorys, b.d., s. 1.
22 AIPN Ki, Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach (dalej: WSR Kielce), sygn. 41/909, 

Akta sprawy karnej przeciwko Janowi Bąkowi (dalej: sygn. 41/909), Protokół prze-
słuchania podejrzanego [J. Bąka], Bodzentyn 10 VI 1947 r., k. 6; C. Chlebowski, 
Reportaż, s. 471.

23 W strukturze oddziałów piechoty Wojska Polskiego przyjęty jest system trójkowy, 
tj. 3 plutony to kompania, 3 kompanie to batalion itd. Ze względu na strukturę 
pododdziałów w Zgrupowaniach w 1943 r., Dowództwo 2 DP Leg. AK zgodziło się 
na odstępstwo od tej zasady, w wyniku czego I/2 pp Leg. AK składał się z 5 kompanii 
(w tym 1 w stanie organizacyjnym). Por. MOB, Archiwum „Nurta”, b. sygn., Rozkaz 
nr 21/44 dowódcy I/2 pp Leg. AK, 3 VIII 1944 r., b.p.

24 Tamże, b. sygn., Rozkaz nr 30/44 dowódcy I/2 pp Leg. AK, 31 VIII 1944 r., b.p.
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z drużyn. W lipcu 1944 r. ukończył batalionowy kurs podchorążych 
i awansował na stopień kaprala podchorążego. Wojnę zakończył w stop-
niu plutonowego podchorążego25.
 Dowódcą 2 kompanii mianowany został ppor. Marian Świderski 
„Dzik”, szefem 2 kompanii – plut./sierż. Tadeusz Domański „Chmura” 
(odpowiadał za całokształt spraw administracyjno-gospodarczych), do-
wódcą 3 drużyny 1 plutonu 2 kompanii – kpr./plut. Zygmunt Malarecki 
„Szczerb”, dowódcą zaś 3 drużyny 3 plutonu 2 kompanii – kpr./plut. 
Zenon Kudliński „Sokół”26.
 Oprócz doświadczonych żołnierzy, od maja do lipca 1944 r., do for-
mowanych jednostek AK napływali nowi rekruci, działający dotych-
czas w konspiracji. W ten sposób do I/2 pp Leg. AK dołączyli kolejni 
żołnierze z gminy Bodzentyn. W większości otrzymali przydział do 
2 kompanii ppor. „Dzika”, w której było najwięcej osób z tego rejonu. 
Wśród nowoprzyjętych znaleźli się: strz. Mieczysław Bąderski „So-
bieski”, strz./st. strz. Stanisław Bogacki „Szarek”27, strz./st. strz. Kazi-
mierz Dąbek „Kruk”28, strz. Stanisław Domański „Dąb”29, strz. Roman 
Fąfara „Sęk”, strz. Mieczysław Kłys „Wojtek”, strz./st. strz. Stanisław 
Koprowski „Gałązka” (obsługiwał rkm Browning wz. 28 w sekcji bro-
ni maszynowej 1 drużyny 1 plutonu 2 kompanii)30, Józef Laskowski 

25 AIPN Ki, WUSW Kielce, sygn. 005/1189, Raport o sankcjonowanie kandydata na 
werbunek, Kielce 17 XI 1952 r., k. 2–2v; Własnoręczne zeznanie, b.d., k. 8v; ASP, 
TO, sygn. C-12, Jan Czernikiewicz, Książeczka wojskowa, k. 4.

26 C. Chlebowski, Reportaż, s. 469; M. Świderski, Wśród lasów, s. 129.
27 AIPN Ki, WUSW Kielce, sygn. 015/2, Dokumenty ujawnieniowe żołnierzy AK 

(dalej: sygn. 015/2), t. 18, Wykaz byłych członków AK ujawnionych w Częstochowie, 
Kielcach i Radomiu od 14 IX do 15 X 1945 r., k. 43.

28 Tamże, sygn. 013/4318, Akta śledztwa przeciwko Kazimierzowi Dąbkowi, Arkusz 
ewidencyjny l. ewid. 1222, 13 X 1945 r., s. 5.

29 Tamże, sygn. 0031, Karta E-14 z Kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału „C” SB 
KW MO / WUSW w Kielcach dot. S. Domańskiego.

30 Tamże, sygn. 015/2, t. 18, Wykaz byłych członków AK ujawnionych w Częstochowie, 
Kielcach i Radomiu od 14 IX do 15 X 1945 r., k. 50; ASP, Działalność Środowiska, 
sygn. 11/4, Działalność C. Chlebowskiego, List Kazimierza Gładysia do Cezarego 
Chlebowskiego, Lubsko 21 VI 1991 r., k. 44a.
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„Biały”31, strz. Józef Majewski „Słoma” 32, strz./st. strz. Lech Niebudek 
„Słoń”33, strz. Stanisław Staszewski „Gaj”, strz. Tadeusz Sotkiewicz 
„Pantera”, strz. Tadeusz Winiarski „Tońko” (prawdopodobnie)34 oraz 
Antoni Wójcikowski „Jodła”35.
 W 4 kompanii por. Jerzego Oskara Stefanowskiego „Habdanka” zna-
lazł się natomiast strz. Bolesław Fąfara „Zbroja”. Epizod z I/2 pp Leg. 
AK miał także strz. Edward Kapusta „Kapusta”, który do oddziału do-
łączył około czerwca 1944 r. Po dwóch tygodniach służby przeniesiono 
go do plutonu saperów w III batalionie 2 pp Leg. AK pod dowództwem 
kpt. Stefana Kępy „Pochmurnego”, w którym służył do rozformowania 
jednostki w październiku 1944 r.36

 Losy wszystkich wymienionych żołnierzy nierozerwalnie związa-
ne są ze szlakiem bojowym Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” 
i I batalionu 2 pułku piechoty Legionów AK. Patrząc na historię walk, 
które toczyły oddziały, często nie jesteśmy w stanie dostrzec losów poje-
dynczych osób tworzących te struktury. Zazwyczaj analizie historycznej 
poddawane są działania taktyczne, ich przyczyny i skutki. Zdecydowa-
nie na bok odsuwane są kwestie związane z życiem żołnierzy, ich po-
chodzeniem statusem społecznym i kulturowym, co z całą pewnością 
rzutuje na jakość oddziału, jego ducha bojowego, czy też zrozumienie 
celów przyświecających oddziałom Sił Zbrojnych w kraju.

31 AIPN Ki, WSR Kielce, sygn. 41/909, Protokół przesłuchania podejrzanego J. Bąka, 
Bodzentyn 10 VI 1947 r., k. 6; A. Wójcikowski „Jodła”, Moje wspomnienia, „Zeszyty 
Kombatanckie” 2011, nr 54, s. 14.

32 Tamże, WUSW Kielce, sygn. 013/4271, Protokół przesłuchania podejrzanego J. Ma-
jewskiego, Kielce 15 VIII 1945 r., s. 10.

33 Tamże, sygn. 0031, Karta E-14 z Kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału „C” 
SB KW MO / WUSW w Kielcach dot. L. Niebudka; Tamże, WSR Kielce, sygn. 
41/909, Protokół przesłuchania podejrzanego J. Bąka, Bodzentyn 10 VI 1947 r., k. 6; 
A. Wójcikowski „Jodła”, Moje wspomnienia.

34 AIPN Ki, WUSW Kielce, sygn. 015/2, t. 44, z. 4, Arkusz ewidencyjny nr 1284, 
Kielce 15 X 1945 r., k. 35.

35 Tamże, Arkusz ewidencyjny nr 1374, Kielce 15 X 1945 r., k. 75; M. Jedynak, Antoni 
Wójcikowski „Jodła” (1926–2013), „Wykus” 2013, nr 18, s. 12; A. Wójcikowski „Jodła”, 
Moje wspomnienia.

36 AIPN Ki, WSR Kielce, sygn. 8/143, Akta sprawy karnej przeciwko Edwardowi 
Kapuście, Protokół przesłuchania podejrzanego [E. Kapusty], Kielce 28 VI 1946 r., 
s. 9–10.
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 Próbując zatem przeanalizować pod kątem socjologicznym te 39 ży-
ciorysów, za datę graniczną przyjąłem koniec 1944 r., czyli moment roz-
formowania I/2 pp Leg. AK po dwuletniej kampanii w walce z Niem-
cami. Był to moment, w którym w szeregach omawianych oddziałów 
znajdowała się większość z wyżej wymienionych partyzantów. Każdy 
z nich nabył podobnych umiejętności w 1943 r. lub w akcji „Burza”, co 
pozwala ujednolicić tę niewielką grupę i zunifikować badanie.

Wykres nr 1. Podział żołnierzy ze względu na wiek (stan na 1944 r.)

Źródło: obliczenia własne.

 W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na wiek żołnierzy AK. Naj-
młodszy z omawianej grupy z chwilą dołączenia do oddziałów miał 
zaledwie 14 lat. Był to Henryk Fąfara „Sokolik”, walczący za zgodą 
por. „Ponurego” już od czerwca 1943 r. Najstarszy z żołnierzy Józef 
Czernikiewicz „Tatuś” w chwili służby w Zgrupowaniach miał 50 lat. 
Z wykresu nr 1 widać, że 23% analizowanej grupy (9 osób) to dwudzie-
sto- i trzydziestolatkowie, pełniący funkcje dowódcze. W oddziałach 
partyzanckich przewagę jednak stanowiła młodzież, bo aż 6 osób było 

Marek Jedynak150



w wieku 15–18 lat (15,4%), kolejnych zaś 14 żołnierzy (36%) nie skoń-
czyło 25 roku życia. Pomimo niebezpieczeństwa i trudów walki, służba 
w jednostkach AK stanowiła dla nich szansę na przetrwanie okupacji. 
Walcząc z bronią w ręku dorastali w okupacyjnej rzeczywistości.

Wykres nr 2. Pochodzenie społeczne żołnierzy Zgrupowań
i I/2 pp Leg. AK

Źródło: obliczenia własne.

 Uwarunkowania gminy Bodzentyn odzwierciedlają dane z wykresu 
nr 2, przedstawiającego społeczne pochodzenie żołnierzy. W omawia-
nych oddziałach znalazło się 3 żołnierzy kwalifikujących się do warstwy 
inteligencji (wszyscy ukończyli seminarium nauczycielskie), kolejnych 2 
pracowało w rzemiośle, a aż 9 wychowało się w rodzinach chłopskich, 
pracując na roli. W tym przypadku nie udało się zweryfikować infor-
macji o 25 osobach, co było spowodowane w głównej mierze młodym 
wiekiem badanych i brakiem materiałów biograficznych. Można jedynie 
przypuszczać, że rolniczy charakter gminy mógłby stanowić w większo-
ści o ich ewentualnym zakwalifikowaniu do warstwy chłopskiej. W ba-
danym środowisku znalazł się także jeden wyjątek (na wykresie ujęty 
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w grupie inteligencji). To Marian Świderski „Dzik”, którego rodzina 
wywodziła się ze zubożałej szlachty, posługującej się herbem Ślepowron.

Wykres nr 3. Wykształcenie żołnierzy Zgrupowań i I/2 pp Leg. AK 
(stan na 1944 r.)

Źródło: obliczenia własne.

 Porównując poprzednie infografiki, na wykresie nr 3 widać zbliżo-
ne dane związane z wykształceniem żołnierzy. Słupki od razu pokazu-
ją, że większość omawianej grupy stanowili ludzie młodzi. Angażując się 
w działalność AK posiadali ukończone szkoły powszechne, co wynikało 
z dobrze rozwiniętego systemu szkolnictwa na terenie gminy Bodzentyn. 
Być może niektórzy kontynuowali naukę na tajnych kompletach. Nie uda-
ło się jednak dotrzeć do takich danych. Wśród partyzantów było 17 osób 
z wykształceniem powszechnym, 1 z gimnazjalnym, aż 4 z licealnym i ko-
lejne 3 osoby z zawodowym. Brak danych odnośnie do wykształcenia 14 
osób po raz kolejny związany jest z niewystarczającymi dokumentami oso-
bistymi zachowanymi po weteranach AK. Można jednak przypuszczać, że 



Mieszkańcy gminy Bodzentyn w oddziałach partyzanckich 153

cała ta grupa posiadała co najmniej wykształcenie powszechne, co pod ko-
niec dwudziestolecia międzywojennego było naturalnym stanem rzeczy.

Wykres nr 4. Podział według stopni w Zgrupowaniach w 1943 r.

 Źródło: obliczenia własne.

 Wiek, a także wykształcenie rzutowało na podział obowiązków oraz 
posiadane przez żołnierzy stopnie. Funkcje dowódcze obsadzone przez 
mieszkańców gminy Bodzentyn zostały scharakteryzowane wcześniej. 
Warto natomiast zwrócić uwagę na posiadane przez nich stopnie (w ze-
stawieniu pominięto 16 osób, które nie walczyły w 1943 r.). Wśród par-
tyzantów, którzy rozpoczęli wojenną służbę w Zgrupowaniach 15 osób 
(najmłodsi) znalazło się w korpusie szeregowych. Były to w większości 
osoby, które przed wybuchem II wojny światowej nie odbyły zasadniczej 
służby wojskowej.
 Natomiast w grupie 10 osób powyżej 25 roku życia znalazło się aż 
8 osób posiadających wyższe szarże, tj. 4 podoficerów (od kaprala do 
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chorążego), 1 podchorąży oraz 3 oficerów (w stopniu podporuczników). 
Należy zaznaczyć, że cała ta grupa po odbyciu służby w Wojsku Polskim 
i dodatkowych ćwiczeń, jeszcze przed wrześniem 1939 r. była przenie-
siona do rezerwy.

Wykres nr 5. Podział według stopni w I/2 pp Leg. AK w 1944 r.

Źródło: obliczenia własne.

 Jak widać na wykresie nr 5, w 1944 r. sytuacja uległa zmianie (po-
minięto 6 osób, które nie walczyły w 1944 r.). Na skutek mobilizacji 
i odtwarzania Sił Zbrojnych w Kraju, w szeregach I/2 pp Leg. AK do 
końca wojny służyło 23 strzelców i starszych strzelców. Po odbytej rok 
wcześniej kampanii partyzanckiej widać wyraźny wzrost grupy podofi-
cerów. Po zaliczeniu służby i w uznaniu zasług bojowych, w korpusie 
tym służyło już nie 4 a 7 żołnierzy. Bez zmian przedstawia się ilościowe 
podsumowanie korpusu podchorążych, gdzie nadal pozostała 1 osoba, 
z tym że był to już kpr. pchor. Jan Czernikiewicz „Walter”, który ukoń-
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czył batalionowy kurs podchorążych. Natomiast do korpusu oficerskie-
go w stopniu podporucznika przeszedł Zenon Kazubiński „Filip”.

Wykres nr 6. Zmarli i żyjący żołnierze Zgrupowań i I/2 pp Leg. AK 
(dane na dzień 1 sierpnia 2013 r.)

Źródło: obliczenia własne.

 Jak wynika z ostatniego wykresu, z 39 żołnierzy z terenu gminy 
Bodzentyn podczas działań wojennych zmarło tylko dwóch. Pierwszy 
z nich, ppor. Euzebiusz Domoradzki „Grot”, były dowódca plutonu 
w I Zgrupowaniu, został skazany przez Wojskowy Sąd Specjalny AK 
na karę śmierci za „samowolę, usiłowanie gwałtu, pijaństwo i sprze-
niewierzenie pieniędzy służbowych”37. Rozstrzelany został 23 grudnia 

37 AAN, Zakład II wojny światowej i systemów totalitarnych Polskiej Akademii Nauk, 
sygn. A/206/63, W. Borzobohaty, Organizacja i działalność Armii Krajowej Okręgu 
„Jodła” w roku 1944, cz. I, mps, b.d., b.s., s. 12.
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1943 r. w lasach w rejonie Bodzentyna. W 1945 r. został ekshumowany 
i pochowany na cmentarzu parafialnym w Bodzentynie38.
 Rok później, 30 października 1944 r. na polu bitwy pod Chotowem 
zginął od wybuchu pocisku z granatnika strz. Mieczysław Bąderski „So-
bieski”. Razem z nim poległo jego dwóch kolegów z oddziału plut. Jan 
Orłowski „Urban” i kpr. Edmund Walocha „Tadek”. Pochowani zostali 
w miejscu, gdzie zginęli. Po wojnie zostali ekshumowani i przeniesieni 
na cmentarz parafialny w Olesznie39.
 Analizując liczbę zgonów, widać że w pierwszej dekadzie po zakoń-
czeniu II wojny światowej zmarło 3 żołnierzy (strz. Mieczysław Kłys 
„Wojtek”, plut. Zenon Kudliński „Sokół”, strz. z cenz. Jerzy Woźniak 
„Radwan”). W tym miejscu należy zatem przypomnieć o uczestnikach 
antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej, w której działało co 
najmniej 5 mieszkańców gminy Bodzentyn z oddziałów AK „Ponurego” 
i „Nurta” (kpr. Bolesław Fąfara „Zbroja”, strz. Mieczysław Kłys „Woj-
tek”, ppor. Zenon Kazubiński „Filip”, ppor. Marian Świderski „Dzik” 
i strz. z cenz. Jerzy Woźniak „Radwan”). Ofiarą walk z komunistyczny-
mi siłami bezpieczeństwa był plut. „Sokół”. W kartotekach Służby Bez-
pieczeństwa znalazł się na ten temat lakoniczny zapis: „zginął w party-
zantce w 1945 r.”40. Natomiast z raportów NKWD wiemy o działalności 
strz. „Radwana” w zbrojnej organizacji Polskie Stronnictwo Narodowe 
w rejonie Starachowic na przełomie 1945/1946 r.41 Niestety nieustalone 
dotąd zostały okoliczności śmierci pozostałych dwóch żołnierzy zmar-
łych do 1956 r.

38 AIPN Ki, Sąd Powiatowy w Kielcach, sygn. 5/230, Protokół [posiedzenia Sądu 
Powiatowego w Kielcach], Kielce 26 VI 1958 r., k. 24v.

39 ASP, Akta „Brodzisza”, sygn. 24/1, J.O. Stefanowski, Straty I batalionu 2 pp Leg. 
[AK] w październiku 1944 r., mps, b.d., s. 20; A. Szałowski, Polegli pod Chotowem, 
„Włoszczowskie Zeszyty Historyczne” 2001, R. 6, t. 11, s. 123.

40 AIPN Ki, WUSW Kielce, sygn. 0031, Karta E-14 z Kartoteki ogólnoinformacyjnej 
Wydziału „C” SB KW MO / WUSW w Kielcach dot. Z. Kudlińskiego.

41 1946 kwiecień 2, Moskwa – Pismo S. Krugłowa do J. Stalina, W. Mołotowa, Ł. Berii i G. 
Malenkowa przekazujące raport N. Sieliwanowskiego o likwidacji Polskiej Samoobrony 
Narodowej, w: Teczka specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944–1946, 
wybór i opracowanie T. Cariewskaja, A. Chmielarz, A. Paczkowski, E. Rosowska, 
S. Rudnicki, Warszawa 1998, s. 468–472.
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 Większość z pozostałych, bo aż 22 osoby, zmarło po 1956 r. Braku-
je danych o kolejnych 10 weteranach. Można jednak przypuszczać, że 
również zmarli po 1956 r., ponieważ nie pozostały po nich żadne infor-
macje związane z działalnością zbrojną. Z 39 badanych kombatantów do 
dnia dzisiejszego żyją już tylko „syn pułku” Henryk Fąfara „Szczygieł”, 
„Sokolik” (mieszka w Zabrzu) oraz Józef Czernikiewicz „Sęk” (mieszka 
w Busku-Zdroju).
 Jak wynika z powyższych ustaleń, pozostała ostatnia szansa, by od 
bezpośrednich świadków wydarzeń uzyskać relacje o losach ich i ich 
towarzyszy walk w okresie II wojny światowej. Ich wojenną służbę 
w szeregach Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” i I batalionu 2 
pp Leg. AK znaczy dzisiaj szlak pomników, tablic, upamiętniają opra-
cowania naukowe i wspomnienia uczestników walk. Przedmiotem 
tych publikacji są w głównej mierze oddziały partyzanckie, rzadziej 
zaś losy pozostałych żołnierzy uwikłanych w wielką historię.
 Niniejszy tekst może zatem budzić niedosyt. Z jego treści można wy-
wnioskować, że wciąż wiele jednostkowych informacji jest nieznanych. 
Miejmy nadzieję, że dalsze badania biografistyczne pozwolą przybliżyć 
sylwetki żołnierzy Armii Krajowej z terenu gminy Bodzentyn. Zasad-
ne jest to również z perspektywy szerszej analizy historycznej udziału 
lokalnej społeczności w działalności zbrojnej także w innych jednost-
kach Armii Krajowej, nie tylko pod komendą „Ponurego” i „Nurta”. Nie 
można zapominać o poległych ok. 30 żołnierzach oddziału ochrony 
radiostacji dalekiego zasięgu Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego 
AK por. Jana Kosińskiego „Inspektora Jacka”, czy o nieustalonej liczbie 
żołnierzy, którzy służyli w innych jednostkach Korpusu Kieleckiego AK 
„Jodła” podczas akcji „Burza”. Być może warto byłoby opracowane bio-
gramy zebrać w słowniku mieszkańców gminy Bodzentyn, by służyły 
następnym pokoleniom jako wzorce osobowe do naśladowania. Miejmy 
nadzieję, że tekst ten stanie się przyczynkiem do dalszych działań.





Tomasz Domański
Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach

Pozaetatowa placówka policji niemieckiej
w Bodzentynie w okresie II wojny światowej

 Podstawowa sieć posterunków niemieckiej Policji Porządkowej (Orpo 
– Ordnungspolizei) na terenie dystryktu radomskiego została zorganizo-
wana na początku okupacji w latach 1939–19401. Przez następne trzy 
lata nie uległa ona zasadniczym zmianom. Dopiero Rozporządzenie Ko-
mendanta Policji Porządkowej (Kommandeur der Ordnungspolizei – KdO) 
w dystrykcie z 9 czerwca 1943 r., dotyczące przywrócenia stanu bezpie-
czeństwa wprowadziło szesnaście nowych (pozaetatowych) posterunków, 
nazwanych Stützpunkt – punkt oparcia, zorganizowanych w trzy rejony 
ochronne, podzielone na sześć obwodów ochronnych2. Niezależnie od 
wspomnianego rozporządzenia powstało co najmniej kilka kolejnych po-
sterunków, m.in. w Bodzentynie, Suchedniowie i Chrobrzu.

1 Sieć placówek policji niemieckiej w dystrykcie radomskim przedstawiała się następu-
jąco: Hauptmannschaft Radom – siedem posterunków; Hauptmannschaft Częstochowa 
– 5 posterunków; Hauptmannschaft Piotrków – siedem posterunków; Hauptmanns-
chaft Kielce: trzynaście posterunków oraz 4 posterunki w powiecie koneckim, podle-
głe Zug Końskie. Zob. T. Domański, A. Jankowski, Represje niemieckie na wsi kieleckiej 
1939–1945, Kielce 2011, s. 71–73.

2 Były to następujące posterunki: w rejonie ochronnym nr 1 (obwody: Kielce i Stara-
chowice) – Samsonów, Borków, Mirzec, Sienno, Ciepielów; w rejonie ochronnym nr 2 
(obwody: Busko i Opatów) – Pińczów, Szydłów, Słupia, Iwaniska, Bogoria, Klimon-
tów, Czarów; w rejonie ochronnym nr 3 (obwody: Jędrzejów i Końskie) – Sędziszów, 
Krasocin, Stąporków, Chlewiska. Załogę posterunków miały stanowić poddziały 
I i II batalionu 22 pułku policji SS oraz III batalionu 17 pułku policji SS. Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej Główna Komisja (dalej: AIPN GK) 150/70 Rozporzą-
dzenie Komendanta Policji Porządkowej (KdO) w dystrykcie radomskim dotyczące 
przywrócenia stanu bezpieczeństwa. Załącznik nr 1, Radom, 9 VI 1943 r., k. 5–6. Na 
temat działalności I i II/22 SS Pol. Rgt. oraz III/17 SS Pol. Rgt. zob. szerzej: „I nie 
widziałem ich więcej wśród żywych…”. Pacyfikacja Michniowa 12–13 lipca 1943 r. w rela-
cjach i dokumentach, wstęp i oprac. T. Domański, Kielce 2013 (w druku).
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 Działalność etatowych i pozaetatowych posterunków żandarmerii 
niemieckiej w dystrykcie radomskim jest niewystarczająco zbadana3. 
Tymczasem wiele ofiar terroru niemieckiego, zwłaszcza na wsiach i w 
miasteczkach, padało ofiarą aktywności tego typu placówek. Jednostka 
policji niemieckiej zakwaterowała w Bodzentynie najprawdopodobniej 
w lipcu 1943 r. Z pewnością wydarzenie to nastąpiło już po akcji Leu-
tnanta/Oberleutnanta Alberta Schustera z 1 czerwca 1943 r. Żandarmi 
przebywali w Bodzentynie zapewne do maja 1944 r.4 Kwerenda nega-
tywna nie pozawala na dokładne ustalenie liczebności i składu naro-
dowościowego załogi5. Z zeznań świadków wynika, że stan osobowy 
wahał się od około 20 do 30 policjantów, natomiast w meldunkach 
wywiadu AK, liczbę policjantów w pierwszym okresie działalności 
Stützpunktu określano na około 40, co wydaje się liczbą zawyżoną. 
Bardziej wiarygodne wydają się szacunki stanu załogi na około 30 
żandarmów z przełomu lat 1943/1944, rekrutujących się z pododdzia-
łów II batalionu 22 pułku policji SS6.

3 P. Soja, Bataliony Chłopskie w powiecie pińczowskim, w: Opowieści wojenne z Ponidzia, 
pod red. A. Kozery, Kielce 2009, s. 188–191; T. Domański, A. Jankowski, Represje 
niemieckie, s. 259–266; S. Piątkowski, Udział niemieckiej Żandarmerii w ekstermina-
cji ludności żydowskiej Generalnego Gubernatorstwa (na przykładzie północno-wschodniej 
części dystryktu radomskiego), w: Zagłada Żydów na polskiej prowincji, pod red. A. Si-
tarka, M. Trębacza, E. Wiatr, Łódź 2012, s. 265–279; T. Domański, Działalność 
Stützpunktu w Mircu, s. 80–101; Tenże, Wokół Wykusu. Żandarmi z posterunku w Su-
chedniowie, „Wykus” 2013, nr 18, s. 6–7.

4 Zob. Dokumenty nr 1, 3; L. Kaczanowski, Zagłada Michniowa. Warszawa 1987, s. 
128; AOK, sygn. Ds. 88/68, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Romana Stroja-
nowskiego, Kielce 22 XI 1974 r., k. 21–22; Protokół przesłuchania świadka Jana Jańca 
(Janiec), Kielce 3 XII 1974 r., k. 24; Protokół przesłuchania świadka Józefa Kalety, 
Kielce 5 VI 1974 r., k. 34–35; Protokół przesłuchania świadka Heleny Kozery, Kielce 
3 VI 1974 r., k. 45; Protokół przesłuchania świadka Antoniego Wójcikowskiego, Kiel-
ce 23 V 1974 r., k. 55–57; Protokół przesłuchania świadka Zygmunta Świderskiego, 
Kielce 23 V 1974 r., k. 58–59. ADK, APar., sygn. PB-8/4, Pismo do dowódcy powia-
towego plutonu żandarmerii w Kielcach, Kielce 3 VI 1944 r., k. 35.

5 Przykładowo w meldunku za I kwartał 1944 r. stwierdzono, że w skład załogi     
wchodziło trzech Niemców i 31 Ukraińców. Za: AAN, AK, sygn. 203/XII-10, t. 
1, Kongo. OdeB wojska, policji i oddziałów paramilitarnych, za I kwartał 1944 [r.]. 
Załącznik nr 1, b.d., k. 120.

6 AAN, AK, sygn. 203/XII-9, t. 2, Kongo. Sprawozdanie za III kwartał 1943 r. OdeB 
wojska, policji i oddziałów paramilitarnych, b.d., k. 93; OdeB wojska, policji i oddzia-
łów paramilitarnych, b.d., k. 134; Kongo. Sprawozdanie za IV kwartał 1943 rok. Za-
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 Część policjantów musiała wywodzić się z przedwojennej mniejszo-
ści niemieckiej w Polsce lub Niemców sudeckich, znała bowiem język 
polski lub czeski. Najprawdopodobniej funkcję dowódcy posterunku 
pełnił Otto Müller7. Poza dowódcą znane są nazwiska zaledwie kilku 
funkcjonariuszy: Nitschke vel Nitzke oraz Predau i Pycha. Możliwe, że 
załoga Stützpunktu została przeniesiona z Sienna8. Placówka w Siennie, 
której funkcjonariusze dopuścili się szeregu zbrodni w Siennie i okoli-
cy, istniała w tym samym czasie. Nie można wykluczyć, że pomiędzy 
Stützpunktami dokonywano wymiany całych załóg lub tylko niektórych 
funkcjonariuszy. Mógłby o tym świadczyć fakt, że nazwisko Müller 
nosił komendant placówki policyjnej w Siennie, chociaż mogła to być 
zupełnie przypadkowa zbieżność. Wątpliwość tę mogą rozstrzygnąć do-
piero dalsze badania9.
 Miejsce lokalizacji posterunku zostało bardzo dobrze wybrane. Poło-
żona nieco na uboczu, w sąsiedztwie ruin zamku biskupów krakowskich 
i otoczona murem, plebania10 stanowiła idealne miejsce dla przepro-
wadzania tortur i egzekucji. Specjalnie w tym celu w piwnicy plebanii 
został urządzony areszt. W murowanym budynku policjanci mogli się 

łącznik nr 1. OdeB wojska, policji i oddziałów paramilitarnych, b.d., k. 264; Tamże, 
sygn. 203-XII-10, t. 2, OdeB za I kwartał 1944 r., b.d., k. 23.

7  Tamże, sygn. 203/XII-10, t. 1, Kongo. OdeB wojska, policji i oddziałów paramilitar-
nych, za I kwartał 1944 r. Załącznik nr 1, b.d., k. 120.

8  Zob. dok nr 1 i 3.
9  AOK, sygn. Ds. 88/68, t. 1, Sprawozdanie z przebiegu i wyników śledztwa w sprawie 

zbrodni popełnionych przez jednostkę hitlerowskiej policji stacjonującej w Bodzenty-
nie, pow[iatu] kieleckiego, Kielce 29 III 1975 r., k. 66.

10 Po przybyciu policjantów niemieckich na plebanię, w to miejsce został także prze-
niesiony posterunek policji polskiej, który liczył siedmiu policjantów, m.in. o nazwi-
skach: Salamon, Kupczak, Adamczyk, Cieśla, Krzyżański, Lura. Po opuszczeniu 
Bodzentyna przez policjantów, w lipcu 1944 r., posterunek został rozbrojony przez 
oddział AK pod dowództwem „Szatana”. Gdy partyzanci wychodzili z plebanii na-
tknęli się na czterech funkcjonariuszy niemieckiej żandarmerii, którzy najprawdo-
podobniej przybyli na inspekcję. Podczas wymiany ognia jeden z policjantów zginął, 
a trzem udało się zbiec. Następnego dnia do Bodzentyna od strony Kielc przybył sil-
ny oddział policji niemieckiej. Większość mieszkańców uciekła i ukryła się w polach 
lub lesie. Partyzanci z całej okolicy skoncentrowali się w lesie między Miejską Górą 
a Łysicą, aby dokonać ewentualnego odwetu. Jednak ze względu na to, że nikogo nie 
zamordowano i nie uprowadzono do walki nie doszło. Tamże, Oświadczenie Jana 
Jańca, Kielce, 3 XII 1974 r., k. 63/3–4.

Pozaetatowa placówka policji niemieckiej 161



  

także łatwiej bronić przed ewentualnym atakiem partyzanckim11. Do-
datkowo budynek zabezpieczał bunkier, wybudowany w pobliżu furtki 
łączącej plac tzw. zamczyska z podwórzem plebani, do budowy którego 
policjanci użyli kamiennych płyt z cmentarza żydowskiego w Bodzen-
tynie12. Teren „zamczyska” składa się z właściwych ruin zamku oto-
czonych od zachodu i północy urwiskiem, w głębi którego płynie rzeka 
Psarka, od wschodu placem kościoła parafialnego i plebanii. Od połu-
dnia z „zamczyskiem” graniczy ul. Słoneczna. W pobliżu północnego 
urwiska rosną na placu duże, stare drzewa13.
 Zakres terytorialny działań „policjantów z plebani”, jak potocznie 
ich nazywano, obejmował Bodzentyn oraz najbliższe okolice. Potwier-
dzono „obecność” funkcjonariuszy w Siekiernie, Wzdole Rządowym, 
Dąbrowie oraz Suchedniowie. Zadania Stützpunktów zostały ściśle 
określone w Rozporządzeniu… z 9 czerwca 1943 r., na które składała 
się służba patrolowa, kontrola podróżnych i wszelkich osób uznanych 
za podejrzane i niezameldowane na danym obszarze. Takie osoby miały 
być natychmiast aresztowane. Za szczególnie istotne zadanie uznawano 
rozpracowanie miejsc kwaterowania oddziałów partyzanckich przy wy-
korzystaniu konfidentów14. Innymi słowy zakres obowiązków dotyczył 
utrzymania porządku, a eufemiczne określenia zastosowane w Rozpo-
rządzeniu… sprowadzały się w istocie do aresztowań, znęcenia się, za-
bójstw i innych form represji wobec ludności polskiej, żydowskiej i rom-
skiej oraz uczestnictwa w obławach przeciwko partyzantom i członkom 
ruchu oporu15. Do realizacji poleconych zadań policjanci dysponowali 
11  L. Kaczanowski, Następcy Schustera, „Przemiany” 1976, nr 4, s. 23.
12 AOK, sygn. Ds. 88/68, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Władysława Słupskie-

go, Kielce 3 XII 1974 r., k. 27. Wbrew temu, co pisano w sprawozdaniu Delegatury 
Rządu RP, wyśmiewając zabezpieczenia placówek żandarmerii na wsiach i małych 
miastach, placówki te siały prawdziwy postrach. Por. AAN, Delegatura Rządu RP 
na Kraj, sygn. 202/XXI-1, Sprawozdanie za I kwartał 1943 r., b.d., k. 7.

13 AOK, sygn. Ds. 88/68, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Romana Strojanow-
skiego, Kielce 22 XI 1974 r., k. 22.

14 AIPN GK, sygn. 150/70, Rozporządzenie Komendanta Policji Porządkowej w dys-
trykcie radomskim z 9 czerwca 1943 r. w sprawie przywrócenia stanu bezpieczeń-
stwa, Radom 9 VI 1943 r., k. 4.

15 T. Domański, Wokół Wykusu. Żandarmi z posterunku w Suchedniowie, s. 7; AAN, AK, 
sygn. 203/XII-9, t. 2, Kongo. Sprawozdanie za III kwartał 1943 r. OdeB wojska, 
policji i oddziałów paramilitarnych, b.d., k. 93.
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samochodem (półciężarówką), ale przede wszystkim wykorzystywali 
tzw. stójkę. Polegała ona na tym, że wyznaczony gospodarz dyżurował 
furmanką parokonną do dyspozycji żandarmów przez 24 godziny16. 
W Bodzentynie policjanci patrolowali ulice, nadzorowali tzw. nocną 
stróżę oraz straż pożarną. Bezwzględnie przestrzegali godziny policyjnej 
i zaciemniania okien17. Podczas patroli ulicznych oraz wypraw tereno-
wych chwytali różne osoby, które uprowadzali na plebanię, prawdopo-
dobnie torturowali w piwnicy, a następnie rozstrzeliwali i zakopywali na 
„zamczysku”. Ofiary były grzebane w pobliżu grupy starych drzew, bądź 
na zboczu północnej skarpy. Informacja taka pojawiła się w Bodzentynie 
wkrótce po zakwaterowaniu policjantów. Według mieszkającego na ul. 
Słonecznej, Jana Jańca, rozstrzeliwania mogły mieć miejsce dwa lub trzy 
razy w tygodniu. Zdarzało się jednak, zwłaszcza zimą, że nie było sły-
chać żadnych strzałów przez kilka tygodni18. 
 Pierwszego zabójstwa funkcjonariusze posterunku dokonali naj-
prawdopodobniej latem 1943 r. Policjanci czatujący w ruinach zamku 
zatrzymali przechodzących opodal dwóch mężczyzn z workami na 
plecach. Następnego dnia we wczesnych godzinach rannych słysza-
no strzały dochodzące z ruin zamku. Zwykle po takich strzałach na 
terenie „zamczyska” pojawiał się świeży grób. Zasadnicza działalność 
represyjna żandarmów przypadła na przełom lata i jesieni oraz jesień 
1943 r. W przeciągu tego czasu zamordowali co najmniej 21 osób. Ko-
lejnych trzech zabójstw dokonali zimą lub wiosną 1944 r. Najprawdo-
podobniej żandarmi z Polizeistützpunkte odpowiadają także za śmierć 
Władysława Zdzymiry i Antoniego Babiarza z Siekierna. Wymie-
nieni mężczyźni zostali uprowadzeni w okresie istnienia Stützpunktu 
i wszelki ślad po nich zaginął19.

16 AOK, sygn. Ds. 88/68, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Zygmunta Świderskie-
go, Kielce 23 V 1974 r., k. 59; Dok. Nr 4.

17 AOK, sygn. Ds. 88/68, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Władysława Słupskie-
go, Kielce 3 XII 1974 r., k. 26–27; Protokół przesłuchania świadka Józefa Kalety, 
Kielce 5 VI 1974 r., k. 34–35.

18 Tamże, Protokół przesłuchania świadka Jana Jańca (Janiec), Kielce 3 XII 1974 r., k. 
25; Protokół przesłuchania świadka Romana Strojanowskiego, Kielce 22 XI 1974 r., 
k. 22.

19 AOK, sygn. Ds. 88/68, t. 2, Pismo OKBZH w Kielcach do GKBZH w Warszawie, 
Kielce 1 IX 1978 r., k. 3; Być może funkcjonariusze z tej formacji dokonali także 
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 Na podstawie zachowanego materiału aktowego niezwykle trud-
no wnioskować o przyczynach poszczególnych aresztowań i zabójstw. 
Można przypuszczać, że osoby te znalazły się przede wszystkim w gro-
nie podejrzanych o dokonywanie wykroczeń przeciwko niemieckiemu 
ustawodawstwu lub uczestnictwo w strukturach konspiracyjnych, przy 
czym policjanci stosowali zasadę odpowiedzialność zbiorowej20. Zapew-
ne w tym kontekście widzieć należy aresztowanie, a w konsekwencji za-
bójstwo Marii Gawlickiej i jej córki Reginy Stankiewicz, której mąż 
Stefan, został zatrzymany w Bodzentynie 1 czerwca 1943 r., a następnie 
rozstrzelany w Świętej Katarzynie21. Na podobne przyczyny wskazują 
okoliczności śmierci braci Jerzego i Włodzimierza Cyglerów. Rodzina 
Cyglerów składała się z czterech synów (Tadeusza, Jerzego, Włodzi-
mierza i Bogdana), córki Danuty i mieszkała przed wojną w Warsza-
wie, natomiast w czasie okupacji członkowie rodziny przeprowadzili się 
w pobliże Suchedniowa i zamieszkali u miejscowych gospodarzy: Brze-
zińskiego w Ostojowie, Gibasa we wsi Krzyżka, a następnie przenieśli 
się do Opatowa. Bliżej nieustalonej daty w 1943 r. Jerzy i Włodzimierz 
Cyglerowie wrócili w okolice Suchedniowa, aby ukryć u znajomych 
zbiegłego z robót w Niemczech i poszukiwanego przez policję szwagra 
Henryka Waniela. Prawdopodobnie zamordowani Cyglerowie współ-
pracowali z jednym z oddziałów partyzanckich22.
 Zdarzały się jednak egzekucje tylko na podstawie „podejrzanego” 
wyglądu lub też zupełnie przypadkowe. Jako przykładowe można wy-
mienić rozstrzelanie Stefana Jędrzejczyka (ubranego w chwili zatrzy-
mania w buty z cholewami i bryczesy) oraz zamordowanie Antoniego 

egzekucji 16 I 1944 r. w Psarach Kątach i Psarach Starej Wsi, w czasie której zginęli 
Piotr Paź i Jan Karyś oraz Adam Młynarczyk. Na wiarygodność stawianej tezy wska-
zuje zakres terytorialny i czasowy działalności wspomnianej placówki. APK, SPK 
II, sygn. 210, Odpis pisma zarządu gminy Bodzentyn do Starostwa Powiatowego 
w Kielcach, Bodzentyn 28 VIII 1946 r., s. 7.

20  L. Kaczanowski, Następcy Schustera, s. 23.
21 AIPN GK, sygn. 163/5, Kwestionariusz o egzekucjach i grobach masowych, Bo-

dzentyn 6 II 1946 r. kl. 43.
22 Zob. Dok. Nr 4; AOK, sygn. Ds. 1/79, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Win-

centego Sowy, Kielce 23 I 1981 r., k. 79; Protokół przesłuchania świadka Danuty 
Jadwigi Grus (z d. Cygler), Złotów 31 I 1981 r., k. 95–97; Protokół przesłuchania 
świadka Władysława Krogulca, Kielce 22 I 1981 r., k. 77–78.
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Sikory i Maksymiliana Kity w Siekiernie 17 listopada 1943 r. podczas 
pojenia krów23.
 W okresie stacjonowania w Bodzentynie żandarmi usiłowali areszto-
wać Romana Świderskiego24, Władysława Kazubińskiego25 i Czesława 
Piaseckiego26 oraz współdziałali w zabójstwie Jana Pałysiewicza z Bo-
dzentyna. Próby aresztowania Pałysiewicza na przełomie października 
i listopada 1943 r. (30 października albo 2 listopada 1943 r.) dokonali 
przypuszczalnie żandarmi z Suchedniowa. W czasie akcji Pałysiewiczo-
wi udało się zbiec. Został jednak zauważony i ostrzelany przez „poli-
cjantów z plebanii”. Rannego dobili żandarmi przyjezdni. Zabójstwo 
Pałysiewicza miało związek z zaangażowaniem w działalność Armii 
Krajowej. Pałysiewicz należał do pierwszych konspiratorów ZWZ 
w Bodzentynie, a jego dwaj synowie strz. Roman Pałysiewicz „Rom” 
i strz. Mikołaj Pałysiewicz „Andrzej” polegli w czasie akcji „Memel” 
28 października 1943 r. na Wykusie27. Być może także w związkach 
rodzinnych tkwiły przyczyny zamordowania Stanisława Janczarskiego. 
Był on bowiem szwagrem wspomnianego wyżej Jana Pałysiewicza28.

23 AOK, sygn. Ds. 88/68, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Jana Jańca (Janiec), 
Kielce 3 XII 1974 r., k. 25; Tamże, sygn. Ds. 88/68, t. 2, Protokół przesłuchania 
świadka Antoniego Brzezińskiego, Kielce 30 VI 1978 r., k. 11; Protokół przesłucha-
nia świadka Antoniego Zdzymiry, Kielce 29 VI 1978 r., k. 12–13.

24 Wydarzenie to miało miejsce zimą na przełomie 1943/1944 r. Za: AOK, sygn. Ds. 
88/68, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Zygmunta Świderskiego, Kielce 23 V 
1974 r., k. 59.

25 Próby aresztowania Kazubińskiego policjanci dokonali wczesną jesienią 1943 r. Jego 
żona także opuściła dom. Wieczorem tego samego dnia zabudowania Kazubińskiego 
obrzucono granatami i podpalono. Od palących się budynków Kazubińskiego zapa-
liły się domy Franciszka Kępy i Marii Dąbrowskiej. Za: Tamże, Protokół przesłu-
chania Romana Strojanowskiego, Kielce 22 XI 1974 r., k. 23; Protokół przesłuchania 
świadka Józefa Kalety, Kielce 5 VI 1974 r., k. 36 – tu jest dużo o tym; Protokół prze-
słuchania świadka Kazimierza Combra (Comber), Kielce 3 VI 1974 r., k. 44.

26 Piaseckiemu udało się zbiec podczas prowadzenia go przez tzw. górny rynek. Za: 
Tamże, Protokół przesłuchania świadka Antoniego Wójcikowskiego, Kielce 23 V 
1974 r., k. 56.

27 AOK, sygn. Ds. 88/68, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Jacentego Pałysiewicza, 
Kielce 9 VII 1974 r., k. 33; S. Iwan, Świętokrzyskie, s. 44, 67; W. Borzobohaty, „Jodła”, 
s. 61.

28 Zob. AOK, sygn. Ds. 88/68, t. 3, Protokół przesłuchania świadka Jacentego Pałysie-
wicza, Kielce 9 VII 1974 r., k. 110.
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Tabela nr 1. Wykaz osób zamordowanych przez niemieckich policjantów ze 
Stützpunktu w Bodzentynie

Lp. Imię i nazwisko Data egzekucji Miejsce     
egzekucji

1 NN mężczyzna lato 1943 r. Bodzentyn
2 NN mężczyzna lato 1943 r. Bodzentyn
3 Stanisław Mazurek lipiec 1943 r. Siekierno
4 Stanisław Janczarski 15 września 1943 r. Bodzentyn
5 Kobieta o nazwisku Matysek 15 września 1943 r. Bodzentyn

6 Maria Iv Gawlicka IIv Do-
mańska 20 września 1943 r. Bodzentyn

7 Regina Stankiewicz 20 września 1943 r. Bodzentyn
8 NN mężczyzna 20 września 1943 r. Bodzentyn

9–18 Nieznane z nazwiska dwie 
rodziny romskie 11 listopada 1943 r. Wzdół    

Rządowy

19 Franciszka Brzezińska 11 listopada 1943 r. Wzdół    
Rządowy

20 Antoni Sikora 17 listopada 1943 r. Siekierno
21 Maksymilian Kita 17 listopada 1943 r. Siekierno

22 Jerzy Cygler 1943/1944 Kamień 
Michniowski

23 Włodzimierz Cygler 1943/1944 Kamień 
Michniowski

24 Henryk Waniel 1943/1944 Kamień 
Michniowski

25 Stefan Jędrzejczyk brak danych Bodzentyn
26 Antoni Szafraniec brak danych Bodzentyn
27 NN mężczyzna brak danych Bodzentyn

Źródło: Dok. Nr 1, 2, 3, 4; AOK, Ds. 88/68, t. 2, Pismo OKBZH w Kielcach do 
GKBZH w Warszawie, Kielce 1 IX 1978 r., k. 2–3; Protokół przesłuchania świadka 
Antoniego Brzezińskiego, Kielce 30 VI 1978 r., k. 11; Tamże, Protokół przesłuchania 
świadka Antoniego Zdzymiry, Kielce, 29 VI 1978 r., k. 12–13; AOK, Ds. 88/68, t. 1, 
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Sprawozdanie z przebiegu i wyników śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych przez 
jednostkę hitlerowskiej policji stacjonującej w Bodzentynie, pow[iatu] kieleckiego, Kiel-
ce 29 III 1975 r., k. 65–71; AIPN GK 165/5, Kwestionariusz o egzekucjach i grobach 
masowych, Bodzentyn 6 II 1946 r., kl. 43.

 Z powyższej analizy wynika, że w większości policjanci dokonywali 
pojedynczych aktów terroru. Stąd przedstawiona przez Longina Ka-
czanowskiego teza, jakoby żandarmi z Bodzentyna „metodami swojego 
postępowania nie różnili się wcale od osławionego plutonu Schustera” 
jest możliwa do zaakceptowania tylko częściowo. Faktycznie żandarmi 
dokonywali aresztowań w okolicznych wsiach, podobnie jak Schuster, 
ale nie przeprowadzali pacyfikacji czy masowych egzekucji w terenie29. 
Jedyną masową akcję w terenie policjanci przeprowadzili 11 listopa-
da 1943 r. Najprawdopodobniej na skutek donosu powzięli informację 
o przebywaniu dwóch rodzin romskich w zabudowaniach Władysława 
Brzezińskiego we Wzdole Rządowym. Po przybyciu na miejsce zamor-
dowali Franciszkę Brzezińską oraz dziesięcioro Romów30.
 Nie wszystkie osoby aresztowane przez „policjantów z plebanii” 
zostały rozstrzelane. Sytuacja taka spotkała m.in. Stanisława Koryciń-
skiego z Bodzentyna. Koryciński został uprowadzony jesienią 1943 r. 
z Dąbrowy dokąd udał się zemleć zboże. Wraz z nim uprowadzono bra-
ci Gałązków, z których jeden prowadził młyn. Mężczyzn aresztowano 
pod zarzutem dokonywania nielegalnego przemiału. Po odtransporto-
waniu na plebanię, policjanci, pobili i poszczuli psami Korycińskiego. 
Ostatecznie jednak został zwolniony, podobnie jak Gałązkowie. Prze-
słuchiwany na tę okoliczność Koryciński, zeznawał: „Mnie zwolnili 
pierwszego. Gdy wyszedłem na podwórze zwróciłem się w stronę po-
bliskiego kościoła i złożyłem ręce jakby do modlitwy. Otworzyło się na 
parterze okno i wyjrzało paru żandarmów. Śmiali się i któryś powiedział 
po polsku: »zmów dziesięć pacierzy, bo stąd mało kto żywy wyszedł«. 

29  Zob. L. Kaczanowski, Zagłada Michniowa, Warszawa 1980, s. 128.
30 Por. AOK, sygn. Ds. 88/68, t. 3, Oświadczenie Władysława Białka, b.d., k. 13. Zob. 

Dok. Nr 2 oraz AOK, sygn. Ds. 88/68, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Edwar-
da Mendaka, Kielce 8 VI 1974 r., k. 48; Protokół przesłuchania świadka Katarzyny 
Brzezińskiej, Kielce 6 VI 1974 r., k. 41–42.
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Któryś z nich powiedział coś po niemiecku do stojącego przy bramie 
wartownika i ten wypuścił mnie”31.
 Z kolei represje zastosowane wobec Antoniego Materka widzieć 
należy jako kontynuację prześladowania mieszkańców Michniowa, już 
po pacyfikacji 12 i 13 lipca 1943 r. Wiadomo, że po pacyfikacji sołty-
si odczytywali po wsiach zarządzenie, zabraniające odbudowy Mich-
niowa, a ocalała z pacyfikacji ludność wioski była ścigana i traktowana 
jak wyjęta spod prawa. 14 września 1943 r. policjanci aresztowali Ma-
terka przebywającego w domu swojego znajomego we Wzdole. Wraz 
z michniowianinem aresztowano całą jego rodzinę: matkę Marcjannę 
oraz dzieci Annę, Edwarda, Reginę, Kazimierza oraz Bogdana. Osoby 
te policjanci zawieźli furmankami na posterunek, a kilku mężczyznom 
polecili kopać dół na ciała ofiar. Od niechybnej śmierci uchroniło aresz-
towanych wstawiennictwo funkcjonariusza Policji Polskiej32.

Tabela nr 2. Ustalona liczba zamordowanych i aresztowanych Polaków 
i Żydów przez funkcjonariuszy policji niemieckiej z wybranych placó-
wek pozaetatowych

Posteru-
nek

Zamordowani 
bezpośrednio

Zamordo-
wani przy 

współudziale 
żandarmów

Aresztowani Razem 
represjo-

nowanych
Polacy Żydzi Polacy Żydzi Polacy Żydzi

Chroberz 27 40 24 19 26 – 136
Mirzec 40 6 21 1 13 – 81

Bodzentyn 17* – 1 – 3 – 20
Razem 83 46 46 20 42 – 237

* Nie uwzględniono 10 ofiar narodowości romskiej zamordowanych 11 li-
stopada 1943 r. we Wzdole Rządowym.
Źródło: T. Domański, A. Jankowski, Represje niemieckie…, s. 263; T. Domański, Dzia-
łalność Stützpunktu w Mircu…, s. 80–101.

31 Tamże, Protokół przesłuchania świadka Stanisława Korycińskiego, Kielce 12 VI 
1974 r., k. 37–38.

32 Szerzej: „I nie widziałem ich więcej wśród żywych…”.
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 Łącznie zatem, jak udało się ustalić, w czasie niemal rocznego sta-
cjonowania w Bodzentynie funkcjonariusze z placówki żandarmerii za-
mordowali nie mniej niż 27 osób, w tym dziesięć na placu „zamczyska”33 
oraz współdziałali w zabójstwie jednej osoby. Przypuszczalnie odpo-
wiadali także za śmierć dwóch kolejnych. Biorąc pod uwagę „dokona-
nia” funkcjonariuszy stwierdzić należy, że liczba zabójstw i innych form 
represji obciążających Polizeistützpunkte Bodzentyn w porównaniu do 
innych tego typu placówek należała do najniższych.

Dokumenty34

Nr 1
1974 maj 24, Kielce – Protokół przesłuchania świadka Romana Gawli-
ckiego w śledztwie b. OKBZH w Kielcach w sprawie zbrodni placówki 
policji niemieckiej w Bodzentynie

Okręgowa Komisja badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach
Sygn. akt Ds. 88/68

Protokół przesłuchania świadka

Dnia 24 maja 1974 r. sędzia A[ndrzej] Jankowski delegowany do Okrę-
gowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach działając na 
zasadzie art. 4 Dekretu z dnia 10 XI 1945 r. Dz. U. Nr 51 poz. 293 i art. 
129 kpk z udziałem protokolanta M. Kosakowskiej przesłuchał niżej 
wymienionego w charakterze świadka.

33 Z zapisu sporządzonej w 1946 r. Ankiety Sądów Grodzkich wynika, że na placu 
„zamczyska” łącznie zamordowano i zakopano 20 osób. Nazwiska 5 osób ustalono 
i pokrywają się one z danymi zawartymi w Tabeli nr 2.

34 Dokumenty zostały ułożone chronologicznie. Pominięto dane adresowe oraz tzw. 
dane wrażliwe. Wszelkie wyróżnienia w tekście (np. podkreślenia, wersaliki), zazna-
czono czcionką półgrubą. Uwspółcześniono zapis gramatyczny zeznań świadków, 
ujednolicono pisownię dat, symboli, skrótów oraz poprawiono oczywiste błędy li-
terowe.
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Świadka uprzedzono o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, 
po czym świadek stwierdza własnoręcznym podpisem, że uprzedzono 
go o tej odpowiedzialności (art. 172 kpk)a .
Następnie świadek zeznał co następuje:
Imię i nazwisko Roman Gawlicki
Imiona rodziców Franciszek i Maria z d[omu] Kazubińska
Data i miejsce urodzenia 19 listopada 1925 r. pow[iat] Kielce
[…]
 W czasie hitlerowskiej okupacji mieszkałem w Bodzentynie pow[iatu] 
Kielce. Pamiętam spęd mieszkańców Bodzentyna i masowe rozstrzeli-
wanie dokonane 1 czerwca 1943 r. przez hitlerowski oddział [Alberta] 
Schustera35.   W niedługi czas później na plebanii w Bodzentynie zakwa-
terował inny oddział niemieckiej policji. Mówili o sobie, że są Schut-
zpolizei36.   Mogło ich być około dwudziestu. W Bodzentynie przebywali 
jeszcze zimą 1943/1944. O ile pamiętam, kwaterowali w Bodzentynie 
do wiosny 1944 r. Przypominam sobie, że dowódcą tego oddziału był 
oficer w stopniu podporucznika (leutnant). Jego z[astęp]cą był Müller37. 
Rozumiał on po polsku. Był jeszcze Nitschke, o którym pamiętam, że 
był rudy, Otto, o którym mówiono, że był Czechem oraz policjanci, 
których nazywano Predau i Pycha. Nie wiem czy Otto to było nazwi-
sko, czy imię. Był on wysoki, ciemnowłosy. Hitlerowcy z tego oddziału 
często wyjeżdżali w teren, zwykle podwodami. Mieli komuś w Bodzen-
tynie powiedzieć, że poprzednio kwaterowali w Siennie. Mówiono, że 
odjeżdżając z Sienna w miejscowej gospodzie urządzili pijatykę, poczym 
zamordowali właściciela gospody i całą jego rodzinę. Powszechnie mó-
wiono, że zabili oni wiele osób w okolicach Bodzentyna, a jeszcze wię-
cej zamknęli w piwnicach plebanii, potem rozstrzelali koło ruin zamku 
w Bodzentynie i tam na miejscu pogrzebali. Bliższe wiadomości mam 

a Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
35 Szerzej: L. Kaczanowski, Działalność 62 zmotoryzowanego plutonu oraz zamieszczony 

w niniejszym wydawnictwie tekst: Niemieckie akcje represyjne w gminie Bodzentyn.
36 Schutzpolizei – Policja Ochronna, część składowa systemu niemieckiej policji po-

rządkowej Orpo (Ordnungspolizei). Policja Ochronna działała głównie w większych 
ośrodkach miejskich, tworząc tzw. Kommanda, mniejszych miastach zaś w Oddziały 
Służbowe Schupo – DA (Dienstabteilungen).

37 Funkcję dowódcy pełnił żandarm Otto Müller.
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w odniesieniu do czterech zabójstw, dokonanych przez hitlerowskich 
policjantów z plebani. We wrześniu 1943 r. otoczyli w Bodzentynie 
dom pszczelarza [Stanisława] Janczarskiego. Janczarskiego zabrali na 
plebanię, poczym rozstrzelali go koło ruin zamku. Wydarzenie to znam 
z opowiadań. Janczarskiego znałem osobiście i po tym wydarzeniu wię-
cej go żywego nie widziałem. Dnia 20 września 1943 r., gdy wyszedłem 
z domu moich krewnych przy ulicy Kieleckiej w Bodzentynie, zobaczy-
łem, że dwaj niemieccy policjanci prowadzą moją starszą siostrę Regi-
nę Stankiewicz. Jeden z nich trzymał ją za włosy w tyle głowy, a dru-
gi mierzył do niej z pistoletu. Udałem się do sąsiadów mieszkających 
obok mojego domu. Zobaczyłem stojących wokół domu hitlerowskich 
policjantów. Niektórzy z nich wchodzili do domu i wynosili odzież, 
pościel, meble i ładowali na wóz konny, poczym kazali Stanisławowi 
Jarosińskiemu odwieźć to wszystko na kwatery. W domu wówczas nie 
było nikogo z rodziny prócz moich dwojga przyrodniego rodzeństwa, 
siedmioletniego Stanisława Domańskiego i pięcioletniej Ireny Domań-
skiej. Dzieci siedziały przed domem. Ludzie opowiadali, że moja matka 
Maria I[primo] v[oto] Gawlicka, II [secundo] v[oto] Domańska została 
zabrana na plebanię przez hitlerowców gdy wychodziła z kościoła. Ani 
matki, ani siostry więcej żywych nie widziałem. Ludzie opowiadali, 
że hitlerowcy w piwnicy szczuli je psami, a potem jeszcze tego samego 
dnia dobili i pogrzebali koło ruin zamku. Następnego dnia uciekłem 
z Bodzentyna i wróciłem dopiero po wyzwoleniu. Z opowiadań wiem, 
że w jakiś czas później hitlerowscy policjanci spalili dom mojej babki 
Józefy Kazubińskiej położony w Bodzentynie przy ul. Kieleckiej. Po 
wyzwoleniub oglądałem zgliszcza tego domu. Również z opowiadań 
wiem, że zimą 1943/44 hitlerowcy zatrzymali wychodzącego z kościoła 
i zabrali na plebanię niejakiego Jędrzejczyka z Siekierna. Przypuszczal-
nie nie spodobało im się, że Jędrzejczyk był w butach z cholewami i miał 
pokrycie kożucha koloru wojskowego. Jędrzejczyka nikt już żywego nie 
widział. Po wyzwoleniu rodziny pomordowanych szukały zwłok swoich 
bliskich w pobliżu ruin zamku w Bodzentynie. Wiele zwłok odnalezio-
no i przeniesiono na cmentarze. Nie odbyło się to jednorazowo, lecz na 
przestrzeni paru miesięcy. Ja odkopałem zwłoki swojej matki i siostry 

b Tak w tekście.
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zdaje się w marcu 1945 r. Zwłoki poznałem po rozmiarach, po włosach, 
a nadto matkę po zachowanym jeszcze deseniu sukienki. Matka mia-
ła czternaście złotych zębów i cztery złote korony. Stwierdziłem przy 
ekshumacji, że zęby i korony wyrwano. Siostra miała złamaną kość pra-
wego podudzia. W odkopanym przeze mnie dole były zwłoki jeszcze 
jednego człowieka, sądząc po resztkach ubrania i ostrzyżonych na jeża 
włosach – mężczyzny. Ponieważ nie byłem przygotowany na pochowa-
nie trzech zwłok, nie miałem trzeciej trumny i odpowiedniego placu 
na cmentarzu, więc zwłoki te zostawiłem na miejscu i przypuszczalnie 
spoczywają tam dotychczas.
Na tym protokół zakończono, po odczytaniu podpisanoc. 
Przesłuchałd:  protokołowałd:       Zeznałe: 

Źródło: AOK, sygn. Ds. 88/68, t. 1, k. 52–54, oryginał, mps.

Nr 2
1974 maj 27, Kielce – Protokół przesłuchania świadka Władysława 
Brzezińskiego w śledztwie b. OBZH w Kielcach w sprawie zbrodni pla-
cówki policji niemieckiej w Bodzentynie

Okręgowa Komisja badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach
Sygn. akt Ds. 88/68

Protokół przesłuchania świadka

Dnia 27 maja 1974 r. sędzia A[ndrzej] Jankowski delegowany do Okrę-
gowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach działając na 
zasadzie art. 4 Dekretu z dnia 10 XI 1945 r. Dz. U. Nr 51 poz. 293 i art. 
129 kpk z udziałem protokolanta M. Kossakowskiej przesłuchał niżej 
wymienionego w charakterze świadka.

c Poniżej na środku okrągła pieczęć w otoku z napisem Okręgowa Komisja Badania Zbrod-
ni Hitlerowskich w Kielcach.

d Poniżej podpisy nieczytelne.
e Poniżej czytelny podpis odręczny Gawlicki Roman.

Tomasz Domański
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Świadka uprzedzono o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, 
po czym świadek stwierdza własnoręcznym podpisem, że uprzedzono 
go o tej odpowiedzialności (art. 172 kpk)a .
Następnie świadek zeznał co następuje:
Imię i nazwisko Władysław Brzeziński
Imiona rodziców Jakub i Franciszka z d[omu] Sadza
Data i miejsce urodzenia 14 czerwca 1902 r., Wzdół Rządowy, pow[iat] 
Kielce
[…]
 Byłem i jestem stałym mieszkańcem wsi Wzdół Rządowy pow[iat] 
Kielce. Jesienią 1943 r. zatrzymały się u mnie dwie rodziny cygańskie. 
Było wśród nich dwóch dorosłych mężczyzn i dwie kobiety, i ośmioro 
dzieci w różnym wieku. Cyganów tych znałem uprzednio, gdyż zaj-
mowałem się dodatkowo krawiectwem i jednemu z nich szyłem kiedyś 
spodnie. W zagrodzie mojej były dwa domy, jeden mój, a w drugim sta-
rym mieszkał uprzednio już nieżyjący wówczas mój ojciec. Cyganie za-
trzymali się w domu mojego ojca. Mieszkali przez dwa dni i czekali na 
uszycie ubranka dla jednego z chłopców. Trzeciego dnia rano zagrodę 
moją otoczyli niemieccy żandarmi. Przyprowadzili ze sobą sołtysa Józe-
fa Białka. Mnie i mojej matce kazali się położyć na podwórzu, podobnie 
jak i Edwardowi Mendakowi, który tego dnia przyszedł pracować na 
moim polu i dwóm klientom, którzy przyszli tego dnia odebrać pokry-
wany przeze mnie kożuch. Moja siostra Genowefa uciekła, żandarmi 
strzelali do niej, ale nie trafili. Gdy żandarmi strzelali do siostry, matka 
poruszyła się na ziemi tak, jakby chciała się poderwać. Jeden z żandar-
mów strzelił matce z pistoletu w plecy i zabił ją. Jedni z żandarmów 
stali na podwórzu i pilnowali nas, a pozostali weszli do domu, w którym 
mieszkali Cyganie. Usłyszałem krzyki i płacz, potem dochodzące z tego 
domu wystrzały, po wystrzałach krzyki i płacze umilkły, a żandarmi 
wyszli na podwórze. Na podwórzu moim stała cygańska bryka, a w staj-
ni para koni cygańskich. Żandarmi zapytali mnie czyja to bryka i konie, 
odpowiedziałem, że cygańskie. Kazali mi wówczas zaprząc te konie do 
bryczki, a sołtysowi sprowadzić ludzi do pogrzebania zwłok Cyganów. 
Kilku mężczyzn sprowadzonych przez sołtysa wykopało dół na polu 

a Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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sąsiada w odległości ok. 50 metrów od mojej zagrody. Widziałem jak 
wynosili trupy zastrzelonych Cyganów i kładli je do dołu. Zastrzeleni 
byli obaj dorośli mężczyźni i obie kobiety oraz sześcioro dzieci. Dwoje 
dzieci – chłopiec w wieku ok. dwunastu lat i nieco starsza dziewczynka 
– wyszło nieco wcześniej na wieś i ocalały. Gdy kończono zasypywać 
zwłoki, a ja zaprzągłem konie, hitlerowcy kazali mi wsiąść na cygańską 
bryczkę i jechać w stronę Bodzentyna. Sami siedli na konny wóz i poje-
chali za mną. Wóz i woźnica nie byli z naszej wsi. Gdy dojechaliśmy do 
Bodzentyna, któryś zawołał na mnie, żebym jechał na plebanię. Zaje-
chałem przed bramę plebanii, brama była zamknięta i ktoś ją otworzył. 
Wjechałem na podwórze plebanii. W budynku plebanii i na podwórzu 
kręcili się jacyś hitlerowcy w policyjnych mundurach. Ci, którzy przy-
jechali za mną ze Wzdołu, wjechali też na podwórze plebanii, zsiedli 
z wozu i weszli do budynku plebanii. Do mojej bryczki podszedł jakiś 
cywilny mężczyzna i wyprzągł konie. Mnie powiedział któryś z hitle-
rowców po polsku, że jestem wolny i mogę wracać do domu. Otworzył 
bramę z podwórza plebanii, wypuścił mnie i bramę za mną zamknął. 
Po powrocie do Wzdołu oglądałem izbę, w której żandarmi zastrzelili 
Cyganów. Na podłodze były duże kałuże zakrzepłej krwi, w podłodze 
otwory po pociskach. Znalazłem też dużo łusek pistoletowych dużego 
kalibru. Moja matka została pochowana na cmentarzu parafialnym we 
Wzdole. Po upływie dwu lub trzech lat, już po wyzwoleniub, zgłosił się 
do mnie ocalały wówczas chłopiec cygański. Pytał się, w którym miejscu 
została pogrzebana jego rodzina. Opowiedział mi, że on i towarzysząca 
mu dziewczyna przeżyli wojnę. Jak się nazywali zamordowani Cyganie 
nie wiem. Jednemu z mężczyzn było na imię Stach.
Na tym protokół zakończono, po odczytaniu podpisanoc. 

przesłuchał:  protokołował:   Zeznałd: 

Źródło: AOK, sygn. Ds. 88/68, t. 1, k. 49–51, oryginał, mps.

b Tak w tekście.
c Poniżej na środku okrągła pieczęć w otoku z napisem Okręgowa Komisja Badania Zbrod-

ni Hitlerowskich w Kielcach.
d Poniżej podpisy nieczytelne.

Tomasz Domański
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Nr 3
1974 październik 24, Kielce – Protokół przesłuchania świadka Leoka-
dii Janczarskiej w śledztwie b. OBZH w Kielcach w sprawie zbrodni 

placówki policji niemieckiej w Bodzentynie

Okręgowa Komisja badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach
Sygn. akt Ds. 88/68

Protokół przesłuchania świadka

Dnia 24 października 1974 r. Andrzej Jankowski sędzia delegowany 
do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach 
działając na zasadzie art. 4 Dekretu z dnia 10 XI 1945 r. Dz. U. Nr 51 
poz. 293 i art. 129 kpk z udziałem protokolanta sekretarz sądowy Ja-
dwiga Cicha przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka.
Świadka uprzedzono o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, 
po czym świadek stwierdza własnoręcznym podpisem, że uprzedzono 
go o tej odpowiedzialności (art. 172 kpk)a. 
Następnie świadek zeznał co następuje:
Imię i nazwisko Leokadia Janczarska z d[omu] Pałysiewicz
Imiona rodziców Roman i Karolina z d[omu] Duś
Data i miejsce urodzenia 25 października 1897 r. w Bodzentynie 
pow[iat] Kielce.
[…]
 Do września 1943 r. byłam stałą mieszkanką Bodzentyna. Mieszka-
łam wraz z mężem przy ul. Opatowskiej nr 9. Letnią porą mniej więcej 
w połowie 1943 r. przybył do Bodzentyna oddział niemieckich żandar-
mów, którzy zajęli na kwatery budynek plebanii. Niemców mogło być 
około trzydziestu. Nazwisk, ani przezwisk tych Niemców nie pamiętam. 
Powszechnie mówiono, iż hitlerowcy ci uprzednio kwaterowali w Sien-
nie. Między innymi mój nieżyjący już obecnie stryjeczny brat Edward 
Pałysiewicz zamieszkały stale w Siennie odwiedził mnie w Bodzenty-
nie, widział tychże żandarmów i mówił, że rozpoznał w nich tych sa-
mych, którzy uprzednio przebywali w Siennie. Mówił, że żandarmi ci 

a Poniżej podpis czytelny Leokadia Janczarska
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w Siennie [i] w okolicy zamordowali wiele ludzi, między innymi jedną 
całą rodzinę. W Bodzentynie również wiele osób zabili. Opowiadano, 
że przywozili ludzi z okolicznych wsi i rozstrzeliwali ich nad ranem 
w ruinach zamku. Ze słyszenia znam wypadek, że zabrali na pleba-
nie znane mi osobiście Marię Gawlicką i jej córkę Stankiewicz Reginę 
i obydwie zamordowali. Słyszałam też, że zamordowany został niejaki 
Jędrzejczyk38  z Siekierna i organista Czernikiewicz. Ten drugi zamordo-
wany został już wówczas, gdy mnie nie było w Bodzentynie. Nocą z 12 
na 13 września 1943 r. wyszłam na nasze podwórze i zobaczyłam, że na 
naszym podwórzu i w ogródku kręcą się żandarmi z plebanii. Wyszedł 
potem również mój mąż Stanisław Janczarski i wyszłam raz jeszcze ja 
sama. Gdy ja wyszłam na podwórze jeden z żandarmów powiedział do 
mnie czystą polszczyzną, żebym szła spać i nic się nie bała. 
 Rankiem 13 września 1943 r. mąż zaprzągł konia do wozu i wybie-
raliśmy się pojechać do Starachowic, odwiedzić naszego chorego syna. 
Nagle nasze na podwórze weszło kilkudziesięciu żandarmów, których 
z widzenia znałam o tyle, iż wiedziałam że to są miejscowi żandarmi 
z plebanii. Jeden z żandarmów powiedział do mnie po polsku, abym 
weszła do domu, za mną weszło dwóch żandarmów, którzy stali przy 
mnie. Mąż pozostał na podwórzu, z podwórza słyszałam odgłosy ude-
rzeń i krzyk męża, i zadawane po polsku pytania: „skąd masz pienią-
dze?” Nie wiem o jakie pieniądze chodziło, gdyż nie mieliśmy wówczas 
żadnej większej sumy. W pewnym momencie dwaj pilnujący mnie żan-
darmi zobaczyli na nocnej szafce lekarstwa i odżywki, które kupowałam 
w czasie śmiertelnej choroby mego najmłodszego syna, podeszli, zaczęli 
je pakować sobie do kieszeni, wówczas wyszłam do sąsiadów, aby oddać 
im pieniądze, które miałam przy sobie, obawiając się, że i te mi zabiorą. 
Żandarmi nie przeszkadzali mi wyjść z mieszkania. Nasze podwórze 
miało kształt litery L i gdy wyszłam słyszałam krzyki i odgłosy bicia 
za narożnikiem. Wróciłam następnie do domu, potem wyszłam znów 
i już nie wróciłam, a ukryłam się u sąsiadów. Widziałam potem jak mój 
mąż pod konwojem żandarmów kilkoma nawrotami wywoził naszym 
wozem z naszego domu i gospodarstwa wszystkie ruchomości i inwen-
tarz na plebanię – tzn. w kierunku plebanii. Dowiadywałam się następ-

38 Stefan Jędrzejczyk.
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nie o męża u „granatowych” policjantów z Bodzentyna [i] u sekretarza 
gminy. Powiedzieli mi, że mąż jest u żandarmów na plebanii. Próbowa-
łam za ich pośrednictwem wykupić męża, bądź ułatwić mu ucieczkę, 
wzięłam pieniądze na konto sprzedaży naszego placu. Dnia 15 września 
1943 r., o ile pamiętam był to czwartek, spotkałam się w umówionym 
miejscu koło cmentarza w Bodzentynie i tam mi powiedziano, że nic 
się nie dało załatwić i męża mojego dzisiaj rano żandarmi rozstrzela-
li. Nazwiska osoby pośredniczącej obecnie nie pamiętam. Opuściłam 
wówczas Bodzentyn i odtąd tam nie mieszkam. Dowiedziałam się, że 
w około dwa tygodnie później ci sami żandarmi zabili w Bodzentynie 
mojego brata Jana Pałysiewicza. 
 Nadmieniam, że Gawlicka i Stankiewiczowa zostały zamordowane 
na dwa – trzy tygodnie przed śmiercią mojego męża. Wiosną 1945 r. 
przybyłam do Bodzentyna i dowiedziałam się, że mój mąż został po-
grzebany koło ruin zamku wraz z niejaką Matysek, również zamor-
dowaną przez żandarmów. Porozumiałam się z rodziną tej Matysek, 
pochodziła ona z małej wioski Podgórze leżącej na zboczach Miejskiej 
Góry przy drodzeb do Św. Katarzyny. Nie pamiętam w tej chwili w jakim 
stopniu pokrewieństwa byli ci ludzie dla zamordowanej i jak się nazywa-
li. Wspólnie odszukaliśmy koło ruin zamku miejsce, gdzie pochowane 
były zwłoki i odkopaliśmy leżące w jednym dole zwłoki męża Stanisła-
wa Janczarskiego lat 45 i Matyskowej. Rodzina rozpoznała jej zwłoki, 
podobnie jak i ja rozpoznałam zwłoki męża po twarzy i ubraniu. Prze-
niosłam zwłoki męża na cmentarz w Bodzentynie gdzie spoczywają do 
chwili obecnejc. 
Przesłuchałd:  protokołowałd:                 Zeznałd: 

Źródło: AOK, sygn. Ds. 88/68, t. 1, k. 29–31, oryginał, mps.

b Skreślono zboczach nadpisano drodze.
c Poniżej na środku okrągła pieczęć w otoku z napisem Okręgowa Komisja Badania Zbrod-

ni Hitlerowskich w Kielcach.
d Poniżej podpisy nieczytelne.



Tomasz Domański178

Nr 4

1981 luty 2, Kielce – Protokół przesłuchania świadka Stanisława Ćwie-
ka w śledztwie b. OBZH w Kielcach w sprawie zbrodni popełnionych 
przez placówkę policji niemieckiej w Suchedniowie

Okręgowa Komisja badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach
Sygn. akt Ds. 88/68

Protokół przesłuchania świadka

Dnia 2 lutego 1981 r. mgr Andrzej Jankowski sędzia Sądu Rejono-
wego w Kielcach delegowany do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Kielcach działając na zasadzie art. 4 Dekretu z dnia 
10 XI 1945 r. Dz. U. Nr 51 poz. 293 i art. 129 kpk z udziałem protoko-
lanta B. Mielniczuka przesłuchał niżej wymienionego w charakterze 
świadka.
Świadka uprzedzono o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, 
po czym świadek stwierdza własnoręcznym podpisem, że uprzedzono 
go o tej odpowiedzialności (art. 172 kpk)a. 
Następnie świadek zeznał co następuje:
Imię i nazwisko Stanisław Ćwiek
Imiona rodziców Stanisław i Katarzyna
Data i miejsce urodzenia 10 marca 1915 r. Wzdół Rządowy.
[…]
 W okresie okupacji hitlerowskiej zamieszkiwałem we wsi Wzdół 
Rządowy gm. Bodzentyn. Pracowałem w gospodarstwie rolnym. Pa-
miętam, ze była to niedziela prawdopodobnie w marcu roku 194339  
zostałem wyznaczony przez sołtysa wsi Wzdół Rządowy na tak zwa-
ną stójkę. Polegała ona na tym, że furmanka parokonna przez 24 go-
dziny dyżurowała w Bodzentynie przed posterunkiem żandarmerii do 
dyspozycji żandarmów. Dnia tego ze Wzdołu Rządowego zostałem 

a Poniżej z prawej strony podpis Ćwiek St[anisław].
39 Opisywane wydarzenia miały miejsce zapewne w 1944 r. Wiosną 1943 r. placówka 

policji niemieckiej w Bodzentynie nie istniała.
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wyznaczony ja, Władysław Furmańczyk s. Rozalii i trzeci którego 
zapomniałem. Pojechaliśmy do Bodzentyna. Furmańczyk mieszka ze 
Wzdole-Wiączce. Tam oczekiwaliśmy. Przed południem na polecenie 
żandarmów wszystkie trzy furmanki podjechały pod plebanię, gdzie 
kwaterowali żandarmi. Z budynku wyszła grupa żandarmów w zielo-
nych płaszczach, czapki okrągłe a na nich emblemat trupiej czaszki, 
uzbrojeni w broń automatyczną. Wyprowadzili z posterunku Jerzego 
Cyglera z rekami skutymi kajdankami. Twarz miał całą posiniaczoną, 
porozbijaną i zakrwawioną. Na moją furmankę siadło dwóch żandar-
mów z Cyglerem. Jeden siadł obok mnie i ten żandarm znał język polski. 
Drugi usiadł na tylnym siedzeniu, a Cygler w środku plecami do mnie, 
a twarzą do żandarma na tylnym siedzeniu. Na pozostałe dwie furmanki 
siadło po trzech żandarmów. Nadmieniam, że Jerzego Cyglera znałem, 
ponieważ przed wybuchem wojny przyjeżdżał on z rodzicami i braćmi 
na letnisko do Wzdołu i mieszkali u [Franciszka] Sowy. Ja jechałem 
pierwszy. Pozostałe furmanki z żandarmami za mną. Polecili mi jechać 
w kierunki Michniowa. Przejechaliśmy przez wieś Wzdół Rządowy 
i udaliśmy się do lasu zwanego Kamień. Tam furmanki zatrzymywały 
się, wszyscy żandarmi wraz z Jerzym Cyglerem udali się w las. Nad-
mieniam, że podczas drogi żandarm siedzący obok mnie mówiący po 
polsku pytał Cyglera kim był jego ojciec, czym się zajmował oraz po co 
była mu broń. Cygler odpowiadał, że ojciec jego był oficerem w stopniu 
porucznika w Wojsku Polskim. Szczegółów już nie pamiętam. O broni 
odpowiedział, że posiadał ją gdyż był głupi. Dodaję, że po przybyciu do 
Bodzentyna rano na stójkę, tam od ludzi dowiedziałem się, że Jerzy Cy-
gler wraz z bratem Włodzimierzem i szwagrem było ich trzech razem, 
zostali zatrzymani w Śniadce czy w Sieradowicach przez żandarmów 
gdy wychodzili z lasu z góry sieradowskiej. Żandarmi tam urządzili za-
sadzkę i oni w nią wpadli. Mieli przy sobie broń. Żandarmi wraz z Je-
rzym Cyglerem przebywali w lesie około trzech godzin. Potem powró-
cili do furmanek. Po przyprowadzeniu Cyglera ze sobą do furmanek, 
jeden z żandarmów który jechał na mojej furmance z tyłu odprowadził 
go kilka kroków w las i polecił iść w kierunku polany, poczym strzelił do 
niego z automatu z tyłu. Drugi żandarm doszedł do zabitego, ściągnął 
mu kamasze z nóg i rzucił je na furmankę. Nie grzebiąc zabitego kazali 
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nam jechać do Michniowa. Przejechaliśmy przez wieś Michniów i uda-
liśmy się do Bodzentyna przez Wzdół. Tam w Bodzentynie żandarm 
zabrał buty z furmanki. Na stójce staliśmy do następnego dnia do rana. 
Cygler został pogrzebany na miejscu zabójstwa przez ludność. Świad-
kiem zastrzelenia Jerzego Cyglera był Władysław Furmańczyk.
 Następnego dnia podobną stójkę miał Paweł Wikło ze Wzdołu II 
Wiączki wraz z dwoma innymi rolnikami których nazwisk nie znam ra-
czej i nie pamiętam. Paweł Wikło nie żyje. Widziałem następnego dnia 
jak żandarmi z Bodzentyna jechali trzema furmankami przez Wzdół 
Rządowy. Jedną z tych furmanek powoził Paweł Wikło. Żandarmów 
było około dziesięciu. Czy byli to ci sami żandarmi, którzy dnia po-
przedniego byli wiezieni przeze mnie i innych furmanów nie wiem. Na 
furmance widziałem drugiego Cyglera imieniem Włodzimierz oraz 
jego szwagra, którego nazwiska nie znam40.   Żandarmi udali się do lasu 
jak dnia poprzedniego i tam w niedalekiej odległości od drogi Wzdół 
– Michniów, w lesie obydwu zastrzelili. Potem żandarmi wracali przez 
Wzdół do Bodzentyna. Tych dwu żandarmi po lesie nie prowadzali. 
Nadmieniam, że poprzedniego dnia po zamordowaniu Jerzego Cygle-
ra, gdy jechaliśmy z żandarmami do Michniowa zadałem żandarmowi 
pytanie czy Jerzy Cygler coś pokazywał w lesie. Ten odpowiedział, że 
nic nie pokazał, a tylko ich zwodził. Zabitych Cyglera i jego szwagra 
żandarmi również pozostawili w lesie nie grzebiąc ich. Na miejscu mor-
derstwa zostali pogrzebani dopiero przez miejscową ludność. Czy po 
wyzwoleniub ciała zabitych zostały ekshumowane nie wiem. Na miej-
scu gdzie został pogrzebany Jerzy Cygler do dnia dzisiejszego stoi krzyż 
drewniany. A czy miejsce gdzie zostali zabici Włodzimierz Cygler i jego 
szwagier jest oznakowane nie wiem.
Zeznałem wszystko w tej sprawie. Odczytanoc. 
Przesłuchałd:  protokołowałd:    Zeznałd: 

Źródło: AOK, sygn. Ds. 1/79, t. 1, k. 102–104, oryginał, mps.

40 Henryk Waniel.
b Tak w tekście.
c Poniżej na środku okrągła pieczęć w otoku z napisem Okręgowa Komisja Badania Zbrod-

ni Hitlerowskich w Kielcach.
d Poniżej podpisy nieczytelne.
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Pacyfikacja Bodzentyna
 w świadomości i pamięci mieszkańców

„Naród pozbawiony pamięci traci swoją tożsamość, 
naród musi chcieć i umieć swoją przeszłość, 

pamięć utrwalać – w przeciwnym razie
 traci swoje zakorzenienie, traci pamięć”1

 Dnia 1 czerwca 2013 r., minęła kolejna, tym razem okrągła 70. rocz-
nica pacyfikacji Bodzentyna. Chyląc czoła przed ofiarami zbrodni hit-
lerowskiej, sięgnijmy pamięcią do tamtego tragicznego dnia i spróbujmy 
poszukać odpowiedzi na pytania: 1. czy społeczność lokalna pamiętała 
i pamięta o tragedii z 1 czerwca 1943 r.?, 2. czy w świadomości lokalnej 
była i jest ona mocno zakorzeniona?
 Bodzentyn, podobnie jak wiele innych miejscowości okalających 
Pasmo Łysogórskie, dotknięty został w latach II wojny światowej 
krwawym terrorem niemieckiego okupanta, a dzień 1 czerwca 1943 r., 
do bogatej historii miasteczka, dopisał kolejną, jakże tragiczną datę. 
Niestety, to przejmujące świadectwo ofiary, jaką ponieśli bezbronni 
ludzie z rąk niemieckiego oprawcy, przetrwało jedynie na kartach nie-
licznych publikacji, które nie wyczerpują zagadnienia2, oraz w pamię-

1 K. Toeplitz, Pamięć, „Słupskie Studia Filozoficzne” 2005, nr 5, s. 5.
2 J. Janicki, B. Wiernik, Reszta nie jest milczeniem, Warszawa 1960; Ś. Krawczyński, 

Za krew Bodzentyna, „Przemiany” 1973, nr 4, s. 19–20; L. Kaczanowski, Działalność 
62 zmotoryzowanego plutonu; Tenże, Następcy Schustera, „Przemiany” 1976, nr 4, s. 23. 
Częściowo tylko zagadnienie to znalazło omówienie w pracach, na temat martyrologii 
wsi kieleckich. Por. A. Jankowski, Hitlerowski terror na wsi kieleckiej ze szczególnym 
uwzględnieniem 1943 roku, Kielce 1973; Tenże, Pomniki walki i męczeństwa na Zie-
mi Kieleckiej, Warszawa 1979; Tenże, Hitlerowski terror na wsi kieleckiej, w: Zbrodnie 
i sprawcy. Ludobójstwo hitlerowskie przed sądem ludzkości i historii, red. C. Pilichowski, 
Warszawa 1980, s. 285–298; Tenże, Pacyfikacje i terror na wsi w Kieleckiem; Tenże, 

Z dziejów Bodzentyna



ci3 i wspomnieniach ubywających z roku na rok świadków4, a do tej 
pory, nie ukazało się żadne szersze opracowanie, omawiające warunki 
egzystencji mieszkańców Bodzentyna, podczas okupacji hitlerowskiej, 
która stanowi osobny, szczególnie wyróżniający się okres.
 Pacyfikacja Bodzentyna wpisuje się w czas zwiększonej działalności 
represyjnej 62 zmotoryzowanego plutonu żandarmerii (pod dowództwem 
Leutnanta/Oberleutnanta Alberta Hugona Schustera), której największe 
nasilenie nastąpiło w miesiącach marzec – lipiec 1943 r. W okresie tym 
notujemy postępującą eskalację prześladowań, dobrze przygotowanych, 
realizowanych w sposób planowy. W ciągu niespełna 5 miesięcy, z rąk 
żandarmów, zginęło od 460 do 700 osób, które podejrzewano o współ-
pracę z konspiracją, bądź też bezpośrednie zaangażowanie w działalność 
konspiracyjną, ukrywanie Żydów i zbiegłych jeńców wojennych, oraz 
o niewywiązywanie się z dostaw obowiązkowych kontyngentów5.

Pacyfikacje i terror na wsi na Kielecczyźnie 1939–1945, „Rocznik Świętokrzyski” 1988, 
t. 15, s. 11–36; J. Gmitruk, Martyrologia wsi polskiej 1939–1945, Warszawa 1997; T. 
Domański, A. Jankowski, Represje niemieckie.

3 Przypomnijmy, 20 lat temu, w pięćdziesiątą rocznicę pacyfikacji, młodzież z Liceum 
Ogólnokształcącego im. J. Szermentowskiego w Bodzentynie, przeprowadziła serię 
wywiadów z bezpośrednimi świadkami historii. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był 
Piotr Opozda – nauczyciel historii, który w ten sposób zainteresował i zachęcił mło-
dzież do poznawania, zgłębiania i dokumentowania historii lokalnej w okresie okupa-
cji, widzianej poprzez pryzmat jednostkowych przeżyć i odczuć. Zebrane i opracowane 
przez młodzież relacje zostały opublikowane na łamach okolicznościowego wydania 
„Kuriera Świętokrzyskiego”, który zaczął się ukazywać od maja 1993 r. W latach na-
stępnych, na łamach tegoż czasopisma ukazały kolejne relacje, które zebrał i opracował 
Witold Comber.

4  APK, Zarząd Okręgu ZBoWiD w Kielcach, sygn. 86, J. Poświat, Okupacja i ruch 
oporu w Kielcach i na terenie powiatu kieleckiego 1939–1945. Wspomnienia, mps; 
E. Fąfara, Obrońcom świętokrzyskich wsi; M. Świderski, Wśród lasów; M. Michalczyk, 
Diabeł „Piątej kolumny”; A. Starosz, Z „Albińskim”.

5 J. Fajkowski, Represje okupanta wobec wsi polskich na Kielecczyźnie 1939–1945, w: 
Studia z dziejów ruchu ludowego, t. 2, pod red. J. Szaflika, Warszawa 1971, s. 68; 
J. Fajkowski, J. Religa, Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939–1945, Warszawa 
1981, s. 120–123; L. Kaczanowski, B. Paprocki, Miejsca pamięci narodowej w woje-
wództwie kieleckim 1939–1945, Kielce 1989, s. 15; A. Jankowski, L. Kaczanowski, 
S. Meducki, Terror hitlerowski na wsi kieleckiej. Wybór dokumentów z Archiwum Okrę-
gowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach, „Rocznik Świętokrzyski” 
1988, t. 15, s. 113; Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej w latach 1939–1945. Wspo-
mnienia, pamiętniki i relacje, oprac. S. Durnej, J. Gmitruk, Kielce–Warszawa 2008, 
s. 87–90; T. Domański, A. Jankowski, Represje niemieckie, s. 191–192. Warto, w tym 
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 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dość istotną kwestię. Otóż, 
władze niemieckie, nie usiłowały nadać akcjom eksterminacyjnym ja-
kichkolwiek pozorów form proceduralnych. Zarówno policja, jak i żan-
darmeria, otrzymały pełnomocnictwo do zabijania i stosowania niczym 
nieograniczonego terroru wobec ludności cywilnej, niezależnie od płci 
i wieku, natomiast w sprawie zwalczania polskiego ruchu oporu ukaza-
ły się specjalne wytyczne Heinricha Himmlera. W rozkazie z 28 lipca 
1941 r. zalecał, aby wszystkich podejrzanych partyzantów rozstrzelać, 
kobiety i dzieci odtransportować, a wsie, udzielające jakiejkolwiek pomo-
cy partyzantom, powinny przestać istnieć. Z kolei, rozkazem z 31 lipca 
1942 r., zostało zabronione używanie słowa „partyzant” a wprowadzono 
termin „bandy” (Banden) i „zwalczanie band” (Bandenbekämpfung). Na 
mocy tego samego rozkazu do odpowiedzialności zbiorowej miały być 
pociągniete osoby pomagające partyzantom.
 Ostatecznie, ogólne zasady walki z ruchem partyzanckim regulowała 
uzgodniona pomiędzy policją, SS i Wehrmachtem instrukcja „Kampfan-
wesung für die Bandebekämfung im Osten” z 11 listopada 1941 r. W in-
strukcji tej czytamy m.in.: „Kto wspiera bandy przez zatajenie znane-
go miejsca pobytu lub w inny sposób – podlega karze śmierci. Przeciw 
wsiom, w których »bandy« znalazły jakiekolwiek wsparcie nakazane są 
z reguły kary zbiorowe”. Na dokument ten, jak słusznie zauważył J. Faj-
kowski, powoływali się dowódcy oddziałów żandarmerii i policji oraz 
Wehrmachtu pacyfikujących wsie Lubelszczyzny, Kielecczyzny i innych 
ziem polskich6.
 Wróćmy zatem pamięcią do dnia 1 czerwca 1943 r.. Był drugi dzień 
tygodnia, wtorek, piękny, ciepły, pogodny poranek. Wówczas Leutant/
Oberleutnant A.H. Schuster, osławiony kat Gór Świętokrzyskich, na 
czele 62 zmotoryzowanego plutonu żandarmerii,  wspomaganego przez 
3 kompanię 955 batalionu zabezpieczającego Wehrmachtu, we wczes-

miejscu podkreślić, że okres ten był jedną nieprzerwaną pacyfikacją, największą 
w rozmiarach i najbardziej krwawą, ze wszystkich znanych na tym terenie. Kolejno 
pacyfikowano m.in. Bartoszowiny (6 III), Hutę Szklaną (22 IV), Jeziorko (1 V), 
Dąbrowę Górną (8 V), Wolę Szczygiełkową (25 V), Kokanin (2 VI), Krajno (4 VI), 
Dębno (29 VI), Klonów (2 VII), Michniów (12 i 13 VII 1943 r.).

6 J. Fajkowski, Hitlerowska eksterminacja na ziemiach polskich, „Wiadomości Historycz-
ne” 1989, nr 1, s. 21–22.
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nych godzinach porannych, rozpoczął akcję pacyfikacyjną przeciwko 
mieszkańcom zaangażowanym w działalność konspiracyjną, w wyniku 
której bruk miasteczka spłynął krwią 39 jego mieszkańców. Bezkarność 
pozwalała oprawcom na demonstrowanie siły. Z krzykiem i wrzaskiem 
społeczność lokalna została spędzona na Rynek Dolny, gdzie w kształ-
cie czworoboku ustawiono osobno kobiety z dziećmi, osobno mężczyzn. 
W pobliskim budynku Policji Polskiej przesłuchiwano i torturowa-
no podejrzanych. Rozstrzeliwano ich trójkami, wyczytując nazwiska 
z listy7. Potem, gdy tych nazwisk zabrakło, wybierano dowolne ofiary 
z szeregu. Dramat mieszkańców miasteczka rozegrał się w sadzie Wła-
dysława Czernikiewicza przy ul. 1 maja 13. Tego samego dnia do ciał 
pomordowanych, na miejsce egzekucji przyszły rodziny i znajomi, aby 
odszukać i rozpoznać swoich. Zwłoki rozstrzelanych były zmasakrowa-
ne i w wielu przypadkach trudne do zidentyfikowania.
 Tak wspominał ów tragiczny dzień Komendant miejscowej placów-
ki AK krypt. „Zamek” – Zygmunt Woźniak „Piryt”. Oto fragment 
zanotowany przez W. Combera: „Znów zapanowała cisza, przerywa-
na od czasu do czasu ujadaniem psów i cykaniem wieszczy. Pochylił 
głowę niżej i kierując wzrok na ule westchnął – przypomniał sobie, iż 
rok temu podczas upalnego czerwcowego dnia jeden z nich posłużył 
mu za kryjówkę, ratując życie. Po chwili sposępniał: co z tego, że ja 
i brat Jurek żyjemy, skoro za naszą nieobecność na »spędzie« oddał 
życie sześćdziesięcioletni Ojciec… Czy kiedykolwiek dowiem się, kto 
z tutejszych pomógł Niemcom w sporządzaniu listy? Centrala naciska, 
a ja jestem bezsilny wobec braku dowodów. Na podstawie zebranych 
materiałów nie można jeszcze nikogo skazać. Czy naprawdę mężczy-
zna o nazwisku NN był zdrajcą? Przecież zastrzelono go na ulicy bez 
sądu i możliwości obrony. Przeniósł następnie oczy na płot Jarosa i za-
trzymał na zabudowaniach Zygadlewiczów. Przypomniał sobie pewną 

7 Trzeba w tym miejscu dodać, że wśród wyczytanych znaleźli się uczestnicy bodzen-
tyńskiego ruchu oporu: plut. Tadeusz Domański „Chmura” (W czasie „spędu” był na 
placu. Gdy wyczytano jego nazwisko, nie wystąpił), kpr. pchor. Zenon Kazubiński 
„Filip”, ppor. Marian Świderski „Ryś”, „Dzik”. Za: relacja Janiny Domańskiej, bez-
pośredniego świadka wydarzeń, 21 IV 2013 r., ze zb. autorki; informacja Bolesława 
Kazubińskiego, w: K. Perdzyńska, Z wojennych przeżyć rodziny Kazubińskich, „Kurier 
Świętokrzyski” 2000, nr 3, s. 6.
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noc majową z 1943 r., podczas której młodzi bodzentyniacy udali się 
za miasto w celu dotarcia do Wykusu”8.
 Region świętokrzyski wyróżniał się szczególną aktywnością w pol-
skim ruchu oporu w latach 1939–1945. Reprezentowane w nim były róż-
ne formacje polityczne – od narodowych począwszy, na komunistycznej 
skończywszy. Trzon podziemia, podobnie jak w całym okupowanym 
kraju, stanowił jednak Związek Walki Zbrojnej, a od 1942 r. – Armia 
Krajowa. Nie czas i miejsce na choćby pobieżną prezentację bodzentyń-
skiego ruchu oporu; ograniczymy się jedynie do zasygnalizowania tej 
działalności, która miała bezpośredni związek z podstawowym wątkiem 
naszych zainteresowań – pacyfikacją Bodzentyna.
 W pierwszych dniach marca 1943 r., wyruszyła z Bodzentyna w lasy 
świętokrzyskie – pierwsza grupa partyzancka pod dowództwem ppor. 
Euzebiusza Domaradzkiego „Grota” (z zawodu nauczyciela). W sercu 
gór u stóp Łysicy, grupa ta założyła obóz i przyjęła nazwę „Chłopcy 
z lasu”. Oddział ten był podporządkowany AK. Za schronienie służył 
partyzantom drewniany wóz oraz solidne szałasy wykonane z gałęzi 
jedliny. Zastępcą dowódcy był ppor. Jerzy Cybulski „Michał”. W skład 
grupy wchodzili: ppor. Marian Świderski „Ryś”, „Dzik”, kpr. pchor. Ze-
non Kazubiński „Filip”, strz. z cenz. Jerzy Woźniak „Mundek”, „Rad-
wan” (brat Z. Woźniaka), plut. Tadeusz Domański „Chmura”, ppor. 
Józef Toporkiewicz „Gómułka”, kpr. Zygmunt Malarecki „Szczerb”, 
kpr. Zenon Kudliński „Sokół”, strz. Mieczysław Kłys „Wojtek”, plut. 
Józef Majzner „Lis”, ppor. Czesław Stankiewicz „Lawina”. Łącznikiem 
i kwatermistrzem oddziału był „Góral” – Maksymilian Czechowski. 
Wśród „Chłopców z lasu” byli też mieszkańcy wsi: Dębno, Dąbrowa, 
Leśna, Tarczek, Wola Szczygiełkowa.
 W dniu 19 marca 1943 r. oddział przeprowadził pierwszą udaną akcję 
na kolejkę wąskotorową. Zdobyto wówczas karabiny, granaty, amunicję, 
pieniądze i żywność. Po akcji „Grot” zadzwonił do żandarmerii nie-
mieckiej i „podziękował za dary”, które pozostawili żołnierze niemiec-

8 Wspomnienia partyzanta, oprac. W. Comber, „Kurier Świętokrzyski” 1994, nr 1, s. 8. 
Na temat pacyfikacji Bodzentyna zob. również: E. Fąfara, Obrońcom świętokrzyskich, 
s. 53, 101–102; M. Świderski, Wśród lasów, s. 28–31; M. Michalczyk, Diabeł „Piątej 
Kolumny”, s. 134–135.
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cy bez jednego wystrzału. To pierwsze zwycięstwo odbiło się głośnym 
echem wśród lokalnej społeczności i pokazało, że Niemcy nie są jednak 
niezwyciężeni. Kolejną udaną zasadzkę urządził oddział 10 kwietnia na 
bielińską żandarmerię, zabijając 3 i raniąc 4 Niemców, 24 kwietnia w nad-
leśnictwie Siekierno zarekwirowano 40 zdeponowanych tam dubeltówek. 
I tym razem bez strat własnych. Kilka dni później, 7 maja w zasadzce 
pod Wojciechowem zlikwidowano 8 żandarmów, raniono 6, dozbrajając 
przy okazji oddział. 15 maja stoczyli „Chłopcy z lasu” dwugodzinną wal-
kę z żandarmerią niemiecką w lasach klonowskich i wreszcie 2 czerwca 
spalili w Wąchocku niemiecki tartak. Kiedy przeprowadzano ostatnie ak-
cje w Górach Świętokrzyskich przebywał już por. Jan Piwnik „Ponury”, 
organizując, legendarne dzisiaj, Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponury”. 
Żołnierze „Grota” walczyć będą odtąd w szeregach I Zgrupowania por. 
Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. Rozstrzelanego za nieuzasadnione re-
kwizycje „Grota” zastąpił ppor. Marian Świderski „Dzik”9.
 Wróćmy jednak do dnia 1 czerwca 1943 r. Egzekucja zakończyła 
się w godzinach popołudniowych. Obecni na Rynku mieszkańcy mu-
sieli podziękować Niemcom za okazane „miłosierdzie”, a jednocześnie 
otrzymali ostrzeżenie, że jeżeli jakiś Niemiec zginie w Bodzentynie, 
wówczas całe miasteczko zostanie spalone. Schemat działania 62 zmo-
toryzowanego plutonu żandarmerii niemal zawsze był taki sam, co, 
swoich zeznaniach przed sądem w Karl-Marx-Stad, w pełni potwier-
dził A. Schuster – sprawca niezliczonej ilości nieszczęść wielu ludzi, 
ich rodzin i całych miejscowości10.
 Tego samego dnia, ciała pomordowanych pogrzebano w miejscu 
egzekucji: „ten kawałek przesiąkniętej krwią ziemi powinien zostać 
odosobniony i uszanowany” – tak napisała w swoich wspomnieniach 
Marianna Czernikiewicz, która podczas czerwcowej pacyfikacji straciła 
dwóch braci: Bolesława Zygadlewicza – lat 23 i Bonifacego Zygadle-
wicza – lat 17, który na spęd wyszedł w mundurze harcerskim i w nim 
został rozstrzelany11. Ojciec braci – Roman Zygadlewicz, ze szczegó-
9 M. Świderski, Wśród lasów, passim; W. Borzobohaty, „Jodła”, s. 55, 203; C. Chlebow-

ski, Pozdrówcie, s. 190, 197; S. Iwan, Świętokrzyskie, s. 25–26.
10 L. Kaczanowski, Działalność 62 zmotoryzowanego, s. 7–8.
11 Rodzinna saga, cz. 1, oprac. W. Comber, „Kurier Świętokrzyski” 2001, nr 7, s. 5. 
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łami i wstrząsającym realizmem, 17 lat po ich śmierci, opisał przebieg 
pacyfikacji: „Ja byłem świadkiem tego wszystkiego. Poszedłem na spęd. 
To tak było… Ustawili nas rzędem tam, na tym Dolnym Rynku. Ja by-
łem naocznym świadkiem tego wszystkiego. I ja pamiętam, jak te moje 
dzieci zabito. Bo ja je własnymi rękami potem ubierałem. Bo oni, Niem-
cy, kazali im się rozebrać i buty zdjąć. I kazali im klęknąć, twarzą na 
wschód. Moich dzieci taki to był sąd. Kazali tam przed posterunkiem, 
gdzie teraz jest poczta, wszystkim, których wybrali, kazali klęczeć. Naj-
pierw poszedł ten najmłodszy – Boniek, po nim Bolka też wybrali na 
śmierć. Potem mnie wezwali. I spytali: »Ile masz dzieci?« »Więcej nie 
masz?« »No to, jak tak, to idź do domu!« Ale przed tym jeszcze, jak 
przede mną szedł ten Bolek, ten starszy, ten spojrzał na mnie, a ja wten-
czas… cóż mu miałem powiedzieć…? Więc mu mówię: »W imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego, idź z Bogiem!« I poszedłem na swoje miejsce. 
I czekam. I myślę. A gdy już klęknęli, Niemcy z tyłu strzelali. Jak już 
wszystkich pozabijali, to wtenczas Niemcy odjechali, a my idziemy do 
tych naszych dzieci, żeby je zobaczyć. Tych dwóch moich synów leżało 
twarzą do ziemi. Ten najstarszy – Bolek – miał dwadzieścia trzy lata. 
A ten drugi – Bonifacy – siedemnaście lat. Bolek to tylko z tyłu miał 
jedną kulkę, w samo serce. Boniek miał więcej. Rozebrałem te dzieci 
moje do naga i myłem. I wtenczas moja przyniosła ubrania. Ja wtedy 
prowadziłem skład trumien, byłem stolarzem od dawna. Przywieźliśmy 
te trumny furą, włożyliśmy te dzieci moje w trumny. Wtedy przyszedł 
ten syn, co pozostał przy życiu – Zygmunt. Na początku się trochę bał, 
bo był najmłodszy, ale potem podszedł bliżej i powiada tak: »Tato ma 
chusteczkę czystą białą?« »Mam, dziecko, a co ty chcesz?« »Niech tata 
da tę chusteczkę, bo tu jest jeszcze krew«. Zebrał tą chusteczką krew 
i mówi: »My będziemy mieli swoją relikwię«. Potem zrobiłem taką szka-

miejsca kaźni budziła wiele kontrowersji. Pojawiły się głosy krytyki. Wypowiedział 
się w tej kwestii plastyk amator J. Fąfarski, który nie krył niezadowolenia, że plac 
ten stał się placem budowy. „Mnie się to nie podoba. Powinniśmy szanować krew 
rodaków, którzy ponieśli tu śmierć. A oni podzielili to na działki, ziemię uświęconą 
ryją łopatami, wapno w niej lasują. Nie powinno tak być”. Podobną postawę repre-
zentował młody mieszkaniec Marek Świderski: „Zabijali tu, w tym sadzie. Teraz po 
parcelacji tam, gdzie zginął mój stryj, będą stały dwa domki jednorodzinne”. Obie 
wypowiedzi pojawiły się na łamach „Przemian” w 40. rocznicę pacyfikacji. Za: Ś. 
Krawczyński, Za krew Bodzentyna, s. 19.
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tułkę dębową i ona, ta krew, do dziś dnia nic się nie zepsuła. Zygmunt 
wziął tę szkatułkę do Łodzi. Ja myślałem, że tam się robaki zalęgną, a tu 
nic się nie zalęgło. Tylko zaschła w chusteczce ta krew i jest. Ja myśla-
łem, że ona się zepsuje, ale się nie zepsuła. Wciąż jest…”12. Pacyfikacja 
Bodzentyna dobiegła końca, a w pamięci mieszkańców z pewnością na 
długo pozostał obraz ludzkich dramatów.
 Dwa lata później, 14 kwietnia 1945 r., zwłoki ofiar egzekucji ekshu-
mowano i pochowano na cmentarzu parafialnym. Uroczystościom po-
grzebowym przewodniczyli ówczesny proboszcz - ks. dr Jan Kornobis 
oraz wikary i katecheta ks. Franciszek Krużel. Rok później poświęcony 
został pomnik z czarnego granitu, przywieziony w elementach z Gdań-
ska. Koordynatorem całego przedsięwzięcia był znany społecznik Jan 
Kudliński, a pomagali mu m.in. Władysław Aniołkiewicz i Zygmunt 
Świderski13. Na pomniku, po bokach, wykuto nazwiska 39 pomordo-
wanych14, na frontowej zaś ścianie epitafium z Jana Kochanowskiego: 
„A jeśli Komu droga otwarta do nieba – to tym co służą Ojczyźnie”, 

12 J. Janicki, B. Wiernik, Reszta nie jest, s. 43–44. Zaznaczyć trzeba, że monolog ten 
utrwalony na taśmie magnetofonowej, odtworzony został w Programie 1 Polskiego 
Radia, o godz. 12, dnia 10 V 1970 r. I jeszcze jedna nowa informacja, po śmierci 
Zygmunta Zygadlewicza, rodzina włożyła szkatułkę do trumny.

13 A. Wołczyk, Pomniki pamiętnych tragedii, „Echa Łysogór” 1996, nr 1, s. 6.
14 Ofiary pacyfikacji: Franciszek Bryła l. 27, Czesław Cichosz l. 25, Władysław Cichosz 

l. 18, Witold Czernikiewicz l. 21, Franciszek Dyk l. 36, Ryszard Gawlicki l. 20, 
Stefan Gawlicki l. 48, Stanisław Głuszek l. 21, Henryk Laskowski l. 27, Stanisław 
Laskowski l. 36, Józef Miśkiewicz l. 22, Antonina Nowińska l. 64, Anna Piasecka 
l. 72, Helena Piasecka l, 38, Genowefa Pużyńska l. 37, Józef Sadkowski l. 23, Jan 
Stankiewicz l. 63, Jan Stankiewicz s. Klemensa l. 42, Kazimierz Stankiewicz l. 20, 
Stanisław Stankiewicz l. 26, Wincenty Stankiewicz l. 64, Jan Ścisłowicz l. 70, Jan 
Ścisłowicz s. Aleksandra l. 43, Stanisław Ścisłowicz l. 29, Bolesław Świderski l. 21, 
Konrad Świderski l. 18, Stanisław Toporkiewicz l. 20, Edward Wojciechowski l. 62, 
Ignacy Woźniak l. 60, Kazimierz Wrona l. 61, Bolesław Zygadlewicz l. 23, Bonifacy 
Zygadlewicz l. 17, Jan Zygadlewicz l. 32, Tadeusz Zygadlewicz l. 27. Za: K. Lesz-
czyński, Eksterminacja ludności na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Opracowanie 
materiałów z ankiety z 1945 roku (województwa: białostockie, gdańskie i kieleckie), „Biu-
letyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” 1956, t. 8, s. 166; 
Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach 
polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, oprac. Główna Komisja Bada-
nia Zbrodni Hitlerowskich w Polsce przy współudziale Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach, Warszawa 1980, s. 24–25; A. Wołczyk, Cmen-
tarze Bodzentyna, s. 46–48.
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a niżej napis: „Pomordowanym na ziemi mogił i krzyżów za wolność 
i niepodległość Ojczyzny 1.6.1943 r. – Rodacy z Bodzentyna i Kanady” 
(Emblemat). W 2001 r. odnowiono pomnik. Wymieniono cztery tablice 
granitowe z nazwiskami ofiar pacyfikacji, wyłożono czarnym granitem 
stopnie pomnika15. Dzisiaj, gdy odwiedzamy cmentarz, odnosimy wra-
żenie, że jest to cały czas miejsce centralne i takim niech pozostanie.
 Tragedia bodzentyńska, utrwalona i upamiętniona została w twór-
czości lokalnych poetów i artystów. Bezpośrednio, na wydarzenia roz-
grywające się w upalny czerwcowy dzień, zareagował Stanisław Kita – 
sołtys z Tarczka. Wiersz jego autorstwa Bądźcie przeklęci16, napisany pod 
wrażeniem okrutnej masakry, skłania do refleksji. Lektura tego wiersza, 
to wspaniała lekcja patriotyzmu, to świadectwo uczuć, a przede wszyst-
kim, to reakcja na terror wroga i krzycząca potężnym głosem chęć ze-
msty w sytuacji, gdy Ojczyzna prowadziła walkę o wolność z niemie-
ckim okupantem, który był uosobieniem zła i okrucieństwa. Z kolei, 
napisany w 1954 r. przez Jana Książkiewicza – bodzentyńskiego wika-
riusza wiersz, Pamiętna tragedia17, to wierny zapis tamtego tragicznego 
dnia. Analizując poszczególne zwrotki, odnosi się wrażenie, że autor 
był bezpośrednim świadkiem rozgrywającego się kilka godzin dramatu. 
Wiersz księdza, to nie tylko hołd oddany tym, którzy swoje życie złożyli 
na ołtarzu Ojczyzny, ale to również apel o pamięć o tych, o których 
zapomnieć nam nie wolno.
 Pamiętny czerwcowy dzień, znalazł również odbicie w pracy Józefa 
Fąfarskiego – artysty amatora, a jednocześnie bezpośredniego świadka 
wydarzeń. Dramat lokalnej społeczności w dniu pacyfikacji został przed-
stawiony przez artystę poprzez sumę wydarzeń niejednoczesnych a praw-
dziwych, które oglądał własnymi oczyma, gdyż mieszkał naprzeciw placu 
Czernikiewicza. Fragment wypowiedzi Fąfarskiego odzwierciedla przej-

15 Dodajmy, że inicjatywa renowacji pomnika wyszła ze strony Towarzystwa Przyja-
ciół Bodzentyna oraz władz samorządowych Miasta i Gminy Bodzentyn. W 2000 
r. w Dniu Wszystkich Świętych przeprowadzono kwestę w rejonie cmentarza para-
fialnego, w wyniku której zebrano 3 500 zł. Pieniądze te przeznaczono na renowację 
pomnika. Za: M. Krak, S. Rachtan, Ratujmy cmentarne pomniki, „Echa Łysogór” 
2001, nr 42, s. 5.

16 Wiersz ten znajduje się w pracy A. Wołczyka, Bodzentyn jako miasto i osada, s. 232.
17 Wiersz ten znajduje się w pracy J. Janickiego i B. Wiernika, Reszta nie, s. 38–42.
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mujący obraz, który towarzyszył mu zawsze: „a tu miejsce, gdzie przed 
egzekucją musieli rozbierać się do naga. W środku sterta trupów. Do 
ostatnich chwil żywota będę pamiętał jak na wierzchu tej sterty leżały 
zwłoki mojego kolegi. Groźne, z wytrzeszczonymi oczami, z nastroszo-
nym wąsem”18. I wreszcie Tryptyk Bodzentyński, nauczyciela i artysty 
z Bodzentyna – W. Combera. To indywidualna, pełna napięcia psychicz-
nego interpretacja wydarzeń z 1 czerwca 1943 r., nawiązująca poprzez 
formę wypowiedzi artystycznej do unikatowego, gotyckiego tryptyku za-
śnięcia Matki Boskiej, który znajduje się w bodzentyńskim kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Stanisława Biskupa Mę-
czennika. Lewe skrzydło tryptyku, to według artysty – lista niewinnych, 
środkowa część – utracone życie, prawe skrzydło – ból po stracie bliskich. 
Tryptyk symbolizuje silną duchową i artystyczną więź plastyka z historia 
regionalną, jego żywe zainteresowanie okresem II wojny światowej, a bez-
pośrednią pobudką, która zainspirowała autora do namalowania tryptyku, 
była pięćdzisiąta rocznica pacyfikacji Bodzentyna.
 Kultywowanie pamięci o ofiarach tragedii z 1 czerwca bezpośrednio 
po zakończeniu wojny nie należało do zjawisk powszechnych ani maso-
wych. Początkowo, z inicjatywą organizowania obchodów rocznicowych 
wystąpiły rodzin pomordowanych oraz miejscowe duchowieństwo. W la-
tach siedemdziesiątych XX w. do akcji tej włączyło się Koło Gminne 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Bodzentynie.
 Tradycyjnie w tym dniu była odprawiana msza święta, po której 
mieszkańcy indywidualnie udawali się na cmentarz. Przy zbiorowej mo-
gile, wspólnie z księdzem, odmawiano modlitwę, zapalano znicze, co 
pamięta pisząca te słowa, która jako wnuczka jednego z zamordowa-
nych zawsze uczestniczyła w tej smutnej uroczystości. Należy pokre-
ślić, że pamięć i wiedzę o ofiarach pacyfikacji starały się propagować 
wśród młodszego pokolenia przede wszystkim rodziny pomordowa-
nych, w mniejszym wymiarze szkoła. Niewątpliwie związane to było 
z prowadzoną w okresie Polski Ludowej polityką edukacyjną, przemil-
czaniem niewygodnych tematów, napiętnowaniem i prześladowaniem 
bohaterów, osób niewinnych.

18 Ś. Krawczyński, Za krew Bodzentyna, s. 19.
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 Dopiero zmiany ustrojowe zapoczątkowane 1989 r. stworzyły wa-
runki do kultywowania pamięci o tragicznym wydarzeniu. Większą 
aktywność zaczęły przejawiać zarówno władze lokalne, jak i miejsco-
wa ludność, chociaż nie można jeszcze mówić o masowych zewnętrz-
nych przejawach upamiętniania rocznicy. W przywracanie lokalnej 
pamięci o 1 czerwca 1943 r. aktywnie włączył się ks. prałat Juliusz 
Łapiński, który jako dwunastoletni chłopiec był świadkiem ludzkich 
dramatów. Jak sam częstokroć podkreśla, wywarły one silny wpływ 
na jego osobowość, czemu wielokrotnie daje wyraz w homiliach oraz 
prywatnych rozmowach19.
 Niezwykle uroczysty i podniosły charakter miały obchody upamięt-
niające pięćdziesiątą rocznicę pacyfikacji Bodzentyna. Organizatorami 
uroczystości byli przedstawiciele lokalnej społeczności. Powołano Ko-
mitet Honorowy Obchodów, w skład którego weszli: W. Comber – 
przewodniczący, członkowie: Jadwiga Mińczyk i Marian Rembelski.
 W uroczystościach wzięli udział: wojewoda kielecki – dr Józef Pło-
skonka, Prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Kielcach – ppłk Kazimierz Załęski „Bończa”, dowódca zwia-
du w oddziale partyzanckim AK „Wybranieccy” – ppor. Henryk Pawelec 
„Andrzej”, burmistrz Suchedniowa, wójt Nowej Słupi, wójt Bodzenty-
na – Piotr Buczek, członkowie Związku Kombatantów Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, członkowie Koła NSZZ „Solidarność” Gminy 
Bodzentyn. Nie zabrakło również przedstawicieli Ochotniczej Straży Po-
żarnej, radnych, rodzin ofiar pomordowanych, a także licznie przybyłych 
mieszkańców Bodzentyna i okolic, nauczycieli i młodzieży.
 Dnia 1 czerwca 1993 r., o godz. piątej, odezwały się dzwony koś-
cielne, włączono syreny. W godzinach popołudniowych w budynku 
Szkoły Podstawowej rozpoczęły się główne uroczystości; odśpiewano 
hymn państwowy, następnie głos zabrał W. Comber, który powiedział 
m.in. „oddajemy dziś hołd 39 mieszkańcom Bodzentyna, którzy własne 
życie poświęcili dla Polski, dla wolnej Ojczyzny”. Uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego, przedstawili programy 
artystyczno-muzyczne o treści patriotycznej. Przy zaimprowizowanym 

19 Relacja ks. J. Łapińskiego, 21 IV 2013 r., ze zb. autorki.
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ognisku, wśród leśnej scenerii, młodzież recytowała wiersze, śpiewała 
pieśni o bohaterskich partyzantach, trudzie wojennym, okrucieństwach 
wroga i śmierci. W późnych godzinach popołudniowych, na Dolnym 
Rynku – w owym tragicznym dniu miejscu spędu mieszkańców - mszy 
świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Mieczysław Rubak – kan-
clerz Kurii Kieleckiej. Następnie, uczestnicy religijno-patriotycznej uro-
czystości przeszli przed nowo postawiony pomnik – obok miejsca egze-
kucji, który odsłonił wojewoda, a poświęcił proboszcz bodzentyński ks. 
prałat Stanisław Klocek. Apel poległych odczytał W. Comber, oddano 
hołd ofiarom pacyfikacji, złożono wieńce i zapalono znicze. Stąd wszy-
scy zebrani, przy dźwiękach orkiestry strażackiej, udali się na cmentarz, 
gdzie, pod przewodnictwem ks. prałata S. Klocka, odprawiono konce-
lebrowane nabożeństwo żałobne i złożono wieńce na zbiorowej mogile 
pomordowanych20.
 Potrzebę organizowania i uczestniczenia w tego typu uroczystoś-
ciach potwierdzili mieszkańcy Bodzentyna. Powyższe stwierdzenie 
opieram na wypowiedzi p. Danuty Gawlickiej. Oto jej fragment: 
„Było to ważne wydarzenie w życiu lokalnej społeczności, które przy-
pomniało nam o straszliwym mordzie dokonanym przez niemieckich 
najeźdźców, ale pokazało również, że historia aktywnie przeżywana 
łączy, a jednocześnie stanowi przekaz wiedzy o tragicznej przeszłości 
naszej »małej Ojczyzny«”21.
 Wyraźnie zmniejszył się rozmach obchodów kolejnych rocznic pacy-
fikacji. Uroczystości z okazji 54. rocznicy zgromadziły głównie rodziny 
pomordowanych, starszych mieszkańców miasteczka, wśród których 
znaleźli się również ci, którzy 1 czerwca 1943 r. byli na miejscu spędu. 
Byli także obecni przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w osobach 
przewodniczącego Józefa Szczepańczyka, burmistrza Stanisława Kraka 
oraz członkowie organizacji kombatanckich. Uroczystości rozpoczęto 
mszą świętą, którą oprawił ks. prałat J. Łapiński „rzecznik przypomina-
nia i utrwalania historii lokalnej”. Następnie uczestnicy uroczystości udali 

20 Relacje z przebiegu uroczystości rocznicowych zarejestrowanych na kasecie video 
w posiadaniu autorki. [mata], Ku pamięci pomordowanym: Bodzentyn, „Słowo Ludu” 
1993, nr 124, s. 9.

21 Relacja Danuty Gawlickiej, 21 IV 2013 r., ze zb. autorki.
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się pod przewodnictwem ks. Juliusza i proboszcza parafii ks. Jana Pałysa 
pod pomnik, obok miejsca egzekucji. Odcinek trasy od miejsca spędu do 
miejsca egzekucji, zgodnie z sugestią ks. Juliusza, zgomadzeni przeszli 
w milczeniu. Był to wymowny wyraz hołdu dla osób pomordowanych. 
Oni tę trasę przeszli w milczeniu, tylko pod lufami karabinów. Była to 
ich ostatnia droga ziemskiej wędrówki. I tu przed miejscem straceń ks. 
Juliusz, ze smutkiem stwierdził, że przybyli tylko nieliczni, brakuje dzieci, 
młodzieży, harcerzy, a przecież „osoby stracone, to przeważnie ludzie mło-
dzi podkreślił, oddali swe życie za to, że realizowali przynależne i niezby-
walne prawo do życia własnego Narodu”. Kilka dni później mieszkaniec 
Bodzentyna Edward Jędrzejczyk napisał: „Z cmentarza wyszliśmy z żoną 
ostatni, smutni i z bardzo mieszanymi uczuciami i tu nasuwa się pytanie. 
Społeczności Bodzentyna! – Dokąd zmierzasz! Obudź się!”22.
 Mijają lata. Każdy rok zapisuje nowe karty w historii miasteczka. 
Corocznie odbywają się obchody rocznicy pacyfikacji, które przebie-
gają według standardowego rytuału: nabożeństwo żałobne w kościele 
parafialnym, w którym uczestniczą władze samorządowe, rodziny po-
mordowanych, świadkowie zbrodni, mieszkańcy Bodzentyna. Po mszy 
świętej rusza procesja żałobna przez Rynek Górny, ulicą Langiewcza 
na Rynek Dolny. W miejscu egzekucji przedstawiciele władz samorzą-
dowych składają kwiaty, zapalają znicze. Kolejna część uroczystości 
odbywa się na cmentarzu, przy mogile pomordowanych23.
 Tymczasem w dalszym ciągu smuci fakt, że w obchodach nie uczest-
niczy młodzież, z wyjątkiem tej, która przygotowuje program artystycz-
ny, a przecież kultywowanie pamięci o tym tragicznym wydarzeniu jest 
ważnym czynnikiem kształtowania lokalnej świadomości historycznej, 
oraz hołdem składanym tym, którzy życie oddali dla najwyższej warto-
ści, jaką jest wolność.

22 E. Jędrzejczyk, Kolejna rocznica pacyfikacji mieszkańców Bodzentyna, „Tygodnik Sta-
rachowicki” 1997, nr 25, s. 7.

23 Relacje z corocznych obchodów rocznicy pacyfikacji zamieszczane na łamach lokal-
nych czasopism. „Echa Łysogór” 1999, nr 17, s. 6; 2000, nr 29, s. 10; 2001, nr 40, s. 
7; 2002, nr 50, s. 4; 2003, nr 6, s. 6; 2004, nr 5, s. 9; 2005, nr 6, s. 6; 2006, nr 5, s. 
4; 2009, nr 7–8, s. 8; „Echa Łysogórskie” 2010, nr 5, s. 5; 2011, nr 3, s. 7; 2012, nr 
5, s. 12.
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Fot. 1. Obchody 50. rocznicy pacyfikacji Bodzentyna, ze zb. autorki

Fot 2. Obchody 50. rocznicy pacyfikacji Bodzentyna, ze zb. autorki
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Fot. 3. Obchody 50. rocznicy pacyfikacji Bodzentyna, ze zb. autorki

Fot. 4. Obchody 50. rocznicy pacyfikacji Bodzentyna, ze zb. autorki
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Fot. 5. XX wiek Tryptyk 
Bodzentyński, autor Witold 
Comber

Fot. 6. Pomnik przy chału-
pie Czernikiewiczów, ze zb. 
autorki



Ewa Kołomańska
Muzeum Wsi Kieleckiej

„Pamięci ofiar…” Pomniki, tablice
 i inne formy pamięci o ofiarach

 II wojny światowej
 na terenie miasta i gminy Bodzentyn

 Pomnik to dzieło rzeźbiarskie lub architektoniczno-rzeźbiarskie, 
wzniesione w celu upamiętnienia osoby lub wydarzenia historycznego1. 
Słowo „pomnik” pochodzi od staropolskiego słowa pomnieć, czyli pa-
miętać i dosłownie znaczy upamiętnienie miejsca historycznego lub osoby. 
Pomniki mogą przybierać różne formy np. obelisków, naturalnych kamie-
ni, płyt, wzgórza lub kopca, niekiedy żywego pomnika – dęby pamięci, 
a także posągów, figur, scen rodzajowych. Pomniki są materialnymi do-
wodami pamięci o tym co jest częścią historii danego narodu lub lokalne-
go środowiska. Nie inaczej i jest na terenie miasta i gminy Bodzentyn.
 Wydarzenia drugiej wojny światowej odcisnęły się piętnem na całym 
narodzie, a ogrom zbrodni był jak dotąd niespotykany w historii. Sam 
Bodzentyn przeżył różne dziejowe zawieruchy, ale to lata 1939–1945 
oraz ofiary okupanta niemieckiego są w sposób szczególny upamiętnio-
ne na terenie gminy. Dlaczego tak się stało?
 Pamięć jest bliska każdemu człowiekowi. Pamięć i historia budują 
tożsamość lokalnych społeczności. Dlatego tak ważne jest budowanie 
lokalnych miejsc, skupiających wokół siebie ludzi, w celu stworzenia 
wspólnoty. Traumatyczne wydarzenie zbliżają współodczuwających. Tak 
stało się w przypadku upamiętnienia ofiar pacyfikacji Bodzentyna doko-
nanej przez okupanta niemieckiego w dniu 1 czerwca 1943 r. Początko-
wo rodziny ofiar same odczuwały ból związany ze stratą osób bliskich, 
same musiały się uporać ze śmiercią ojca, matki, syna lub brata. Jednak 

1 Słownik Języka Polskiego PWN, źródło: http://sjp.pwn.pl (dostęp on-line 26 V 2013 r.).
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po pewnym czasie zauważyły, że istnieje grupa o podobnych odczuciach 
jak oni sami. Przez lata wojny łączyło ich miejsce pochówku zwłok – 
grób zbiorowy przy zagrodzie Czernikiewiczów, niedaleko organistów-
ki. Tam mogły skrycie się pomodlić i uronić łzę. Nie wolno było jednak 
postawić tu krzyża ani odprawić mszy świętej za pomordowanych, ani 
upamiętnić miejsca pochówku2.
 W 1945 roku, zaraz po zajęciu Bodzentyna przez oddziały polskie, 
zrodziła się myśl, żeby przenieść ciała pomordowanych na miejscowy 
cmentarz. Po ekshumacji zwłoki zostały pochowane w zbiorowej mogi-
le, na której ustawiony został krzyż. Działania takie podyktowane były 
również tradycją i wiarą chrześcijańską, ponieważ rodziny uważały, że 
ich bliscy nie mogą spocząć w niepoświęconej ziemi, a ich pochówek ma 
być zgodny z zasadami wyznania katolickiego.
 Obecnie w Bodzentynie  zarówno miejsce straceń jak i grób ofiar 
pacyfikacji Bodzentyna 1 czerwca 1943 r. są upamiętnione tablicą pa-
miątkową przed chałupą Czenikiewiczów3. Pierwotnie na tym miejscu 
(ulica 3 Maja 15) znajdowała się tablica ze znakiem Związku Bojowni-
ków o Wolność o Demokrację oraz tabliczka z napisem „Tu 1 VI 1943 r. 
zostało zamordowanych 39 obywateli Bodzentyna przez okupanta nie-
mieckiego. Harcerze w 34. rocznicę pacyfikacji”4.
 Aktualnie samo miejsce pierwotnego pochówku ofiar znajduje się 
na prywatnej posesji. W 50. rocznicę pacyfikacji przed obiektem został 
ustawiony pomnik. Wykonany jest z czerwonego piaskowca, ustawiony 
na postumencie o podstawie prostokąta z okładziną z kamienia w takim 
samym kolorze. Na kamieniu umieszczona jest płyta w kolorze czarnym 
z sentencją odnoszącą się do wydarzeń z 1 czerwca 1943 r. oraz kotwica 
Polski Walczącej i świętokrzyski jelonek5. Na ścianie budynku umiesz-

2 Rodziny obawiały się konsekwencji ze strony władz niemieckich, które sprzeciwiały 
się takim praktykom w przypadku śmierci osób uznanych za bandytów i działających 
na szkodę III Rzeszy.

3 Obiekt ten jest własnością Muzeum Wsi Kieleckiej, stanowi zabytek in situ.
4 A. Wołczyk, Gawędy znad dróg i opłotków. Kapliczki, figury, krzyże przydrożne, pomni-

ki, Bodzentyna i gminy, Bodzentyn 2011, s. 69.
5 Symbol kombatanckiego Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich 

Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt”, wywodzącego się ze Zgrupowań Partyzanckich 
AK „Ponury” i I batalionu 2 pułku piechoty Legionów AK.
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czona jest tablica w kolorze czarnym z nazwiskami pomordowanych 
oraz krzyżem i białym orłem. Obok powieszony jest drewniany krzyż 
(fotografia nr 1).
 Zbiorowa mogiła pomordowanych podczas pacyfikacji Bodzentyna 
mieści się na cmentarzu parafialnym w środkowej jego części. Pomnik 
ten (fotografia nr 2) wykonany jest z czarnego granitu w formie złama-
nej rzymskiej kolumny, na której umieszczono krzyż. Na monumencie 
wyryto sentencję: „A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym co służą 
Ojczyźnie” (Jan Kochanowski). Pomnik został odnowiony w 2010 roku 
z datków pochodzących z kwesty zorganizowanej przez Towarzystwo 
Przyjaciół Bodzentyna w dniu Wszystkich Świętych. Ciekawostką zwią-
zaną z pomnikiem są wybite ślady po kulach. Powstały one w Gdańsku 
skąd kamień został sprowadzony6.
 Na cmentarzu bodzentyńskim są liczne prywatne mogiły, z których 
można wyczytać historię mieszkańców gminy z lat 1939–1945. To grób 
rodziny Pałysiewiczów (fotografia nr 3), grób ppor. Euzebiusza Domo-
radzkiego „Grota” (fotografia nr 4) czy grób Stanisława Wacińskiego 
(fotografia nr 5). Innym obiektem, znajdującym się na tym cmentarzu 
jest grobowiec rodziny Zalewskich, przy którym umieszczona jest tabli-
ca informująca, że było to miejsce spotkań miejscowej konspiracji. Także 
tutaj znajdują się groby ofiar obozów koncentracyjnych, m.in. leśniczego 
Skriwana i Marcelego Jakubowskiego (fotografia nr 6)7.
 Ponadto na terenie miasta znajdują się trzy tablice pamiątkowe: jedna 
umieszczona jest na budynku plebanii, gdzie mieściła się w latach woj-
ny placówka żandarmerii niemieckiej. Tablica wykonana jest z czarnego 
granitu z grawerowanym napisem „Pamięci mieszkańców Bodzentyna 
i okolic więzionym i torturowanym w tym budynku przez żandarmerię 
niemiecką w latach 1943–1944. Kombatanci Gminy Bodzentyn”. Tabli-
ca została wmurowana w 1993 roku.
 W 60 lat po wybuchu wojny na ścianie frontowej ówczesnego bu-
dynku Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Szermentowskiego w Bo-
dzentynie Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Średnich w Bodzentynie 

6 A. Wołczyk, Cmentarze Bodzentyna 1801–1980, Kielce 1983, s. 47; Tenże, Gawędy, 
s. 68.

7 B. Serdelski, Lasy nasiąkłe krwią, t. II, Radom 1996, s. 294.
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ufundowało tablicę poświęconą tajnemu nauczaniu prowadzonemu 
w latach okupacji niemieckiej. Tablica wykonana jest z czarnego granitu 
z napisem „W hołdzie nauczycielom tajnego nauczania gminy Bodzen-
tyn w 60 rocznicę II wojny światowej”8.
 W 2009 r. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bodzentynie przy-
jęła imię Antoniego Wacińckiego9. W dniu 1 września tegoż roku od-
słonięto na budynku szkoły tablicę pamiątkową. Wykonana jest ona 
z czarnego granitu z wygrawerowanym portretem patrona, w górnej 
jej części umieszczono cytat: „Przyszłość nie wraca jak żywe zjawisko 
w dawnej postaci – jednak nie umiera: otwiera tylko miejsce, czas i na-
zwisko i świeże kształty dla siebie przybiera” (Adam Asnyk). W dolnej 
części: „MGR INŻ. ANTONI WACIŃSKI 1904–1996 PATRON 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BODZENTYNIE PEDAGOG, 
CZŁOWIEK ZASŁUŻONY DLA OŚWIATY, KULTURY, GO-
SPODARKI MIASTA I REGIONU. HONOROWY OBYWATEL 
BODZENTYNA – SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY”10.
 Świadectwem tego, jak godnie można uczcić bohaterów II wojny 
światowej, jest nadanie Gimnazjum w Bodzentynie im. mjr. Jana Piw-
nika „Ponurego” oraz Zespołowi Szkół we Wzdole Rządowym im. Od-
działu Armii Krajowej „Wybranieccy”11.
 Na placu przykościelnym znajduje się pomnik poświęcony partyzan-
tom Armii Krajowej z oddziału ochrony radiostacji dalekiego zasięgu 
Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK por. Jana Kosińskiego 
„Inspektora Jacka”, poległym na Wykusie w dniu 28 października 1943 r. 
Monument składa się z głazu - czerwonego piaskowca z tablicą metalo-
wą z nazwiskami partyzantów oraz krzyża metalowego, umieszczonego 
obok niego. Na kamieniu, w lewym górnym rogu, usytuowany jest meta-
lowy odlew żołnierskiego orła w koronie.
 Jednym z najmniej eksponowanych miejsc pamięci związanych z II 
wojną światową jest miejsce straceń i pochówku na terenie Zamczyska 

8 A. Wołczyk, Gawędy, s. 99.
9 Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, źródło: http://www.bodzentyn.pl/patron.html 

(dostęp on-line 1 VIII 2013 r.).
10 A. Wołczyk, Gawędy, s. 100.
11 Publiczne Gimnazjum im. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie, źródło: http://

gimbodzentyn.edupage.org/? (dostęp on-line 1 VIII 2013 r.).
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w Bodzentynie. W miejscu tym usytuowany jest krzyż metalowy oraz 
niewielka tablica.
 Na terenie miasta, nad rzeką Psarką, przy skrzyżowaniu ulic Kie-
leckiej i Suchedniowskiej znajduje się pomnik „Bohaterów i ofiar 
wojny”12. Został wniesiony w 1972 r. Pierwszy projekt pomnika był 
autorstwa inż. Sławińskiego, jednakże nie został on zatwierdzony 
i ostatecznie przyjęto do realizacji projekt Stefana Dulnego – profeso-
ra kieleckiego liceum plastycznego. Koszty budowy pomnika zostały 
pokryte z dotacji PKS w Kielcach, Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD 
w Kielcach oraz ze składek mieszkańców. Obelisk wykonany jest 
w postaci wysokiego słupa betonowego, na którym umieszczono czer-
woną tarczę z białym orłem. W dolnej części obelisku znajduje sie 
tablica z wypukłym napisem: „ŻOŁNIERZOM – BOJOWNIKOM 
RUCHU OPORU – ANTYFASZYSTOM ZAMORDOWANYM 
W REJONIE BODZENTYNA W LATACH 1939–1945 PRZEZ 
ZBRODNIARZY HITLEROWSKICH WIECZNA CZEŚĆ 
I CHWAŁA. MIESZKAŃCY BODZENTYNA, PRACOWNICY 
WOJEWÓDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PKS KIELCE – 
BODZENTYN 1972 ROK”13.
 Podobny pomnik znajduje się w Świętej Katarzynie – „Pomnik party-
zantów Ziemi Kieleckiej”14. Dzieło dłuta Zofii Bimer-Wolskiej powstało 
w 1962 r. Pomnik wykonany jest w części cokołu z białego piaskowca, 
natomiast część z płaskorzeźbami przedstawiającymi twarze żołnierzy – 
partyzantów wykonana jest z kamienia czerwonego. Pomnik znajduje się 
przy wjeździe do miejscowości od strony Krajna przy drodze wojewódz-
kiej. Do pomnika prowadzą schody z płyt betonowych. Na terenie Świętej 
Katarzyny upamiętnione zostały dwa miejsca straceń; jedno kamiennym 
pomnikiem; drugie brzozowym krzyżem15.
 Na terenie gminy znajduje się wiele miejsc upamiętniających tra-
giczne dla społeczeństwa polskiego lata wojny. Wśród tych grobów 

12 Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939–1945, pod 
red. C. Czubryt-Borkowskiego, Z. Czarnockiego, Warszawa 1988, s. 322.

13 A. Wołczyk, Gawędy, s. 77–78.
14 Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk, s. 322.
15 A. Wołczyk, Gawędy, s. 150–151.
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i pomników znajdują się zbiorowe mogiły ofiar zbrodni niemieckich 
na tym terenie16.
 W Dąbrowie Górnej obok kapliczki św. Marii Magdaleny znajdują 
się groby ofiar pacyfikacji, dokonanej przez oddział żandarmerii niemie-
ckiej w dniu 8 maja 1943 r. Z lewej strony zlokalizowane są dwie mogiły: 
Wawrzyńca Dyka oraz Katarzyny Dąbek z córką Zofią, z prawej strony 
znajduje się mogiła zbiorowa ofiar tej zbrodni. Na betonowej płycie wid-
nieje napis: „Ś.P. POMORDOWANI PRZEZ HITLEROWCÓW 
MIESZKAŃCY WSI DĄBROWA GÓRNA 8 V 1943” oraz imien-
na lista ofiar17. Podobny grób jest we wsi Dąbrowa Dolna, gdzie ten 
sam oddział niemiecki dokonał pacyfikacji wsi 10 maja 1943 r.18 Mogi-
ła otoczona jest metalowym płotkiem. W jej obrębie znajdują się płyta 
nagrobna upamiętniająca ofiary pacyfikacji19 z datą zdarzenia oraz listą 
ofiar (fotografia nr 6), grób zamordowanego przez Niemców w 1943 r. 
Pawła Franczaka i pochodząca prawdopodobnie z przełomu XIX i XX 
w. kapliczka w formie krzyża fundacji Bartkiewiczów.
 Pomnik ofiar terroru zlokalizowany jest też we Woli Szczygiełkowej. 
Monument ma formę orła (fotografia nr 7), na cokole umieszczono na-
pis: „OFIAROM HITLEROWSKIEGO TERRORU POLEGŁYM 
W LATACH WOJNY 1939–1945 SPOŁECZEŃSTWO KIE-
LECCZYZNY” oraz sentencję „ŚMIERĆ I KREW PRZELANA 
W WALCE O WOLNOŚĆ KRZEPI SIŁY ŻYJĄCYCH”20. W 2010 r. 
ufundowana została płyta z nazwiskami ofiar pacyfikacji wsi Wola Szczy-
giełkowa dokonanej w dniu 25 maja 1943 r.21

 W pobliżu leśniczówki Sieradowice znajduje się kamień upamiętnia-
jący miejsce śmierci gajowego Stanisława Krogulca. Krogulec został za-
bity w dniu 26 lutego 1943 r., ponieważ on sam i jego synowie działali 

16 Mimo, że niektóre z nich nie należały administracyjnie w latach wojny do gminy 
Bodzentyn, jednak opracowanie obejmuje współczesne granice gminy.

17 A. Wołczyk, Gawędy, s. 110.
18 Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk, s. 322.
19 Płyta wykonana z granitu czarnego zastąpiła wcześniejszą płytę lastrykową.
20 A. Wołczyk, Gawędy, s. 123.
21 E. Fąfara, Obrońcom świętokrzyskiej wsi, Warszawa 1973, s. 51–52; Urząd Miasta 

i Gminy w Bodzentynie, źródło: http://www.bodzentyn.pl/pomnikWola-1.html 
(dostęp on-line 1 VIII 2013 r.).
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w konspiracji. Pierwotny krzyż wykonany z betonu został wymieniony na 
kamienny obelisk z czerwonego piaskowca zwieńczony metalowym krzy-
żem obok którego ustawiono drewniany krzyż. Na kamieniu umieszczona 
jest czarna granitowa tablica i owalny granitowy emblemat z symbolem 
liści dębu i porożem jelenia z wplecionym w nie krzyżem22.
 „Pomnik poległych śmiercią męczeńską” znajduje się w Psarach Pod-
lesiu. W skład upamiętnienia wchodzi: krzyż z tablicą oraz murowany 
z kamienia pomnik zwieńczony rzeźbą białego orła wzbijanego się do lotu 
oraz tablica o treści: „Miejsce uświęcone krwią bestialsko pomordowa-
nych obywateli Psar Podlesie przez hitlerowców w dniu 29 V 1943 r. – Ku 
wiecznej pamięci społeczeństwo wsi Psary”23. Pomnikiem tym opiekowali 
się uczniowie szkoły w Psarach.
 Na terenie parafii Wzdół Rządowy znajdują się dwa pomniki ofiar 
pacyfikacji niemieckich, jeden we Wzdole Rządowym24, na placu obok 
boiska szkolnego, drugi w miejscu zamordowania rodziny Boczarskich 
i Łubków25. Mogiła ofiar zbrodni dokonanej przez Niemców na miesz-
kańcach Wzdołu znajduje się na cmentarzu parafialnym, natomiast 
samo miejsce kaźni jest obecnie upamiętnione płytą z nazwiskami ofiar 
(wykonaną z jasnego granitu z krzyżem w kolorze czarnym)26. Kronika 
parafii Wzdół z lat 1939–1952 zawiera opis tej zbrodni oraz pogrzebu 
który stał się wielką patriotyczną manifestacją27. Obok boiska szkolnego 
zlokalizowano „Pomnik ofiar faszyzmu” odsłonięty 28 czerwca 1964 r. 
Pomnik, podobnie jak bodzentyński, jest autorstwa Stefana Dulnego28.
W gminie Bodzentyn znajdują się liczne miejsca upamiętniające osoby 
zamordowane przez Niemców za udział w ruchu oporu (m.in. na terenie 
lasów siekierczyńskich), takie jak Symboliczna mogiła „Zjawy”, opatrzo-

22 B. Serdelski, Lasy nasiąkłe krwią, s. 296; Nadleśnictwo Suchedniów, źródło: http://
www.radom.lasy.gov.pl/web/suchedniow/56 (dostęp on-line 1 VIII 2013 r.).

23 B. Serdelski, Lasy nasiąkłe krwią, s. 180.
24 Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk, s. 323.
25 E. Fąfara, Obrońcom świętokrzyskiej wsi, Warszawa 1973, s. 36–37
26 Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, źródło: http://www.bodzentyn.pl/odslonieciepo-

mnika-1.html (dostęp on-line 1 VIII 2013 r.).
27 Archiwum Parafii we Wzdole Rządowym, Kronika parafii Wzdół z lat 1939–1952, 

rkps, s. 27.
28 Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk, s. 323.
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na inskrypcją: „Ś.P. Bożena Stefanowska »Zjawa« Żołnierz AK Zgru-
powania »Ponury« z Oddziału por. „Habdanka”. Poległa 28 X 1943 r.” Na 
miejscu umieszczono dużą kotwicę Polski Walczącej i świętokrzyskiego 
jelonka. Przed uroczyskiem, na którym znajduje się kapliczka Matki 
Boskiej Bolesnej patronki Armii Krajowej usytuowany jest krzyż oraz 
kamień z emblematem Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Party-
zanckich AK „Ponury”–„Nurt”; na obelisku napis: „Poległym w latach 
1943–44 Żołnierzom AK Grupy Warszawskiej ze zgrupowania Ponu-
rego i Nurta. Towarzysze broni” oraz cytat: „Jak kamienie przez Boga 
rzucone na szaniec. J. Słowacki”.
 Na styku gmin Bodzentyn i Wąchock mieści się rezerwat Wykus. 
Miejsce to związane jest z walkami niepodległościowymi już od XIX w. 
Na Wykusie stacjonowało w czasie II wojny światowej Zgrupowanie Par-
tyzanckie Armii Krajowej „Ponury”, w którym licznie walczyli miesz-
kańcy miasta i gminy Bodzentyn. Miejsce to upamiętnia kapliczka29. 
Kapliczka jest hołdem dla żołnierzy walczących w oddziałach Ponure-
go i Nurta. Na murze okalającym umieszczone są tabliczki poległych, 
a także zmarłych w okresie powojennym. Na temat powojennych losów 
żołnierzy w 2012 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 
pan Marek Jedynak obronił pracę doktorską pt. „Środowisko Święto-
krzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej »Ponury«–»Nurt« 
w latach 1957–198930. W pracy tej zawarte są również wątki związane 
z Bodzentyniakami. Opisuje ona w ciekawy i nowatorski sposób losy 
partyzantów AK po zakończeniu działań wojennych oraz uwypukla 
proces przywracania pamięci historycznej o latach II wojny światowej. 
Autor dysertacji prowadzi również bloga internetowego „Wokół Wy-
kusu” (www.ponury-nurt.blogspot.com), który również stanowi formę 
upamiętniania żołnierzy „Ponurego” i „Nurta”. Wśród postów znajdu-
je się m.in. wpis o upamiętnieniu mjr. Mariana Świderskiego „Dzika” 

29 M. Jedynak, Kapliczka na Wykusie. Wokół powstania Środowiska Świętokrzyskich Zgru-
powań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt”, Kielce 2009.

30 Tenże, Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej 
„Ponury”–„Nurt” (1957–1989), mps pracy doktorskiej, Uniwersytet Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, Kielce 2012.
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i inicjatywie nadania jego imienia rondu w Starachowicach31.
W 2011 r. w ramach projektu „Pięć lat okupacji na wsi kieleckiej 1939–
–1945. Zapisy pamięci”, realizowanego przez Muzeum Wsi Kieleckiej, 
powstała płyta DVD z relacjami świadków wydarzeń historycznych 
z czasów II wojny światowej32, m.in. pochodzących z Bodzentyna Je-
rzego Fąfara, Antoniego Wójcikowskiego „Jodły” i Stefana Rachtana. 
Opowiadali o pierwszych dniach wojny w Bodzentynie, o pacyfikacji 
Bodzentyna i Dąbrowy oraz o sytuacji Żydów bodzentyńskich, a także 
o działalności żandarma Dunkiera i jego okrucieństwach wobec obywa-
teli miasteczka33.
 W Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich z inicjatywy władz sa-
morządowych upamiętnione zostały zbiorczo wszystkie spacyfikowane 
wsie z terenu gminy. Znajdują się także indywidualne upamiętnienia 
Wzdołu Rządowego i Wzdołu Kapkazów wykonane przez mieszkań-
ców tych miejscowości. Przez wiele lat młodzież z Zespołu Szkół we 
Wzdole Rządowym organizowała wspólnie z duchownymi tamtejszej 
parafii uroczystości upamiętniające zbrodnie niemieckie z tego terenu. 
W nowobudowanym kompleksie wystawienniczym w Michniowie na 
Murze Pamięci zostały umieszczone nazwy miejscowości spacyfikowa-
nych z terenu gminy Bodzentyn.
 Wśród grup aktywnie działających na rzecz budowania świadomości 
historycznej należy wymienić Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna34. 
Towarzystwo jest inicjatorem licznych konferencji naukowych, wystaw 
oraz przedsięwzięć edukacyjnych, dotyczących m.in. okresu okupacji 
niemieckiej. Podobne działania podejmuje Towarzystwo Dawida Ru-
binowicza35 oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica” 

31 Blog Wokół Wykusu, źródło: http://ponury-nurt.blogspot.com/2013/04/rondo-mjr-
mariana-swiderskiego-dzika.html (dostęp on-line 31 VII 2013 r.).

32 W całości opublikowana na portalu Martyrologia Wsi Polskich, źródło: www.mar-
tyrologiawsipolskich.pl.

33 Martyrologia Wsi Polskich, źródło: http://martyrologiawsipolskich.pl/por-
tal/mwp/393/4111/Piec_lat_okupacji_niemieckiej_na_wsi_kieleckiej_w_la-
tach_193945_Zapisy_pamieci.html (dostęp on-line 31 VII 2013 r.).

34 S. Rachtan Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna, w: Bodzentyn. Z przeszłości miasta 
…, s. 313–320.

35 Towarzystwo Dawida Rubinowicza, źródło: http://www.tdr.org.pl (dostęp on-line 
31 VII 2013 r.).
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w Dąbrowie Dolnej. Projekt „Dawid Rubinowicz” został uznany za naj-
lepszy w Ogólnopolskiej Giełdzie Programów Edukacji Kulturalnej36. 
Program obejmował m.in. organizację I i II Dni Dawida Rubinowicza, 
warsztaty młodzieżowe, trasy edukacyjne po mieście. Projekt inspirowany 
był odnalezionym w Bodzentynie pamiętnikiem żydowskiego chłopca, 
który był jedną z ofiar Holokaustu. Towarzystwo wydało m.in. książkę 
Goldy Szachter-Kalib Z Bodzentyna do Auschwitz i Bergen-Belsen, będąca 
zapisem wspomnień jednej z nielicznych mieszkanek Bodzentyna, której 
udało się przetrwać Holokaust, a rok później opublikowanoPamiętnik Da-
wida Rubinowicza. Reszta nie jest milczeniem…37.
 Adaptacji teatralnych tych publikacji dokonali Dorota i Artur Any-
żowie ze Studia Teatralno-Muzycznego w Kielcach. Premierowe pokazy 
„Dawida Rubinowicza” i „Ostatniej selekcji” na podstawie wspomnień 
Goldy Szachter-Kalib odbyły się w ramach obchodów Dni Dawida Ru-
binowicza w Bodzentyna. W 2010 r. po raz kolejny ukazały się wspo-
mnienia Mariana Świderskiego „Dzika” Wśród lasów wertepów. Także 
one doczekały się swojej adaptacji teatralnej pt. „Michniów 2010”38. We 
wszystkich tych przedsięwzięciach teatralnych zaangażowana była mło-
dzież z bodzentyńskich szkół i przedstawiciele „Odnowicy”.
 Dni Dawida Rubinowicza to czas, kiedy można spotkać rodzinę je-
dynych Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata z Bodzentyna – Zy-
gadlewiczów39. Śladem bohaterskiej postawy Kazimierza Zygadlewi-
cza i jego żony jest tabliczka na Pomniku Sprawiedliwych przy byłej 
synagodze w Kielcach. Niestety nie ma dotychczas opracowania, które 
pokazywałoby skalę pomocy udzielanej ludności żydowskiej w rejonie 
Bodzentyna i przypomniało o takich osobach jak np. Barbara i Stani-
sław Miśkiewiczowie z Woli Szczygiełkowej , którzy przez okres kilku 

36 S. Rachtan, Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna, s. 320.
37 1 IX 2010 r. z inicjatywy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jaru-

basa i przy wsparciu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Muzoł książkę 
tę bezpłatnie otrzymali wszyscy uczniowie pierwszych klas gimnazjalnych w woje-
wództwie świętokrzyskim.

38 W 2010 r. po raz kolejny, post mortem, ukazały się wspomnienia Mariana Świderskie-
go „Dzika” Wśród lasów wertepów.

39 Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu, t. 
2, pod red. I. Gutmana, Kraków 2009, s. 877.
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tygodni ukrywali rodzinę Kopków z Bodzentyna40, czy Anielę, Pawła, 
Stanisławę i Aleksandra Dziubów ze wsi Podgórze41. Praca taka była-
by wstępem do uczczenia pamięci o tych mieszkańcach gminy, którzy 
w czasach zagłady nie bali się nieść pomoc żydowskim współobywa-
telom – zarówno tym uhonorowanym przez Instytut Yad Vashem, jak 
i tym bez medalu.
 Wiele lat po wojnie popadał w ruinę cmentarzy żydowski, niemy świa-
dek żydowskiej społeczności obecnej przez wieki w Bodzentynie, a znisz-
czonej przez działania niemieckiego okupanta w 1942 r. W 2008 r. swą 
pomoc w odnowieniu kirkutu zadeklarował pochodzący z Bodzentyna 
Dawid Szafir42. Dzięki współpracy miejscowego proboszcza ks. dr. Lesz-
ka Sikorskiego z władzami gminy Bodzentyn rok później prace renowa-
cyjne były zakończone43. Macewy, z których Niemcy w 1943 r. wykonali 
chodniki wokół budynku plebani i w innych miejscach miasteczka powró-
ciły na swoje miejsce. Wybudowana została nowa brama z uwagi na jej 
symbolikę w religii judaistycznej. W rededykacji cmentarza uczestniczył 
naczelny rabin Polski Michael Schudrich.
 Gmina Bodzentyn nie doczekała się jeszcze monografii obejmują-
cej okres lat 1939–1945. Jednak straty, jakie poniosła znalazły swe od-
zwierciedlenie w publikacjach naukowych. Jedną z ostatnio wydanych 
książek, w której znajdziemy informację o zbrodniach popełnionych na 
terenie miasta i gminy Bodzentyn jest opracowanie Tomasza Domańskie-
go i Andrzeja Jankowskiego Represje niemieckie na wsi kieleckiej w latach 
1939–1945, wydane przez Muzeum Wsi Kieleckiej i kielecką Delegaturę 
Instytutu Pamięci Narodowej44. Pomimo tego, w dalszym ciągu obszerne 
akta zgromadzone w archiwach IPN opisujące zbrodnie popełnione na 

40  ADK, b. sygn., Ankieta.
41 E. Fąfara, Gehenna ludności żydowskiej, Warszawa 1983, s. 445–452; ADK, b. sygn., 

Ankieta.
42 [B.a.], Żydzi pomogą odnowić cmentarz w Bodzentynie, „Echo Dnia”, źródło: http://www.

echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081014/POWIAT0104/831410363 (do-
stęp on-line 31 VII 2013 r.).

43 A. Dziarmaga, Eucharystia za ofiary wojny, w: „Niedziela. Tygodnik Katolicki”, 
źródło: http://www.niedziela.pl/artykul/102190/nd/Euc-harystia-za-ofiary-wojny 
(dostęp on-line 31 VII 2013 r.).

44 T. Domański, A. Jankowski, Represje niemieckie, passim.
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obywatelach polskich w latach wojny, liczne wspomnienia, pamiętniki, 
artykuły, dokumenty, relacje czekają na ujednolicone opracowanie.
 Formy upamiętniania ofiar i wydarzeń z okresu II wojny światowej 
są różne. Od tych wykutych w kamieniu lub odlanych w metalu, po-
przez proste drewniane krzyże i tablice na budynkach. Z biegiem lat 
zmieniały się, co związane było z sytuacją polityczną, możliwościami 
działań społeczności lokalnych, a także poszerzaniem zakresu wiedzy 
na ich temat i możliwościami jakie daje współczesna technika. Zmieniła 
się także grupa celowa, do której adresowane są treści historyczne. Upa-
miętnianie okresu II wojny światowej na terenie miasta i gminy Bodzen-
tyn nie zamyka się jedynie w konwencjonalnych formach, ale wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom społecznym szczególnie młodego pokolenia. 
Osoby młode zrosły się z systemem wiadomości internetowych i mul-
timedialnych, dlatego łatwiej im przyswajać wiedzą z blogów czy stron 
internetowych, a i na tym polu pamięć o II wojnie jest propagowana. 
Historia i pamięć o niej buduje i spaja lokalne społeczności, dlatego tak 
ważne są wszelkie działania zapewniające przetrwanie przekazu o lu-
dziach i wydarzeniach, które budowały kościeć postaw patriotycznych 
naszego narodu.
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Zdjęcie 1. Pomnik przy ulicy 3 maja 
15 w Bodzentynie, ze zb. autorki

Zdjęcie 2. Pomnik ofiar pacyfikacji 
Bodzentyna w dniu 1 czerwca 1943 r. 
na cmentarzu w Bodzentynie, ze zb. 
autorki

Zdjęcie 3. Pomnik rodziny 
Pałysiewiczów na cmentarzu 
w Bodzentynie, ze zb. autorki

Zdjęcie 4. Nagrobek Euzebiusza Do-
moradzkiego „Grota” na cmentarzu 
w Bodzentynie, ze zb. autorki
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Zdjęcie 5. Nagrobek Stani-
sława Wacińskiego na cmen-
tarzu w Bodzentynie, ze zb. 
autorki (powyżej)

Zdjęcie 6. Płyta nagrobna 
Marcelego Jakubowskiego na 
cmentarzu w Bodzentynie, ze 
zb. autorki (po lewej)
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Zdjęcie 7. Pomnik ofiar pacyfikacji wsi Dąbrowa Dolna,
ze zb. autorki

Zdjęcie 8. Pomnik ofiar terroru we wsi Wola Szczygiełkowa, 
ze zb. autorki



Wykaz skrótów

AAN   –  Archiwum Akt Nowych w Warszawie
ADK  –  Archiwum Diecezjalne w Kielcach
AGB   –  Akta Gminy Bodzentyn
AIPN   –  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
AK   –  Armia Krajowa
AKO   –  Akta Kurialne Ogólne
AL   –  Armia Ludowa
AOK   –  Archiwum Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni  
       przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie 
AP   – Akta Personalne
APar.  – Akta Parafii
APB   – Archiwum Parafii Bodzentyn
APK   – Archiwum Państwowe w Kielcach
art.   – artykuł
b.d.   – brak daty
b.p.   – brak paginacji
b.s.   – brak strony
b.sygn.   – brak sygnatury
BBWR   – Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
bp    – biskup
cc.   – Cichociemny Spadochroniarz AK
cenz.   – cenzus
dr    – doktor
Ds.   – Dokumentacja śledztwa
Dz.U.   – Dziennik Ustaw
g    – gram
GG   – Generalne Gubernatorstwo
GKBZH  – Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich
GL   – Gwardia Ludowa
ha    – hektar
k.    – karta



kan.   – kanonik
kcal   – kilokalorie
KdO   – Kommandeur der Ordnungspolizei – Komendant   
      Policji Porządkowej
Ki    – Kielce
KKK   – Kałmucki Korpus Kawalerii
kpk   – kodeks postępowania karnego
kpr.   – kapral
kpt.   – kapitan
krypt.   – kryptonim
ks.   – ksiądz
KW MO  – Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
l    – litr
l. ewid.   – liczba ewidencyjna
mjr   – major
MOB   – Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej
mps   – maszynopis
nast.   – następne
NN   – nazwisko nieznane
NSDAP  – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei –  Naro- 
      dowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników
OdeB   – Ordre de Bataille – schemat organizacyjny
OK Kielce  – Okręgowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Na- 
       rodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej
       w Kielcach
ok.   – około
OKBZH  – Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich
opr.   – opracowanie
Orpo   – Ordnungspolizei – Policja Porządkowa
OZN   – Obóz Zjednoczenia Narodowego
pchor.   – podchorąży
plut.   – plutonowy
płk   – pułkownik
por.   – porównaj
por.   – porucznik
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pow.   – powiat
poz.   – pozycja
pp Leg. AK  – pułk piechoty Legionów Armii Krajowej
ppor.   – podporucznik
PPR   – Polska Partia Robotnicza
pw.   – pod wezwaniem
q    – kwintal
red.   – redakcja
rez.   – rezerwa
RGO   – Rada Główna Opiekuńcza
rkm   – ręczny karabin maszynowy
rkps  – rękopis
rz.-kat.  – rzymsko-katolicki

s.    – syn
S.    – Śledztwo
SB   – Służba Bezpieczeństwa
sierż.   – sierżant
SPK I   – Starostwo Powiatowe Kieleckie 1919–1939
SPK II   – Starostwo Powiatowe Kieleckie 1945–1950
SS   – Die Schutzstaffel der NSDAP – Sztafety Ochronne  
      NSDAP
st.    – starszy
strz.   – strzelec
Stützpunkt  – punkt oparcia
sygn.   – sygnatura
szt.   – sztuka
t.    – tom
TO   – Teczki Osobowe
TON   – Tajna Organizacja Nauczycielska
tr.    – tego roku
ur.   – urodzony
UWK I  – Urząd Wojewódzki Kielecki 1919–1939
WPK I   – Wydział Powiatowy w Kielcach 1918–1939
WSR   – Wojskowy Sąd Rejonowy
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WUSW  – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
wz.   – wzór
z.    – zeszyt
zb.   – zbiory
ZBoWiD  – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
ZMW „Wici”  – Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”
ZNP   – Związek Nauczycielstwa Polskiego
ZS   – Związek Strzelecki
ZU   – Zbiór dr Uhmy
ZWZ   – Związek Walki Zbrojnej
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