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Na polu bitwy pozostało wielu poległych polskich 
żołnierzy, których w miejscach gdzie zginęli, chowała 
miejscowa ludność.  
W dokumentach parafialnych zachował się protokół spisa-
ny przez ówczesnego proboszcza - księdza Bolesław      
Rydzego: „10 i 11 września 1939 roku  dokonano pocho-
wania zwłok poległych w walce w dniu 6 września żołnie-
rzy polskiej armii. Walka miała miejsce w okolicy Lekomi-
na i Kopalni Kamienia „Barcza”. Zwłoki poległych zostały 
pochowane w miejscach, gdzie w bliskości były znalezione, 
a więc w łące Leśnictwa Lekomin, przy szosie koło wsi    
Lekomin, także przy szosie Kielecko - Radomskiej niedale-
ko od osiedla „Barcza”, gdzie przy pochówku był obecny 
miejscowy proboszcz. Ponadto przez tamtejszych mieszkań-
ców były grzebane zwłoki w łąkach zwanych „Powała”, w lesie koło 
kopalni „Barcza”, a także i koło wsi Występa”.  
            Protokół obejmuje opis dokumentów, m.in. książeczki wojsko-
we, kartki z danymi, podpisane książeczki do nabożeństwa 76 żołnie-
rzy pochodzących niemal z całej Polski. Wśród poległych są miesz-
kańcy: Małopolski, Mazowsza, Kresów Wschodnich, Pomorza, a także 
ziemi świętokrzyskiej.  

Powstanie pomnika 
 
 W 30. rocznicę wybuchu wojny 
odsłonięto pomnik postawiony na zbioro-
wej mogile żołnierzy. Do dnia dzisiejsze-
go kilka razy zmieniała się jego bryła. 
Pomnik wykonano z kamienia. Na cokole 
ustawiono blok w kształcie prostokąta, na którym wykuto napis: „Ku 
czci żołnierzy Wojska Polskiego poległych w dniu 7 września 1939 
roku w walce z niemieckim najeźdźcą hitlerowskim na terenie      
Barcza. Społeczeństwo Zagnańska 28 września 1969 r.”. 

Na cmentarzu parafialnym znajdują się także inne mogiły ofiar 
września 1939 r. Pod murem od strony wschodniej są dwa groby: Wa-
cława Sirugi - zginął on 3 września podczas bombardowania Zagnań-
ska,  Obok jest grób nieznanego żołnierza. Przy głównej alei znajduje 
się mogiła porucznika rezerwy Stefana Klimczyka, który poległ           
6 września 1939 r. Pomnik ufundowała rodzina. 
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PARAFIALNE  SPOTKANIA  Z  HISTORIĄ I TRADYCJĄ 

 W związku z obchodami 82. rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej pragniemy przybliżyć wydarzenia związane z wojną obronną,  
historią naszego kościoła i genezą powstania pomnika na mogile Żołnie-
rzy Polskich poległych na ziemi zagnańskiej we wrześniu 1939 r.  

 

 Najtrwalszym symbolem pamięci o wydarzeniach II wojny 
światowej jest nasza świątynia. W okresie okupacji Parafianie z ów-
czesnym proboszczem ks. Janem Kurczabem złożyli przyrzeczenie  
zapisane w dokumentach parafii : „Ksiądz proboszcz razem z ludno-
ścią podjęli wotum, że jeżeli przeżyją szczęśliwie wojnę, wybudują  
nowy kościół odpowiadający powierzchnią do potrzeb ilości  
parafian”. 
Po zakończeniu II wojny światowej przy-
stąpiono do rozbudowy kościoła. 2 wrze-
śnia 1947 r. ks. biskup Czesław Kaczmarek 
dokonał poświęcenia kamienia węgielnego, 
a 1 września 1957 r. konsekrował nową 
świątynię.  

Tablica upamiętnia-
jąca to wydarzenie 
głosi: „Na wieczną chwałę Bożą świątynia ta 
pod wezwaniem św. Rozalii i św. Marcina 
wzniesiona w latach 1947 - 1957 przez wier-
nych parafii Zagnańsk staraniem miejscowe-
go proboszcza ks. Jana Kurczaba jako wyraz 
ich wdzięczności za ocalenie podczas II wojny 

światowej konsekrowana została przez biskupa kieleckiego doktora 
Czesława Kaczmarka w dniu 1 września roku pańskiego 1957”. 

Pamiętano również o poległych obrońcach    
Ojczyzny. Po zakończeniu wojny w rejonie  
Kajetanowa, Barczy i Lekomina przeprowa-
dzono w 1947 roku ekshumacje - większość 
ciał żołnierzy przeniesiono na cmentarz para-
fialny i złożono we wspólnej mogile.  
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Walki w rejonie Zagnańska  

Po ataku armii niemieckiej na Polskę 1 września 1939 r. działa-

nia wojenne już w pierwszych dniach objęły także ziemię świętokrzy-

ską. Dlatego 3 września Naczelny Wódz Marszałek Edward Rydz - 

Śmigły wydał  pułkownikowi dyplomowanemu  Kazimierzowi Glabi-

szowi rozkaz, w którym czytamy: „Zebrać niezwłocznie wszystko,  

co się da z garnizonów Radom i Kielce i zamknąć tymi siłami przejścia 

szosy Kraków – Radom przez Góry Świętokrzyskie i utrzymać je tak 

długo, aż 12. i 3. DP rozwiną się w rejonie Skarżyska. Samych Kielc 

nie bronić …”. W takich okolicznościach powstała Grupa Operacyjna 

Kielce, której zastępcą dowódcy został podpułkownik dyplomowany 

Bronisław Kowalczewski. W skład Grupy Operacyjnej składającej się 

z około 7000 żołnierzy weszły jednostki tworzone z garnizonów  

w Radomiu i Kielcach. Na bazie rezerw 4. PP Legionów utworzono 

154. Pułk Piechoty, a na bazie 2. Pułku Artylerii Lekkiej powstał 55. 

Pułk Artylerii Lekkiej. Siły te wzmocnione mniejszymi jednostkami 

zajęły pierwszą linię obrony od Dąbrowy przez Wiśniówkę, Mąchoci-

ce do Świętej Katarzyny. 

 Drugą linię obrony przygotowywano na odcinku od stacji Za-
gnańsk przez Chrusty, Ścięgna, Lekomin, Barczę, Brzezinki  
do Klonowa. Stanowiska te miały obsadzić jednostki przybyłe z Rado-
mia. Podpułkownik Kowalczewski 3 września meldował:  
„O godzinie 14.30 objąłem dowództwo grupy Radom. (…)Wyruszam  
z 93. pp  piechotą i samochodami do Zagnańska. Ruch zaczynam  
o godzinie 20.00. Pułk zbiorczy 16. DP przewiozę koleją z Radomia  
do Zagnańska, jak tory w Skarżysku naprawią”. Torów nie naprawio-
no, a żołnierze  wieczorem 4 września po ponad 30 kilometrowym for-
sownym marszu dotarli do wyznaczonych stanowisk. Między Barczą, 
a Kajetanowem rozlokowano także stanowiska polskiej artylerii.  
Dowództwo obrony otrzymywało budzące grozę meldunki o nieprzyja-
cielu: „W Zagnańsku wysadzono dwa powietrzne desanty niemieckie  
w mundurach polskich”.  
3 września pierwsze bomby spadają na Zagnańsk, są ofiary wśród 
mieszkańców. 
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5 września Niemcy po 
zdobyciu Kielc ruszyli na pół-
noc, tu jednak zatrzymał ich sil-
ny i zdecydowany opór wojsk 
polskich. Rozpoczęła się trwają-
ca trzy dni bitwa pod Kajetano-
wem, Barczą i Zagnańskiem.  
Podpułkownik Aleksander Idzik 
dowódca 154.  pp  broniący 
m.in. rejonu Dąbrowy, tak wspo-
mina: „W tym dniu 5 września udałem się  z pułkownikiem Kazimie-
rzem Glabiszem do miejscowości Zagnańsk. Tutaj w drugim rzucie or-
ganizował obronę podpułkownik Bronisław Kowalczewski ... Wojsko 
uzbrojone było tylko w kb. Nad lasem, gdzie baony umacniały swoją 
pozycję obronną,  unosiły się bezkarnie, na niskim pułapie, samoloty 
niemieckie i zrzucały bomby lub ostrzeliwały z karabinów maszyno-
wych piechotę … . 
6 września około godziny 9.00  rano doszły odgłosy walki pod Zagnań-
skiem … . Walka rozszerzała się i przeniosła się aż pod kamieniołom 
Zagnańsk Barcza przy szosie Kielce – Skarżysko… Artyleria własna 
ostrzeliwała pojawiające się cele,(…) ale od południa przestała dzia-
łać”. W tym dniu najcięższe walki prowadzono w rejonie Lekomina, 
Kopalni Barcza i Kajetanowa, gdzie po wyjątkowo zaciętym boju cał-
kowicie rozbito atakujące oddziały niemieckie. Niezwykłym męstwem 
wykazali się żołnierze i ich dowódcy: podpułkownik Stanisław Kowal-
ski i podpułkownik Tadeusz Knopp. 
Polskich linii  nie przerwały także czołgi, które do wieczora nękały 
obrońców. Wspomina dalej podpułkownik Idzik: „Tak nadeszła noc 
(…). Odgłosy walki ucichły. Jak okiem sięgnąć wznosiły się łuny poża-
rów. 7 września od świtu (w rejonie Dąbrowy) nieprzyjaciel rozpoczął 
morderczy ogień. Pod miejscowością Zagnańsk był dziwny spokój.  
Nie wróżyło to nic dobrego”.  
          W tym czasie na odcinku Zagnańsk – Kajetanów nie było już 
polskich oddziałów, ponieważ w nocy z 6 na 7 września podpułkownik  
Kowalczewski wycofał się przez Gózd i w dolinie rzeki Kamiennej 
pod Łączną i Ostojowem przez cały dzień odpierał ataki jednostek nie-
mieckich. Wieczorem 7 września ostatnie oddziały broniące rejonu 
Dąbrowy i Wiśniówki, odcięte od pozostałych sił,  odchodziły grupka-
mi w kierunku północnym.  


