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W ramach programu Zawołani po imieniu Instytut Pileckiego 
wydobywa z niepamięci historie Polaków, którzy za ratowanie 
Żydów skazanych na Zagładę zapłacili życiem własnym i swo-
ich najbliższych. Program łączy badania naukowe, edukację 
historyczną i różnorodne działania w obszarze kultury pamięci.

Poszukiwaniom archiwalnym, które służą dokładnemu odtwo-
rzeniu przebiegu wydarzeń, towarzyszą wizyty w miejscach 
zbrodni – najczęściej w małych miejscowościach i wsiach 
– wywiady ze świadkami oraz zbieranie notacji filmowych. 
Kluczowe znaczenie ma nawiązanie relacji z rodzinami zamor-
dowanych i potomkami ratowanych Żydów, jeśli tym ostatnim 
udało się przeżyć. W każdym przypadku punktem kulminacyj-
nym jest odsłonięcie kamienia. Widniejąca na nim inskrypcja 
w języku polskim i angielskim upamiętnia zamordowanych 
Polaków oraz Żydów, którzy zginęli wraz z nimi. Kamień ten 
staje się trwałym znakiem pamięci o bohaterach tam, gdzie 
doszło do tragicznych wydarzeń. Integracja środowiska rodzin 
Zawołanych po imieniu pomaga im zmierzyć się z trudnymi 
doświadczeniami z przeszłości. Dzięki spotkaniom i warszta-
tom edukacyjnym społeczności lokalne mogą poznać i zrozu-
mieć własną historię. Kampania informacyjna służy wprowa-
dzeniu losów Zawołanych po imieniu do pamięci zbiorowej 
w Polsce i na świecie.

Program Zawołani po imieniu oddaje sprawiedliwość hero-
icznej postawie Polaków, którzy świadomie ryzykowali życie 
własne i swoich najbliższych, aby nieść pomoc żydowskim 
przyjaciołom, sąsiadom, a czasem nieznajomym, i zapłacili za 
to najwyższą cenę. Program ukazuje zarazem bezwzględne 
realia niemieckiej polityki okupacyjnej, która niszczyła wszel-
kie więzi solidarności między Polakami a Żydami i sprawiała, 
że najdrobniejszy gest współczucia, każdy ludzki odruch, był 
karany śmiercią. Zawołani po imieniu niosą także uniwersalne 
przesłanie mówiące o odwadze, poświęceniu i solidarności 
z prześladowanymi, wartościach, które wyznaczają miarę 
człowieczeństwa. 
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Maria (Marianna) Stradowska z domu Piotrowska urodziła  
się 25 stycznia 1900 roku w Chmielniku. W lutym 1919 roku 
 poślubiła Adama Stradowskiego. Małżeństwo docze-
kało się trójki dzieci: Wacława (ur. 14 sierpnia 1921 roku), 
Matyldy (ur. 24 stycznia 1924 roku) i Kazimiery (ur. 18 lutego 
1926 roku). Rodzina mieszkała w domu przy ulicy Szydłowskiej 
w Chmielniku. Ich głównym źródłem utrzymania było gospo-
darstwo rolne. Szczęście rodzinne przerwała śmierć Adama 
w 1926 roku. 

Chmielnik od wieków zamieszkiwała liczna społeczność 
żydowska. W okresie międzywojennym ok. 80% mieszkańców 
stanowili Żydzi. Zajmowali się oni głównie drobnym han-
dlem oraz rzemiosłem. Prowadzili bogate życie kulturalne 
i społeczne. Sytuacja zmieniła się po inwazji niemieckiej 
w 1939 roku, która przyniosła długie lata krwawej okupacji 
i kres żydowskiej społeczności miasta. 

Chmielnickie getto powstało w pierwszej połowie 1941 roku. 
Swoim zasięgiem obejmowało niemal całe miasto z wyłą-
czeniem ulic przylegających do pól. Byli w nim zgromadzeni 
Żydzi z Chmielnika oraz innych miast okupowanej Polski, 
w tym duża grupa Żydów z Płocka. W 1942 roku w getcie prze-
bywało ok. 13 tys. osób, co czyniło je największym na tere-
nie Kreishauptmannschaft Busko. Niemcy stosowali szereg 
represji, wymuszając na ludności żydowskiej rozmaite kon-
trybucje, a także wykonywanie przymusowych prac zarówno 
w miasteczku, jak i poza nim. Likwidacja getta rozpoczęła się 
w październiku 1942 roku. Do Chmielnika przybyły niemiec-
kie oddziały SS z Radomia, Kielc i Buska-Zdroju, wzmocnione 
przez jednostki pomocnicze Ukraińców, Litwinów i Łotyszy. 
Żydów zgromadzono na tzw. rynku bydlęcym, położonym 
2 km od miasta. Ponad 9 tys. osób narodowości żydow-
skiej skierowano do Chęcin, a następnie do obozu zagłady 
w Treblince. Podczas akcji wysiedleńczej Niemcy zamordowali 
w Chmielniku ok. 500 osób. Druga deportacja odbyła się mie-
siąc później, w listopadzie 1942 roku. Żydów skierowano do 
Stopnicy, a następnie do Treblinki. Ostateczną akcję wysiedleń-
czą przeprowadzono w grudniu 1942 roku. 

Rynek w Chmielniku w latach 30-tych XX wieku.  
Fotografia ze zbiorów Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Świętokrzyski Sztetl  
w Chmielniku.

Wysiedlenie chmielnickich Żydów w 1942 roku.  
Fotografia ze zbiorów Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Świętokrzyski Sztetl  
w Chmielniku.



Kiedy jesienią 1942 roku Niemcy likwidowali getto w Chmielniku, 
do rodziny Stradowskich przyszła grupa Żydów: dwaj bracia 
Pasternakowie oraz małżeństwo z ok. 10- letnim dzieckiem, 
prosząc o pomoc. Maria i jej nastoletnie dzieci postanowili dać 
im schronienie we własnym domu. Żydzi zamieszkali w niewy-
kończonym pokoju, który służył za skład sprzętu rolniczego.  
Nie opuszczali kryjówki w dzień, wychodzili jedynie w nocy. 

Późnym wieczorem 31 stycznia, najprawdopodobniej wskutek 
donosu, niemieccy żandarmi, wśród których byli m.in. Julian 
Świątek i Bernhard Krause, szukali domu Stradowskich. Na 
polecenie Niemców drogę wskazał mieszkaniec Chmielnika, 
Stefan Pawłowski. Kiedy żandarmi dotarli do Stradowskich, 
natychmiast przystąpili do rewizji. Marii, Matyldzie, Wacławowi 
oraz Kazimierze udało się uciec. Tymczasem Niemcy odnaleźli 
kryjówkę i bez skrupułów zamordowali pięcioro Żydów, w tym 
10-letnie dziecko. Tego samego lub następnego dnia zwłoki 
ofiar zostały zabrane i zakopane na cmentarzu żydowskim 
w Chmielniku. 

Po jakimś czasie, kiedy ucichły strzały, a żandarmi oddalili się, 
Maria z córkami wróciły do domu. Wacław Stradowski z obawy 
o swoje bezpieczeństwo zaczął się ukrywać. Spodziewał się, 
że Niemcy będą chcieli go schwytać. Kilka dni później postano-
wił jednak wrócić do rodziny. Wtedy też został pojmany przez 
niemieckich żandarmów, którzy prawdopodobnie obserwowali 
dom. Po aresztowaniu syna Maria udała się na posterunek 
i również została zatrzymana. 

Matka i syn zostali przetransportowani do Niemieckiego 
Zakładu Karnego w Pińczowie 11 lutego 1943 roku. Postawiono 
im zarzut udzielenia schronienia Żydom. Następnie skierowano 
Stradowskich do więzienia w Kielcach, gdzie 25 marca odbyła 
się ich rozprawa przed sądem specjalnym. Maria i Wacław 
zostali skazani na śmierć. 

Synagoga w Chmielniku w latach 30-tych XX wieku.  
Fotografia ze zbiorów Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Świętokrzyski Sztetl  
w Chmielniku.



Osamotnione Matylda i Kazimiera jeździły do Kielc na widze-
nia z matką i bratem. Wysyłały paczki z żywnością oraz listy. 
Młode kobiety nie radziły sobie z prowadzeniem gospodar-
stwa. Matka starała się więc podpowiadać im, w jaki sposób 
mają postępować. Martwiła się również o uwięzionego syna. 
Prosiła, aby Matylda i Kazimiera wysyłały Wacławowi więcej 
jedzenia, ograniczając zawartość jej paczki. Stradowscy wie-
rzyli, że uda się załagodzić wyrok. W tym celu córki napisały 
podanie do gubernatora Hansa Franka. Władze niemieckie 
jednak utrzymały wyrok śmierci. 

Niemcy zamordowali Marię i Wacława Stradowskich 23 grud-
nia 1943 roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Do dziś 
nie ustalono miejsca ich pochówku. Matylda i Kazimiera nie 
otrzymały wiadomości o wykonaniu wyroku, dostały jedynie 
paczkę z rzeczami matki i brata. 

W 1947 roku odbył się proces Stefana Pawłowskiego posądzo-
nego o współpracę z niemieckim okupantem. Pawłowski został 
uniewinniony. Wspomniany niemiecki żandarm Julian Świątek 
został osądzony przez sąd w Kielcach. Pierwotnie skazano go 
na karę śmierci, jednak w sierpniu 1950 roku wyrok zmniejszono 
do 15 lat więzienia, a w 1956 roku do 10 lat. Drugi z żandarmów 
- Bernhard Krause  nigdy nie odpowiedział za swoje czyny.

Kazimiera Wrzesień z domu Stradowska, córka  
Marii Stradowskiej, siostra Wacława Stradowskiego. 
Fotografia ze zbiorów Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego  
Świętokrzyski Sztetl z Chmielnika.

Matylda Habik z domu Stradowska, córka  
Marii Stradowskiej, siostra Wacława Stradowskiego.  
Fotografia ze zbiorów rodziny Habików.



Fot. 1-2, Gryps więzienny Wacława Stradowskiego. Kartoteka Wacława Stradowskiego.  
Archiwum Państwowe w Kielcach, nr zesp. 186, jedn. 984.



Kartoteka Wacława Stradowskiego. Archiwum Państwowe w Kielcach, nr zesp. 186, jedn. 984.

Posterunek Żandarmerii w Chmielniku 
Dziennik nr 89/43

Chmielnik, dn. 11 lutego 1943 r.

Do Więzienia Sądowego 
w Pińczowie

W związku z udzielaniem Żydom schronienia tymczasowo zatrzymano 
rolnika Stradowski, Waclaw oraz 
rolniczkę Stradowska, Maria 
z Chmielnika oraz przekazano ich do tamtejszego więzienia.  
Wniosek został złożony u pana prokuratora przy Sądzie Specjalnym  
w Kielcach z wpisem w dzienniku nr 89/43.

[pieczęć o treści:] 
Niemiecki Zakład Karny w Pińczowie

Przekazanie nastąpiło 11.2.1943 r. o godz. 18.00 
Pińczów, dn. 11.2.1943 r.

/-/ podpis nieczytelny 
podporucznik żandarmerii [Bezirksleutnant 

der Gendarmerie]

/-/ podpis nieczytelny 



[pieczęć o treści:] 
Niemiecki Zakład Karny w Pińczowie 

Nr I. 33 oraz 34/43

Do Prokuratury Niemieckiej 
przy Sądzie Specjalnym 

w Kielcach

W dniu 11 lutego 1943 r. o godz. 18.00 Posterunek Żandarmerii w Chmielniku 
przekazał do Niemieckiego Zakładu Karnego w Pińczowie w związku  
z udzielaniem schronienia Żydom:

1/ Marię STRADOWSKĄ, ur. 1900 roku w Chmielniku, powiat Busko-Zdrój, 
zamieszkałą w Chmielniku, Szydłowskastrasse nr 19 oraz

2/ Wacława STRADOWSKIEGO, ur. [?] sierpnia 1921 r. w Chmielniku, powiat 
Busko-Zdrój, zamieszkałego w Chmielniku, Szydłowskastrasse nr 19

i oddał ich do dyspozycji prokuratury. 
Proszę o przyjęcie powyższego do wiadomości.

/-/ podpis nieczytelny 
starszy posterunkowy [Oberwachtmeister] 

Pińczów, dn. 11 lutego 1943 r.

Kartoteka Wacława Stradowskiego. Archiwum Państwowe w Kielcach, nr zesp. 186, jedn. 984.



Odpis

Sąd Specjalny w Kielcach 
Sygn. 34/43[?] 
[Tekst powyżej przekreślony  
napisem] kara śmierci

Do Więzienia Sądowego 
      w miejscu

Należy doprowadzić na rozprawę główną przed Sądem Specjalnym 
rolniczkę Mariannę Stradomską z Chmielnika ur. w 1900 r. oraz jej syna 

Waclawa Stradomskiego z Chmielnika [podkreślenie ołówkiem na czer-
wono], ur. 14.8.1921 r., która odbędzie się  

25 marca 1943 r. o godz. 12.30.

z up. 
L.S. /-/ Gerlach

za zgodność 
K. 26.3.43 

Kielce, dn. 12 marca 1943 r.

[podpis odręczny] Edward Matczak

Kartoteka Wacława Stradowskiego. Archiwum Państwowe w Kielcach, nr zesp. 186, jedn. 984.



Odpis

Oryginał z dokumentacją przesłano do pana komendanta  
Policji Ochronnej [Schutzpolizei]

w Kielcach

Sąd Specjalny w Kielcach skazał Marię Stradowską oraz Waclawa 
Stradowskiego na karę śmierci. Pan Gubernator Generalny nie skorzystał  
z prawa łaski (karta 17).

Proszę zatem o zarządzenie rozstrzelania wyżej wymienionych osób.

podpisano Kasten.

Kartoteka Wacława Stradowskiego. Archiwum Państwowe w Kielcach, nr zesp. 186, jedn. 984.



Program Zawołani po imieniu rozpoczął się w Sadownem , 
w Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod oku-
pacją niemiecką 24 marca 2019 roku. Kamień z pamiątkową tablicą 
został uroczyście odsłonięty przed domem Leona, Marianny 
i Stefana Lubkiewiczów – rodziny piekarzy zastrzelonej przez 
Niemców za pomoc Żydom. Od tego czasu upamiętniliśmy sześć-
dziesiąt dwie osoby w dwudziestu siedmiu miejscowościach. 

W 2019 roku uroczystości odbyły się w Sadownem, Porębie-
Kocęby, Skłodach-Piotrowicach, Ostrowi Mazowieckiej, Stoczku, 
Nurze, Waniewie i Czyżewie-Sutkach. W 2020 roku upamiętnienia 
zorganizowano w miejscowościach: Sterdyń, Wierzchowisko, 
Tworki, Marki, Tomaszów Mazowiecki i Stary Lipowiec. W 2021 
roku upamiętnienia w ramach programu odbyły się w Bieczu, 
Rzążewie, Grądach-Woniecku, Olesinie, Mikołajkach, Opoce 
Dużej, Węgrowie i Treblince. 

PROF. MAGDALENA GAWIN, INICJATORKA PROGRAMU „ZAWOŁANI PO IMIENIU”,  
BRZOSTEK, CZERWIEC 2022 R. UPAMIĘTNIENIE MARIANNY I LEONA ORAZ STEFANA LUBKIEWICZÓW, SADOWNE, 24 MARCA 2019 R.

W tegorocznym sezonie programu uroczystości odbyły  
się w Brzózie Królewskiej, Hucie Mińskiej, Poświętnem i Brzostku. 
W Brzózie Królewskiej uczciliśmy zamordowanych przez 
Niemców Katarzynę i Sebastiana Kazaków oraz ukrywanych 
przez nich Żydów, w tym Chanę Stiller. W Hucie Mińskiej „zawo-
łaliśmy po imieniu” starszego wachmistrza Kazimierza Przekorę, 
który w czasie Holokaustu udzielił schronienia trzem nieznanym 
żydowskim mężczyznom i wraz z nimi poniósł śmierć z rąk nie-
mieckich żandarmów. W Poświętnem upamiętniliśmy gospoda-
rzy Józefę i Józefa Dmochów oraz podsołtysa Jana Kowalskiego 
z Helenowa, którzy zostali rozstrzelani za ukrywanie dziesię-
ciorga Żydów. W Brzostku upamiętniliśmy Jana Jantonia z Woli 
Brzosteckiej, który pomagał ukrywającej się w lesie rodzinie 
Fischów oraz Apolonię i Stanisława Gaconiów z Bukowej, zabi-
tych przez Niemców wraz z ukrywanym dzieckiem z żydowskiej 
rodziny Korzenników.



Upamiętnienie Kazimierza Przekory, Huta Mińska, kwiecień 2022 r.

 UPAMIĘTNIENIE KATARZYNY I SEBASTIANA KAZAKÓW, BRZÓZA KRÓLEWSKA, MARZEC 2022 R. Upamiętnienie Józefy i Józefa Dmochów oraz Jana Kowalskiego, Poświętne, czerwiec 2022 r.

Upamiętnienie Jana Jantonia oraz Apolonii i Stanisława Gaconiów, Brzostek, czerwiec 2022 r. 
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Program uroczystości

12.00 
Msza Święta
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w Chmielniku

13.15
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej
Róg ulic Wspólnej i Lubańskiej w Chmielniku

partnerzy

patronat

organizator instytucja nadzorująca

powiat  
kielecki

gmina  
chmielnik

chmielnickie 
centrum kultury

Ośrodek  
Edukacyjno-Muzealny  
„Świętokrzyski Sztetl”

Patronat Narodowy  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy  
w Stulecie Odzyskania Niepodległości


