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KONKURS 
na   opracowanie koncepcji artystycznej i merytorycznej pomnika Polaków 

Ratujących Żydów w Ciepielowie   
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wytyczne)  
  

HISTORIA 

W październiku 1942 r. Niemcy przystąpili do likwidacji lokalnych gett na terenie Dystryktu 
Radomskiego Generalnego Gubernatorstwa i wysyłania ludności żydowskiej do obozu zagłady w 
Treblince. Znacznej liczbie Żydów udało się uniknąć wywózki głownie dzięki pomocy udzielanej przez 
ludność polską z okolic Lipska i Ciepielowa, między innymi kilka rodzin ze Starego Ciepielowa i 
sąsiedniej Rekówki udzielało schronienia żydowskim uciekinierom. Skala pomocy w tym regionie 
skłoniła Niemców do przeprowadzenia pokazowej akcji karnej. Krótko przed niemiecką akcją 
ukrywający się w tej wsi Żydzi zostali ostrzeżeni i opuścili kwatery w polskich gospodarstwach, jednak 
nie uchroniło to ich opiekunów przed tragedią. 

6 grudnia 1942 żandarmi z posterunku w Górkach Ciepielowskich zamordowali w Starym Ciepielowie 
i Rekówce łącznie 33 osoby, w tym 31 Polaków i dwóch Żydów. W gronie ofiar znalazło się 
dwadzieścioro dzieci poniżej 18. roku życia. Najmłodsza ofiara masakry liczyła 7 miesięcy, najstarsza 
– ok. 70 lat. Zatrzymani zostali rozstrzelani, a gospodarstwa zrabowane i podpalone wraz z ciałami ofiar. 
Kilkoro dzieci rannych w czasie egzekucji spłonęło żywcem. 

Po wojnie szczątki ofiar zostały pochowane w zbiorowym grobie prze drodze do Tymienicy. 

Lista ofiar ze Starego Ciepielowa: 
 

Rodzina Kowalskich 
Adam, l. 47 
Bronisława, l. 40 
Janina, l. 16 
Zofia, l. 12 
Stefan, l. 6 
Henryk, l. 4 
Tadeusz, l. 1 
 
Rodzina Kosiorów 
Władysław, l. 42 
Karolina, l. 40 
Aleksander, l. 18 
Tadeusz, l. 16 
Władysław, l. 14 
Mieczysław, l. 12 

 
 
 
 
Rodzina Obuchiewiczów 
Piotr, l. 52 
Helena, l. 35 
Władysław, l. 6 
Zofia, l. 4 
Janina, l. 2 
chłopiec, 6 m-cy 
 
Żydzi 
2 mężczyzn 
 
 

Irena, l. 10 
Adam, l. 6 
 
 
 
 
 



 
Lista ofiar z Rekówki: 

 
 
Rodzina Skoczylasów 
Piotr 
Leokadia, l. 12 
Marianna Kiścińska, l. 70 – teściowa Piotra Skoczylasa 
 
Rodzina Kosiorów 
Stanisław, l. 40 
Zofia, l. 40 
Jan, l. 10 
Mieczysław, l. 8 
Marian, l. 4 
Teresa, l. 2 
 
Henryka Kordula, l. 10 – dziewczynka z sąsiedztwa była w odwiedzinach u Leokadii Skoczylas 
 
POMNIK – ZAŁOŻENIA IDEOWE I FORMALNE 

Na lokalizację pomnika wybrano fragment dawnego rynku w Ciepielowie – dzisiejszy park na Placu 
Zwycięstwa, w przybliżeniu naprzeciwko budynku o numerze 4 (plan w załączeniu). 

Upamiętnienie w formie kompozycji rzeźbiarsko-architektonicznej powinno w sposób symboliczny 
oddawać skalę tragedii ofiar, które zostały w bestialski sposób zamordowane za czyn miłosierdzia 
wobec zagrożonych zagładą bliźnich. Nie jest wskazane epatowanie dosłownością w ilustrowaniu 
niemieckiej zbrodni, natomiast pożądane jest wskazanie źródła postawy moralnej Polaków ratujących 
Żydów, wynikającej z wyznawanej religii, miejscowej tradycji i kultury. Upamiętnienie powinno 
ukazywać wspólnotę tragicznych losów wszystkich obywateli II Rzeczypospolitej pod niemiecką 
okupacją. Należy uwzględnić w projektowanej kompozycji elementy symbolizujące wszystkie 33 ofiary 
oraz zapewnić możliwość upamiętnienia ich z podaniem imion, nazwisk i wieku. Ponadto na 
upamiętnieniu musi być przewidziane miejsce na ogólną inskrypcję w języku polskim, angielskim i 
hebrajskim.  

Projektując kompozycję pomnikową należy w możliwy sposób ograniczyć konieczność wycinki drzew 
rosnących na placu. W przypadku zastosowania wertykalnej dominanty zaleca się zachowanie 
maksymalnej wysokości 5 metrów. Przestrzeń zajęta przez kompozycję pomnikową należy scalić 
wspólną nawierzchnią, która obejmować będzie również miejsce na zgromadzenia podczas 
uroczystości. Należy zaprojektować oświetlenie obiektu, które będzie zasilane z sieci oświetlenia 
miejskiego. 

Zamawiający oczekuje przedstawienia koncepcji zawierającej rzut poziomy projektowanej kompozycji 
z zagospodarowaniem terenu, widok od strony ulicy, widok elewacji głównej pomnika, ewentualnie 
widoki charakterystyczne, detale rzeźbiarskie, część opisową obejmującą technologię wykonania i 
zestawienie głównych materiałów. 
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